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Gendarmerie and Coast Guard Academy (GCGA)
GCGA is a university under Ministry of Interior that is compatible 

with international education systems, which conducts associate, 
undergraduate and graduate education, scientific researches and 

publications.

Our Vision
Is to be a prestigious higher education institution that is respected 
in the national and the international arena and to train blue-ribbon 

officers, noncommissioned officers and other personnel required by 
the Gendarmerie and Coast Guard Organizations.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA)
JSGA ulusal ve uluslararası eğitim öğretim sistemleriyle uyumlu olarak 
ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler veren, bilimsel araștırmalar ve 

yayınlar yapan İçișleri Bakanlığına bağlı bir yüksek öğretim kurumudur.

Vizyonumuz;
Jandarma ve Sahil Güvenlik Teșkilatlarının ihtiyaç duyduğu üstün nitelikli 

subay, astsubay ve diğer personeli yetiștiren, ulusal ve uluslararası 
alanda saygın ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir yüksek öğretim 

kurumu olmaktır.
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Bireyden devlete, üstünde veya altındaki oluşumlara ve hatta uzaya kadar tüm 
alanlarda çok şey ifade eden bu kavram; kurulan düzenin sorunsuz bir şekilde 
işlemesini 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 tartışmaya dâhil etmektedir.

İnternet ortamında basit bir kavram taraması yapıldığında, güvenlikle ilgili 
yüz milyonlarca içeriğe ulaşılabilmekte ve adeta bir bilgi evreni ile karşı karşıya 
kalınmaktadır. Aslında bu durum aynı zamanda dünyanın güvenlikle ilgili önemli 
bir probleminin olduğunu, bunlara cevaplar bulmaya çalışıldığını ve belki de has-
talığın teşhisi için çaba harcandığını göstermektedir. Ancak, tehdit ve çatışmaya 
yönelik insan davranışları öyle hızlı değişmektedir ki bazen dünya bu çıkış yolu 
arayışında yetersiz kalabilmektedir.

Günümüzde güvenlik kavramı, dünyada yaşanan değişim ve dönüşümlerle 
birlikte küresel bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Geleneksel güvenlik anlayışın-
dan sıyrılmayı gerektiren bu durum, ortaya çıkan tehditlere sadece askeri ve kolluk 
odaklı bakışı yeterli görmemekte, kavramın içeriğini derinlik ve kapsam açısından 
değiştirmektedir. Geçmiş dönemlerdeki tehlike ve sorunlara ek olarak birçok tar-
tışma ve arayış ortaya çıkabilmektedir. Gelinen noktada çevresel güvenlik, biyogü-
venlik, siber güvenlik, ekonomik güvenlik, iklim güvenliği, organize/örgütlü suç-
lar, asimetrik tehditler, iç savaşlar, terörizm ve yeni tip terör, göç, radikalizm, insan 

GÜVENLİK...

TAKDİM

Süleyman SOYLU

İçişleri Bakanı



xx

güvenliği gibi pek çok yeni konu ve kavram güvenlik çalışmalarının gündemini 
meşgul etmekte ve her yeni tartışma karşıtlarıyla birlikte ele alınmayı gerektirmek-
tedir. Barış ve savaş, güven ve güvensizlik, kriz ve refah, çatışma ve huzur, açlık ve 
bolluk, rahmet ve vahşet aynı dönem veya ortamlarda karşımıza çıkabilmektedir. 
Küresel güvenlik olarak adlandırılan bu durum ise doğal bir gereksinimle küresel 
işbirliğini zorunlu kılmaktadır.

Güvenlik konusunda yaşanan bu baş döndürücü değişim ve dönüşümler hiç 
şüphe yok ki birey, toplum, ülke ve küresel anlamda akılcı, insancıl ve bilimsel bir 
bakış açısına duyulan ihtiyacı göstermektedir. Güvenlik sorunları menfaatlerden 
uzak bir şekilde tartışılmadır. Çözüme yönelik yapılan her çalışma bir umut ola-
caktır ve umudun parçası olmak, insanın özünde olan bir maharettir. O neden-
ledir ki umudu artıracak akademik çalışmalara her geçen gün daha fazla ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Elinizdeki eser küresel bir bakış açısıyla 19-20 Eylül 2019 tarihleri arasında, 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde, alanda uzman isimlerin bir araya gel-
mesiyle gerçekleştirilen “Uluslararası Güvenlik Kongresi”nde sunulan bildirilerin 
tam metin haline dönüştürülmesiyle oluşturulmuştur. Alana önemli katkılar ve 
farklı bakış açıları sunan bir kaynak olma potansiyeline sahip bu eserin hazırlan-
masında başta kongreyi himayelerine alarak onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca düzenleme kurulu 
ve yayın editörlerini, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi yönetimini ve barış, 
güvenlik ve huzur için kitaba katkı sunan tüm akademisyenleri kutluyor ve başarı-
ların geçmişte olduğu gibi katlanarak devamını diliyorum.

TAKDİM
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İnsanların temel hak ve özgürlük gereksinimlerinden daha iyi bir yaşam isteklerine 
kadar toplumsal yaşamın her aşamasındaki arzu ve hedeflerinin ana zeminini oluş-
turan güvenlik kavramı, günümüzde bir ihtiyaç, bir kamu hizmeti ve hatta bir yö-
netim tekniği olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu durum güvenliğin bireyselden 
küresele kadar genişleyen bir bakış açısıyla ele alınmasının bir gereği ve sonucudur. 
Ancak, insanlığın doğayla mücadelesi ile başlayan güvenlik ihtiyacı, günümüzde 
dünya eksenini aşan bir konuma erişse de, bireysel bir gereksinim olma özelliğini 
hiçbir zaman yitirmemiştir. 

Güvenliğin birçok alan açısından yatay eksen konumunda olması, bu kavra-
ma bakışın tek bir pencereden veya seviyeden yapılamayacağı gerçeğini ortaya koy-
maktadır. Güvenliğe bütüncül bakışı anlatmaya çalışan bu duruş, alana yönelik 
meselelerin çapını çeşitliliğini ve aktörlerini değiştirebilmektedir. Gelinen noktada 
her olgunun bir güvenlik meselesi olabileceğini söylemek ve “herşey ve güvenlik”ten 
bahsetmek mümkündür. 

Alana genişliğine ve derinliğine farklı açılardan bakmak ise, söz konusu kavra-
mı büyüklük, karmaşıklık ve zorluk açısından bir sorun olarak gösterebilmektedir. 
Nitekim “Güvenlik”in günümüzün en fazla tartışılan kavramlarından biri olması 
bu durumu desteklemektedir. Benzer şekilde akademik alanın güvenliğe ilgisindeki 
artış ve güvenliğin birçok bilimsel alanın güncel konu başlıkları haline gelmesi de 
“sorun-öneri” ekseninde yukarıdaki zorluğun kanıtını oluşturmaktadır. Güvenliğin 
bir bilim dalı olduğuna dair genel bir kabule gidilmesi, alana yönelik yayınların 
artması, eğitim programlarının açılması ve akademik kurumlar oluşturulması ise 
derinliğin bir göstergesidir. Artık “Güvenlik Bilimleri”nden, “Güvenlik Yöneti-
mi”nden ve “Güvenlik Hizmeti”nden sıkça bahsedilmekte ve tartışmaların zemini 
bu eksenlerde ilerlemektedir. 

Güvenlik Bilimleri alanının en önemli ayaklarından biri “Uluslararası Güven-
lik”tir. Güvenliğin bütüncül ve küresel bir konu olduğu iddialarının altyapısını da 
oluşturan bu ayak, konuları, kapsamları ve aktörleri açısından farklı bakış açıları 
ile ele alınmayı gerektirmektedir. İdealizm ve kolektif güvenlik, realist güvenlik, 
neo-realist güvenlik, liberalizm ve karşılıklı bağımlılık, eleştirel yaklaşım, konstrük-
tivist güvenlik gibi birçok yaklaşım ve teori bu bakış açılarının bir ürünü olarak 
karşılık bulmaktadır. Doğal olarak uluslararası güvenlik alanında ele alınan benzer 
başlıklar birbirinden önemli ayrımlar sergileyebilmekte veya başka içeriklere sahip 

ÖNSÖZ
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olabilmektedir. Aslında uluslararası güvenlikten birçok yerde bahsediliyor gibi gö-
zükse de, her seferinde değişik değerlendirmeler, analizler, sonuç ve önerilerle kar-
şılaşılabilmektedir. 

Bu bakış açılarıyla 2018 yılında yola çıkılan ve 19-20 Eylül 2019 tarihinde icra 
edilen “Uluslararası Güvenlik Kongresi”nde sunulan bildirilerin tam metin haline 
dönüştürülmesiyle hazırlanan bu kitap, “Güvenlik Bilimleri” alanına önemli katkı-
lar sunma hedefi ile hazırlanmış ve siz değerli okuyucu ve araştırmacıların beğeni-
sine sunulmuştur.

Bu kitabın kapsamı, teması gereği çok geniştir ve birbirinden farklı disiplin ve 
konulara kuram, yöntem ve uygulama üzerinden değinmektedir. Ancak bütünlük 
sağlamak ve okuyucuların ilgisini dağıtmamak maksadıyla elde edilen çıktılarda 
bölümlemeye gidilmiştir. Söz konusu bölümlemede sunulan tam bildirilerin konu 
ve kapsamları dışında bir kıstas değerlendirmeye alınmamıştır. 

Bu bağlamda çalışmanın birinci bölümünde bölgesel güvenlik konuları ele alın-
maktadır. Bölüm içerisinde; 

• İki kutuplu sistemden Sovyetler Birliği’nin dağılması ile tek kutuplu bir 
sisteme evirilen uluslararası ortamda, güvenlik perspektifinde ortaya çıkan 
yeni küresel değişimler ve tarihsel sorunlarla birlikte; devlet ve uluslararası 
sistem açısından Doğu Akdeniz’in önemi ortaya konmakta,

• Diğer çalışmada Akdeniz’in 21. yüzyılda kritik bir merkez olma özelliğini 
korumuş olması nedeniyle küresel güçlerin rekabet merkezi haline gelmesi 
ve bu bölgede hibrit savaş tehdidi ele alınmakta, 

• Bir diğer bölgesel hassasiyetin olduğu Çin Halk Cumhuriyeti tehdit algıla-
ması açısından değerlendirilmekte,

• Afrika Kıtasının güvenlik politikaları ve bu politikaların Türkiye perspekti-
finden irdelemesi yapılmakta,

• Yine Türkiye perspektifinde önemli bir yer olan Kafkasya’nın güvenliği ve 
Kafkas İslam Ordusunun bu güvenlik meselesi içerisindeki önemi anlatıl-
makta,

• Son olarak ise Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ulusal güvenlik politikaları ve 
güvenlik yaklaşımlarında uluslararası sisteme entegrasyon bağlamında dö-
nüşümü ele alınmaktadır. 

İkinci bölüm uluslararası örgütler ve güvenlik başlığı altında şekillenmektedir. 
Bölüm içerisinde;

• Artan yeni güvenlik tehditleri ve NATO’nun kolektif savunma politikala-
rının dönüşümü, ittifakının organizasyon yapısı, politikalarındaki değişim 
ihtiyacı ittifak liderleri tarafından alınan önlemler ve gelecekteki senaryolar 
üzerinden ele alınmakta,

• Amerika Birleşik Devletleri’nin öncülüğünde kurularak bölge devletlerinin 
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katılımını sağlanan Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı (SEATO)’nun 
teşkili, bölge politikalarına etkisi ve güneydoğu Asya bölgeselciliğine yaptığı 
katkılar tartışılmakta,

• Avrupa tarihinin sosyolojik ve siyasal gelişmeleri göz önüne alınarak Avrupa 
toplumunun ve AB’nin kurumsal olarak Akdeniz’e bakışı irdelenmekte,

• Bir başka başlık altında AB’nin uzun yıllardır izlediği göç politikası ile dış 
sınırlarına iki katmanlı bir duvar çekme yaklaşımı çerçevesinde mültecilere 
bakışı sorgulanmaktadır. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde yer alan metinler barış inşası, istikrar ve yeni-
den yapılandırma konuları ile ilişkilidir. Bu çerçevede;

• Barışın Korunması ile ilgili literatüre, savaşın ve şiddetin mağdurlarından 
bir olan kadınlar üzerindeki etkileri açısından, Liberya ve Mozambik örnek-
leri incelenerek yaklaşılmakta,

• Afganistan’da barışın inşası sürecinde kolluk teşkilatlarının teşkili, polis, jan-
darma, özel harekât unsurları ve paramiliter yapıların ayrımlarının nasıl ya-
pıldığı, devlet otoritesinin ve güvenlik algısının yükseltilmesindeki katkıları 
ile yürütülen çabaların ne şekilde meşruiyet kazandığı üzerine odaklanarak 
Suriye için alınabilecek dersler ortaya çıkarılmakta,

• Devamında ise Türkiye’nin güvenlik sorunları nedeniyle Suriye’nin kuze-
yinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtının yapıldığı bölgelerde askeri 
operasyonlar neticelendikten sonra yürütülen istikrar ve yeniden yapılandır-
ma faaliyetleri irdelenmektedir. 

Dördüncü bölümde teknoloji ve güvenlik olguları ve bunların ilişkileri tartışıl-
maktadır. 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 İHA’ların zararlı ellerde 
kullanılması durumunda, etkisiz hale getirilmesi maksadıyla uygulanabile-
cek bir kısım yöntemler analiz edilmekte,

• İHA’ların birden fazla ve takım/sürü olarak kullanılmasının getirileri, keşif 
ve gözetleme sistemleri olarak kullanılmasının avantajları tartışılmakta,

• Bilgi teknolojileri arasında öncü bir rol oynamaya başlayan yapay zekânın 
veriyi toplama, bilgiye dönüştürme, bu bilgiyi amaç doğrultusunda işleme 
ve müşterisine sunma işi olarak tarif edilebilecek istihbarat alanında sağlaya-
cağı avantaj ve dezavantajlar irdelenmekte,

• Bir diğer çalışmada yapay zekânın “duyumsa-düşün-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 değer-
lendirilerek gerekli teknolojiler açısından Türk Denizlerinde otonom araç-
lara yönelik bir yol haritası çalışması önerilmekte,

• Sonrasında ise siber güvenlik kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti üzerinden 
yasal ve uygulama odaklı incelemeler sunulmaktadır. 

Çalışmanın beşinci bölümü kritik altyapı ve ekonomi güvenliği üzerine odak-
lanmaktadır. Bu çerçevede;

• Kritik altyapıların terörist saldırılardan korunması konusunda yardımcı ola-
bilecek prensiplere ulaşmaya yönelik ABD ve AB örnekleri ele alınmakta,

• Küresel güç odaklarının örtülü ekonomik operasyonları kapsamında, kredi 
derecelendirme kuruluşlarının ülke, firma ya da menkul kıymet derecelen-
dirmelerinin, ülkelerin ekonomik güvenliğine olası etkileri ve küresel istih-
barat operasyonlarındaki fonksiyonları analiz edilmekte,

• Hibrit savaş çağında sıklıkla başvurulan “ekonomik baskı” yöntemlerinin 
kapsamı, güvenlikleştirilmesi ve devlet bekasına olan etkisi incelenmekte,

• Devamında ise güvenlikleştirme şemsiyesi altında mevcut teorik varsayımlar 
üzerine enerji, güvenliğine yönelik ampirik bir yaklaşım sunulmaktadır. 

Altıncı bölümde radikalleşme, terörizm ve terörizmle mücadele konuları ele 
alınmaktadır. Bölüm içerisinde;

• FETÖ’nün toplumun hangi kesimleri üzerinde etkili olduğu ve devşirdiği 
insanları başlangıçta hayal bile edemeyecekleri bir yere nasıl sürüklediği sos-
yolojik bir perspektifle ele alınmakta,

• Şiddet içeren radikalleşmeyle mücadelede hükümlü ve tutukluların rehabi-
litasyonu ile yeniden topluma kazandırılma süreci, ceza adalet sistemi çerçe-
vesinde mevzuat ve uygulama açısından incelenmekte,

• 1979 yılında Afganistan’da başlayan mücadeleden günümüze kadar yaşanan 
bir takım önemli gelişmeler ışığında radikal dini terörün güç kazanması ve 
uluslararası güvenliğe yönelik en önemli tehdide dönüşümün aşamaları or-
taya konmakta,

• DAEŞ’in askeri, ekonomik, siyasi, sibernetik ve toplumsal alanlardaki hibrit 
özelliği ile terörizme kattığı yeni eylem şekilleri ve hibrit savaş taktikleri 
analiz edilmekte,

• Nijerya’nın güvenlik ve barışına önemli bir tehdit oluşturan Boko Haram 
örgütünün yarattığı kriz irdelenmekte,

• Bir diğer sorun alanı olarak İran’ın güvenlik politikaları bağlamında Halkın 
Mücahitleri Örgütü (HMÖ)’nün kuruluşu, ideolojik yapısı, çeşitli ülkelerle 
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ilişkileri ve İran 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 çalışmaları içer-
mektedir. Bölüm içerisinde;

• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ka-
rarları, Avrupa Birliği’nde yapılan düzenlemeler ve Avrupa Birliği Adalet 
Divanı kararları ışığında özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ile milli 
güvenlik ve kamu güvenliğinin sağlanması dengesinin nasıl kurulduğu, Av-
rupa Mahkemelerinin bunun için hangi ölçütleri uyguladıkları konuları 
ele alınmakta,

• Diplomatik tanımanın içeriği ve niteliği özelinde tanımaya ilişkin kararın, 
siyasal süreçler ve faktörlere olan bağımlılığı, sistemsel anlaşmazlık ve reka-
betin yoğunlaştığı kırılma noktalarında konumlanmış olan Kosova, Abhaz-
ya 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” ışığında analiz edilmektedir.

Kitabın sekizinci ve son bölümünde ise güvenlik yönetimi ve suç konusu üzeri-
ne odaklanılmaktadır. Bu çerçevede;

• Güvenlik sektörü reformu ve yönetişiminde, gelişmekte olan hibrit yaklaşı-
ma ilişkin geleceğe dönük beklentiler eleştirel olarak incelemekte,

• Risk ve tehditler ile devletlerin güvenlik ihtiyaçları açısından ülkeler arasın-
daki kolluk eğitim sitemleri, farklılıklar ve benzerlikler üzerinden karşılaştır-
malı bir analize tabi tutularak bir model önerisi sunulmakta,

• Benzer şekilde Türkiye’deki iç güvenlik sistemine bütüncül bir şekilde ba-
karak sorunlar ortaya konulmakta ve gelecek üzerine değerlendirmelerde 
bulunulmakta,

• Arktik Bölgesi’nde deniz çevresinin korunmasına ilişkin başta Birleşmiş 
Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi olmak üzere deniz alanlarının korun-
ması ile ilgili uluslararası sözleşmelere taraf bulunan devletlerin uygulamala-
rıyla ulusal yargı alanları ötesinde bulunan deniz alanları için kodifiye edici 
hukuksal bir rejimin geliştirilmesine rehberlik etmeyi hedefleyen yönetişim 
ilkeleri önerilmekte,

• Suça yönelik farklı bir bakışla etnik, dini ve kültürel farklılıkların suç eyle-
minin ortaya çıkışındaki etkisi değerlendirilmekte,



xxvi

• Kayıp ve kaçırılan çocuk vakalarına yönelik önlemeyi, ilk müdahaleyi ve suç 
soruşturması sacayaklarını ele alan bütüncül yaklaşım ortaya konulmakta,

• Teknoloji ile birlikte ortaya çıkan kripto paranın güvenliği ve riskleri açısın-
dan literatürdeki çalışmalardan hareketle kripto paraların kullanılmasında 
oluşabilecek güvenlik sorunları ve riskleri ortaya konmakta,

• Son olarak ise bir güvenlik tehdidi olarak göç meselesi dünyadaki durum ve 
Türkiye açısından irdelenerek açıklanmaktadır. 
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Gökhan Sarı

GİRİŞ

Uluslararası ilişkilerin çerçevesinde düşünülen güvenlik kavramının bilimsel olarak 
ele alınışının üzerinden ancak bir yüzyıl kadar geçmiştir. Daha çok askeri konular 
ve devletin tek aktör olduğu bu süreç, soğuk savaşın sona ermesi ile birlikte giderek 
konularına göre genişlerken eklenen aktörlerle birlikte de derinleşmeye başlamıştır. 
Özellikle Kopenhag Okulu’nun çalışmaları çerçevesinde iki boyutlu olarak tartışı-
lan güvenlik çalışmaları ile jeopolitik konular birbiri ile ilişkili ama bağımsız olarak 
çalışılmıştır.

Klasik jeopolitik teoriler daha çok mekân ilişkisi üzerinde kara, deniz ve hava 
hâkimiyet teorileri olarak; modern jeopolitik teorileri ise daha çok din veya etnik 
gruplaşmalar üzerinden tanımlanmıştır. Klasik teorilerde hâkimiyet elde etmek için 
kontrol altında tutulması gereken mekân iken modern teoriler daha çok kimlerin 
oluşturduğu fay hatlarına odaklanmıştır. Son yıllarda teknolojinin baş döndüren 
hızının her şeyi etkilediği gibi doğal olarak jeopolitik teorileri de etkilemiştir. Artık 
kontrol altında tutulması gereken veya elde tuttuğunda küresel yönetme gücü ka-
zanabileceğin alan işte 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 ta-
rafından iki boyutlu olarak ele alınan güvenlik konuları artık “üç boyutlu güvenlik” 
haline geldiğini ileri sürmek yanlış olmayacaktır.

Diğer taraftan Kopenhag Okulu’nun ileri sürdüğü bir diğer fikir, Bölgesel Gü-
venlik Kompleksi’dir. Bölgesel Güvenlik Kompleksi, bir coğrafi bölgede, güvenlik 
süreç ve dinamikleri birbirine belirli ölçüde bağlı olduğu için ortak güvenlik prob-
lemleri algısı olan ya da bu problemlere ortak cevap veren birimlerin oluşturduğu 
yapı olarak tanımlanmaktadır (Buzan, 2015: 158).

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya da aslında Osmanlı İmparatorluğun-
dan miras kalmış bir bölgedir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Osmanlı hinterlan-
dında yön daha çok batıya döndüğü için Türkiye, Ortadoğu Bölgesel Güvenlik 
Kompleksi içinde değerlendirilmemiş, bölgede yalıtıcı (izolatör)1 ülke olarak adlan-
dırılmıştır. Yalıtıcı ülke olarak adlandırılmasının bir nedeni de birden fazla güvenlik 
kompleksinden karakteristik özellikler taşıyan bir ülke olmasıdır. Fakat son yıllarda 
özellikle Doğu Akdeniz’de değişen jeopolitik dengeler, Ortadoğu’da ortaya çıkan 
oluşumlar ve değişimler ile birlikte Türkiye’nin bölgeye bakışı ve dış politikasında 
bir değişim olduğu görülmektedir.

1 Yalıtıcı (insulator) ülke terimi tampon (buffer) devlet ile karıştırılmamalıdır. Tampon devlet nötr ve güç dengeleri arasında 
olabilir. Yalıtıcı devlet ise güvenlik dinamiklerinin karşı karşıya geldiği ülke olarak görülmektedir. 
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Değişen Küresel Dengeler ve Bölgesel Güvenlik Kompleksi: Doğu Akdeniz

Gerek güvenliğin dinamik yapısı, gerek küresel risk ve tehditlerdeki değişim 
bugün içinde tanımlandığımız tüm güvenlik alanlarında da değişimi tetiklemek-
tedir. Bu çerçevede Ortadoğu Bölgesel Güvenlik Kompleksi içinde yer alan üç alt 
kompleksten biri olan Levant Alt sektörü giderek genişlemiştir. Türkiye’nin de için-
de bulunduğu KKTC, GKRY, Yunanistan, İngiltere’nin de dahil edilmesi ile bu 
kompleks “Doğu Akdeniz Alt Kompleksi” haline geldiği değerlendirilmektedir.

1. GÜVENLİĞİN ÜÇ BOYUTU
Özellikle Soğuk Savaş sonrasında tehdit algılamaları ve tanımlamaları da değişmeye 
bağlı olarak güvenlik çalışmalarında da değişim başlamıştır. Daha çok askeri kö-
kenli olmayan bu tehditlerin eklemlenmesiyle giderek genişlemeye başlayan güven-
lik kavramı, diğer taraftan devletten bireye doğru ve devletten uluslararası ortama 
doğru derinleşmeye başlamıştır (Krause ve Williams, 1996:230; Notions of Secu-
rity, 2007:33). Güvenliğin devletlerin güvenliğinden bireylerin ya da toplulukların 
güvenliğine yani “aşağıya doğru” olan derinleşmesi ve diğeri milli güvenlik ya da 
ulusal güvenlikten uluslarüstü fiziksel çevreye ya da uluslararası sistemin güvenli-
ğine doğru olan yani “yukarı doğru” olan gerinleşmesi söz konusudur (Rothschild, 
1995:55; Notions of Security, 2007:43; Alkire, 2003:14-15). Güvenliğin “genişle-
mesi” ise daha çok askeri konular ve diğerleri yani çevre, ekonomik, siyasi ve top-
lumsal konular olarak iki ağırlık merkezi içinde düşünülmektedir. Zira geleneksel 
güvenlik anlayışı devlet ve askeri konulara özgülenmiş iken, konuların ve aktörlerin 
çeşitlenmesi ile 1980’lerden sonra dikey ve yatay olacak şekilde güvenlik çalışmaları 
iki boyut etrafında ele alınmaya başlamıştır (Ullman, 1983: 129-153).

Kopenhag Okulu ve Eleştirel Güvenlik Çalışmaları çerçevesinde tartışılmaya 
başlanan güvenlik kavramının derinleşmesi ve genişlemesi, odaklandıkları soruya 
göre şekillenmektedir. Yani “kim ve ne için” sorularına odaklananlar; aktörleri, 
“tehdide” odaklananlar ise; konuları ön plana çıkarmışlardır. Her iki yaklaşımın 
da ortak noktası, güvenliğin değişen bir kavram olduğudur (Krause ve Williams, 
1996:242). Uluslararası ortamın hızla değişen ve çok parametreli yapısı beraberinde 
uluslararası sistemi açıklamaya çalışan tüm bu yaklaşımların da evrimini beraberin-
de getirmiştir (Aydın, 2004: 58-60). Konstraktivistler, Kopenhag Okulu, Stratejik 
Kültür Çalışmaları, Eleştirel Kuramcılar, Üçüncü Dünyacılar gibi çalışmalar gü-
venlik kavramının bu değişen boyutlarını anlamlandırmaya çalışmışlardır. Berry 
Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, Morten Kelstrup, Pierre Lemaitre and Elzbieta 
Tromer gibi bilim insanlarının yer aldığı Kopenhag Okulu, güvenliğin boyutlarına 
yönelik çalışmaları ile en dikkat çekici olanıdır. 

20. yüzyıl ile birlikte teknolojinin baş döndüren hızı, geçmişte hiç akla gel-
meyen bir alanı siber alanı da karşımıza çıkarmıştır. Geçmişin jeopolitik teorileri 
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içinde kara, deniz ve hava çerçevesinde şekillenen dünyayı yönetmek adına kont-
rol altına alınması öngörülen alanlara uzayın da eklemlenmesiyle atmosfer içindeki 
bölgenin kontrol edilmesinin yetmeyeceği ortaya çıkmıştır. Özellikle bu dönemde 
yıldız savaşları projesi gibi uzayı kontrol altına almak dünyayı kontrol etme adına 
önem kazanmıştır. Fakat bugün gelinen noktada, tüm önceki hâkimiyet alanla-
rını anlamlı kılacak veya anlamsızlaştırabilecek bir alan, siber alan öne çıkmıştır. 
Uzaydaki uyduların veya nükleer santrallerin veya odanızdaki bir bilgisayarın dahi 
kontrol altına alınabilmesine olanak sağlayan yazılımlar, kullananın eline çok bü-
yük güçler verebilmektedir. Sayılan beş sektörün tamamını da içine alan ve tüm 
aktörleri etkileyen bir alan olarak siber alan, öncesinde sayılan kara, deniz, hava ve 
uzay alanlarına eklenmiş bir alan olarak ortaya çıkmıştır. 
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Güvenliğin Boyutları

Güvenlik= f(x, y, z)

Şekil-1. Güvenliğin Boyutları

Dolayısıyla güvenlik artık iki boyutlu değil; “derinliğine”, “genişliğine” ve “yük-
sekliğine” olacak şekilde üç boyutlu ele alınması gereken bir kavram olarak düşü-
nülmelidir. Bu üç boyut perspektifinde güvenliğin matematiksel modelini yapacak 
olursak Şekil.1’de de görüldüğü gibi; güvenliği, her üç boyutun değişen oran nis-
petinde tanımlanması gereken f(x, y, z) fonksiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Örnek 
üzerinden açıklayacak olursak; İran’ın Buşehr’deki nükleer santraline yönelik yapı-
lan Stuxnet virüsü ile saldırıda aktör; devlet veya örgütler, ortaya çıkan etkisi veya 
konusu itibariyle; ekonomik, seviye olarak siber alan ifade edilmektedir.

Güvenlik; barış ve çatışma hali arasındaki bir durumu tanımladığına göre gü-
venliği formülü de doğal olarak açıklanabilir:

Barış Hali ≤ Güvenlik=f(x,y,z) ≥ Çatışma Hali

Gökhan Sarı
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Bu durum tam bir barış hali de olabilir veya tam bir çatışma hali içinde de ola-
bilir. Ama çoğunlukla iki temel değer arasında şekillenmektedir. Sonuçta değişimin 
değişmeyen tek yönü kendisinin olması gibi güvenlik kavramı ve güvenlik dengeleri 
de devamlı değişim içindedir.

Doğu Akdeniz özelinde bu süreç, güvenliğin yukarıda tanımlanan her üç bo-
yutu içinde ve çatışma haline daha yakın bir konumda değerlendirilmelidir. Diğer 
taraftan gerek küresel gerekse bölgesel değişimler, Doğu Akdeniz’deki statükoyu 
zorlamakta ve yeni tanımlamalara gerek duyulmaya başlanmaktadır. 

2. DEĞİŞEN KÜRESEL DENGELER
Dünya güç dengelerinin devamlı bir devinim içinde olduğunu görüyoruz. Bu 
çerçevede küresel dengelere baktığımızda; Rusya’nın tekrar bir güç iddiası ile or-
taya çıktığı ve Suriye’de bugün geçmişten daha etkin bir politika izlemeye çalış-
tığı, Çin’in küresel bir güç olma gayreti içinde olduğu, Euro-Ruble-Dolar-Yuan 
savaşının giderek şiddetlenen bir ekonomik mücadele konusu haline geldiği, bir 
taraftan Kuzey Kore diğer taraftan İran’ın nükleer çalışmalarına yönelik yönelik 
giderek sertleşen söylemleri, tırmanan krizler, giderek artan radikalleşme ve artan 
sağ şiddet eğilimleri gibi küresel ölçekte fay hatlarında oynamalar olduğu görül-
mektedir.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) hazırladığı Küresel Riskler 2015 rapo-
runda1  gelecek 18 ay ile 10 yıllık dönemde Dünya’nın yaşayabileceği 28 önemli 
risk ve bu risklere yol açan 13 eğilim ortaya koyulmuştur. Bu risk ve trendler içinde; 
ülkelerin çökmesi ve çatışmalar gibi jeopolitik risklerin ekonomik risklere göre daha 
öne çıkacağı, sosyal ve çevresel risklerin ise giderek artacağı, işsizlik ya da eksik iş-
gücü, doğal afetler, iklim değişikliğine adaptasyonda başarı sağlanamaması, su krizi, 
veri hırsızlığı ve siber saldırılar olasılığı en yüksek riskler olacağı yönünde değer-
lendirmelerde bulunulmaktadır. Ayrıca yaratacağı etki açısından en büyük riskler 
olarak; su krizi, salgın hastalıklar, kitle imha silahları, iklim değişikliği, enerji fiyatı 
şoku, altyapı çöküşü, mali krizler, işsizlik gibi kriz konuları sayılmaktadır. Benzer 
senaryoların 2019 raporunda tekrarlandığı görülmektedir (https://www.weforum.
org). Sonuçta küresel risk ve tehditler giderek; çeşitlenmekte, artmakta ve daha 
komplike bir ağ haline gelmektedir. Hiçbir risk tek başına değerlendirilmemek-
tedir. Büyük veya küçük hepsi arasında bir ilişki olan genel bir ağdan (Şekil.2) 
esasında bahsedilmektedir. 

1 Weforum’un 900 üyesi ile 2014 yılının Temmuz ve Eylül aylarını kapsayan döneminde gerçekleştirdiği ankettir.

Değişen Küresel Dengeler ve Bölgesel Güvenlik Kompleksi: Doğu Akdeniz
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Şekil-2. Risk Ağı (Küçük, 2015)

Bu çerçevede devlet merkezli geleneksel güvenlik anlayışı, giderek bireyi de içine ala-
cak şekilde bütünleşik bir güvenlik anlayışına dönüşmüş gözükmektedir. Aşağıda gör-
düğümüz ağ yapı veya sistemsel yapı da bu kapsamda tehdide göre göreceli ve ilişkisel 
bir güvenlik yapısına evrilmiş durumdadır. Göreceli ve algısal bir güvenlik anlayışın-
dan bahsediliyorsa, klasik güvenlik yaklaşımları yerine tehdit ve risklere odaklı daha 
“teknoloji odaklı dinamik ve rölatif güvenlik” yaklaşımlarından bahsedilmelidir.

Küresel anlamdaki değişikliklerin bölgesel yansımaları ve bunun yanında böl-
genin kendi dinamiklerinden doğan değişiklilerin olduğu da aşikârdır. Arap Baharı 
ve bölgedeki değişen siyasi rejimler, Suriye, Irak veya Libya gibi başarısız devletler, 
Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan hidrokarbon yatakları ve enerji savaşlarında açılan 
yeni safhalar, deniz yetki alanlarındaki ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve tartışmalı son-
daj faaliyetleri, bölge ülkelerinin birbirlerine ve sorun alanlarına yönelik bakışında-
ki değişiklikler, Kıbrıs Rum Kesiminin AB üyeliği sonrasında AB’nin bölgeye kadar 
uzandığını düşündüğü sınır iddiaları, küresel güçlerin bölgedeki etkin varlıkları gibi 
sebepler bölgesel paradigmalardaki kaymaları da göstermektedir. 

Türkiye’nin ise son yıllarda bölgelere ve bölgeciliğe ilgisinin çoğaldığı, farklı 
bölgelere katılımının arttığı, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu’nun çatışma böl-
geleri arasındaki önemli bir bölgesel güç haline geldiği, Türkiye’nin bölgesel poli-
tikasının daha etkin hale geldiği, ‘Girişimci ve İnsani Dış Politika’ uygulaması ile 
küresel ölçekte düşünen ancak dünyanın her köşesinde yerel düzeyde etkinlik gös-
teren bir diplomasiyi uygulamaya başladığı, Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, 

Gökhan Sarı
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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 derinleştirme gayretinde olduğu belir-
tilmektedir (http://www.mfa.gov.tr/dis-politika-genel.tr.mfa).

Bu çerçevede değişen tüm dengeler ile birlikte Kopenhag Okulunun önerdiği 
Bölgesel Güvenlik Kompleksinde de bir değişme olup olmadığının incelenmesi ge-
rekmektedir.

3. BÖLGESEL GÜVENLİK KOMPLEKSİ (BGK) VE DOĞU AKDENİZ
Kopenhag Okulu’nun ortaya koyduğu temel yaklaşımlardan biri olan Güvenlik 
Kompleksleri, güvenlik analizlerine, makro düzeyde büyük güçlerin sistem üzerin-
deki etkisini, orta düzeyde yerel devlet ilişkilerini, mikro düzeyde iç meseleleri dik-
kate almayı gerekli kılan sistematik bir yaklaşım sunmaktadır (Buzan, 2015: 182). 
Bölgesel Güvenlik Kompleksi (BGK) ise güvenliğin bölgesel dinamiklerini tekrar-
dan 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 oluşturduğu 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 ol-

ması, 
• Bölgede yer alan ülkeler arasında jeo-stratejik çıkarların örtüşmesi ve bu 

bağlamda karşılıklı güç ilişkileri ya da rekabetinin bulunması, 
• Bölge içinde yer alan ülkeler arasında komşuluk, savunma, destek, şüphe 

veya korku içeren güçlü ilişkilerin varlığı gibi belirleyici hususların olması 
gerekmektedir.

Buzan’a göre, aslında tüm devletler güvenlik açısından birbirine bağımlıdır. An-
cak risk, tehdit ve güvensizlikler daha ziyade yakınlık ile alakalı olduğundan, birbi-
rine yakın olan devletlerin bağımlılığı ile uzak olanlara daha fazladır. Bu bağlamda, 
anarşi ve coğrafi ayrımlar güvenlik bağımlılığının yoğunlaştığı bölgesel kompleksle-
rini oluşturmuştur (Buzan ve Waever, 2003: 46). Ayrıca yüksek veya düşük tehdit 
göstergesi güvenlik komplekslerinin seviyesini belirlemektedir (Buzan, 2015:163).

Soğuk Savaş dönemi ve sonrası Bölgesel Güvenlik Komplekslerine baktığımız-
da; Avrupa BGK, Sovyet Sonrası BGK, Merkezi Afrika BGK, Kuzeydoğu Asya 
BGK ve 1999’da Kosova Savaşı ile birlikte Bölgesel Güvenlik Kompleksi içinde 
alt kompleks oluşması gibi bazı değişikliklerin oluştuğu görülmektedir. Dolayısıyla 
değişmeyen bir kompleks değil, değişen şartlara göre tanımlanan bir kompleksten 
bahsedilmelidir.

Değişen Küresel Dengeler ve Bölgesel Güvenlik Kompleksi: Doğu Akdeniz
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Türkiye BGK’nin dışında tutulmuş ve yalıtıcı (İzolatör) ülke olarak tanım-
lanmış olmasına rağmen konumu ve ilişkileri bağlamında Orta Doğu Güvenlik 
Kompleksi içinde olup olmadığı tartışılmıştır. Ortadoğu BGK kendi içinde; Magrip 
Alt Kompleksi, Körfez Alt Kompleksi ve Levant Alt Kompleksi olarak ayrılmıştır 
(Buzan, 2015:166). Türkiye ve Akdeniz bölgesel güvenlik kompleksi içinde sayıl-
mamaktadır. Akdeniz’in bir bölgesel güvenlik kompleksi olarak sayılamamasının 
nedeni Akdeniz devletlerinin başka bölgesel kompleksleri içinde yer alıyor olmala-
rıdır. Bir Akdeniz ülkesi olan Yunanistan’ın Avrupa güvenlik kompleksinde, İsrail 
Ortadoğu güvenlik kompleksi içindedir. KKTC, GKRY ve Türkiye için sınırlar çok 
daha muğlaktır. Bu üç aktör birden fazla güvenlik kompleksi arasında konuşlan-
maktadır (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 konusu-
dur. Türkiye’nin Orta Doğu BGK içinde değerlendirmemesinin en önemli nedeni 
olarak ise Cumhuriyet sonrası yüzünü Doğu’ya değil, Batı’ya dönmesi olarak gös-
terilmiştir (Buzan ve Weaver, 2003:187). Bu durumda acaba Türkiye’nin bugün 
için Ortadoğu’ya bakışı nasıl diye sorarak yola çıktığımızda ve Türkiye’nin yüzünü 
Ortadoğu’ya döndüğü şeklinde 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 
oluştururken dostluklar, düşmanlıklar, coğrafi yakınlıklar, etnik veya dini kimlikler 
gibi sayılabilecek bir çok faktörün değerlendirilerek bağlı beylikler, salyanesiz (yıl-
lıksız) eyaletler, salyaneli (yıllıklı) eyaletler ve özel yönetime tabi eyaletler ayrılmış 
ve millet sistemi1 anlayışı içinde bir yönetim yapısı şekillendirilmiştir.2 

Doğu Akdeniz Bölgesinde Trablusgarp, Trablusşam, Mısır, Halep, Cezayir, Ana-
dolu, Adana, Bağdat, Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaleti (12 Adaları içine Alan Eyalet), 
Kıbrıs gibi eyaletler teşekkül ettirilerek bu eyaletler üzerinde yönetim sağlanmıştır. 
Yukarıda da belirtildiği gibi bu eyaletler belirli parametrelerle ile bir arada bulun-
duğundan bugünkü devletlerinde asli yapısını oluşturmuştur. Dolayısıyla Osmanlı 
Devleti’nin yönetim coğrafyası bugün için BGK olarak adlandırılan bölgelerin te-
melini oluşturmaktadır.

1   Osmanlı da millet sistemi bugün anladığımız millet anlayışından farklıdır. Osmanlı Devleti’nin hâkimiyeti altında bulunan 
toplulukların din ya da mezhep esasına göre örgütlenip yönetilmesine millet sistemi denilmiştir. Millet kavramı, ırkî ve 
etnik bir toplumu değil, daha çok dinî bir aidiyeti ifade etmektedir. (Eryılmaz, 1996: 16-17)

2  1590 yılından sonra beylerbeylikleri eyalet olarak isimlendirilmişlerdir. Osmanlı ülkesi 1610’lara doğru vergi gelirlerine göre 
salyaneli (yıllıklı) ve salyanesiz (yıllıksız) olmak üzere toplam 32 eyalete ayrılmıştı (İnalcık, 2006, s. 109-111). Ayrıca yurt-
luk- ocaklık ve malikâne-divani denilen sistemle idare edilen aşiret yapıları da vardır (Ortaylı, 2012, s. 252).
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Yukarıda Orta Doğu BGK’nin alt BGK’leri sayılırken bahsedilen Levant keli-
mesi, Avrupa literatüründe X. yüzyıldan başlayarak Akdeniz’in doğu kıyılarındaki 
ülkelere verilen addır. Bu kavram içine hangi ülkelerin girdiğine dair farklı görüşler 
vardır. Genel olarak başlangıçta 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 Savaşı’nın ardından Levant adı yalnızca Suriye ve 
Lübnan için kullanılmaya başlamıştır. Etimolojik olarak Latince “meydana çıkma, 
yükselme” anlamındaki “levare”den türetilen kelime, güneşin doğduğu yönü işaret 
eden bir anlamdadır (Turan, 2003:145). Yani Levant kelimesi aslında Akdeniz’in 
Doğusunu işaret ettiğinden Levant yerine Akdeniz’in Doğu’sunu betimleyen ve 
daha geniş bir alanı kapsayan Doğu Akdeniz kelimesinin Ortadoğu BGK içinde 
adlandırılan Levant BGK yerine kullanılmasının güncel gelişmeleri daha iyi karşı-
layacağı düşünülmektedir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bir taraftan güvenliğin değişen doğası diğer taraftan küresel ve bölgesel dengelerde-
ki değişmeler, güvenliğe ilişkine kavramların da sorgulanmasını zorunlu kılmıştır. 
Kavramsal olarak güvenliği iki boyut yerine üç boyutlu düşünmek gerekmektedir. 
Aktör ve konu endeksli iki boyutlu değerlendirmelere, güvenlik seviyesi/konumu 
da ekleyerek güvenliği üç boyutlu ele almak daha doğru sonuçlar verecektir. Güven-
likle ilişkili tüm konuların da öncelikle septik bir bakış ile sorgulanması, sonrasında 
da değerlendirme analizlerin bu üç boyut çerçevesinde yapılmasının uygun olacağı 
düşünülmüştür.

Güvenliğin cari olarak en fazla konuşulduğu bölgelerden birisi de Doğu Ak-
deniz bölgesidir. Doğu Akdeniz’de Kıbrıs adasının askeri anlamda stratejik olduğu 
aşikardır. Sadece batmayan bir uçak gemisi değil, aynı zamanda deniz yetki alanları 
anlamında bölgede bulunan hidrokarbon kaynaklarının kullanımı adına geçmişten 
daha stratejik hale gelmiştir. Anılan hidrokarbon kaynaklarının varlığı deniz yetki 
alanlarının sınırlarını sorunlu alan haline getirmiş ve dolayısıyla düşmanlıkların, 
dostluk ve ittifakların da yapısı değişmeye başlamıştır.

Özellikle Suriye’deki çatışma ortamı, İsrail ile ilişkiler, Mısır veya Libya gibi 
ülkelerin Doğu Akdeniz’e ve dolayısıyla bölge ülkelerinin birbirine bakışlarında da 
değişiklikler olmuştur. Bölgede giderek çatışma riski ve tehdidi artmaktadır. Yuna-
nistan ile GKRY arasında “Ortak Savunma Doktrini” oluşturulması (1993) ve hâ-
kimiyet alanı yaratma çabaları bölgesel ittifaklar anlamında önemli bir gelişmedir. 
Ayrıca;

• İngiltere’nin 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan bu yana Kıbrıs adasında 
varlığı ve gerektiğinde adayı üs olarak kullanması, 
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• ABD’nin İncirlik (Adana), Suda (Girit) ve Gaeta’da (İtalya) askeri üsleri, 
• Rusya’nın Suriye Savaşı’nı fırsata çevirerek Tartus’a kalıcı yerleşimi, 
• Bölgedeki kutuplaşma ve siyasetteki istikrarsızlaşma, 
• Kıbrıs’ta Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantörlükleri ve AB ile bir-

likte çeşitlenen taraflar (İngiltere’nin AB’den ayrılma çabaları ile bu durum 
kendi içinde ayrı bir alan yaratmaktadır),

• Bölgesel ve küresel terörizmin zemin bulması,
• Dini veya etnik kutuplaşmalar veya bölgesel fay hatlarının kronikleşmesi 

veya kırılması,
• Irkçı ve fanatik akımların bölgede güçlenmesi,
• Bölgedeki yönetim şekilleri ve uygulanmaya çalışılan BOB, GOP gibi strate-

jik planların yarattığı istikrarsızlık,
• Bölgeyi etkileyen ekonomik krizler, ambargolar, adaletsiz refah paylaşımı,
• Giderek azalan doğal kaynaklar ve Doğu Akdeniz’de tespit edilen yeni kay-

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

üzerinden bölgede güç arayışları olan küresel güçler,
• Nüfus sorunları, yerleşimciler ve etnik farklılaşma, göçler ve mülteci sorunla-

rı gibi sayılabilecek diğer önemli değişiklikler bölgenin eskisinden daha farklı 
bir yapıya büründüğünü işaret etmektedir.

Küresel düzeyde tek kutuplu bir dünya çabalarından, yeniden 1. ve 2. Dünya Sa-
vaşları öncesinde olduğu gibi çok kutuplu bir yapıya dönüşüldüğü ve bu değişi-
min bölgede fay kırıklarına neden olabileceği değerlendirilmektedir. Bu durumun 
doğal sonucu olarak da dost-düşman dikotomisinin giderek grileştiği söylenebilir. 
Ayrıca mikro milliyetçilik, hibrit savaşlar, devlet dışı aktörlerin ortaya çıkması ile 
bölgesel veya küresel şiddet gerek küresel, gerekse bölgesel olarak daha potansiyel 
hale gelmiştir.

Küresel ve bölgesel bu değerlendirme ışığında Türkiye’nin bölgesel durumuna 
bakıldığında, her ne kadar kırılgan bir yapısı olsa da, Türkiye-Orta Doğu ilişki-
lerinin Osmanlı döneminden kalan güçlü tarihsel ve kültürel arka planın oldu-
ğu görülmektedir. Din, dil, tarih ve coğrafya ortaklığı dışında “stratejik karşılıklı 
bağımlılık ve güven inşası”, Türkiye-Ortadoğu ve Türkiye-Doğu Akdeniz Ülkeleri 
ilişkilerinin geçmişten daha önemli bir durumda olduğu da görülmektedir.

Bölgesel Güvenlik Kompleksi analitik bir çerçeve yaratmakta ve aynı zamanda 
küresel ve bölgesel aktörlerini ve bölgedeki risk ve tehditleri daha belirgin hale ge-
tirmektedir. Ortadoğu Güvenlik Kompleksi de Doğu Akdeniz’de yukarıda sayılan 
nedenlerden dolayı Levant Alt Sektörü yerine “Doğu Akdeniz Alt Sektörü” ola-
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rak adlandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Böylece Doğu Akdeniz 
Bölgesel Alt Kompleksine Doğu Akdeniz’e kıyısı olan Türkiye, Suriye, Lübnan, 
İsrail, Ürdün, Filistin, Mısır, Libya, GKRY, KKTC, Yunanistan ve İngiltere (Ağro-
tur ve Dikelya üsleri) de dâhil edilebileceği ABD, Rusya, Çin ve AB’nin de Doğu 
Akdeniz BGK’ne etki eden güçler olduğu düşünülmüştür. Bu ülkelerin coğrafi ola-
rak aynı kıyıda buluşmaları, güvenlik ve güvensizliklerinin birbiri ile ilişkili olması, 
aralarında güç ve rekabetin bulunması, aralarındaki komşuluk, savunma, destek, 
şüphe veya korku içeren güçlü ilişkilerin 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 sayısın-
da giderek artış olduğu; ekonomik, askeri, siyasi, çevre ve toplumsal tüm konularda 
bir genişlemenin görüldüğü; deniz alanlarındaki tartışmaların kara, hava, siber ve 
hatta gelecekte uzay ile de ilişkilendirilebilecek seviyelerde sorun alanlarının birlikte 
düşünülmesi gerektiği söylenebilir. Ayrıca bölgedeki değişen güvenlik algı, risk ve 
tehditleri ile çözüm bekleyen kriz alanlarının mevcut statükoyu giderek çatışma 
ortamına doğru yaklaştırdığı ve bölgesel olarak Doğu Akdeniz’in kendi başına bir 
Bölgesel Güvenlik Bölgesi oluşturduğu değerlendirilmektedir.

Değişen Küresel Dengeler ve Bölgesel Güvenlik Kompleksi: Doğu Akdeniz
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TÜRKİYE’NİN AKDENİZ’DE MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGESİ, DONANMA VE 

HİBRİT SAVAŞ

Emete GÖZÜGÜZELLİ*
Öz

Akdeniz’de yeni bir düzenin sancılarını deniz alanlarında hissetmek mümkündür. Başka bir ifadeyle, 
Akdeniz 21. yüzyılda yeniden kritik bir merkez olma özelliğini korumuş ve küresel güçlerin rekabet 
merkezi olmuştur. Akdeniz’de en tartışmalı konulardan biri olan münhasır ekonomik bölge rejimi 
üzerine ihtilaflar tamamen deniz sınırlandırması üzerinedir. Lakin meselenin en önemli yönü donan-
malara tanınan yetkilere dairdir. Zira Doğu Akdeniz’de askeri donanmalar ve tatbikatlar NAVTEX 
savaşları temelinde sürmektedir. Donanmalar hidrokarbon faaliyet alanlarının koruyuculuğunu da 
üstlenebilmektedir. Bu hareketliliği anlamlandırabilmek için münhasır ekonomik bölge nedir? Askeri 
savaş gemilerinin deniz alanlarında ki egemen yetkileri nelerdir? Yabancı donanma kuvvetleri mün-
hasır ekonomik bölgelerde tatbikat yapabilir mi? Askeri gemilerin oşinografi faaliyetleri sınırlı mı? 
Sualler pek çoktur. Lakin Doğu Akdeniz’de hibrit savaştan bahsetmek mümkün olup olmadığı da 
çalışmanın ilk bölümümde izah edilmekte ve münhasır ekonomik bölgenin oluşturduğu jeopolitik 
önem aktarılmaktadır. İlgili ana detaylardan sonra ise Akdeniz’de deniz stratejileri, deniz güvenliği 
yasası ve askeri donanmaların münhasır ekonomik bölge rejimi çerçevesinde sahip olduğu haklar be-
timlenmektedir. Bu tespitler gerçekleştirilirken, Münhasır ekonomik bölge rejiminin askeri kullanım 
açısından son derece önemli olduğu sonucu ortaya konmaktadır. İlaveten, Akdeniz’de artık küresel 
güçlerin donanmaları kendi kıyılarının ötesindeki bu deniz alanlarında tatbikatlar yapma yolunu ter-
cih etmekte oldukları Rusya örneği ile izah edilmektedir. Netice itibarıyla, Hibrit savaş yakın gele-
cekte bizzat donanma kuvvetlerinin münhasır ekonomik bölge faaliyetleri ile öne çıkacağı sonucuna 
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hibrit Savaş, 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 Med-
iterranean, 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 ex-
clusive 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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GİRİŞ

Hibrit savaşın kavramsal olarak öne çıkmasının bizzat Rusya’nın Ukrayna’yı işgal 
etmesinden hemen sonra gerçekleştiği görülmektedir. Lakin hibrit savaşın insanlık 
tarihi kadar eski olduğunu belirtmek gerekmektedir. Zira maksadı yıkımdır, hedefe; 
kanlı ya da kansız ulaşmaktır. Açık ya da gizli olabilir. Savaş türlerine dair her türlü 
vasıta kara, deniz, hava alanlarına yönelik icra edilebilir. Dördüncü nesil savaş tabiri 
ya da kirli bir savaş tabiri ile harekât sahasının sınırsız olduğu belirtilse (Güler, 2017) 
de hibrit savaş psikolojik savaşın bir unsuru ve parçasıdır. Hibrit savaş ile hedef ül-
kenin içinde halk arasında bölünme yaratılması, iktidara karşı güvensizlik, devlet 
kurumlarına güvensizlik, gelecek korkusu, ekonomik zorluklar, diplomatik baskı-
lar, grevler, hükümete karşı bunalım, sokaklara dökülme, güvenlik güçleri ve halk 
arasında çatışma, demokratik değerlerin zayıfladığını belirtme gibi propagandalar 
belli medya, sivil toplum, siyasetçi, sanatçı gibi unsurlarca ileri sürülür. Devlete 
güvensizlik bilinçli bir şekilde oluşturulmak istenir ki fiili isyan fitili ateşlenebilsin. 
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 dış desteklerle istenmeyen hükümete karşı 
otorite zayıflığı yaratarak güvensizliği körükleyerek zayıf bir iktidar ile milli çökü-
şün sağlanmasıdır. Dolayısıyla, hibrit savaş ile açıkça savaş ilanı yapmadan hedef 
ülkenin siyasi, ahlaki, hukuksal, askeri, çevresel, toplumsal ve hatta ekonomik ola-
rak askeri operasyon olmadan çökertilmesi amaçlanmaktadır. Asimetrik ilişkilerin 
öne çıkarıldığı Doğu Akdeniz’de, askeri olmayan ve karışık taktiklerle ileri sürülen 
propaganda tam anlamı ile hibrittir. 

Hibrit savaş su rengi gibi görülmeyen savaştır. Nereden, kimden, hangi zaman-
da, ne için, kime karşı olduğunu anlamak kolay değildir. Zira hedef seçilen bir 
ülkenin aleyhine komşu ülkeler içinde de algı operasyonu yürütülebilir. Daha da 
öte her şey askeri olmayan nitelikte ilk olarak ilerletilir. Bu tutum daha sonra gerekli 
zemin ve şartlar uygun olursa askeri operasyona da dönebilir gerilla savaşına da. 
Karar vericilerin hedefleri için tasarladığı projede her ülke ve toplum için ayrı eylem 
planları oluşturulur. Bu çalışmanın ilk bölümünde hibrit savaş ve tehditlerin Ak-
deniz’de Türkiye açısından durumu ele alınmakta ve hibrit savaşla mücadelede atıl-
ması gereken adımlara değinilmektedir. Daha sonra münhasır ekonomik bölgede 
hibrit savaş ile münhasır ekonomik bölgelerin jeopolitik önemi izah edilmektedir. 
Örtüşen deniz sınırlarının son olarak değinildiği çalışmada bizzat yabancı donan-
maların kıyı ötesi alanlarda tatbikatları ve kimi hidrokarbon faaliyetleri karşısında 
Türk donanmasının hibrit savaşla mücadelesi açıklanmaktadır.
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HİBRİT SAVAŞ VE TEHDİTLER
Hibrit savaş siyasi savaş terimi ile benzerlikler taşımaktadır (Hoffman, 2014: 1-3). 
Askeri olmayan önlemleri açıklamak için, Batı ülkelerinin dış ve güvenlik politikası-
nın önemli bir ayağını oluşturan ve kırk yıl önce geliştirilen “yumuşak güç” kavramı 
kullanılmaktadır (Johnes, 2019). Yumuşak güç kavramı Marshall planı ile Türkiye’ye 
karşı da geçmişte uygulanmıştır. Bu örnekle esasen Türkiye’nin hibrit savaşa karşı bu 
dönemde maruz kaldığını belirtmek mümkündür. Amerika’da ise Çin ile öğrenci de-
ğişim programlarından Pakistan’a yiyecek yardımı, deprem olan bölgelere sınır ötesi 
müdahalelere bakıldığında bizzat eğitim bacağını da kullanarak hibrit savaşı ilerlet-
tiğini ifade etmek mümkündür (Johnes, 2019). Eğitim yolu ile hibrit savaş Kıbrıs’ta 
Türklere de uygulanan bir araçtır. Dolayısıyla Kıbrıs’ta ada üzerinde iki toplumlu 
etkinliklere Türkiye karşısında adada ortak kültür yaratma ve Kıbrıs Türkünün kendi 
kimliğinden kopması için ilerletilen eğitim faaliyetleri de bir hibrit savaş örneğidir. 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine karşı ortaya atılan tüm iddialar 
da hibrit saldırı ve stratejilerin bir neticesidir. Aslında hibrit savaşa etki tabanlı saldırı 
demek de mümkündür. Sonunda, hibrit savaşın eylemleri geleneksel askeri eylemle-
re dönüşebilir (Bajarūnas ve Keršanskas, 2018: 124). 

Roger McDermott hibrit savaşı bir mitoloji (Dermott, 2015) olarak tanımlar-
ken Michael Koffman ve Mathew Rojansky hibrid savaşın geleneksel savaş algısı 
yerine konulamayacağını ve sadece Rus etkisinin yayılması ile açıklanabileceğini 
belirtmektedir (Koffman ve Rojansky, 2015). Esasen hibrit savaş üzerine pek çok 
makale yazılarak farklı analiz noktaları üzerinde değerlendirmeler olmuştur (Renz 
ve Smith, 2016: 2-5, Raitasallo, 2017: 20-22). Bu noktada Akdeniz’e bakıldığında 
hibrit savaşın Türkiye karşısında nasıl yürütülmeye çalışıldığı önem kazanmak-
tadır. Zira deniz güvenliği ile Avrupa güvenliği eşdeğer tutularak, deniz alanları 
üzerinden göçmenlere karşı mücadele, ya da hidrokarbon keşiflerinin yarattığı 
ekonomik güç sahibi olma hırsı hibrit savaşı Türkiye’ye karşı tetiklemiştir. Türkiye, 
Akdeniz’de Avrupa’ya akın edecek göçün önünde engel olan ülke olarak görülür-
ken, 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 karmaşık algı operasyonlarında bilgi kirliliği, kutuplaşma veya enerji 
sarhoşluğu söylemleri aslında Akdeniz’e yerleşme çabasında olan kilometreler ötesi 
küresel güçlerin enerji merkezi olma yarışı içindir. Bu maksat uğruna, hibrit stra-
tejiler belirlenmektedir. 

Türkiye’nin Akdeniz’de kendi ve Kıbrıs Türk halkının hakları için gösterdiği ka-
rarlılık karşısında Türkiye’ye ekonomik yaptırım, siber saldırılar, diplomatik baskılar, 
propaganda içerikli yayınlar, silahsız tedbirler olarak uygulamaya konarak ilerletilmek 
istenmektedir. Türkiye’nin hidrokarbon faaliyetlerine sınırları dışında bulunan sözde 
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Kürdistan grupları da  “hak iddia” edecek kadar ileri gidebilmiştir (KRNK, 2014).
Esasen Avrupa Güvenliğinin Orta Doğu ve Afrika Güvenliği ile ilintili olduğu 

belirtilmektedir (McNerney, Paoli, Clement, 2017: 18). Akdeniz ekonomik pers-
pektif açısından oldukça önemli bir kesişim noktasıdır. Sadece enerjide her yıl Batı 
Avrupa’nın % 65 petrol ve gaz ihtiyacı Akdeniz yolu ile tedarik edilmektedir (Ope-
ration Sea Guardian, 2018). Akdeniz’de münhasır ekonomik bölgeler üzerinde tar-
tışmalar yaşanmaktadır ve Akdeniz’de çıkan gazın Avrupa enerji güvenliği için ta-
şınması 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 Ak-
deniz’de bir aktör konumuna gelmesi Batı’nın Türkiye’ye karşı önyargılı davranan 
karşı hamlelerine işaret etmiştir.

Hibrit tehditler ve Akdeniz konusuna baktığımızda, özellikle de Akdeniz ül-
keleri ve çevresinde yer alan Ortadoğu ve Afrika coğrafyasında bulunan ülkelerin 
hibrit tekniklere karşı 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 İm-
paratorluğu’nun bir parçasıdır. Bu ülkeler kendi bağımsızlıklarına kavuştular ancak 
Türkiye’nin halen etkili olduğu bir nüfusu da barındırmaya devam etmektedirler. 
Buna karşı duran batının unsurları Türkiye’ye karşı hem içte hem de komşuları 
üzerinde hibrit savaş sürdürülmektedir. Türkiye hibrit savaşın ne gerisinde ne öte-
sindedir. Türkiye hibrit savaşı bilen ve gerektiğinde bizzat uygulayabilen ülkedir. 
Bunu Osmanlı’dan kalan hatta Selçuklu’ya dayanan tarihi istihbarat mücadelelerin-
de görmek mümkündür.

Bugün ifade etmek gerekirse, Türkiye’nin bizzat Kıbrıs’ın kuzeyinde de Batı’nın 
hibrit savaşına karşılık mücadele eder noktadır. Çoğunlukla Kıbrıs Türkü Türki-
ye’ye her anlamda bağımlıdır. Batı’nın Kıbrıs Türklerine karşı dezenformasyon uy-
gulamaları, toplumsal ve ekonomik bozulmalara yol açacak kültür ihraç program-
ları (iki toplumlu etkinlikler), Hıristiyan misyonerlik faaliyetlerinin gizlice kuzeyde 
artması (ev kiliseleri) uyuşturucu pazarının adada yaygınlaştırılarak ilkokul çağına 
inen çocuklarda uyuşturucu kullanımının artması ve öğrenci adı altında insan tica-
retinin geçiş noktası olarak görülmesi, hidrokarbon konusunda deniz alanlarındaki 
son gelişmeler ülkenin ulusal güvenliğinin daha da kritik merkez haline gelmesi 
ancak her şeyden öte kurulan sistemle Türkiye karşıtlığının medya ve eğitim alan-
larında kimi seçilmişlerle ilerletilmek istenmesi, kimi siyasetçilerin buna öncülük 
etmesi uygulanan hibrit savaşın hissedilen yönleridir.

Akdeniz’de kıyı emniyetini sağlama açısından ise en başarılı ülkelerden biri Tür-
kiye’dir. Türkiye bu gücünü KKTC’nin de kıyı bölgelerinde göstermektedir. Zira 
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oluşan tehditlere karşı acil netice alınabilmesi bu kabiliyetin göstergesidir. Bu nok-
tada düşünülmesi gerekenler şunlardır; 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 gelişen 
karşı hamleler ile deniz alanlarını kapsayan ve deniz siber güvenlik meselelerine 
yönelik yönetişim planlamaları nasıldır? Başka bir ifadeyle Türk deniz alanlarında 
hibrit savaşa karşı nasıl bir istihbarat sistemi geliştirmiştir? Karasuları, balıkçılık 
hakları, münhasır ekonomik bölgeler gibi meselelerde bölgede çözümlenmeyen so-
runlarda Türkiye’nin daha ileri stratejileri neler olabilir? Türk donanma kuvvetleri-
nin hibrit deniz savaşında 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 ulaşmada organize olmuş şiddet eylemleri her 
zaman kullanılmıştır. Artık yeni savaş olarak adlandırılan dördüncü jenerasyon 
denilen savaş ve hibrit tehditler ile mücadele edilmektedir. Hibrit Savaşlar hem 
devletler hem de devlet dışı aktörler tarafından gerçekleştirilebilir. Bu çok kodlu fa-
aliyetler ayrı birimler tarafından veya hatta aynı birim tarafından gerçekleştirilebilir, 
ancak çatışmanın fiziksel ve psikolojik boyutlarında sinerjik etkiler elde etmek için 
genellikle operasyonel ve taktiksel olarak yönlendirilir ve hedef savaş alanı içinde 
koordine edilir. Etkiler tüm savaş seviyelerinde kazanılabilir.

Hibrit tehditlerin kilit yönü ise, çeşitli türden örgütsel biçimlerin (düzenli kuv-
vetler, düzensiz kuvvetler, teröristler, suçlular), silah türleri (modern askeri yete-
neklerden imgelenen patlayıcı cihazlara, taktikler) farklı hedeflere veya odaklara 
(düşman 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 davranışları kapsamasıdır.

2014 yılında NATO Wales Zirvesi’nde hibrit savaş; “çok çeşitli açık ve gizli 
askeri, paramiliter ve sivil önlemlerle son derece bütünleşik bir tasarımda kullanı-
lır” şekilde tanımlanmıştır (Wales Summit Declaration, 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 etmek-
tedir. Özellikle de donanmanın sıklıkla gerçekleştirdiği askeri atış eğitimleri ya da 
Mavi Vatan 2019, Deniz Kurdu 2019, Akdeniz Kalkanı gibi donanma tatbikatları 
meşru çıkarlara karşı yürütülen karşı eylemlere yanıt olan adımlardır. Hali hazırda 
deniz kuvvetlerine mensup deniz altı ve deniz üstünde gemilerde görevli personel 
sayısı dikkate alındığında küçümsenecek bir rakam düşünülemez. Şüphesiz, Tür-
kiye’nin Akdeniz’deki donanma gücü kara üzerindeki hâkimiyetini de perçinleştir-
mektedir.
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Zira Hibrit savaşta başarı sahip olduğunuz liman tesisleri, deniz üsleri, stratejik 
adalar veya deniz haberleşme hatları üzerinde kontrolden geçer. Bu tür diğer kilit 
pozisyonlar deniz alanları üzerinde kontrol sahibi olmayı kolaylaştıran faktörlerdir. 
Akdeniz hibrit savaşın kolay uygulanabilirliği açısından coğrafi olarak müsait bir 
bölge durumundadır. Lakin Kıbrıs adası da stratejik açıdan bu savaşa karşı direnç 
noktası konumundadır. Zaten Türkiye’nin Akdeniz’de anahtar olan deniz kıyı alan-
ları KKTC’nin Akdeniz sahilleridir. Ancak Türkiye’nin Kızıldeniz, Ege, Karade-
niz’de önemli kıyı noktaları da bulunmaktadır. Akdeniz’de EuroAsia ve EuroAfrica 
Enterkonnekte projesi karşısında Türkiye’nin de KKTC ile enterkonnekte ağ proje-
si (Çavuşoğlu, 2019) oluşturması bir anlamda elektrik yanında e-mail, telefon, para 
transferi, ve diğer deniz altından tedarik edilebilecek ulaşım 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 Savaşla Mücadelede Atılması Gereken Kimi Adımlar 
Aşağıdaki tabloda da anlaşılacağı üzere enerji konusundan deniz sınırlandırma ko-
nularına kadar hibrit savaşın gerçekleşebileceği sahalarda mücadele şekillerine dair 
kimi yorumlar yapılmıştır. Deniz sınırlandırma meselelerinde en fazla öne çıkan 
münhasır ekonomik bölgeler üzerinde egemenlik inşa etme çabaları dikkate alın-
dığında Türkiye’nin kendi münhasır ekonomik bölgesi olduğunun kuvvetli şe-
kilde vurgulanması gerekmektedir. İlgili münhasır ekonomik bölge içerisinde ise 
başkaca devletlerin tatbikat yapıp yapamayacakları ayarlanabilir. Zira Türkiye’nin 
sadece kıta sahanlığı rejimi ile sıkı sıkıya bağlı kalması Akdeniz’de karşıt unsurla-
rın münhasır ekonomik bölge hamlelerine karşı atılması gereken adımdır. Başka 
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 
uğraşılmasında 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

- Atış tatbikatları

Karşı önlemleri alıcı donanma kabiliyetinin yansıtılması

Sosyal

Partner kapasitesi genişletilmesi

Türk propaganda yayınlarının desteklenmesi (Türkçe yayınların artması)

Stratejik iletişim 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 karşı saldırılara yanıt verilmesi

1.2. Münhasır Ekonomik Bölge’de Hibrit Savaş
Deniz hukukunun oluşması sürecinde devletleri en çok meşgul eden konunun ba-
şında önce karasuları genişliği ve bunun yarattığı anlaşmazlıklar yanında uluslarara-
sı boğazların yasal statüsü ve buna dair oluşan ihtilaflar gelmektedir. Lakin bugün 
her şey değişmiştir. Özellikle de 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 
(BMDSH) ile karasuları genişliği 12 mil olmuş, kıta sahanlığı üzerine işletilebilirlik 
ve mesafe kriteri ile genişletilmiş haklar tanınmış ve yeni bir rejim olan münhasır 
ekonomik bölge yaratılmıştır. Münhasır ekonomik bölge rejiminin oluşturulması 
ile bugün deniz alanlarında adeta donanmaların ve devletlerin kıyı ötesi deniz alan-
larında bir hâkimiyet kurma savaşı merkezi yapmıştır. 

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. 
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Elbette tüm bunların sonucu olarak rekabet münhasır ekonomik bölgede açık-
ça görülmektedir. Özellikle de güçlü kıyı ülkeleri, denizlerin kontrolü üzerindeki 
tarihi ve hukuki hakları göz ardı ederek adeta bu hakları rekabet ve güç politika-
sı anlayışı içinde diğer devletlerin haklarını tehdit eden daha fazla otorite ortaya 
koyma hırsı ile hareket ettiğini ifade etmek gerekmektedir. Gerçi deniz alanlarında 
hâkimiyetin köklü bir geçmiş anlayışı vardır. Mesela “denizlere hâkim olan cihana 
hakim olur” diyen Hayreddin Barbaros’tan “Akdeniz’e hakim olan dünyayı kont-
rol eder” diyen İngiliz Komutan Winston Churchill’e (Moran, 2004), hatta Mare 
Nostrum’un yani Bizim Denizler’in doğuş yeri Akdeniz’de ilk deniz hukukunun 
kodifikasyon çalışmalarının başlaması bile günümüz rekabet mücadelesinin halen 
sürmesine etkendir. 

Bugünse 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi ile yeni bir rejim olarak oluşturulan 
münhasır ekonomik bölge üzerine egemenlik iddialarının kıyı devletleri için jeo-
politik dayanak noktası olduğu görülmektedir. Hatta münhasır ekonomik bölge 
hakkı çerçevesinde dünyanın kıyı bölgelerine yabancı deniz erişimini sınırlama 
eğilimi artmaktadır. Yani münhasır ekonomik bölgeler kıyı devletlerinin birinci 
dereceden bir güvenlik sorunu görülmeye başlanmıştır. Dünyada bir tarafta de-
nizlerin özgürlüğünü münhasır ekonomik bölge rejimi altında kısıtlamaya çalışan 
devletlerin varlığını kabullenen uygulamalar altında yönetilebilmektedir. Örneğin 
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Amerika gibi devletler münhasır ekono-
mik bölgeler üzerindeki yabancı devletlerin faaliyetlerini sınırlayan uygulamalar 
içerisindedir. Bu kısıtlılık sağlayan şartlar içerisinde bizzat kendi deniz kuvvetleri 
aracılığı ile deniz alanlarında yabancı deniz faaliyetlerini kontrol etmeyi amaçla-
yan koşullar ile aşırı denizcilik iddialarına dayanabilmektedirler. Diğer taraftan ise 
Singapur gibi ülkelerin denizlerin özgürlüğünü savunan tutumları da devam ede-
bilmektedir.

Bugün münhasır ekonomik bölgelere dair Akdeniz’de yürütülen de tam ma-
nası ile hibrit savaştır. Zira Türkiye bölgenin en uzun ana kara devleti olmasına ve 
bu coğrafyada en köklü tarihi olmasına rağmen, Akdeniz ve hatta Ege’de denizle-
re açılmaması başka bir ifadeyle deniz alanlarında egemen haklarından vazgeçmesi 
gibi aşırıcılık boyutuna varan talepler karşısında ağır ithamlara maruz bırakılmıştır. 
Örneğin, Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında sondaj faaliyetlerinde bulunmasının 
uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia edecek kadar ileri gidilmiş ve uluslararası 
medya ve kimi örgütler kanadı ile Türkiye karşısında yaptırımlar alınmasına dair 
çabalar olmuştur. Netice de Türkiye kararlı durmuştur. Türkiye kendisi karşısında 
gerçekleşen yayımlara karşı hamleler gerçekleştirmiştir. Bu noktada ihtilaf halen 
sürüyor olsa da Türk donanmasının ve hava kuvvetlerinin caydırıcı etkisi ile karşı 
tarafın yükselen gerilimi ilerletememesine imkân sağlamıştır. 
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2. JEOPOLİTİK AÇIDAN MÜNHASIR EKONOMİK 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, “işbu Sözleşme uya-
rınca haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken, sahildar devletin 
haklarını ve yükümlülüklerini gerektiği şekilde göz önünde bulunduracaklarını ve 
sahildar devletin işbu kısım ve diğer uluslararası hukuk kuralları uyarınca kabul et-
tiği kanun ve kurallar, işbu sözleşme ile bağdaşır 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 edil-
miştir. Madde 87 açık denizlerin serbestliği rejimine göre;

Açık denizler, sahili bulunsun veya bulunmasın bütün devletlere açıktır. Açık 
denizlerin serbestliği, işbu Sözleşmede yer alan şartlar ve diğer uluslararası hukuk 
kuralları çerçevesinde kullanılır. Bu serbesti, sahili bulunsun veya bulunmasın bü-
tün devletler için, “inter alia” aşağıdakileri kapsar:

• Seyrüsefer serbestisi;
• Açık deniz üzerinden uçma serbestisi;
• VI. Kısım saklı kalmak şartıyla, denizaltı kabloları ve petrol boruları döşeme 

serbestisi;
• VI. Kısım saklı kalmak şartıyla, sun’i adalar ve uluslararası hukukun izin 

verdiği diğer tesisleri inşa etme serbestisi;
• 2. Bölümde zikredilen şartlar saklı kalmak şartıyla, balık avlanma serbestisi;
• VI. ve XIII. Kısımlar saklı kalmak şartıyla, bilimsel araştırma serbestisi.
Bu haklar da, deniz manevralarının yasallığı ve yabancı münhasır ekonomik 

bölgedeki faaliyetlerin, gemi ve uçakların işletilmesiyle ilgili olarak kullanılması an-
lamına gelmektedir.

Dünya okyanus bölgelerinde münhasır ekonomik bölge oldukça geniş bir alanı 
%35.81 alanı kapsamaktadır. Atlantik ve Arktik (Arctic)’de %35.59, Hindistan ok-
yanusunda %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 ekono-
mik bölgeler tarafından kapalı deniz haline gelmiştir (Boczek,1988: 445-447).

Böylesine bir ortamda çok sayıda ülke, Avustralya, Rusya, Çin ve Japonya da dâ-
hil olmak üzere yabancı münhasır ekonomik bölgelerde askeri tatbikatlar ve operas-
yonlar yürütmektedir. Örneğin, 2010’da, Rus Pasifik Filosu, bir dizi denizaltı karşıtı 
savaş tatbikatını Japonya denizinde gerçekleştirmiştir. Çin, ABD, Vietnam, Filipin-
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ler ve Japonya’nın Münhasır ekonomik bölgelerdeki, askeri faaliyetleri bu devletlerin 
rızası olmadan veri toplanmasını içerecek şekilde gerçekleşebilmiştir. Hatta Akde-
niz’de Rusya 2012’den beri belli aralıklarda askeri tatbikat gerçekleştirmektedir.

Münhasır ekonomik bölgeler bugün dünyada en çok tercih edilen uygulamaları 
olmuştur. Jeostratejik ve politik-askeri perspektiflerden, okyanusların ve denizlerin 
en önemli kısmı haline gelmiştir. Türkiye jeopolitik açıdan dünya ekonomisine ve 
siyasetinde oldukça önem taşıyan deniz alanlarına sahiptir. Türkiye etrafında yer 
alan karşıt ya da kıyıdaş ülkelerde bizzat kıyı alanlarına yakın alanlarda siyasi ve eko-
nomik değişim ve yeni asimetrik ve geleneksel olmayan güvenlik tehditleri yer al-
maktadır. Türkiye’nin hemen sınır ötelerinde silahlı çatışmalar ve terör örgütlerinin 
faaliyetlerinin sürdüğü görülmektedir. Bölge siyasi ve hassas bir coğrafya haline gel-
miştir. İsrail-Filistin sorunu, Kıbrıs sorunu, İsrail-Lübnan sorunu, Libya çatışma-
ları, Mısır-Sudan deniz sınır anlaşmazlığı gibi sorunlar yanında bölgesel devletlerin 
ittifaklaşma yoluna gittikleri bunu da küresel güçlerin destekleriyle gerçekleştirdik-
leri görülmektedir. Örneğin Doğu Akdeniz Gaz Formu, AB ve ABD’nin Dünya 
Bankası gözetiminde gerçekleşmiştir. Hatta AB-Arap Birliği Zirvesi, EastMed Boru 
Hattı Projesi gibi konularda batının bizzat Akdeniz’de katalizör rol oynama strateji-
sinde bulunduğu görülmektedir. 

Bölgesel anlamda ittifak yoluna giden Mısır-GKRY-Yunanistan, ya da İsra-
il-GKRY-Yunanistan gibi ülkeler Türkiye karşısında hareket etmektedirler. Tüm bu 
arayışlar Türkiye’nin kıyı devleti olarak sahip olması gereken donanma gücünün 
önemini daha da belirginleştirmektedir.

Öte yandan Münhasır ekonomik bölgenin sağladığı avantajların başında balık-
çılık ve diğer buna dair gıda talepleri olurken ayrıca kıyı ötesi balıkçılıkta rekabet 
ortamının gelişmesi ve küresel rekabet merkezinde yer alabilme savaşı olduğu değer-
lendirilmektedir. Nitekim Akdeniz’de münhasır ekonomik bölgeler üzerine savaşın 
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 keşif arayışı 
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 ziya-
de 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 karşısında adım atabilmiştir. Bu atılan adımlar Türkiye karşısında yürütü-
len hibrit savaşa karşı da ön hamleler olmuş ve egemenlik, ulusal güvenlik ve milli 
refleksin korunması sağlanabilmiştir.
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Türkiye artık kendi kıyı ötesi alanlarında Deniz Hukukunun da öngördüğü 
ulusal egemenlik ve kıyı ötesi egemenlik alanlarında canlı ve cansız kaynaklar üze-
rindeki egemen haklara sahip çıkma üzerine aidiyet duygusunu diri tutabilen ref-
lekslerde bulunabilmektedir.

2.1. Doğu Akdeniz’de Karşıt ya da Yan Deniz Sınırları Örtüşen Taraflar ve 
Donanma

1. Türkiye-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
3. Lübnan ve İsrail
4. İsrail 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

Anlaşılacağı 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 gelmiştir. Bu önemle birlikte münhasır ekonomik 
bölgelerde artan askeri faaliyetlerin daha da güçlendirilmesi, deniz alanlarında tat-
bikatların artması günümüz dünyasının büyük stratejisinin adı olmuştur. Bugün 
Türkiye’nin Akdeniz’de münhasır ekonomik bölgesinde tespit edilecek bir gözet-
leme uçağı tespiti ya da yabancı bayraklı bir geminin Türk yetki alanları içerisinde 
izinsiz balıkçılık faaliyeti teşebbüsü ciddi bir krize sebep olabilecek kadar önemlidir. 
Zira mesele ulusal güvenlik çerçevesinde uluslararası hukukun tanıdığı deniz yetki 
alanları üzerinde egemenlik alanlarının korunmasına dairdir. Bu çatışmalar, Birleş-
miş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin işlevsel çerçevesini test eder. Bölgedeki 
uluslararası olaylar yalnızca devlet uygulamalarının kanıtı değildir, aynı zamanda 
norm göstergeleri ve norm üreteçleridir (Reisman, 2014: 5).

Doğu Akdeniz’de oluşan durum kazan-kaybet mantığına dayalı münhasır eko-
nomik bölge talepleridir. Güney Kıbrıs ve Yunanistan bir ada devleti olarak Türki-
ye karşısında aşırı bir deniz alanı iddiasındadırlar.  Aşırı deniz iddiasında bulunan 
tarafların ise bugüne kadar deniz hukukunda öngörülen temel prensiplerin ne ol-
duğu değil, nasıl ittifaklaşma ile bu iddialarını hayata geçirme derdinde oldukla-

Türkiye’nin Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölgesi, Donanma ve Hibrit Savaş



26

rıdır. Bunun için donanmalar önemlidir. Zira donanma aslında bir ülkenin kendi 
egemenliğini diğer alanlarda ilerletme kapasitesi sunar. Deniz alanlarında deniz 
hukukunda öngörülen hakları aşan alanlar talep edilmeye başlanması ile donan-
maların da önemi artmıştır. Donanmalar siyasetin ilerletilmesinde adeta bir dip-
lomasi aracı halini almıştır. Aşırı ve orantısız talepler karşısında güçlü donanmalar 
diplomaside dengeleyici unsur olmuştur. Güçlü olanın caydırıcılığı cazibesini ko-
rumaya devam etmektedir. Bu durum Akdeniz’de Avrupa Birliği’nin üyesi hali-
ne getirilen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 2004 sonrasında Kıbrıs meselesini AB 
desteği alarak deniz alanlarına taşıması sonrasında, Fransa’nın desteği ile PESCO 
üyesi yapılması ve askeri anlamda geliştirilmeye çalışılması ile Türkiye karşısında 
güç kazanılamamıştır. Ya da Amerika’nın 1987 yılından beri silah ambargosunu 
Güney Kıbrıs’a uygulamasının kaldırılması yönünde girişimler yaşanması veya 
Mısır - Yunanistan - GKRY ya da GKRY - Yunanistan - İsrail veya GKRY - Lüb-
nan - Yunanistan yada ikili anlaşmalar ile askeri ittifaklar ve müşterek tatbikatlar 
(Güney Kıbrıs En büyük İsrail Deniz Tatbikatına Katılan 10 ülkeden biri oldu, 
Might Waves 2019’a (Güçlü Dalgalar) Tatbikatı, Kıbrıs Postası, 13 Ağustos 2019) 
Türkiye karşısında caydırıcı olamamıştır. 

Tüm bu tatbikatların 2004’ten sonra artarak günümüze kadar sürmesi kar-
şısında Türkiye karşı hamlelerde bulunarak hem tatbikat hem atış eğitimi faali-
yetlerini aralıksız bir şekilde artırmıştır(Seyir Oşinografi ve Hidrografi Dairesi, 
Türk Deniz Kuvvetleri, Antalya Navtex yayınları, 2019; Genç, Mavi Vatan Dev 
Tatbikatı, Mart 2019, AA Haber; Deniz Kurdu Tatbikatı Başladı, 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 bulunma-
masındandır. Örneğin Rusya’nın 2015’te Akdeniz’de gerçekleştirdiği tatbikat alan-
larına bakıldığı zaman Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin kıta sahanlığı alanlarında ilgili 
tatbikatı icra edebildiğidir.
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Harita-1. Doğu Akdeniz Rus Donanması Faaliyetleri İçin Uçuş Yasakları ve Rota Kısıtlamaları

Yukarıda fotoğrafta da görüleceği üzere, Doğu Akdeniz Rus Donanması faa-
liyetleri için uçuş 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 gerçekleşmiştir (Russian Navy Exercise in Eas-
tern Mediterranean Sea, 26 Eylül 2015, 7FBTK).

2018 yılında Rusya’nın Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği tatbikat ise aşağıdaki 
haritada gösterilmektedir;

 

Harita-2. 2018 yılında Rusya’nın Doğu Akdeniz’de Gerçekleştirdiği Tatbikat 

Kaynak:http://acloserlookonsyria.shoutwiki.com/wiki/File:Russian_polygons_in_the_Mediterranea n_in_
September_2018.jpg
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Yukarıda 2018 yılında gerçekleştirilen tatbikat alanlarında ise KKTC dâhil böl-
ge ülkelerinin deniz yetki alanları içerisinde faaliyetler gerçekleşebilmiştir.

SONUÇ
Münhasır ekonomik bölgede güvenlik talepleri, uluslararası deniz hukukuyla tutar-
sızlıklar taşımaktadır. Akdeniz’de deniz sınırlandırma sorunu geçmişte olduğundan 
daha fazla küresel güvenlik kavramı ile bağlantılı hale getirilmeye çalışılmaktadır. 
Bu çaba ile Türkiye’nin karşısında talepler söz konusudur. Bu taleplerin özü hibrit 
savaştır. Karşı karşıya kalınan bu durumlar karşısında Türkiye için Doğu Akdeniz 
meselesi artık stratejik ve savunma meselelerine dair basit bir ima değil, bunun ye-
rine ulusların güvenliği diğer çıkarlarla birleştiren daha geniş bir bölge vizyonunu 
betimleyen yeni bir karma güvenlik çıkarıdır. Bu karma güvenlik anlayışı içerisinde 
münhasır ekonomik bölgenin sağladığı ekonomik nitelikli balıkçılık ve hidrokar-
bon 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 geniş kapsamlı bir güvenlik bileşenine 
dönüşmüştür. Deniz alanlarına yönelik bu eğilim Türkiye’ye karşı ilerletilen GKRY 
ve Yunanistan’ın sözde münhasır ekonomik bölge iddiaları ve buna yönelik maruz 
kaldığı hibrit saldırılar etken olmuştur. Dolayısıyla Doğu Akdeniz Bölgesi Batı ile 
Türkiye arasında yeni bir sürtüşme cephesine dönüşmüştür. Amerika ve AB’nin 
Türkiye karşısında GKRY tezlerini destekleyici tavırları tamamı ile Türkiye’nin 
istikrarsızlaştırılmasına yönelik adımlarda istekli olduğu gözlemlenmiştir. KKTC 
üzerinden Türkiye karşıtı cepheleşme adımları izlenme girişimleri söz konusudur.

Batı hibrit taktik, teknik ve süreçlerin Türkiye’ye karşı ilerletilmesi yönündeki 
hamleleri karşısında Türkiye’nin geliştirdiği karşı hamleler örneğin Kıbrıs Koordi-
nasyon Merkezi, donanma kuvvetlerinin 24 saat adanın etrafında yürütülen hid-
rokarbon faaliyetlerinde görevli gemileri ve personeli koruması, ada üzerinde kara 
kuvvetleri ile koruyucu misyonunu devam ettirmesi, Türk donanmasının hibrit sa-
vaş ve hatta deniz siber güvenliğine karşı hamleler ile yetkinliği ve kabiliyeti olduğu-
na vurgu yapmak gerekmektedir. Zira Türkiye Akdeniz’de gri bölgeleri oluşturmuş-
tur. Gri bölgelerde kendisinden izinsiz hareket edilmesine müsaade etmemektedir. 
Bu bölgelerde yasadışı göçten, terörle mücadeleye her anlamda koruyucu ve gücünü 
çevre ülkelerine hissedirici hamleler ile hissettirmektedir. Müteakiben belirtmek ge-
rekmektedir ki Türkiye Akdeniz’e erişimde anahtar roldedir ve Akdeniz devletlerini 
kontrol noktasında tarihi önemi dikkate değerdir. Türkiye’nin, donanma kapasitesi 
ve operasyonel tatbik kabiliyetinin deniz şeridi koruması ve denizaltı operasyonları-
nı yürütmeye kadar pek çok alanda yıllık icra ettiği Mavi Vatan ya da Deniz Kurdu 
tatbikatlarını genişletmeye ve derinleştirmeye devam etmelidir. 

Emete Gözügüzelli



29

Arama Kurtarma Faaliyetleri kapsamında, balıkçılık faaliyetleri ya da diğer de-
niz kuvvetleri ile müşterek tatbikatlar, sahil güvenlik komutanlığı nezdinde icra 
edilen sahil güvenlik faaliyetlerine yönelik denizlerde hibrit tehditlerle başa çıkıla-
bilecek denizlere yönelik istihbarat servislerini genişletmek gibi unsurlar hibrit mü-
cadelede önemlidir. Türkiye’ye karşı Fransa’nın Güney Kıbrıs’ta üs kuracağı haber-
leri sonrasında Türkiye kararlı durunca geri adım atılmıştır. Bu durum Türkiye’nin 
donanma gücünün etkisini ortaya koymasındandır. Türkiye teknolojisi ve alt yapısı 
ile deniz kuvvetlerine ait gemilerin ve teçhizatların inşasında son derece önemli 
kademeler atlatmıştır. 

Bu anlamda zayıf duruş sergilememesinden ötürü Türkiye karşısında geliştiri-
len tüm projeler (EastMed Boru hattı projesi, EuroAsia ve EuroAfrika kablo Ağı 
Projeleri gibi) şuan askıdadır. Zira bu projelerin su dibinde geçirilmek istendiği alan 
Türk kıta sahanlığıdır. Türkiye Devleti hiçbir projenin Türkiye ve Kıbrıs Türkleri 
dâhil edilmeden neticelenemeyeceğini kararlı duruş içinde sergilemiştir. S-400 sa-
vunma sisteminin Türkiye tarafından alınması dahi mevcut hibrit savaşa karşı ham-
le olmuştur. Lakin gelinen süreçte özellikle de deniz alanlarına dair deniz güvenliği 
kavramından ayrı olarak bizzat istihbaratın ana gövdelerinden biri olarak asimetrik 
hamlelere karşı mücadele edilmesi, gelecek sürecin göğüslenmesinde önemli bir sa-
vunma 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 meşru hamlelere karşı yürütülen propagandalara 
yanıt verecek mekanizmaların oluşturulması ve Kıbrıs’ta deniz ve hava üslerinin 
açılmasına dair adımların meşru bir hak olarak yerine getirilmesi elzemdir.

Türkiye’nin Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölgesi, Donanma ve Hibrit Savaş
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GİRİŞ

Siyasi coğrafyanın bir dalı olan jeopolitik, en basit haliyle, devletlerin coğrafi özel-
liklerinin politikalarına olan etkileri ile ilgilenmektedir. Bu ilginin temelinde, coğ-
rafyanın devletlerin politikalarını şekillendirdiği varsayımı yatmaktadır. Güvenlik 
çalışmaları, bu varsayımın pratikte karşılık bulduğu alanlardan birisi olarak sıklıkla 
ön plana çıkmaktadır. Buna göre devletlerin içinde bulunduğu coğrafi koşullar, sahip 
oldukları doğal kaynaklar, topografya özellikleri, hangi ülkelerle komşu oldukları, 
devletlerin güvenlik perspektiflerini ve politikalarını belirleyen jeopolitik unsurlar 
olmaktadır. Başka bir deyişle jeopolitik ile güvenlik arasında doğrudan bir ilişki bu-
lunmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, jeopolitik ile güvenlik arasındaki ilişkiye 
dair bu genel kabulü, eleştirel bir perspektiften değerlendirmektir. Çalışma, güvenlik 
çalışmaları literatüründe artan bir önemle çalışan güvenlikleştirme yaklaşımı ile je-
opolitiğin hızla gelişen bir dalı haline gelen eleştirel jeopolitiğin sentezlenmesinden 
oluşan bir kuramsal çerçeve üzerine inşa edilmiştir. Yani çalışmada güvenlikleştirme 
yaklaşımının ve eleştirel jeopolitiğin temel argümanları sentezlenerek, güvenlik-je-
opolitik arasındaki ilişkiyi incelemek üzere bir kuramsal çerçeve oluşturulmuştur.

Jeopolitik konum ve güvenlik arasındaki ilişkiye dair ortaya konulan bu ku-
ramsal çerçeve, vaka incelemesi yöntemi kullanılarak Türkiye’nin Afrika’ya yöne-
lik güvenlik politikaları özelinde pratiğe dökülmüştür. Çalışma iki açıdan önemli 
görülmektedir. Birincisi, genel olarak uluslararası ilişkiler özel olarak da güvenlik 
çalışmaları literatüründe jeopolitik-güvenlik ilişkisini eleştirel açıdan sorgulayan 
çalışmaların varlığı noktasında bir eksiklik olduğu görülmektedir. Bu çalışma bu 
eksikliğin giderilmesi yolunda sunacağı katkı itibarıyla önemli görülmektedir. İkin-
ci olarak ise güvenlikleştirme ve eleştirel jeopolitik literatürünü birlikte ele alarak 
özgün bir sentez ortaya koyması bakımından çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı 
değerlendirilmektedir.

Çalışmanın ilk bölümünde güvenlikleştirme yaklaşımı ve eleştirel jeopolitik 
açıklanmakta ve bu ikisinin sentezi niteliğinde olan kavramsal çerçeve ortaya ko-
nulmaktadır. Çalışmanın sonraki bölümünde ise Türkiye’nin Afrika kıtasına yö-
nelik güvenlik politikaları, ortaya konulan kavramsal çerçevenin somutlaştırılması 
açısından örnek olay olarak incelenmektedir.

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: GÜVENLİKLEŞTİRME VE ELEŞTİREL JEOPOLİTİK
Çalışmanın kavramsal çerçevesinin ilk ayağı olan güvenlikleştirme yaklaşımı, Ole 
Waever tarafından literatüre kazandırılmış, Kopenhag Barış Çalışmaları Enstitü-
sü’nde Wæver’ın Barry Buzan ile gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ortaya çıkarak za-
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man içerisinde kurumlaşan Kopenhag Okulu’nun çalışmalarında kullandığı temel 
yaklaşımlardan bir tanesi haline gelmiştir. Kopenhag Okulu, güvenlik ajandasının 
farklı türdeki birçok tehdidi dikkate alacak şekilde açık tutulmasını savunarak ge-
niş güvenlik gündemini benimseyen yaklaşımları desteklemiştir. Okulun en önemli 
temsilcilerinden Buzan, Wæver ve de Wilde (1998), güvenlik çalışmalarının mer-
kezinde savaş ve güç olmasını eleştirdiklerini açık bir biçimde ifade ederken, aynı 
zamanda gelenekselci yaklaşımın her şeyin güvenlik sorunu olarak düşünülmesinin 
entelektüel bir tutarsızlık yarattığı görüşünü ciddiye aldıklarını da belirtmişlerdir.

Bu görüşlerden hareket eden Kopenhag Okulu’nun güvenlik çalışmalarında 
kullandığı temel yaklaşımlardan bir tanesi güvenlikleştirme olmuştur. Güvenlikleş-
tirme yaklaşımına göre bir konunun güvenlik sorunu olup olmadığını belirleyen 
şey, söz konusu konunun siyasi elitler tarafından bu şekilde tanımlanmasıdır. Buna 
göre bir konu, belirli bir referans nesnesine (genellikle devlet ama her zaman devlet 
olmak zorunda değil) yönelik varoluşsal bir tehdit olarak sunulduğunda güvenliğin 
bir konusu haline gelmektedir (Buzan, Wæver ve de Wilde, 1998: 21). Wæver, bir 
konunun güvenlik meselesi haline getirilmesi durumunu güvenlikleştirme olarak 
tanımlamaktadır. Bir şey, siyasi elitler onu güvenlik sorunu olarak tanımladığında 
güvenlik sorunu olmaktadır. Bu haliyle güvenlik, bir söz edimidir (Wæver, 1995: 6).

Ancak bu noktada bir şeyi, varoluşsal bir tehdit olarak sunan her söylemin ken-
di başına güvenlikleştirme yaratmadığının altını çizdiğini belirtmek gerekmektedir. 
Yazarlar bu tür bir söylemi “güvenlikleştirme girişimi” olarak tanımlamaktadırlar. 
Böyle bir girişimin güvenlikleştirme ile sonuçlanması ise yalnızca hedef kitle buna 
ikna edildiğinde söz konusu olmaktadır. Buna göre varoluşsal 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, güvenlikleştirilen bir nesneden değil, bir güvenlik-
leştirme girişiminden söz edilebilir (Buzan, Wæver ve Wilde, 1998: 25). Dolayısıyla 
güvenlikleştirme, bir tehdidin var olup olmadığı önemli olmaksızın varmış gibi su-
nulmasını ve bunun hedef kitle tarafından kabul edilmesini ifade etmektedir.

Kuramsal çerçevenin diğer unsurunu oluşturan eleştirel jeopolitiğe bakıldığın-
da ise, 1980’lerde Simon Dalby ve Gearóid Ó. Tuthail tarafından ortaya konulan 
eleştirel jeopolitik, mekânın sosyal üretimine ve jeopolitiğin hâkim iktidar ilişkileri-
ni doğaya başvurmak suretiyle pekiştirme eğilimine bir direnç noktası oluşturmaya 
çalışan bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır (Özey, 2018: 24). 1990’lar boyunca 
coğrafya ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki bazı bilim insanlarının jeopolitiği sos-
yal, kültürel ve politik bir eylem olarak ele alarak inceleme girişimleri ile birlikte 
eleştirel jeopolitiğin, siyasi coğrafya alanında hızla gelişen bir dal haline geldiği gö-
rülmektedir (Tuathail ve Dalby, 1998: 2).
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Tuathail ve Dalby (1998) “Jeopolitiği Yeniden Düşünmek/Rethinking Geopo-
litics” başlıklı eserlerinde, jeopolitiğe bakış açılarını şöyle tanımlamaktadır: “Bizim 
için jeopolitik, dünya siyasetinin mekânlarını üreten coğrafi betimlemeler ve uygu-
lamalardır”. Bu ifadelerden anlaşıldığı üzere eleştirel jeopolitik, jeopolitik bilginin 
birtakım politikaların üretilmesine ve uygulanmasına hizmet ettiği varsayımından 
hareket etmektedir. Bu varsayımdan yola çıkan eleştirel jeopolitik, jeopolitik bil-
ginin ardındaki politikaları açığa çıkarma iddiası taşımaktadır. Eleştirel jeopolitik, 
jeopolitiği dünya siyasi haritasının sorunsuz bir tasviri olarak tanımlamak yerine 
onu, bir söylem; coğrafya ve uluslararası politikayı tanımlamanın, sunmanın ve on-
lar hakkında yazmanın kültürel ve siyasi olarak çeşitlilik gösteren bir yolu olarak ele 
almaktadır. Eleştirel jeopolitiğe göre “jeopolitik söylem” doğruyu yansıtmamakta-
dır. Aksine bu söylem, kendi doğrularını oluşturma ve onları kabul ettirme amacı 
taşımaktadır. Başka bir deyişle eleştirel jeopolitik, entelektüeller, kurumlar ve devlet 
adamları tarafından jeopolitik bilgi üretilmesi durumunu politikleştirmektedir. Je-
opolitik söylem üretimi şeffaf, objektif bir gerçekliğin tasvirinden ziyade bizatihi 
politikanın bir parçasıdır (Tuathail, 1998: 3).

Nihayetinde eleştirel jeopolitik, klasik jeopolitiğin uluslararası politikanın an-
laşılmasındaki egemen konumunu sorgulayarak jeopolitiğin bir kavram olarak ku-
surlu, pratik bir siyaset biçimi olarak da ideolojik olduğunu savunmaktadır (Şener, 
2017: 171). Eleştirel jeopolitiğe göre bu durumda yapılması gereken, jeopolitik 
bilginin üretildiği bağlamı ve onun iktidarla olan ilişkisini ortaya koymaktır (Tir-
ben, 2009: 218).

Çalışmada güvenlikleştirme yaklaşımının ve eleştirel jeopolitiğin buraya kadar 
anlatılmış olan temel argümanları sentezlenerek, güvenlik-jeopolitik arasındaki iliş-
kiyi incelemek üzere bir kuramsal çerçeve oluşturulmuştur. Buna göre devletler, be-
lirli coğrafyalarda belirledikleri politikaları takip etmek ve bunu hem iç hem de dış 
kamuoyunun (hedef kitle) gözünde meşru kılabilmek için jeopolitik konumlarını 
(yeniden) bizzat kendileri inşa edebilmektedir. Başka bir deyişle devletler, söylem 
yoluyla jeopolitik konumlarını (yeniden) inşa ederek bir coğrafyayı güvenlikleşti-
rebilmektedir. Dolayısıyla jeopolitik söylem her zaman coğrafi bir gerçekliğe işaret 
etmemekte; kimi zaman coğrafi gerçekliği sosyal olarak inşa etmektedir. Jeopolitik 
konum ve güvenlik arasındaki ilişkiye dair ortaya konulan bu kuramsal çerçeve, 
vaka incelemesi yöntemi kullanılarak Türkiye’nin Afrika’ya yönelik güvenlik po-
litikaları özelinde pratiğe dökülmüştür. Çalışmanın takip eden kısmı söz konusu 
örnek olay incelemesine ayrılmıştır.

Betül Özyılmaz Kiraz
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2. ÖRNEK OLAY: TÜRKİYE’NİN AFRİKA KITASINA YÖNELİK GÜVENLİK 
POLİTİKALARI
Çalışmada seçilen vaka özelinde düşünüldüğünde, Türkiye’nin güvenlik perspek-
tifini ve politikalarını şekillendiren unsurlardan en önemlisi şüphesiz ki coğrafi 
konumu olmuştur ve olmaktadır. Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Orta 
Asya, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri arasındaki coğrafi konumu, Türkiye’nin gü-
venlik politikalarını oluştururken 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 görül-
mektedir. Türkiye, Afrika kıtasında yer almamasına, doğrudan coğrafi sınırı olma-
masına, Balkanlar, Orta Asya, Kafkasya ya da Orta Doğu bölgeleri ile paylaştığı 
tarzda ve oranda ortak bir kültürel ya da siyasi geçmiş paylaşmamasına rağmen 
Afrika güvenliğini, kendi uluslararası güvenlik perspektifinin ve politikalarının bir 
parçası olarak tanımlamaktadır. 

Türkiye’nin Afrika kıtasına yönelik güvenlik politikalarına bakıldığında bu ko-
nudaki politika uygulamalarının barış operasyonlarına katkı sağlamasından eğitim 
faaliyetlerine, askeri üs kurulmasından sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına 
kadar uzanan geniş bir spektrum oluşturduğu görülmektedir. Türkiye, geleneksel 
olarak Birleşmiş Milletler’in Afrika’daki tüm barış gücü operasyonlarının bütçeleri-
ne katkıda bulunmaktadır. Buna ek olarak Türkiye, hem Avrupa Birliği’nin hem de 
Birleşmiş Milletler’in askeri operasyonlarına ve misyonlarına personel ve askeri araç 
katkısı sağlamaktadır. 2005 yılındaki EUPOL Kinşasa 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 sağlamıştır. Birleşmiş Milletler Sudan Misyonu’na polis memuru gönderen 
Türkiye aynı zamanda Afrika Birliği-Birleşmiş Milletler Darfur Hibrit Operasyonu 
kapsamında Türk subayları görevlendirmiştir (Hazar, 2007: 8-10). Ayrıca Fildişi 
Sahili, Burundi ve Liberya’da Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında Türk polisleri 
barış ve güvenliğin tesisi için görev yapmıştır (Oba, 2009).

Doğrudan personel katkısına ek olarak Türkiye, 20’den fazla Afrika ülkesin-
den 2000’den fazla askeri personele Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim ve öğretim ku-
rumlarında eğitim verilmesi suretiyle de Afrika’nın güvenliğine olan ilgisini orta-
ya koymuştur. Türkiye’nin bu ilgisini gösteren en önemli ve somut gelişmelerden 
bir tanesi de Somali’de açılan askeri üs olmuştur. 2017 yılının Eylül ayı sonunda 
Türkiye, yurt dışındaki en büyük askeri üssünü Somali’de açmıştır (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 öğrencileri-
ni eğitmektedir (Sabah, 05.04.2019).
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Türkiye’nin Afrika güvenliğine yönelik ilgisi yalnızca devlet kurumlarının pra-
tikleri ile değil, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri ile de açıkça 
ortaya konulmaktadır. Bu konuda özellikle Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merke-
zi’nin (TASAM) çalışmalarının ön plana çıktığı görülmektedir. TASAM, 2016 yılın-
da “Afrika’da Enerji, Gıda, Su Güvenliği ve İnsani Kalkınma” ana temalı bir forum 
düzenlemiştir. İstanbul’da düzenlenen foruma, başta Türkiye olmak üzere, 40 Afrika 
ülkesinden resmi, sivil, özel çeşitli sektörlerin temsilcileri, çok sayıda sivil toplum ku-
ruluşu, uluslararası kuruluşlar ile iş dünyası temsilcileri, diplomatik misyon temsil-
cileri, akademisyenler ve uzmanlar katılmıştır (TASAM, 07.05.2016). Yine TASAM 
tarafından 2018 yılında “Afrika’da Güvenliğin Geleceği ve Türkiye” ana temasıyla 
“Türkiye-Afrika Savunma, Güvenlik ve Uzay Forumu” düzenlenmiştir. Bazı Afrika 
ülkelerinin bakan düzeyinde temsil edildiği, çok sayıda Afrika ülkesinden diploma-
tik temsilciler ve bakanlık delegasyonlarının da yer aldığı forumun sonunda Türki-
ye’nin savunma sanayiinde sahip olduğu tecrübe ve birikimi Afrikalı ülkelerle yapıla-
cak işbirlikleri yoluyla paylaşması gerekliliği vurgulanmıştır (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 işaret etmektedir. 

Görüldüğü üzere Türkiye, gerek devlet düzeyinde gerekse devlet-dışı aktörler 
düzeyinde Afrika’nın güvenliği ile yakından ilgilenmekte; Afrika’da barış ve güvenli-
ğin tesisi ve korunmasında söz sahibi olmayı arzulamaktadır. Afrika’nın çeşitli ülke-
lerindeki barış operasyonlarına yapılan katkılar, askeri eğitim alanındaki işbirlikleri, 
sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen forumlar bu arzunun yansımaları 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Afrika’nın enerji, gıda ve su güvenliği Türkiye’de tartı-
şılmakta; Afrika’da güvenliğin geleceği Türkiye’nin gündemine taşınmakta; 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: Bi-
rincisi Türkiye, doğrudan sınırları olmayan, ciddi anlamda ve oranda ortak bir kül-
türel ya da siyasi geçiş paylaşmadığı Afrika kıtasının güvenliği konusunda neden bu 
ölçüde aktif rol üstlenmektedir? İkincisi ise Türkiye bunu nasıl meşrulaştırmaktadır?

Birinci sorunun cevabını, Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye’nin genel dış 
politika söyleminde bulmak mümkündür. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte 
hem iki kutuplu sistem sona ermiş ve Amerika Birleşik Devletleri yeni sistemde he-
gemon olarak yükselişe geçmiş hem de eski Sovyet cumhuriyetleri bağımsızlıklarını 
kazanmış ve Türkiye yeni bir siyasi coğrafya ile karşı karşıya kalmıştır. Ortaya çıkan 
bu gelişmeler karşısında Türkiye, uluslararası politikadaki konumunu yeniden ta-
nımlama ihtiyacı duymuştur. Bu durumu bir fırsat olarak gören Türkiye, kendisini, 
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farklı bölgelerde istikrarın sağlanmasına ve korunmasına liderlik eden ve bu bölge-
lerdeki gelişmeleri etkileyebilen bir ülke olarak görmek istemiştir. Böylelikle yeni 
sistemde kendisini “merkez ülke” olarak konumlandırmıştır. Bu konumlandırma 
bir gerçeklikten ziyade gerçekleştirilmek istenen bir amaca işaret etmektedir. Bu 
amacı, Soğuk Savaş sonrası dönemde Türk dış politikasının bir sürekliliği olarak 
değerlendirmek mümkündür. Zira Süleyman Demirel’den İsmail Cem’e ve Ahmet 
Davutoğlu’na kadar Soğuk Savaş sonrası dönemde Türk dış politikasını etkilemiş 
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 dökülmüş; Türkiye bu 
coğrafyalardaki gelişmeleri kendi lehine olacak şekilde yönlendirme girişimlerinde 
bulunmuştur. 1990’lı yılların sonlarına doğru ise Türkiye, merkez ülke sıfatıyla, Afri-
ka ve Latin Amerika ile ilgilenmeye başlamıştır. Türkiye’nin yakın coğrafyasında yer 
almayan Afrika’nın güvenliğiyle bu denli ilgilenmesini bu büyük tablo bağlamında 
düşünmek gerekmektedir. Buna göre Türkiye, farklı bölgelerdeki gelişmelere liderlik 
etmek; onları yönlendirmek arzusunda olan bir merkez ülke olarak Afrika’nın güven-
liğini önemsemekte ve Afrika güvenliğini kendi uluslararası güvenlik perspektifinin 
ve politikalarının bir parçası haline getirmektedir.

Peki, Türkiye, bu tutumunu nasıl açıklamakta ya da meşrulaştırmaktadır? 
Başka bir deyişle Türkiye, güvenlikleştirmenin bir koşulu olan hedef kitlenin ik-
nasını nasıl sağlamaktadır? Türkiye’nin Afrika’ya yönelik ilgisi ilk olarak 1998 yı-
lında açıklanan Afrika Eylem Planı ile ortaya konulmuş; 2005 yılının Afrika Yılı 
ilan edilmesinin ardından ise bu eylem planı hızla uygulamaya konulmuştur. Bu 
süreçte Türk dış politikasına yön veren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Af-
rika ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştır: “Biz kendimizi kültürel olarak Afrika’nın 
içinde görüyoruz. Afrika’da herhangi bir kötü hatıramız yoktur, aksine paylaşacak 
güzel bir geçmişimiz var” (Milliyet, 16.12.2011). “Türkiye-Afrika Ortaklığı Ba-
kanlar Düzeyinde Gözden Geçirme Konferansı”ndaki konuşmasında bu ifadeleri 
kullanan Davutoğlu, aynı konuşmada şu sözleri de sarf etmiştir: “Biz, Afrika’nın 
bu yükselişinden bir Afrikalı olarak gurur duyuyoruz. Zira kendimizi Afrika’nın 
doğal bir parçası olarak görüyoruz” (Milliyet, 16.12.2011). Afrika ile ilişkilerin 
geliştirilmesine verdiği önem Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesindeki “Özel 
Dosyalar” bölümünde “Afrika Özel” adıyla bir başlık bulunmasından da açıkça 
anlaşılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Afrika ile ilgili olarak şunla-
rı söylemiştir: “Dünya 5’ten büyüktür diyerek bayraklaştırdığımız hak ve adalet 

1 Söz konusu liderlerin ilgili söylemleri hakkında daha fazla bilgi için bakınız: TBMM Tutanak Dergisi. (1 Ekim 1996). 
Dönem 20. Cilt 11. Birleşim 1. Ankara: TBMM Matbaası, 16; Cem, İ. (2009). Türkiye, Avrupa, Avrasya Cilt I. İstanbul: 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 82; Davutoğlu, A. (26 Şubat 2004). Türkiye Merkez Ülke Olmalı. Radikal. Erişim 
Tarihi: 18 Mart 2018, http://www.radikal.com.tr/yorum/turkiye-merkez-ulke-olmali-702116/.

Jeopolitik Konum-Güvenlik İlişkisine Eleştirel Bir Yaklaşım: Türkiye’nin Afrika Kıtasına Yönelik Güvenlik Politikaları



40

mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye olarak son 16 yılda Afrika kı-
tası ile ilişkilerimizi geliştirmeye özen gösteriyoruz. …Afrika’nın ihtiyacı kıtanın 
kaynaklarını farklı yollarla gasp etmeye çalışan yeni sömürge heveslileri değildir” 
(Bloomberg HT, 27.07.2018).

Bu ifadelerden anlaşıldığı üzere Türkiye, Afrika coğrafyası ile arasında mekânsal 
bir “bizlik” oluşturan bir jeopolitik söylem üretmekte ve kendisini mekânsal olarak 
ve kimlik açısından Afrikalı olarak konumlandırabilmektedir. Bu “bizlik” duygu-
sunun 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 geçmişinde yer almamış olmasına; Afrika’ya yaklaşımı-
nın Avrupa ülkelerinden farklı olmasına ve tıpkı Afrika gibi Türkiye’nin de dünya 
siyasetinin beş devletin veto yetkisinin tekelinde olmasını adil bulmadığına vur-
gu yaparak Afrika ile arasında bir ortaklık inşa etmektedir. Bu bağlamda Türkiye 
kendisini Afrika ile “bir” ve “biz” olarak tanımlamaktadır. Türkiye böylelikle hem 
kendi kamuoyu hem Afrika coğrafyasındaki muhatapları nezdinde Afrika’daki aske-
ri varlığını ve kıtaya yönelik güvenlik politikalarını meşrulaştırabilmektedir. Başka 
bir deyişle 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” 
güvenlikleştirilmekte ve bu konuyu Türkiye’nin uluslararası güvenlik perspektifinin 
ve politikalarının bir parçası haline getirmektedir.

SONUÇ
Jeopolitik literatüründe, devletlerin içinde bulunduğu coğrafi koşulların, sahip ol-
dukları doğal kaynakların, topografya özelliklerinin, hangi ülkelerle komşu oldukla-
rının, devletlerin güvenlik perspektiflerini ve politikalarını belirlediklerine dair genel 
bir kabul mevcuttur. Temel amacı jeopolitik ile güvenlik arasındaki ilişki hakkındaki 
söz konusu genel kabulü eleştirel bir perspektiften değerlendirmek olan bu çalışma, 
Güvenlik Çalışmaları literatüründe artan bir önemle çalışan güvenlikleştirme yakla-
şımı ile jeopolitiğin hızla gelişen bir dalı haline gelen eleştirel jeopolitiğin sentezlen-
mesinden oluşan bir kuramsal çerçeve üzerine inşa edilmiştir. Çalışmanın sonunda, 
jeopolitik ve güvenlik arasındaki ilişkinin tek yönlü bir ilişki olmadığı; devletlerin 
jeopolitik konumlarının güvenlik politikalarını etkileyebileceği gibi aynı zamanda si-
yasi elitlerin bir konuyu güvenlik ajandasına taşıyarak –güvenlikleştirerek- o konuda 
atılacak adımları ve izlenecek politikaları meşrulaştırma motivasyonuyla ülkelerinin 
jeopolitik konumunu yeniden inşa ettikleri sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla güven-
lik politikaları her zaman jeopolitiğin belirleyiciliğine maruz kalmamakta; aksine, 
zaman zaman jeopolitiği bizzat inşa etmektedir. 
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Çalışmada seçilen vaka özelinde düşünüldüğünde, Türkiye’nin güvenlik pers-
pektifini ve politikalarını şekillendiren unsurlardan en önemlisi şüphesiz ki coğrafi 
konumu olmuştur ve olmaktadır. Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Orta 
Asya, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri arasındaki coğrafi konumu, Türkiye’nin gü-
venlik politikalarını oluştururken 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 görül-
mektedir. Türkiye, Afrika kıtasında yer almamasına, doğrudan coğrafi sınırı olma-
masına, Balkanlar, Orta Asya, Kafkasya ya da Orta Doğu bölgeleri ile paylaştığı 
tarzda ve oranda ortak bir kültürel ya da siyasi geçmiş paylaşmamasına rağmen 
Afrika güvenliğini, kendi uluslararası güvenlik perspektifinin ve politikalarının bir 
parçası olarak tanımlamaktadır. Türkiye,  Afrika coğrafyası ile arasında mekânsal 
bir “bizlik” oluşturan jeopolitik söylemiyle ortak bir kimlik inşa etmekte ve kendi-
sini mekânsal olarak ve kimlik açısından Afrikalı olarak konumlandırabilmektedir. 
Türkiye, böylelikle hem kendi kamuoyu hem Afrika coğrafyasındaki muhatapla-
rı nezdinde Afrika’daki yumuşak güç uygulamalarını ve barışı koruma faaliyetleri 
bünyesindeki askeri varlığını meşrulaştırabilmektedir. “Afrika’da güvenliğin gelece-
ği” güvenlikleştirilmekte ve bu konu Türkiye’nin uluslararası güvenlik perspektifi-
nin ve politikalarının bir parçası haline getirilmektedir. 

Çalışmada bunun doğru ya da yanlış değil; doğal bir eylem olduğu savunul-
maktadır. Zira güvenlikleştirme, 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) inşa ederek Afrika’nın güvenliğini güvenlikleştirmesi iyi ya da kötü değil, 
doğal bir siyasi eylemdir.
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Aycan Cesim

GİRİŞ

Güvenlik tartışmalı bir kavram olsa da en genel haliyle, tehditlerden, korkular-
dan ve tehlikelerden uzak olma durumunu ifade etmektedir. Wolfers (1952: 485) 
güvenlik kavramını iki kategoriye ayırarak incelemiştir; objektif olarak güvenlik, 
kazanılmış değerlere yöneltilen tehditleri ölçerken, sübjektif olarak ise, bu değer-
lere yöneltilen herhangi bir tehdit korkusunun olmaması durumunu ifade etmiş-
tir. Dolayısıyla, güvenlik kavramı tehdit kavramı ile yakından ilişkilidir. Tehdidin 
gerçek olgu ve olaylara olduğu kadar algı ve tahminlere dayanması nedeniyle, gü-
venlik durumundan söz edilebilmesi için aktörlerin öncelikle kapsamlı bir tehdit 
tanımı yapması gerekmektedir.

Dedeoğlu’na göre (2018: 88-90), uluslararası sistemde aktörler; tehdit biçim-
lerine göre üç halkadan oluşan güvenlik sistemleri kurmaktadırlar:

1. En iç halka, aktörün kendi iç güvenlik sistemidir. İçten gelebilecek tehlike-
leri kapsayan ve en sıkı olan halkadır. Bu halkada, rejimin, düzenin, siyasal iktida-
rın, 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 de-
vam ettirmesi için en önem vermeleri gereken bu halkadır. 

2. İkinci halka, yakın çevre tehlike ve/veya güvenlik halkasıdır. Ülke sınırla-
rına komşu ya da yakın alanlar ve devletler, bu halka içinde yer almaktadırlar. Bir 
devletin çıkarlarını genişletmesi için en elverişli coğrafya yakın coğrafyasıdır ve 
bu nedenle de ikinci sıklıktaki güvenlik/tehdit halkası burada oluşturulmaktadır. 
Tehdidin öncelikle bu halkadan gelmesi beklenmektedir. Hemen her devlet fiziken 
bu coğrafyada daralma ve genişleme eğilimleri gösterdiği için,  bu halkada tarihsel 
olarak yaşanmış deneyimleri ve kendisinden izleri bulunmaktadır.

3. Üçüncü halka, en gevşek olan halkadır ve küresel tehdit alanını oluşturur. 
İkinci halkanın dışındaki bölgesel savaş ve çatışmalar, küresel savaşlar, küresel eko-
nomik krizler, doğal çevrenin kirlenmesi, önemli uluslararası ticaret yollarının risk 
altına girmesi gibi birçok alt başlık bu halkaya dâhildir.

PERİFERİ

İÇ

PERİFERİ
ÖTESİ

Şekil-1. Tehdit Halkaları
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Tehdit Halkaları Ekseninde Çin Güvenlik Politikası

Dünyanın en eski uygarlıkların biri sayılan Çin de yüzyıllardan beri tehdit al-
gısını, tehdit halkalarına benzer bir şekilde merkez- çevre yapısı şeklinde bir me-
kanizma üzerinden şekillendirmektedir. Diğer bir ifade ile kendisini Merkez/Orta 
Krallık olarak görmüş, dış dünya ile ilişkisini buna göre şekillendirmiştir. Çin, dö-
nemsel olarak algıladığı tehditlere göre güvenlik politikasını değiştirmekte ve yeni-
den oluşturmaktadır. Ancak Çin’in dış ve güvenlik politikasının değişmeyen temel 
dinamiklerini; tehdit algılaması, güvenlik refleksi ve ideoloji oluşturmaya devam 
etmektedir (Adıbelli, 2009: 16).

Çin’in tehdit algılamalarını ve bunlara karşı geliştirdiği güvenlik reflekslerini 
değerlendirirken, 1954 yılından beri Çin’in dış politikasının temel vurgusu haline 
gelen beş temel ilkeyi göz önünde bulundurmak gerekir (Adıbelli, 2009: 164):

• Toprak bütünlüğüne ve egemenliğe karşılıklı saygı,
• Saldırmazlık,
• İç işlerine karışmama,
• Eşitlik ve karşılıklı çıkar,
• Barış içinde bir arada yaşama.

Peki, 1970’lerde başlayan ekonomik yükselişine, 2001 yılında Dünya Tica-
ret Örgütü’ne üyeliği ile olağanüstü ivme kazandıran Çin, ekonomik ve siyasal 
alanda önemli bir rakip ve uluslararası arenada başat oyunculardan biri haline 
gelmişken, bu ilkelere olan bağlılığını sürdürecek midir? Nitekim Çin’in tehdit 
halkaları ekseninde geliştirdiği güvenlik reflekslerini ortaya koyarken, bu yükseli-
şin Çin’in güvenlik politikasını nasıl etkilediği üzerinde durulmalıdır. Bu doğrul-
tuda, “Çin’in yükselişi barışçıl olabilir mi?” sorusu gündemdeki yerini korurken, 
Çin’in politikalarının Robert O. Keohane ve Joseph S. Nye tarafından formü-
le edilen karşılıklı bağımlılık teorisi ile realizm tayfı arasında nereye düştüğünü 
tespit etmeye çalışmak yerinde olacaktır. Öncelikle, -çalışmanın sınırlılığı nede-
niyle- 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 İlişkiler disiplininde hala açıklayıcı gücü-
nü ve etkinliğini koruyan realist teorinin içindeki bölünmelere girmeden bazı ortak 
ve temel argümanlarını şu şekilde sıralayabiliriz: Uluslararası sistem üst otoritenin 
yokluğu nedeniyle anarşiktir ve sistemdeki biricik temel aktör rasyonel ve stratejik 
hareket ettiği kabul edilen devletlerdir. Devletler çıkarlarını güvenlik çerçevesin-
de değerlendirirler ve güç elde etme amacını taşırlar (Glaser, 2017: 14). Varlığını 
koruma ve devam ettirmek için mücadele eden devletler için ulusal güvenliği sağ-
lama, askeri imkân ve kabiliyetler her zaman ön plandadır (Baylis, 2015: 156). 
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Dolayısıyla güç uluslararası sistemin tamamlayıcı özelliğidir ve devletlerin hedef-
lerine ulaşabilmesi için kendi imkânlarına güvenmesi elzemdir (Glaser, 2017: 14). 
Devletler arası ilişkilerin temel özelliğinin güç mücadelesi olması nedeniyle, savaş, 
şiddet ve rekabet kaçınılmazdır ve kalıcı barışın sağlanabilmesi mümkün değildir 
(Baylis, 2015: 155). 

Özellikle karamsar neorealistlere göre aldatma ihtimali ve mutlak kazançtan zi-
yade göreceli kazanca olan ilgileri nedeniyle devletler arası işbirliği oldukça sınırlıdır 
(Baylis, 2015: 157). Realist teorisyenler karşılıklı bağımlılığın işbirliği ve barışa yol 
açacağı savını da reddederler hatta kırılganlığa neden olacağını öne sürerek çatışma 
olasılığını arttıran bir faktör olarak kabul ederler (Demiryol, 2016: 233). Waltz’a 
göre (2010: 4-143) karşılıklı bağımlılık için; ilişkinin kesilmesi ya da azalması duru-
munda ortaya çıkacak olan maliyetin her iki taraf içinde eşit olması gerekmektedir, 
ancak bunu sağlamak imkânsız olduğundan ortaya çıkan bağımlılığın asimetrisi 
güç dengesinin bozulmasına yol açacaktır.

Realist teorinin çizdiği rekabetçi ve çatışmacı düzenin tersine işbirlikçi ve yapıcı 
düzenin mümkün görüldüğü karşılıklı bağımlılık teorisinin temel argümanlarını 
ise şu şekilde sıralayabiliriz. Karşılıklı bağımlılık kavramı bulanık kavramlardan bi-
ridir ve en basit haliyle birbirine bağımlı olmak anlamında kullanılmaktadır (Nye& 
Welch, 2010: 351). Bu durumda Karşılıklı bağımlılık, ülkeler ve aktörler arasındaki 
karşılıklı etkilerle şekillenen durumlar anlamına gelir (Keohane&Nye, 2015 :84). 
Karşılıklı bağımlılık ile; farklı ulusal aktörler, ekonomik manipülasyon, uluslararası 
kuruluşlar ve refah öncelikli hale gelmektedir (Nye& Welch, 2010: 368). 

Karşılıklı bağımlılık ile dış politika; koalisyonlar, karşı koalisyonlar, pazarlık, 
uzlaşma ve çatışma ilişkileri ile belirlenirken, aralarında dikey ve yatay ilişki bulu-
nan bu oyuncular sadece devletler değil, onların içindeki yapı ve kurumlardır (De-
deoğlu, 2015: 371). Ekonomik kaygılarda güvenlik kaygıları kadar önemlidir ve 
işbirliği alanları genişlediğinde güce ve askeri tehditlere yapılan vurgu azalmaktadır 
(Keohane&Nye, 2015: 82). İşbirliğini bozmanın maliyeti oyuncular için önemli 
olduğundan; askeri güç kullanımı giderek azalmakta, klasik düşman ve tehdit ta-
nımlarından uzaklaşılmaktadır (Dedeoğlu, 2015: 372). Askeri güç kullanımının 
maliyeti nedeniyle, amaçlara ulaşmada ekonomik araçların daha etkili olabileceği 
kabul göz ardı edilmemelidir (Keohane& Nye, 2015: 86). Dolayısıyla, jeopolitiğin 
yerini jeoekonomik rekabet almış, ekonomik yaptırımlar ve ambargolar kilit araçlar 
haline gelmiş, dolayısıyla ekonomik yaptırımlar güç kullanımının önüne geçmiş ve 
popüler araçlar olmuştur (Nye& Welch, 2010: 342). Oyuncular arasındaki iletişi-
min boyutu ile güvensizlik politikası üretme arasında ters orantı vardır ve bağımlılık 
arttıkça klasik hareketlerinin ve çatışmacı politika üretmesinin önüne geçmektedir 
(Dedeoğlu, 2015: 372). 

Aycan Cesim
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Tehdit Halkaları Ekseninde Çin Güvenlik Politikası

Nitekim geleneksel güvenlik kavramının bazı temel özellikleri de karşılıklı ba-
ğımlılık ile beraber değişime uğramıştır. İç- dış güvenlik ayrımı ortadan kalkmış, 
güvenlik toprağın savunulmasından öte anlamlar kazanmış, toplumun ve bireyin 
güvenliği devletin güvenliği ile aynı anlama gelmeye başlamış, güç yıkma kapasitesi 
yerine yeniden yapılandırma kapasitesi ile ölçülmeye başlamıştır (Dedeoğlu, 2015: 
374). Karşılıklı bağımlılık ağlarının yoğunlaşması ile bir bölgedeki ekonomik, 
ekolojik, toplumsal, askeri vs. olayların diğer coğrafyalardaki etkisi de artmaktadır 
(Nye & Welch, 2010: 346). Dolayısıyla karşılıklı bağımlılığın güvenlik alanına yan-
sıması aktörleri iki temel dinamik üzerinden harekete zorlamaktadır: İlki güvenlik 
ve tehdit konusunda benzer talep ve algıları paylaşmaları ile işbirliği ve dayanışma 
içine girmeleri, ikincisi birden fazla öteki ve tehdit belirleyebilmeleridir (Dedeoğlu, 
2015: 369). 

Ancak, karşılıklı bağımlılığın muhakkak iş birliğine yol açacağının garantisi 
yoktur ve belirli alanlarda güç kalıpları ile birbirini tamamlayıcı olmakla birlikte, 
asimetrik karşılıklı bağımlılık bir güç kaynağı olarak görülebilmektedir (Keohane& 
Nye, 2015: 82). Dolayısıyla rekabetin yerini kesin şekilde işbirliğinin alacağı hata-
sına düşmemek ve karşılıklı bağımlılığın daha az bağımlı olan tarafından bir silah, 
güç unsuru olarak kullanılabileceğini dikkate almak gerekmektedir (Nye& Welch, 
2010: 353). Diğer bir ifade ile asimetrik karşılıklı bağımlılık durumunun bir güç 
kaynağı olarak görülebilmesine yapılan bu vurgu ile realist analizler ile karşılıklı 
bağımlılığın birbirini tamamlayıcı olduğu fikri ön plana çıkarılmıştır (Keohane& 
Nye, 2015: 82). 

Bu noktada karşılıklı bağımlılık ile realizm arasındaki etkileşimin en iyi örnek-
lerinden birini Çin’in geliştirdiği güvenlik politikasında gözlemlemek mümkündür. 
Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde Çin’in sırasıyla iç halka, periferi ve pe-
riferi ötesinden algıladığı tehditlerin öne çıkanları ortaya konularak, bu tehditlere 
karşı geliştirmiş olduğu güvenlik refleksleri göz önünde bulundurulmaktadır.

1. İÇ HALKA
Bireylerin tehdit algısı ve güvenlik anlayışı öncelikle kendisine en yakın ortamda 
şekillendiği gibi, devletlerin de tehdit algısı ve güvenlik anlayışının şekillenmesi 
en yakınından başlamaktadır. Dolayısıyla, devletlerin varlığını sürdürebilmesi için 
en çok önem vermesi gereken alan iç halkadır. Çinliler, milattan önceki yıllarda 
kendilerini ‘medeni dünya’, sınırları dışındakileri ise ‘barbarlar’ olarak nitelendi-
rerek, dışarıdan gelecek tehditlere karşı “Büyük Duvarı/ Çin Seddi”ni inşa ederek 
sınırlarını belirlemişler ve iç halka ve periferi ayrımını oldukça erken bir dönemde 
yapmışlardır. Çin’in ilerleyişini kesintisiz sürdürebilmesi için iç halkanın güçlendi-
rilmesi ve tehditleri doğru tespit ederek güvenlik politikasını geliştirmesi elzemdir.
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Bir devletin egemenliği ve toprak bütünlüğü açısından en önemli tehdidi ya-
ratan 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 karşı olan üç grup bulunmakta-
dır. Uygurlar, Tibetliler ve Moğollar ayrıca doğrudan rejime karşı bir girişim 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 güven-
lik açısından önemli gündem maddesini oluşturmaktadır. Sincan’da Uygurların 
ayrılıkçı hareketleri sorun teşkil 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 kılmak-
ta, ulusal çıkarı için vazgeçilmez hale getirmektedir (Adıbelli, 2009: 176-177). Bu 
nedenle, Çin hükümeti Han Çinlilerini bölgeye göç ettirmiş, Uygur diasporasına 
yardımın kesilmesi için baskı yapmış, insan hakları ihlali olarak değerlendirilecek 
boyutta önlemler almıştır (Dağcı& Keskin, 2013).

Çin ile Hindistan arasında tampon vazifesi gören jeostratejik konumu ile 
önemli rol oynayan Tibet Özerk Bölgesindeki ayrılıkçı hareket de iç halkayı zayıfla-
tabilecek tehditlerden biridir (Yılmaz, 2008:8). Dalay Lama önderliğindeki hareke-
ti bölücü diye nitelendirilerek, sert önlemler alınmış, siyasi, askeri ve dinsel alanda 
mücadeleye girişilmiş ve Tibet’in Çin’in bölünmez parçası olduğu konusundaki 
kararlı duruşunu hala devam ettirmektedir (Adıbelli, 2009:184). Tibet, Sincan ve 
Tayvan’ın bağımsızlık taleplerine karşı koyabilmek ve dışarıdan gelebilecek yardıma 
engel olmak için iç halkanın daha sıkı tutulması ve suistimale açık alanların bırakıl-
maması gerektiği kabul edilmiştir. 

Özetle, Çin sınırları içinde bulunan özellikle bir arada yaşayan farklılıkları teh-
dit olarak algılamakta, Çinli olmayan hakları dışlamakta ve Çinlileştirme yoluna 
giderek nüfusu homojen hale getirmeye çalışmaktadır (Dağcı&Keskin, 2013: 15). 
Ayrıca, 11 Eylül saldırılarının ardından Çin, teröre karşı küresel savaşı kendi azın-
lıklarına yönelik uyguladığı politikaları meşrulaştırmak için kullanmaya başlamıştır 
(Adıbelli, 2009: 172-175). Çin bütünlüğünü tehdit eden her hareketin dışarıdan 
destek alabileceği ihtimali, Çin’i daha da sert politikalar izlemeye zorlamaktadır.

Son günlerde Çin’in iç halkası için tehdit oluşturan en önemli meselelerden 
biri Hong Kong’da yaşanan protesto hareketleridir. Nisan ayında Hong Kong’da 
suç işlediği şüphesiyle gözaltına alınanların Çin’e gönderilerek oradaki mahkeme-

Aycan Cesim
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lerde yargılanmasını öngören tasarının parlamentoya sunulması ile başlayan göste-
riler, tasarının geri çekilmesine rağmen devam etmektedir (EURONEWS, 2019). 
1997’de Çin’e devredilen ve 2047 yılına kadar dış 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 
dışarıdan Çin’e karşı hak ve özgürlükleri garanti altına al çağrısı iç işlerine müdahale 
olarak algılanarak Pekin tarafından sert bir dille eleştirilmiştir.

İç halkada Çin için bir başka büyük tehdit, dünya nüfusunun % 22’sini (1,386 
milyar) barındırırken, sınırlı kaynaklara sahip olmasından kaynaklanan dengesiz-
liktir (Yılmaz, 2008: 2). Ayrıca önlem olarak 1980’den beri uygulanan tek çocuk 
politikası ise, nüfusun yaşlanması tehdidini doğurmaktadır. Çin için en büyük teh-
likelerden biri de, ülkenin batısı ile doğusu arasındaki sosyo-ekonomik dengesizliğin 
artması ve yaşanan yolsuzluk sorunudur (Deniz, 2014: 197). Ekonomik büyüme 
yavaşlar ve ya durursa yaşanacak kriz, işsizlik ve açlık dalgasını beraberinde getirecek 
ve büyük bir isyana dönüşebilecektir (Marshall, 2018: 65). Ayrıca eyalet yönetim-
lerinin borç stokunun büyümesi, yerel yönetimlerin büyümeyi teşvik için sık sık 
borçlanmaları ülke ekonomisi için önemli bir risk taşımaktadır (Deniz, 2014: 197).

İç halkada hissedilen tehditlerden biri de işlenebilir toprakların % 40’tan faz-
lasının kirlilik sorunu yaşaması ve üst toprak tabakasındaki incelme nedeniyle gıda 
temini meselesidir (Marshall, 2018: 65). Ayrıca günümüzde hava kirliliği açısından 
en kötü durumunda olan şehirlerin birçoğunun Çin’de bulunması önemli bir tehdit 
olarak önlem alınmasını gerekmektedir.

İç halkada çöküşe götürebileceği endişesi ile algılanan tehditlerden biri de Çin 
Komünist Partisi içindeki hizipleşme nedeniyle içeriden ve dışarıdan gelebilecek 
baskılardır. Rejimin istikrarı ve devamı için Çin Komünist Partisi ve hâkim ideolo-
jisi komünizmin günün koşullarına uygun hale getirmeye çalışmış, özellikle Kon-
füçyüsçülük ve milliyetçilik yararlanılan yeni kavramlar olmuş ve bu sayede parti-
nin çıkarını, ulusal çıkara entegre etmesi mümkün olmuştur (Adıbelli, 2009: 194).

Enerjinin kesintisiz ve güvenli bir şekilde ithal edilememesi iç halka için en 
önemli tehdidi oluşturmaktadır. 1993 yılına kadar enerji ihtiyacını öz kaynakları 
ile karşılarken, büyüyen ekonomisi ile birlikte Çin’in özellikle petrolü dışardan ithal 
eder hale gelmesi ve giderek dışarıya daha bağımlı hale gelineceğinin sinyalleri-
ni vermesi önemli bir tehdit olarak algılanmış ve ulusal güvenlik problemi olarak 
görmeye başlamıştır (Adıbelli, 2009: 102). Bu doğrultuda Çin enerji güvenliğini 
sağlamak için bir takım önlemler almaya başlamıştır: enerji temini için önemli olan 
ülkelerle ikili anlaşmalar imzalamakta, yeni kaynakların ve rezervlerin keşfi için ça-
balamakta, dışa bağımlılığı azaltmaya çalışmaktadır. 

Tehdit Halkaları Ekseninde Çin Güvenlik Politikası
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İç halkadan gelecek tehditleri önlemek için ordunun modernizasyonu elzem 
görülmektedir. Ulusal güvenlik gereksinimlerine ve ekonomik ve sosyal gelişim dü-
zeyine göre Çin, ulusal savunmasını ve silahlı kuvvetlerini adım adım iyi planlanmış 
bir şekilde modernize etmek için aşamalı bir kalkınma stratejisi izlemekte, bu stra-
teji, nükleer caydırıcılığını arttırma, donanmasını ve hava kuvvetlerini modernize 
etme, konvansiyonel kuvvetlerini güçlendirmeyi içermektedir (Akçay, 2019:1-6).

Ordunun modernizasyonu için; ileri teknoloji silahların geliştirilmesi, ortak 
operasyon yapabilecek birliklerin kurulması, bilgi teknolojilerinin aktif kullanımı, 
askeri eğitim şartlarının düzenlenmesi, kara, deniz ve hava kuvvetlerinin operasyo-
nel yapılarını ve kapasitelerini arttırmak, yetenekli bireyler için stratejik projeler 
uygulamak,  modern lojistik sistemler geliştirmek, diğer ülkelerle ortak tatbikat-
lar ve eğitimler yapmaya önem vermek büyük önem arz etmektedir (BİLGESAM, 
2010: 1-17). Her geçen gün envanterine yeni silahlar ekleyen Çin, modern bir ordu 
kurmak için elinden geleni yapmakta, bütçesinden savunmaya ayırdığı payı arttır-
maktadır (Akçay, 2019: 1-6). Kısacası iç halkayı olabildiğince sağlam hale getirmek 
hedefi için ülkenin güçlü olması gerektiği özellikle de silahlı kuvvetlerin güçlü ol-
ması gerektiği vurgulanmıştır.

Sonuç olarak, iç halkada Çin’in yürüttüğü politika hedefleri; siyasi rejimi ko-
rumak, kesintisiz enerji akışını sağlamak, ekonomik büyümeyi devam ettirmek, 
toplumun refahı sağlamak, ayrılıkçı hareketlere fırsat tanımamak, ülkenin birliğini, 
toprak bütünlüğünü korumak ve iç işlerine karıştırmamak olarak özetlenebilir.

2. PERİFER / YAKIN ÇEVRE GÜVENLİK HALKASI
Ülke sınırlarına komşu ya da yakın alanlar ve devletler, bu halka içinde yer almak-
tadırlar. Bu halkada ülke güvenliği kadar ülkenin açılım alanlarının güvenliği de 
önem kazanmaktadır. Her devletin, başta komşuları olmak üzere yakın coğrafya-
sı –diğer ülkeler, nehir, göl, deniz, yeraltı zenginlikleri- ile ilgili işbirliğine dayalı, 
çatışmacı, rekabetçi ya da yayılmacı politikaları bulunmaktadır (Dedeoğlu, 2018: 
236-237). Çin’in yakın çevre güvenlik halkasına baktığımızda oldukça geniş bir ala-
nı 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 geniş tutmamız gerekmektedir. 

Giderek yükselen Çin’in, periferideki ülkeler üzerinde psikolojik etkisi de ata-
rak devam etmekte de büyük güçlerin menfaatlerinin olması, çıkarlarının kesişmesi 
bu etkinin önünü kesmektedir (Ekrem, 2011: 13). Merkeze gelebilecek tehditleri 
periferide önleyecek politikalara başlanmıştır. Güvenlik bakımından çevre ülkeleri 
Çin için tampon vazifesi görmektedir. Periferi halkası Çin için özellikle; sınır gü-
venliği, enerji güvenliği ve ekonomik güvenlik açısından önem arz etmektedir.
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Çin’in sınırlarına baktığımızda, büyük çoğunluğunun coğrafi unsurlarla ko-
runduğunu görmekteyiz (Marshall, 2018: 56). Periferide Çin’in tehdit algıladığı en 
önemli alanlardan biri Hindistan ile olan Tibet sınırıdır.  İç halka için barındırdığı 
etnik unsurun farklılığı nedeniyle tehdit oluştururken, periferide ayrıca bir sınır 
sorunu haline dönüşmektedir. Çin, Hindistan’ın Pradeş bölgesinde hak iddia eder-
ken, Hindistan da Aksay Çin bölgesini işgal ettiğini söylemektedir (Marshall, 2018: 
58). Himalayaların ayırması nedeniyle iki ülkenin konvansiyonel çatışmaya girmesi 
zor olsa da, Hindistan Çin’i vurabilecek menzilde nükleer silahlar geliştirmesi, artan 
deniz gücü füzeleri, uzay teknolojisi edinme gayretleri, gelişmekte olan ekonomisi 
ve nüfusu da Çin’i tehdit etmektedir (Yılmaz, 2008: 9). Çin Hindistan- Pakistan 
arasındaki çatışmayı diri tutarak, Hindistan’ın bölgede etkin olmasına engel olmaya 
çalışmaktadır (Yılmaz, 2016: 177).  

Çin’in en önemli güvenlik sorunlarından biri Tayvan’dır. Çin 1949’dan beri ba-
ğımsız 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 karşı ABD’nin siyasi ve askeri koruması 
altındadır (Deniz, 2014: 192). Çin Tayvan’ı topraklarına katmaya kararlı olsa da 
askeri güç yerine, yumuşak güç ile cezbederek bünyesine katmaya çalışmaktadır 
(Marshall, 2018: 70).

Çin neredeyse tüm Doğu ve Güney Çin Denizi’nde hak iddia ettiği için pe-
riferide denizden komşuları ile de sınır problemleri yaşamaktadır. Çin her iki de-
niz üzerinden geçen rotaları ve kaynaklarını hâkimiyeti altına almak istemektedir.  
Çin’in yakın çevre güvenlik halkası içinde bulunan Sarı Deniz, Güney Çin Denizi 
ve Doğu Çin Denizi üzerindeki su yolları, boğazların Pasifik ve Hint Okyanusla-
rına açılmaları, ticaret için elverişli 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 paylaşım sorunları, 
ABD’nin bölgedeki faaliyetleri ve deniz korsanları da Çin için önemli tehdit unsur-
larıdır (Yılmaz, 2008: 4).

Küçük ada ve kayalıklar, zengin kaynakları, uluslararası deniz taşımacılığında 
önemli güzergâhları, balıkçılık için elverişli olması gibi nedenlerle önemli olan coğ-
rafya Çin’in komşularıyla arasında anlaşmazlıklara yol açmakta; Tayvan, Vietnam, 
Filipinler, Malezya, Brunei ile hak iddiaları nedeniyle sorunlar yaşamakta ve sıcak 
çatışma potansiyeli artmaktadır (Keyvan, 2017: 252; Deniz, 2014: 206). 

Japonya ile Çin arasındaki özellikle adalar ve doğalgaz kaynakları üzerinde-
ki hak iddialarından kaynaklanan anlaşmazlıklar ve yaşanabilecek olası krizler de 
periferideki en önemli güvenlik meselesidir. Japonya’nın askeri gücünü arttırma 
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girişimleri Çin tarafından algılanan tehdidi arttırmaktadır.  Çin 2000’li yılların ba-
şından beri bölgede küçük adaların fiziksel boyutlarını arttırmakta ya da tamamen 
yeni yapay adalar oluşturmakta (Keyvan, 2017: 262), yeni petrol arama platform-
ları oluşturmak istemekte, Spratly adalarında mevcut resifler üzerindeki limanla-
ra askeri tesisler ve uçak pisti inşa ederek bölgedeki gerginliği tırmandırmaktadır 
(Mutlu, 2018: 127). 

Çin en yakın tehdidi denizden beklediği için deniz kuvvetlerini daha caydırıcı 
ve uzak mesafelerde görev yapabilecek duruma getirmiş, havada yakıt ikmali ya-
pabilen uçaklar, uzun menzilli bombardıman uçakları, nükleer denizaltılar, uçak 
gemileri ile hava ve deniz kuvvetlerini güçlendirmiş,  güçlü Yeşil Su donanması ile 
deniz sınırlarına devriye gezerken, Mavi Su donanması ile de okyanuslara açılarak 
açık denizlerde meydan okumaya başlamıştır (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 ba-
ğımlılığı en önemli güvenlik meselesidir. Enerji güvenliği açısından, Çin’in Afri-
ka ve Orta Doğu’dan aldığı petrolün çok büyük bir kısmı Mallakka ve Makassar 
Boğazından geçerek Çin’e ulaştığı için bu bölgede hayati önem taşımakta ve bu 
bağımlılık önemli bir tehdit oluşturmaktadır (Yılmaz, 2016: 176). Özellikle, Hazar 
ve Orta Asya enerji havzaları enerji güvenliği açısından önemli hale gelmiştir.  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 belirlemek-
tedir (Ekrem, 2011: 63).

Çin, Orta Asya’daki boşluğu Batılı güçlerin doldurmaması, yatırım ve ticaret 
açısından ekonomik pazar olması, enerji kaynaklarına ulaşma ve kaynak çeşitliliğini 
sağlamak ve bölgedeki milliyetçi hareketlerin güçlenmesini önlemeye çalışmak için 
bölge ülkeleri ile ilişkisini geliştirmek istemektedir (Yuldasheva, 2016: 20-21). ABD 
ve müttefiklerinin terör bahanesi ile bölgeye askeri açıdan yerleşmesi, Çin’in ma-
nevra sahasını daraltması Çin’i rahatsız etmekte, bölgede Çin’in güvenlik kaygıları 
had safhaya çıkmaktadır (Deniz, 2014: 204). Çin’in bölgedeki öncelikli hedefleri-
ni: 1) kaynak temini 2) ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, 3) istikrarlı ortamın 
yaratılması, 4) ABD hegemonyasına karşı işbirliği yapılması şeklinde sıralayabiliriz 
(Ekici, 2016: 498). Ayrıca, periferi güvenlik halkasının en önemli kısmını oluştu-
ran bu bölgede terörist grupların yayılmasına ve istikrarsızlaşmasına karşı önlemler 
de almaktadır (Ekrem, 2011: 63).

Periferideki bu tehdit algılamasının bir sonucu olarak Çin 1996 yılında Şan-
ghay Beşlisini kurulmasına şu amaçlar ile önderlik yapmıştır: Rusya ile ilişkisini 
güçlendirerek ABD-Rusya ilişkisini dengelemek, Orta Asya kaynaklı sorunların 
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kalkınmasına olan olumsuz etkilerini engellemek, ayrılıkçı faaliyetlerin büyümesini 
engellemek, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, ayrılıkçılık, dini radikalizm gibi teh-
ditlerle mücadele etmek, sınır sorunlarını çözmek ve güvenliğini korumak, enerji 
kaynaklarına sorunsuz erişimi sağlamak, dış güçlerin müdahalesini önlemek (Ekici, 
2016: 484).

Çin’in periferide faaliyetleri ile tehdit algısını ve güvenlik refleksini şekillen-
diren en önemli komşusu Rusya Federasyonu’dur. ABD ve Rusya ile aynı anda 
rekabet edemeyeceğini anlayan Çin’in tarih boyunca yakın düşman olarak gördüğü 
Rusya ile işbirliğini gündeme getirmekten başka şansı kalmamış, bu nedenle kuru-
lan Çin- Rus mihveri dünya politikasında güç merkezi olarak kendini hissettirmeye 
başlamıştır (Adıbelli, 2009: 237-244).

Çin, ilk defa periferdeki bir ülke ile güvenlik alanında birlikte hareket etme 
kararı almış, bölgede ancak birlikte hareket ederek çıkarlarını ve güvenliklerini ko-
ruyabileceklerinin farkına varmıştır. Bu doğrultuda birbirlerinin nüfus alanlarına 
saygı duyduklarını beyan eden iki ülkenin ABD hegemonyasına karşı bir araya gel-
mesi ile yakın coğrafyadaki krizlerde birbirlerine destek sunmaları mümkün olmuş-
tur (Alım ve Aksu, 2017: 49). Ancak bu politika değişikliğine 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 duymak-
ta ve ekonomik ve askeri hamlelerini dengelemeye çalışmaktadır (Yılmaz, 2008: 8). 
Özellikle de Orta Asya’da taraflar birbirinin nüfusunun arttırmasından endişe duy-
maktadır. Fakat yine de ekonomik, askeri ve siyasi anlamda yakınlaşmanın sürdüğü 
görülmektedir. 

Çin priferide algıladığı tehditleri iç halkaya ulaşmadan bertaraf edebilmek için, 
yakınında bulunan ve tampon devlet vazifesi gören devletleri ABD’den uzaklaştır-
mak için ödül ve ceza yöntemlerini kullanmaktadır (Marshall, 2018: 72). Başvur-
duğu önemli stratejilerden biri de stratejik ortaklıklar oluşturmaktır. Bu bağlamda, 
ASEAN Bölgesel Formu’na, Asya’da Güven Arttırıcı Önlemler ve Etkileşim Kon-
feransı’na, Asya-Pasifik Bölgesi Güvenlik İşbirliği Konseyi’ne, Kuzey Doğu Asya 
İşbirliği Diyaloğu’na, Şanghay İşbirliği Örgütü gibi yapılanmalara üye olmuş ya da 
etkinliğini arttırmıştır (Vural, 2017: 134). İnci Dizisi Kuramı politikası ile ise; Hint 
Okyanusu’ndaki çıkarlarını korumak için modern bir ordu tarafından desteklenen 
sivil alt yapıların kurmuş, çevreyle daha güçlü bağlar oluşturmuş, havaalanlarına ve 
limanlara erişimi arttırmış, orduyu güçlendirme faaliyetlerine girişmiş, Pakistan, Sri 
Lanka, Myanmar, Bangladeş ve Tayland gibi ülkelerle sıkı politik ve ticari ilişkiler 
kurmuş ve limanlar inşa etmiştir (Alagöz, 2016: 520).
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Sonuç olarak, periferide sınır, enerji, ekonomik güvenliğini sağlamak, çıkarla-
rını korumak isteyen Çin, daha aktif bir dış politika izlemesi, dış politika araçlarını 
çeşitlendirmesi, yumuşak güç unsurlarından yararlanması, komşularını kendisi ile 
iyi ilişkiler kurmaya itecek şekilde karşılıklı bağımlılığı arttırmaya yönelmesi ve aynı 
zamanda askeri gücünü arttırma çabası önemlidir.

3. PERİFERİ ÖTESİ / KÜRESEL TEHDİT ALANI
1970’lerde başlayan ekonomik yükselişine 2000’li yıllarda olağanüstü bir ivme ka-
zandıran Çin, ekonomik ve siyasal alanda ciddi bir rakip ve başat oyunculardan biri 
haline gelmiştir. Bu durum onun yükselişini sürdürebilmek için iç halka ve peri-
ferde olduğu kadar, perifer ötesinde de etkin olmasını, buradan gelecek tehditleri 
tespit etmesini ve önlemler almasını gerektirmiştir. Periferi ötesinden gelecek çoğu 
tehdit artık Çin’in merkezinde hissedilebileceğinden, uzak coğrafyalarda etkisini 
arttırması, tehditleri savuşturması gerekmektedir.  

Çin’in perifer ötesindeki tehditleri savması ve hedeflerine ulaşabilmesi için, 
barındırdığı mevcut ve potansiyel tehditler ile Ortadoğu’ya yönelik yürüttüğü po-
litikalar oldukça önemlidir. Çin, ABD’den farklı olarak bölgede hem petrol alabi-
leceği hem de mallarını satabileceği önemli bir Pazar olduğu için Arap merkezli 
politika izlemekle birlikte, ihtiyaç duyduğu yüksek silah teknolojisi için de İsrail 
ile dengeyi korumaya çalışmaktadır (Adıbelli, 2009: 249-250).  Enerji kaynak-
larına 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 taşınmasını gerektirmekte, 
bu ise; terörizm, deniz haydutluğu, iç karışıklık, sabotaj gibi tehditlere karşı önlem 
almayı gerektirmektedir (BİLGESAM, 2010: 8). 

Afrika coğrafyasında politikasını ticaret ve yatırım kolonisi göndererek uygula-
yan Çin, ham madde gibi gereksinimlerini karşılamak için birçok ülke ile yatırım 
anlaşmaları imzalamış, hızlı tren hatları, uydu ve telekomünikasyon tesisleri, oteller, 
havaalanları, okullar, barajlar, resmi binalar ve fabrikalar kısacası ihtiyaç duydukları 
şeyleri inşa etmiştir (Deniz, 2014: 207). Afrika’nın en büyük ticaret ortağı olmayı 
başaran Çin’in bu başarısında bölgedeki faaliyetlerini kazan-kazan esasına dayandır-
ması etkili olmuştur (Adıbelli, 2009: 247).

Ekonomik büyümesini sürdürebilmesi için bölgeye yaptığı yatırımlar hayati 
önem taşıyan Çin, bölgeden algıladığı bu tehditlere karşı sadece sert güç unsurları 
ile değil; yumuşak güç unsurlarını da önemsemiştir. Uluslararası sistemin sorumlu 
güçlerinden biri olduğunu göstermek için; Afrika ve Ortadoğu’da birçok, arabulu-
culuk faaliyetlerine katılmaya, insani yardım çalışmalarına ve barışı koruma ope-
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rasyonlarına destek vermeye, eğitim kurumlarının kalitesini arttırmaya, Konfüçyüs 
Enstitüleri ile dil ve kültürünü yaymaya, kalkınma yardımlarında bulunmaya do-
layısıyla yumuşak güç unsurlarını kullanmaya özellikle önem vermektedir (Vural, 
2017: 149).

Çin’in Ortadoğu ve Afrika ile olan ilişkisi gibi Avrupa Birliği (AB) ile olan iliş-
kisi de periferi ötesinde karşılıklı bağımlılık ilişkisinin güzel bir örneğini oluştur. 
Taraflar arasındaki ilişkilerde 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 etmiştir (BAAM, 2019: 8). Hat-
ta insan hakları konusunda eleştiri getirse de ticaret her zaman öncelikli olmuş 
ve Çin, AB’nin en büyük ikinci ticaret ortağı olmuştur (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 ba-
şarmışlardır (Başçıl, 2013: 123). Ancak Çin, AB’nin de çıkar alanı olan yerlerde 
hegemonya kurmasından, insan haklarını bahane ederek iç işlerine karışmasından 
ve enerji kaynakları olan bölgelerde karşı karşıya gelmelerinden tehdit algılamaya 
devam etmektedir.

Çin’in karşılıklı bağımlılık esasına dayanan önemli stratejilerinden biri de, 
2013 yılında açıkladığı, eski İpek Yolunu canlandırmayı hedeflediği ‘Bir Kuşak 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 anlaşılmaktadır. Proje, enerji kaynaklarının ve ticaret yollarının ko-
runması için uygun bir güvenlik sistemi de gerektirecektir (Ayan, 2016: 13).

İç halkayı, periferi ve perifer ötesini kapsayan bu proje ile Çin’in, tek hedefi 
ekonomik kazanımlar değildir, projenin siyasal, kültürel, sosyal boyutları da var-
dır (Tekir&Demir, 2018: 191). Hatta bu halkalarda doğabilecek tehditleri bertaraf 
etme en önemli hedeflerinden biridir. Projenin güvenliğin sağlanmasına yönelik 
hedefleri ise şunlardır: “Ulusal ekonomik güvenliği korumak, alternatif ulaşım 
güzergâhları ile enerji güvenliğini tesis etmek, Çin’in batı bölgelerinin gelişmesini 
sağlayarak sınır güvenliğini kolaylaştırmak, ekonomik gelişme ile yurt içi ve yurt dı-
şında ayrılıkçılık, aşırılık ve terörizm ile mücadele etmek, ABD’nin jeopolitik siyasi 
faaliyetlerini sınırlandırmak, Çin’in kapsamlı gücünü artırarak yeni bir uluslararası 
güvenlik sistemi inşa etmek” (Tekir&Demir, 2019: 268). Proje, kapsadığı ülke-
lerde devasa mühendislik projeleri ile yumuşak güç haline gelerek, yeni bir siyasi 
ve ekonomik düzen ortaya çıkarmayı hedeflemektedir (Tekir&Demir, 2018: 199). 
Ancak ABD ile görüş ayrılıkları, projenin uygulanabilirliği için önemli bir tehdit 
oluşturmaktadır. 
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Çin için periferi ötesindeki en büyük tehdit kuşkusuz ABD’dir. ABD’nin, özel-
likle Çin’in çıkarı olan bölgelere hegemonya tesis etmesi ve müdahaleleri büyük 
tehditlerden birini oluşturmaktadır. Çin olağanüstü hızda yükselişi ile beraber tek 
kutuplu düzeni ve ABD hegemonyasını sorgulamaya başlamıştır. Çin, ABD mü-
dahaleciliğinden doğabilecek istikrarsızlıkları, Kuzeydoğu Asya’da nüfusunu arttır-
masını (Güney Kore, Japonya ve Tayvan’daki askeri varlığı) ve bölgede koşullu 7. 
Filosunu tehdit olarak algılamakta, periferisinde kurduğu dinleme ve izleme mer-
kezinden, NATO’nun doğuya doğru genişlemesinden, Suriye, Tayvan, Güney Çin 
Denizi gibi konularda yaşanan görüş ayrılıklarından rahatsızlık duymaktadır (De-
niz, 2014: 3). Dolayısıyla, her iki ülkede birbirinden tehdit algılamaya ve rekabete 
devam etmektedir.

Çin karşıtı söylemleri ile iktidara gelen Trump ise, adeta Çin’i yalnızlaştırma 
ve çevreleme politikası izlemektedir. Asya Pasifikte Çin ile rekabetin ivme kazan-
dığı bir dönemde başkanlığa gelen Trump’ın Tayvan Devlet Başkanı ile görüşmesi, 
Japonya ile özel ilişkilerini sürdüreceğini ifade etmesi, ABD’nin dünyadaki askeri 
varlığını arttırmayı hedeflemesi Çin’i rahatsız etmekte, ekonomide korumacı po-
litikalara dönmesi, yaşanan gerilimli süreçleri arttırmaktadır (Türker, 2018: 60). 
Korumacı politikalar karşısında Çin ekonomisinde yaşanacak durgunluk giderek 
Çin için hayati bir tehdit halini almaktadır. 

Çin’in yükselişi barışçıl mı olacaktır yoksa tehdit olarak mı nitelendirilmelidir 
sorusu gündemdeki yerini korurken, ABD Çin’in ne şekilde olursa olsun yükselişini 
hegemonyası için tehdit olarak görmektedir. Ekonomik büyümesi sayesinde önemli 
bir aktör haline gelen Çin’in, yükselişine engel olmak için ABD, Çin ile ticaret 
savaşlarını başlatmıştır. Çin’in küresel teknolojideki devi Huawei ve Çin dilini ve 
kültürünü tanıtmayı amaçlayan Konfüçyüs Enstitüsü ABD tarafından tehdit olarak 
algılanmakta ve engellenmeye çalışılmaktadır (BAAM, 2019: 8). Dolayısıyla, tica-
ret savaşları teknoloji ve kültür alanına da hızla yayılmaktadır. Fakat iki taraf içinde 
iktisadi ilişkinin devam etmesinin gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda, aşırı 
hareketlerden kaçınmak ve ilişkiyi olumlu bir zeminde devam ettirmek elzem gö-
zükmektedir.  

SONUÇ
Tüm bu karmaşık tehdit algılamalarına rağmen Çin, barış içinde gelişmesini sür-
dürmekte, askeri ve ekonomik büyüme çabalarını da aynı hızla devam ettirmekte-
dir. Çin, hem ekonomik hem de askeri gelişimine öncelik verdiği bir strateji ortaya 
koymaktadır. Yumuşak gücü ile askeri gücü arasında dengeyi gözetmeye dikkat et-
mektedir. Ancak, Çin’in barışçıl politika izlemesinin hayati ve stratejik çıkarlarının 
tehdit altında olmadığı durumlarla sınırlı olduğu da bilinmektedir.
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Dolayısıyla, jeopolitik rekabetin yerini jeoekonomik rekabetin alacağı, ekono-
mik yaptırımların güç kullanımının önüne geçeceği öngörüleri yerine, askeri ve 
ekonomik güç ve araçlarının birbirinin tamamlayıcısı olacağı söylenebilir. Çin’in 
güvenlik politikasının çoğunlukla iki aşırı ucun (realizm ve karşılıklı bağımlılık) 
ortalarında bir yerde olduğu, başarılı olabilmesi için iç halka, periferi ve periferi 
ötesinde realizm ile karşılıklı bağımlılık arasında denge kurması gerektiği vurgu-
lanmalıdır.

Tehdit Halkaları Ekseninde Çin Güvenlik Politikası
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GİRİŞ

Kafkasya tarih boyu dünyanın en stratejik alanda, ticaret yolları üzerinde yerleşme-
si, zengin doğal kaynakları, etnik ve dini inanç çeşitliliği nedeniyle güvenlik açısın-
dan birçok negatif amillerin etkisi altında kalmıştır. Bu bölgenin güvenli olmasını 
zorlaştıran 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 arttırmış, Kafkasya uğruna Roma- Parfiya, 
Sasani- Bizans, Hazar –Arap savaşlarına neden olmuştur. 16. Yüzyıl’da bölge kara 
ticaret yollarına kontrol sağlamak uğruna mücadele veren Azerbaycan Safeviler 
Devleti ve Osmanlı Devleti arasında savaş sebebi olmuştur. 17. yüzyıldan itibaren 
doğuda İngiltere ve Rusya rekabetinin güçlenmesi Kafkasya’nın jeopolitik kaderini 
de etkilemiş, “Sıcak denizlere” doğru ilerlemek isteyen Çarlık Rusya’sı Kafkasya 
bölgesini mühim koridor olarak nitelendirmiştir. Doğuda kendine özgü çıkarları 
olan İngiltere ve Fransa gibi devletler ise Kaçar Şah İran’ını Rusya ile savaşlara tahrik 
etmekle çıkarlarını sağlamaya yeltenmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin Kafkasya uğruna mücadelesi sadece coğrafi komşuluk ve 
doğu sınırlarının güvenliği meselesi değil; hem de tarihi, milli ve inanç bağlılığı ile 
ilişkili olmuştur. Kafkasya’nın sahip olduğu doğal zenginlikler de onun güvenliği-
ni olumsuz etkileyen faktörlerden birisidir. Bilhassa 19-20. yüzyıllarda petrol ve 
doğalgaz rezervleri uğruna global ölçüde yürütülen mücadele Kafkasya’yı da etkisi 
altına almıştır. 1. ve 2. Dünya Savaşları yıllarında Kafkasya uğruna sadece Osmanlı 
ve Rusya değil, ABD, İngiltere, Almanya İtalya gibi devletlerin bu mücadeleye ka-
tılması da tesadüf değildir. 

Kafkasya sadece yerleşim konumu ve ikliminin çeşitliliği ile değil aynı zamanda 
etnik ve farklı dil çoğunluğu ile de ayrıcalıklı bölgedir. Günümüz Kafkasya’sında 
Hristiyanlar, Müslümanlar, Museviler bir arada yaşamaktadırlar. Tam da yukarıda 
vurgulanan iki faktör Kafkasya’da çıkarı olan devletlerin yararına olumlu bir etki 
göstermiştir. Daha 19. yüzyılın sonlarında Kafkasya’da yaşamış ünlü Rus Gazeteci 
ve Tarihçisi Vasil Lvoviç Veliçko’nun “Kafkasya, Rus işi ve Kabileler arası meseleler” 
eserinde  Kafkasya bağımsız sonuçlar çıkarmak için gözlemciye ve araştırmacıya geniş 
olanaklar sunan her türlü doğal laboratuarlara sahip geniş bir akademidir. Kafkasya’da 
hayati olaylar ve insan karakterleri oldukça kabarık ve de karmaşıktır. anlatımı tesa-
düf değildir (Veliçko, 1995). 

Kafkasya’nın çeşitli etnik ve dini kapasiteye sahip olması da bu alanda yabancı 
devletlerin mücadele imkanlarını arttırmıştır. Çağdaş dönemde ise bölgedeki etnik 
ve dini karmaşıklık çeşitli devletlerin özel istihbarat kurumları için elverişli bir kul-
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lanım aracı rolünü oynamaktadır. Çağdaş dünyada Kafkasya milletler arası çatışma-
lardan, etnik ayrımcılıklardan, dini radikalizm eğilimlerinden en çok zarar gören 
bölgeler arasındadır.

Yukarıdaki analizlerden de ortaya çıktığı üzere Kafkasya tarih boyu kendisinin 
coğrafi, siyasi ve stratejik önemine göre birçok imparatorlukların arasında rekabet 
meydanı olmuştur. Türk Ulusları için de bu bölge özel ehemmiyet taşımaktadır. 
Tarihin en eski çağlarından bu yana Türk Uluslarının yerleşim alanına dahil olan 
Kafkasya, orta çağlardan itibaren hem de Anadolu’da ve merkezi Asya’da yaşayan 
Türk Halkları arasında köprü rolünü üstlenmiştir. Son iki yüz yıl içerisinde Kafkas-
ya Bölgesi Türk-Rus söz sahibi olma mücadelesinin esas mekanlarından ve mevzile-
rinden birisi olmuştur. Çar Rusyası ve bölgeye emperyalist yaklaşımına göre onun 
varisi sayılacak Sovyetler Birliği Kafkasya’yı yeni arazileri zapt etmek için aracı ve 
geçit alanı olarak işgal etmeye ve kontrolü sağlamaya çalışmışlardır. 

Osmanlı Devleti sonraki dönemde ise Türkiye Cumhuriyeti olarak bölgeye 
daha çok kendi doğu sınırlarının güvenliğini sağlamak ve önce Çar Rusya’sının 
işgalci amacının karşısını almak için önemli stratejik alan olarak görmüştür. Bu-
nun yanı sıra Kafkasya’nın Türk ve Müslüman Halklarının savunmasını hem Os-
manlı Devleti hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti dini ve milli görev olarak 
değerlendirmiştir. Osmanlı sultanlarının hem de halife unvanı taşıması Kuzey 
Azerbaycan’da ve bütünlükte Rusya’da yaşayan Türklerin ve Müslümanların zu-
lüm altında incinmeleri İstanbul hükümetinin Azerbaycan siyasetine özel önem 
vermesini şartlandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ise Osmanlı 
Devleti’nin Azerbaycan siyaseti şekil olarak farklı, içerik olarak ise aynı formatta 
devam etmiştir. 

1. KAFKASYA TÜRKLERİNİN - AZERBAYCANLILARIN OSMANLI VE 
TÜRKİYE’YE BAKIŞ AÇISI VE YARDIMLARI
Kafkasya’nın Müslüman ve Türk ahalisinin çoğunluk kısmını oluşturan Azerbay-
canlılar Osmanlı devletine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne çeşitli zor dönemlerde yar-
dımda bulunmayı kendileri için hem dini hem de milli görev olarak görmüşlerdir. 
Bu bağlamda Azerbaycan- Türkiye mutabık görüşünün tarihi sadece 1918 yılında 
Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin kurulduğu dönemde Osmanlı devletinin Azer-
baycan’a, 1920 yılında ise Azerbaycan’ın Türk Milli Bağımsızlık Harekatına yaptığı 
yardımlardan daha eskiye dayanmaktadır. Bununla ilgili Azerbaycan halkının milli 
lideri Haydar Aliyev şunları söylemiştir: 

Türkiye ile Azerbaycan arasında dostluk, kardeşlik ilişkilerinin büyük tarihi 
var. Bu ilişkiler birçok asırlar boyunca kalıplaşmış, gelişmiş, bugünkü mutlu 
günlere kadar ulaşmıştır. Halklarımızın aynı köke, aynı dine aynı dile mensup 
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olması adet ve ananelerimizin benzerliği veya aynı oluşu, milli duygularımızın 
birbiri ile bağdaşması – hepsi birlikte yüzyıllardan yüzyıllara halklarımızı bir 
ve birlik bilincinde yaşatmış, halklarımız arasında sıkı arkadaşlık, kardeşlik 
bağları oluşturmuştur. (Aliyev, 1998: 352) 

Araştırmalar göstermiştir ki daha 19. yüzyılda çeşitli savaşlar zamanı Azerbay-
canlılar Osmanlı Türkiye’sine birçok şekilde yardımcı olmaya çalışmışlardır. Bu, 
Türkiye’de “93 Harbi” ile isimlendirilen 1877-1878 yıllarında süren savaş döne-
minde kendini daha açık göstermiştir. Osmanlı Devleti’nin Balkan savaşlarında 
çoğunluk devletler tarafından yalnız bırakılmasına da Azerbaycan Halkı sessiz kal-
mamış, çeşitli şekillerde Osmanlı Türkiye’sine destekte bulunmuştur. Türk sosyal 
politik aydınlarından birisi bu konuda şunları söylemiştir: 

Bakü’de Cemiyyeti-i Hayriyyenin idari binası olan İsmailiye Binasına top-
lanmış Bakü milyonçularından Hacı Zeynelabidin Tağıyev’in adı listede ilk sı-
rada yazılmıştı ve o yarım milyon değerinde altın para vermişti. Diğer zenginler 
de Yüz binden az olmamak şartıyla bütçeleri dahilinde maddi bağışta bulun-
muşlardı. 

Para konusu hallolduktan sonra bu kurum binasında bir karar alındı. Şöyle 
ki: Türkler bu savaştan çıkana kadar kızlar ve erkekler evlenmeyecek, hiçbir 
Türk (Azerbaycanlı E.K.:Y.K.) sinema ve tiyatrolara gitmeyecek evlerde müzikli  
şaşalı şölenler yapılmayacaktı. Erkeklerden kimse yüzünü tıraş etmeyecekti. Milli 
heyecanın ifadesi olan bu kararın uygulandığını gören Bakü’deki Başkonsolos 
(Osmanlı Devleti’nin konsolosu) Ali Kemal Bey günde iki kez tıraş olduğu halde 
bu karara itaat ederek sakal bırakmaya başladı.  (Erdoğan 1998:47-48)

Türk Tarihçisi Betül Aslan o zaman sadece erkeklerin değil hatta Azerbaycan 
kadınlarının da değerli mücevherlerini Bakü’deki Osmanlı Konsolosluğuna ve Os-
manlı Devleti’nin “Hilal-i Ahmer” (Kırmızı Hilal) kurumuna teslim ettiklerini yaz-
mıştır (Aslan, 2000:50). O zaman sadece zenginler değil cami kapılarında dilenen 
şahıslar bile gizlice konsolosluğa gelerek dilenerek elde ettikleri paraları konsoloslu-
ğa sunmuşlardır. Azerbaycanlı gençler çeşitli yollarla Osmanlı Ordusunda savaşmak 
için Türkiye’ye gitmişlerdir (Kasımlı, 2000: 171-172). Bizzat bunun sonucu olarak 
Çar hükümeti Bakü’deki Osmanlı Konsolosluğunu kapatmıştır (Resuloğlu, 1962: 
11). Azerbaycan Halkının Türkiye’ye bu tür yardımları 1. Dünya savaşı yıllarında 
ve sonraki dönemlerde de devam etmiştir. 
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2. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA KAFKASYA’NIN GÜVENLİĞİ, 
BAĞIMSIZLIK FİKRİYATI VE OSMANLI TÜRKİYESİ’NİN POZİSYONU
Birinci Dünya Savaşı yıllarında tüm dünyada ve Çar Rusya’sında süregelen olay-
lar Azerbaycan’ın milli bakış açısında hemfikir olan siyasetçileri, aydınları, zengin 
kesimi olan milli elit tabakasında bağımsız milli devlet kurmak hayallerine inanç 
oluşturmuştur. Bu amaçla geniş faaliyet planları gerçekleştirilmiştir. Bu tür faaliyet 
planlarına Osmanlı Türkiye’si ile kapsamlı siyasi askeri birliğin oluşturulması da 
dahildir.  Daha 1914 yılının başlarında Feteli Han Hoyskinin kardeşi Aslan Bey 
Hoyski Türkiye’ye gitmiş Güney Kafkasya’da Azerbaycan Türklerinin kuracakları 
bağımsız devlete destek istemiştir (Aşırlı, 2011: 9).

Rusya dahilinde yaşayan Müslüman Türklerin kendi devletlerini kurma plan-
ları Osmanlı Devleti’nde siyasi askeri seviyede tartışılmıştır. 1. Dünya Savaşının 
başlarında İttihat ve Terakki Konseyinin baş danışmanı Ömer Naci’nin teşebbüsü 
ile Güney ve Kuzey Azerbaycan’ın tek devlet olarak birleştirilmesi fikri tartışma 
konusu olmuş ve bununla ilgili karar alınmıştır. 

1918 yılında Azerbaycan tarihinde çok mühim sosyal siyasi olaylar yaşanmıştır. 
Azerbaycan’ın şu an ki coğrafi mekanlarında, Başkenti olan Bakü’de Bolşevik –Er-
meni birlikleri 31 Mart soykırımını yaptılar. 

28 Mayıs 1918 tarihinde İstiklal Beyannamesini ilan eden Azerbaycan Halk 
Cumhuriyetinin karşısında çözümü zor görünen birçok meseleler vardır. Onlardan 
en önemlisi Bakü’nün Bolşevik- Taşnak birliklerinin kontrolünde olmasıdır. Bir 
taraftan Stepan Şaumyan’ın başkanlık yaptığı Bakü Halk Komiserleri konseyinin 
Kızıl Ordu Birliği ortaya çıkan durumu kullanarak Bakü, Şamahı,Kuba,Salyan, 
Kürdemir gibi yerleşim alanlarını ele geçirerek Gence’ye doğru hareket etmiş, diğer 
taraftan da Zengezur’u işgal ederek Karabağ’a saldıran Ermeni eşkıya çeteleri aynı 
yönde ilerlemeye hazırlanmıştır. Buna ilişkin değerlendirme yapan Mehmet Emin 
Resulzade: “Bu çelişkili durumdan milletimizi kurtaracak tek çare Türkiye’dir. 
Umutlar oraya bağlanmıştır” diye yazmıştır (Resulzade, 1990: 37-38).

3. BATUM ANLAŞMASI VE AZERBAYCAN HALK CUMHURİYETİNİN 
GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA KAFKAS İSLAM ORDUSUNUN ROLÜ
Yeni kurulmuş Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 4 Haziran 1918’de Osmanlı Devleti 
ile Batum’da anlaşma imzalamıştır. Anlaşmanın şartları uyarınca kendi yasal haki-
miyetini tüm ülke dahilinde gerçekleştirmek Bakü ve etrafındaki arazileri Bolşevik 
ve Taşnak güçlerinden temizlemek için Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Hüküme-
ti Osmanlı Devletinden askeri destek istemiştir. (Yakuplu,2018:17-18) Osmanlı 
Devleti imzaladığı Brest -Litovsk Anlaşması’nın şartlarını ihlal etmemek, müttefiki 
olan Almanya’yı kışkırtmamak ve diplomatik sorunlar yaşamamak için Azerbay-
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can’ın milli askeri güçleri ile Osmanlı Ordu Birliklerinin taburları esasında Kafkas 
İslam Ordusu oluşturulmuştur. Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Paşa Kafkas İslam Or-
dusunun komutanı olarak atandı. Nuri Paşa karargahını Gence’de kurmuştur. 

Böylece 1918 yılında Azerbaycan’ı Ermeni- Bolşevik istilasından katliamlar-
dan kurtarmak için uluslararası baskılara aldırmayarak Türk Ordusu sınırları aşa-
rak Azerbaycan’a gelmiştir. Türkiye’nin Savuna Bakanı Başkomutan Vekili Enver 
Paşa’nın çabası ile oluşturulan Nuri Paşa’nın önderlik ettiği Kafkas İslam Ordusu 
Azerbaycan Milli Birlikleri ile birlikte Bolşevik – Taşnak ve İngiliz askeri birliklerine 
karşı büyük fedakarlıkla mücadele yürütmüşlerdir. 

Bir zamanlar Azerbaycan’da oluşturulmuş çeşitli Dernek ve Kurumların yardımı 
ile Nargin Adası’ndan ve Rusya’nın başka esir kamplarından kurtulan esir Türkler de 
Kafkas İslam Ordusu içinde savaşlara katılmışlardır. Kaynaklardan belli olduğu üzere 
esirlikten kaçırılmış 300 kişilik Türk asker ve subayı Azerbaycan’ın istiklal savaşına ve 
Bakü’nün düşman güçlerden temizlenmesine katkı sağlamışlardır. (Aşırlı,2011:10) 
Sadece Bakü yakınlarındaki Nargin adasındaki esir kampın’dan değil Sibirya’daki çe-
şitli kamplardan Azerbaycan vatanseverleri, Milli güçler tarafından kaçırılan esirlerin 
Azerbaycan halkının istiklal savaşına 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 Or-
dusunun Gence’ye gelişi ile mücadeleye başlayan Kafkas İslam Ordusu Komutanı 
Nuri Paşa Azerbaycan’ın mevcut askeri imkanlarıyla alakalı Osmanlı Devleti’nin 
Savunma Bakanı Enver Paşa’ya yazmıştır: “Beklediğimiz orantıda askeri güç yoktur. 
Milli askeri güçlerin sayısı bin kişidir. Onların da yarısını Osmanlı Asker ve subay-
ları oluşturmaktadır” (Aşırlı 2011:47).

Tabii ki bu döneme kadar belirli oranda sisteme oturmuş Azerbaycan Müslü-
man Milli Tugayının şahsi heyetinin sayısı daha fazladır. Fakat bu güçle Bolşevik-
lere ve diğer güçlere karşı herhangi bir zafer kazanmak söz konusu değildir. İşte bu 
sebepten Nuri Paşa 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 kaçırılmış subaylar ve askerler de vardır. 

Böylece ,1918 yılı 4 Haziran’da Batum Anlaşmasının imzalanmasından sonra 
Osmanlı Devleti’nin Savunma Bakanı, Başkomutan Vekili Enver Paşanın talimatı 
ile en iyi birliklerden oluşan ordu sistemleştirilmiş ve Mayıs’ın sonlarında ordu bir-
likleri ile iki yönden Azerbaycan’a dahil olmuştur. (Azerbaycan tarihi 2008:357).

Nağı Bey Şeyhzamanlı Kafkas İslam Ordusunun Gence’ye dahil olduğu sırada 
Bakü’de Müslüman Cemiyyeti-Hayriyyesinin Kars, Ardahan, Erzurum’dan topladı-
ğı, öksüz kalmış Türk çocuklarının da sokaklara çıktığını yazmıştır: 
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Meydanın etrafını sarmış kadınlı erkekli halk kitlesi askerleri izliyorlardı. 
Sevinçten herkesin gözü yaşlıydı. Çocuk kurumlarından gelen çocuklar askerlere 
yanaşarak ellerine sarılıp nereli olduklarını anlatıyorlardı. Askerlerde teker teker 
hepsini öpüyor ve okşuyorlardı. Bu sırada bir çığlık sesi yükseldi: 9 yaşında bir 
çocuk babasını tanıdı. Birbirlerine sarıldılar. Çevredekiler bu manzaraya daya-
namayıp gözyaşlarını tutamadılar. (Aşırlı 2011:73) 

Daha 11 Haziran’da Gence’ye ulaşan Kafkas İslam Ordusu’na Borçalı, Kazah,A-
ğıstafa,Tovuz ve Şemkir’den çok sayıda gönüllü katıldı. N. Şeyhzamanlı anılarında 
esirlerin Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerinde askeri birliklere katılması hakkında bil-
gi de vermişti. (Kekurin, 2007: 38-39). Şeki’de oluşturulan gönüllü birliklere esir 
Türklerden olan Bedri ve Sıtkı önderlik ediyorlardı. Esir Türklerin onlarla birlikte 
omuz omuza savaşmaları yerli ahalinin zafere olan inancını arttırmıştı. Zagatala’da 
gönüllü birliklere Hakkı ve Alaaddin önderlik ediyorlardı. İkisi de esir kampların-
dan kaçmış yerli ahalinin yardımıyla bir süre tehlikelerden korunmuşlardı. 

Osmanlı Ordusu Baş Karargah İdaresinin askeri tarih komisyonuna gönderilen 
raporda Nuri Paşa bu konuda bilgi vererek: “Nuha (Şeki) ve Zagatala gibi bölgelerde 
Dağıstan’dan esirlikten kaçan subay ve askerlerimiz tarafından bazı askeri kurumlar 
da faaliyet göstermektedir” diye belirtmişti. (Aşırlı 2011:72). Nuri Paşa, Gence’de 
Kafkas İslam Ordusu’nun karargahını sistemleştirildiği sırada gönüllü birliklere 
önderlik eden bu geçmiş esirleri söz konusu bölgelerin komutanları olarak onayla-
mış, onların önderlik ettiği birliklerin askeri imkanlarının genişletilmesi yönünde 
talimat vermişti. Şunu da belirtmek önem arz eder ki: Gence’nin sınırları içerisin-
de olan Zeyem bölgesinin Azerbaycanlı ahalisi esirlikten kaçan Türk Subaylarının 
önderliğinde demir yolunu ele geçirerek Rus ordu alaylarının silahlarını ellerinden 
almış, Bolşeviklere ve Ermeni eşkıya çetelerine karşı savunmayı gerçekleştirmek için 
silahlı birlikler oluşturmayı başarmışlardı. (Aşırlı,2011:73).

Yazılı kaynaklardan esir Türklerin de Kafkas İslam Ordusuna katıldıkları ve 
Azerbaycan’ın bağımsızlığı uğruna 6 ay savaştıkları ortaya çıkmıştır. Göyçay etra-
fında iki gün süren savaş sonucunda büyük kayıp veren Milli askeri güçler 30 Ha-
ziran’da Karameryem’i , Göyçayı temizlediler.( Zülfükarlı,2017:63) 6 Temmuz’da 
Ağsu , 10 Temmuz’da Kürdemir 12 Temmuz’da Salyan Taşnak- Bolşevik birleş-
melerinden temizlendi,  çaresiz kalmış Kızıl Ordu birlikleri Şamahı yönünde geri 
çekildi. 

Müstakil Azerbaycan Tugayının karargah Başkanı Albay Habip Bey Selimov’un 
önderliğinde 20 Temmuz’da Şamahı işgalden kurtuldu.Yenilginin ağır sonuçları ile 
karşı karşıya kalmış S. Şaumyan umudunu Rusya’dan gönderilecek ek askeri güç-
lere bağlamıştır. Lenin’in talimatı ve emriyle Petrov’un 780 kişilik birliği Bakü’ye 
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girmiştir. (Gazete “Bakinskiy Raboçiy 1918). Fakat bu özgürlük ordusu karşısında 
direnci sağlayamamıştır. 

Kan dökülmesini ve insan kayıplarını dikkate alan Milli Azerbaycan Hüküme-
ti Bakü’nün sakin huzurlu yolla, konuşarak anlaşarak azat edilmesinden yanaydı. 
24 Temmuz’da Dışişleri Bakanı M.H. Hacınskiy İstanbul’da olan Mehmet Emin 
Resulzade’ye “Yarın ben Bakü cephesine gideceğim, Bolşeviklerle şehri teslim etme ko-
nusunda barış anlaşmasını konuşmaya çalışacağım” diye yazmıştır (Aşırlı 2011:51).

4. KAFKAS İSLAM ORDUSUNUN ÖNDERLİĞİNDE BAKÜ’NÜN 
KURTULUŞU VE SABİTLİĞİN SAĞLANMASI FAALİYETLERİ
Kafkas İslam Ordusu Bakü’nün kurtarılması için 5 Ağustos’a kadar çaba gösterdi 
fakat General L. Denestervilin önderliğinde 2 Ağustos’tan itibaren Bakü’ye gelmiş 
İngiliz askeri birlikleri ile güçlendirilmiş Merkezi Hazar Diktatörlüğünün askeri 
güçleri aynı zamanda onların yardımı ile sistemleştirilen Bakü Komününün askeri 
birlikleri Kafkas İslam Ordusunun saldırısının karşısını alabilmiştir. Bu geçici uğur-
suz çabadan sonra yerli ahalinin silaha sarılması ordu birleşmelerinin tek mevziden 
mücadele etmeleri düşmanı sarsmıştır. 

1918 yılı 14 Eylül’de Bakü’deki güçlerle Kafkas İslam Ordusu temsilcileri yapı-
lan teslim konuşmalarında ileri sürülen esas meselelerden biri Nargin Adasındaki 
Türk, Alman ve Avusturyalı esirlerin geri verilmesi ile ilgilidir (Kutlu, 1997: 351). 
Şehrin elit kesimi olan zengin şahısları, eli silah tutan ahalisi Kafkas İslam Or-
dusu ile birlikte düşmana karşı amansız mücadele yolunu seçtiği için 15 Eylül’de 
Bakü düşmanlardan kurtarılmıştır. 1918 yılı 15 Eylül saat 10: 30’da Merkezi Ha-
zar (Sentrokaspi) Diktatörlüğünün Batı Cephesinin Komutanı 5. Müslüman Ordu 
birliğinin karargahına teslim olduklarını ifade eden beyaz bayraklı arabayla gelmiş-
tir. Kayıtsız şartsız teslim olma hakkındaki ultimatomu kabul ettiklerini belirtmiş-
tir. Ultimatomun 3. fıkrası Sentrokaspi Diktatörlüğünün Nargin Adasındaki Türk, 
Alman ve Avusturyalı esirleri serbest bırakması meselesi ile ilişkilidir (İsgenderli, 
2011: 164). Bu da Diktatörlük tarafından kabul edilmiştir. Bakü’nün düşmandan 
kurtarılması haberini ilk kez 15 Eylül’de Gence’de Gence’nin eski adı olan Yelizavet-
pol Valisinin yayınevinde basılan Azerbaycan Gazetesi vermiştir. 

Güzdek isimli yerde savaşın gidişatını izleyen Doğu Orduları grup komutanı 
Halil Paşa, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa, Müstakil Azerbaycan Tu-
gayının Komutanı General Ali Ağa, Şıhlınski Albay Habip Bey Selimov Azerbay-
can Milli Hükümeti üyeleri 16 Eylül›de askeri birlikleriyle şehre dahil olmuşlardır. 
Nargin Adası’nda o dönemde tutulan yaklaşık 3000 kadar esir serbest bırakılmıştır. 
Adada kalan son Alman ve Avusturyalı esirleri Bakü’de olan Avusturya askeri heyeti 
Bakü’den Batum’a götürmüştür. Bahsi geçen yıllarda İran’da ve Bakü’de bulunmuş 
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İngiliz Generali L. Denestervilin anılarında 1917 yılı Ekim Askeri Devriminden 
sonra Avusturyalı esirlerin bir kısmının Nargin Adası’ndan Zakaspiye (Hazar etrafı) 
götürüldüğünü ve Bolşeviklerin savaşçı birliklerine katıldıklarını yazdığını önemle 
vurgulamak lazımdır. ( , 1925: 199-200). Türk esirlerin bazıları va-
tanlarına dönmekten imtina ederek Azerbaycan’da kalmışlardır (Azerbeycan Halk 
Cumhuriyeti Ansiklopedisi: 2005-140). Sonraları Bakü’nün savunmasını sağlamak 
için hem Bileceri İstasyonuna hem Zığ Burnuna hem de Nargin Adası’na Azerbay-
can Halk Cumhuriyeti Ordusu’nun önder askeri birliklerinin istinat birlikleri yer-
leştirilmiştir. Şöyle ki 8. istinat Grubu Bileceri’de , 13. İstinat Grubu Zığ Burnun-
da 14. İstinat Grubu da Nargin Adası’nda konuşlandırılmıştır (Azerbeycan Halk 
Cumhuriyeti Ansiklopedisi 2004: 264). 

5. KAFKAS İSLAM ORDUSUNUN KAFKASYADAN ÇIKMASI HAKKINDA 
KARAR VE GÜVENLİK KONUSUNDAKİ TEHDİTLER
Osmanlı Ordusu savaştığı diğer cephelerde de ardı ardına yenilgiler yaşamıştır. 
1918 yılının Eylül ayının ortalarında Bulgaristan Antanta Devletleri ile ateşkes 
imzalamıştır. Osmanlı Devleti’nin ateşkesi ilan etmesi için Talat Paşa hükümeti 8 
Ekim 1918 tarihinde istifa etti. Ahmet İzzet Paşa’nın başkanlığında yeni hükümet 
kurulmuştur (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 Barış anlaşmasını imzalamıştır (Zürcher, 1998: 266). An-
laşmanın 11 ve 15. maddeleri Kafkaslara bağlıydı. Bu maddelere göre Osmanlı 
Devleti Batum, Kars, Ardahan sancaklarını ve Kafkas Operasyonları sonucunda 
kontrol altına aldığı İran, Azerbaycan ve Dağıstan’da elde ettiği arazileri terk etmeyi 
kabul ediyordu. Kafkas demir yolları kontrolü müttefik devletlere bırakılıyordu. 
Nuri Paşa Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin Başbakanı Feteli Han Hoyski’nin de 
tavsiyesi ile Azerbaycan Hükümetinin bünyesinde faaliyet göstermek için Osman-
lı Ordusu›ndan istifa etmiştir. Fakat geri dönmek zorunluluğu ortaya çıktığı için 
Azerbaycan’daki Türk güçlerinin komutanlığı Mürsel Paşaya havale edilmiştir. Yusuf 
İzzet Paşa ise Kuzey Kafkas Ordu Komutanı olarak kalmıştır. Nuri Paşa kendisiyle 
birlikte Azerbaycan’da kalacak subayların Azerbaycan Hükümeti ile imzalayacağı 
anlaşma metnini 1918 yılı 4 Kasım’da orduda dağıtmıştır. Anlaşma 14 maddeden 
oluşmaktadır. Burada kalacak subayların yararına çeşitli maddeler belirtilmiştir. 
Sonradan bu süreç tam olarak gerçekleşmese de Osmanlı ordusundan birçok subay 
orada kalmak için başvuruda bulunmuştur. Fakat yukarıda da belirtildiği gibi Os-
manlı Ordusu resmi olarak Kafkasya’yı terk etmek zorundadır. Bu süreç yeterince 
yavaşlamış olarak ilerlemektedir. Bir taraftan bunu Kafkasya’daki Azerbaycanlı kar-
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deşlerine yardım için gelmiş Türk askerlerinin kendisi de istemiyorlar, diğer sıkıntı 
ise ordunun askeri birliklerinin Kafkasya’nın çeşitli arazilerine kaydırılması, ulaşım 
yollarının ve ulaşım araçlarının yetersizliği, kış şartları ile alakalı ordunun ilerleme-
sine engel teşkil etmesidir.

Böyle bir durumda İngilizlerin sürecin hızlı çözümünde tereddüt gösterme-
si ve Osmanlı güçlerini acele ettirmesi Türk Ordusunu zor durumda bırakmıştır. 
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 kalmıştır. Söz 
konusu dönemin Ocak ayının sonlarında Kuzey ve Güney Kafkasya’daki son askeri 
birleşmeler ve Kafkasya’yı terk etmekle süreç nihai aşamaya gelmiştir.

SONUÇ
Kafkas İslam Ordusunun 1. dünya Savaşından sonraki dönemde Kafkasya’daki 
faaliyet döneminin araştırılması analizi bir sıra sonuca varmamıza imkân vermek-
tedir. İlk sırada her zaman olduğu gibi, 1. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Dev-
leti güvenliği açısından önemli rol üstlenmiştir. Kafkasya’nın Osmanlı Devleti 
için önemi sadece güvenlik çıkarları ile ilgili değil aynı zamanda dini ve milli 
vefa ile ilişkili olmuştur. Çar Rusya’sının çöküşünden sonra Azerbaycan Halkının 
ortaya çıkardığı Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin sağlanmasında 
Kafkasya’da Türk varlığının korunmasında Kafkas İslam Ordusu önemli rol oyna-
mıştır. Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan’da Halk Cumhuriyetinin hakimiyetinin 
tüm Cumhuriyet arazisi dahilinde istikrarının sağlanmasında mühim hizmetler 
göstermekle kalmamış hatta yeni devletin askeri ve milli güvenlik sisteminin ku-
rulmasında da önemli rol oynamıştır. Osmanlı Devleti’nin müttefik devletlerle 
anlaşma yapması ve Kafkas İslam Ordusunun ülkeyi terk etmesi hakkında ka-
rar almasına rağmen ordunun bir grup subay ve askerleri Azerbaycan’da kalmış 
ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti karşısında mühim hizmetler göstermişlerdir. 
Bütün bunlara rağmen Kafkas İslam Ordusunun Azerbaycan’ı terk etmesi onun 
güvenliğine ciddi tehditleri karşısına almaya imkan verememiş ve Azerbaycan 
Bolşevikler tarafından zapt edilmiştir. 

Yukarıda kayıt olunanları dikkate alarak modern çağımızda bazı paralel ana-
lizler yürütmek ve teklifler ileri sürmek mümkündür. Araştırmalar Kafkas İslam 
Ordusunun Faaliyet döneminin hem de milletler arası sabitliğin sağlanması dö-
nemi olarak karakterize ettiğini göstermektedir. Tam da Kafkas İslam Ordusunun 
Azerbaycan Milli askeri güçleri ile birlikte Bakü’yü işgalden kurtarmasında milli 
soykırımların karşısını almış olması ordunun kendi kontrolünde olan arazilerde 
milli ve dini kimliğine bakılmaksızın bütün insanlara adaletli yaklaşımını sağladı-
ğı görülmektedir. Bu bakımdan çağdaş aşamada Kafkasya’nın ihtilaf bölgelerinde 
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Türkiye Ordusunun da aynı fonksiyonu gerçekleştirebileceği kanaatindeyiz. Diğer 
taraftan 20. asrın başlarında olduğu gibi Azerbaycan ve Türk Ordularının ortak as-
keri birliklerinin faaliyeti önem arz etmektedir. Şöyle ki bugün her iki tarafın azmi 
sayesinde bu süreç gerçekleşmektedir.

Kafkasyanın Güvenliği ve Kafkas İslam Ordusu 
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GİRİŞ

1990’lı yıllarda dünyada görülen ekonomik ve politik değişim içerisinde en önemli-
si Sovyetler Birliği’nin (SSCB) dağılması hareketi olmuştur. 1991 yılında Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasıyla bölgede yeni bir süreç yaşanmaya başlamıştır. İki bloklu bir 
yapıya dayanan dünya düzenin yıkılmasıyla, ekonomik ve politik nitelik taşıyan 
yeni dünya düzenin oluşumu gündeme gelmiştir.

Sovyetler Birliği’nin dağılması ve “Soğuk Savaş”ın sona ermesi uluslararası iliş-
kiler sisteminde nicel ve niteliksel açıdan değişikliklerin yaşanmasına neden olmuş-
tur. Post-sovyet mekanında yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması, onların böl-
gesel ve küresel gelişmelerin önemli aktörlerine dönüşmesi bu değişikliklere örnek 
olarak gösterilebilir. Sovyetler Birliği’nin dağılması ile bölgede yaşayan topluluklar 
bağımsızlıklarını ilan ederek yeni devletler kurmuşlardır. Daha önce SSCB’ye bağlı 
olan bu devletler, Sovyet rejiminin çöküşü esnasında sırasıyla egemenliklerini ve 
bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bu ülkeler bağımsız devlet statüsünün kazanılma-
sıyla birlikte varlıklarını devam ettirebilmek için bir taraftan “merkezi planlı ekono-
miden piyasa ekonomisine geçiş” yaparak ekonominin yeniden yapılanması yoluna 
gitmişler; diğer taraftan da “demokratik ilkeler” ve “hukukun üstünlüğü”ne dayalı 
yeni bir devlet yapısı kurulmasını esas almışlardır.

Azerbaycan’ın da güvenlik anlayışında ve bu anlayış çerçevesinde uyguladığı 
politikalarda yeni güvenlik anlayışının belirleyici olduğu süreçler yaşanmıştır. Bu 
gelişmeler işığında Azerbaycan devlet bağımsızlığını yeniden elde etmiş, uluşlararası 
sistemin önemli subjelerinden birine dönüşmüştür.

Azerbaycan’ın ulusal güvenlik politikasının temel yönlerinden biri uluslararası 
güvenlik, uluslararası örgütlerle işbirliğidir. Azerbaycan dünyada barışa destek vererek 
BM barış kuvvetleri için askeri desteğini hiç bir zaman esirgememiştir. Irak ve Af-
ganistan’da Azerbaycan askerleri barış gücünü oluşturan birliklere dahil olmuşlardır.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürdüğü 
“Soğuk Savaş sonrası” dönem aynı zamanda “küreselleşme” denilen sosyo-ekono-
mik ve teknolojik formasyonun yeni aşamasına denk gelmektedir. Küreselleşme, 
Azerbaycan’ın bağımsılızğını güçlendirmesi ve uluslararası sisteme entegre ola-
bilmesi için yeni olanaklar sunduğu gibi, aynı zamanda ulusal güvenliğine yeni, 
neo-geleneksel tehditlerin doğmasına da neden olmuştur. Azerbayca’ın jeopolitik 
konumu, doğal kaynakları ve etnik-dini çeşitliliği, topraklarının %20’sini işgal eden 
Ermenistan’la savaş durumunda olması hem içten, hen de dışarıdan ulusal güven-
liğine birçok tehdidler yöneltmektedir. Ulusal güvenlik için ciddi tehdit kaynağı 
olan Ermeni terörüne karşı gereken önlemleri devlet düzeyinde alan Azerbaycan yö-
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netimi, söz konusu tehditlere karşı uluslararası camianın bilgilendirilmesi ve ortak 
önlem alınması için yabancı devletler ve uluslararası örgütlerin nezdinde çalışmala-
rını durmaksızın sürdürmektedir. Müslüman devletlerin bir çoğundan farklı olarak, 
Azerbaycan’da barış ve huzur ortamı mevcuttur.

1. BAĞIMSIZLIK SONRASI (1991) AZERBAYCAN’IN ULUSLARARASI 
SİSTEME ENTEGRASYONU
Cumhuriyet’in temel taşları olan ulusal özgürlük ve milli devlet meseleleri eski ta-
rihi-felsefi ve milli değerlere sahiptir. Her zaman işgal, sömürgecilik politikası ile 
barışmaz olan, ulusal özgürlüğünü ve ulusal dövletçiliyini her şeyden üstün tutan 
Azerbaycan Türkleri bunu, eski dönemlerde ve ortaçağda yarattığı devletleri ile de-
falarca kanıtlamışlardır.

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 top-
lumsal kurumların ortak çabası, gerekli normatif-hukuki altyapının oluşturulması 
gerekmektedir.

Bağımsızlığını yeniden kazanan Azerbaycan Cumhuriyeti demokratik, sivil, 
liberal değerlere dayanan devlet yapısının oluşturulmasını başlıca amaç olarak be-
lirlemiştir. 

18 Ekim 1991’de bağımsızlığını geri kazandıran Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
karşılaştığı zorluklara rağmen, bugün hızla gelişiyor. Dünyanın önde gelen devlet-
lerinin güvenilir stratejik ortağı olarak tanıdıkları Azerbaycan uluslararası alanda 
kendi yerini doğrulamış, evrensel konuları, yeryüzünde barışın ve güvenliğin ko-
runmasında, halkların ve kültürlerin yakınlaşması süreçlerinde, küresel ekonomik 
projelerin icrasında aktif yer almaktadır.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ulusal çıkarlarının korunmasına hizmet eden dış 
politika hattının belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi tam anlamıyla Azerbaycan’ın 
milli lideri 1993-2003 yılları arasında ülkeyi yöneten Haydar Aliyev’in ismi ile bağ-
lıdır. H. Aliyev’in karizmatik kişiliği ve engin devlet tecrübesi Azerbaycan’ın ulusla-
rarası ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde kurulmasına olanak sağlamıştır. 

Kompleks ve çok boyutlu özellik taşıyan Azerbaycan dış politikasının temel 
önceliklerinden biri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünün yeniden 
tesis edilmesidir. Azerbaycan’ın topyekun kalkınması yolunda en ciddi engel Erme-
nistan’ın bu devletin topraklarına göz dikmesi yüzünden ortaya çıkan ve halen sür-
mekte olan Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorunudur. Azerbaycan’ın dış 
politikasında ülkenin toprak bütünlüğünün berpa edilmesi ve Ermeni işgalinin ağır 
sonuçlarının ortadan kaldırılması özel yer tutmaktadır. Sorunun çözümüne yönelik 
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yapılan görüşmelerde Azerbaycan’ın tuttuğu ilkeli tutum, ülkenin toprak bütünlü-
ğünün tesis edilmesinden ve bu yolda hiçbir ödünün verilmemesinden oluşmak-
tadır. Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının adaletli ve uluslararası hukukun norm 
ve ilkelerine dayanan kapsamlı çözümü Güney Kafkasya’nın geleceği bakımından 
ayrıcalıklı önem taşıyor, çünkü yalnız bu temel şartın yerine getirilmesi durumunda 
bölgesel işbirliği ve bölgenin topyekun kalkınması mümkün olacaktır. 

Devlet bağımsızlığını 28 yıl kadar önce kazanan Azerbaycan devleti Hazar hav-
zasının dünyaya açılmasında ilk girişimci ülke olmuştur. Azerbaycan kendi petrol 
ve doğalgaz rezervlerinin çıkarılmasını ekonomik kalkınmasının başlıca unsuru 
ve ülkenin güvenliğine, egemenliğine ve bağımsızlığına hizmet edecek önemli bir 
adım etken olarak görmüştür. “Asrın Anlaşması”nın imzalanmasından (1994) ge-
çen sürede Azerbaycan’ın karbohidrojen resurslarının çıkarılması için anlaşmalar 
imzalanmış ve bu yönde büyük adımlar atılmıştır. ABD, Birleşik Krallık, İtalya, 
Fransa, Norveç, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye, Japonya vb. ülkelerin şirketleri 
ile yapılmış anlaşmalar ülkeye büyük miktarda sermaye ve kar sağlamıştır. Azerbay-
can hükümetinin Hazar’in enerji projelerine yabancı, özellikle de Batılı şirketlerin 
katılmasını sağlayan “petrol diplomasisi” kısa sürede olumlu sonuçlarını vermiştir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin dış politika 
alanında bağımsız bir politika izlemekte olduğunu ve hiçbir devletin iradesini belir-
leyemediğini belirtti. Ulusal çıkarlarına, bağımsız ve dengeli dış politika ilkelerine 
dayanan Azerbaycan, ülkeyi bölgesel devletlerin gelişmesi, ortak çıkarların öden-
mesi ve uluslararası ilişkilerde eşitlik temelinde işbirliği modellerinin tercih edilme-
si için bir barış ve işbirliği ortamına dönüştürmeyi başarmıştır. Azerbaycan’ın çok 
vektörlü ve dengeli dış politika stratejisi öncelikle bölge ve Batı ile sağlıklı ilişkilerin 
geliştirilmesini ve tüm devletler ve koalisyonlarla karşılıklı yararlı işbirliğinin ku-
rulmasını içerir. Çok vektörlü bir dış politika kursu izleyen Azerbaycan Cumhuri-
yeti, kendisini birçok tehditten koruyabilmiştir, ülkede istikrarı koruyabilmiştir ve 
dünyadaki birçok ülke ile eşit ortaklık ilişkileri kurmuştur (Memmedov, 2017: 32).

Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olarak hızla uluslararası örgütlere 
BM, AGİT, AK, İİT, BDT, GUAM, ECO vs. üye olmuştur. Azerbaycan aynı za-
manda NATO ve AB gibi kurumlarla işbirliğini, ayni zamanda anti-terör koalisyo-
nu çerçevesindeki desteklerini sürekli geliştirmektedir.

Bu örgütlerde ve bölgesel girişimlerde yer almakla Azerbaycan Cumhuriyeti 
kendi ulusal çıkarlarını gözetmektedir. Azerbaycan devleti kendi dış politikasında 
özel önem verdiği ve 1992 yılında üye olduğu BM’ye nüfuzlu küresel ölçekli uluş-
lararası örgüt olarak yaklaşmaktadır. Azerbaycan bu örgüte 2 Mart 1992 yılında 
üye olmuştur( http: //mfa.gov.az/content/751). Bu anlamda, BM Güvenlik Konse-
yi’nin Ermenistan-Azerbaycan konfliktine dair kararlarını, kurumun Azerbaycanlı 
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savaş mağdurlarına ve Ermenistan’dan ve işgal edilmiş Azerbaycan arazilerinden göç 
etmek zorunda bırakılan insanlara yaptığı yardımları belirtmek gerekir. Bunun dı-
şında, Azerbaycan’ın UNESCO, UNICEF ve BM’nin diğer uzman örgütleri ile 
işbirliği geniş bir biçimde sürmektedir.

1991 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye olduktan sonra Azerbaycan bu ku-
rumun aktif aktörüne dönüşmüştür. Azerbaycan’ın girişimleri sonucunda İslam İş-
birliği Teşkilatı, Ermenistan’ı işgalçi devlet olarak tanıyan ve kınayan ilk uluslararası 
örgüt olmuştur (http: //mfa.gov.az/content/572). İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bu 
hayati önem taşıyan mesele ile bağlı adil ve kesin tutumu bu örgütle ilişkilerin artan 
bir hatla gelişmesine müsait ortam oluşturmuştur. 

Azerbaycan, ulusal yasalarının demokratikleştirilmesine yardım eden Avrupa 
Konseyi’nin Venetsiya Komisyonu ile sıkı ilişkiler kurmuş, Avrupa Konseyi’nin te-
mel belgesi sayılan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Antlaşması ve 
bu antlaşmanın ek protokollerini 25 Ocak 2001’de imzalamış, 15 Nisan 2002’de ise 
bu belgeleri onaylamıştır ( http: //www.mfa.gov.az/content/857).

Azerbaycan Cumhuriyeti Avrupa Birliği ile ilişkileri TACİS, TRACECA vs. 
programlar çerçevesinde sürdürmektedir. Azerbaycan ile AB arasında 1996 yılın-
da imzalanan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması 1999 yılından itibaren yürürlüktedir 
(http: //www.mfa.gov.az/content/566). 2004 yılında AB’nin Doğu’ya doğru geniş-
lemesi ile Azerbaycan Güney Kafkasya ülkesi olarak “Genişlendirilmiş Avrupa” gi-
rişimi çerçevesinde AB’nin “Yeni komşuluk siyaseti”ne dahil edilmiştir. Bu durum, 
ülkenin AB ile işbirliğini daha da geliştirerek yeni bir boyut kazanmasına neden 
olmuştur. 

Azerbaycan NATO’nun “Barış İçin Ortaklık” programına, bu programın su-
nulduğu 1994 yılından itibaren katılmakla, Avro-Atlantik Ortaklık Konseyi’nde 
yerini almıştır. Avro-Atlantik mekanında güvenliğin temel tesisçilerinden olan 
NATO ile Azerbaycan arasında ilişkiler bu yıldan başlayarak başarılı bir şekilde 
sürdürülmektedir. Azerbaycan zaman zaman NATO’nun düzenlediği bazı askeri 
tatbikatlara ve NATO öncülüğündeki barış gücüne (örneğin, Kosova, Afganistan, 
Irak) askeri kuvvetleri ile katılmaktadır (http: //www.mfa.gov.az/content/681).

Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova’dan oluşan trans-bölgesel GUAM 
örgütünün kurucu üyesi olan Azerbaycan bu kurumun aracılığı ile hem kendi, hem 
de diğer üye devletler için özel önem taşıyan konularda girişimlerin birleştirilme-
si amacını taşımaktadır. Bu durum, çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesini ve 
her türlü bölücülükle mücadeleyi, barışın sağlanmasını, faydalı ve güvenli ulaşım 
koridorlarının açılmasını, Avrupa ve trans-Atlantik kurumları ile işbirliği ve ortak 
faaliyeti, ekonomik işbirliği gibi alanları kapsamakta, üye ülkelerin ve genel olarak 
ise bölgenin kalkınmasına katkı sağlamaktadır (www.mfa.gov.az).

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ulusal Güvenlik Politikaları ve Güvenlik Yaklaşımlarında Dönüşüm
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Azerbaycan ayrı-ayrı yabancı ülkeler, aynı zamanda komşu devletlerle ikili ve 
çok taraflı ilişkilerin kurulmasına büyük önem veriyor. Azerbaycan Cumhuriye-
ti’ni tanıyan ilk devlet olan ve bugüne kadar Azerbaycan’ın her alanda çıkarlarını 
desteklemeye devam eden Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler son derece önemlidir. 
Etnik, kültürel, dil bakımından bir birine sıkı bir şekilde bağlı olan bu iki devlet 
arasında karşılıklı ilişkiler kısa sürede hızla gelişmiş ve “stratejik işbirliği” düzeyine 
ulaşmıştır. Azerbaycan ve Türkiye’nin bölgede jeopolitik ve ekonomik durumun 
gelişmesine, trans-bölgesel ekonomik projelerin gerçekleştirilmesine katkısı, aynı 
zamanda resmi Ankara’nın Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasının 
çözümüne yönelik çabaları, değişik uluslararası örgütler kapsamında attığı adımlar 
da dahil olmakla, iki ülkenin tutumunun tam olarak örtüşmesi iki ülke arasında 
işbirliğinin geldiği durumu yansıtmkatadır.

Azerbaycan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında diplomatik ilişkiler 
taraflar arasında 4 Nisan 1992’de Bakü’de imzalanan protokole dayanarak kurul-
muştur(www.mfa.gov.az). Rusya’nın Güney Kafkasya’da güçlü etkisini dikkate alan 
Azerbaycan kendi dış politika çizgisinde “kuzey yönüne” özellikle dikkat ediyor. 
Bölgede gerilimin azaltılması ve samimi komşuluk ortamının oluşturulması için 
çaba harcayan Azerbaycan Rusya ile ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda 
karşılıklı faydalı işbirliğinin daha da geliştirilmesinin taraftarıdır. Bu anlamda, her 
iki ülke liderinin karşılıklı ziyaretleri, Hazar Denizi’nin ulusal sektalara bölünmesi 
üzere Azerbaycan-Rusya anlaşmasına ek olarak her iki ülkenin güvenliğinin sağlan-
ması da dahil olmakla, değişik alanlarda işbirliği büyük önem taşımaktadır. 

İran İslam Cumhuriyeti Azerbaycan’ın bağımsızlığını 25 Aralık 1991’de tanı-
mıştır. İki ülke arasında diplomatik ilişkiler 12 Mart 1992 tarihinde kurulmuştur 
(www.mfa.gov.az/files/file/Azerbaycan-İran munasibetleri_18.09.2014.pdf ). Tarih 
ve kültürel açıdan derin bağlara sahip olan Azerbaycan ve İran İslam Devleti ara-
sında ilişkiler Azerbaycan Cumhuriyeti’nin dış politikasının temel önceliklerinden 
birini oluşturmaktadır. Bağımsızlığının ilk yıllarından başlayarak Azerbaycan kom-
şusu İran’la politik, ekonomik, kültürel alanlarda karşılıklı çıkara dayalı ilişkiler 
geliştirmiştir. Aralık 1993’te İran Cumhurbaşkanı Ali Akber Haşimi Rafsancani’nin 
Azerbaycan’a yaptığı ziyaret zamanı iki ülke arasında ilişkilerin güçlü bir şekilde 
kurulması amacına yönelik olarak anlaşmaları imzalanmıştır (Manafova,2008: 9).

Azerbaycan kendisi ile komşu olmayan gelişmiş ülkelerle iyi ilişkilerin kurul-
masına her zaman büyük önem vermiştir. Azerbaycan ve ABD arasında diploma-
tik ilişkiler 28 Şubat 1992 tarihinde kurulmuştur. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
ABD Büyükelçiliği Mart 1992’de, ABD’nin Azerbaycan’daki diplomatik misyonu 
ise 1992 yılının Kasımında görece başlamıştır (http: //www.mfa.gov.az/files/file/
AR-ABS munasibetleri 28.01.2015). 

Murteza Hasanoğlu



81

Böylece, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin dış politikası ülkenin güvenli gelece-
ğinin oluşturulmasına, Hazar-Kafkas bölgesinde Azerbaycan’ın lider devlete dö-
nüşmesine yönelmiştir. Günümüzde Azerbaycan’la 170 ülke arasında diplomatik 
ilişkiler 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 zaman-
da, Azerbaycan’da 43 ülkenin büyükelçiliği ve 3 başkonsolosluğu 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 GÜVENLİĞİNE YÖNELİK DIŞ TEHDİTLER 
Azerbaycan’ın ulusal güvenliğinin temel amacı devletin, milletin ve tüm yurttaşla-
rın çıkarlarını, özellikle hayati önem taşıyan çıkarlarının korunması ve ona yönelik 
tehditlerin ve tehlikelerin ortadan kaldırılmasıdır. Söz konusu tehlikeleri iki kısma 
ayırabiliriz: iç ve dış tehlikeler.

Konumuz kapsamında olduğu için dış tehditlerin bir kısmını şöyle sıralayabi-
liriz: 

• Azerbaycan’a karşı her türlü tecavüz girişimi ve faaliyeti,
• Provokasyon
• Terör,
• Uyuşturucu kaçakçılığı,
• Sınır güvenliği,
• Başka devletlerin Azerbaycan’a karşı istihbarat çalışmaları,
• Dışarıdan sahte dövizin ülkeye sokulması vs.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkede hoşgörü ortamının güçlen-
mesi için kesintisiz siyasi adımlar atmaktadır. 2016 yılının Azerbaycan’da “Çokkül-
türlülük Yılı” ilan etmesi bu siyasetin ve ülkede yaşamakta olan etnik ve dini azın-
lıklara verilen önemin göstergesidir (Abdullah ve Necefov,2017: 10). Gümünüzde 
Azerbaycan sosyo-politik, ekonomik durumu ile Güney Kafkasya’nın en güclü ve 
hızla gelişmekte olan ülkesidir.

Bölücülük, etno-politik ve dini radikalizm hangi biçimde olmasından bağımsız 
olarak devletin ve toplumun temellerini zayıflatmakla, ülkenin ulusal güvenliyine 
ciddi tehlike oluşturabilir. Azerbaycan’a karşı bu tehditlerin bir kısmı real tehlike, 
bir kısmı ise potansiyel tehlike olarak her zaman mevcuttur. Bu nedenle, bu tür 
tehlikelerin karşısının alınması için devlet fevenlik kurumları ciddi önlemler al-
maktadır. 
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Terör ve kitle imha silahlarının yaygınlaşması, “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
Milli Güvenlik Doktri”ninde üzerinde ciddi olarak durulmuş en önemli tehditler-
dir. Azerbaycan bulunduğu coğrafya itibarile, her zaman bu tür tehditleri yakinen 
hissetmiştir.

Bölgesel çatışmalar ve sınırları aşan (transmilli) organize suç örgütleri Azerbay-
can’ın karşılaşabileceği tehlikeler arasında yüksek tehlikeli özelliğe sahiptir. Azer-
baycan topraklarının bir kısmının Ermenistan tarafından işgal edilmesi ve sorunun 
barışçıl çözüme kavuşmamasına dayalı olarak “kontrolsüz”arazilerde transmilli or-
ganize suç orgütlerini ve diğer yasadışı faaliyetleri ülkenin ve genel olarak bölgenin 
güvenliğine en önemli tehlike kaynağına dönüştürmüştür. Güney Kafkasya bölge-
sinde mevcut diğer çatışma alanlarının varlığı ve bu listeye yenilerinin eklenmesi 
olasılığı Azerbaycan’ın dış ticari ilişkilerine büyük darbe vurabilir, komşu devletler-
den Azerbaycan’a mülteci akınına neden olabilir. Bu tür bir olasılık yasadışı silah 
ticareti, insan ticareti, uyuşturucu maddelerin yasal olmayan dolaşımı ve diğer ya-
sadışı faaliyetler de dahil olmakla, uluslararası suç örgütleri için ortam oluşturabilir.

3. AZERBAYCAN’IN ULUSAL GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEHLİKE VE 
TEHDİTLERE KARŞI UYGULADIĞI GÜVENLİK POLİTİKALARI
Azerbaycan’ın bulunduğu bölge olan Güney Kafkasya bazı nedenlerden dolayı dış 
güclerin etkisini her zaman hissetmiş ve çok sayıda sorunla karşı karşıya kalmış-
tır. Novruz Memmedov’un vurguladığı gibi, Güney Kafkasya bölgesi uluslarara-
sı ölçekli tehditlerin iki çeşidinin etkisini daha çok hissetmektedir. Bu tehditlerin 
başında nükleer silahların yayılması tehditi gelmektedir. İkinci 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 dönüşmesinde Ermensitan 
ve onun maşası olan sözde Dağlık Karabağ yönetimi sorumludur. Onların desteği 
ve himayesi ile ASALA gibi ermeni terör örgütlerinin yanı sıra, PKK gibi uluslara-
rası terör örgürleri de işgal edilmiş Azerbaycan topraklarında konuşlanmış, bura-
da askeri eğitim kampları kurmuş ve gerektiği zaman komşu ülkelere sızarak terör 
eylemleri gerçekleştirmekteler. 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 oluşturmaktadır.

Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nın ulusal güvenlik stratejisinin oluşumu 
sürecini iki aşamaya ayırabiliriz: Birinci aşama 1991-1993 yıllarını, ikinci aşama 
ise 1994 yılından günümüze kadar geçen dönemi kapsamaktadır. Birinci aşamada 
ulusal güvenliğin sağlanması yönünde atılan adımlar, ulusal güvenliğe yönelen teh-
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ditleri önleyecek düzeyde olmamış ve bu nedenle büyük askeri ve siyasal sıkıntılar 
yaşanmıştır. Haydar Aliyev’in iktidara gelmesinden sonra giderek bu denge sağlan-
mış, bu doğrultuda öncelikle ülkede süren kaos, orduda mevcut olan derebeylik, 
askeri darbe girişimleri ve iç savaş olasılığı gibi yıkıcı tehlikeler önlenmiş, iç hü-
zur ve barış sağlanmış, sonraki aşamada Ermenistan’la ateşkes imzalanmıştır. İkinci 
aşamada artık milli güvenlik sisteminin formalaşdırılması yönünde gerekli pratik 
adımlar atılmış, ulusal çıkarların garanti altına alınması yönünde iç ve dış politika-
da büyük dönüşüm sağıanmıştır. Bağımsızlığın korunması, toprak bütünlüğünün, 
anayasal düzenin, vatandaşların hukuklarının güvence altına alınması ve korunma-
sı, toplumsal dayanışmanın sağlanması, mevcut ulusal kaynakların bu doğrultuda 
organize edilmesi ve sorumlu devlet yönetimi sisteminin oluşturulması Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin ulusal güvenlik politikasının temel amacını oluşturmaktadır (Ha-
sanov, 2010).

Ulusal güvenlik anlayışınını ulusal çıkarlardan ayırmak doğru değildir. Tüm 
ülkelerin ulusal çıkarları önem açısından iki kısma ayrılmaktadır:

• Yaşamsal çıkarlar;
• Yaşamsal olmayan çıkarlar.

Yaşamsal çıkarlar ulusal stratejik çıkarlardır. Bu çıkarlar kümesine küresel ve 
bölgesel düzeyde ülkenin ulusal güvenliğinin sağlanması, toprak, toplumsal, eko-
nomik, milli-tarihi, kültürel-manevi bütünlüğünün korunması gibi birincil dü-
zey çıkarları kapsamaktadır. Bu çıkarlar devletlerin ve milletlerin bir bütün olarak 
mevcut olmasının temelini oluşturmakta ve onların gerçekleştirilmesi için siyasi, 
ekonomik, kültürel olanak ve ilişkilerden, hatta gerekirse askeri olanaklardan ya-
rarlanılır.

Yaşamsal olmayan çıkarlar ise yaşamsal çıkarlara oranla ikincil çıkarlardır. Söz 
konusu çıkarların zarar görmesi hayati tehlikeli sonuç doğurmaz, dolayısıyla gere-
kirse bu çıkarlardan yaşamsal çıkarları korumak için ödün verilebilir. Tüm durum-
larda önemli olan yaşamsal çıkarlar daha önemlidir ve onların savunulması gerekir. 
Nitekim, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkesinin yaşamsal öneme haiz 
çıkarlarını gözeterek defalarca beyan etmiştir ki, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü 
taraflar arasında tartışma objesi olamaz ve Dağlık Karabağ’ın statüsüne sadece Azer-
baycan’ın toprak bütünlüğü kapsamında karar verilebilir.

2007 yılında yürürlüğe girmiş “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ulusal Güven-
lik Dokrtini“nde belirtildiği gibi, Azerbaycan’ın ulusal çıkarları, halkın temel de-
ğer ve amaçlarını, insan, toplum ve devletin gelişimini sağlayan siyasi, ekonomik, 
toplumsal vs. ihtiyaçların toplamından oluşmaktadır (http: //www.e-qanun.az/fra-
mework/13373).
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Azerbaycan’ın ulusal güvenliğinin korunmasına yönelik atılmış en önemli 
adımlardan biri Cumhurbaşkanının 23 Mayıs 2007 tarihli kararı ile yürürlüğe kon-
muş Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ulusal Güvenlik Doktrini’dir. Kararda aşağıda 
belirtilen müddealar bulunmaktadır: (Milli Tehlükesizilik Konsepsiyası, 2007).

• Güvenliğin dış politika araçları ile sağlanması,
• Azerbaycan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünün sağlanması,
• Avrupa ve Avroatlantik kurumlara entegre olunması,
• Uluslararası örgütlerle işbirliği,
• Bölgesel işbirliği ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi,
• Bölge ve bölge dışı devletlerle işbirliği,
• Savunma yeteneğinin geliştirilmesi,
• Demokrasinin güçlendirilmesi,
• Milli ve dini hoşgörü ortamının korunması,
• Bilim, eğitim, kültür ve maneviyatın korunması,
• Ekonomik ve toplumsal gelişme,
• İç güvenliğin güçlendirilmesi,
• Göç politikası,
• Enerji güvenliğinin sağlanması,
• Ulaşım güvenliğinin sağlanması,
• Olağanüstü durumların yönetimi, çevre ve halkın sağlığının korunması,
• Haberleşme gizliliğinin sağlanması.

Azerbaycan hiçbir devlet için tehlike kaynağı değildir, fakat ona karşı tehlikeli 
siyaset yürüten devletler mevcuttur. Bu açıdan ister uluslararası düzeyde, isterse 
de ülke dahilinde milletin güvenliği sağlanmalıdır. Bağımsızlığının korunmasının 
temel koşulu milli güvenliğin sağlanmasıdır.

Uluslararası örgütlerle işbirliğini genişlendiren Azerbayan ulusal güvenliğini 
korumak için dış politikada BM, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, İslam İşbirliği 
Teşkilatı vs. ilişkilerini geliştirmektedir. BDT ülkeleri ile ekonomik, politik, askeri 
ve insani yardım alanlarında işbirliğini güçlendirmektedir. Bu ilişkilerde Azerbay-
can bağımsız ve egemenlik bir devlet olma koşullarından ödün vermemektedir.

Güvenlik sorunlarını iki kısma ayırarak incelemek daha doğru yaklaşımdır: 
ulusal güvenlik ve uluslararası güvenlik (Aliyeva,2008: 8-9). Dış politika alanında 
güvenliğin teorik meseleleri arasında aşağıkıda belirtilen hususlar büyük önem ta-
şıyor:

a. Seperatçılığın karşısının alınması, toprak bütünlüğünün sağlanması;
b. Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi;
c. Güvenliğin sağlanmasında uluslararası örgütlerin olanaklarından yararlanılması.
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Bir konunun altını özellikle çizmek gerekir: Azerbaycan zengin doğal kaynakla-
ra sahip bir ülkedir. Söz konusu doğal kaynakların çıkarılması ve dünya pazarlarına 
taşınması ülkenin ulusal güvenliğinin sağlanması ile doğrudan ilintili bir meseledir.
Ayrıca bu nakil hatları Azerbaycan’ın milli güvenlik stratejisinde önemli ögelerden 
birini oluşturmaktadır. 

Azerbaycan, Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları kurtarmak, uluslarlarası terör, 
yasa dışı göç, insan kaçakçılığı, uyuşturucuların yasadışı devriyesi, kaçakçılıkla mü-
cadele edebilmek için ulusal güvenlik politikasını güclendirmektedir. Ulusal gü-
venlik 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 gü-
venlik sisteminin oluşturulmasıdır. Ulusal güvenlik sisteminin oluşturulması aşağı-
da belirtilen koşullardan kaynaklanmaktadır:

a. Azerbaycan’ın zengin enerji rezervlerine, jeopolitik konumuna, verimli top-
raklarının bulunması,

b. Ekonomik entegrasyonun taleplerine uygun gelen iç pazar, iş gücü kaynakla-
rı, sosyal yapının mevcut olması,

c. Jeopolitik konumunun hem kendisi, hem de bölgeye ilgisi olan diğer devlet-
ler için müasit olması,

ç. Ulaştırma koridorlarının kesiştiği 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 gelişimini arzu 
etmeyen bazı dış güçler tahribat, terör, uyuşturucu ticareti, bölücülük gibi araclar-
dan yararlanarak Azerbaycan’ın ulusal güvenliğinin zarar görmesinde isteklidirler. 

Azerbaycan’ı etkileyebilecek küresel sorunlardan biri kuşkusuz ideolojisini dini 
söylemler üzerine kuran radikal terör gruplarıdır. Bu tür radikal örgütlerin faaliyet-
lerine, uluslararası terörün bu çeşidine karşı mücadelenin genişlendirilmesi, onların 
Azerbaycan’a verebilecekleri potansiyel zararların önlenmesi amacı taşımaktadır. 
Azerbaycanlı siyaset bilimciler dini bölücülüğü ve radikalizmi Azerbaycan’ın milli 
güvenliğine yönelmiş reel tehditler sırasına dahil etmektedirler (Hasanov,2011: 65). 
Bazı bilim adamlarının düşüncesine göre, radikal dini gruplaşmaların yaygınlaşması 
uluslararası terörle derinden bağlıdır, bu nedenle bu tür gruplara karşı mücadele 
süreklilik arz etmeli ve tüm faaliyetleri kontrol altında tutulmalıdır (Sevdimaliev, 
2011: 419).
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Azerbaycan’da ilk radikal dini gruplaşma 1995 yılında Mısır vatandaşı İbrahim 
Erdarius tarafından oluşturulmuş “El-Cihad” örgütünün uzantısıdır. Söz konusu 
radikal dini örgütün temeli 1970’li yıllarda Mısır’da konulmuş, 2001’de “El-Kai-
de”ile birleşmiştir. Erdarius 1997’ye kadar bu örgüte liderlik etmiş ve sonrasında 
Londra’da hapsedilmiştir. 1997’de Azerbaycan hükümeti bu örgütün diğer bir üyesi 
olan ve “El-Kaide” nin askeri operasyonlardan sorumlu liderlerinden biri olarak ka-
bul edilen Hüseyn Salam Mabruku hapsederek Mısır yönetimine iade etmiş ve bu 
kişi CIA tarafından hapsedilmiştir (http: //www.kavkaz-uzel.eu/articles/139308/).

Azerbaycan hükümeti radikal dini ideolojilerin ülkede yaygınlaşmasının karşı-
sının alınması doğrultusunda önemli önlemler almış ve almaya devam etmektedir. 
Söz konusu önlemleri aşağıda olduğu gibi sınıflandırabiliriz: 

1. Ülkede toplumsal hoşgörünün ve çok kültürlülüğün genişlendirilmesi,
2. Dini cemaatler, dini grupların faaliyeti, dini ideoloji propagandanın yürütül-

mesi alanında yasal düzenlemelerin geliştirilmesi,
3. Radikal dini gruplaşmaların faaliyyetinin karşısının alınması için güçlü yasal 

düzenlemelerin yapılması,
4. Ülkede dini alanda eğitici çalışmaların genişlendirilmesi.
Öncelikle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 11 Ocak 2016 yılının 

Azerbaycan’da “Çokkültürlülük Yılı” ilan etmesini ve bununla bağlı Azerbaycan’ın 
bilim ve eğitim kurumlarında, ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleştirilmiş etkinlik 
ve konferansları belirtmek gerekir (http: //scwra.gov.az/article/175/). Bunun dışın-
da, İ.Aliyev’in 10 Ocak 2017’de imzaladığı kararla 2017 yılı “İslam Dayanışma-
sı” yılı ilan edilmiştir. (https: //president.az/articles/22420) Bununla bağlı olarak 
Cumhurbaşkanı tarafından 10 Şubat 2017’de bu konu ile ilgili gereken çalışmaların 
yapılması için 43 maddelik paket yürürlüğe konulmuştur (http: //islamworld.pres-
lib.az/page/y7rmzndaUX).

4. AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ 
“Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi”, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse 
konu belge, “Güvenlik Ortamı, “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli Menfaatleri”, 
“Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli Güvenliğine Yönelik Tehditler” ve “Azerbay-
can Cumhuriyeti’nin Milli Güvenlik Siyasetinin Esasları “olmak üzere 4 bölümden 
oluşmaktadır.

Belge’de yer alan hususlar özetle şu şekildedir:
a. “Güvenlik Ortamı” başlığı altında;

• Azerbaycan’ın milli güvenlik algılaması; devletin egemenliğinin korunma-
sı, toprak bütünlüğü, sınırların değişmezliği, milli menfaatler ile sürdü-
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rülebilir kalkınma, milli değerler ve refah gibi unsurlardan oluşmaktadır. 
• Azerbaycan, Doğu ile Batı arasındaki coğrafi konumu ile çeşitli medeni-

yetlere olumlu katkılar yapabilecek durumdadır. Avrupa-Atlantik güven-
lik mimarisinin vazgeçilemez bir parçası olan Azerbaycan, ortak değerleri 
paylaştığı bu bölgenin istikrarına değerli katkılar sağlamaktadır. Aynı za-
manda sahip olduğu ortak miras ve değerler ile İslam dünyasının da bir 
parçasıdır.

b. “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli Menfaatleri” başlığı altında;
• Devletin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak, uluslararası sı-

nırların güvenliğini sağlamak, 
• Azerbaycan halkının üniter yapısını muhafaza etmek, milli bilincini güç-

lendirmek,
• İnsan temel hak ve özgürlüklerine saygı ilkesini benimsemiş çağdaş bir 

toplumsal yapı oluşturmak,
• Uluslararası yükümlülükleri yerine getirmek ve ortak değerlere sahip olu-

nan uluslararası kuruluşlarla bütünleşme hedefi doğrultusunda işbirliği 
geliştirerek küreselbölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamak,

• Serbest piyasa ekonomisi oluşturmak amacıyla yerli ve yabancı yatırım-
cıları teşvik edecek yasal düzenlemeleri yapmak ve ekonomik istikrarı 
sağlamak,

• Azerbaycan halkının ve gelecek nesillerin gelişimi için hayat standartlarını 
geliştirmek ve milli kaynakların etkili kullanımı, sürdürülebilir kalkınma, 
çevrenin korunması ve eğitim, bilim ve teknolojik alanlarda ilerlemek 
suretiyle gelecek nesillere iyi koşullar sağlamak, 

• Dünyadaki tüm Azeriler arasında dayanışma ve milli birlik bilinci oluş-
turmak, 

• Toplumun tarihi ve kültürel mirası ile manevi değerlerini korumak ve 
toplumun dil, milli bilinç, vatanseverlik ve entelektüel konularda potan-
siyelini geliştirmek.

c. “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli Güvenliğine Yönelik Tehditler” başlığı 
altında; 

• Devletin bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve anayasal 
düzenini bozmaya yönelik girişimler, 

• Ermenistan’ın saldırgan-yayılmacı politikası, 
• Devletin hukukun üstünlüğünü sağlamak, kamu düzenini muhafaza et-

mek ve insan temel hak ve özgürlüklerini korumakla ilgili görevlerinin 
yerine getirilmesini engelleyebilecek faaliyetler. 

• Bölücülük, etnik, siyasi ve dini radikalizm. 
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• Terörizm ve kitle imha silahlarının yayılması. 
• Bölgesel ihtilaflar ve uluslararası örgütlü suçlar. 
• Azerbaycan’ın enerji altyapısının bozulmasına yönelik tehdit. 
• Siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda dışa bağımlılık. 
• Ekonomik istikrarsızlık. 
• Niteliksiz insan kaynakları. 
• Bölgesel silahlanma. 
• Çevre sorunları. 

ç. “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli Güvenlik Siyasetinin Esasları” başlığı 
altında; 

(1) Dış Güvenlik Siyasetinin Esasları:
• Azerbaycan (Yukarı Karabağ) topraklarındaki Ermeni işgalinin sona erdi-

rilerek ülkenin toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak.
• Yukarı Karabağ sorunun çözümüne yönelik bir anlaşmanın esasları şu 

şekildedir: Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Azerbaycan 
topraklarının tamamından çekilmesi, 

• Ermenistan’ın boşaltacağı bu topraklarda Azerbaycan Devleti’nin ege-
menlik hak ve yetkilerinin yeniden tesis edilmesi,

• İşgal nedeniyle zorla yerlerinden edilen Azerilerin ana yurtlarına dönmesi, 
• Yukarı Karabağ’ın; Azeri ve Ermeni toplumlarının barış içinde bir arada 

yaşamalarına imkan sağlayacak ve Azerbaycan Cumhuriyeti içerisinde ge-
nişletilmiş özerk yönetim yapısına sahip bir yasal statüye kavuşturulması,

• Yukarı Karabağ’ın, Azerbaycan ve bölge ile bir bütün olarak sosyo-eko-
nomik kalkınma süreçlerine entegrasyonunu destekleyecek koşulların 
oluşturulması.

Uluslararası güvenliğe katkı sağlamak;
• Azerbaycan, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik ulus-

lararası çabaları desteklemektedir. Bu kapsamda, Kosova, Afganistan ve 
Irak gibi ihtilaflı bölgelerdeki barışı koruma misyonlarına barış gücü 
askerleri göndermek suretiyle iştirak etmektedir. Azerbaycan, silahların 
kontrolü ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi alanlarında-
ki anlaşmalara taraf olarak küresel barışa katkı sağlamaktadır. Silahların 
kontrolüne ilişkin mekanizmaların, Ermeni işgali altındaki topraklarda 
etkisiz kalması Azerbaycan’ın olduğu kadar küresel ve bölgesel barış ve 
güvenlik açısından da tehdit oluşturmaktadır.

Bölge-dışı ülkelerle işbirliği geliştirmek;
• Azerbaycan bölge dışı ülkelerle işbirliğine de önem vermektedir. Bu bağ-

lamda, ABD ile terörle mücadele, bölücülük, silahların kontrolü, örgütlü 
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suçlarla, yasadışı göç ve kaçakçılıkla mücadele amacıyla “Stratejik Ortak-
lık” düzeyinde ikili ve çok taraflı (BM, NATO vb.) işbirliği yapmaktadır.

(2) Savunma Siyasetinin Esasları: 
• Azerbaycan’ın milli menfaatlerinin korunması açısından savunma kabili-

yetinin geliştirilmesi temel hedeflerden birisidir. Ülkenin savunma kabi-
liyetinin ana unsuru Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’dir. 

• Savunma alanında uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri 
yerine getirmek, 

• Uygun politika ve araçlarla uluslararası güvenliğe katkıda bulunmak. 
(3) İç Güvenlik Siyasetinin Esasları: 

• Demokrasinin güçlendirilmesi,
• Etnik ve dini hoşgörü / çoğulculuk ortamının korunması, 
• Eğitim, kültür, bilim ve teknoloji politikalarıyla manevi değerlerin ko-

runması,
• Ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanması, 
• İnsan temel hak ve özgürlüklerine saygıya dayanan çağdaş toplum düze-

ninin geliştirilmesi suretiyle iç güvenliğin pekiştirilmesi,
• Sınırların fiziki güvenliğinin sağlanması.

(4) Diğer Siyaset Esasları: 
• Belgede ayrıca, “göç”, “enerji güvenliği”, “ulaşım ve ulaştırma güvenliği”, 

“kriz yönetimi, çevrenin korunması ve kamu güvenliği” ile “bilgi güven-
liği” alanlarında izlenecek siyasetin esaslarına yer verilmektedir. 

Azerbaycan’ın Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi’nin incelenmesinde de görüldü-
ğü üzere, Azerbaycan’ın tehdit algılaması ve milli güvenlik siyasetinin; 

a. Ermenistan’dan kaynaklanan tehdit ve bu bağlamda Azerbaycan toprakların-
daki Ermeni işgalinin 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 ilişkileri kapsayan çok taraflı dengeye dayalı 
politika anlayışı, 

c. Azerbaycan’ın sahip olduğu coğrafi konum ve hidrokarbon kaynakları gibi 
jeopolitik avantajlarının ülkenin milli çıkarları ve hedefleri ile uyumlu biçimde kul-
lanılmasına yönelik iç, dış ve savunma politikaları çerçevesinde şekillendiği 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 yöne-
tim ve 1991 sonrası yeniden bağımsızlık. 1991 yılının Ekim ayında Azerbaycan`ın 
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bağımsızlığını kazamnası çok büyük bir tarihi hadise olmakla birlikte, Azerbay-
can halkının hayatında yeni bir başlanğıç noktası oluşturdu. Bağımsızlığını yeni-
den kazanan Azerbaycan Cumhuriyeti demokratik, sivil, liberal değerlere dayanan 
devlet yapısının oluşturulmasını başlıca amaç olarak belirlemiştir. 1991 yılında 
Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandıktan sonra, çağdaş toplumlara ayak 
uydurmak için yönetim alanında bir sıra reformlar yapılmaya başlanılmıştır. Bu 
reformlardaki başlıca amaç, eski Sovyet yönetiminin hantal yapısından kurtularak, 
daha verimli, etkin ve aynı zamanda demokratik bir yönetim düzenine kavuşmak-
tır. Soğuk Savaşın sona ermesi ile başlayan yeni dönemde Avrasya`nın merkezinde 
yer alan Orta Asya ve Kafkasya bölgeleri doğal kaynakları ve jeopolirik konumu ile 
dünyanın dikkat merkezine yeleşmiştir. 

Ulusal güvenliğin sağlanması tüm devletlerin kalkınması, refah düzeyinin yük-
selmesi açısından stratejik öneme sahiptir. Bu nedenle ulusal güvenliğin içeriden ve 
dışarıdan gelebilecek çok sayıda tehditlere karşı sağlanması Azerbaycan devletinin 
de diğer devletler gibi temel amacıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin “Ulusal Gü-
venlik” Yasası’nın birinci maddesinde bu amaca, yani Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
ulusal güvenliği başlığı altında devletin bağımsızlığının, egemenliğinin, toprak bü-
tünlüğünün, anayasal düzeninin, halkın ve ülkenin çıkarlarının, bireyin, toplumun 
ve devletin hukuklarının iç ve dış tehditlerden korunmasının önemine vurgu ya-
pılmıştır. 

Azerbaycan’ın milli güvenlik stratejisinin oluşum sürecini tarihi açıdan iki dö-
neme ayırmak gerekir: Birinci dönem 1991-1993 yıllarını kapsamakta. Bu dönem-
de ulusal güvenliğin sağlanması yönünde atılan adımlar, yetersiz kalmış ve ulusal 
güvenlikte ciddi zafiyetler oluşmuştur. İkinci aşama, 1994 yılından sonraki dönemi 
kapsamaktadır. Haydar Aliyev’in yönetime gelmesinden sonra alınan önlemler gi-
derek tehditlerin karşısını almak için yeterli olmuştur. 

Bugün başarılı iç ve dış politikası ile dünya topluluğunda ciddi pozisyon tutan, 
söz sahibi olan Azerbaycan Cumhuriyeti tarihinin şerefli dönemini yaşamaktadır. 
Bu dönemde ülkemiz dünya çapında hızla gelişen ülkeler arasında önde gelen yer-
lerden birini tutmuş, ekonomik, siyasi, kültürel ve diğer alanlarda yüksek gösterge-
ler elde etmiştir. Çağdaş Azerbaycan devletinin kurucusu, Milli lider Haydar Ali-
yev’in zengin siyasi mirasının varisi olan ve onun siyasi çizgisini güvenle sürdüren 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in uyguladığı dış politika ulusal çıkarlarımıza uygun 
olan siyaset sonucunda Azerbaycan bölgenin lider devletine dönüşmüş, ciddi başa-
rılara imza atmış, hızlı ekonomik gelişmeyle dünyada konumlarını koruyup sakla-
maya ulaşılmıştır.
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GİRİŞ

Altın Orda Devleti’nin dağılmasından sonra, 1552’de Kazan’ın işgaliyle başlayan 
Rus yayılmacılığı, zamanla önce komşuları, sonra da tüm coğrafya için ciddi bir 
tehdit haline gelmişti. XVIII. yüzyılda Rus orduları birkaç defa Kırım’a saldırmış, 
hatta şehirleri yakmış ise de nihai sonuç alamamışlardı. Bu denemelerden son-
ra Kırım’ı savaş yoluyla alamayacaklarını anlayan Rus idaresi, taktik değiştirdi ve 
Kiev’e atadıkları valileri, Kırım’a gönderdikleri konsolosları, parayla taraf değişti-
ren 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 anlaşması imzaladı. Bütün bu olanlar karşısında 
Osmanlı idarecilerinin takip ettikleri strateji ise, sükûnetle hareket edip anlaşma 
yoluna gitmek oldu. Neticede Kırım, önce 1774’de sözde bağımsızlık verilmek su-
retiyle Osmanlı’dan koparıldı, akabinde de 19 Nisan 1783’de Rus işgaline uğradı 
(Köse, 2002: 805). Böylece hiç savaşmadan Ruslara teslim edilen Kırım, Osmanlı 
sınırları içinde kaybedilen ilk İslam beldesi oldu.

Ruslar, 8 Nisan 1783 tarihinde yayınladıkları beyannamede hiç kimsenin 
dinine ve yaşamına karışmayacaklarını belirtmişlerdir (Sakoviç, 2016: 7). Ancak 
uygulama hiç de öyle olmamıştır. İşgalin hemen ertesinde korkunç bir yıkıma baş-
lamışlar; ormanlar, meyve ağaçları, üzüm bağları Rus askerleri tarafından yok edil-
mıştir. Öyle ki on yıl içinde tüm eko sistem değişmiş, nehirler kurumuş, birçok 
bitki ve hayvan türü yok olmuştur. Sistematik olarak camiler kiliseye çevrilmiş, 
Hanlık dönemine ait İslam medeniyetine dair eserler yıkılmış, şehirler yerle bir 
edilmiş ve bereketli topraklarda yaşayan Tatarların topraklarına el koyulmaya, yerli 
halk öz topraklarından sürgün edilmeye başlanmıştır (Vozgrin, 2002: 817). Kı-
rım’da işgalden sonraki yüz yıl içerisinde birçok cami ya tamamen kapatılmış veya 
kiliseye dönüştürülmüştür (Arabacı, 2019: 448-449).

Rus idaresi, Kırım’da kalıcı olabilmek için yerli halkın desteğini almanın önem-
li olduğunu fark etmiştir. Bunun için de kabile liderleri olan bey ve mırzaları ikna 
etmesi gerekmiştir. Bu maksatla onlara dvoryanlık (Rus asilzadeliği), maaş, askeri 
rütbe gibi ödüller vererek iktidara yakın tutmaya çalışıyordu. Bunun karşılığında 
ise mırzalara Kırım Tatar askerlerinden oluşan süvari birlikleri kurdurarak, halkı 
devletin ve ordunun içine çekmeye çalışılmıştır. Nitekim daha önceki yıllarda da 
Rusya’nın ele geçirdiği başka topraklarda da Rus olmayan unsurlara bu uygulama-
yı yaptığı ve başarılı olduğu görülmektedir. 

İlk olarak 1784 yılında kurulan Kırım Tatar süvari birlikleri, her biri 200-250 
kişiden oluşan beş alaydan müteşekkildir. Önce 2 alay kurulmuş, bu iki alay Kı-
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rım sınırları içinde sahil boyunca nöbet hizmeti, tuzlaların, ormanların ve posta 
arabalarının korumalığı gibi işleri yapmışlardır. Daha sonra birliklerin sayısı önce 
beşe, sonra altıya kadar çıkmıştır. 1790’da Polonya sınırına görevli olarak gönde-
rilen birlikler arasında isyanlar çıkmış, Kırım’a döndükleri zaman da bu birlikler 
arasında elemeler yapılarak, iki alaya indirilmiştir. 1796’da Çariçe II. Yekaterina 
öldükten sonra bu birlikler dağıtılmış, bilahare tekrar kurulmuştur. 

Bu bildiri Türkçe yapılmış ilk müstakil çalışmadır. Çalışmada kullanılan temel 
kaynaklar Rusça hazırlanan eserler olup bunları, çarlık dönemi kaynakları, Sovyet 
döneminde yazılan eserler ve çağdaş dönemde yapılan araştırmalar olarak üç grup-
ta incelemek mümkündür. 

Çarlık döneminde bu konuyu ilk ele alan İsmail Mırza Muftiyzade’dir. Daha 
sonra yapılan çalışmaların neredeyse tamamına yakını bu kaynaktan istifade etmiş-
tir. İsmail Muftiyzade, Kırım mırzalarından bir aileye mensup olup, çarlık ordu-
sunda Polkovnik (albay) rütbesine kadar yükselmiştir. Babası Batır Çelebi de çar 
ordusunda Tuğgeneral (General Mayör) olarak görev yapmıştır. Muftiyzade’nin 
Kırım Tatar süvari alayları konusunda yazdığı eser birinci elden kaynak değerin-
dedir. İkinci eser, ITUAK arşiv komisyonu genel sekreteri olan A. Markeviç tara-
fından arşiv belgelerine dayalı olarak yazılmış olup, eserde özellikle Rus Fransız 
savaşında yer alan Kırım askerleri anlatılmaktadır. Üçüncü çalışma ise, Rus ordu-
sunda üst düzey bir komutan ve aynı zamanda da askeri tarih araştırmaları uzmanı 
olan G. Gabayev tarafından yazılmıştır. Gabayev, çarlık devrini övdüğü için SSCB 
yönetimi tarafından sürgüne gönderilen askerler arasındadır.

Sovyet dönemi kaynakları arasında en önemlileri, Kızıl Ordu karşısında savaş-
mış ve daha sonra yurtdışına kaçmış olan Beyaz Ordu mensubu askerlerin yazdığı 
eserlerdir. Bunların arasında en dikkate değer olanı ise, emekli asker G. A. Bako 
tarafından yazılmış olup, bu şahıs aynı zamanda Fransa’da kurulan Kırım Tatar 
Atlı Alaylar Derneği başkanıdır. Daha sonra N. V. Kudaşev ve V. Azar, bu derne-
ğin etrafında toplanan emekli askerlerin parça parça çalışmalarından yola çıkarak 
oldukça kapsamlı bir eser yazmışlardır.

SSCB sonrası Rus tarih yazımında bu konu ilk olarak V. P. Petrov tarafın-
dan 1991 yılında bir konferansta gündeme getirilmiştir. Ancak çağdaş tarihçiler 
arasında bu mevzuda en derinlemesine çalışan M.V. Masayev’dir. Nihayet en son 
yazılan eser, 2016 yılında A. Sakoviç’in kitabıdır. Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı 
işgal etmesinin ardından Kırım Tatar Süvari Alayları yeniden gündeme getirilmiş, 
bununla ilgili konferanslar ve sergiler yapılmıştır.  

İşgalci Bir Devletin İç ve Dış Güvenlikte Yerel Halktan Faydalanmasına Bir Örnek: 
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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 ik-
tidar sahipleri bu aristokrasiye dayanarak devleti idare etmişlerdir. Devlet başkanı 
(han/hükümdar/kağan) seçimlerinde etken unsur olmaları, orduya asker vermele-
ri, ekonomik gücü ellerinde bulundurmaları gibi özellikleri dolayısıyla her devirde 
iktidar sahipleri kabile liderlerini kontrolleri altında tutmak istemişlerdir. 

Petersburg’un planının ikinci aşaması ise Kırım’da göç etmeden kalan Tatar-
ların 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 yar-
dımcısını maaşa bağladılar ve böylece en üst makamda bulunan Müslüman din 
adamları marifetiyle Müslümanları kontrol altında tutmaya çalıştılar (Prohorov, 
2016: 283-284; Kırımlı, 2002: 458). General Potömkin, işgalden hemen sonra 
Kırım müftüsü Seyit Mehmet Efendi’nin Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasında gay-
ret gösterdiğini belirtmektedir (Prohorov, 2016: 281). 1794’te müftünün başında 
bulunduğu “Tavrida Müslüman İdâre-i Rûhâniyyesi” kurulmuştur. Müftü tayin 
edilmek için dinî yahut mesleki bir şart yoktu, Rus iktidarına bağlı olmak yeterli 
kabul edilmiştir (Kırımlı, 2002: 458).

Kırım’da bey ve mırzaların gerek halk, gerekse iktidar üzerindeki tesirleri ge-
leneksel olarak eski dönemlerden beri mevcuttur. “Kırım Hanlığı esas itibariyle 
feodal karakterde bir kabile aristokrasisine tâbi olmuştur”(İnalcık, 2002: 455-56). 
Bu soylu bey ve mırzalar, ellerinde bulundurdukları güçleri sayesinde Altın Orda 
Devleti’nin han seçimlerinde çoğu zaman etkili olmuşlardır. Han soyundan ge-
lenler, han olabilmek için güçlü bir aristokratın askerî, siyasî, ekonomik ve sosyal 
desteğine ihtiyaç duymuşlardır. Böylece bey ve mırzaların yardımıyla seçildiğinin 
şuurunda olan hanlar, bu asilzadelerin sağladığı askerî desteğe her zaman ihtiyaç 
duydukları için (Paşaoğlu, 2014: 176) muhtemelen onların her isteklerini yerine 
getirmek zorunda kalmışlardır. Hatta Halil İnalcık’a göre, bu kabile beyleri hem 
Altın Orda hem de Kırım Hanlığı dönemlerinde devletin gerçek hâkimi ve sahibi-
dir ve bu durum, her iki devletin en büyük zaafıdır. Devlete feodal özelliğini veren 
bu sıkı kabile geleneği hanların otoritesini fazlasıyla tahdit etmekte ve iç savaşları 
kolaylaştırmıştır (İnalcık, 2002: 451 ve 456). Dahası, “Altın Orda Hanlığı’nın 
parçalanmasına ve başta Kırım Hanlığı olmak üzere diğer hanlıkların kurulmasına 
neden olan siyasi istikrarsızlığın ardında yatan tek sebep, göçebe aristokrasisinden 
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gelen yönetime katılma güçlerini kullanmak isteyen beylerin ve mirzaların, reka-
betlerinden doğan mücadeleleri ve yetkilerini kullanabilmeyi meşrulaştırma gayre-
ti ile yapılan han değişiklikleridir” (Paşaoğlu, 2014: 157-158). Beyler ve mirzalar 
yönetime katılmak ve sahip oldukları gücü devam ettirebilmek için zaman zaman 
birbirleri ile mücadele de etmişlerdir.

Böylesi büyük bir gücü lehine kullanmak isteyen II. Yekaterina, başta Potöm-
kin olmak üzere, konuyla ilgili asker ve bürokratlarına “Otorite sahibi olan bey ve 
mırzaları devlet kademelerinde ve askerlikte çalıştırabilmek için kendi yanlarına 
çekmelerini emreder” (Masayev, 2003: 53). Bu maksatla bir yandan en güçlü ka-
bile olan Şırınların beyine 2000 rublelik bir tahsisat bağlanırken (İnalcık, 2002: 
456) bir yandan da bazı kanunlar çıkarılır. İlk kanun 28 Temmuz 1783’de “Kırım 
ve diğer Tatar halklarının Rus vatandaşlığına alınması” ve “Tatarlara daha önceden 
verilmiş olan hak ve özgürlüklerin uygulanması, dini hürriyetlerin verilmesi” ile 
ilgilidir. Bunun yanı sıra kendilerine Rusya vatandaşlığı verilen halka, diğer Rus 
vatandaşları gibi gümrük vergisi, toprak vergisi türünden bir takım vergileri öde-
me 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 seçilmiş mırzalara en fazla “premyer mayör” olmak üzere her 
kademeden askerî rütbeler verilecek, Rus ordusunun bir mensubu gibi yetkilendi-
rileceklerdir. 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 Dvor-
yan (Asilzade) yapılmaları olmuştur. 22 Şubat 1784’de yayınlanan bir kanunla 
bey ve mırzalara Dvoryan unvanı verilmesi, Rus Dvoryanların sahip olduğu tüm 
ayrıcalıklara sahip olmaları sağlanır. Ayrıca yine bu kanunla seçilmiş bazı mırzalara 
yönetim kademlerinde görevler verilmesi (Prohorov, 2016: 280) ve yerli halkın 
askerlikten muaf tutulması ile ilgili karar da alınmıştır (Vozgrin, 2014: 467; Pro-
horov, 2016: 280). Kanunun çıkmasının ardından köylerdeki dvoryan mırzaların 
temsilciliği için ilk defa seçimler yapılmış olup, bu seçimlere Kırım’ın her tarafın-
dan mırzalar katılmıştır. 11 Haziran 1784’de Potömkin, II. Yekaterina’ya Tavri-
çeskaya Oblastı’nın yönetimin düzenlemesi ile ilgili bir teklif sunmuş ve bu arada 
Megmetşa Bey’in Kırım’daki dvoryanların başı olmasını ve kendisine 2000 ruble 
maaş bağlanmasını istemiştir. Ayrıca devlete en sadık olan ve en çok hizmet eden 
dvoryan mırzaların çocuklarının Moskova’da en iyi okullarda okutulması ile ilgili 
emirler yayınlamıştır (Prohorov, 2016: 283-284, 286).
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2. RUS ORDUSUNDA KIRIM TATAR SÜVARİ ALAYLARI: BEŞLİK
Rus idaresi tarafından yerli halkın kazanılması maksadıyla yapılan bir diğer 
önemli uygulama da Rus ordusu bünyesinde Kırım Tatarlarından oluşan gönüllü 
bir askeri birlik kurulmasıdır. Rusya daha önce de buna benzer uygulamaları, 
başka milletlerden müteşekkil askerî birlikler oluşturmak suretiyle yapmış olup, 
bir hayli tecrübelidir.  Mesela, 1700’lerde Kossaklardan ve Litvanya Tatarların-
dan benzer birlikler (Bobkov, 2006: 1) aynı şekilde Başkırya’da (Başkırdistan) 
II. Yekaterina tarafından Başkırt Mişer Birlikleri kurulmuştur. Bu birlikler Rus 
ordusu tarafından düzenlenen seferlere katılması durumunda, başlarında bir mol-
la bulunan beş yüz kişilik alaylardan oluşmaktadır (Azamatov, 2002: 441). Bir 
diğer örnekte ise,  Kırım’ın işgalinin hemen sonrasında Yunanlılardan bir birlik 
oluşturulmuş ve Osmanlı tehdidine karşı Kırım sahil boylarında görev verilmiştir. 
Kuruluşundan itibaren bu Yunan birlikleri kendi halinde yaşayan sıradan Kırım 
Tatarlarına sürekli tacizde bulunmuş ve zarar vermişlerdir. O kadar ki Ruslar, 
Tatarları bu Yunanlı askerlerin şerrinden korumak zorunda kalmışlardır (Vozgrin, 
2002: 818).

Rus ordusunda görevli Müslüman askerlere hizmet vermek için din adamları 
da bulunmaktadır. Bunlar tamamen Rus devleti tarafından seçilmiş, Rusya’ya hiz-
met eden kişilerden oluşmakta ve savaş zamanı da ordularla birlikte gitmektedir. 
Bu din adamları Rus ordusunun katıldığı savaşlar sırasında (bir Müslüman ülke 
ile savaşılması halinde bile) Rusya adına savaşmanın gerektiği ile ilgili fetvalar ya-
yınlamaktadır (Azamatov, 2002: 441). Rus devlet görevlisi Müslüman din adam-
larının iktidar nezdinde itibar ve ikbal sahibi olabilmek için bu derece alçalmaları 
Rus devlet yetkilileri tarafından bile aşırı bulunmuş ve “Rusya’daki Müslümanların 
başındaki bu kişinin (Rus vatanperverliği ile ilgili) fetvasının Orta Asya halklarında 
öfke uyandırabileceğini düşünerek, Orenburg Genel Valisi G. Volkonsky bu fetvanın 
dağıtımını yasaklamıştır” (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 oluşturmak için Potömkin’e müracaat ettik-
lerini yazmaktadır (Bobkov, 2006: 2; Kudaşev 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 oluşturmayı düşündüler ve bu maksatla Megmetşa Kanta-
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kuzen başkanlığında bir heyet Potömkin’e giderek bu teklifi ilettiler. Potömkin, 
bu teklifi kabul ettiği gibi, II. Yekaterina’yı da ikna edeceği sözünü verdiler (Bo-
bkov, 2006: 2). Ancak burada şöyle de bir çelişki söz konusudur: Potömkin, bu 
birliklerin kurulmasından daha önce (22 Şubat 1784) Tatarların askerlikten muaf 
olduklarını ilan etmiştir. Dolayısıyla bey ve mırzalar gönüllü birlikler oluşturmak 
için başvurmuş olsa bile, bunun sebebinin halkı rekruttan kurtarmak için olma-
sına imkân yoktur veya bu görüşmenin askerlik kanunu çıkmadan önce yapılmış 
olması gerekir.

Her iki iddiadan hangisinin doğru olduğu ile ilgili kesin bir bilgi yoktur. Ge-
leneksel olarak yıllardır Altın Orda ve Kırım hanlarına asker temin eden ve bu 
sayede iktidarla yakın ilişki içerisinde olan mırzaların yeni iktidara da bu şekilde 
hizmet vererek, otoritelerini ve iktidarla ilişkilerini devam ettirmek istemiş olma-
ları mümkündür. İkinci iddiaya gelince, II. Yekaterina ve Potömkin Kırım Tatar 
halkından oluşturulacak bir askeri birlik ile onları Rus devletinin resmi bir parçası 
haline getirmeyi dolayısıyla halkın kazanılmasını hedeflemiş olması mümkündür. 
Her iki halde de koskoca Rus ordusunun birkaç bin Tatar askerine ihtiyaç duyma-
yacağı, bunun sembolik bir anlam ifade ettiği açıktır. 

V. Vozgrin, bu birliklerin teşekkülünün Kırım Tatar halkının geneli tarafından 
desteklenmediğini ifade etmektedir (Vozgrin, 2014: 466). Ancak (kerhen de olsa) 
desteklemiş olması ihtimali vardır. Şöyle ki; “İşgalden sonra Kırım’ın her tarafı Rus 
askerleriyle dolmuştu. Bunlar yerli halkın evlerine girip yerleşiyorlar, 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 istemiş olmaları muhtemeldir. 

Kırım Tatarlarından bir askerî birlik kurulması ile ilgili kanun 1 Mart 1784 
yılında yayınlandı. Buna göre “Tavriçeskaya vilayetinde yeni podannıylerden (yeni 
vatandaşlarımız) gönüllülük esasına dayalı olarak 5 tümenden müteşekkil Kırım Ta-
tar Milli Birlikleri kurulacak, bu işle ilgili General Knez Potömkin Tavriçeskiy görevli 
olacaktır” (Gabayev, 1914:136). Kararname’de bu birliklerin giderlerinin Tavriçes-
kaya Oblastı’nın bütçesinden karşılanacağı belirtilmiştir. Aynı zamanda kararna-
mede bu taburlardaki rütbelilerin ve erlerin sayısı ile maaşlarının gösterildiği bir de 
tablo yayınlanmıştır (Gabayev, 1914: 136).
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Rütbe İnsan Sayısı Maaş (Ruble)

Mayör 1 300

Rotmistr 2 200

Poruçnik 2 150

Praporşik 2 120

Nakaznoy 10 40

Radovoy (erler) 190 35

Toplam 207 8290

5 Tümende Toplam 1035 41500

Yayınlanan kanunda, bu birliklere katılacak askerlerin “gönüllülük esası”na göre 
seçileceği belirtilmekte ve birlikten bahsedilirken “gönüllü birlikler” ifadesi kullanıl-
makta ise de Tavriçeskaya Valisi Muravyov’un Herson ordu komutanı De-Traverse 
ile 1806 yılındaki yazışmalarında geçen şu cümle dikkat çekicidir: “Şu an Kırım 
Tatarlarının birliklerin oluşmasını 1784 yılındaki “irregularnıyepolki”deki  (yabancı-
ların oluşturduğu birlikler) alaylarla kıyaslamak yanlış olur, çünkü o dönemde Kırım Ta-
tar erleri neredeyse şiddet kullanılarak zorla askerle alınmaktaydı” (Markeviç, 1913: 11).

Askeri birliklerin kuruluş dönemi olan 1784-1796 yılları arasını iki ayrı bölüm-
de değerlendirmek mümkündür: 

a. 1784-87 arası dönem: Kuruluşu, askerlerin toplanması ve bu toplanan asker-
lerin elenerek yarıya indirilmesi. 

b. 1787-96 arası dönem: Birliğin faaliyetleri ve dağıtılması.
Kanunun yayınlanmasından sonra Kırım Tatar askeri birliklerinin teşkili için 

mırzalar Kırım’ın her tarafında köylerden asker toplamaya başlarlar. Ancak halktan 
yeterli destek ve talebin gelmediği; General Potömkin, General Kahovski ve İgelst-
rom üçlüsünün aralarındaki yazışmalardan anlaşılmaktadır (Sakoviç, 2016: 10). 
Nitekim 27 Ekim 1784’e kadar birinci alaya 66, ikinci alaya 86 kişi ancak toplana-
bilmiştir. Bu iki alayın kurulmasından birkaç ay sonra da üçüncü tabur kurulmuş-
tur. Diğer yandan görevli mırzaların da bu konuda yeterince hazırlık yapmadıkları 
görülmektedir. Şöyle ki; “toplanan askerlere verilecek ne yiyecek, ne de askeri mü-
himmat 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:
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Birincisi, Kırım Tatar askerleri çok iyi bir süvari askeridirler. Osmanlı klasik-
lerinde Tatar atlılarını övmek için “Sabah rüzgârı gibi ve düşman avlayan Tatar 
askeri” (Kurat, 1992: 227) ifadesi kullanılmaktadır. Nitekim Kırım Tatar askerleri 
Osmanlı ordusuna da süvari birliği olarak destek vermişlerdir. “Kırım Hanı’nın Os-
manlı 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 te-
varüs 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 çıkmıştır. Os-
manlı Ordusu tarihinde Tatar kuvvetlerinin de şeref hisseleri olduğu muhakkaktır” 
(Kurat, 1992: 227).

İkincisi de, yüzyıllardır Kırım atları çok meşhurdur. “Tatar atları güzel oldukları 
gibi gayet kuvvetli süratli, orta büyüklükte olup, her işte kullanılırdı. Ayrıca Türk, 
Arap, Karaman ve diğer Asya cinslerine mensup atları da kullanırlardı. Savaşla-
ra birkaç atla giderler, o yüzden kopan toz dumana bakınca olduğundan üç misli 
fazla görünürlerdi” (Baronevski, 1970: 57). Tarih boyunca bölgeye gelen Gotlar, 
Sarmatlar, İskitler, Hunlar, Peçenekler, Kıpçaklar, Hazarlar gibi atlı kavimlerin iyi 
atlarından bölgede izler kalmış olması muhtemeldir. 1857 yılında Parşintsev adında 
bir Rus süvari subayının generaline yazdığı mektupta şu ifadeleri dikkat çekicidir: 
“Genelinde Kırım atı, ancak özellikle dağlı atları, bizim topraklarımızda görülmeye 
değer, çok özel atlardır. Bu atların sadece iş görme yeteneği, dayanıklılığı, hafifliği, 
kıvraklığı değil aynı zamanda sabırlılık, itaat gibi nadir görülen ahlaki özellikleri 
göze çarpmaktadır” (Parşintsev, 2014: 1).

Bu birliklerin kullandıkları ve onlara verilen silahlar hakkında incelenen kay-
naklarda çok fazla bilgi yoktur. Ancak sadece komutanlarında ateşli silahların oldu-
ğu, diğer askerlere ateşli silah verilmediği, onların ok, yay, balta ve kılıç kullandıkla-
rı 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 olmadıkla-
rının ve teçhizatlarının da çok iyi durumda bulunmadığını göstermektedir. Sayıları 
en çok 50.000’i bulan hafif Tatar süvarisinin pek azı ateşli silahlarla mücehhezdi” 
(Fisher, 2009: 60). Tatar askerleri savaşlarda mızrak, uzun ve eğri tatar kılıcı, yüksek 
evsaftaki demirden yapılmış geniş ve kısa Türk veya İran kamaları, uzun ve süratli 
oklar, sadak ve kısa mızrak bulundururlar ve zırh ve çelik miğfer giymişlerdir (Ba-
ronevski, 1970: 57). 

Bazı kaynaklarda, görevliler ve toplanan askerlerle halk arasında ciddi sıkıntı-
ların da yaşandığı, halkın gönüllü askerleri ihanetle suçladığı belirtilmektedir.18 
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Mayıs 1785’de Karasubazar’da alt rütbeli bir gönüllünün öldürülmesi üzerine, as-
kerliğe başvurular neredeyse durma noktasına gelmişti. Çoğunluğu Kırım Tatarı 
olan gönüllüler arasında Kırım çingeneleri ve Nogaylar da vardır. Hepsinin ortak 
özelliği, çaresiz ve sadece hayatını idame ettirmek isteyen fakir kimseler olmaları-
dır (Bobkov, 2006: 3). Birliklerin resmi kayıtlarında, askerlerin isimleri ve meskûn 
oldukları köyler tek tek yazılmış olup, Kırım’ın her bölgesinden bu birliklere katılı-
mın olduğu görülmektedir (Masayev, 1999: 21-24). 

Oluşturulan taburların komutanları Kırım’ın meşhur ailelerine mensup genç 
mırzalar arasından bizzat Potömkin tarafından seçilmiştir. İlk oluşturulan üç ta-
burun komutanları şunlardır: 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 yazışmalarda “Tavriçiskiye Tatarskiye Divizio-
nı” (Tavriçiskiy (vilayeti) Tatar Süvarileri)  olarak geçmekmiştir. Fakat bu birlikler 
için kullanılan ve yaygın olan ad ise, “beşlii”  veya “beşlievoysko”dır. “Beşli”  hanlık 
döneminde atlı birliklere verilen isimdir (Sakoviç, 2016: 9-10). Ruslar da bu tabiri 
benimsemiş ve kullanmışlardır (Akçokraklı, 1996: 5).

1786’ya kadar bu üç taburun kurulması ve eğitimleri tamamlanıp Kırım’ın 
içinde hizmet edecek hale getirilmiştir. Özellikle sahil kıyılarında nöbet tutma, pos-
ta koruması, orman koruması, tuzlaların korunması, kaçakçılık ve haydutluk takibi 
gibi işlerde görev yapmaya başlamıilardır (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 karşılanması ve bu seyahat esnasında eşlik etmesi için bu bir-
likler görevlendirilir. 19 Mayıs’ta Perekop’ta 1. Kırım Tatar Süvari Birliği askerleri 
tarafından karşılanan Çariçe, süvariler eşliğinde 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 Ça-
riçe 30 Mayıs’ta Karasubazar’da birliklerin kumandanına madalya verir (Bobkov, 
2006:3-4).

Hem asker sayısının belli bir noktaya ulaşması, hem de Rus tarafının isteği 
sonucunda, askerler arasında eleme usulüyle sayılarının üçte bir oranında azaltıl-
masına karar verilir. 1787 yılının sonbaharında bu üç birlik içerisinden iki yeni 
birlik oluşturularak, kadroya giremeyen askerler bir miktar para yardımı yapılmak 
suretiyle terhis edilirler. Yeni tesis edilen 1. Süvari Birliği’nin başına Potömkin’in 
sağ kolu durumunda ve aynı zamanda uzun yıllardır onun korumalığını da yapan 
Mayör Megmetşa Kantakuzin getirilir (Muftiyzade, 1899: 3; Bobkov, 2006: 5). 
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Yeni birliklerin toplam asker sayısı 7 subay, 200 er ve erbaştan oluşmaktadır (Bako, 
1934: 4).

Bu iki birlik Kırım’da hizmete devam ederken 1787’de Osmanlı Devleti ile 
Rusya arasında savaş başlar. Bunun üzerine süvarilerin faaliyetleri durdurulur. 
Knez Potömkin, rakip Osmanlı Devleti olunca Kırım Tatar halkının ve süvari-
lerin Rusya’ya olan sadakatinden şüphe 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 bölgele-
re 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 
yaşayanlar ise Mırza Batır Ağa nezaretinde zorla göç ettirilir (Markeviç, 1913: 12; 
Bobkov, 2006: 5).

Osmanlı Devleti işe yapılan savaştan sonra tekrar süvari birliklerinin toplanma-
sı emredilir. 1790’da yeni toplanan askerlerle beraber dört tane daha süvari birliği 
kurulur. Toplam altı süvari alayından mürekkep birliklerin başına tayin edilen ku-
mandanlar şunlardır:

Bütün Birliklerin Komutanı Megmetşa 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 Muratşa 
Murza Şirinskiy, 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 kişilik taburlar halinde Kremençuk’a gön-
derilir. İlginç 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. Polon-
ya’ya kaçan 230 kişiden 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. Kı-
rım’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 kı-
yılarında nöbet tutma, posta koruması, orman koruması, tuzlaların korunması, ka-
çakçılık ve haydutluk takibi gibi işlerde görev yapmaya devam ederler (Muftiyzade, 
1899: 4; Masayev, 1999: 51-54).
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17 Eylül 1796’da II. Yekaterina, Tavriya Genel Valisine bir emir yazarak, hali 
hazırda bölgede yaşayan Tatarların zorunlu askerlikten muaf olacaklarını ve bunlar 
arasından seçilecek beş 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 profes-
yonel bir biçimde bu birlikler faaliyette bulunacaklardır.

SONUÇ
1783 yılında Kırım’ı işgal eden Rusların, işgal sonrasında yapacaklarına dair çok 
daha önceden plan yaptıkları ve hazırlandıkları, hemen akabinde başlayan ve za-
mana yayılan uygulamalarından belli olmaktadır. Bilinçli bir şekilde tarihin ve 
medeniyetin izlerini yok ederek başlayan eylemleri, ülke halkını zorla göç ettirerek 
sürmüş, nihayet geride kalanları da asimile edebilmek için uğraşmışlardır. 

Altın Orda zamanından beri bozkır aristokrasisi devlet yönetiminde hep tesirli 
olmuştur. 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 askeri rütbe, Dvoryanlık unvanı, 
toplumsal ayrıcalık, maaş vs. vermiştir. 

Bunun karşılığında da beylere ve mırzalara Kırım Tatar halkından Rus ordu-
suna hizmet edecek süvari birlikleri kurdurmuşlardır. 1784’de kurulan bu birlikler 
ile ilgili fikrin ilk kimden çıktığı kaynaklarda tam olarak kesin değildir. Bazı kay-
naklarda bey ve mırzalar iktidara yakın olmak için böyle bir teklifte bulunmuştur 
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 çalışanların oldukları görülmektedir.

Kırım atları ve atlı askerlerinin tarih boyunca bir şöhretleri vardır. Gerek Al-
tın Orda ve Kırım Hanlığı dönemlerinde, gerekse Osmanlı döneminde atlı süvari 
birlikleri savaşlarda her zaman ön plandadır. Savaşlarda hızlı hareket edebilme ka-
biliyetleri, ani baskınlar yapabilmeleri ve cesaretleri sebebiyle pek çok başarılar elde 
etmişlerdir. Rus ordusu da onların bu hususiyetlerinden istifade etmek istemiştir.

Kırım Tatar süvari birlikleri geleneksel silahlar kullanmaktadır. Oki yay, kısa 
mızrak, Tatar kılıcı, yassı kama en önemli silahlarıdır. Ateşli silah sadece orduların 
komutanlarında bulunmaktadır.  

Toplam altı alaydan oluşan Kırım Tatar Süvari Birliğinin 1.035 mensubu var-
dır. Kırım Tatarlarından kurulan süvari birliği, Kırım’da sahil kıyılarında nöbet 
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tutma, posta koruması, orman koruması, tuzlaların korunması, kaçakçılık ve hay-
dutluk takibi gibi işlerde görev yapmışlar. 1790-1792 yılları arasında Polonya sını-
rına götürülerek orada tutulmuşlardır.

Çariçe II. Yekaterina’nın Kırım’a yaptığı ziyaret esnasında Kırım Tatar süvari 
alayları, karşılama ve koruma hizmetinde bulunmuşlardır.  

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 dağıtıl-
masından sonra beyler ve mırzalar başta olmak üzere, askerlere hediye olarak top-
rak ve birtakım unvanlar verilir (Bobkov, 2006: 7).

Kırım Tatar Süvari Birliği bazen dağıtılıp yeniden kurulmuş, varlıklarını 
1920’ye kadar devam ettirmişlerdir. Bu çalışma da birliklerin kuruluş dönemi in-
celenmiştir.
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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 de-
fence 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, ne-
orealist 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-gen-
eral, 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 aggres-
sion 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 alli-
ance 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 ad-
dress. 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 im-
minent 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 enlarge-
ment 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 expe-
ditionary missions, in Afghanistan and elsewhere, sometimes at the expense 
of responsiveness and collective defence. 

• Since 2014 and the crisis in Ukraine2, 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).

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 

1 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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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 start-
ing to address the changing geostrategic and political environment following the 
end of the Cold War, arriving at a Declaration on a Transformed North Atlantic Al-
liance (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 reflect-
ed 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 dif-
ficulties, 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 mat-
ter 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 op-
erations 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.

The Atlantic Alliance has a New Transformation that will guide it into the 21th 
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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 en-
largement 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, expand-
ed 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.

Source: http://newglobal-america.blogspot.com/2005/10/state-of-ballistic-missile.html,  (Accessed on 
21.11.2019)
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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 al-
lies. 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 Eu-
ropeans 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 tech-
nology. That is by far the best way for NATO to justify its existence in the decades 
to come (Telegraph [web], 2019).

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 perspec-
tive. Turkey is a very strong and very dependable ally. The recent Military Commit-
tee 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 solidar-
ity 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 mil-
itary presence of the United States in Turkey with conventional and nuclear forces. 
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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 dec-
ades-old Westernization/Europeanization/modernization process. Turkey support-
ed 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 Initia-
tives (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, Tur-
key’s departure from the alliance and the possibility of Ankara becoming an adver-
sary 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 Mar-
itime Group-2 (SNMG-2) in the region concerned. Moreover, Turkey is support-
ing the international counter-piracy efforts as a founding member of the 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. Rela-
tions 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 sanc-
tions 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  sec-
retary 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). 

Growing New Security Threats And Transformation of Nato’s Collective Defence Policies



118

Meanwhile, unless there is a sudden change the United States has not only 
threatened Turkey with the introduction of CAATSA (Countering America’s Ad-
versaries Through Sanctions Act) sanctions, which aim to halt Russian defence  
sales, but also to terminate Turkey’s participation in the F35 advanced fighter air-
craft 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). 

“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 
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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 con-
tributor 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 consequenc-
es, 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 loca-
tion 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 misun-
derstanding 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 reit-
erated 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 chal-
lenges such as terrorism by themselves,” Erdoğan said, emphasizing 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 organi-
zation that posed a threat to the whole world (Daily Sabah, 2019).
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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 defen-
ce concept has made significant contributions to us just like the European Union 
helped our economy gain global competitive power by keeping us within the Cus-
toms 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 con-
tributions 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 mis-
sile 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, say-
ing its purchase of the Russian S-400 missile defence program could endanger the 
fighter jets, a claim Turkey has consistently denied. However, Ibrahim Kalın Tur-
key’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 sys-
tem, 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 evidence 
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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).
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Turkey aims to start military operation into Syria -east of the Euphrates- per-
haps with the aim to create a safety zone against YPG-PKK terrorist organizations’ 
attacks. Operation Peace Spring of Turkey’s counter-terrorism operation in north-
ern Syria has been evaluated by Mevlüt Çavuşoğlu, the Foreign Minister of Repub-
lic 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 demand-
ed 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 re-
sources. 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 
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Donald Trump, this was evaluated as follows;
During his meeting with U.S. President Trump, they had a great opportu-

nity 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 unquestion-
able. Turkey is among the top 5 countries which fulfill their responsibilities with-
in 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 espe-
cially would like to give you certain documents. For example, Ferhat Abdi Şahin 
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 “im-
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mediately 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). 

CONCLUSION 
NATO, transformation policies established on the objective to build a renewed 
defence and deterrence posture, while expanding the nuclear and conventional ca-
pability 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-fi-
nancial 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 impor-
tance 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 contri-
bution for NATO as a useful multilateral key actor in the Black Sea, wider part-
nerships 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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GİRİŞ

Geleneksel olarak Vietnamlıların büyük çoğunluğu Mekong havzasında pirinç 
üretimi yapan köylü çiftçilerdir. Pirinç yetiştiriciliği, her köyün halkının yürüt-
tüğü ortak bir faaliyettir (Timor, 2002, s. 399). Bu köylü çiftçiler kendilerince 
milliyetçi fikirler geliştirmişlerdir. Çin, o dönemde bölgede hem siyasi hem de 
demografik açıdan çok daha büyüktü, ancak yüzyıllar boyunca Çinlilerle mücade-
leleri sebebiyle Vietnamlılar gerilla savaş tekniklerini mükemmelleştirmişler ve bu 
şekilde, Çinlilere karşı başarılı olmuşlardır. Vietnam gerillaları kentleri terk etmiş, 
ileri safta çarpışmaktan kaçınmış ve Çinlileri bu şekilde bezdirerek geri çekilmele-
rine sebep olmuştur. On dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde ise Fransızlar Vietnam’ın 
bağımsızlığı karşısındaki en büyük tehdit olarak görülen Çin’in yerini almıştır 
(ATESE, 1979, s. 1-9).  

Fransızlar, ticaret ve sömürge arayışları sebebiyle 19. yüzyılın ortalarında 
Vietnam topraklarına saldırmaya başlamıştır (ATESE, 1979, s. 10). Daha son-
ra Vietnam, Kamboçya ve Laos, Hindiçin olarak adlandırılan bölge, Fransızların 
kontrolüne geçmeye başlamış, Vietnam iç çatışmaları ise Fransız ilerleyişini kolay-
laştırmıştır. Bununla birlikte, Fransız sömürge yönetiminin ekonomik ve politik 
etkisi, kısa sürede Vietnamlı milliyetçilerin birleşmelerini sağlamış, (Giap, 1968, s. 
27) ve Vietnam milliyetçisi Ho Chi Minh bu dönemde ortaya çıkmıştır (Figueres 
& Fourniau, 1976, s. 12).

I. Hindiçin Savaşı sonunda (1946-1954) Fransızların Dien Bien Phu muha-
rebesinde yenilmeleriyle birlikte bölgede mevcut olan etkinlikleri giderek zayıfla-
mıştır. ABD’nin askeri ve mali desteğine rağmen Fransızlar savaşı kaybetmiş ve 
bölgeden çekilmiştir (Giap, 1968). Bu durum karşısında ABD, Fransızları bece-
riksizlikle itham ederek savaşın kaybedilmesinin tek suçlusu olarak Fransa’yı gör-
müştür. II. Dünya savaşından sonra dünya üzerinde mevcut konjonktürün değişe-
rek Soğuk Savaş dönemine girilmesi ile ABD, bölgede atacağı adımları bir ittifak 
şemsiyesi altında gerçekleştirmeyi daha faydalı görmüştür. İşte, SEATO tam olarak 
burada devreye girmektedir. ABD, Asya’da kuzeydeki kızıl tehdide karşı güneyde 
bulunan Tayland, Filipinler ve Güney Vietnam’ı korumak amacıyla bu teşkilatı 
tesis etmiştir. ABD’li yöneticilere göre bölge ülkelerinden bir tanesinin komünizm 
tesiri altına girmesi, bir domino etkisini gerçekleştirecek ve bölge ülkelerini sıra-
sıyla etkileyecektir (Altuğ, 1998, s. 80). Böylesine bir durumun oluşmasını engel-
lemek amacıyla ABD, SEATO’yu tesis etmiş ve bölgede NATO ve CENTO ben-
zeri bir ittifak tesis ederek Soğuk Savaş’ın yeni bir Cephesini Güneydoğu Asya’da 
oluşturmuştur. 
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Bu çalışmada, “SEATO’nun kuruluş ve gelişme aşamaları ile Güneydoğu As-
ya’ya etkileri nelerdir?” araştırma sorusundan hareketle, ABD, Fransa, İngiltere, 
Pakistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Tayland ve Filipinler’in SEATO çatısı altında 
takip ettikleri güvenlik politikaları, ilgili literatür üzerinden incelenmiştir. Araştır-
mada SEATO’nun seçilme nedeni, bu organizasyonun gerek siyasi, gerekse askeri 
güç açısından bölgedeki etkileri günümüze kadar ulaşan izler bırakmış olmasıdır. 
Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden vaka analizi, veri toplama 
tekniği olarak ise doküman analizi ve ikincil verilerden yararlanma tekniği kulla-
nılmıştır. Bu çerçevede SEATO ile ilgili dokümanlar üzerinden bir analiz yürütül-
müştür. Çalışmanın ilk bölümünde, bölgede ABD müdahalesine kadarki süreç ele 
alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde SEATO’nun kuruluşu ve organizasyona 
katılım süreçleri ile üye devletlerin katılma nedenleri incelenmiştir. Çalışmanın 
üçüncü bölümünde SEATO’nun gelişimi ile Vietnam Savaşının etkileri analiz edil-
miştir. Sonuç bölümünde ise araştırmadan elde edilen sonuçlar ve değerlendirme 
ortaya konmuştur.

1. SEATO ÖNCESİ ABD’NİN BÖLGEYE İLGİSİ
Japonlara karşı mücadeleleri sırasında (1941–45) ve öncesinde Amerikalılar, Fran-
sız Hindiçine pek ilgi göstermemişlerdir (Sivaram, 1967, s. 131). Ancak ABD 
başkanı Roosevelt’in, Fransız sömürgeciliğini yer yer eleştirdiği görülmüştür. ABD 
başkanı, 1943’te Fransa’nın 100 yıl boyunca Hindiçini inek gibi sağdığından ve 
Vietnam halkının Fransızların bölgeye geldiği dönemden çok daha kötü bir du-
rumda bırakıldığından bahsetmiştir (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 yapmıştır. So-
nunda, 1945’te ölmeden hemen önce bölgeyi Çin’e teklif etmiş, geleneksel olarak 
Vietnam ile olan düşmanlıklarına vurgu yapan Çin yönetimi, bu teklifi reddetmiş-
tir (Sanders, 2007, s. 14-15). Bölge hakkında herhangi bir harekete girişmek için 
çok erken olduğunu düşünen Roosevelt yönetimi, bu şekilde Fransa’nın bölgedeki 
varlığını desteklemiştir. 

ABD, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra komünizmin uluslararası serbest ticareti 
ve Amerikan refahı ve güvenliği için önemli olan demokratik idealleri tehdit ettiği-
ni düşünmeye başlamıştır. Bu nedenle Amerika, ekonomik ve ideolojik sebeplerin 
bir karışımı olarak Vietnam meselesine dâhil olmuştur. Yeni başkan Truman, dış 
politikada sert ve kararlı görünmesi gerektiğini düşünmektedir (Sanders, 2007, s. 
21-22). 

Truman dönemi, ABD’nin Vietnam ile ilgili politikalarının belirlenmesinde 
önemlidir, çünkü tüm dünyada komünizme karşı çıkma kararı bu dönemde alınmış 
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ve ABD, SSCB’ye ve Çin’e karşı Soğuk Savaş’ı şekillendirmeye başlamıştır. Fran-
sızlara, Ho Chi Minh tarafından ilan edilen Vietnam’ın bağımsızlığına karşı ver-
diği mücadelede destek olan Truman, bu sayede Vietnam’a ABD’nin aktif olarak 
müdahale etmesi gerektiği düşüncesine dayanan kendi politikasını geliştirmiştir. 
ABD’nin Vietnam’a müdahale etmesinin sebepleri arasında dünyada daha fazla 
ABD tarzı hükümet görmek istemesi, Güneydoğu Asya ile ticaret yapmak istemesi, 
Kore Savaşı’nda komünist yayılmacılığa karşı savaşması, komünizm karşıtı artan 
tepkiler, Truman’ın Çin’i politik olarak kaybetmesi ve Çin’in komünist sisteme geç-
mesiyle Ho’nun Pekin’in kuklası olması ve Vietnam’da savaşan Fransızların açık 
ABD desteğine olan ihtiyaçları gösterilebilir (Sanders, 2007, s. 20).

2. DIEN BIEN PHU VE FRANSA
Eisenhower döneminde (1953-1961), Truman zamanında (1945–1953) Fransızla-
ra ve güney Vietnam’daki kukla imparator olan Bao Dai’ye olan ABD desteği de-
vam etmiştir. Buna rağmen Fransızlar toprak Kaybetmeye devam etmektedir.. Be-
lirtilmelidir ki Fransa’nın ve batının desteklediği Bao Dai, Vietnam’da hiçbir zaman 
popüler olamamış ve halk desteğini arkasına alamamıştır (Bolton, 2017, s. 73). 

Kasım 1946’da Vietminh  resmen Fransızlara savaş ilan etmiştir. Kuzey Viet-
nam komutanlarından Vo Nguyen Giap, askeri eğitimi sistemini geliştirerek ve ke-
sin sonuca ulaşacağı bir savaş için planlar yapmıştır. Düşmanı yıkmak için gerilla 
savaşı ile başlayacak, ardından ordusu güçlendikçe zaman içerisinde daha etkili bir 
şekilde savaşa devam edecektir. (Giap, 1968, s. 88). Ho gibi, Giap da sıradan in-
sanları 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 taşıyan 
40.000 hamal tarafından desteklenmiştir. Hamalların çoğu, Vietminh’in erkekle-
rinden daha etkili olduğu düşünülen “uzun saçlı ordu” olarak da adlandırılan ka-
dınlardan meydana gelmiştir (Giap, 1968, s. 105). Ancak, Mao’nun 1949’da Çin’in 
başa gelişi ile durum değişmiştir.. Mao, Vietnam yönetimine diplomatik tanıma, 
daha fazla silahlanma, askeri ve siyasi öneriler vererek açık destekte bulunmuştur.

Ho ve Giap gitgide güçlenirken, Fransızlar ciddi sorunlarla uğraşmaktadır. 
Fransızlar, askeri birliklerine ‘Sarı Derililer’ (ATESE, 1979, s. 18) olarak adlan-
dırdıkları yerli Vietnamlıları almayı denemişler ancak bu yeni Vietnamlı acemilere 
hiçbir şekilde güvenmediklerinden çok az sorumluluk vermişlerdir (Westheider, 
2007). Ayrıca, Vietminh’in takip ettiği strateji Fransızları zorlamaktadır. Fransa yö-
netimi, Hindiçine olan ilgisini bu sebeplerle kaybetmeye başlamıştır. 1954’te Fran-
sızlar, bölgede tutunma çabaları için son derece kritik bir yer olarak düşündükleri 
Vietnam’ın kuzeyindeki bir vadide bulunan Dienbienphu’ya yoğunlaşmışlardır. 
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Fransızlar bu sayede, yakındaki Laos’a da baskı yapabileceklerini düşünmektedir. 
Bu nedenle hızlıca Dienbienphu’yu ele geçirmişler, Vietminh güçlerini top atışla-
rıyla etkisizleştireceği bir savaşa çekmek için orada bir kale inşa etmişlerdir (ATESE, 
1979, s. 24-25). Hem Fransızlar hem de Amerikalılar Dienbienphu’nun süresiz bir 
şekilde elde tutulabileceğini düşünmektedir. Ancak, Giap kuvvetlerinin büyük bir 
ustalıkla kaleyi çevresindeki yüksek yerlerden bombalayabileceğini öngörememiş-
lerdir. Binlerce köylü gönüllüsü ağır ve uzun menzilli silahları söküp kalenin etra-
fındaki tepelere parça parça taşımış, orada ateşlenmeye hazır olana kadar silahları 
başarıyla gizlemişlerdir (Sanders, 2007, s. 28-29).

Fransız garnizonu birkaç ay süren Dienbienphu’daki mücadelede kaybetmiştir. 
Fransız delegesi Jules Moch, Fransız ordusunun kaybının 92.000 ölü ve 114.000 
yaralı olduğunu belirtmiştir (Russel & Stetler, 1966, s. 39). Fransızlar bunun üze-
rine Amerikan yönetiminden yardım talep etmişlerdir. Eisenhower, ABD’li bom-
bardıman uçaklarını, 200 Amerikan teknisyeni eşliğinde göndererek Fransız yardım 
taleplerine cevap vermiştir. Bu şekilde Eisenhower, 1954’te ilk Amerikan askerini 
Vietnam’a göndermiş olmaktadır (Sivaram, 1967, s. 132). 

ABD başkanlık seçimi kampanyasında Eisenhower, Truman’ın takip ettiği ko-
münizmi çevreleme politikasını reddederek, komünizme sürüklenmiş ülkelerin 
komünizmden kurtuluşunun ancak o ülkeleri komünist sistemin tesirinden kur-
tararak mümkün olabileceğini savunmuştur. Eisenhower, Truman’ın popülaritesi-
nin 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 istememiştir (Sanders, 2007, s. 31). Mart 
1954’te Dışişleri Bakanı John Foster Dulles, ABD yönetiminin Hindiçindeki Çin 
yayılmacılığından korktuğunu açıkça söylemiş ve Vietminh’in Çinliler tarafından 
eğitildiğini ve teçhizatlandırıldığını belirtmiştir. Hepsinden önemlisi ise Eisen-
hower, Vietnam’ın komünizmin eline geçmesinin küresel güç dengesini olumsuz 
bir şekilde etkileyeceğini düşünmektedir ABD’nin Vietnam’ın komünistlerin eline 
geçmesine izin vermesi durumunda diğer Güneydoğu Asya ülkelerinin de aynı şe-
kilde komünist güçlere teslim olacağından korkmaktadır. Buna karşın Eisenhower, 
Moskova’nın yeni bir bölge kazanmasına izin verilemeyeceğini ve Dienbienphu’nun 
böyle bir yer olabileceğini belirtmiştir. ABD’li yöneticiler için Vietnam hayati dere-
cede önemli görülmüştür (Greenstein & Immerman, 1992).

3. CENEVRE KONFERANSI
Komünizm karşıtı olan Dulles, Soğuk Savaş’ın ilk yıllarında ve Vietnam’a mü-
dahalenin şekillenmesinde son derece önemli bir siyasetçidir. Arthur Schlesinger 
onu “Soğuk Savaş’ın başrahibi” olarak betimlemektedir. Eisenhower ise Dulles için 
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“zamanımızın gerçekten mükemmel adamlarından biri” fadesini kullanmaktadır 
(Schlesinger, 1967). Seth Jacobs ise, Dulles’a “Woodrow Wilson’dan bu yana Ame-
rikan dış politikasını yöneten en pişmanlık duymayan din adamı” demiştir (Jacobs, 
2005). Dulles, dünyanın geleceğini belirleyecek olan Hristiyanlık ile komünizm 
arasındaki savaşın Asya’da gerçekleşeceğine inanmaktadır. Jacobs, Dulles’ın Hıris-
tiyanlığının, Diem’i desteklemesine ve ağırlıklı olarak Budist ülke olan Vietnam’ı 
anlamadaki başarısızlığına büyük katkıda bulunduğunu vurgulamıştır. Dulles’in 
biyografisini yazan Townsend Hoopes, onu “Vietnam tarihini ve kültürünü an-
lamada inanılmaz derecede cahil” olarak nitelendirmiştir (Hoopes, 1973). Dulles, 
ABD’nin Cenevre Konferansında alınan kararları reddetmesine, Diem’i ve yeni ya-
pay Güney Vietnam’ı desteklemesine ve SEATO’nun kurulmasına etki etmiştir. 

Fransızlar ve Vietminh kuvvetleri, Dien Bien Phu’da savaşırken, Hindiçini ile 
ilgili konuları tartışmak için uluslararası bir konferans düzenlenmiştir. Kore’de üç 
yıl süren savaşı, Panmunjom Anlaşması ile ateşkes sağlanması sona erdirmiş, bu 
nedenle Fransız Hindiçindeki savaşı bitirmek için bu durum uygun fırsat olarak 
görülmüştür (Angın, 1966). Bölgenin geleceği üzerine görüşmeler, 8 Mayıs 1954’te 
Cenevre’de başladığı sırada Dienbienphu Savaşı, Vietnamlıların zaferi ile sonuçlan-
mıştı (Altuğ, 1998)

Cenevre Konferansı; Fransa, Bao Dai (Güney Vietnam), Vietminh (Kuzey 
Vietnam), Kamboçya, Laos, ABD, Sovyetler Birliği, Çin ve Büyük Britanya’yı tem-
sil eden heyetlerin katılımıyla, bölgedeki savaşı sona erdirmek amacıyla Cenevre’de 
toplanmıştır (ATESE, 1979, s. 27). Ho’nun Vietminh’i, olabildiğince Vietnam 
üzerinde kontrol kurmayı ve bölgedeki yabancıları dışarı çıkarmayı amaçlamakta-
dır. Bununla birlikte savaş yorgunluğu ve bezginliği nedeniyle bir tür ateşkes umut 
etmektedir. Güney Vietnam idaresi ise, Vietnam’ın bağımsızlığı ile birlikte rahat ve 
kolay bir yaşam istemektedir. Fransızlar ise Hindiçinde bazı ayrıcalıklarını devam 
ettirmekle birlikte ve sömürge savaşlarını sona erdirmeyi hedeflemektedir.

ABD, Güneydoğu Asya’da komünizmin tesisini engelleme ve Ho Chi Minh’in 
kazanacağı kesin gözüyle bakılan Vietnam’daki muhtemel seçimleri engelleme dü-
şüncesindedir. Ayrıca ABD, Vietnam hükümetinde komünistlerin varlığı fikrini red-
detmekte ve birleşik bir antikomünist Vietnam’ın kurulmasını istemektedir. Çinliler, 
Çin’deki iç savaştan kurtulmuşken batılı emperyalist güçleri Çin sınırlarından uzak 
tutmak amacıyla Hindiçinde barış istemektedir. Çin ayrıca gücünü göstermek, dip-
lomatik tanınma ve ticari ilişkiler kurmak amacındadır. Sovyetler, hem Fransızları 
Amerikalılardan ve hem de Ho’yu Çinlilerden ayırmayı amaçlamışlar, SSCB’ye zarar 
verebilecek sıkıntılı durumları etkisiz hale getirme konusunda çaba sarf etmişlerdir. 
İngilizler ise konferans vasıtasıyla komünizmin ilerleyişini durdurmak ve daha geniş 
muhtemel bir savaşı önlemek istemektedir (Sanders, 2007, s. 35). 
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Bu şekilde Cenevre Ateşkes Antlaşması 1954’te imzalanmıştır. Antlaşmayla, 
Çin devlet başkanı Zhou tarafından temsil edilen Vietminh ve Fransa anlaşma 
sağlamıştır. Antlaşmaya göre Vietnam’ın kuzeyinde komünist yönetim tesis edi-
lirken, Bao Dai ve yeni başbakanı Diem güney Vietnam’ı yönetecektir. Kuzey ve 
Güney Vietnam arasındaki bölünme çizgisi 17. paralele sabitlenmiştir. Ho’nun 
Vietminh’i, 17. paralelin güneyinde işgal ettikleri bölgeden vazgeçmek zorunda 
kalmış, bu paralelin 10 km kuzeyi, askerden arındırılmış bölge olarak belirlenmiştir 
(Angın, 1966). Fransız kuvvetleri kuzeyden ve Ho’nun Vietminh kuvvetleri ise gü-
neyden çekilmek zorunda kalmışlardır. 1956’da Vietnam’ın yeniden birleştirileceği 
tek bir Vietnam hükümeti için demokratik seçimler yapılması kararlaştırılmıştır 
(Sivaram, 1967, s. 40). Antlaşmaya göre ne kuzey, ne de güney Vietnam yönetimi, 
yabancı güçlerle herhangi bir askeri ittifak yapmayacak, ya da kendi ülkelerinde ya-
bancı devletlerin askeri üs tesis etmelerine izin vermeyecek, Fransızlar ise, yalnızca 
1956’daki seçimlere hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla güneyde varlıklarını 
devam ettireceklerdir. Cenevre Konferansı sonrasında ateşkes belgesi dışında hiçbir 
belge imzalanmamıştır (Sanders, 2007, s. 36). Bu müzakerelerde, Laos ve Kamboç-
ya’ya bağımsızlıkları verilmiştir (Giap, 1968, s. 129). Ayrıca bu iki devlet, 14 Aralık 
1955’te Birleşmiş Milletlere katılmışlardır. (Altuğ, 1998, s. 22). 

Ho’nun kuzeyde taşların yerine oturması için zamana ihtiyacı bulunmaktadır 
ve barış ona bunun için gerekli zamanı sağlayacaktır (Giap, 1968, s. 130-131). 
Ho, 1956’da ülke çapında yapılacak olan seçimlerin yapılması maddesine saygı du-
yulacağına 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 söylemiştir 
(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 şekilde Vietnam Demokratik Cumhuri-
yeti’ni desteklemediğini fark etmiştir. Zira onu geri çekilme konusunda zorlamış-
lardır (Sanders, 2007).

Çin Halk Cumhuriyeti›ni tanıma konusundaki isteksizliği ve Vietnam›ın kuze-
yinin komünist kontrolün eline geçmesine karşın Eisenhower yönetimi, ABD’nin 
bir taraf olmadığını belirterek, Cenevre anlaşmalarına saygı duymayı kabul etmiş, 
ancak imzalamamıştır. Alınan kararlara bağlı olduğunu ve herhangi bir saldırının 
yenilenmesi ihtimalinden dolayı büyük endişe içerisinde olduklarını söyleyerek 
uyarıda bulunmuştur. Buna rağmen ABD yönetimi, 17. paralelin geçici ateşkes 
hattını, iki ülke arasındaki komünist ve antikomünist olan iki devlet arasında kalıcı 
bir bölünme olarak yanlış yorumlamıştır. Kısacası Cenevre Anlaşması ve Vietnam, 
Soğuk Savaş kurbanı olmuştur denilebilir (Sanders, 2007, s. 39). Bu şekilde Kuzey 
Vietnam, Güney’i kurtarmak için saldırılara başlayacaktır (Giap, 2009). 
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4. SEATO’NUN KURULUŞU VE GELİŞİMİ
Eisenhower, Ho’nun Cenevre’de galip geldiğini ve ABD’nin Uzak Doğu’da presti-
jini geri kazanmak için bir şeyler yapması gerektiğini düşünmektedir. Amerika bu 
nedenle, İngiltere, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda, Tayland, Filipinler ve Pakis-
tan’ı bir savunma ittifakında birleştiren Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı’nı 
(SEATO) tesis etmek için harekete geçmiştir (Sanders, 2007, s. 41). O dönemde 
Güneydoğu Asya ülkeleri ve Avustralya arasında bazı bölgesel anlaşmazlıklar bu-
lunmaktadır. SEATO, bunlara da çare olabileceği değerlendirilmektedir. Bununla 
birlikte, Eisenhower’ın ABD başkanı seçilmesi ile askeri bir pakt fikri ileri bir saf-
haya taşınmıştır. Ayrıca, Kore’de ve Güneydoğu Asya bölgesinde, Çinli komünist 
güçlerin eylemlerini serbest bırakabilecek bir ateşkes ihtimali dahi ABD yönetimini 
son derece rahatsız etmiştir (Daily Examiner, 1954).

Komünizmin yayılmacı tehdidi ve ABD’nin bölgesel ve küresel çıkarlarına ya-
pacağı zarar ihtimali, ABD yönetiminin bölgede takip ettiği politikaları şekillendir-
me konusunda büyük etkiye sahiptir. Eisenhower yönetimi, Güneydoğu Asya dev-
letlerinin bir dizi domino etkisiyle, komünist sistemin tesiri altına girme tehlikesine 
devamlı vurgu yapmakta ve bu konu ile alakalı endişelerini belirtmektedir (Paul, 
2010, s. 129). Buna karşın Paktın teşkil edilmesindeki en önemli kişi olarak John 
Foster Dulles gösterilmektedir. Dulles,1954 Mart’ında Fransa’nın Dien Bien Phu 
savaşında yenilmesine karşın, Asya’daki kızıl tehdit ile mücadele etmek için birleşik 
bir eylem çağrısında bulunmuştur. Dien Bien Phu’yu müteakiben gerçekleştirilen 
Cenevre Müzakereleri, komünist lider Ho Chi Minh’i Kuzey Vietnam üzerinde 
serbest bırakmış, Güney Vietnam’da da kaotik bir siyasi ortama sebep olmuştur. 
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 düşeni 
yapması ve kötü imajından kurtulması gerektiğini ifade etmiştir. Bunun yegâne 
aracı olarak da Güneydoğu Asya için bölgesel bir güvenlik anlaşmasını çare olarak 
görmüştür. Bu nedenle, 1954’e gelindiğinde Dulles, anlaşmayı Hindiçine yapılacak 
bir askeri müdahaleyi kolaylaştıracak bir mekanizmadan çok, bunun aksine böyle 
bir eylemi gereksiz kılacak anti-komünist birliğin bir sembolü şeklinde görmektedir 
(Tribune, SEATO Today, 1972) ve SEATO paktı da bu sebeple hızlı bir şekilde tesis 
edilmiştir (FRUS, 1954, s. 1044). 

Pakistan ise, Hindistan’a karşı mücadelesinde her zaman destek arayışı için-
de olması sebebiyle, katılım davetini hızlıca kabul etmiştir. Bu nedenle, Hindistan 
pakta karşı memnuniyetsizliğini dile getirmiştir (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 ilişkilerin de bozulmasına 
sebep olmuştur (Mehdi, 1974, s. 24).
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Bu pakt şemsiyesi 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 karşı birlikte hareket etmeleri öngö-
rülmüştür. Dulles’un, ABD’nin sınırlı kontrol sahibi olduğu ve o dönemki mevcut 
durumun hiçbir şekilde umut verici olmadığı güneydoğu Asya bölgesinde, (Nort-
hern 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 şeyin gerçekleşmesi ABD açısından çok daha kötü bir 
durum olarak düşünülmektedir (Schechner, 1960). Bu nedenle, Çin’e karşı sert bir 
düşmanlık tanımından uzak durmaya çalışan Dulles, antlaşmanın temel gayesinin 
sınırlı ve kapsamlı bir bölgesel pakt olarak şekillenmesine karşı çıkmıştır. Ona göre 
bu pakt, Güneydoğu Asya’da ortaya çıkacak bir silahlı saldırı durumunda, Çin’e 
veya başka bir devlete yapılan misilleme saldırıları için yasal bir çerçeve oluşturmalı 
ve müttefiklerini ise ABD’nin buradaki eylemlerini desteklemeye ve onaylamaya 
mecbur etmelidir. Ayrıca Dulles’a göre anlaşma, ne ABD’nin nükleer silah kullan-
ma özgürlüğünü sınırlandırmalı ne de ABD kuvvetlerine bölgedeki yerel savunma 
konusunda bir yükümlülük sözü verdirmelidir (FRUS, 1954, s. 1170).

Pakt üyeleri komünist yayılmacılığa karşı birlikte mücadele ettiklerini açık ve 
net bir ifadeyle belirtmiştir (FRUS, 1952-1954). Bu paktın imzalanmasıyla birlikte, 
Çin’in Güneydoğu Asya’da barışa karşı açık ve net bir tehdit olduğu şüphe götür-
mez hale gelmiştir. Anlaşma, bir saldırı halinde, savunulması gereken alanı daha net 
bir şekilde tanımlamıştır. Anlaşma, ilk olarak, 21° 30’ kuzeydeki Pasifik’i dışlamış 
ve Hong Kong’u savunma konusunda herhangi bir vaatte de bulunmamıştır. İkin-
ci olarak ise Laos, Kamboçya ve Güney Vietnam Hükümeti topraklarını güvence 
altına alarak bölgedeki yeni statükoyu korumaya dair taahhütlerini daha da kuvvet-
lendirmiştir (Nairn, 1968, s. 6). Ayrıca bölgedeki çatışmalar tamamen sonlandırı-
lamadığı için, ABD kuvvetlerine bölgede varlığını devam etmesi için yasal çerçeve 
sağlanmıştır. Buna karşın SEATO, üyelerinin gerçek manada bir fikir etrafında asla 
birleşemediği bir ittifak olarak da değerlendirilmiştir (Dingman, 1989).

SEATO’nun teşkil edilmesi, ABD’nin askeri olarak doğrudan doğruya güney-
doğu Asya’nın savunmasına müdahale etmeye başladığı bir dönemi de beraberinde 
getirmiştir. İttifak üyelerine göre, bölgedeki devletlerin komünist idarelerin eline 
geçmesi, bölgeye yönelik en büyük tehdidi oluşturmaktadır. Bununla birlikte be-
lirtilmelidir ki, SEATO, komünist istila tehdidini bertaraf etme konusunda etkili 
bir yöntem geliştirememiştir. Nitekim SEATO’nun komünist yayılmacı hareketlerin 
bölge hükümetlerini devirme sorunuyla yüzleşememesi, 1960/61 tarihli Laos krizin-
de ortaya çıkmış, (Tribune, 1960) buna karşın SEATO üyeleri, çok etkili olmayan 
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bir şekilde yanıt vermek zorunda kalmışlardır (Kochavi, 2002, s. 117). Açık bir sal-
dırının olmadığı durumlarda, SEATO üyeleri sadece istişarede bulunmayı yeterli 
görmüşlerdir. Laos krizinde ise Pathet Lao, Laos’un başkentinde bulunan Vientiane 
Hükümeti›ne karşı Vietnamlı komünistler tarafından organize edilen ve desteklenen 
saldırılar düzenlemiştir (Tribune, 1960). Ancak bölgeye gerçekleştirilen bu bölge 
dışı komünist müdahaleler resmi olarak kanıtlanamamıştır. Bununla birlikte, ABD, 
Fransa ve İngiltere, Laos’taki bu komünist yıkıcı tehdidin çözüme kavuşturulması 
konusunda politik anlaşmazlık yaşamışlardır. Bu durum ise onların bu konuda ey-
lemsiz bir şekilde kalmalarına sebep olmuştur (ColumbiaMissourian, 1969).

Esasen, SEATO’nun Laos’ta veya Vietnam’da, özellikle de bölge dışı komünist 
müdahalenin görüldüğüne dair haberlerde, bu bölge ülkelerinde yaşayanlar arasın-
daki etnik benzerlik nedeniyle, müdahale için geçerli bir kanıtı bulunamamaktaydı. 
Bu suretle ABD, bazı SEATO müttefiklerinin desteğiyle birlikte ve diğer üye dev-
letlerin de açık muhalefetine rağmen, güney Vietnam’a tek taraflı olarak müdahale 
etmiştir (Tribune, 1969).

5. VİETNAM’A TEK TARAFLI MÜDAHALE
1945’te Kuzey Vietnam kuvvetlerinin Fransız sömürge idaresine karşı ortaya koy-
dukları mücadele, güney Vietnam’ın merkezi olan Saygon’un düşmesi ve güney 
Vietnam’ın idaresinin komünistlerin eline geçmesine kadar durmamıştır (Sanders, 
2007, s. 43). ABD, 1954’den itibaren ülkenin parçalanmış durumunu korumak ve 
Cenevre kararlarının uygulanmasını engellemek için uğraşmıştır (Giap, 1968, s. 
132). Bu amaca hizmet etmesi amacıyla, Vietnam politiğinde daha önceden hiç bu-
lunmamış veya siyasi bir örgüt tarafından da destek görmemiş olan Diem, Güney 
Vietnam’ın başına geçirilmiştir (Altuğ, 1998). ABD başkanı Johnson, Diem için 
Vietnam’ın Churchill’i demekte ve övgüler yağdırmaktaydı (ATESE, 1979, s. 34). 

Diem yönetimi altında güneydeki durum, 1958’de daha da kötüleşmiştir. Viet-
kong birliklerinin gizlendikleri yerleri tespit etmek son derece zor olduğundan yerli 
köylülerden yardım alınmaktadır. Vietkong gerillalarına yardım eden köylüler şid-
detle cezalandırılmakta, bilgi almak içinde güneyliler köylülere işkence etmektedir. 
Bu şekilde köylüler hükümet aleyhine dönmeye başlamışlardır.  1958’de 20 Vietkog-
lu esirin öldürülmesi olayı Vietkongluların karşı taarruza geçmelerine neden olmuş-
tur. Bu şekilde kargaşa ortamı daha da derinleşmiştir. Yerli halk için Amerika’nın 
bölgedeki faaliyetleri, Fransız ya da Japonlardan farklı değildir. Zira ABD, bölgede 
zengin bir şekilde 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 savaşın esas nedenini 
teşkil etmektedir. 
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Diem’in iktidarda devam etmesinin tek nedeni Amerikan menfaatlerini destek-
lemesidir. Güney Vietnam’daki yönetim, özellikle de kırsal alandaki halk üzerinde 
hâkimiyetini kaybetmekteydi (Duan, 1978, s. 56). Zira ABD’nin bu müdahalesi, 
Cenevre Sözleşmesinin Vietnam’ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü sağlayan 
maddelerinin uygulanmasını önlemiş ve halka karşı işlediği suçlarla birlikte savaşın 
nedeni olan sevilmeyen bir diktatörü yerinde tutmuştur. Bununla birlikte SEATO 
paktı, zaten başlı başına Cenevre anlaşmasına aykırıdır. Çünkü bu taahhüt, askeri 
taksimi kalıcı hale getirip korumak amacındadır (Altuğ, 1998, s. 72). Amerika 
bu şekilde SEATO’yu devreye sokarak, Vietnam’a yapılan müdahalenin tek taraflı 
değil, bir pakt dahilinde yapıldığını lanse etmeye çalışmıştır (Sanders, 2007, s. 
59). Bu şekilde ittifakın sadece ABD çıkarlarına hizmet edecek şekilde hazırlandığı 
düşünülebilir.

ABD yönetimi basından ve kendi kamuoyundan gelişmeleri her zaman gizleme 
ihtiyacı duymuştur (Sivaram, 1967, s. 145). Buna karşın Vietkongluların köylülere 
karşı sergiledikleri düzgün ve paylaşımcı tavırlar, onların kazanmasına etki etmiştir. 
Bir Vietnam köylüsü bununla ilgili olarak Vietkong’un, sahibi tarlasının başında 
olmayan pirinç tarlalarını çiftçiler arasında bölüştürdüğünü söylemiştir (Sanders, 
2007, s. 69). Savaşa katılan bazı ABD askerlerinin ifadelerine göre, ABD’nin savaşa 
katılmasının sebebi hava ve kara harekatında yeni silahların ve taktiklerin dene-
nebilmesidir (Sanders, 2007, s. 72). John Foster Dulles, Dien Bien Phu da ısrarla 
nükleer silahların kullanılmasını istemiştir. Savaş esnasında bölgede bol miktarda 
zehirli kimyasal silah kullanılmıştır. Gelen tepkilerden sonra kullanılan bu ilaçların 
ABD’de de kullanılan yaprak dökmeye neden olan kimyasal ilaçlar olduğu ve zarar-
lı olmadığı söylenmiştir (Sanders, 2007, s. 17). Gelen tepkiler üzerine ise ABD’li 
yetkililer tarafından hiçbir Amerikan askerinin savaşa katılmadığı, Amerikalı subay 
ve uzmanların Vietnam’da sadece öğütlerde bulunmak, destek ve yardımcı olmak 
amacıyla bulundukları belirtilmiştir (Sanders, 2007, s. 18). Bölgede bulunan has-
taneleri, köyleri ve bunun gibi masum yerleşim yerlerini ABD napalmlarla yok et-
miştir (ATESE, 1979, s. 36) Bununla birlikte, kimin Vietkonglu kimin köylü ya da 
komünist olduğunu anlamaktan aciz olan ABD askerleri, kendilerini tehlikeye ata-
cağını düşündükleri herkesi öldürmekte, her öldürülen ise komünist sayılmaktadır 
(Sanders, 2007, s. 25). Vietnam’a ABD müdahalesi bir yıpratma ve bombardıman 
savaşı halini almıştır (Neale, 2004, s. 83). 

ABD hükümeti, güney Vietnam’a müdahalesini SEATO’nun bu bölgeyi sa-
vunma taahhüdüne dayandırmıştır (Sanders, 2007, s. 35). Ayrıca 3 Haziran 1964 
tarihinde New York Times’ta çıkan Dulles’in sözlerinde, SEATO’nun temel amacı-
nın Amerikan başkanına, Hindiçin bölgesinin iç işlerine karışabilmek için gerekli 
yetkiyi sağlamak olduğu itiraf edilmiştir. Bu şekilde amacının, Güneydoğu Asya 
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ülkelerini saldırıya karşı değil komünist saldırısına karşı korumak olduğu anlaşıl-
maktadır (Sanders, 2007, s. 36). 

Savaşın bilançosunda ise, 1965’ten 1973’e kadar 2.594.000 asker savaşa ka-
tılmış ve 58.220 kişi ölmüştür. 153.303’ü yaralanmış ve 1643’ü kaybolmuştur. 
ABD, toplamda 200 milyar dolar para harcamıştır (Altuğ, 1998, s. 135). Toplu 
halde yapılan işkenceler, insanları canlı canlı yakmalar, biyolojik saldırılar, napalm 
bombaları, köy baskınları, toplu cinayetler ve yağmalar bu savaşta sık sık görülen 
ve normal hale gelen durumlar olmuştur (ATESE, 1979). ABD’den 19.000 km 
uzakta meydana gelen olayları Amerikalılar basın ve televizyon yoluyla öğrenmiştir. 
Bu şekilde insanlar savaştan soğumuş ve ABD kamuoyunun savaşa olan desteği 
her geçen gün azalmıştır. Zaten, 1960’lardan itibaren Vietnam Savaşı yaygın halk 
muhalefetini ortaya çıkartmış ve Amerikalılar arasında haksız bir savaşa karşı tepki 
ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte ABD saldırısına karşı Kuzey Vietnam halkı birle-
şebilmiştir (Giap, 1968). 

1970’lere gelindiğinde ise ABD nüfusunun yarıdan fazlası savaş aleyhtarı bir 
durum almıştır. Vietnam’ın dağlık orta bölgelerinde bir kasaba olan Buon Ma Thu-
ot’nın ele geçirilişiyle savaşın kaderi değişmiş ve Kuzey Vietnam güçleri iyice güç-
lenmiş, moral kazanmış ve nihayet iki ay sonra 30 Nisan 1975 tarihinde Güney’in 
başkenti olan, o zamanki adıyla Saygon’u ele geçirmiştir (Neale, 2004, s. 173)

6. PAKTIN FESHEDİLİŞİ 
Tayland Başbakan Sanya Thamasak’a göre, Laos’ta otuz bin Kuzey Vietnam ordusu 
askerinin varlığının Tayland için doğrudan bir tehdit oluşturduğu bir dönemde, 
Tayland’ın hâlâ SEATO’ya ihtiyacı bulunmaktadır. Bunu göstermek için, döne-
min Dışişleri Bakanı Chaphan Isailangkun Na Ayuthaya, 1974’te, Hindiçindeki 
belirsizlik ve çatışma nedeniyle SEATO’nun kendileri için önemini belirtmiştir. 
Ancak, bölgede kötüleşen durum, Taylandlı liderleri Vietnam komünistlerine ve 
SEATO’ya yönelik tutumlarını tekrar gözden geçirmeye sevk etmiştir. Tayland Baş-
bakanı, ülkesi için bağımsız bir dış politika izleyeceğini ilan ettiğinde, SEATO’da 
artık bir dönüm noktasına ulaşılmıştır. 19 Mart 1975’te Başbakan Kukrit Pramoj, 
Tayland hükümetinin Çin ile normal diplomatik ilişkiler kuracağını ve bölge dışı 
yabancı güçlerin Tayland’dan geri çekilmesine yönelik gerekli adımları bir yıl içeri-
sinde atacaklarını belirtmiştir (Chopra, 1975, s. 1460).

Kukrit ayrıca, Tayland’ın Kuzey Vietnam ile yapıcı ilişkiler geliştirmeye çalışa-
cağını da belirtmiştir. Tayland, Amerikan kuvvetlerinin geri çekilmesini sağlamak 
amacıyla, Kuzey Vietnam’ın temel taleplerinden birini kabul etmiştir. Tayland 
yönetimi, 5 Mayıs 1975’te Amerikan kuvvetlerinin kısmi geri çekilmesi için bir 
anlaşma imzalamıştır (Tribune, 1975). Bu anlaşmaya binaen son Amerikan kuvvet-
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lerinin geri çekilme tarihi 20 Mart 1976 olarak belirlenmiştir. Komünist dünya ile 
uyum sağlama zorunluluğu, SEATO’nun yaklaşmakta olan düşüşüyle birlikte hız 
kazanmıştır. 18 Nisan 1975’de Kampuçya Ulusal Birliği hükümeti, Tayland tarafın-
dan resmen tanınmıştır (Tribune, 1975). Saygon’un düştüğü gün ise, 30 Nisan’da 
Kukrit, Güney Vietnam’daki Geçici Devrimci Hükümeti tanıdıklarını ilan etmiştir. 
ABD Büyükelçisi Anand Panyarachun ise, ABD’nin Hindiçindeki yenilgiye uğra-
masına karşı Tayland’a karşı yaşadıkları hayal kırıklığına vurgu yapmıştır. Ayrıca, 
Tayland’ın kendini savunma ve kendi düzeninin sağlama mecburiyetinin vaktinin 
geldiğini de açıkça belirtmiştir. ABD elçisi ayrıca, Hindiçinin çöküşü ile beraber, 
ABD’nin artık bölgede barış garantisi olamayacağını, bu şekilde komünizmin yayıl-
masını önleyemeyeceğini de ilan etmiştir (Buszynski, 1981).

Güneydoğu Asya’da ortaya çıkan krizde belki de en az dikkat çeken aktör, SE-
ATO’dur (Nairn, 1968, s. 5). Nixon’un Çin’i ziyareti ile (Ladley, 2002) ABD ve 
bölge ülkeleri tarafından Çin ile ilişkilerin kurulmaya başlanması, Vietnam savaşın-
dan sonra Hindiçinde ortaya çıkan yeni statükoda önemli bir faktör olmuştur. Sa-
vaştan sonra ise Tayland, SEATO’yu yürürlükten kaldırmak için kendisine yapılan 
bölgesel baskıya boyun eğmeye başlamıştır. Zira SEATO, Vietnamlı komünistler 
ile olan ilişkileri daha da kötüleştiren görünür bir Amerikan taahhüdünün böl-
gedeki son sembolü olarak kalmıştır. Filipinler örneğinde ise, yeni bir dış politika 
ayarlama sürecinde de benzer durumlar yaşanmıştır. Filipinlerin, Dış Politika ve 
Ulusal Güvenlik Konseyleri, Ekim 1974’te Çin ve Sovyetler Birliği ile ilişki kurmak 
için tavsiye politikaları geliştirmişlerdir. Dışişleri Bakanı Marcos bu niyetini resmi 
olarak 7 Ekim 1974’de ABD’ye ve ASEAN ülkelerine iletmiştir. Kuzey Vietnam’ın 
son taarruzunda Saygon düşmek üzereydi. Bu nedenle Marcos, 11 Nisan 1975’te 
Güney Vietnam’daki durumun, Filipinler’i kendi bölgesel güvenlik politikalarını 
gözden geçirmeye zorladığını belirtmiştir (Khoo, 2011, s. 117).

Marcos, Hindiçindeki kaos ortamında, ABD ile yaptığı ikili güvenlik düzen-
lemelerinden ziyade, Filipinlerin güvenliği konusunda ilgisi son derece yetersiz, 
çok taraflı bir ittifak olan SEATO’nun faydaları konusunda endişe duyduğunu 
belirtmiştir. Filipinlerin kendi dış politikasını belirleme sürecinde, Marcos›un 7 - 
11 Haziran 1975 tarihlerinde Pekin’e yaptığı seyahatle birlikte bu durum doruk 
noktasına ulaşmış ve bu ziyarette, 9 Haziran’dan itibaren Çin ile resmi diplomatik 
ilişkiler kurulması kararlaştırılmıştır (TheCanberraTimes, 1975). Pekin seyahati 
esnasında Marcos, Filipinler’in SEATO’daki üyeliğini tekrar gözden geçireceği-
ni açık bir dille belirtmiştir. Marcos’un bu açıklamasıyla, Hindiçin devletleriyle 
ilişkilerin gelişmesini engellemeye sebep olan soğuk savaş ittifaklarını ortadan 
kaldırmak istediği anlaşılmaktadır. Çünkü SEATO’nun ortadan kaldırılması, 
Vietnam savaşı sonrası dönemde, bölge devletleriyle ilişkilerin yeni bir zeminde 
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kurulmasına yardımcı olacaktır. Filipinler, bölgesel işbirliği ilkesini daha da ge-
liştirmek için, Hindiçinin komünist devletleri ile ilişkilerini geliştirme amacını 
sıklıkla ifade ederek, bu amaçlarını her platformda sergilemeye başlamıştı. Mar-
cos’un Çin’e yaptığı bu ziyaretten sonra, Tayland ve Filipinler’in girişimlerinin 
SEATO’nun dağıldığına dair ilk işaretler olarak yorumlanmasına sebep olmuştur 
(Indorf, 1975, s. 2).

SEATO’nun varlığını sonlandırma kararı, Taylandlı lider Kukrit Pramoj’un 
22-24 Temmuz 1975 tarihleri   arasındaki Manila’ya yaptığı ziyaret sırasında alın-
mıştır. Kukrit, Manila ziyaretinin amacının SEATO hakkında konuşmak oldu-
ğunu belirterek, organizasyonun bir süredir boşta kalmasından dolayı SEATO 
müttefikleriyle, SEATO’nun rolü hakkında konuşmanın gerekliliğinin ortaya 
çıktığını belirtmiştir. Anlaşmanın varlığı, görünüşte bu ziyarette bir sorun değil-
dir ve antlaşma örgütünün geleceği ile ilgili konular ele alınmıştır. İki taraf için 
de ortak karar, SEATO’nun sonlandırılması için harekete geçmesi gereken tarafın 
Filipinler olduğudur (TheCanberraTimes, 1975). Çünkü Hindiçindeki kayıp-
lardan sonra organizasyonun etkisizliği açıkça görülmüştür. 24 Temmuz 1975 
tarihli toplantıda ortak bir tebliğ hazırlanmıştır. Buna göre SEATO’nun rolünü 
inceleyen iki lider, organizasyonun bölgedeki yeni konjonktüre uyum sağlaması 
için aşamalı olarak etkisiz hale getirilmesi gerektiğini kararlaştırmıştır. Tebliğde 
herhangi bir zaman tablosu belirtilmemiş, bununla birlikte her iki lider de Hin-
diçinde bulunan her bir devletle diplomatik ilişkilere girme isteklerini yinelemiş-
lerdir (Buszynski, 1981).

SEATO’yu ortadan kaldırma kararıyla yeni bölgesel ve küresel gerçekliklere 
adapte olmak istenmiştir. SEATO yirminci konsey toplantısı, 24 Eylül 1975’te 
ABD’nin New York’taki Birleşmiş Milletler misyonunda gerçekleştirilmiş ve bu 
toplantı sırasında yukarıda belirtilen durumlar değerlendirilmiştir (The Canberra 
Times, 1975). SEATO Konseyi basit bir dille değişen koşullar karşısında örgütün 
sona ermesi gerektiğine karar vermiştir. Bu karar oy birliğiyle tüm üyeler tarafın-
dan alınmıştır. SEATO Genel Sekreterinden resmi olarak kararı uygulamak ama-
cıyla gerekli adımları belirleyecek bir plan hazırlaması istenmiş ve mevcut SEATO 
projelerinden bazılarının iki taraflı olarak devam ettirilerek elde tutulma imkânı-
nın olup olmadığının araştırılması yönünde görüş bildirilmiştir (Buszynski, 1981). 
SEATO Konsey Temsilcilerinin son toplantısı ise, 22 Haziran 1977’de yapılmıştır. 
Bu son toplantıya tüm mevcut üyeler delegeleriyle katılmıştır. SEATO, resmi ola-
rak 30 Haziran 1977’de lağvedilmiştir (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 girişimleri tam 
bir fiyasko olarak değerlenmiştir.
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SONUÇ 
Birçok doğu dilinde ABD’nin Vietnam’a müdahalesi ile ilgili kötü durum resimlerle 
tasvir edilmiştir. Bu duruma ‘kaplana binme’ denilmektedir. Binici için korkunç bir 
imtihandır ve kaplana kolayca yem olacağından sırtından inmeyi düşünememekte-
dir (Sivaram, 1967, s. 145). ABD, Vietnam’a müdahale ederek kaplana binmiştir. 
Roosevelt döneminden itibaren ABD’nin bölgenin yer üstü ve yer altı kaynaklarıyla 
yakinen ilgilendiği bilinmektedir. Ancak II. Dünya Savaşı’nın ABD’ye bindirdiği 
yük, Güneydoğu Asya meselesine erken zamanlarda dâhil olmasını engellemiştir. 
Roosevelt, II. Dünya Savaşı devam ederken Vietnam’ın yani Hindiçin bölgesinin 
geleceği hakkında bir dizi çelişkili açıklamalar yapmıştır. Buna rağmen Dien Bien 
Puh’da Fransızların yenilmesine kadar bölgeye fiili olarak müdahalede bulunulma-
mıştır. Fransızların savaştan bıkkınlığı ve ABD yardımının zaman alması karşısında 
bölgeden çekilmek ve ABD’ye Avrupa’da destek vermemekle tehdit etmesi ABD’nin 
savaşa fiili olarak müdahale etmesine sebep olmuştur. 

1954 yılında Cenevre Konferansı sonucunda Ho Chi Minh, kuzey Vietnam’da 
serbest bırakılmıştır. Buna karşı güney Vietnam’da Bao Dai yönetimi kurularak, 
ABD’nin kukla yönetimi olan Güney Vietnam her açıdan ABD tarafından destek-
lenmiştir. Ancak ABD’li yöneticiler Cenevre’da Ho’nun kazandığını ve Güneydoğu 
Asya’daki Vietnam’ı komünist idareye kolaylıkla terk ederek bir domino etkisine se-
bep olmayı asla kabul edemeyeceklerini belirtmişlerdir. Dulles, bu şekilde bir ABD 
müdahalesinin bölgede gerçekleşmesi durumunda, bu müdahalenin bir pakt şemsi-
yesi altında gerçekleştiğini göstermek için SEATO’yu teşkil etmiştir. 

En basit ifadeyle SEATO’nun amacının komünizmin bölgede genişlemesinin 
engellenmesi olduğu söylenebilir. Ancak Dulles’e göre paktın kuruluş amacı, ABD 
başkanının bölgeye daha kolay bir şekilde müdahale edebilmesidir. Ancak bu mü-
dahale, Kuzey Vietnam’daki direnişi ve birliği etkilemiştir. Kendisine güçlü bir lider 
bulan komünist hareket, ABD saldırılarına karşı kendisinden beklenmeyen bir şe-
kilde direniş göstermiş ve SEATO içerisindeki fikirsel ayrılıklar sonucunda kendisi-
ni büyük güçlere de kabul ettirmiştir. Ancak Vietnam’ın savaş sonunda elinde kalan 
harabeye dönmüş bir ülke ve tam bir yıkım olmuştur. 

SEATO’ya üye ülkelerin tamamının pakta girişinin farklı nedenleri bulunmak-
taydı. Bu farklı beklentilerin ve nedenlerin bir araya getirdiği ülkeler, tahmin edi-
leceği gibi bölgede güçlü ve etkili bir pakt meydana getirememiştir. SEATO hiçbir 
zaman bölgede ciddi bir varlık gösterememiş, kendisinden beklendiği bir şekilde 
hareket edememiştir. SEATO’nun varlığına en büyük darbeyi yine ABD vurmuş-
tur. Zira, Vietnam’a bütün pakt üyelerinin karşı çıkmasına rağmen tek taraflı olarak 
müdahale etmesi ve 21 yıl süren savaşta da hiçbir ciddi başarı gösterememesi paktın 
sonunu getirmiştir. İttifak, sadece her sene askeri tatbikatlar düzenleyebilmiş bir 
kağıt kaplan olarak değerlendirilmiştir.   
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GİRİŞ

Avrupalılar, Roma döneminde Akdeniz için “Mare Nostrum” (bizim denizimiz) 
ifadesini kullanarak Akdeniz coğrafyasını kendilerine ait bir dünya olarak belirle-
mişlerdir. İslam Medeniyetinin yükseldiği Batı Medeniyetinin gerilediği dönemde 
Akdeniz’in Afrika ve Asya kıyılarındaki Avrupa hâkimiyetinin sona ermeye başla-
masıyla Avrupalıların zihnindeki Akdeniz algısında da değişimler yaşanmıştır. Uzun 
yıllar süren Haçlı Seferleri’nin kalıcı başarılar getirememesi, Batı’nın sınırlarını, Ak-
deniz coğrafyasından Yunanistan’ın doğu sınırlarına kadar çekmesine sebep olmuş-
tur. Avrupalılar her ne kadar Akdeniz’in Afrika ve Asya sahillerinden demografik 
olarak geri çekilmiş olsa da bölgeyi ekonomik açıdan hükümranlığı altına almak 
için her fırsattı değerlendirme gayreti içerisinde olmuştur. 

Avrupa’da birlik fikri daha önce birçok Avrupalı düşünür tarafından zikredilmiş 
olsa da Avrupa’da entegrasyonun kurulması İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem-
de gerçekleşmiştir. Avrupa kültürü dünya genelinde günümüze kadar hala hâkim 
kültür olarak görülse de İkinci Dünya Savaşı sonrasında hiçbir Avrupa devletinin 
tek başına ne Avrupa’da ne de dünyanın herhangi bir coğrafyasında hâkimiyetini 
uzun süre devam ettiremeyeceği görülmüştür. Dünya güç merkezlerinin ABD ve 
SSCB yönünde şekilleniyor olması, Avrupa’da birlikte hareket etme düşüncesini de 
güçlendirmiştir. Her ne kadar Dünya Savaşları’nın yıkıcılığı ve bir daha bu denli 
bir çatışmanın yaşanmaması için AKÇT ile AB’nin temelleri atılmış olsa da Avru-
palıların zihnindeki Doğu ve Batı, Biz ve Onlar ayrımının da birlik fikrinde etkili 
olduğu söylenebilir. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile Avrupa için Kuzeyden gelebi-
lecek tehdit riskinin azalmış olması ve çok kutuplu bir görüntü çizen uluslararası 
ortamda Akdeniz’in Avrupalı olmayan coğrafyasında AB’nin etkinliğini artırmak 
istediği görülmektedir. 

Günümüz uluslararası ilişkiler 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 oluşturduğu bölgesel bir-
likteliklerin ülkelerden daha etkili olabilme ihtimali de ortaya çıkabilir. Avrupa’da 
birlik olma fikrinin güç dengesi odaklı Neorealist düşüncede üye devletler için ne 
denli faydalı olacağının testi olarak AB’nin Akdeniz politikasındaki başarısının da 
etkili olacağı düşünülmektedir. AB, Soğuk Savaş sonrası dönemde genişlemenin de 
getirmiş olduğu kendi iç sorunları ile uğraşırken konjonktürel gelişmelere de ilgisiz 
kalmamakta ve olayların sosyolojik, ekonomik, güvenlik gibi boyutlarının tamamı-
nı aynı anda değerlendirmek zorunda kalmaktadır. 
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1. AVRUPA GÜVENLİĞİ 
Akdeniz coğrafyası AB için sadece Avrupa nüfuzunun artırılacağı bir bölge olmak-
tan ziyade Avrupa güvenliği için de önem taşımaktadır. Bugün AB’nin en önemli 
gündem konularından bir tanesi yasadışı göç ve mülteci sorunudur. Mültecilerin 
Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşma gayretleri Akdeniz’e kıyısı bulunan Güney 
Avrupa devletlerinde çok ciddi bir sorun haline gelmiştir. Ayrıca Orta ve Kuzey 
Avrupa ülkelerinin mültecilerin geçişini engellemek amacıyla sınırlarını kapatmış 
olmaları da AB üyesi ülkeler arasında sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. 
Akdeniz coğrafyasındaki her gelişme artık AB’yi de ciddi şekilde ilgilendirmektedir. 
AB’nin ilgilendiği tek konunun güvenlik olmadığını ve Doğu Akdeniz’deki hid-
rokarbon yatakları üzerinde de hak iddia etmeye başladığı görülmekte. AB her ne 
kadar kendi içerisinde bir takım sorunlarla uğraşsa da bir yandan da ekonomik ve 
jeopolitik çıkarlar çerçevesinde bölgesel ve küresel politikalar yürüteceğinin sinyal-
lerini vermektedir.

İkinci dünya Savaşı sonrası ortamda gelişmeye başlayan Avrupa’da entegrasyo-
nun oluşturulması fikri AKÇT ile başlayan Avrupa Birliği sürecinin esasen güvenlik 
ihtiyaçları üzerine inşa edildiğini göstermektedir. Günümüz şartlarında Avrupa’da 
dünya savaşları gibi bir tehdit söz konusu olmasa da Avrupalı ülkelerin kimi za-
man farklılaşan güncel güvenlik kaygıları mevcuttur. AB’nin coğrafi olarak tehdit 
algıladığı birincil bölge Akdeniz’dir. Avrupa’ya Akdeniz’den gelmesi muhtemel teh-
dit algılarının başında yasadışı göç, yasak madde ticareti, korsanlık, terör ve çevre 
sorunları gelmektedir. AB’nin güney sınırlarını oluşturan Akdeniz coğrafyasında 
yaşanmış ve etkileri devam eden krizler ve istikrarsızlıklar AB ülkelerinin sosyal ve 
ekonomik yaşam tarzını tehdit etmektedir. 

1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği üç sü-
tunlu bir yapıya sahip olmuştur. Bu sütunlardan ODGP (Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikası) Avrupa güvenliğini, askeri boyutu da kapsayacak şekilde, üstlenmiştir 
(Yiğittepe, 2017: 121). ODGP’nin amaçları şu şekilde sıralanmıştır. 

• Birliğin ortak değerlerini, temel menfaatlerini ve bağımsızlığını korumak,
• Birliğin ve üye devletlerin güvenliğini tüm yollarla güçlendirmek,
• BM Sözleşmesi, Paris Şartı ve Helsinki Nihai Senedi hedefleri doğrultusunda 

barışı korumak ve uluslararası güvenliği güçlendirmek,
• Uluslararası işbirliğini geliştirmek,
• Demokrasiyi, hukuk devletini, insan haklarına saygıyı ve temel hürriyetleri 

pekiştirmek ve geliştirmek (Ülger, 2002: 96-98). 
AB bir çok zirve kararında Soğuk Savaş sonrası süreçte Avrupa savunmasına ve 

güvenliğine dair daha fazla inisiyatif alma niyetini ortaya koymaktadır. AB, Avru-
pa savunmasına dair NATO kararlarına bağlı olmadan kendisi hareket yeteneğini 
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kazanmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda 1999 yılındaki Helsinki Zirvesi’nde 60 
bin kişilik bir Avrupa ordusu kurulması kararı alınmasına rağmen söz konusu ordu 
halen tesis edilebilmiş değildir. AB’nin güvenlik yapılanmasının istenilen düzeye 
ulaşamamış olmasının en önemli nedeni üye ülkeler arasındaki görüş ayrılığıdır. 
Bugünkü şartlarda Avrupalı ülkelerin askeri açıdan yeterli düzeyde olmamaları ve 
askeri harcamalara daha fazla bütçe aktarma konusunda isteksiz oluşları, Avrupa 
güvenliğinin NATO imkân ve yeteneklerine bağımlı olmalarını zorunlu kılmıştır. 
Avrupa güvenliğinde NATO’ya bağlı olunmasının oluşturduğu en önemli rahat-
sızlık güvenlik algısında NATO ile AB’nin önceliklerinin zaman zaman çelişiyor 
olmasıdır.

11 Eylül saldırıları güvenlik yaklaşımlarının ve yöntemlerinin değişmesinde 
önemli bir dönüm noktası olmuştur. Saldırıların yöntemi ve hedefleri düşünüldü-
ğünde ABD ve NATO’nun askeri müdahaleyi ön plana koyan stratejisi AB ve diğer 
ülkeler tarafından kabul görmüş olsa da ilerleyen dönemde AB, ABD’nin NATO 
aracılığıyla gerçekleştirmeye çalıştığı askeri operasyonlara dayalı Önleyici Müdahale 
yönteminin Avrupa güvenlik anlayışı için uygun olmadığını düşünmüştür. AB için 
öncelikli olan Avrupa’nın çıkarlarıdır ve güvenlik politikaları bu çerçevede şekillen-
dirilmelidir. Avrupalı politikacılar açısından Avrupa için tehdit oluşturan bölgeler-
de sorunlar ekonomik ve siyasal argümanlar kullanılarak ortadan kaldırılabilir. Bu 
yaklaşım hem daha az maliyetli hem de daha az yıkıcı olabilir. Ayrıca yumuşak güç 
unsurları, kriz sonrası dönemlerde söz konusu bölgelerde nüfuz artırıcı ve devam 
ettirici etkenler olarak da kullanılabilir.

AB güvenlik yaklaşımını 11 Eylül saldırıları sonrasında ABD ve NATO ile ters 
düşmeyecek ancak sert güç uygulamalarından da kaçınılacak şekilde yeniden dizayn 
etme gayreti içerisine girmiştir. Bu kapsamda ABD’nin 2002 yılında ortaya koydu-
ğu Bush Doktrini olarak bilinen Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nin ardından, AB 
Konseyi 2003 yılında dönemin Avrupa Birliği yüksek temsilcisi Javier Solana tara-
fından hazırlanan “Daha İyi Bir Dünyada Güvenli Bir Avrupa” başlığı ile Avrupa 
Güvenlik Strateji Belgesi’ni kabul etmiştir. 

Bush Doktrini, Amerika’nın kendisi için tehdit olarak gördüğü her hangi bir 
ülkeye veya bölgeye askeri müdahale hakkı verirken, Avrupa Güvenlik Strateji Bel-
gesi daha yumuşak önleyici müdahale seçeneklerini öncelemektedir. AB’nin ken-
di kendine yeten bir ekonomiye sahip olmaması ve ticaretinin önemli bir kısmını 
ABD ile gerçekleştiriyor olmasına ek olarak ABD’nin Ortadoğu’da kurduğu petrol 
egemenliğinden AB’nin de fayda sağlıyor oluşu, dış 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 
karşı tepkisiz kalmakta veya düşük düzeyde katılım sağlamaktadır. AB ile ABD 
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arasında her iki tarafın da çıkarına olan yüksek yoğunluklu bir karşılıklı bağımlılık 
söz konusudur. Ancak bu bağımlıkta belirleyici olanın ABD olduğunu da görmek 
gerekir. AB’nin dış ve güvenlik politikasının karakteristiğine bakıldığında özellikle 
Ortadoğu ve Akdeniz’de ABD’nin sert gücü önceleyen politikasının AB’nin yumu-
şak gücü önceleyen eylemler ile desteklendiği görülebilir. Birçok AB zirvesinde de 
benzer kararlara vurgu yapılmaktadır.

2. AB’NİN GÜVENLİK GİRİŞİMLERİ
AB güvenlik anlayışında önce merkez sonra çevre bölgelerde istikrarı öngören bir 
yaklaşım benimsemektedir. Bugün için Avrupa merkezli bir çatışma beklentisi bu-
lunmamakta. AB’nin genişlemiş olması çatışma ihtimalini merkezden çevreye kay-
dırmıştır. Özellikle Doğu Avrupa, Kafkasya ve Balkan coğrafyasında halen çözüle-
memiş sınır sorunları mevcuttur. Ayrıca Kuzey Afrika ve Ortadoğu ile sınır olma 
özelliğini taşıyan Akdeniz bölgesi de AB için bir sorun alanı olarak görülmektedir. 
AB komşu bölgelerde istikrarın sağlanması için komşuluk politikasını geliştirme-
ye çalışmıştır. AB, 2004 yılından itibaren komşu ülkeler ile Ortaklık Anlaşmaları 
imzalamakta ve eylem planları geliştirmeye çalışmaktadır. Komşuluk politikası ile 
AB, ortak değerler ve çıkarlar çerçevesinde siyasal işbirliğini geliştirmek, ekonomik 
entegrasyonu sağlamak, terörizm, silahsızlanma ve çevre gibi konularda ortak çalış-
malar yürütmeyi öngörmektedir (https://www.eeas.europa.eu).     

ABD’nin sert gücüne karşı AB’nin yumuşak güç unsurları, Ortadoğu ve Ak-
deniz 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 komşu bölgelerle irtibatı canlı tutarak 
buradan gelebilecek tehditleri merkezinde mümkünse başlamadan ortadan kaldır-
mayı ve karşılıklı bağımlılık ilişkisi içeren bir ticaret alanı oluşturmayı hedeflemek-
tedir. 

AB’nin kuzeyli ülkeleri kendileri için Akdeniz coğrafyasından gelebilecek bir 
tehdit algısı hissetmemişlerdir. AB’nin güneyli ülkeleri Akdeniz’den gelebilecek teh-
dit noktasında daha temkinli davranmış olsalar da bu ülkelerde zamanın koşullarına 
uyarak ne askeri nede sosyal önlemleri yeterince almamışlardır. İlişkilerdeki sorun 
alanlarının başında Akdeniz’in Arap komşularının batı tarzı demokrasi ve sosyal 
düzen oluşturabilecek seviyeye gelmemiş olmalarıdır. Arap coğrafyasında, siyasal 
iktidarlar halen belirli kesimlerin elinde bulunmaktadır Arap ülkeleri demokrasiyi 
tam olarak özümseyebilmiş değildir. AB için en büyük endişe bölge ülkeleri ile olan 
ilişkilerde verilen emeklerin şahsi siyasi kararlar ile boşa çıkması ihtimalidir, zira 
Akdeniz ülkelerinde iktidar değişimleri ile devlet politikaları da hızlı bir şekilde yön 
değiştirebilmektedir. AB, önleyici angajman faaliyetleri çerçevesinde bölge ülkele-
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rine yönelik çeşitli altyapı yatırımları da dahil olmak üzere bir çok alanda faaliyette 
bulunmasına rağmen, 11 Eylül olayları ve Arap Baharı sonrası ortamda istediği 
sonucu elde edebilmiş değildir.  

Akdeniz güvenliği AB için ekonomik olduğu kadar AB ülkelerinin sosyal ve 
siyasal istikrarları için de önemlidir. Bölgede çıkabilecek geniş ölçekli bir savaş, 
Akdeniz üzerinden Avrupa’ya uzanan enerji sevkiyatını durdurabilir. Avrupa’nın 
enerjide dışa bağımlı olduğunu düşündüğümüzde böyle bir kriz anında Avrupa’da 
üretiminin önemli ölçüde zarar görecek olması AB’nin entegrasyon anlayışının te-
mellerinden olan ekonomik sinerji ve mali destek düzeyinin zarar görebilme ihti-
mali bulunmaktadır. Bu nedenle AB güvenliğini kendi sınırlarının dışında özellikle 
komşu coğrafyalarda başlatmayı uygun bulmaktadır.

AB, özellikle kıyısı bulunan denizlerde güvenliği tesis edebilmek adına bazı gi-
rişimlerde bulunmuştur. Avrupa Deniz Gücü (EUROMARFOR) deniz, hava ve 
amfibi harekâtlar gerçekleştirebilecek daimi olmayan çok uluslu bir kuvvet olarak 
tasarlanmıştır. 1995 yılında Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz tarafından Lizbon 
Deklarasyonu ile oluşturulmuştur. 2001 yılında Türkiye ve Yunanistan gözlemci 
olarak katılmışlardır (https://www.euromarfor.org). Kurulduğu tarihten bugüne 
kadar Akdeniz’de keşif ve gözetleme operasyonları ve tatbikatlar gerçekleştirmiş 
olan organizasyon, Hint Okyanusundaki korsanlık faaliyetlerine karşı yürütülen 
operasyonlara da katılmıştır. EUROMARFOR hedefinde denizlerden Avrupa’ya 
gelebilecek tehditlere karşı Avrupa’nın savunulması bulunmasına rağmen, AB’nin 
Akdenizli ülkelerinin katılımıyla sınırlı kalmıştır. Almanya, İngiltere, Hollanda, 
Belçika gibi kuzeyli AB ülkelerinin organizasyona katılmayışları girişimi sınırlı bir 
bölgede gerçekleştirilen tatbikatlarla kısıtlamıştır. Akdeniz güvenliği konusunda 
Güney Avrupalı ülkeler ile orta ve kuzey Avrupalı ülkeler arasında söylemde fikir 
birliği olsa da icraat noktasında görüş ayrılığı mevcuttur. Orta ve kuzey Avrupalı 
ülkeler Akdeniz coğrafyasında AB’nin askeri önlemler alması için bütçe ayrılması-
na taraf değillerdir. Birçok AB üyesi ülkesine göre Avrupa’nın savunması NATO 
tarafından yeterli düzeyde gerçekleştirilmekte ve bunun için daha fazla harcama 
yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Özellikle İngiltere ve Polonya gibi ülkeler si-
yasi 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 Bir-
liği Deniz Kuvveti) oluşturulmuştur (https://www.eunavfor.eu). EU NAVFOR’a 
her ne kadar Almanya ve Hollanda gibi AB’nin askeri kapasitesinin artırılması ko-
nusunda çekinceleri olan kuzeyli ülkeler katılmış olsa da oluşturulmuş olan güçler 
sadece belirli görevlerin icrası bir araya gelmiş anlık girişimlerdir. 
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AB dış ticaretinin %90’ı ve iç ticaretinin %40’ını deniz yoluyla gerçekleştirir-
ken söz konusu ticarette en çok kullanılan güzergâh Akdeniz olmaktadır (http://
www.register.consilium.europa.eu). Ayrıca Akdeniz barındırdığı ve gün geçtikçe ar-
tan hidrokarbon yatakları ile AB’nin ihtiyaçlarının önemli bir kısmını karşılayabile-
cek düzeydedir. Akdeniz, AB için bu denli önemli bir bölge olsa da Avrupalı ülkeler 
Akdeniz güvenliği için yeterli girişimlerde bulunmamaktadırlar. AB’nin Akdeniz 
coğrafyasında karşılıklı etkileşimi hedef alarak gerçekleştirmeye çalıştığı en önemli 
girişim Akdeniz İçin Birlik Programı (Barselona Süreci)’dır.

AB üyesi 15 ülke ile 12 Akdeniz ülkesi arasında işbirliğinin geliştirilmesi için 
1995 yılında Barselona’da bir deklarasyon imzalanmıştır. Deklarasyon ile taraflar 
arasında bir ortaklık hedeflenmiştir. Ortaklık programı ile hukuk kurallarına, de-
mokrasiye ve insan haklarına bağlı kalınarak barış ve güvenliğin sağlanması he-
deflenmekteydi. Serbest ticaret bölgelerinin kurulması ile Akdeniz coğrafyasında 
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, sosyo-kültürel faaliyetlerin artırılarak karşılıklı 
etkileşimin sağlanması ve bölgede siyasal istikrarın tesisi amaçlanmakta idi. Akde-
niz ülkelerinin her biri için ayrı ekonomik ve sosyal programlar hazırlanarak hedef 
odaklı bir yaklaşım geliştirilmek istenmiştir. Söz konusu programlarda altyapı yatı-
rımları ve destek projeleri de yer almaktaydı. 1995 yılından bu yana 15 milyar Euro 
destek sağlanmıştır (http://www.eeas.europa.eu). AB, Akdeniz coğrafyasının sorun-
lu bölgelerinde yumuşak güç unsurlarını önceleyerek ekonomik ve sosyal projeler 
ile sorunları kaynağında çözmeyi hedeflemeye çalışırken anlaşmazlıkların siyasal, 
tarihsel ve ideolojik boyutlarını yeterince ele almamıştır. Özellikle sorun alanlarına 
gerçekleştirilen dış müdahalelerin anlaşmazlıkları daha da çözülmez hale getiriyor 
oluşu AB’nin adımlarının yetersizliğini ortaya koymaktadır. AB’nin sorun çıkaran 
ülkeye veya tarafa karşı yaptırım gücü olan ekonomik yardımların kesilmesi ile sı-
nırlı kalması da AB’nin bölgedeki etkinliğini zayıflatmaktadır.

3. MÜLTECİ SORUNU VE YENİDEN YAPILANMA İSTEĞİ
11 Eylül olayları ve Arap Baharı süreci AB’nin Akdeniz İçin Birlik Programı gibi 
girişimlerinin sekteye uğramasına neden olmuştur. AB bu süreçte bölgeye yönelik 
sert mi yoksa yumuşak güç unsurlarını mı uygulayacağı konusunda bir karara vara-
mamış ve ABD ile NATO’nun stratejisine dâhil olmuştur. Bu noktadan sonra AB 
bölgede bir aktör olmaktan ziyade gelişmelere karşı kendi ekonomik ve sosyal yapı-
sını korumaya çalışan ve savunmada kalan bir yardımcı eleman haline gelmiştir. AB 
kendine ayrılan 90’lı yılar boyunca ne Arap-İsrail uyuşmazlığına nede Türk-Yunan 
anlaşmazlığına bir çözüm bulabilmiş değildir. Bunun en önemli nedeni ise AB’nin 
politika belirleme ve uygulamadaki kararsızlığına ek olarak askeri kapasitesinin ye-
tersizliğidir.
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AB’nin son dönemlerde karşılaştığı en önemli sorun yasadışı göçtür. 11 Eylül 
olayları ve Arap Baharı sonrası yaşanan göç dalgaları en fazla Güney Avrupa ülke-
lerini etkilemiştir. AB ülkelerinden hiçbiri artık daha fazla mülteci almak istemiyor 
ve bunun için sert önlemlere başvurduklarını biliyoruz. Mülteci konusunda gerekli 
önlemleri almadıkları düşünülen iktidarlar AB ülkelerinde seçimleri kaybederken 
yerlerine daha radikal söylemlere sahip siyasetçiler geçmeye başlamıştır. Bu durum 
iktidarı kaybetmek istemeyen partilerin politika değişimi yapmalarına sebep ol-
maktadır. 

Politik istikrarsızlıklara ek olarak kültürel ve etnik yapının bozulması ihtimali, 
ekonomik yükün artacak olması, mülteciler ile beraber gelen teröristlerin, terörizmi 
Avrupa’nın içine getirebilecek olmalar ve suç oranının artacağı düşüncesi göçü, Av-
rupa için büyük bir tehdit haline getirmektedir. 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)’ın verilerine göre 2017 yılında göçmenlerin 
vize başvurularına 439 bin ret kararı verilirken en fazla ret kararı veren ülkeler 230 
bin ile İspanya, 70 bin ile Fransa, 53 bin ile Polonya olarak sıralanmıştır. 2018 
yılında AB vatandaşı olmayan 471 bin kişinin vize başvuruları reddedilmiştir. 478 
bin kişi ise bulundukları yerden başka bir AB üyesi ülkeye gönderilirken, 158 bin 
kişi AB sınırları dışına gönderilmiştir (https://www.ec.europa.eu). 

Yasal olmayan yollardan Avrupa’ya gelerek Avrupa Birliği vatandaşı olan göç-
menlerin sayısı 2017’de 618 bin iken 2018’de bu rakam 602 bine düşmüştür. 2015 
yılında AB’ye yasadışı yollardan girerek yaşayan insanların sayısı 2 milyon 154 bin 
olarak tespit edilmişti. 2018 yılında AB’ye yasal olmayan yollardan girerek yaşa-
yan vatandaşların nüfusunun en fazla olduğu ülkeler ise 134 bin ile Almanya, 105 
bin ile Fransa, 93 bin ile Yunanistan, 78 bin ile İspanya 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 şekilde göçmenler ara-
sında sermayesi ile birlikte gelmiş olanlar ve Ortadoğulu Hıristiyan azınlıklar da 
AB ülkeleri tarafından kabul edilmektedir. Bu kategorilerin dışında kalan gruplar 
ise yasadışı ve düzensiz göçmen statüsündedir. Göçmenlerin kullanmış oldukları 
güzergâh çoğunlukla Akdeniz coğrafyasıdır. Bu güne kadar Akdeniz ve Ege denizi 
üzerinden gemi ve botlarla Güney Avrupa ülkelerine yüz binlerce mülteci geçiş 
yapmış birçoğu da denizde hayatını kaybetmiştir. İtalya, Yunanistan, İspanya ve 
Fransa gibi ülkelerin AB nezdinde Akdeniz’de güvenliğin ve denetimin tesisi üzeri-
ne yapmış oldukları girişimler diğer AB üyesi ülkelerin isteksizlikleri nedeniyle bir 
sonuca ulaşamamıştır. EUROMARFOR, EU NAVFOR, Barselona Süreci gibi sert 
ve yumuşak güç unsurları güney Avrupalı ülkelerce aktif hale getirilmek istenmiş 
olsa da girişimler zayıf kalmıştır. 
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SONUÇ
AB’nin siyasi bütünleşmesi güvenlik boyutunun kurumsallaşması ile ilişkilendiril-
mektedir. Ortak güvenlik yapılanması AB’nin entegrasyon sürecindeki son aşama-
dır. AB’nin güvenlik yapılanmasına dair yaşadığı sorunların başında üye ülkelerin 
isteksizlikleri ve NATO’ya alternatif bir yapılanma oluşturamamış olması gelmek-
tedir. Bununla beraber AB güvenliğe dair kaynak aktarımında da çelişkiler yaşa-
maktadır. Terörizmle mücadele, kitle imha silahlarının sınırlandırılması, istikrarsız 
devletlere yapılan yatırımlar gibi konularda düzensizlik söz konusudur. Aynı şekil-
de genişlemeyle birlikte sınırların doğuya doğru kaymış olması AB’ye yeni katı-
lan devletlerin Rusya’dan tehdit algısı hissetmeleri nedeniyle güvenlik denklemine 
Rusya’nın da dâhil olmasını gerekli kılmaktadır. AB’de güvenlik entegrasyonu için 
gerekli olan bir diğer eksikli de Almanya, Fransa, İngiltere gibi belirleyici ülkelerin 
aralarında anlaşamıyor oluşlarıdır. 

İngiltere’nin Brexit olarak adlandırılan AB üyeliğinden ayrılma girişimi ile 
Fransa öncülüğünde Avrupa entegrasyonun güvenlik ayağını oluşturacak bir adım 
gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 28 AB üyesi ülkenin 25’inin katıldığı PESCO 
(Permanent Structured Cooperation – Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma An-
laşması) girişimi NATO’ya alternatif Avrupa merkezli bir güvenlik yapılanması ola-
rak görülmektedir. PESCO bünyesinde bir Avrupa ordusu oluşumu öngörülmek-
te olup AB 2020’den itibaren PESCO’ya 5 milyar Euro’luk bir destek sunacağını 
belirtmiştir. 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 girişimin daha sonra 
AB bünyesine dahil edilerek AB’nin entegrasyon sürecinin de tamamlanması müm-
kün olabilecektir. PESCO kapsamında şuan itibariyle AB üyesi olmayan Türkiye, 
Rusya, Norveç gibi ülkelerin de sürece dâhil olabileceği ve güvenlik anlayışının 
daha geniş bir perspektifte değerlendirilmesi öngörülmektedir. 

Avrupalı ülkelerin yaşadığı mülteci sorunu, kaçakçılık, terörizm gibi sorun-
lara NATO veya AB bünyesinde bu güne kadar etkili bir çözüm bulunabilmiş 
değildir. Sorunların odak noktasını Akdeniz’deki denetimsizliğin oluşturduğu gö-
rülmektedir. Akdeniz’de hem askeri güvenliği sağlayacak hem de bölge ülkelerin 
ekonomik, sosyal ve siyasal ihtiyaçlarına cevap verebilecek etkili bir organizasyon 
gerçekleştirilebilmiş değildir. Güvenlik ihtiyacının askeri boyutu düşünüldüğün-
de PESCO veya Avrupa merkezli benzeri başka bir girişim başarılı olursa, Akde-
niz’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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GİRİŞ

Misafirperverlik kavramı, uluslararası ilişkiler disiplininde etik konusu içerisinde in-
celenmektedir. Kavram birçok düşünür tarafından pozitif ve negatif yönleri ile ele 
alınmıştır. Bu çalışmada misafirperverlik kavramı, Immanuel Kant’ın Ebedi Barış 
Üzerine Felsefi Bir Deneme metninde geçen “misafirlik hukuku” kavramına atıfla 
ele alınacaktır, çünkü 1951 Mülteci hukukunu düzenleyen Cenevre Sözleşmesi de 
Kant’ın misafirperverlik hukukuna dayanmaktadır. Kant (1960: 26) misafirperver-
liği bir hak olarak ele almış ve evrensel bir misafirperverlik önermiştir. Fakat kriz 
dönemlerinde, misafirperverlik hukuku yerini tehdit algılamalarına ve güvenlik kay-
gılarına bırakmaktadır. Dışarıdan gelen ve dönüşümü temsil edenin, yerleşik olan 
ve düzeni temsil edeni tehdit etmesi devletlerin sınırlarını yükseltmelerine ve sınır 
kontrolünü arttırmalarına neden olmaktadır. Bu durumda, sınır güvenliği ve kont-
rolü, misafirperverlik hukukunun önüne geçen bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır.

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği verilerine göre, dünya genelinde 
yer değiştirmek zorunda bırakılmış insan sayısı yetmiş milyonu geçmiştir (Figures 
at a Glance, 2019). Küresel bir kriz durumuna işaret eden bu ciddi rakam, Av-
rupa Birliği sınırlarını ise görünür bir biçimde, 2015 yılında artan göç akımı ile 
zorlamıştır. AB’nin “göç baskısı” olarak adlandırdığı bu süreçte, transit ülkelerde 
bulunan, sığınma talep eden bireyler yoğun bir akım ile Avrupa Birliği kapılarına 
dayanmıştır (Migration flows: Eastern, Central, and Western Mediterranean Rou-
tes, 2019). Bu kriz, Avrupa’da göçün güvenlik konusu olarak ele alınması eğilimini 
artırmıştır. Bu tarih itibariyle, AB devletleri, bu büyük göç baskısını yönetmek için 
göç konusunu gündeminin en üst sıralarına alarak uzun yıllardır oluşturdukları 
göç politikalarını yenileme, arttırma ve iyileştirme konusunda kararlar almışlardır.1 
 Göç krizi, AB politikaları için önemli bir unsur haline gelmiştir. Bu dönemde, içe-
ride artan göçmen karşıtlığı, karar alıcıların üye devletler arasında ayrılığa yol açan 
farklı yaklaşımları, güvenlik ekseninde ele alınan göç politikası göze çarpmaktadır. 
Göç ile mücadele olarak adlandırılan süreçte ise, misafirperverlik hukuku yerine 
sınır güvenliğinin ön planda tutulduğu gözlemlenmektedir. 

Çalışma temel olarak, Avrupa Birliği’nin uzun yıllardır izlediği göç politikası 
ile dış sınırlarına iki katmanlı bir duvar çekerek kendi sınır güvenliğini sağladığını 
savunmaktadır. Buna göre, birinci katman kendi sınır ülkelerinden başlayarak çit ve 
duvarlar ile oluşmaktadır. İkinci katman ise, Birliğe üye olmayan ülkelerle yapılan 

1  AB devletleri 23 Nisan 2015’de “olağanüstü toplantı” gerçekleştirmiş ve bu doğrultuda, kaçakçılar ile mücadele, yasadı-
şı göç akışını engelleme,  dâhili birlik ve sorumlulukları güçlendirmek için Birliğin denizdeki varlığını arttırma kararı 
almışlardır. Avrupa Komisyonu basın açıklaması https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23/
special-euco-statement/. 
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anlaşmalar sayesinde sığınmacıları dış sınırlarının ötesinde tutmaktadır. Göç baskı-
sının, AB’nin dış sınırlarını zorladığı zamanlar ise Birliğe üye devletlerarasında sı-
nırların ortaya tekrardan çıkması tartışma konusu olmakta ve Birliğin varlığına teh-
dit oluşturmaktadır. Bu nedenle, düzeni tehdit eden sığınmacılar, misafirperverlik 
kavramının içerisinde barınan negatif anlamı ile bir başka deyişle “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, çalışma, öncelikle misafirperverlik ve sınır güvenliği kavramlarını 
birbirine zıt iki kavram olarak ele almaktadır ve Avrupa Birliği’nin sığınmacılara 
karşı geliştirdiği ortak söylemi bu kavramlar çerçevesinde incelemektedir. Bu kap-
samda, misafirperverlik kavramının içerisinde barındırdığı negatif anlamı ortaya 
çıkaran düşünürlerin görüşlerine yer verilmektedir. Böylelikle, mültecilere karşı 
oluşan misafirperverlik söyleminin gerçekte taşıdığı çelişkiler ortaya konmaktadır. 
Bu çerçevede, bu çalışma “bir ulus-üstü aktör olarak Avrupa Birliği’nin mültecilere 
yönelik politikaları misafirperverlik hukuku açısından ne şekilde değerlendirilebi-
lir?” sorusuna bir cevap aramaktadır.

Sorunun cevabına ulaşabilmek için öncelikle, Avrupa Birliği ülkelerinin sığın-
macılar konusunda ortak bir bakış açısı geliştirmek 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, sığınmacı-
lara karşı yaklaşımları ele alınacaktır. Çalışma, Avrupa Birliği’nin uzun yıllardır oluş-
turduğu göç politikalarını genel çerçevesiyle vermekle birlikte özellikle 2015’de yaşa-
nan göç krizi sonrası politikaları değerlendirecektir. Çalışmada yukarıda bahsedilen 
birincil derece kaynakların yanında, ikincil derece kaynaklar olarak makalelerden de 
faydalanılacaktır. Çalışmanın amacı, Avrupa Birliği’nin göç politikasına kavramsal 
bir çerçeve çizmek ve “Avrupa kalesi” politikası ile oluşturulan çift katmanlı sınır 
güvenliğine dikkat çekmektir. Böylelikle, misafirperverlik kavramı sınır güvenliği 
kavramı ile kazınarak, içerisinde bulunan negatif anlam ortaya çıkartılacaktır.

1. MİSAFİRPERVERLİK HUKUKU VE SINIR GÜVENLİĞİ
Misafirperverlik kavramı, tarihsel olarak birçok metinde görünür olan bir kavram-
dır. Özellikle, bir kente dışarıdan gelen yabancıları ve bu yabancılara karşı şehrin 
yerleşik olanlarının nasıl davranması gerektiğini tanımlarken bu kavrama başvu-
rulmaktadır. Bu anlamda kavram bir yanı ile yabancı olanı tanımlarken bir yanıyla 
öteki olanı da tanımlamaktadır. İlk önce, yabancı olana hoş davranış olarak, pozitif 
bir kavram olarak düşünülse de içerisinde barındırdığı sınırlamalarından dolayı ne-
gatif bir anlam da taşımaktadır. Bu bölümde, misafirperverlik kavramı Immanuel 
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Kant’ın “misafirperverlik hukuku” çerçevesinde ele alınacak ve sınır güvenliği kav-
ramı ile birlikte tartışılarak misafirperverlik kavramının içerisinde taşıdığı negatif 
anlama odaklanılacaktır.  

Ebedi Barış Üzerine Felsefi Bir Deneme isimli eserinde, Kant (1960: 26), “ebedi 
barış” fikrinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan üçüncü nihai maddeyi “Dünya va-
tandaşlığı hukuku evrensel bir misafirperverlik şartı ile sınırlanmalıdır” şeklinde ver-
mektedir. Kant’ın felsefesinde, misafirperverlik insani bir yardım değil, kişiye verilen 
bir haktır. Buna göre misafirperverlik hakkı, bir yabancının başka bir memlekete 
gittiği zaman kötü muamele görmeme hakkıdır. Kant’a göre, yaşadığı yerde huzuru 
bozmuyorsa yabancı olana düşmanca davranılmaz fakat yine de yabancının hayati 
tehlikesi yok ise kendisinin o şehre kabul edilmeme ihtimali de vardır (Kant, 1960). 
İkinci Dünya Savaşı’nın büyük yıkımlarının mülteci sorununu dünya siyasetinin 
gündemine getirmesi, Birleşmiş Milletler sistemine geçiş ile belirgin bir aktör olarak 
ortaya çıkan uluslararası kurumların mültecilere nasıl davranılacağı konusunda ilk 
uluslararası anlaşma olan 1951 tarihli “Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Söz-
leşmeyi” imzalaması sonucunu da ortaya çıkarmıştır. Bu sözleşme, Kant’ın idealize 
ettiği misafirperverlik hukukunun bir yansımasıdır (Schott, 2009: 183). Sözleşme-
nin birinci maddesinde, “mülteci” olabilmek için belirtilen şartlar Kant’ın misafir-
perverlik hukukunda belirttiği şartlar ile paralellik göstermektedir. Buna göre; 

1 Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, tabiiye-
ti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme 
uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 
bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku 
nedeniyle, yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonu-
cu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz 
konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her şahsa uygulanacaktır (Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği, 1951: 2).

Gerçekten de, madde, mülteci statüsü alabilmek için gerekli şartları Kant’ın 
önerdiği misafirperverlik hakkı ile paralel olarak, yabancının hayati tehlikesinin bu-
lunması ya da büyük baskı görmesi gerektiği şeklinde sınırlamaktadır. Fakat zulme 
uğramak ile kastedilen net bir şekilde ortaya konmamıştır. 

Misafirperverlik kavramının hukuksal boyutuna ilişkin eleştirel tartışmaların te-
melinde kavramın içerisinde taşıdığı negatif anlam etkili olmaktadır. Schott (2009: 
185), bu şekilde tanımlanmış 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 dışlanmak arasında var olan ve öteki olmaktan kaynaklanan gerilimdir. Bununla 
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birlikte, ona göre, bu durum misafir edilen ve misafir eden arasında bir sosyal bağ 
da oluşturur. Bu nedenle, misafirperverlik kavramının misafir ve düşman olmak 
üzere iki boyutu vardır (Friese, 2009). İngilizce ifadeleri ile incelendiği zaman da, 
hospitality (misafirperverlik) ve hostility (düşmanlık) kelimelerinin her ikisinin de 
Latince aynı kökten (hos) geldiğine dikkat çekilmektedir (Lortoğlu, 2017: 61). 

Derrida (2002: 364) da misafirperverlik kavramını hukuksal boyutu ile değil, 
etik durumu içerisinde ele almaktadır. Ziyaret ve davet değerlerinin arasında var 
olan rekabete/ çelişkiye dikkat çeken Derrida’ya göre, misafirperverlik ve davet ara-
sında da saklı bir çelişki vardır. Buna göre, gerçek misafirperverlik, mutlak şekilde 
öngörülemeyen yabancıya, davet edilmemiş ziyaretçiye, beklenmeyen ziyarete gös-
terilen samimi karşılamanın içerisinde bulunabilir. Davet eden bir ev sahibinin bek-
lediği kişiye gösterdiği samimi karşılama misafirperverlik değildir çünkü davet eden 
kişi zaten hoş karşılama için hazırdır (Derrida, 2002: 361-362). Derrida, Kant’ın 
hukuka dayanan misafirperverliğini “koşullu misafirperverlik” olarak tanımlamak-
tadır. Ona göre, bu misafirperverlik anlayışı, sınırlı ve mutlak olmayan bir misafir-
perverliktir çünkü insan-severlikten kaynaklanmayan, belirli şartlar ile kabul edilen 
bir haktır. Bu nedenle “koşulsuz bir misafirperverlik” önerir. Buna göre, koşulsuz 
misafirperverlik saf konukseverliktir ve gelen kişiyi, hiçbir koşul öne sürmeden, 
hakkında adı dâhil kim olduğuna dair hiçbir şey bilmeden veya bir kimlik belgesi 
sormadan buyur etmeye dayanır (Derrida, 2000: 75-77).

Tarihsel olarak, misafirperverlik hakkı verilmeyerek tam tersine yabancılara 
düşmanca davranıldığı örnekler de mevcuttur. Schott (2009) bu durumu “misafir-
perversizlik” olarak adlandırarak üç temel durum üzerinde durmaktadır. İlk olarak, 
deniz kenarında ikamet edenlerin, karaya oturan gemileri soyma aracı ve köle yap-
mak için insan kaynağı olarak görmesi misafirperver olmama haline örnek teşkil 
etmektedir. İkinci olarak, yabancı olarak gidilen yerde, yabancı olanın yerli halka 
düşmanca davranışından bahsedilebilmektedir. Üçüncü olarak ise, çağımızda “mi-
safirperversizlik”, “medenileşmiş” milletlerin savaş ve çatışmadan dolayı sınır aşırı 
gitmeye zorlanmış nüfusu sömürmesi üzerinden görülmektedir (Schott, 2009: 184-
185). Schott’un (2009) aktardığına göre, Arendt ise imparatorlukların yıkıldığı ve 
ulus devletlerin oluştuğu 20. yüzyılda, bireylerin kendi ülkesi içerisinde yabancı ko-
numuna getirilmesi ile yapılan misafirperversizliği tartışmaktadır. 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 eleştirmektedir (Aktaran Schott, 2009: 187-189). 

Küresel politikayı etkileyen krizlerin yaşandığı ve yer değiştirmenin görünür 
bir şekilde arttığı 21. yüzyıl başlangıcında ise, evrensel insan hakları ile devletlerin 
egemenlik alanlarının çakıştığı buna bağlı olarak devletler tarafından, sığınma ta-
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lebinde bulunan bireylere mültecilik statüsünün verilmesinin arzu edilmeyen bir 
durum olarak ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Bir insan hakkı olarak mültecilik 
söz konusu olduğu zaman karşısına uluslararası sistemde bağımsız ve egemen dev-
letler çıkmaktadır. Özellikle, devletler, kendilerine karşı bir tehdit algıladıkları ve 
milli güvenlikleri söz konusu olduğu zamanlarda evrensel kurallardan ziyade kendi 
iç hukuk sistemlerine dönmeye eğilimlidirler. Devletlerin iç güvenlik hususu, Ce-
nevre Sözleşmesinin 32. maddesi ile de garanti altına alınmıştır. Bu maddeye göre, 
“taraf devletler, ülkelerinde yasal olarak bulunan bir mülteciyi, ulusal güvenlik 
veya kamu düzeni ile ilgili sebepler dışında sınır dışı edemeyeceklerdir” (Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği, 1951: 11). İç güven-
liğin sağlanamaması, ev sahibi ülkeye, mültecilere karşı geri gönderebilme hakkı 
vermektedir. Nitekim 32. madde, Kant’ın misafirperverlik hukukunun, “yaşadı-
ğı yerde huzuru bozmuyorsa yabancı olana düşmanca 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, savaştan kaçarak 
güvenliklerini sağlamaya çalışanlara verilmekten çekinilen bir hak olarak tezahür 
etmektedir. Soğuk Savaş’ın bitimiyle yükselen, topraktan ve mekândan bağımsız ve 
sınırsız bir dünya varsayan küreselleşme söylemine rağmen, topraksal (territorial) 
faktör ve sınırlar halen önemini korumaktadır (Newman, 2006: 90). Dünya siya-
setinde merkezi rolünü kaybetmeyen ulus devletler, Soğuk Savaş sonrası meydana 
gelen küresel krizler sonucu sınırlarını yükseltme eğilimi göstermektedir. Johnson 
ve arkadaşları (2011: 61), 1990’nın ikinci yarısından sonra yükselmeye başlayan 
sınırları, yeni ve değişen sınırlar olarak tanımlamaktadırlar. Buna göre, bu sınırlar 
sadece politik amaçlı değil bunun dışında, siber alandan, kültürel alanlara kadar 
yeni sınırlar olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda, yeni teknolojiler ile bu sınır-
lardaki 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 ulaşmasıdır. Karar 
alıcılarda ve kamuoyunda, terör ile mücadele, ekonomik korumacılık ve göçmen 
karşıtlığı olarak ortaya çıkan eğilimler, ulus devletlerin yabancı düşmanlığına, sı-
nırlarından geçişleri zorlaştırmalarına ve küresel dünyanın daha çok duvarların ve 
çitlerin dünyasına dönüşmesine neden olmaktadır (Arıboğan, 2017: 84). Bu du-
rum, ülkesinde hayati tehlikesinin bulunması ve baskı görmesi nedeniyle sığınma 
talebinde olanlara mülteci statüsü vererek, 1951 sözleşmesinin dayandığı misafir-
perverlik hakkından yararlanmasını sağlamanın zorluklarını da oluşturmaktadır.
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Bu nedenle, sığınma talep edenlere karşı misafirperverlik kavramı; hukuksal, 
etik ve güvenlik boyutları içerisinde sıkışıp kalmaktadır. Karar alıcıların söylem ve 
politikaları, kamuoyunun bu konudaki eğilimi, medyanın tutumu, ulusal ve ulus-
lararası sivil toplum kuruluşlarının gündemleri, birbirlerinden farklılaşmaktadır. 
Avrupa Birliği ise kendine özgü ulus-üstü yapısı ile dış sınırlarının güvenliğinin 
sağlanmasını, Birliğin bekası ve Schengen bölgesinde serbest dolaşımın devamı için 
en öncelikli konu olarak görmektedir. Bu nedenle, Avrupa Birliği’nin ürettiği göç 
politikası ve söyleminin, bu bölümde ortaya konan kavramsal çerçeve içerisinde 
anlaşılması önem arz etmektedir.  

2. AVRUPA BİRLİĞİ GÖÇ POLİTİKASI

2.1. Göç Politikasının Şekillenmesi
Avrupa Birliği kendine has, bir ulus devletten farklı bir yapı olarak, dış sınırlara 
sahiptir ve bu sınırları korumaya yönelik mülteci ve sığınmacı politikalarını ortak 
bir perspektif üreterek geliştirmiştir. Bir başka deyişle, AB, Schengen Anlaşması 
(1985/1995) ile üye devletler arasındaki sınırları eritirken, uzun yıllar içerisinde 
getirdiği düzenlemeler ile dış sınırlarını kalınlaştırmakta ve yükseltmektedir. Birlik, 
artan bir ivme ile sınır güvenliği konusunda yeni önlemler almaktadır. 

Uluslararası göç nedeniyle Avrupa’nın göçmen nüfusunun artması ile göç ko-
nusu 1990’lı yıllarda ekonomik etkileri üzerinden tartışılmaktaydı. Bu dönemde 
sınır güvenliği, milli kimliğin korunması ve refahın sağlanması kapsamında karşıla-
şılan zorluklar üzerinden ele alınan bir olguydu. Bu nedenle, ilk “güvenlikleştirme”1 

 gereksiniminde, işçi göçleri, sosyal güvenlik ve refah konuları ön plandaydı (Me-
ier, 2000: 128). 11 Eylül saldırıları ve ardından 2004’de Madrid ve Londra’daki 
bombalı saldırılar, uluslararası göçün AB içerisinde de terörizm-göç ve ulusal gü-
venlik-göç bağlantıları içerisinde ele alınmasına neden olmuştu (Adamson, 2006: 
166-167). Takip eden yıllarda, 2008 Dünya Ekonomik Krizi’nin uluslararası sis-
temde meydana getirdiği kırılma ve Suriye İç Savaşı ile başlayan, 2015 yılında 
doruk noktasına ulaşan sığınmacı akımı ile mülteci olabilmek için başvurularının 
artması, ev sahibi ülkelerde mülteciliğe yönelik bakışın belirlenmesinde etkili fak-
törler olmuşlardır.     

AB göç politikasının şekillenmesinde, 1990’da Dublin Konvansiyonu ile baş-
layan Dublin sistemi belirleyici olmuştur. Dublin sistemi, mülteci ve sığınmacıla-
rın kabulü konusunda Avrupa Birliği devletleri arasındaki sorumluluğu belirleyen 

1 “Güvenlikleştirme” kavramı Kopenhag Okulu içerisinde Ole Wæver’in kavramsallaştırılmasına referans ile verilmektedir. 
Ole Wæver, “Securitization and Desecuritization” içinde On Security: New Directions in World Politics, Ronnie D. Lips-
chutz, ed., (New York: Columbia University Press, 1995).
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yasadır. Dublin düzenlemeleri, 2003’de Dublin II Tüzüğü ve 2013’de Dublin III 
Tüzüğü ile son halini almıştır. Bu düzenlemeler, bir sığınmacı başvuru tesliminin 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerden yalnızca birine teslim edilip, bir ülke tarafından 
işleme alınacağını belirlemektedir. Bu düzenlemeye göre, sığınmacılar ilk ulaştıkları 
AB ülkesine iltica başvurusunda bulunmak zorundadırlar (Evaluation of the Imp-
lementation of the Dublin III Regulation, 2016: 20). Düzenlemenin bu maddesi 
zaman içerisinde, sınırda bulunan üye devletler için bir yük oluşturmaya başlamış 
ve bu durum Birlik içerisinde önemli bir sorun haline gelmiştir. 

Avrupa Komisyonu’nun, sığınmacı ve mülteci politikalarını belirleyen bir diğer 
düzenlemesi ise Stockholm Programıdır (2009). Avrupa genelinde sığınma sistemi 
kurallarının uyumlaştırılmasını ele alan program, bunun dışında veri güvenliği, te-
rörizm ve suçla mücadele, yargıda zanlının hukuki konumunun güçlendirilmesi ve 
vatandaşların gündelik yaşamda karşılaştıkları 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 dış ve iç güvenliğinin birbirinden ayrılamayacağı 
fikrini sağlamlaştırdığını savunmaktadır. Cetti’ye (2014: 12) göre ise, Stockholm 
Programı, yasadışı göçün engellenmesi için AB’nin fiili anayasasının merkezi öne-
mine vurgu yapmaktadır.

AB’nin göç politikasını oluşturan bir diğer önemli unsur, Birliğe üye olmayan 
üçüncü ülkeler ile yapılan geri gönderme ve geri kabul anlaşmalarıdır. Bu anlaş-
malar ile AB, sınır güvenliğinin sorumluğunu transit ülkelere devretmeyi amaçla-
maktadır. Bu nedenle, Türkiye, Libya, Fas ve Tunus ile anlaşmalar yaparak Akdeniz 
hattı boyunca bir sınır oluşturmuştur. Bu sınır, Birliğin sığınmacılara karşı oluş-
turduğu sınırların, dış sınırlarının da ötesinden başladığını göstermektedir. Avrupa 
Komisyonu, üçüncü ülkelerle göç alanındaki ilişkilerini düzenlemek için bir taslak 
olan “Göç ve Hareketliliğe İlişkin Küresel Yaklaşımı” (2011) benimsemiştir. Ko-
misyonun raporuna göre, bu yaklaşım dört sütuna dayanmaktadır, “yasal göç ve 
hareketliliğin düzenlenmesi ve rahatlatılması, düzensiz göç ve insan kaçakçılığının 
azaltılması, uluslararası koruma sağlanması ve sığınmacı politikasının dış boyutu-
nun güçlendirilmesi ve son olarak göç ve hareketliliğin kalkınma etkisinin yüksel-
tilmesi” (The Global Approach to Migration and Mobility, 2011: 6). Komisyon, bu 
amaçların gerçekleşmesi için Birliğe üye olmayan ülkeler ile işbirliğini öncelemekte 
ve sığınmacıları sınırlarının dışında tutmaktadır.  

Avrupa göç politikası, dış sınırlarındaki kontrol mekanizmaları ile mülteci alı-
mında seçici olması nedeniyle “Avrupa Kalesi” politikaları olarak adlandırılmak-
tadır. Bahsi geçen düzenlemelerin temel amacı, AB’nin dış sınırlarından girenleri 
gözetleme gücünü arttırmaktır. Bu denetim ve kontrolü sağlayan en önemli kurum-
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lar, başta FRONTEX (Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi 
için Operasyonel İşbirliği Ajansı) sonrasında EUROSUR (Avrupa Sınır Gözetim 
Sistemi), EURODAC (Avrupa Otomatik Parmak İzi Tanımlama Sistemi) ve EOSA 
(Avrupa İltica Destek Ofisi) olarak sıralanabilir. Sığınmacıların girişini önlemede en 
etkin kurum olan FRONTEX, 2004 yılında dış sınırların idare edilmesi amacıyla 
kurulmuştur. Göçmen yanlısı kişi ve kurumlar, FRONTEX’in kendisine ait gemi-
ler, botlar, uçaklar, helikopterler ve özel harekât timleri ile AB ülkelerine ulaşmaya 
çalışan sığınmacıları engellemesinin insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle FRON-
TEX’i eleştirmektedirler. Sarah Le´onarda (2010: 237), FRONTEX’in faaliyetle-
rini “güvenlikleştirme teorisi” çerçevesinde ele alarak FRONTEX’in kurulmasıyla 
birlikte, AB’nin mülteci ve sığınmacı sorununu güvenlik sorunu haline getirdiğini 
iddia etmektedir.

Gerçekten de, Birliğin dış sınırları, elektronik sınır denetlemesi, giriş-çıkış 
kontrolleri, vize uygulaması ve bütün mülteci adaylarının kayda geçirilmesi politi-
kaları çerçevesinde kontrol edilmektedir. Son dönemde, sınır ülkeleri olan İspanya, 
Yunanistan, Bulgaristan ve Macaristan’da tel örgü gibi fiziki uygulamalar ile bü-
yük göç akımlarının önü kesilmektedir. Özetle, “Avrupa kalesi” politikaları üç ana 
strateji üzerinden ilerlemektedir:  Sığınmacı ve mültecileri suçlu haline getirme, 
sınır kontrolünü askerileştirme ve Avrupa Birliği üyesi olmayan devletlere ödeme 
yaparak kontrolleri dışa aktarma (Malik, 2018). Bu politikalar ile yasal göçün önü-
nün kesilmesi, sığınma talebinde olan bireylerin yasadışı göç yollarını tercih etmeye 
itmektedir. Yasadışı 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 başvu-
rularının kabulü için gerekli yasalar ve düzenlemeler, kalifiye durumlarına göre sı-
ğınmacıları seçerek daha sınırlarından girmeden elemeyi amaçlamaktadır sonucuna 
ulaşmak mümkündür.

2. 2. 2015 Göç Krizi
Arap Ayaklanmaları ve Suriye İç Savaşı, Ortadoğu’dan ve Kuzey Afrika’dan yeni bir 
göç hareketinin başlamasına neden olmuştur. Sığınmacılar öncelikle komşu ülke-
ler olan Türkiye, Ürdün ve Lübnan’a sığınmışlardır. Fakat sonraki süreçte, savaşın 
uzun sürmesi, sığınmacıların gelecek kaygısı yaşamaları, mülteci statüsü alamama-
ları gibi nedenlerden dolayı,  bu ülkelerden, daha fazla refah elde edebileceklerini 
düşündükleri Avrupa ülkelerine göç etme girişimlerini arttırmaya başlamışlardır. 
Özellikle 2015 ilkbaharında, Akdeniz üzerinden, Suriyeli ve Libyalı sığınmacılar 
Avrupa’ya yasa dışı geçişleri arttırmışlardır. Bu geçiş çabaları sırasında, yüzlerce sı-
ğınmacı Akdeniz sularında hayatını kaybetmiştir. 
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Bu durum, 2015 yılı boyunca, AB ülkelerinin mülteci ve sığınmacı konusunu 
öncelikli gündem maddesi olarak almalarına neden olmuştur. 13 Mayıs 2015’de, 
Akdeniz’deki krizle acilen başa çıkmak ve göçün tüm yönlerinin etkin bir şekilde 
yönetilmesi için gelecek yıllarda yapılacak düzenlemeler kapsamında “Avrupa Göç 
Gündemi” oluşturulmuştur. Avrupa Komisyonu, bu gündem ile “düzensiz göç için 
teşvik edici faktörleri azaltmak, hayatları kurtararak ve dış sınırları koruyarak sınır-
ların idare edilmesi, daha güçlü bir sığınmacı politikası geliştirmek 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 ol-
muştur. Dublin Tüzüğü kapsamında, sığınmacıların ilk geldikleri ülkeler olan İtalya 
ve Yunanistan’a sığınmacı başvurusu yapmaları bu iki sınır ülkesinin yükünü artır-
maktadır. Bu nedenle, AB devletleri bu sorumluluğu paylaşmak amacıyla kendi içe-
risinde yeniden yerleştirme programları önermekte ve AB dışındaki ülkelerle sığın-
macıların geri gönderilmesi için anlaşmalar yaparak bu baskıyı kendi sınırları dışında 
tutmaya çalışmaktadırlar. Bu doğrultuda, Avrupa Komisyonu “yürürlükte olan yeni-
den yerleştirme sürecinin hızlanması, AB’nin dış sınırlarının güçlendirilmesi, insan 
ticareti ve kaçakçılık ile savaşma, geri gönderme ve geri kabul anlaşmalarının iyileş-
tirilmesi” olarak belirlenen dört göç politika maddesi üzerinde anlaşmıştır (Coun-
cil Conclusions on Measures to Handle the Refugee and Migration Crisis, 2015). 
2015 sonunda ise Komisyon, 15 Aralık kararlarını almıştır. Bu kararlar, AB’nin dış 
sınırlarını kontrol etmek ve iç sınırlar olmadan Schengen bölgesinin korunması için 
alınmıştır. Bu düzenleme, göçü daha etkili bir şekilde idare etme, AB içerinde, bire-
yin özgürce seyahat edebilmesi prensibi ile uyumlu olarak emniyet tedbirlerini ve iç 
güvenliği geliştirmeye yardımcı olmaktadır (Securing EU Borders, 2015). 

Tüm bu önlemlere rağmen, Mazzucelli ve arkadaşları (2016: 16), AB’nin göç 
krizini çözebilecek kapsayıcı ve sürdürülebilir bir stratejiye sahip olmadığını iddia 
etmişlerdir. Onlara göre, politika üretimi söylem düzeyinde de sadece göç-terörizm 
bağlantısı içerisinde kalmaktadır ki bu durum kendi içerisinde bir meydan oku-
madır (Mazzucelli, Visvizi ve Bee, 2016: 16). Gerçekten de, alınan ortak kararlara 
rağmen, Avrupa içerisindeki ulus devletlerin liderleri ve vatandaşlarının, göç ve il-
tica konusundaki farklı yaklaşımları Avrupa içerisinde de sınırların sorgulanmasına 
neden olmaktadır. Bu tartışmalar, AB’nin ulus-üstü yapısı için ve birliğin devamı 
için de bir tehdit oluşturmaktadır. Almanya Şansölyesi 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 düşerse, bildiğimiz anlamda bir Avrupa Birliği kalmayacağını” 
vurgulamıştır (Aktaran Baczynska, 2018).  
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Mart 2019’da yayımlanan, AB Komisyonu’nun Avrupa Göç Gündeminin dört 
yılda ilerlemesini değerlendiren basın açıklaması, alınan önlemlerin, özellikle ulus-
lararası partnerler ile işbirliğinin düzensiz göçün azalmasını sağladığını beyan et-
mektedir. Fakat yine de, bu sonucun gelecekte de düzensiz göçün düşük olacağını 
garanti etmediğini ve yeni önlemler alınması gerektiğini vurgulamaktadır (Europe-
an Commission, 2019). Önerilen yeni yöntemlere bakıldığı zaman ise, bu önlem-
lerin aslında var olan düzenlemeleri aynı şekilde devamı niteliğinde olduğu ve Batı, 
Doğu ve Orta Akdeniz rotasından gelecek göç akımlarının, bu rotadaki ülkelerin 
desteklenmesi aracılığıyla durdurulmasının önerildiği görülmektedir. İnsan Hakları 
İzleme Örgütü (2019) AB’nin sığınmacıları kıyılarından uzak tutmak için üçüncü 
devletler ile yaptığı işbirliğini sorunlu olarak nitelendirmekte ve AB içerisinde göç 
politikasının reform geçirmesi için sunulan taslağın engellenmesini eleştirmektedir. 
Özellikle Libya’nın kurtarılmış insanların teslim edilmesi için güvenli bir yer olma-
dığı vurgulanmaktadır (World Report: European Union, 2019).

AB’nin iç siyaseti açısından bakılacak olursa, merkez sağdaki karar alıcılar ve 
kamuoyunda oluşan göçmen karşıtlığı “kıtayı işgalden kurtarın” sloganı ile ortaya 
çıkmaktadır. Macaristan’ın sıkı sınır denetimi ve Macaristan başbakanı Viktor Or-
ban’ın göçmen karşıtı söylemleri bu durumun en bariz örneği olarak ön plandadır. 
Macaristan ile birlikte, İtalya ve Avusturya’da da popülist partilerin iktidara gelmesi 
ve Almanya’da Pegida gibi siyasi grupların hükümeti, sığınmacı ve mültecileri he-
def alan gösterileri Avrupa’da aşırı sağın yükselişi olarak yorumlanmaktadır. Aşırı 
sağ partiler tüm Avrupa’da iktidara gelmemiş olsa dahi, yükselen göçmen karşıtlığı, 
merkez partilerin de söylemlerinin aşırılaşmasına neden olmaktadır. Ana akım po-
litikacıların bütün yabancıları teröristmiş gibi görmesi ise sığınmacı ve mültecilere 
karşı düşmanca tavrın normalleşmesine neden olmaktadır. Böylelikle, aşırı sağın ar-
gümanları ve AB’nin politikaları ötekini insani olandan ayrıştıran bir söylem üret-
mektedir (Malik, 2018). Bu durum ise sığınmacı ve mülteciler için misafirperverlik 
(hospitality) değil düşmanlık (hostility) ortamının oluşmasına neden olmaktadır. 

SONUÇ
Avrupa Birliği, üye devletlerine yerleştirdiği ve 1951 Cenevre Sözleşmesi kapsamın-
da mültecilik statüsü verdiği sığınmacılar için misafirperverlik hukukunun gerek-
lerini yerine getiren imkânlar sunabilmektedir. Fakat sığınmacıların sınırlarından 
geçmesi konusunda oldukça seçicidir ve uzun yıllardır izlediği göç politikası ile 
dış sınırlarına iki katmanlı bir duvar çekerek kendi sınır güvenliğini sağlamaktadır. 
Buna göre, kendi sınır ülkelerinden başlayarak elektronik koruma, çit ve duvarlar 
ile ve Birliğe üye olmayan ülkelerle anlaşmalar sayesinde sığınmacıları dış sınırla-
rının ötesinde tutmaktadır. Bu durumda, küresel sistemdeki kırılmaların göç ve 
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hareketliliği muazzam bir şekilde arttırdığı günümüzde, AB sığınma talebinde olan 
bireylere, misafirperverlik hakkını daha en başından vermemeyi tercih etmektedir.  

Sığınmacı baskısının Birliğin dış sınırlarını zorlaması ise, üye devletler arasında 
sınırların ortaya tekrardan çıkması konusunu gündeme getirmekte ve Birliğin var-
lığına tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle, düzeni tehdit eden sığınmacılar misafir-
perverlik kavramının içerisinde barınan negatif anlamı ile bir başka deyişle yabancı 
ve öteki olan anlamı ile ele alınmaktadır. Kavramın bu anlamıyla yüklü olması 
ise Avrupa Kalesini korumaya yönelik bir göç politikasına neden olmaktadır. Sı-
ğınmacıların, güvenlik-göç bağlantısı bakış açısıyla ele alınması, kamuoyunda da 
sığınmacılara ve hatta yasal göç yolları ile AB’de bulunan göçmenlere karşı yükselen 
göçmen karşıtlığına neden olmaktadır. Sonuç olarak, sığınma talebinde bulunan 
bireyler Avrupa’nın ötekisi olarak daha gözükür bir hal almaktadırlar. Dışarıdan 
gelen, misafirperverlik hukuku çerçevesinde değil, Birliğin varlığını koruması anla-
mında ulusal güvenlik çerçevesinde ele alınmaktadır. Göçün bir güvenlik meselesi 
haline gelmesi ise sığınmacı ve mültecilerin suçlu olarak görülmesine yol açmakta-
dır. Schott’un (2009) iddia ettiği gibi, çağımızın “misafirperversizliği” ise yer değiş-
tirmek zorunda kalmış bireylerin maddi ve manevi olarak sömürülmesi üzerinden 
gerçekleşmektedir. 
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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. Mo-
zambican 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 gen-
der, 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 peacebuild-
ing initiative and they forced both government and the rebel groups to negotiate. 
However, Liberian women were excluded from the negotiations and that essential-
ist approach failed in that case. 

The second central feminist approach on war, women, and peace is ‘Stand-
point 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 gen-
der 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 biolog-
ical 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 
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Zapata, 2015: 284). Therefore, the poststructuralist feminism approach will un-
derpin this paper.

Apart from the theories, also the implementation of gender policies in inter-
national 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 reso-
lution. 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 ne-
gotiations. Consequently, among its components, the resolution calls for the rec-
ognition 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 inter-
national 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 con-
trasts the experiment and the social survey. Also, the case study has some implica-
tions 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 re-
search methods being discussed: experiments, surveys, archival analyses, histories, 
case studies and he explains when to use each method. According to him, if a 
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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, 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 rela-
tive 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, noth-
ing has changed. NPFL perpetrated massive human rights violations. By 1990 the 
situation of Liberia had become worse. The Economic Community of West Afri-
can 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 
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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).

In 1995 the Abuja Agreement was signed and finally, in 1997, the Abuja II 
Agreement was implemented. This peace initiative called for encampment, disar-
mament, 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 re-
gime. 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 es-
tablishment of the Mono River Women’s Peace Network (MARWOPNET), Libe-
rian 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, grand-
mothers, sisters, wives, daughters, and aunts -with the statement- and established 
the Liberian Women’s Mass Action for Peace Campaign. The Women in Peace-
building 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 
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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 essen-
tial 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. 

3.2. Civil War in Mozambique
The Mozambique Liberation Front (Frelimo) achieved victory over the ruling co-
lonial power Portugal and they declared independence in 1975. After their inde-
pendence, 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 region-
al-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 viola-
tions 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 conclu-
sion 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 partic-
ipant in this liberation movement. The Feminine League of Mozambique was Mo-
zambique’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 
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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 Lib-
eration 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).

Women in Mozambique participated in most of the peace activities with per-
formances 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’ incor-
porated 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 Li-
berian 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 Mo-
zambique are contributing enormously to national and local reconstruction. The 
continuing peace has allowed the re-establishment of traditional women’s forms of 
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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 last-
ing 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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GİRİŞ

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte klasik anlamda devletler arasında (interstate) 
savaş ve çatışmaların oldukça azaldığı, buna karşın iç savaş, etnik ve politik çatışma 
gibi ulus-altı (intrastate) şiddet olaylarında artış olduğu görülmektedir [The Uppsa-
la Conflict Data Program (UCDP), 2019]. Savaş ve çatışmaların değişen doğasına 
bağlı olarak güvenlik yaklaşımları da önemli bir değişim göstermiştir. Klasik güven-
lik yaklaşımlarının tehdit algılamaları, devletler arasındaki askeri çatışmaları veya 
çatışma ihtimalini dikkate alırken, 1990’lar sonrası ulus-altı çatışmalar da tehdit 
algılamaları arasına eklenmiştir. Bir ülke sınırları içerisinde devlet yönetiminin ye-
tersizliği ya da demokrasi dışı bilinçli politikaları nedeniyle yaşanan insani dramlar 
ve ortaya çıkan çatışmaların diğer ülkelere ve uluslararası kamuoyuna silahlı mü-
dahale için yetki verdiği, dahası bunun bir sorumluluk olduğu yaklaşımı, Birleşmiş 
Milletler nezdinde kabul gören bir yaklaşım haline gelmiştir. Bu noktada 11 Eylül 
Saldırıları başarısız devlet yönetimlerinin terör örgütleri ve sınıraşan örgütlü suç 
gruplarına bilinçli ya da bilinçsiz olarak güvenli alanlar sağlayarak hareket serbestisi 
kazandırdığı algısının oluşmasına neden olmuştur.

Afganistan’da olduğu gibi başlangıçta kısıtlı askeri amaçlarla başlayan müdaha-
leler kısa süre içerisinde ulus-inşası ya da devlet-inşası girişimlerine dönüşmüştür. 
2006 yılı itibariyle Irak’ta etkin şekilde uygulanmaya başlayan isyana karşı koyma 
politikaları da ortaya çıkan isyan hareketlerine karşı yürütülen mücadelelerin politik 
yönlerinin ağırlık kazandığı ve halk merkezli bir anlayışla yürütülmesi gerektikleri 
temeline dayanmaktadır. Bu politik ve halk merkezli mücadelelerde amaç ekono-
mik kalkınma ve demokrasinin yerleşmesine imkân sağlamaya yönelik güvenliğin 
temini ve yerel kurumlar ve halkın desteklenmesi olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla 
devlet-inşası 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 faali-
yetlerin icra edilebilmesi için tehdit seviyesinin minimuma indirildiği güvenli bir 
ortam yaratılması birincil öncelik olarak belirmektedir. Ancak güvenliğin sağlanma-
sı ile diğer faaliyetler arasında hiyerarşik bir ilişkiden çok karşılıklı etkileşim içeren 
simbiyotik bir ilişki bulunmaktadır. Güvenliğin sağlanması ekonomik kalkınmayı 
imkânlı kıldığı kadar ekonomik kalkınma da çatışmalar üzerinde azaltıcı bir etkiye 
sahiptir. Başarısız devletlere yönelik yeni yaklaşımın güvenlik ayağı bu kapsamda 
iki önemli unsurdan meydana gelmektedir. Birincisi faaliyetlerin başlatılarak sürdü-
rülebilmesi için belirli bir oranda güvenliğin sağlanması, ikincisi ise bu güvenliğin 
sağlanmasına yönelik güvenlik kuvvetlerinin teşkili, eğitimi ve lojistik ihtiyaçlarının 
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karşılanması ile bunların yönetimini sağlayabilecek bürokratik yapının inşasıdır. 
Bu noktada halkın ve kurumların günlük hayatlarını sürdürebilmelerini imkânlı 
kılmaya yönelik kolluk istikrar harekâtı kavramı ve daha geniş bir perspektiften 
güvenlik sektörü reformu (SSR) üzerinde önemli durulması gereken konu başlıkları 
olarak belirmektedir.

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Güvenlik sektörü reformu ve kolluk istikrar harekâtı kavramları daha geniş bir bakış 
açısı ile kapsamlı istikrar ve yeniden yapılandırma faaliyetleri içerisinde değerlendi-
rilmektedir. ABD’nin 19’ncu yüzyıl sonu Filipinler tecrübeleri, 1948-1960 yılları 
arasında Birleşik Krallığın Malaya tecrübeleri ve Fransızların Vietnam tecrübeleri, 
karşılaşılan isyan hareketlerinin çözümünü devlet yapısının ve güvenlik kuvvetleri-
nin Batılı modeller doğrultusunda revize edilmesini bir çözüm olarak gören örnek-
ler olarak değerlendirilebilir. Kapsamlı bir devlet inşası düşüncesi içerisinde teorik 
bir yaklaşımla ele alınması 1990’lı yıllara rastlamaktadır. Bu dönemde gündeme 
gelen güvenlik sektörü reformunun daha önceki güvenlik yardımı ve müdahalele-
rinden en önemli farkı, değişen güvenlik anlayışı doğrultusunda halk merkezli bir 
yaklaşımın ön plana çıkması ve uluslararası güvenlik literatüründe hiç olmadığı 
kadar önemli bir yer işgal etmeye başlayan insani güvenlik kavramının ölçüt olarak 
belirlenmesidir (Sedra, 2017: 52). 

AB’nin bakış açısından SSR, istikrarlı bir ortam yaratılması için girişilen daha 
kapsamlı kurumsal yapılandırma faaliyetleri içerisinde değerlendirilmektedir. AB 
anlayışının en temel özelliği, sadece devlet ve rejim güvenliğinin sağlanması değil 
halkın güvenliğini de temele alan bir yaklaşım olmasıdır. Bu haliyle vatandaşla-
rı merkezine alan insani güvenlik kavramına odaklanmaktadır (EU, 2009). OS-
CE’nin bakış açısı da yine güvenlik sektörü reformunu üç farklı boyuttan oluşan 
kapsamlı bir yaklaşımın bir parçası olarak değerlendirmektedir. Bu boyutlar; (1) 
Politik-askeri boyut, (2) Ekonomi ve çevre boyutu ve (3) İnsan boyutu olarak sıra-
lanabilir (OSCE, 2016: 13-4).

Afganistan’da güvenliğin sağlanmasında öncelikli olarak sorumlu olan ve askeri 
bir yapılanma olan NATO doktrininde güvenlik sektörü reformunun ne ifade et-
tiğini ortaya koymak önemlidir. NATO da kavramı kapsamlı bir anlayış içerisinde 
değerlendirmektedir. Meşru bir otoriteye bağlı olarak ülkenin iç ve dış güvenliğinin 
daha hesap verebilir ve etkin bir şekilde sağlanması maksadıyla güvenlik ve emni-
yetin tesisinden sorumlu hem sivil hem de askeri kurumlara yönelik reform hare-
ketlerini 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 
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SSR faaliyetlerinin birbirinden farklı yapılar tarafından entegre bir şekilde yerine 
getirilmesini öngörmektedir (NATO, 2015: 53). Bu faaliyetlerin nihai amacı uzun 
vadeli katkı ve desteklerle müdahale edilen ülkenin kapasitesinin tatmin edici bir 
seviyeye ulaştırılması olarak görülmektedir. Bu kapsamda NATO, SSR ana başlı-
ğı altında kendi sorumluluklarını güvenlik kuvveti yardımı (security force assistan-
ce-SFA), silahsızlandırma, terhis ve topluma kazandırma (disarmament, demobiliza-
tion and reintegration-DDR) ve kolluk istikrar harekâtı (stability policing-SP) olarak 
belirlemektedir (NATO, 2015: 18).

Kolluk istikrar harekâtı güvenlik kuvveti yardımı yoluyla özellikle askeri kuv-
vetlerin imkân ve kabiliyetleri hedef alınırken ülkenin kolluk kuvvetlerin imkân ve 
kabiliyetlerinin geliştirilmesi 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 nitelik-
li birliklerce yerine getirilmesi gerekmektedir. Ancak ülkede yaşanan çatışmaların 
boyutları göz önüne alınarak bu faaliyetlerin silahlı kuvvetler tarafından yerine ge-
tirilmesi de olası bir durumdur. Kolluk istikrar harekâtının da nihai amacı ülkenin 
barış ve istikrarın sağlanması sorumluluğunun yeterli imkân ve kabiliyetlere ulaşmış 
yerel kolluk kuvvetlerine devredilmesidir.

2. TARİHSEL ARKA PLAN
Afganistan’ın çatışma, savaş ve devlet inşası süreçleri oldukça geçmişe dayanmakta 
olup istikrarlı bir merkezi otorite kurma çabaları büyük ölçüde sonuçsuz kalmış-
tır. Bu başarısızlığın sebepleri olarak zorlu coğrafi şartlar, etnik bölünmüşlük, dini 
ve mezhepsel ayrılıklar, demografik yapı, ataerkil toplum yapısı, otoriter liderlik 
alışkanlıkları ile kabillere dayalı feodal idari yapı sayılabilmektedir (Nijat, 2014). 
Ülke nüfusu yaklaşık 29 milyon civarında olup, çoğunluk sırası ile Peştun, Tacik, 
Hazara, Özbek ve diğer etkin gruplardan oluşmaktadır. Bu etnik farklılıklar resmi 
dil ve devlet kurumlarında temsil gibi sorunları beraberinde getirmektedir. Din 
birleştirici bir unsur gibi görünse de mezhepsel ayrılıklar ciddi düşmanlıklara neden 
olabilmektedir (Newell, 1986: 110). Bu açıdan nüfusun %19’unu oluşturan ve 
çoğunluğu Hazara olan Şiiler ile Sünni nüfus arasında gerginlikler süregelen çatış-
maların önemli bir kaynağını oluşturmaktadır.

Resmi adı Afganistan İslam Cumhuriyeti olan ülkede, dini kurallar gerek mülki 
gerekse adli kurumlarda 2004 tarihli Afgan Anayasası ile hâkim kılınmıştır. Dini 
kuralların yanında örf ve adetlere de geleneksel toplum yapısında oldukça büyük 
önem verilmektedir. Ülkede tarım, hayvancılık ve yeraltı kaynakları önemli ekono-
mik değerler olarak görülmekle beraber 18.yüzyıldan itibaren ülkenin ekonomisi 
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dış yardımlara bağımlı olmuştur. Ekonomik gerekliliklere dayalı olan bu bağımlılık 
siyasi anlamda da etkili olmuş ve ülkenin iç-dış politikaları destek sağlayan ülkele-
rin etkisi altında kalmıştır (Suhrke, 2011: 6).

Afganistan’da merkezi bir devlet siteminin teşkili tam olarak hiçbir zaman sağ-
lanamamıştır. Bu durumun yansımaları güvenlik kuvvetlerinde de görülmektedir. 
Merkezi devlet otoritesine bağlı bir ordu teşkil edilse de hiçbir zaman güçlerini tam 
anlamda yitirmemiş olan feodal aşiret liderleri kendi silahlı güçlerini yarı yasal bir 
çerçevede kullanmışlardır. Diğer taraftan üçüncü bir silahlı grup da yerelde faaliyet 
gösteren paramiliter yapılar olmuştur (Sedra, 2007: 158-160). Bu durumun etkisi 
Afganistan’da işgal sonrası girişilen SSR faaliyetlerinde net bir şekilde görülmekte-
dir. Bu yapı ve tarihsel süreç zamanla idrak edilse de politik ve ekonomik kaygılar 
uluslararası inisiyatifleri uzun vadeli bir politika izlemekten alı koymuştur.

3. AFGANİSTAN MÜDAHALESİ VE SSR
Afganistan’da SSR faaliyetlerinin ilk örnekleri 2002 yılı başlarında ABD Özel 
Kuvvetlerinin Teröre Karşı Savaş söylemi ile doğru orantılı olarak Al Qaeda ve 
Taliban unsurlarına karşı yerel milislerin eğitimi ve teçhizatlandırmaları şeklinde 
ortaya çıkmıştır. Bu pragmatik bakış açısı doğrultusunda gerek mali anlamda ve 
gerekse eğitim anlamında düzenli bir ordu yaratmaktan çok yapılan harekatlarda 
destek olmaları amacıyla yerel birlikler oluşturma yönünde çabalar sarf edilmiş-
tir. Her ne kadar merkezi bir bakanlığın kontrolünde oldukları söylense de bu 
yapılar yerelde merkezi yönetimden bağımsız daha çok ABD operasyonları doğ-
rultusunda kullanılmışlardır (Rynning, 2012: 90; Hartzell, 2011). Bugün dahi 
bu yapıların mevcudiyeti ve kullanımının Afgan hükümetinin meşruiyetine zarar 
verdiği söylenebilir.

3.1. Ordunun Yeniden Yapılandırılması
Ordunun yeniden yapılandırılması sürecinde ana unsur olarak görülen milis 
gruplarının düzenli ordu yapısı içerisine yerleştirilmeleri en önemli sorun olarak 
baş göstermiştir. Taliban’a karşı girişilen harekatın esas unsuru olarak görülen bu 
milis gruplar yeni kurulan devletin egemenlik haklarını ve meşruiyetini sıkıntıya 
düşürecek ayrıcalıklara sahiplerdi. Dahası Peştun ağırlıklı Taliban hareketi kar-
şısında bir araya gelen Kuzey İttifakı’nın etnik yapısı da Özbek ve Taciklerden 
oluşmaktaydı. Dolayısıyla askere alma süreci ve yeniden yapılandırma süreçleri-
nin yönetiminin de kaçınılmaz olarak bu gruplara devredilmesi etnik dengenin 
gözetilmemesine neden olmuştur (Giustozzi, 2008: 220; Rashid, 2008: 201). Bu 
durum aslında ülkenin asıl sorunlarının başında gelen etnik farklılıkların azal-
tılarak bir ulus devlet yapısı içerisinde eritilememesi problemini yeniden ortaya 
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çıkarmıştır. Pragmatik ve kısa vadeli bakış açıları ile desteklenen ve ulus/devlet 
inşası sürecini sekteye uğratacağı aşikâr olan bu milis gruplar ülkenin güvenliğini 
sağlamaktan ziyade SSR faaliyetlerinin başarısızlığına zemin hazırlamışlardır (Gi-
ustozzi and Quentin, 2014: 33-34).

Taliban’ın etkinliğini artırdığı ve silahlı mücadelelerin yoğunlaşmaya başladığı 
dönemde düzenli ordunun teşkilinden ziyade bu tehdide kısa vadede karşılık ve-
rebilecek yapıların oluşturulması esas alınmıştır (Thruelsen, 2011: 626; Martin, 
2014: 199). Ancak 2009 sonrası dönemde Ayaklanmaya Karşı Koyma stratejisi 
kapsamında iyi eğitilmiş ve yeterli silah teçhizatla donatılmış ulusal ordunun teşkili 
ana amaç olarak belirlenmiş ve bu doğrultuda NATO çatısı altında National Trai-
ning Mission-Afghanistan NTM-A teşkil edilmiştir (Giustozzi and Quentin, 2014: 
42). NTM-A’in ana amacı 2014 yılı itibariyle Afganistan’da güvenlik sorumluluğu-
nun ulusal güvenlik kuvvetlerine devredilmesi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 
iyi yetiştirilmiş, kendi kendine yetebilen ve devamlılığı sağlayabilen polis ve ordu 
birliklerinin teşkili, bunların sağlık ve lojistik ihtiyaçlarını karşılanması için gerekli 
yapıların kurulmasını ve bu süreci yönetebilecek şeffaf ve hesap verebilir bakan-
lıkların oluşturulması temel faaliyetler olarak belirlenmiştir (Jarstad, 2013: 385; 
NTM-A, 2011: 1-1). Her ne kadar burada ifade edilen faaliyetler kapsamlı bir 
SSR çerçevesini işaret etse de uygulamada gerek yerel aktörlerin gerekse uluslararası 
aktörlerin farklı beklenti ve politikaları önemli engeller oluşturmuştur. Dolayısıyla, 
Afgan ordusunun yapısı ve bu yapının oluşturulacağı süreçler ülke gereksinimlerin-
den ziyade müdahale eden ülkelerin politik ve ekonomik tutumları doğrultusunda 
belirlenmiştir (Jarstad, 2013: 386).

OECD’nin bakış açısına göre (2010: 4) SSR’ın sağlıklı ve etkin bir şekilde yü-
rütülmesi ve sonuçlandırılması yerel aktörlerce sahiplenilmesine bağlıdır. Bu sahip-
lenmeden 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 yönetilmiştir (Giustozzi, 2008: 218). Bu anlamda Shurke’ye 
(2007: 1292) göre SSR süreci müdahale eden ülkelerin ve gözetilen grupların fikir-
leri doğrultusunda gerçekleşmiştir.

Yolsuzluk Afganistan genelinde bir sorun olmakla birlikte ordu içerisinde kar-
şılaşılan durum daha da vahim bir hal almıştır (Giustozzi and Quentin, 2014: 3). 
Uzun zamandır ülkede işleyen bir devlet otoritesinin bulunmayışı, halkın kabile ve 
etnik gruplar arasında gösterilen kayırmacılık ve küçük çaplı yolsuzluklara tepkisiz 
kalmasına neden olmuştur. Diğer taraftan ordu mensuplarına ödenen ücretin azlığı 
da askerleri yolsuzluğa iten önemli bir etmen olarak değerlendirilmektedir (JCIS-
FA, 2011: 2-45). Akaryakıt, yedek parça, silah ve ulaşım araçları yolsuzluğa bulaşan 
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ordu personeli için paraya dönüştürülebilecek metalar olarak görülmektedir (Mün-
ch, 2015: 6; Osinga and Russell, 2013: 303). Bu konulardaki en somut kanıtlar 
SIGAR (2014: 53) tarafından hazırlanan raporlardır. Buna ek olarak olmayan as-
kerlerin varmış gibi gösterilerek fazla maaş alınması ‘Hayaalet Askerler’ durumu da 
yaygın bir yolsuzluk örneğidir. Bu amaçla NTM-A ve ISAF bünyesinde yolsuzlukla 
mücadele çabalarına başlanılarak yerel dilde şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlamı-
na gelen Combined Joint Interagency Task Force (CJIATF) “Shafafiyat” kurulmuştur 
(NTM-A, 2011: 5-2). 

Ordu içerisinde atama ve terfi işlemlerinin liyakat göre değil, kayırmacılık ve 
rüşvete göre işlemesi önemli bir sorun olarak belirmektedir. Tüm bu sebepler ve 
düşük sosyal statü, sosyal imkânlar ve artan kayıplar ordudan firar sayısını oldukça 
artırmaktadır. Süre gelen çatışmalar içerisinde verilen kayıplar ise, SSR faaliyetlerini 
sekteye uğratmaktadır. (Giustozzi and Quentin, 2014; Sedra, 2006b). 

3.2. Polis Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması
Güvenlik Sektörü Reformunun ikinci ayağı olan polis teşkilatının yeniden yapılan-
dırılmasında sorumlu ülke olan Almanya’da yepyeni bir teşkilat kurmak yerine, var 
olan yapıların revize edilmesi yolu tercih edilmiştir. Bu yaklaşım teşkilat içerisinde 
yolsuzluk ve kayırmacılığın devam etmesine ve İçişleri Bakanlığı’nda köklü reform 
hareketlerinin mümkün olmamasına yol açmıştır (Sedra, 2006a: 332; Friesendorf, 
2011: 81). Ortaya çıkan bu sorunların giderilebilmesi için 2003 yılında ABD’de ise 
polis teşkilatının yapılandırılması faaliyetlerine sekiz eğitim merkezi kurarak katıl-
mıştır (Sedra, 2006a: 332; Sedra, 2006b: 97).

Başlangıçta NATO’nun polis teşkilatını yapılandırma çalışmalarına katkısı or-
tak devriye faaliyetleri gerçekleştirme ve danışman görevlendirme şeklinde olmakla 
beraber, bu danışmanlar kolluk konuları hakkında yetişmiş personel yerine asker-
lerden oluşmaktaydı (Karp and Ponzio, 2007: 224). Askeri bir organizasyon yapı-
sına sahip olması nedeniyle NATO kolluk konularına hâkim danışman ve eğitici 
temininde zorluk yaşamaktaydı. Kamu düzeninin sağlanması noktasında oldukça 
büyük öneme sahip bu eksiklikler, kısmen PRT’lerde görevli polisler ve inzibatlar 
eliyle yürütülmeye giderilmeye çalışılmıştır (Karp and Ponzio, 2007: 224). 

NTM-A’nın kuruluşu ile bu faaliyetler de daha sistemli şekilde yürütülmeye 
başlamıştır. NTMA-A (2011: 1-3); (1) eğitim ve öğretim faaliyetlerini, (2) lider 
personelin eğitimini, (3) yolsuzlukla mücadeleyi, (4) polislerin yaşam ve çalışma 
koşullarının iyileştirilmesini, (5) yapının revize edilmesini ve (6) adil bir ödül ve 
ceza sistemi kurulmasını geliştirilmesi gereken hususlar olarak belirlemiştir. Tüm bu 
önceliklerin ötesinde polis yapılandırılmasında sorulması gereken en önemli soru, 
Afganistan’da hangi tip polis teşkilatının kurulmasına ihtiyaç olduğudur. Guistozzi 
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ve Isaqzadeh’ye (2013: 4-5) göre ülkede süregelen şiddet ve eylemler istikrar ve gü-
venliğin sağlanması bakımından Batılı anlamda bir polis teşkilatının baş edebilece-
ğinin çok ötesindedir. Bu sebeple jandarma benzeri daha ağır silahlara sahip askeri 
statülü bir teşkilata ayrıca ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir.

Yeniden yapılanma sürecinin başlangıcından itibaren, ANP’nin önemli pozis-
yonları, Taliban’a karşı mücadeleye katılan savaş ağaları ve milis liderleri gibi yerel 
güç odakları tarafından işgal edilmiştir (NTM-A, 2011: 6-10; Münch, 2015: 6; 
Giustozzi ve Isaqzadeh, 2013: 99). ANA’ya benzer şekilde, bu sorun ANP’de liyaka-
te dayalı bir işe alım ve terfi sisteminin oluşturulmasını engellemiştir. Giustozzi’ye 
göre (2013: 99) iktidara gelen güç odakları İçişleri Bakanlığı’nı polis teşkilatının 
yüksek rütbeli mevkilerini “siyasi müttefikleri ve yakınlarını” kayırarak ödüllendir-
mek için kullanmışlardır. Hizipçilik ve kayırmacılığın bir başka göstergesi, personel 
arasında önemli etnik grupların aşırı temsil edilmesidir. Ülkenin etnik bölünmesine 
eş zamanlı olan etnik hedeflerle karşılaştırıldığında, ANP ve ANA’da Tacikler aşırı 
temsil edilmektedir. 

Rüşvet ve karaborsada askeri mülk satmak gibi yasadışı yöntemler kullanarak 
düşük gelirlerini artırmak, ANA’nın yanı sıra, ANP’de de ciddi bir sorundur (Gi-
ustozzi ve Isaqzadeh, 2013: 120; Alderson, 2013; Williams, 2013). UNODC’nin 
yolsuzlukla ilgili bir raporunda (2012), ANP, 2009’dan bu yana kaydedilen ilerle-
meye rağmen, Afganistan’daki en yozlaşmış kurumlardan biri olarak gösterilmek-
tedir. SIGAR (2014) raporlarında, önlemek için bir elektronik denetim sistemi 
getirilmiş olmasına rağmen, sağlanan yardım paralarının yapay olarak şişirilmiş 
ANP maaşları ve “hayalet çalışanlar” yoluyla boşa harcanması ciddi bir sorun 
olduğu belirtilmektedir. Bu yolsuzluk iddiaları, “Afgan polisinin ahlaksız, din-
siz, uyuşturucu 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 
edilmiştir (Singh, 2014: 627).

3.3. Silahsızlanma, Terhis ve Topluma Kazandırma
Silahsızlanma, terhis ve eski savaşçıların (DDR) yeniden entegrasyonu çatışma 
sonrası ortamlarda güvenlik ve istikrarın sağlanmasının temel parçalarıdır. Siya-
si, askeri, güvenlik, insani ve sosyo-ekonomik boyutları içeren karmaşık bir süreç 
olarak DDR, savaşın yıktığı bir toplumun toparlanması ve geliştirilmesi için bir 
önkoşuldur (Rossi ve Giustozzi, 2006). “Silahların savaşçıların elinden alınması, sa-
vaşçıların askeri yapılardan çıkarılması ve sosyal ve ekonomik olarak topluma dâhil 
olmalarına yardım edilmesi” bir DDR sürecinin temel adımlarından oluşmaktadır 
(UNDDR, 2015). DDR’nin ana fikri “devletin şiddet tekeliyle rekabet eden dü-
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zensiz milisleri dağıtmaktır” (Rubin, 2005: 97). Bu bağlamda, bütünsel bir bakış 
açısıyla, DDR ve SSR ile devlet inşası arasında bir bağlantı vardır (UNSC, 2007).

Taliban’ın yenilgisinden sonra, politika yapıcılar devletin şiddet kullanımı üze-
rindeki tekeline karşı asıl meydan okumanın Taliban’dan ziyade dost ve müttefik 
olarak görülen Mücahit milisler tarafından ortaya konulduğu değerlendirilmekte-
dir (Suhrke, 2011: 141). Bu nedenle, isyancıların yanı sıra, bu güçlerin DDR’si 
2001’den beri ülkedeki uluslararası müdahalenin ana odağı olmuştur. 2 Aralık 
2002’de gerçeklesen “Afganistan’ı Yeniden İnşa Etmek: St. Petersburg Barış ve İs-
tikrar Konferansı”, Afganistan’daki DDR’nin Afgan Milli Ordusunun yeniden ya-
pılandırılmasının bir parçası olarak önemini vurgulamıştır (UNRIC, 2002). 2003 
yılının başlarında Geçici Yönetim, DDR sürecini yürütmek üzere Ulusal Silahsız-
lanma Komisyonu, Demobilizasyon ve Yeniden Entegrasyon Komisyonu, Asker 
Alım Komisyonu ve Askeri Eğitim Komisyonu’nu kurmuştur (Sedra, 2003: 5). Bu 
gelişmelerin ardından, 2003 yılının Nisan ayında UNDP (2010a), Afganistan’ın 
Afghan Military Forces - AMF’nin DDR’inde Geçici Hükümeti desteklemek üzere 
Afganistan’ın Yeni Başlangıç Programını (ANBP) başlatmıştır.

ANBP üç bileşen içeriyordu: DDR, Mayınlar ve Mühimmat Stokları projesi ve 
Yasadışı Silahlı Grupların Dağılması (DIAG) programı. AMF’nin DDR’si 2006’da 
sona erdi ve programın sonunda 63.380 savaşçı ve 259 dağıtılan askeri birlikten 
70.000 silah toplanmıştır (Sajjad, 2010: 5). Bu sayılar bir başarı öyküsü olarak su-
nulmasına rağmen, tüm yasadışı silahlı grupların dağıtıldığı anlamına gelmiyordu. 
Özel silahlı gruplara sahip olmanın temel nedenleri yerine sayılarla uğraşan dar 
bakış açısı nedeniyle, özellikle kırsal bölgelerdeki etkili şahıslar, özel ordularının si-
lahlarını bırakmalarına izin vermemişlerdir. Özerdem ve Podder’a (2011: 73) göre, 
DDR’nin araçsal ve teknik perspektifi, çatışmanın ve gerginliğin temel nedenlerini 
yüzeysel olarak değerlendirmektedir. 

Bu eksikliğin en önemli nedeni, Taliban ve diğer isyancı grupları içeren bir 
barış anlaşmasının öngörülmemesiydi. Böylece bu durum Taliban sonrası dönem-
de tamamen güvende hissetmeyen milis grupları arasında kaçınılmaz bir tereddüt 
yaratmıştır (Derksen, 2014: 3-4; Hartzell, 2011). Üst düzey militanlar arasındaki 
bu tereddüt, bir dereceye kadar ekonomik ve politik otoritelerini kaybetme korku-
suyla ilgiliydi. Diğer silahlı gruplara karşı kendilerini güvence altına almanın yanı 
sıra, halkın güvenliğini temel bir hizmet olarak korumak, bu yerel liderlere bir tür 
meşruiyet getirmekteydi.

DDR programına paralel olarak, 2005 yılının Temmuz ayında UNDP, AMF ve 
kalıntıları dışındaki silahlı gruplarla başa çıkmak için Disbandment of Illegal Armed 
Groups - DIAG projesini başlatmıştır. DIAG, yalnızca silahlı grupları dağıtmayı 
değil aynı zamanda güvenliği, hukukun üstünlüğünü ve uyuşturucu ticaretiyle mü-
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cadele etmeyi de amaçlıyordu. Stratejik düzeyde, NATO’nun Kıdemli Sivil Temsil-
ciliği Ofisi, güvenlik ve kalkınma bağlamında DIAG kapsamında yürütülen politik 
tartışmalara katılım sağlamış ve diğer aktörlerle görüşmelerde bulunmuştur (Karp 
ve Ponzio, 2007: 225).

DIAG ve ANBP, 2011 yılında Afganistan Barış ve Uzlaşma Programına (APRP) 
dâhil edildi. Cumhurbaşkanı Hamid Karzai’nin 2010 yılının Haziran ayında onay-
ladığı APRP, artan isyanı kontrol altına alma çabasıydı (Sajjad, 2010: 1). APRP 
çatısı altında, DIAG artık suçlu gruplarıyla değil, yalnızca isyancı gruplarla ilgile-
niyordu (Stapleton, 2013: 1). DIAG temel olarak eski savaşçılara hedeflenen böl-
gelerde geçimlerini sağlamak için sürdürülebilir ve yasal bir yol sağlayarak silahları 
toplamayı ve sosyo-ekonomik durumun iyileştirilmesini amaçlayan kalkınma pro-
jeleri sunmayı hedeflemiştir (UNDP, 2010b: 10).

Diğer bir sorun, AMF’nin bazı bileşenlerinin ANA’ya yeniden entegrasyonu 
idi. Bu milislerin istihdamı MoD’nin sorumluluğuydu ve bu durum Kuzey İttifakı 
ile iltisaklı yetkililerin istismarı nedeniyle bu sürecin siyasallaşmasına neden olmuş-
tur (Hartzell, 2011: 9). Daha önce belirtildiği gibi, bu sömürü, belirli etnik grupla-
rın aşırı temsil edilmesine ve ayrıca Kuzey İttifak liderlerinin özel silahlı gruplarına 
meşruiyet kazandırılmasına neden oldu. 2010 yılında, karşı-direniş kampanyasının 
bir parçası olarak, ISAF, yerel milisleri kırsal alanlarda savunma güçleri olarak almak 
için birkaç program başlattı. DDR ve DIAG programlarının amaçlarına doğrudan 
bir çelişki gibi gelse de, eski savaşçılar yerel konseylerin kontrolü altında yerel milis 
kuvvetleri olarak yeniden silahlandırılmıştır (Suhrke, 2011: 146). 

DIAG’dan daha çok, APRP bir uzlaşma özelliğine sahiptir. ISAF HQ, APRP’yi 
“isyancıları savaştan çıkarmayı ve onları barışçıl, üretken bir yaşam sürdürebilmeleri 
için onur ve onurla topluluğa geri döndürmeyi hedefleyen Afgan liderliğindeki bir 
barış programı” olarak tanımladı (ISAF HQ FRIC, 2010: 15). ISAF’ın perspekti-
fine göre APRP isyana karşı koyma stratejisinin doğal bir parçasıydı ve barış süre-
cini hızlandırabileceği düşünülmekteydi. Bu nedenle, APRP’nin savaş alanından 
savaşçıları çıkarma hedefi, isyana karşı koyma harekatının önemli bir parçası olarak 
tanımlanmıştır ve ISAF’ın bu yerel süreçteki rolü Afgan ortakları her seviyede des-
teklemekti (HQ ISAF, 2012).

Bununla birlikte, kilit gelişme, iki ülke arasında Taliban ile ikili ilişkileri ge-
liştirmeyi amaçlayan Ghani hükümetinin Pakistan’a yönelik yeni yaklaşımıdır 
(Nelson ve Babakarkhail, 2015, 23 Şubat). Ghani’nin hareketi, bakış açısına göre 
Pakistan ile iyi ilişkiler kurmanın Taliban’ı müzakere masasına zorlamak için bir 
gereklilik olduğunu gösteriyor. Ancak, Pakistan ile ilişki geliştirmek, Afganis-
tan’daki farklı gruplar ve aktörler arasında önemli tartışmalara neden olmuştur. 
Örneğin, RS Komutanı General Campbell, Ghani’nin politikasını desteklerken 
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(Smith ve Babakarkhail, 2015, 29 Mayıs), Hamid Karzai, böyle bir hareketin ül-
keyi Pakistan’ın kontrolü altına sokacağını savunarak onu eleştirmiştir (Boone, 
2015, 9 Mart).

SURİYE İÇİN ALINAN DERSLER VE SONUÇ
Görüldüğü üzere, Afganistan’da Güvenlik Sektörü Reformu oldukça uzun ve kar-
maşık bir süreç izlemektedir. Gösterilen yoğun çaba ve kullanılan ekonomik im-
kânlara rağmen arzu edilen sonuçlara ulaşılamamıştır. Bu anlamda, Afganistan 
tecrübesinden çıkarılması gereken önemli dersler bulunmaktadır. Çatışma yaşanan 
bölgelerin birbirinden çok farklı özellik ve dinamiklere sahip olmaları nedeniyle 
birbirleri ile tam tamına örtüşmesi beklenemez. Ancak çıkarılacak bu dersler yeni 
bir tecrübede izlenen süreçler için göz önünde bulundurulması gereken birtakım 
doneler verebilmektedir. Bu doneleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

Güvenlik Sektörü Reformu kaçınılmaz olarak ülkenin siyasi, ekonomik ve 
sosyal yapılarının yeniden inşası ile koordineli bir şekilde planlanmalı ve yürütül-
melidir. Ülkenin tarihsel özellikleri, otoritenin örgütlenişi, etnik yapı, toplumsal 
çatışmalar gibi farklılık yaratan unsurlar çok iyi anlaşılmalı ve güvenlik sektörünün 
yapılanması, personel seçimi ve DDR faaliyetleri bu doğrultuda tasarlanmalıdır. Bu 
Reform, ayrıca silah, araç gereç ve teçhizattan ibaret kısa vadeli bir süreç olmayıp 
personel temini, teşkilatlanma, kurumsallaşmanın yanında bir kültür meydana ge-
tirme anlamında uzun vadeli bir süreç olarak algılanmalıdır. Bu süreçte başta yerel 
aktörler olmak üzere tüm unsurların katılımının sağlanması ve sahiplenilmesi ol-
dukça büyük önem arz etmektedir. Pragmatik bir yaklaşımla bir an önce bölgeden 
ayrılarak maddi ve manevi sorumluluğu en az indirme isteği başarısız sonuçlara yol 
açabilmektedir.

Geliştirilen güvenlik mekanizmalarında gerek kurumsal olarak gerekse birey 
bazında hukukun üstünlüğü ve insan hakları kavramlarının önemi her aşamada 
ön planda tutulmalıdır. Halkın sahiplenmesi ve yeniden inşa faaliyetlerini destek-
lemesinde en önemli unsur adil bir yönetim mekanizmasının kendilerinin hak ve 
özgürlüklerini koruyacağına dair oluşturulacak inançtır.
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GİRİŞ

İç savaş ya da çatışmalar, Soğuk Savaş’ın bitmesiyle birlikte dünya güvenlik gün-
demini sıklıkla meşgul eden konular arasına girmiştir. Yayınlanan bir rapora göre, 
2016’daki 49 aktif çatışmanın 47’si iç savaş/çatışma olarak tanımlanmıştır (SIPRI 
Yearbook, 2017: 2). Her ne kadar bu çatışmaların devletlerin siyasi sınırlarının için-
de olduğu ifade edilse de terör ve organize suçların sınır aşan karakteri ile küreselleş-
me ve teknolojinin özellikle iletişim ve ulaşım alanındaki etkileri, sorunu farklı bir 
karaktere dönüştürmüştür. Tehdit, ortaya çıktığı yerde kalmamakta; neden olduğu 
diğer bozucu etkilerle birlikte çevre devletlerin güvenlik politikalarını ve toplumla-
rın günlük hayatlarını etkileyen bir forma dönüşmektedir. Sorunun ortaya çıktığı 
ülke zayıf bir yönetim yapısına sahipse, kaçınılmaz olarak bu durum çevresine bu-
laşmakta ve hızla yayılmaktadır. 

Uluslararası toplumun bu durumdaki muhtemel tepkisi, ortaya çıkan güvenlik 
sorununun yayılmasını engellemek ve tehdidi etkisiz hale getirmek şeklinde olmak-
tadır. Fakat bu durumda da güvenlik sorunu yaşayan devletlerin kendi içinde yaşa-
dıkları sorunlara etkili cevap verememesi, komşu ülkeleri ve uluslararası toplumu 
zor bir kararla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu durumda devletler, bazen uluslararası 
hukukun öne sürdüğü koşulları da zorlayarak, insani yaşam koşullarını oluşturmak, 
kendi çıkarlarını korumak ya da siyasal ve askeri etkinliğini artırmak gibi nedenlerle 
söz konusu bölgelere müdahalede bulunmaktadırlar. 

Öte yandan, askeri müdahaleler şiddet düzeyi yüksek silahlı çatışmaları neti-
celendirme başarısı gösterse de uzun vadede nispeten düşük düzeyde çatışmaları 
sonlandırmada başarılı olamamaktadırlar. Bunların çeşitli örnekleri Afganistan ve 
Irak’ta görülmüştür. Her ne kadar askeri anlamda “zaferin” kazanılması önemli bir 
aşama olsa da yoğun çatışmaların yaşandığı bu bölgelerde güvenlik kalıcı olarak 
sağlanamamıştır. Bu da ilgili ülkenin güvenlik sorunlarını kendisinin çözebileceği 
yetenek ve yapıya kavuşturulmasını bir zorunluluk haline getirmektedir. 

Yoğun çatışmalar yaşayan ülkeler, kurumsal yapılardan alt yapı eksikliklerine, 
maddi ve fiziki yetersizliklerden manevi, sosyolojik ve psikolojik unsurlara kadar 
birçok boyut ve değişen yoğunluklarda sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu 
eksiklik ve yetersizlikler, çatışmalar sonrasında icra edilen yeniden yapılandırma 
programlarının çok boyutlu olmasını gerektirmekte, askeri kapasitenin yanına sivil 
yeteneklerin ilave edilmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüzün savaşları çatışma 
ortamında gösterilen beceri ile değil, çatışmalar azaldıktan sonra sivil-asker iş birli-
ğiyle ev sahibi ülkede yürütülen faaliyetlerin etkinliği neticesinde kazanılmaktadır. 
Bu nedenle yerel farklılıklar ve bunların doğurabileceği muhtemel çatışma alanları 
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ile dışarıdan kaynaklanan baskıların yönetilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çık-
maktadır (Cordesman, 2017). Çatışmasızlık ortamının kalıcı barış şekline dönüş-
mesi için yerel unsurlarla beraber, ulusal çıkarlar ve uluslararası aktörlerin oluştur-
duğu bu ortamın yönetilmesi önem taşımaktadır.

Türkiye, son yıllarda hemen sınırlarının ötesinde meydana gelen ve kendi ül-
kesini etkileyen sorunlarla mücadele etmek, beliren tehdit unsurlarını etkisiz hale 
getirmek ve barış ortamını tekrar tesis etmek maksadıyla; Fırat Kalkanı Harekâtı 
(FKH) ve Zeytin Dalı Harekâtını (ZDH) gerçekleştirmiş olup, bunların askeri kıs-
mı büyük ölçüde tamamlanmış, diğer boyutları ise halen devam etmektedir. Bu 
operasyonların yürütülmesinde kayda değer bir tecrübe oluşmasına rağmen, bu bil-
gi birikiminin henüz uygulanabilir doktrinlere dönüşmediği görülmektedir. 

Bu çalışmada, Türkiye’nin güvenlik sorunları nedeniyle Suriye’nin kuzeyinde 
icra edilen FKH ve ZDH bölgelerinde askeri operasyonlar neticelendikten sonra yü-
rütülen istikrar ve yeniden yapılandırma faaliyetlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

1. ÇATIŞMA SONRASI ÜLKELERDE İSTİKRAR VE YENİDEN 
YAPILANDIRMA
Günümüzde çatışma sonrası ülkelerde şiddetin bastırılmasından sonra yürütülen 
faaliyetler birçok kavramla karşılık bulmaktadır. Bunlar arasında, devlet inşası, is-
tikrar, yeniden yapılandırma, çatışmaların dönüşümü gibi kavramlar önde gelenler 
arasındadır. Bununla beraber, yoğun çatışma yaşayan ülkelere yapılan müdahaleler 
ve sonrasındaki faaliyetlerin gerek uygulama gerekse akademik anlamda ayaklan-
malar ve ayaklanmalara karşı koyma alanında karşılık bulduğu söylenebilir. Olduk-
ça eski bir geçmişe sahip olan ayaklanmalar ve bunlara karşı koyma, birçok ülkenin 
saha tecrübesine sahip olmasının yanı sıra, dikkat çeken miktarda akademik yayın 
ve resmi raporların üretildiği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ayaklanmalarla ilgili alanyazından beslenen istikrar ve yeniden yapılandırma 
kavramları incelendiğinde; istikrar, en genel ifadeyle, “şiddet içeren çatışmaların 
ortaya çıkmasını engelleme ya da sona erdirme ve olağan ekonomik faaliyetlerin 
sürdürülmesi ile şiddet içermeyen siyasetin yapılabilmesi için koşulların yaratılma-
sı” olarak ifade edilebilir. Yeniden yapılandırma ise “uzun dönemli kalkınma için 
gerekli koşulları yaratmak üzere bir ülkenin ya da bölgenin zarar gören ya da yok 
edilen siyasal, sosyo-ekonomik ve fiziksel altyapısını yeniden inşa etme süreci” ola-
rak tanımlanmaktadır (Burchfield, 2018a). 

Bu tanımlardan da görülebileceği gibi istikrar, şiddetin azaltılması ve önemli 
kamu faaliyetlerinin yürütülebilmesi; başka bir deyişle, bir sonraki aşama olan ye-
niden yapılandırmaya hazırlık amacıyla yapılan faaliyetlerdir. Bu anlamda sivil ve 
askeri faaliyetleri içine alan ve entegre bir şekilde çatışma ekseninin hemen her aşa-
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masında yürütülmesi gereken bir kapsama sahiptir. İstikrar operasyonlarının askeri 
boyutu, müdahalenin bir parçası olarak, çatışma sırasında ve hemen ardında icra 
edilebilir. İstikrar operasyonlarının kısa dönemli hedefleri yerel halkın güvenliğinin 
sağlanması, temel hizmetlerin verilmesi ve insani ihtiyaçların karşılanması olarak 
söylenebilir. Nispeten daha uzun dönemli olanlar arasında ise temel hizmetlerin 
yürütülmesi için kapasitenin oluşturulması, pazar ekonomisi koşullarının gelişti-
rilmesi, demokratik ve sivil toplumun oluşturulması sayılabilir. Hatta bunlar çoğu 
zaman ayaklanmalara karşı koyma harekâtının ya da terörizmle mücadelenin bir 
boyutu olarak düşünülebilir. Bu faaliyetler içerisinde; düzeni ve hukuku yeniden 
tesis etmek, insani yardım sağlamak, eski savaşanların silahları bırakmasını ve top-
luma entegre olmalarını desteklemek, yerel güvenlik kapasitesini (yeniden) inşa et-
mek sayılabilir (Bensahel, Oliker ve Peterson, 2009: ix-x).

Yeniden yapılandırma faaliyetleri içerisinde ise; hükûmet kurumlarını inşa et-
mek, ekonomik istikrar ve gelişimi teşvik etmek, demokrasi ve temsil edilmeyi ge-
liştirmeye katkıda bulunmak yer almaktadır (Bensahel, Oliker ve Peterson, 2009: 
ix-x). İstikrar, şiddeti sona erdirmede anahtar role sahipken; yeniden yapılandırma, 
şiddet içeren çatışmaları ortaya çıkaran uzun dönemli nedenlere odaklanarak, yeni-
den şiddete dönülmesini ortadan kaldırmaya çalışır (Bensahel, Oliker ve Peterson, 
2009: 4). Özellikle çatışma sonrası ülkelerde bu faaliyetleri yürütmek karşılaşılan 
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 başlık altında bahsedilen çatışma ortamında yürütülen faaliyetler aşağıda-
ki gibi şekillendirilebilir (Şekil-1). Görülebileceği gibi bu faaliyetlerin zemininde 
ayaklanmalara karşı koyma yaklaşımı bulunmaktadır.

Şekil-1. Çatışma Ortamında Yürütülen Faaliyetler.
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Ayaklanmalar ve ayaklanmalara karşı koyma herhangi bir müdahale düşünce-
sinin başlangıcından sonuna kadar yapılan faaliyetleri besleyen esas alan olarak gö-
rülebilir. Bu tip ortamlarda her zaman savaşla karşılaşılmasa da sıcak çatışmaların 
olması kaçınılmazdır. Sıcak çatışmanın sona ermesine yakın ise istikrar faaliyetleri 
gelmektedir. Bir sonraki aşamaya hazırlık süreci olan bu faaliyetler sırasında orta-
mın güvenlik açısından hazırlanması ve nispeten istikrarlı bir hale getirilmesi sağ-
lanır. Yeniden yapılandırma faaliyetleri, sağlanan güvenliğin kalıcı hale getirilmesi 
için güvenlik, siyasi yönetim ve katılım, insani yardım, ekonomik tedbirler, alt yapı, 
sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yürütülmesini içermektedir.

2. FIRAT KALKANI HAREKÂTI VE ZEYTİN DALI HAREKÂTI
Suriye’de ortaya çıkan güvenlik sorunu, paylaşılan uzun sınır komşuluğu sebebiyle 
uluslararası toplumdan çok daha fazla Türkiye’yi yakından ilgilendirmiş; özellikle 
DEAŞ ve PYD/YPG terör örgütleri 2014’ten itibaren güvenlik sorunlarında en çok 
anılan aktörler arasına girmişlerdir. 

2.1. Türkiye’yi Suriye Kuzeyinde Askeri Harekât Düzenlemeye İten Faktörler
PKK geçmişten günümüze gerek Türkiye içerisinde gerekse Suriye’de farklı isimler 
altında faaliyet göstererek kendisine yaşam alanı oluşturmaya ve uluslararası top-
lumun algısını yönetmeye çalışmaktadır. KCK’nın bir parçası/bileşeni olan PYD, 
Abdullah Öcalan Suriye’den çıkarıldıktan sonra Suriye ile Türkiye arasında varılan 
anlaşmalara istinaden PKK kamplarının kapatılması üzerine 2003’de kurulmuştur. 
YPG ise PYD’nin askeri koludur ve 2004’te Suriye Kamışlı’daki Kürt ayaklanması 
sonrasında oluşturulmuştur. Arap Baharı adıyla bilinen olayların patlak vermesi ve 
Suriye’de iç çatışmaların yayılmaya başlamasıyla beraber PYD/YPG bölgedeki en 
etkili Kürt örgütü olarak ortaya çıkmıştır. Suriye devlet yönetiminin Kürt bölge-
lerinden Temmuz 2012’den itibaren çekilmeye başlaması; burada doğan güç boş-
luğunun PYD tarafından doldurularak, Türkiye sınırında Kobani (Ayn el-Arab), 
Cezire ve Afrin kantonları olarak adlandırılan üç bölgede yerel yönetim kurmaları 
ile neticelenmiştir (Pusane, 2018: 75-76). 

Özellikle 2014’den sonra DEAŞ’ın güçlenmesi ve Suriye’deki çatışmaların şid-
detini artırması ile beraber bu örgüte karşı koalisyon hava güçleri saldırılar düzen-
lemeye başlamışlar; bu ortamdan faydalanan YPG “elinde tuttuğu bölgeleri ve halkı 
DEAŞ’a karşı savunan yerel silahlı bir güç” olarak kendini tanıtmıştır. Kobani’de-
ki çatışmalar, Sincar’daki Yezidi toplumunun DEAŞ’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 olmuştur (Pusane, 2018: 75-76). 
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DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik oluşturduğu tehdit, ülke içinde terör eylemleri dü-
zenlemesinden sınır ötesinden yaptığı füze saldırılarına kadar çeşitlilik göstermek-
tedir. Sivil ya da asker ayrımı gözetilmeyen bu saldırılarda halkın yoğun yaşadığı 
bölgelerde dahi ses getirici eylemler yapılmıştır. Örneğin, sadece Kilis’e 18 Ocak 
2016’dan 2 Ekim’e kadar 95 roket saldırısı gerçekleştirilmiş, bu saldırılarda biri 
imha sırasında şehit olan polis memuru olmak üzere 14 Türk, 11 Suriyeli hayatını 
kaybetmiştir. Büyükşehirlerde de şiddetli eylemler yapan terör örgütünün 10 Ekim 
2015’de Ankara Garı saldırısı ile 100 kişi hayatını kaybetmiş, 12 Ocak 2016’da 
Sultanahmet’te yabancıları hedefleyen saldırı ile 11 Alman turist ölmüş, 20 Ağustos 
2016’da Gaziantep’te bir sokak düğünü sırasında yapılan eylemle 57 kişinin yaşamı-
nı yitirmesi ise bardağı taşıran son damla olmuştur. 

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 DEAŞ hedeflerine hava operasyonu düzenlemiştir. Burada BM Ant-
laşması’ndan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını (md.51) kullandığını savunan 
Türkiye; sınırlarının ötesinden kaynaklanan terör sorunlarının saldırı aşamasına 
gelmesi ve yaşanan can kayıpları gibi sebepleri harekâtın gerekçesi olarak duyurmuş 
ve Suriye hükûmetinin bunları önlemede aciz kaldığını ifade etmiştir.  

Tehdidin devam etmesi üzerine bu tehdit ortamını nihayetlendirmek maksa-
dıyla, yerel silahlı muhalif gruplara destek olarak, 24 Ağustos 2016’da Fırat Kalkanı 
Harekâtı ve 20 Ocak 2018’de Zeytin Dalı Harekâtı’nın icrasına başlanmıştır. 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 et-
kisiz hale getirilmesi, Suriyelilerin kendi yaşadıkları bölgelere dönüşü için güvenli 
ortamın tesis edilmesi, güvenliği sağlanan bölgelerde yaşamın sürdürülebilir hale 
getirilmesi olarak sıralanabilir (Terzioğlu, 2018: 607-608). 

FKH ve ZDH’nin hukuki gerekçeleri için Türkiye; BM Antlaşmasının 51’inci 
maddesi ile düzenlenen meşru müdafaa hakkına ve BM Güvenlik Konseyinin 1373 
(2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014) ve 2254 (2015) sayılı kararlarına 
atıf yapmıştır. Bunlar içerisinden 1373 (2001) sayılı kararda 11 Eylül 2001 saldırı-
larına karşı bireysel ve kolektif meşru müdafaa hakkından bahsedilmekte; diğerle-
rinde bu karara atıfla birlikte terörizmle mücadelenin bütün ülkelerin sorumlulu-
ğunda olduğu teyit edilmekte ve Suriye’de yaşanan terör sorununun çözülmesi için 
devletlere çağrı yapılmaktadır. 

Her iki harekâtın askeri veçhelerinin tartışılması bu çalışmanın kapsamında yer 
almasa da ikisinden de önemli ölçüde derslerin alındığı ifade edilmelidir. Örneğin, 
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FKH taktik düzeyden stratejik seviyeye kadar hareketliliğin ve esnekliğin önemini 
ortaya çıkarmıştır. Hedef belirleme ve kıymetlendirme, ateş desteği, yakın hava des-
teği, zırhlı araçların yakın piyade desteğine ihtiyacı bunlar arasında en önemlileri 
olarak sayılabilir. Alınan dersler genel olarak aşağıya çıkarıldığı gibidir (Yeşiltaş ve 
diğ., 2017: 11).

• Terörist örgütlere özel tehdit değerlendirmesi,
• Kamu diplomasisi,
• Güvenlik sektörünün yeni tehditlere uyumu,
• Diplomaside stratejik esneklik,
• Askeri operasyonların zamanlaması,
• Yerleşim bölgelerinde terörle mücadele operasyonları,
• Zırhlı unsurların modernizasyonu ve taktik kullanımı,
• İHA’ların harekât sırasında kullanımı,
• Yerel silahlı gruplarla koordine ve yönetilmesi,
• İnsani yardım için etkili ulaştırma,
• İstihbarat birimleri arasında iş 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 karşılaşılması öngörülen tehdit orta-
mına farklı özellikteki kuvvet yapısı oluşturularak verilebilecek cevabın bir örneğini 
oluşturmaktadır. 

3. FKH VE ZDH BÖLGELERİNDE İSTİKRAR VE YENİDEN YAPILANDIRMA 
FAALİYETLERİ
FKH ve ZDH’nin askeri operasyon safhasının bitiminden sonra bölgede yapılanlar 
istikrar ve yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 
yürütülen faaliyetleri koordine etmek maksadıyla oluşturulan Suriye Görev Gücü 
(SGG) öncesinde Başbakanlık Müsteşarlığı altında faaliyet göstermiş; sonrasında 
ise Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde görev icra 
etmeye başlamıştır. SGG yapısına esneklik kazandırmak ve etkinliğini artırmak 
maksadıyla bölgeye yakın Valilikler nezdinde oluşturulan İnsani Yardım Koordi-
nasyon Merkezlerine (İYKM) Türkiye’nin bölgedeki her türlü insani yardım ve 
koordinasyon görevlerini yerine getirme ve gerektiğinde ilgili Valilikler aracılığıyla 
sorunları çözme görevi verilmiştir. Söz konusu bölgelerde İYKM’ler ilgili vali yar-
dımcılığı sorumluluğunda görevlerini yürütmektedirler. Bünyelerinde Jandarma ve 
Polis Danışma Timlerinin yanı sıra il idaresinin çeşitli 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 faaliyetleri-
nin temel olarak şu 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 geliştirilmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi,
• Çatışma izlerinin silinmesi ve normalleşme gayretleri,
• Sosyal hizmetlerin tesisi ve yerel toplumun güven duygusunun takviye edilmesi,
• İdari kapasitenin geliştirilmesi ve siyasi uzlaşının 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 

başlık altında incelenmesi mümkün olsa da; bunlardan planlama aşaması, yeniden 
yapılandırma çalışmalarının öncesinde yapılması ve sonrasında güncellenmesi ve 
geliştirilmesi nedeniyle bu temel alanlarının hepsine doğrudan etki eden bir alan 
olarak görülmektedir. Bu çalışmanın önceki başlıklarında belirtilen çerçeveye sadık 
kalmak amacıyla Türkiye’nin FKH ve ZDH bölgelerindeki yeniden yapılandırma 
faaliyet alanları beş temel başlık altında toplanmıştır: 

• Güvenlik, 
• Siyasi Yönetim ve Katılım, 
• İnsani Yardım ve Sosyal Refah, 
• Ekonomik İstikrar ve Altyapı, 
• Adalet ve Toplumsal Uzlaşma. 

3.1.1. Güvenlik
Yeniden yapılandırma faaliyet alanlarının tamamından verim alınabilmesi için ön-
celikle güvenliğin sağlanması gereklidir. Bu alanda öncelikle sıcak ve yoğun çatışma 
ortamının kesilmesi, sonrasında yerel güvenlik kurumlarının kendi başlarına tehdi-
de karşı koymalarını sağlamak temel esas olarak alınmalıdır.  

FKH ve ZDH bölgelerinde askeri operasyon neticelendikten sonra yaklaşık 
4.000 km2’lik bir alan terörist unsurlardan temizlenmiş, silahlı çatışmalar oldukça 
azalmış ve bölge halkı günlük hayatına devam etmeye başlamıştır. Güvenliğin sağ-
lanmasıyla beraber geri dönüşler başlamış, tahmini olarak 329.000 Suriyeli FKH ve 
ZDH bölgelerine dönüş yapmıştır (TimeTurk [web], 2019). 

Harekât bölgesinde özellikle askeri operasyonun neticelenip istikrar harekâtı-
nın başladığı ilk safhada güvenli ortam sağlanması için hasım silahlı unsurların ve 
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teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, patlayıcı maddelerin kontrolü ve temizlenmesi 
gibi insanların günlük hayatını etkileyebilecek hususlar Türk güvenlik birimleri ini-
siyatifinde gerçekleştirilirken, sonrasında bu sorumluluk aşamalı olarak yerel gü-
venlik birimlerine verilmiştir. 

Harekât bölgesinde iç güvenlik yerel kolluk (Şurta), dış güvenlik ise Özgür Su-
riye Ordusu (ÖSO) tarafından sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak askeri kolluk biri-
mi (Askeri İnzibat/Askeri Şurta) bulunmaktadır. Yerel kolluk birimlerine Türk Jan-
darma ve Polisi yardım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedirler. Kendi içinde 
teşkilatlandırılan Şurtalar, istikrar harekâtının başlangıcında eğitimlerini Türkiye’de 
almış, teşkilatlanmanın tamamlanmasına müteakip FKH ve ZDH bölgelerinde 
eğitime tabi tutulmuşlardır. 

FKH ve ZDH’nin icrası sırasında TSK ve Türk Jandarması ile birlikte çalışan 
ÖSO grupları, FKH sonrasında bir komuta altında toplanmak istenmiştir. Nitekim 
Suriye Geçici Hükûmeti, Aralık 2017’de ÖSO’ya bağlı yaklaşık 30 alt grubun Milli 
Ordu çatısı altında birleştiğini açıklamıştır (Anadolu Ajansı, 2017). Halen bu grup-
ların Milli Ordu gibi tek bir çatı altında birleştirilmesi çalışmaları Milli İstihbarat 
Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri koordinesinde devam etmektedir. 

3.1.2. Siyasi Yönetim ve Katılım
Suriye’de çatışmalar başladıktan sonra rejimin otoritesinin kaybolduğu bölgeler-
de muhaliflerin kontrolünde yeni siyasi yapılanmalar ortaya çıkmaya başlamıştır. 
Bunlardan biri olan Suriye Ulusal Konseyi, Suriye’deki iç karışıklıklar savaşa dö-
nüşmeden Ağustos 2011’de oluşturulmuştur. Ülkede oluşan benzeri yapılanmaları 
birleştirecek şemsiye bir yapı oluşturmak amacıyla, Suriye Muhalif ve Devrimci 
Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ise Kasım 2012’de Doha/Katar’da kurulmuştur. 
SMDK’nin kuruluş amaçları şu şekilde açıklanmıştır (National Coalition of Syrian 
Revolution and Opposition Forces, 2019a):

• Askeri konsey, devrimci konsey ve ÖSO’nun müşterek liderliği için destek 
sağlamak,

• Suriye halkının ihtiyacı olan mali kaynakları harekete geçirmek maksadıyla 
uluslararası koordinasyon yürütmek,

• Suriye ulusal hukuk komitesini oluşturmak,
• Uluslararası ortamda tanınmasına müteakip geçiş hükûmetini kurmak.
Fakat bu yapının tüm muhalifleri temsil etme niteliği kaybolmaya başlamıştır. 

Terör örgütünün politik uzantısı olan PYD’nin baştan itibaren SMDK’yi tanıma-
dığını ilan etmesi bir tarafa bırakılırsa, Suriye Ulusal Konseyi de 20 Ocak 2014’te 
bu oluşumdan ayrıldığını açıklamıştır. Ayrılmanın temel sebeplerinden biri olarak, 
örgütün kuruluş amaçlarında bulunan “Esed hükûmeti ile hiçbir şekilde diyaloga 
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girmemek” hususunun SMDK tarafından Cenevre Konferansları-II ile çiğnenmesi 
olarak gösterilmiştir. 

Suriye Geçici Hükûmeti (SGH), SMDK tarafından muhaliflerin kontrolünde-
ki bölgelerin yönetilmesi amacıyla oluşturulan bir yapıdır. Bilinen anlamda Bakan-
lar Kurulu olarak çalışan bu hükûmet halen Azez’de görev yapmaktadır. SGH’nin 
otoritesinin bütün muhaliflere kabul ettirilmesi anlamında sorunlar yaşandığı bi-
linmektedir. 

Mayıs 2016’dan bu yana Suriye Geçici Hükûmeti Başkanı olarak görev yapan 
Cevad Ebu Hatab 28 Şubat 2019’da istifa etmiştir. İstanbul’da düzenlenen 46’ncı 
Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimlerde, Suriye Geçici Hükümeti Başkanlığı-
na Cevad Ebu Hatab’ın yerine eski SMDK Başkanı Türkmen siyasetçi Abdurrah-
man Mustafa getirilmiştir (Anadolu Ajansı, 2019). 

SMDK’nin yerel birimlerdeki temsili ise Mahalli Meclisler tarafından sağlan-
maktadır. Yerleşim bölgelerinin nüfus yapılarına göre oluşturulan Mahalli Meclisler 
yerel ihtiyaçlara göre teşkilatlandırılmıştır. Meclis başkanı, tarım sorumlusu, sağlık 
sorumlusu, sosyal yardımlar sorumlusu, eğitim sorumlusu, hukuk sorumlusu, mali 
işler sorumlusu ve belediye sorumlusu gibi sekiz sabit üye tanımlanmış; ihtiyaca 
göre ek üyeler görevlendirilmiştir. Bunların temel amacı halkın ihtiyaçlarına cevap 
vermek ve;

• Gıda ve barınak gibi insani yardım,
• Tıbbi yardım ve hizmetler,
• İletişim hizmetleri,
• Belediye ve kolluk hizmetleri gibi alanlarda görev yürütmek, hizmet sağla-

maktır (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 kuruluşlar Türkiye’deki ilgili Valilikler ile eşleştirilerek görev yapmakta-
dırlar.

3.1.3. İnsani Yardım ve Sosyal Refah
Suriye krizinin başladığı Mart 2011’den bu yana, çatışma bölgeleri içinde kalan 
halkın hayat koşulları oldukça kötüleşmiştir. Savaş ve çatışmalar birçok insanın 
hayatını kaybetmesine yol açmış ve toplumun refah düzeyi minimum seviyelere 
gerilemiştir. Suriye halkının çareyi komşu ülkelerde aramaya başlaması ile birlik-
te göçler başlamış ve bu durum Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(UNHCR) tarafından İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük insani 
kriz olarak tanımlanmıştır. Suriyelilerin ülkemize ilk girişlerini takiben 29 Nisan 
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2011’de Dışişleri Bakanlığı, AFAD ve Türk Kızılay koordinasyonunda “Suriye Krizi 
İnsani Yardım Operasyonu” başlatılmıştır (Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu, 
2018). 

Türkiye, FKH ve ZDH sonrasında da güvenliğin sağlanmasıyla eşgüdümlü ola-
rak halkın yardımına koşmaya çalışmış ve bu alanda dünyada kendine özel bir yer 
edinmiştir. Ülkemizin dünya genelinde yaptığı yardımlar gelişmiş ülkelerin dahi 
üzerine çıkmıştır. Örneğin Türkiye, Küresel İnsani Yardım 2017 Raporu’na göre, 
2016 yılında 6 milyon ABD doları tutarında insani yardım yaparak, ABD’nin ar-
dından en fazla uluslararası insani yardım yapan ikinci ülke konumuna gelmiştir. 
Türkiye 2016 yılında ise ayrıca, mili gelirinin % 0,75’ni insani yardım için ayırarak 
“Dünya’nın En Cömert Ülkesi” olmuştur (AFAD, 2017). Küresel İnsani Yardım 
2018 raporuna göre ise Türkiye 2017 yılında 8,07 milyon ABD doları tutarında 
insani yardım yapmış (milli gelirin % 0,85’i) ve bu alanda birinci (ikinci olan ABD 
6,683 milyon ABD doları yardım yapmıştır) konuma gelmiştir (Global Humanita-
rian Assistance Report, 2018).

Ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre ülke dışına 
çıkmak zorunda kalmış Suriyelilerin yaklaşık % 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). 

TİKA Raporuna göre, sadece 2017 yılında ülkemizin Suriyelilere yönelik ger-
çekleştirdiği resmi kalkınma yardımı 7.188,45 milyon ABD doları; Türk STK’la-
rının yardım miktarı ise 419,34 milyon ABD doları olmuştur (Türkiye Kalkınma 
Yardımları Raporu, 2018).  

Bölgede insani yardım AFAD, Türk Diyanet Vakfı (TDV) ve Kızılay koordi-
nasyonunda gerçekleştirilmektedir. Kızılay koordinesinde 02 Ağustos 2012 ile 28 
Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen yardım miktarı 2.720.452.272 TL. 
olmuştur. Bunların dağılımı Şekil.2’de görüldüğü gibidir (Türk Kızılay, 2019).

Maddi yardımların dışında da Türkiye bölgede etkinlik göstermektedir. Yerle-
şim merkezlerinde mahalle, sokak, işyerlerini numaralandırma çalışmaları ile nüfus 
istatistik çalışmaları yapılmaktadır. Nüfus kayıt sistemi tamamlanmış olup, halka 
kimlik yerine kullanabildikleri “tanıtım kartları” verilmiştir. Bu kartların verilmesi 
işlemleriyle oluşturulan kayıtlar, güvenlik alanında alınacak tedbirlerin uygulan-
ması ve yardımların dağıtılmasında kullanılabilecek bir alt yapı oluşturmaktadır.
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Şekil-2. Kızılay Yardım Faaliyetleri Sektörleri ve Oranları (Türk Kızılay, 2019)

Sağlık sektöründe FKH ve ZDH bölgeleri çatışmaların öncesinden daha iyi 
şartlara kavuşmuştur. Harekât sonrası operasyondan etkilenen yerleşim yerlerine 
öncelikle mobil sağlık hizmeti götürülmüş; sağlık ocakları ve hastanelerin onarılma-
sı ya da yenilerinin yapılması ile birlikte hizmet buralarda verilmeye başlanmıştır. 
Türkiye, onarılanların yanında FKH ve ZDH bölgelerinde tam teşekküllü hasta-
neler inşa etmiş; 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 açılmıştır. Bu hastaneler tam teşekküllü olup, günlük poliklinik hizmet-
lerinin yanında doğum üniteleri ve ameliyathane bulunmaktadır.

Hastanelerin yanında sağlık ocakları faaliyete geçirilmiş, özel sağlık birimleri 
açılmıştır. Eczane ruhsatlandırma çalışmaları devam etmektedir. Nöbetçi eczane 
uygulamasına geçilmiştir. Bunun yanında toplum sağlığının korunması kapsamın-
da çocukların aşılanması ve kontrolleri yapılmaktadır. İçilebilir suyun temin edil-
mesi, çöplerin günlük olarak toplanması gibi toplum sağlığını koruyucu tedbirlerin 
alınmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 

Bölgede eğitim anlamında da iyileştirmeler yapılmıştır. Özellikle FKH bölge-
sinde DEAŞ eğitimi yasakladığından okulların açılmaması ve binaların terör ey-
lemleri için kullanılması bu bölgede çabaların yoğunlaşmasına neden olmuş, Millî 
Eğitim Bakanlığı ve Maarif Vakfı desteğiyle önemli adımlar atılmıştır. Öncelikle 
yerel meclislere bağlı eğitim müdürlükleri kurularak zarar gören okullar tespit edil-
miş ve onarım çalışmaları başlatılmıştır. Onarım çalışmaları tamamlanan okullara 
gerekli eğitim malzemelerinin büyük bir kısmı Türkiye’den gönderilmiş, eğitim se-
ferberliği kapsamında okullarda görev alacak öğretmenlere özel kurslar verilmiştir. 
Fırat Kalkanı bölgesindeki eğitim müdürlüklerinden alınan Ocak 2018 verilerine 
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göre, bölgede 450 okul onarılırken, 6 bin öğretmen Türkiye’nin verdiği formasyon 
eğitimlerini tamamlayarak göreve başlamış; bölgede yaklaşık 150 bin öğrenciye ders 
verilmektedir (Anadolu Ajansı, 2018).

Gaziantep Üniversitesi Cerablus MYO 1 Ekim 2018’de eğitim öğretime baş-
lamıştır. MYO’da hasta bakımı, ilk ve acil yardım, büro yönetimi, ilahiyat ve özel 
güvenlik olmak üzere toplamda beş bölüm bulunmaktadır (Aslan, 2019). Ayrıca, 
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Suriye’de İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi (El-Bab), İslami İlimler Fakültesi (Azez) ve Eğitim Fakültesi (Afrin) 
kurulmasına karar verilmiştir (Resmî Gazete, 2019). 

Bunun yanında, çatışmalardan etkilenenlerin normal hayatın bir parçası olma-
larının sağlanması için bölgeye göre değişen uygulamaların yapıldığı görülmektedir. 
“Halk Eğitim Merkezleri” açılarak bunlar marifetiyle çeşitli kursların (Türkçe, di-
kiş-nakış, hat, bilgisayar, kuaför, okuma-yazma vb.) verilmeye başlanması bunlar-
dan 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 çalışıl-
maktadır.

Hemen her bölgede spor kompleksleri yapılmış, spor kulüpleri kurulmuş, çeşitli 
branşlarda sportif müsabakalar düzenlenerek gençlerin zamanlarını verimli şekilde 
dolduran faaliyetlere yönelmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Çatışmalar sırasında 
harap hale gelen camiler onarılmış ve hizmete açılmıştır. 
3.1.4. Ekonomik İstikrar ve Altyapı
FKH ve ZDH bölgelerinde yaşanan uzun süreli ve yoğun çatışmalar ile terör ör-
gütlerinin buraları savunmak amacıyla verdiği zararlar altyapının işlemez hale gel-
mesine neden olmuştur. Buna cevap verebilecek idari yapının 2011’den itibaren 
bulunmaması, bölgede aciliyet arz eden belediye hizmetlerinin Türkiye’den görev-
lendirilen belediyeler tarafından sağlanmasına neden olmuştur.

Harekât sonrası FKH ve ZDH bölgelerinde yaşanan en önemli ve ilk sorunlar-
dan biri enkaz kaldırma faaliyetleri olmuştur. Terör örgütü mensuplarının halkın 
evlerine el koymak ve kamu binalarını işgal etmek suretiyle yığınak yaptığı, cepha-
nelik olarak kullandığı binalarda harekât sırasında yaşanan çatışmalar ve tuzaklanan 
EYP vb. mühimmat sebebiyle yoğun tahribat yaşanmıştır. Yıkılan ve kullanılamaz 
durumda olan binalar ile yollarda hendek kazılması ve tuzaklanması nedeniyle olu-
şan enkazın kaldırılması her iki harekât bölgesinde öncelikli konular arasında yer 
almıştır. Özellikle ZDH bölgesinde terör unsurlarının kapatmış olduğu yolların 
açılması, kazılmış tünel ve hendeklerin kapatılması ve molozların taşınması ciddi 
bir iş yükü oluşturmuştur. Hâlihazırdaki yollar ise onarılıp kullanıma açıldıktan 
sonra ulaşımı kolaylaştırmak maksadıyla yeni yolların inşasına başlanmıştır. 
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Yerleşim merkezlerinin su ihtiyacının giderilmesi için çalışmalar devam et-
mektedir. Bu maksatla sondaj kuyuları açılmakta ve bölgedeki su şebekelerinin acil 
onarım ihtiyaçları giderilmektedir. ZDH bölgesinde, Afrin’de 18 Mart (Meydanki) 
Barajından Afrin’e içme ve sulama suyu ile Azez’e içme suyu verilmesi sağlanmıştır. 
Buna rağmen bölgedeki en önemli sorunlardan biri arasında düzenli su ve elektrik 
temininde yaşanan güçlükler olduğu görülmüştür.

Yerel meclislerin bütçelerinde mali disiplini sağlamak ve tasarruf elde etmek 
için analitik bütçe çalışmaları yapılmaktadır. El-Bab’da Şubat 2018’de analitik büt-
çe uygulamasına geçilmiştir. Mahalli meclislerin kendi kaynaklarıyla bölge halkına 
hizmet vermesi için çalışmalar devam etmektedir.

Ticaretin canlandırılması ve ekonomik kalkınmanın sağlanması için de birta-
kım projeler hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Örneğin, El-Bab’da organize sanayi 
bölgesi kurulması çalışmaları başlatılmış, temelleri atılmıştır. PTT Bank birçok yer-
leşim biriminde hizmete girmiştir. 

Tarım ve hayvancılık alanında hayvan sağlığına yönelik tedbirler alınmakta; 
şap, veba, brucella gibi hastalıklara karşı aşılama çalışmaları devam etmektedir. El-
Bab’da arıcılığı geliştirmek için çalışmalar yürütülmektedir. Verimli tarımın yapıla-
bilmesi amacıyla, halka gübre verilmekte, zirai ilaç dağıtılmakta, canlı tavuk ve yem 
verilmektedir. Bölgede zeytinciliğin en önemli merkezlerinden biri olan Cinderes’te 
ticaretin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Başta zeytinyağı, tahıl ve 
ayakkabı sektörleri olmak üzere bölgesine göre çeşitli kuruluşlar ticari etkinlik gös-
termeye başlamışlardır. 

Taşınmazların kayıt altına alınma çalışmaları başlatılmıştır. Bölgede çatışma-
lar başladığından itibaren kayıtlar tutulamadığı ve olan kayıtlar da tahrip edildiği 
için bu konuda ciddi bir sorun bulunmaktadır. Yerel meclisler, kendi sorumluluk 
bölgelerinde kroki hazırlama, taşınmaz tespiti ve ölçümü, mülkiyet araştırması faa-
liyetleri yapmaktadırlar. Bunların tamamlandığı bölgelerde gayrimenkul alım-satım 
işlemlerinin başladığı görülmüştür. 

Belediyecilik hizmetlerinin bölge şartlarının imkân sağladığı ölçüde verilmeye 
çalışıldığı gözlemlenmiştir. Kanalizasyon hizmetleri onarılmış ya da yeniden yapıl-
mıştır. Çöplerin günlük olarak toplanması sağlanmaktadır. İşyerlerinin ruhsatlan-
dırılması devam etmektedir.

Bunun yanında, FKH ve ZDH bölgelerinde iletişimi sağlamak amacıyla Turk-
cell ve Türk Telekom GSM baz istasyonlarının kurulduğu belirtilmelidir. Ayrıca 
bölgede meteoroloji gözlem istasyonları kurulmuştur. Ayrıca bölgede konut yapımı 
çalışmaları vardır ve Suriye’nin farklı bölgelerinden (özellikle doğu Guta) gelenleri 
misafir etmek amacıyla çeşitli barınma merkezleri kurulmuştur. Türk Kızılay Genel 
Başkanı, Fırat Kalkanı ve Afrin bölgelerinde kalıcı konutlar oluşturarak Türkiye’den 
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tersine göçü gerçekleştirmek adına çalışmalar olduğunu ifade etmiştir (Anadolu 
Ajansı, 2019). 
3.1.5. Adalet ve Toplumsal Uzlaşma
FKH ve ZDH bölgelerindeki yerel mahkemelerde teşkilat kurulmuş olup her mah-
keme heyetinde en az üç hâkim ve bir savcı görev yapar hale getirilmiştir (Aslan, 
2019: 56). Ayrıca bu görevlilere yardım ve danışmanlık yapmak üzere Adalet Ba-
kanlığı’ndan ilgili personel görevlendirilmesi yapılmıştır. 

Bölgedeki adliye binalarının yenisi yapılmış ya da onarılmıştır. Örneğin, Ce-
rablus yerel adliye binası mevcut binanın onarımı yapılarak 18 Haziran 2018’de 
hizmete açılmıştır. El-Bab, Kabbasin ve Bzaa’da üç adliye binası hizmete açılmıştır. 
Çobanbey’de modern ölçütlere göre yapılan 300 kişilik cezaevi inşaatı tamamlan-
mış ve faaliyete geçmiştir. 

Bunun yanında, çatışmanın fiziki izlerinin bulunduğu bölgelerde; duvarlardaki 
yazıların silinmesi ve mermi izlerinin kapatılması suretiyle toplumsal hafıza ona-
rılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, bölgedeki tarihsel bağlantılarımızı ortaya çıkaran 
çalışmalar yapıldığı gözlenmiştir. Örneğin Raco’da Atatürk’ün Birinci Dünya Savaşı 
sırasında Yedinci Ordu Komutanıyken bir süre kaldığı evin restorasyonunun yapı-
lıp müze haline getirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. 

FKH ve ZDH bölgelerinde sivil ve askeri olmak üzere ikili bir hukuk sistemi 
uygulanmaktadır. Sivil adliyelerde, rejimin hukuk sistemi kullanılmak istenmedi-
ğinden asliye hukuk davalarında 1948, ceza davalarında ise 1949 tarihli kanunlar 
uygulanmaktadır. Askeri mahkemelerde ise hangi kanunun nasıl uygulanacağıyla 
ilgili karışıklık yaşandığı görülmektedir. 

SONUÇ: TÜRKİYE’NİN FKH VE ZDH BÖLGELERİNDEKİ İSTİKRAR VE 
YENİDEN YAPILANDIRMA FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türkiye’nin FKH ve ZDH bölgelerinde yürüttüğü istikrar ve yeniden yapılandır-
ma faaliyetlerinin kendine has bir yaklaşım oluşturduğu görülmektedir. Türkiye’nin 
bölgede uygulamış olduğu faaliyetler incelendiğinde “İnsani Yardım ve Sosyal Re-
fah” 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 başlamış ve bölgedeki halkın günlük yaşamlarına dönüşlerinin sağlan-
ması için gayret sarf etmiştir. 

Diğer ülke örnekleri ile kıyaslandığında Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerine 
daha fazla önem verdiği görülmektedir. Özellikle ABD yaklaşımında yoğun olarak 
görülen, halkın tehdit olarak tanımlanması ve güvenliğin sağlanması için kullanılan 
sert tedbirler ile finansal motivasyonların ana unsur olarak kullanılmasının Türk ör-
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neğinde karşılığı yoktur. Türkiye’nin, kendi ülkesine yakın yaşam koşullarını saha-
daki güvenlik koşulları elverdiğince operasyon bölgelerinde de sağlama arzusunda 
olduğu sahadaki uygulamalarından anlaşılmaktadır.

Her ne kadar askerî harekâtın icrasının incelenmesi bu çalışmanın temel amaç-
larından birisi olmasa da Türkiye, sınırlarının ötesinde kapsamlı bir müşterek ha-
rekât yürütebilme yeteneğinde olduğunu göstermiştir. Türk güvenlik kuvvetleri 
şehirleri de kapsayan bu faaliyetlerde yok denecek kadar az sivil kaybına yol açarak 
operasyonları nihayetlendirmiştir. Öyle ki, Uluslararası Af Örgütü dahi ABD’nin 
Suriye’de düzenlediği operasyonlarda sebep olduğu ölümleri “kabul edilemez” ola-
rak raporlarken (Amnesty International, 2018) Türkiye’nin faaliyetleriyle ilgili böy-
le bir yargıya ulaşmadığı dikkat çekmektedir.  

İstikrar ve yeniden yapılandırma faaliyetlerinin bir noktada alt yapısını oluş-
turan “güvenlik” sektörünün yönetilmesi ise askerî harekâtın bitiminden hemen 
sonra İçişleri Bakanlığı güvenlik birimlerinin kontrolüne geçmiştir. Jandarma ve 
polis danışma timleri ve operasyonel unsurlarının 24 saat esasına göre TSK ve MİT 
ile koordineyle yürüttüğü bu sektördeki faaliyetler neticesinde en sorunlu olarak 
görülen yerlerde dahi hayatın normal akışının sürdüğü görülmektedir. 

Hemen her çatışma sonrası bölgede, güvenlik sorunlarının ekonomi ile karşı-
lıklı ilişkisinin bulunduğu bilinmektedir. Yoğun silahlı çatışmalar yaşamış bu bölge-
lerde ekonomik durumun iyileştirilmesi, güvenliğin sağlanması için de önemli bir 
husus olarak ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda ekonominin canlandırılması ve bölge 
kaynaklarının kullanılmaya başlanmasının sürdürülebilir güven ve huzur ortamı 
için önemli olduğu değerlendirilmektedir. Güvenlik ve ekonomik durum iyileştiril-
medikçe Suriyelilerin geri dönüşü istenilen boyutlara ulaşamayabilecektir. 

Toplumsal uzlaşmanın sağlanması, toplumsal ve psikolojik düzeyde meydana 
gelen çatışma izlerinin silinmesi için; psikolog, sosyolog ve toplum bilimlerinin 
ilgili alanlarından uzmanların katılımıyla toplumsal uzlaşı ve bütünleşme prog-
ramları oluşturulmalıdır. Bu programlarda ayrıca, Türkiye ile maddi/ekonomik 
bağ oluşturulmasının ötesine geçecek sosyal ve kültürel projelere ağırlık verilme-
lidir. FKH ve ZDH bölgelerindeki yerel halk ile Türkiye arasında var olan ortak 
geçmişin, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesi için münferit de olsa bazı çalış-
maların yapıldığı dikkat çekmiştir. Bu ve benzeri faaliyetlerin kurumsal bir bakış 
açısıyla, kültürel birlikteliği ve ortak değerleri pekiştirecek/ oluşturacak alanlarda 
geliştirilmesi güvenlik sektörünün yeniden yapılandırılmasına olumlu yönde hiz-
met edecektir. 

Operasyon bölgelerinde yaşayan halk üzerinde ve uluslararası ortamda bilgi 
kirliliğinin önüne geçmek, ülkemizin faaliyetlerini duyurmak ve ihtiyaç olabilecek 
alanlara dikkat çekmek maksadıyla stratejik iletişim planı hazırlanmalıdır. Bu kap-
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samda, halkın gönlünün ve aklının kazanılması için uygulanacak toplumsal faali-
yetlerle birbirini tamamlayacak şekilde planlanma yapılmalıdır. 

Türkiye’nin bu alandaki icra ettiği faaliyetlere, koordinasyon ve yönetimi ül-
kemizde olmak üzere, mümkün olduğu kadar uluslararası kurum ve kuruluşların 
dahil edilmesi düşünülmelidir. Böylelikle, bölgeyle kaçınılmaz olan kurulacak kar-
şılıklı bağımlılık ilişkisi Türkiye yönetimi ve koordinasyonuyla gerçekleştirilecek ve 
bu durum orada kurulan yapının meşruiyetinin güçlendirilmesine katkıda buluna-
caktır.

Sonuç olarak, istikrar ve yeniden yapılandırma faaliyetlerinde kısa sürede ce-
vap beklemeden sabırla ve yerel halkın katılımıyla oluşturulan programlarla sonuca 
gidilmesi hedeflenmelidir. Söz konusu bölgelerde Türkiye’yi tehdit eden şiddetin 
yeniden ortaya çıkma ihtimalini azaltmak, muhtemel göç dalgalarına engel olmak 
ve bu tip tehditlerle mücadele edebilecek yetenekte, halkın gözünde meşruiyeti olan 
otorite ve kurumların oluşturulmasını sağlamak amacıyla destek ve danışmanlık fa-
aliyetlerinin yürütülmesinin ülke güvenliğinin sağlanması açısından uygun olacağı 
düşünülmektedir.
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GİRİŞ

Sanayi devriminden sonra en dikkat çekici gelişmelerden biri olarak kabul edilen; 
üretimi mekândan ve zamandan bağımsız hale getiren Katmanlı İmalat (Additive 
Manufacturing) yöntemi veya yaygın olarak bilinen ismi ile 3 boyutlu (3B) yazıcı 
teknolojisinin ilk uygulaması, 1987 yılında 3D Systems firması tarafından gelişti-
rilen Stereolithography (SL) yöntemidir. Bu yöntem bir yıl sonra ticarileştirilerek 
Japon NTT Data CMET ve Sony/D-MEC tarafından satın alınarak imalat ala-
nında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Wohlers ve Gornet, 2014). Ancak 
toplumda yaygınlaşması, 3B yazıcıların alınabilir fiyatlara indiği ve erişilebilir oldu-
ğu 2000’li yıllardır. Katmanlı imalat teknolojisi ile ilgili olarak 2013 yılında ABD 
Başkanı Barack Obama “hemen hemen her şeyi üretme biçimimizde devrim potan-
siyeline sahip” ifadesini kullanarak, katmanlı imalat teknolojisinin geleceği şekillen-
dirme potansiyeline ve doğuracağı risklere işaret etmiştir (The White House, 2013).

Şekil-1. Katmanlı İmalat Teknikleri ve İmalatta Kullanılan Malzeme Türleri (Additively, 2018)

Katmanlı imalat teknolojisi siber uzayın gerçek dünya ile buluştuğu ara yüzdür. 
Üç boyutlu tasarım programlarında siber uzayda çizilen karmaşık geometrilerdeki 
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tasarımların veya 3B tarayıcılar ile elde edilen modellerin katmanlı imalat makine-
leri (3B yazıcılar) ile yapı bloklarının katmanlar halinde üst üste yerleştirilmesiyle 
üretilmesidir. Katmanlı imalat teknolojisi, donanım, yazılım ve kimyanın hatta bi-
yolojinin bir araya geldiği bir ortamdır. Katmanlı imalat teknolojinin kullanıldığı 
alanlara her gün bir yenisi eklenmekle birlikte başlıca sektörler, sağlık, biyo-medi-
kal, havacılık, enerji, otomotiv, savunma, uzay sanayi, inşaat, odontoloji ve gıda 
olarak sıralanabilir.

Günümüzde sekiz farklı katmanlı imalat teknoloji kullanılmaktadır (Şekil-1). 
Tamamının üretim mantığı aynı olmakla beraber imalatta kullanılan yapı blokla-
rının malzeme özellikleri ve birbirleriyle bağ kurma mekanizmaları farklıdır. Kat-
manlı imalat sonucunda elde edilen ürünlerin dayanıklılığı veya detayları gösterme 
derecesi (çözünürlüğü), imalat sırasında kullanılan malzeme ile yakından ilişkilidir 
ve kullanılan yapı bloğu çeşidi her geçen gün artmaktadır. Başlıcaları polilaktik 
plastik, polikarbon, ABS polimer, karbon fiber, boron karbid, kobalt alaşımlar, ni-
kel alaşımlar, paslanmaz çelik, titanyum alaşımlar, altın, gümüş, bakır alaşımlar, 
alüminyum alaşımları, biyolojik yapı blokları (canlı hücre) ve enerjik malzemelerdir 
(Attaran, 2017). 

Daha önce başka hiçbir teknikle üretilemeyecek nesnelerin üretimine imkân 
veren ve bir noktada tasarlayan kişinin hayal gücüyle sınırlı olan katmanlı imalat 
teknolojilerinin yasadışı amaçlarla da kullanımı gecikmemiştir. Bu çalışma kapsa-
mında katmanlı imalat teknolojisinin sahip olduğu avantajlar ile beraberinde getir-
diği güvenlik riskleri de değerlendirilerek farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. 
Bağımsız danışmanlık firması Wholers Associates Inc. tarafından 2014 yılında ya-
pılan araştırma da bu görüşü destekler niteliktedir; katmanlı imalat teknolojisi ile 
üretilen ürünlerin %29’unun doğrudan fonksiyonel parça olduğu ve yaklaşık 4,1 
milyar dolarlık bir üretim hacmi olduğu tespit edilmiştir. NIST tarafından yapılan 
bir araştırmada ise 2029 ve 2031 yılları arasında katmanlı imalat teknolojisinin 
pazar değerinin 50 milyar dolara ulaşacağı ortaya çıkartılmıştır (Wohlers Associate, 
2014).
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Şekil-2A. Katmanlı İmalat Teknolojileri (Additively, 2018)
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Şekil-3B. Katmanlı İmalat Teknolojileri (Additively, 2018)
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1. KATMANLI İMALAT TEKNOLOJİLERİ
Gereksinimler çerçevesinde katmanlı imalatta kullanılacak yeni yapı malzemesi ve 
imalat teknolojisi geliştirme ihtiyacı doğmaktadır. Mevcut durum itibariyle Ste-
reolithografi (SL/SLA), Seçimli Lazer Sinterleme (SLS), Erimiş Malzeme ile Mo-
delleme (FDM), Seçimli Lazer Eritme (SLM), Yapıştırıcı Jeti (BJ), Foto polimer 
Jeti (PJ), Malzeme Jeti (MJ) ve Elektron Işıma (EBM) olmak üzere 8 farklı temel 
katmanlı imalat tekniği bulunmaktadır (Şekil-2).

1.1. Stereolithografi (SL/SLA) Teknolojisi: 
Stereolitografi teknolojisinde imalat malzemesi sıvı haldeki fotopolimerdir. Sıvı fo-
topolimerin UV lazer tarafından polimerizasyon işlemine tabi tutularak katmanlar 
halinde sertleştirilmesiyle 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 sertleştirildik-
ten sonra üzerine ikinci katman eklenir ve lazer ikinci katmanı sertleştirir. Bu işle 
ürün son halini alıncaya kadar devam eder (Addivitely-c, 2018).

1.3. Erimiş Malzeme ile Modelleme (FDM) Teknolojisi: 
Erimiş malzeme ile modelleme teknolojisi, katmanlı imalatın toplumda yayılmasını 
ve “3B baskı” olarak isimlendirilmesini sağlayan teknolojisidir. Plastik filamanın 
yüksek sıcaklıktaki başlıktan geçirilerek eritildiği ve tabakalar halinde uygulanma-
sı 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 işlenen maddenin metal tozu olmasıdır. En üst kat-
mandaki metal tozu lazer kullanılarak eritilip sertleştikten sonra diğer katmanın 
imalatına geçilir (Addivitely-e, 2018).

1.5. Yapıştırıcı Jel (BJ) Teknolojisi: 
Yapıştırıcı jel teknolojisi, ofis yazıcılarında kullanılan “Ink Jet” teknolojisine benzer 
bir tekniğe sahiptir. Toz halindeki yapı malzemesi üzerine, toz tanelerinin birbir-
lerine yapışmasını sağlayan yapıştırıcı mürekkep püskürtülerek katmanlar halinde 
nesnenin imali tamamlanır (Addivitely-f, 2018).
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1.6. Fotopolimer Jeti (PJ) Teknolojisi: 
Fotopolimer jeti teknolojisinde UV ışık kaynağı kullanılarak sertleştirilen fotopo-
limerin destek malzemenin üzerine katmanlar halinde püskürtülmesiyle nesnenin 
elde edilmesidir (Addivitely-g, 2018).

1.7. Malzeme Jeti (MJ) Teknolojisi: 
Malzeme jeti teknolojisinde imalatta kullanılacak eritilmiş yapı malzemesi doğru-
dan katmanlar haline püskürtülerek nesne imal edilir (Addivitely-h, 2018).

1D  2D  3D  4D

Şekil-4. Üretimin Boyutsal Değerlendirmesi (Muehlenfeld & Roberts, 2019)

1.8. Elektron Işıma (EBM) Teknolojisi: 
Elektron ışıma teknolojisi, seçimli lazer sinterleme (LS/SLS) teknolojisine ben-
zer bir üretim mantığına sahiptir. Ancak elektron ışıma teknolojisinde malzemeyi 
sertleştirmek için UV lazer ışını yerine elektron kaynağı kullanılmakta ve imalat 
vakumlu ortamda yapılmaktadır. İmalatta kullanılan yapı maddesi elektron bom-
bardımanına tutulur ve katmanlar halinde yapı maddesinin sertleşmesi sağlanarak 
nesnenin imalatı tamamlanır (Addivitely-i, 2018)

Katmanlı imalat teknolojisinde son yıllarda yaşanan en önemli gelişme 4 Bo-
yutlu katmanlı imalat tekniğidir. 4 Boyutlu (4B) katmanlı imalat tekniği (Şekil-3) 
dışarıdan gelen bir uyarıcı (Ses, Nem, Işık, Elektrik, Sıcaklık, Titreşim vb.) ile şekil 
değiştirebilme özelliğine sahip, programlanabilen, fonksiyonel nesnelerin katmanlı 
tekniği ile üretilmesidir. 4B katmanlı imalat teknolojisinin üretim mantığı 3B kat-
manlı imalat teknolojileri ile aynıdır. Fark, 4B katmanlı imalat teknolojisinde kul-
lanılan yapı malzemeleri dışarıdan gelen uyarıcılara tepki vermesidir. 4B katmanlı 
imalat teknolojisi özellikle biyomekanik alanında geniş bir kullanım imkanına sa-
hiptir (André, 2018). 
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2. KATMANLI İMALAT TEKNOLOJİSİNİN AVANTAJLARI
Katmanlı imalat teknolojisinin klasik imalat tekniklerine göre sağladığı avantajların 
başında imalatın yerden, zamandan ve kişiden bağımsız hale gelmesidir. Ayrıca, 
ihtiyaca göre özel olarak tasarlanan ve standartların dışında üretim yapılması, nor-
malde üretim izni veya ruhsatı alınması gereken nesnelerin üretilebilmesi, üretim 
hızının artması, düşük hacimli üretimlerde maliyeti azaltması, çok karmaşık tasa-
rım ve geometrilerde olan nesnelerin tek seferde üretilebilmesi, hatalı üretim riski-
nin 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 yasadışı örgütler ve terör örgütleri de yararlanmaktadır (At-
taran, 2017).

3. KATMANLI İMALAT TEKNOLOJİSİNİN GÜVENLİK RİSKLERİ
Katmanlı imalatın temelinde bilgisayar teknolojisinin varlığı, siber saldırıların doğal 
hedefi haline getirmektedir. Katmanlı imalata yönelik olarak geçekleştirilebilecek 
siber saldırılar üç sınıf altında değerlendirilebilir. İlki 3 boyutlu tasarımların yasa 
dışı olarak ele geçirilmesi, telif haklarının ihlali şeklinde meydana gelirken; ikincisi 
ise katmanlı imalat sürecine yapılacak doğrudan sabotajlarla ürünün tasarımında 
değişiklik yapılarak yapısının zayıflatılması, toleransların değiştirilmesidir. Hava-
cılık 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 değişmesine 
neden olacağından çok ciddi ve yıkıcı sonuçlara doğuracaktır (Fey, 2017). Katmanlı 
imalata yönelik gerçekleştirilebilecek üçüncü tip siber saldırı ise imalatta kullanılan 
sistemlerin hatalı programlayarak sistemde aşırı yüklenmenin meydana gelmesi ve 
fiziki hasarın oluşmasıdır. Bu yöntemle gerçekleştirilen ilk saldırı 2013 yılı Kasım 
ayında Powderpart Inc. firmasında meydana gelmiştir. Bu saldırıda üretilmekte 
olan 3 boyutlu ürünün yapısını tanımlayan kodlarda değiştirilmiş ve yazıcıda patla-
ma meydana gelmiştir (Yampolskiy, Schutzle, Vaidya ve Yasinsac, 2015).

Katmanlı imalat teknolojisinin kendisi yukarıda ifade edildiği şekilde bir saldı-
rının 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 gelişim olarak gerçekleşmektedir. 
Dikey gelişim yeni silah sistemlerinin geliştirilmesini, yatay gelişim ise silah imala-
tının kolaylaştırılmasını ifade etmektedir. Katmanlı imalat teknolojisi, silah sana-
yisinin yatay gelişimini yerden ve zamandan bağımsız hale getirerek radikal şekilde 
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değiştirme potansiyeline sahiptir (Fey, 2017). Katmanlı imalatın savunma sanayide 
kullanılması, orduların lojistik, bakım-onarım maliyetini ve tedarik sürelerini azalt-
maktadır. Örneğin ABD Donanması görev sırasında nükleer denizaltılarda ihtiyaç 
duyulan makine yedek parçalarını tedarik etmek yerine denizaltılarda imal etmek 
için proje başlatmıştır (Ham, 2018). Benzer şekilde ABD Ordusu Afganistan’daki 
hava operasyonlarını desteklemek amacıyla uçaklarda kullanılacak yedek parçaların 
üretilmesi için Seçimli Lazer Eritme sistemi göndermiştir (Fey, 2017).

Nizami orduların karşı karşıya geldikleri klasik savaş doktrinlerinin yetersiz ol-
duğu ve çatışma ile tehditlerin yeni bir boyuta taşındığı 1990’ların başından itiba-
ren asimetrik veya hibrit savaş kavramlarının pratikteki yansımaları başta Balkanlar, 
Orta Doğu ve Kafkaslar olmak üzere dünya çapında görülmeye başlanmıştır. Asi-
metrik ve hibrit savaş şartlarında çatışan iki tarafın kuvvet çarpanlarında klasik güç 
teorileri geçerliliğini birçok alanda kaybetmiş veya etkinliği değişmiştir. Stratejik 
seviyedeki teknolojilerde özel yaşanan gelişmelerin devlet kontrolünden çıkması, 
teknolojiye ve bilgiye erişimin kolaylaşması, güçsüz devlet veya devlet dışı aktör-
lerin modern ordulara sahip güçlü devletlerle mücadelelerinin sonucunu tahmin 
edilebilir olmaktan çıkarmıştır.

Katmanlı imalat teknolojisi, güçsüz devletlere ya da devlet dışı aktörlere daha 
önceden ulaşılması 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 yasadışı olarak silah üretim yetenekleri başta 
Birleşmiş Milletlerin ilgili birimleri olmak üzere farklı uluslararası örgütler tarafın-
dan takip edilen kitle imha silahlarının yaygınlaşmasının önlenmesi çalışmalarında 
da görülmektedir. Normalde erişimin kontrollü olması gereken kitle imha silahla-
rıyla ilgili birçok teknoloji ve bilgi, günümüzde kolaylıkla erişilebilir hale gelmiştir. 
Katmanlı imalat metodunun yaygınlaşması bu tür kontrole tabi teknolojilerin ve 
cihazların kontrol dışı olarak imal edilmelerine imkân vermiştir (Garcia, 2017).

Katmanlı imalat teknolojisi kullanılarak yasadışı ateşli silah, mühimmat, patla-
yıcı ve sevk maddeleri ile insansız platformlar ve kitle imha silahlarının üretilebilme 
imkanlarına ilişkin literatür incelendiğinde örnekler görülmektedir.
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3.1. Ateşli Silah İmali

Resim-1. 3 Boyutlu yazıcıyla üretilen ateşli silah örnekleri

Katmanlı imalat yöntemi ile üretilen ilk ateşli silah 2013 Mayıs ayında hukuk 
fakültesi öğrencisi olan Cody Wilson tarafından üretilen tek atışlı “Liberator” ta-
bancasıdır. Namlu dayanımı itibariyle kullanım ömrü sınırlı dahi olsa çok yoğun 
ilgi gören ve ABD hükümeti tarafından Liberator tabancasına ait imalat projesine 
internette erişimin engellenmesi kararı verilene ne kadar 100.000 defa indirilmiştir 
(Bunker R. , 2015). 

Katmanlı imalat yöntemiyle kayıt dışı olarak çok sayıda 9×19mm, .45 Ka-
libre ve 7,62×51mm çap ve tiplerinde fişek ateşleyen kısa ve uzun namlulu ateş-
li silahlar üretilmiştir (Resim-1) (Greenberg, 2014), (Chiaramonte, 2017). Kat-
manlı imalat yöntemi kullanılarak üretilen ateşli silahlar, hem herhangi bir 
resmi kaydı olmaması ve takip edilememesi hem de imalatta kullanılan malze-
meler itibariyle metal detektörleri tarafından tespit edilememeleri nedeniyle ATF 
 tarafından “Hayalet Silah” olarak tanımlanmaktadır (Bunker R. , 2015).

Sivil pazarda yasal olarak ateşli silahların kabza, el kundağı, şarjör, nişangah 
(gez-arpacık), çerçeve, tetik gibi parçalar, katmanlı imalat yöntemiyle üretilmekte-
dir. Türkiye dahil birçok devlet tarafından kullanımı sınırlandırılmış olan susturu-
cuların, katmanlı imalat yönteminin karmaşık geometrilerin üretilmesinde sahip 
olduğu avantajla, klasik imalat yöntemlerinden daha etkili basınç odacıklarının 
üretilmesi mümkün hale gelmiştir (Grunewald, 2015). Susturucuların katman-
lı imalat yöntemi kullanılarak üretilmesi, diğer izne ve ruhsata tabi nesnelerinde 
kontrolsüz olarak üretilebileceği gerçeğini göstermektedir. Örneğin ateşli silahlar 
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konusunda çok sıkı kurallara sahip olan Japonya’da 2014 yılında katmanlı imalat 
tekniği ile yasadışı ateşli silah imalatı yapan bir çete yakalanmıştır (BBC News, 
2014).

3.2. Mühimmat İmalatı

Resim-2. Katmanı İmalat Teknolojisiyle üretilen fişekler

Katmanlı imalat teknolojisi kullanılarak hafif ateşli 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 ateşli silah fişeklerinin 
bileşenleri olan kovan ve mermi çekirdekler üretilirken günümüzde kapsül maddesi PLA 
 plastik katmanlı imalatla üretilebilmektedir (Greenberg, 2014). DAEŞ tarafın-
dan insansız hava araçlarından serbest düşme mühimmatı olarak kullanılan bom-
bacıkların (bomblet) gövdeleri ve denge kanatlarının katmanlı imalat yöntemiyle 
üretilmektedir. Titanyum alaşımlar katmanlı imalat cihazları tarafından ilk olarak 
anatomik protezlerin imalinde kullanılmıştır. Ancak, sonraki aşamada bu teknoloji 
7,62mm çapında tungsten karbid zırh delici mermi çekirdeği imalatında da kulla-
nılmaya başlanmıştır.

3.3. Patlayıcı ve Sevk Maddesi İmalatı
Patlama yüksek hızla gerçekleşen bir yanma reaksiyonudur (Thurman, 2017). Yan-
manın yüzeysel bir reaksiyondur. Yanmanın verimliliği yanma yüzeyinin geometrisi 
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ile yakından ilişkilidir (Ruggles, 2010). Klasik imalat yöntemleri ile üretilebilecek 
patlayıcı ve sevk maddelerinin geometrileri sınırlıdır. Ancak, katmanlı imalat yön-
temi 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. İnsansız Platformlar
İnsansız hava, kara ve deniz platformlarının bazı parçalarının veya ölçeğine bağlı 
olarak tamamının katmanlı imalat yöntemi ile üretilmesine yönelik çalışmalar son 
yıllarda artmıştır. Özellikle küçük boyutlarda insansız kara araçları keşif amaçlı ola-
rak kullanılmaktadır (Snipes, Stapleton, Yuan, Walters, Pierce, & Lewin, 2018). 
Katmanlı imalat yöntemi ile üretilen deniz araçları da keşif ve su altı incelemelerin-
de tercih edilmektedir. Ancak katmanlı imalat yönteminin en yaygın kullanım alanı 
insansız hava araçlarıdır (Resim-3). 

İnsansız hava araçlarının kontrol dışı olarak üretilmeleri konusunda katmanlı 
imalatın etkisi şu örnekle verilebilir; 100 adet 3 boyutlu yazıcısı olan kayıt dışı bir 
imalathane günde 10.000 adet İHA üretme kabiliyetine haiz olabilir. Bu aşamadaki 
limit kesinlikle üretimle ilişkili değildir, üretim sonrasında paketleme ve nakliye 
gibi lojistik kaynaklıdır (Hammes, 2016).

Resim-3. Katmanlı İmalat ile Yapılan İnsansız Platform Örnekleri A. İnsansız Hava Aracı (Grossman, 2017), B. 
İnsansız Deniz Aracı (Cgtrade, 2018), C. İnsansız Kara Aracı (Lambert, 2014)

DAEŞ örneğinde olduğu gibi terörist gruplar tarafından insansız hava araçları-
nın aerodinamik yüzeyleri ile gövdelerinin katmanlı imalat yöntemi ile kolaylıkla 
üretilebilmektedir (Bunker R. J., 2015). Bu durum gözden çıkartılabilen El Yapısı 
Bomba yüklenmiş tek kullanımlık güdümlü silah tekniği ile insansız hava araç-
larının kullanımı riskini de doğurmuştur. Ayrıca organize suç örgütleri de uyuş-
turucu başta olmak üzere kaçakçılık faaliyetlerinde herhangi bir fatura veya satış 
bilgisi olmayan katmanlı imalatla üretilmiş insansız hava araçlarını kullanabilmek-
tedir (Tønnessen, 2017). 2014 yılında MITRE firması ve Virginia Üniversitesi 
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tarafından katmanlı imalat yöntemi ile askeri standartlarda tam otonom insansız 
hava aracı bir gün içerisinde 2.500$ maliyetle üretimi yapılmıştır (Golson, 2014), 
(Bunker R. J., 2015).

3.5. Kitle İmha Silahı İmalatı
Konvansiyonel silahların yanı sıra nükleer silahların imalinde kullanılan parçaların 
ve sistem bileşenlerinin katmanlı imalat yöntemi ile hali hazırda nükleer cepha-
neliğe sahip olan devletler dışındaki devletlerin ve devlet dışı aktörlerin de nük-
leer 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 makinele-
rinin ucuzlaması ve daha mukavemetli metal türevi malzemelerin her geçen gün 
geliştirilmesi, 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 kat-
manlı imalat önemli bir teknik yetersizliği dolduracaktır. Bu durum bilinen nükle-
er güçlere karşı küçük grupların asimetrik avantaj sağlayacaktır (Mayfield, 2019). 
Kimyasal silahlar açısından katmanlı imalat teknolojisi incelendiğinde, farklı kim-
yasal ajanların katmanlı imalat tekniği ile bir araya getirilmesiyle yeni tür kim-
yasal 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 or-
gan veya vücut parçası, doku üretilebilmektedir. Bu alanda gerçekleşen hızlı gelişim 
biyolojik silahlarda kullanılan ve antibiyotikler ile diğer tedavi yöntemlerine karşı 
dayanıklı olan patojenlerin üretilmesinde de katmanlı imalatın kullanım ihtimalini 
güçlendirmektedir (Garcia, 2017).

SONUÇ
İngiliz savunma bakanlığı, katmanlı imalat teknolojisini önemli bir risk kaynağı 
olarak görüldüğünü, modern orduların savaş alanlarındaki teknolojik üstünlüğünü 
katmanlı imalat ile sona erebileceğini ifade etmektedir. Diğer taraftan bu teknoloji 
hiç şüphesiz yasadışı yollarla silahların üretilmesinde de önemli sonuçlara neden 
olacaktır (Fey, 2017).

Katmanlı imalat yöntemleri kullanılarak terör örgütleri ve organize suç örgüt-
leri ile adi suçlular tarafından da “tek kullanımlık” yakın mesafeden suikast amaçlı 
ateşli silah ve mühimmat üretilmesi tehditler kapsamında yer almaktadır.
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Havacılık ve sağlık gibi toleransların çok küçük olduğu sektörlerde katmanlı 
imalat projesine yapılacak bir siber saldırıyla müdahalede pek çok kişinin hayatına 
mal olacaktır. Bu kapsamda diğer bir riskte tasarımın bozulması ve malzemenin 
dayanıksız hale getirilmesidir.

DAEŞ’in saldırılarından insansız hava araçlarının kullanımı sonucunda tüm 
dikkatler katmanlı imalat yöntemi ile üretilebilecek İHA’lara yönelmiştir. İstihbarat 
örgütleri dünya genelindeki diğer çift kullanımlı madde ve sistemler için olduğu 
gibi insansız hava aracı ve parçaları içinde ticaretlerini takip ederek risk analizi yap-
maktadır. Ancak, katmanlı imalat yöntemi ile üretilen İHA’lar bu kontrol sistemi 
dışında kalmaktadır.

Hem el yapısı bombalarda hem de insansız hava araçlarında kullanılan devre 
kartlarının katmanlı imalat yöntemiyle yerleştirileceği yerin özelliklerine uygun ola-
rak da imal edilmeleri mümkündür.

 Ağırlıklı olarak katmanlı imalatta çift kullanımlı malzemelerin üretimde yer 
alması ve bu malzemelerin esasında imaline, ithaline, ihracına ve kullanımına izin 
verilmiş ticari ürünler olması, katmanlı imalat teknolojisinin yasadışı faaliyetlerde 
kullanılmasının engelleyemeyen temel nedendir.

Katmanlı imalat teknolojisiyle yasadışı silah üretiminin kontrol edilmesinde, 
öncelikle metal ve diğer dayanıklı nesne üretebilen sistemlerin envanteri oluşturul-
malıdır. Söz konusu cihazların bulunduğu kurum ve kuruluşlar ile şirketler ve kişi-
lerin ham madde siparişleri incelenmelidir. Günümüzde liselere hatta ortaokullara 
kadar yaygınlaşan bir teknolojinin kontrol edilmesi kolay değildir.

Tek sınırı hayal gücü olan katmanlı imalat teknolojisi, yeni üretim malzemele-
rinin geliştirilmesiyle sınırı olmayan bir üretim imkânı sunmaktadır.
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GİRİŞ

İHA’lar her geçen yıl, farklı alanlarda yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu konuda 
önemli akademik çalışmalar yürütülmektedir ve büyük yatırımlar yapılmaktadır. 
İHA’ların birçok sektör ve alanda faydalı ve etkin olarak kullanılmasıyla birlikte, 
kötü amaçlı kullanımında da artış gözlemlenmektedir. Bu durum, kötü amaçlı 
kullanılan İHA’lara yönelik önlem alınmasına ilişkin çalışmalar yapılması ve bütçe 
ayrılması hususunu da beraberinde getirmektedir. İHA’lara karşı koymaya yönelik 
yöntemler ve uygulamaların bütün olarak bir arada yer aldığı ve bu konuda çalışma 
yapılmasına ihtiyaç duyulan alanların ortaya konulduğu çalışmalar oldukça sınır-
lıdır.

Bu çerçevede, bu çalışmanın amacı dünyada ve Türkiye’de İHA tehditlerinin 
önlenmesine karşı geliştirilen yöntemler ve pratik uygulamaların tespit edilerek in-
celenmesi, sonraki çalışmalarda yararlanılmak üzere toplu olarak değerlendirilmeye 
sunulması ve bu konuda çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulan alanların ortaya kon-
masıdır.

Bu kapsamda sonraki bölümlerde öncelikle konuya ilişkin kavramlar açıklan-
makta, İHA çeşitleri ve İHA kullanım alanlarından bahsedilmekte, İHA’ların avan-
taj ve dezavantajları sıralanmakta, İHA’lara karşı koymaya yönelik yöntem ve sana-
yideki uygulamalarından örnekler detaylı olarak anlatılmakta ve çalışma çıkarımlar, 
öneriler ve yeni çalışma alanlarını ortaya koyarak sonuçlandırılmaktadır.

1. TEMEL KAVRAMLAR
İHA’ların 19.yüzyılın ortalarında “pilotsuz balonlar” ile başlayan tarihsel gelişimi, 
II. Dünya Savaşı döneminde belirgin ilerleme göstermekle birlikte, Soğuk Savaş 
döneminde pilot kayıplarının azaltılması, keşif ve istihbarat amaçlarıyla kullanılma 
ihtiyacından dolayı çok önemli bir gelişme göstermiştir. Bu pilotsuz balonlar bom-
balı hale getirilerek savaş anında etkin bir şekilde görev aldı. Bu tarihsel gelişimiyle 
birlikte İHA’lar günümüzde çoğu sektörde aktif olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple 
de kullanım oranları sürekli artmaktadır.

 Literatürde farklı tanımları yer alan İHA ve Drone terimleri çoğunlukla bir-
birlerinin yerine kullanılıyor olsalar bile, aralarında küçük farklılıklar olduğu söy-
lenebilir. Drone, uzaktan kumanda edilebilen veya otomatik olarak kendisi hareket 
edebilen insansız kara, deniz veya hava aracıdır. İHA ise insansız olarak hareket 
edebilen, tekrar kullanılabilen –çoğunlukla askeri hava araçlarını ifade etmektedir. 
Özetle her İHA bir Drone iken, her Drone bir İHA değildir. Sıklıkla karşılaşılan 
diğer terimlerden de kısaca aşağıda bahsedilmektedir (Muzaffer, 2017: 512-513).
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 İHS (UAS): İnsansız Hava Sistemi (Unmanned Aerial System) anlamına gel-
mektedir ve kamera, kumanda, yazılım, donanım, iletişim vb. ekipmanları dahil 
üzerindeki tüm teknolojiyi tanımlamaktadır (Muzaffer, 2017: 512-513).

UKU (RPA): Uzaktan Kumandalı Uçaklar (Remotly Piloted Aircraft) anlamı-
na gelmektedir ve uzaktan kontrol edilerek uçurulması fazlaca beceri gerektiren, 
özel yetişmiş pilot ile uzaktan kumanda edilebilen İHA’lardır (Muzaffer, 2017: 512-
513).

Multicopter: Birden çok motora sahip İHA’dır (Örneğin; quadcopter, hexa-
copter, octocopter vb.) (Singhal, 2018, S.T).

1.1. Temel Bileşenler
İHA sistemleri temel bileşenlerden meydana gelmektedir. Bu temel bileşenler 
faydalı yükler, muhabere sistemleri, komuta-kontrol, destek ve insan unsurudur. 
(STM ThinkTech, 2017).
1.1.1. Faydalı Yükler
İHA’lar yeteneklerine göre haberleşme sistemi, sensörler, silahlar ve kargo ile bir-
likte uçuş yapabilir. Sensörler; elektro-optik kamera, kızıl ötesi sistem, lazer mesafe 
bulucu, KBRN (Kimyasal, biyolojik radyolojik ve nükleer) tespit, aktif uzaktan 
algılama ve radar sensörleridir. Haberleşme sistemleri sayesinde ulaşılması zor olan 
bölgelere veri akışı sağlanabilmektedir. Örneğin; TV, internet, GPS vb. uygulama-
lar kullanılmaktadır. Silahlar; bomba, elektronik taarruz sistemleri, lazer güdümlü 
füze vb. sistemlerdir. Kargo malzemeleri; cephane, malzeme, yiyecek vb. eşyaları bir 
noktadan diğer noktaya taşıyabilir (STM ThinkTech, 2017).
1.1.2. Muhabere Sistemleri
Sistem kullanıcılarının arasında iletişimi sağlayan tüm iletişimi içerir. Bu sisteme 
görüntü gönderimi de dâhildir (STM ThinkTech, 2017).
1.1.3. Komuta-Kontrol
Bu unsur; faydalı yük taşıma, haberleşme, muhabere sistemleri dahil birçok görevde 
kullanılır. Bu komuta kontrol merkezi; dizüstü bilgisayar, kontrol aracı veya tesis 
olabilir. (STM ThinkTech, 2017).
1.1.4. İnsan Unsuru
Bu unsurlar arasında en kritik unsurlardan biridir. İHA sistemleri otonom çalışması 
dışında sürekli insan müdahalesine ihtiyaç duymaktadır. Çünkü otonom olmadı-
ğında görev sürecini insan unsuru kontrol eder  (STM ThinkTech, 2017).

Bu temel bileşenlerden oluşan sistem tasarlanırken mekanik, kaldırma kuvveti, 
aerodinamik testlere tabi tutulmaktadır. Çünkü tasarlanan İHA’nın verimli çalış-
ması için hava koşullarına, açık alanlarda, güçlü iskelet yapısına sahip olması gerek-
mektedir (Korkmaz, 2019:104-105)
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2. İHA ÇEŞİTLERİ
Literatürde İHA’ların sınıflandırılmasında standart bir yaklaşım söz konusu değil-
dir. Ama farklı parametrelere göre sınıflandırmaların olduğu görülmektedir. Buna 
göre İHA’lar;

• Hava aracının kullanım maksadına göre; sivil (hobi, kargo vb.), askeri (kara, 
hava, deniz) ve terör maksatlı,

• Havada kullanılan alanın durumuna göre; ayrılmış (yasaklı ya da İHA’ların 
özel kullanımları için belirlenen alanlar) ve ayrılmamış (hava trafik kontrol 
sistemine dahil uçuşların alanı),

• Kanat tipine göre; sabit ve döner kanat vb.,
• Uçuş irtifasına göre; düşük, orta ve yüksek irtifa,
• Hava aracının motor tipine göre; gaz türbinli, elektrikli ve pistonlu olarak 

sınıflandırılmaktadır (Yiğit, 2018, 11-13).

İHA’ların genel olarak karşılaştırılması yapılırken İHA tipi, ağırlık, uçuş me-
safesi ve kanat türüne göre sınıflandırmaları yapılır. Bu sınıflandırma Tablo 1’de 
gösterilmiştir (Singhal, 2018, S.T).

Tablo-1. İHA’ların Karşılaştırılması (Singhal, 2018, S.T)

İHA 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. İHA KULLANIM MAKSATLARI
Her geçen gün bir çok alanda yaygın olarak kullanılmakta olana İHA’lar; sivil, aske-
ri, ve terör maksatlı olarak kullanılmaktadır (Korkmaz, 2019: 104-105). İHA’ların 
hangi maksatla kullanıldığı aşağıda detaylandırılmıştır.

3.1. Sivil Kullanım
• Kargo ve Lojistik
• Hobi, eğlence amaçlı
• Doğal afetlere müdahale
• Türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan canlıların korunması

3.2. Askeri Kullanım
• Atış eğitimlerinde hedef/hedef çekme
• Keşif, gözetleme, istihbarat
• Çatışma, saldırı

3.3. Terör Maksatlı Kullanım
• Suikast
• Kitle imha
• Askeri, kritik yerlere ilişkin bilgi toplama
• Kritik alanları imha
• Terörü finanse etme amaçlı kaçakçılık
• Bir aktivitenin kesintiye uğratılması

3.4. Gelecekteki Kullanım Alanları
• Maden araştırması
• Deniz koruma
• Yüzey görüntüleme
• Açık deniz teknolojisi ve okyanus madenciliği

4. İHA’NIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
İHA’nın avantajları ve dezavantajlarına da burada yer vermenin faydalı olacağı de-
ğerlendirilmektedir.

4.1. Avantajları
İHA’lar hız ve yüksek çözünürlükte görüntü elde etme imkanı olduğundan dolayı, 
günümüzde uydu ve insanlı hava araçlarının kullanıldığı yerlerde –özellikle küçük 
alanları içeren çalışmalarda- kendisine kullanım alanı bulmuştur. İHA’ların yakıt ve 
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uçuş maliyetleri düşüktür. Elektro optik teknolojisi ile gece ve gündüz görev yapa-
bilme kabiliyeti kazanmışlardır ve insansız olması sebebiyle görev sırasında can kay-
bı riski bulunmamaktadır. İHA’lar terörist unsurların bulunduğu değerlendirilen 
bir evin saatlerce, belki de günlerce devamlı gözetlenmesi imkânını da sağlamakta-
dır. İHA’lar sürü halinde senkron bir şekilde uçurulduğunda alan taramalarını daha 
kısa zamanda yapabilmektedir (Korkmaz, 2019: 107).

4.2. Dezavantajları
İHA’ların hafif araç olmasından dolayı rüzgârlı, fırtınalı havalarda istenilen şekilde 
görüntünün veya verinin elde edilememesi, hava savunma sistemleri tarafından ya-
pılan ataklara karşı savunmasız olmaları, İHA ile bağlantının kopması durumunda 
yer unsurları için tehlike oluşabilmesi ve insanlı hava araçları gibi uluslararası ve 
ulusal hava sahaları ile ilgili kurallara tabi olmaları gibi dezavantajları mevcuttur 
(Korkmaz, 2019, 107).

5. İHA’LARA KARŞI KOYMAYA YÖNELİK YÖNTEMLER VE 
UYGULAMALAR
Teknolojinin İHA’ların yapımını mümkün kılmasından sonra, savaş usul ve yön-
temleri değişmiştir. Kötü amaçlı kullanmaya yönelik olarak büyük potansiyele sa-
hip İHA’ların son zamanlarda farklı senaryolarda kullanıldığı görünmektedir (STM 
ThinkTech, 2019). İHA’lar ile yapılan saldırılardan bazıları aşağıdaki listelenmiştir:

• 09 Nisan 2015 tarihinde Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin ofisinin çatısına 
Yasua Yamamoto adlı bir şahıs tarafından radyoaktif toprak yüklü bir İHA 
indirilmiştir. Bu İHA’nın ofisin çatısında olduğu ancak 22 Nisan 2015 tari-
hinde fark edilmiştir. Başbakan Shinzo Abe’nin Nükleer enerji konusundaki 
politikasını engellemek amacıyla söz konusu eylemi yaptığını söyleyen İHA 
kullanıcısı hapis cezasına çarptırılmıştır (Muzaffer, 2017: 522).

• Rusya 01 Temmuz 2018 tarihinde Suriye’deki operasyonlarında kullandığı 
Hmeymim hava üssüne yönelik uzaktan kumandalı İHA saldırılarının son 
dönemde yoğunlaştığını, son bir ayda Hmeymim hava üssünü hedef alan 
patlayıcı yüklü İHA’ların etkisiz hale getirildiğini açıklamıştır (http://www.
hurriyet.com.tr, 2018).

• Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya 05 Ağustos 2018 tarihinde askeri geçit 
töreninde konuşma yaptığı sırada bombalı İHA ile suikast girişiminde bulu-
nulmuştur (http://www.ntv.com.tr, 2018). 

• Şırnak’ta 12 Kasım 2018 tarihinde, Atatürk’ü anma töreninin ardından Vali-
lik bahçesindeki alana teröristlerce patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlen-
meye çalışılmıştır (http://www.hurriyet.com.tr, 2018).
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• Suudi petrol devi Aramco’nun iki rafinerisine, 14.09.2019 tarihinde drone 
saldırısı düzenlenmiştir (trthaber.com.tr, 2019).

• Milli Savunma Bakanlığı 24.10.2019 tarihinde, Barış 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 İHA kullanımına yönelik tehditleri azaltmak ve önlemek için 
İHA’lara karşı koymaya yönelik çalışmalar başlamıştır ve bir kısım yöntemler ge-
liştirilerek bunların uygulamaları hayata geçirilmiştir. Bu yöntemler arasında; jam-
ming, koordinat değiştirme, eğitimli kuşlar ile yakalama, ağ atma, tabancalar, elekt-
romanyetik darbe vb. sayılabilir (Eriksson, 2018:77-85).

5.1. Jamming
Aynı frekansta daha güçlü bir sinyal göndererek bir başkasının iletişimini kesmek 
anlamına gelir. Sinyal sıkışması, örneğin radyo, Wi-Fi, telefonlar ve radar gibi tüm 
kablosuz sinyalleri bozmak için kullanılabilir (Eriksson, 2018:77-85).

Avantajları; 
• Mevcut kullanımından dolayı yaygın kullanılması. 
• Düşük maliyetli bir malzemeye sahip olması. 
• Düşük güç tüketimi sayesinde taşınabilir bir  cihazdır. 
• Uygulamada kullanıcı için kolay kullanılabilir.
Dezavantajları; 
• GPS kullanmadan manuel bir kullanım olduğunda işlevsiz kalır.
• Sadece dar bandlı frekanslarda çalışan İHA’lar üzerinde etkin olması.
• Yasalar ve kanunlar jammer kullanımını kısıtlamaktadır.

5.2. Koordinat Değiştirme
Çoğu mini İHA uçuş 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.
• Geniş bir bilgi birikimine sahiptir.
Dezavantajları; 
• Çevredeki internet, telefon vb. cihazların iletişimini engeller.
• Düşman İHA’lar bu duruma karşı özel olarak tasarlanmış olabilir.
İHA’yı güvenli bir yere yönlendirmek için nereye gittiğine dair iyi bir rota tah-

mini yapmak gerekiyor.
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5.3. Eğitimli Kuşlar ile Yakalama
YouTube’daki kartal ve İHA videoları, vahşi kartal çiftlerinin şiddetli saldırılarının 
bölgelerini nasıl koruduğunu ve hobisi olan İHA’lara nasıl hızlı bir son verdiğini 
gösteriyor. Hafif kurgusal bir halkayla, mikro drone hedeflerini havadan kumanda-
dan başarıyla çıkardığı gösterildi. Eğitimli bir kartalın hedeflenen uçağı yakalayıp 
yakalamadığı tartışılabilir. Ancak bu çalışmada, İHA’nın vurulmadığı, ancak gü-
venli bir yere taşındığı için yakalama kategorisine girdiği tartışılmaktadır (Eriksson, 
2018: 77-85).

Avantajları; 
• Kavramsal olarak ispatlanmış oldu.
• İHA’nın bir yerden başka bir yere taşınarak uzaklaştırılması için etkin bir 

yöntem.
Dezavantajları; 
• Kapsamlı bir eğitim ve bakım gerektiriyor.
• Hayvanın yaralanma riski mevcut.

5.4. Ağ Atma
İHA’ların hedeflenen İHA’nın üzerine ağ ile birlikte giderek avlamasıdır (Eriksson, 
2018: 77-85).

Avantajları; 
• Birden fazla İHA’yı sineklik gibi kullanarak yakalayabilir.
Dezavantajları; 
• Genellikle mikro İHA’lar üzerinde etkili olması.

5.5. Tabancalar
Bu yöntem polis tarafından bir İHA’nın havadan imha edilmesi gerektiğinde başka 
yöntemlerin bulunmadığı durumlarda kullanılmıştır (Eriksson, 2018: 77-85).

Avantajları;  
• Kavramsal olarak ispatlanmış 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 ulaşmaya gerek yok.
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Dezavantajları; 
• İHA dışındaki diğer elektronik sistemlerin zarar görme ihtimali var.

Bu yöntemlerin geliştirilmesi ve kullanılması için özellikle savunma sanayinde 
büyük yatırımlar ve çalışmalar yapılmaktadır. Bu anlamda dünyadaki çalışmaların 
yanı sıra Türkiye’de de önemli çalışmalar yürütülmektedir. İHA’lara karşı koymaya 
yönelik yöntemler ve uygulamalar kapsamında, Türkiye’de çalışma yapan firma ve 
üniversitelerden bazıları şu şekildedir: TUSAŞ, Baykar Makina, ASELSAN, Global 
Teknik, TÜRKSAT, BİTES, HAVELSAN, METEKSAN, SDT, STM vb. Konuya 
ilişkin çalışma yapan üniversiteler arasında ise 19 Mayıs Üniversitesi, Akdeniz Üni-
versitesi, Anadolu Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İTÜ, ODTÜ, THK Üni-
versitesi ve TOBB Üniversitesi gösterilebilir.

Türkiye’deki savunma sanayi uygulamaları aşağıdaki gibidir:
İHTAR: ASELSAN’ın İHA tehditlerini savurup etkisiz hale getirmek için 

geliştirdiği anti-drone sistemdir. Sistem; “Komuta Kontrol Sistemi”, “Acar Radar 
Sistemi”, “Elektro-optik ve Gergedan Karıştırma/Köreltme” sistemlerinden oluş-
maktadır. (http://www.aselsan.com.tr)

İHASAVAR: ASELSAN tarafından geliştirilen, askeri tesislerin/üslerin, devlet 
kurumlarına ait binaların, üst düzey yetkili konutların, tören alanlarının, nizamiye 
ve kontrol noktalarının yakınlarında drone/mini-İHA uçurulmasını; “Radyo Fre-
kans (RF) karıştırma 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 karıştırıcı ve lazer sistemi ile dro-
ne’ların imhasına imkân vermektedir. (meteksan.com)

Dünya’daki savunma sanayi uygulamaları aşağıdaki gibidir:
DEDRONE: DroneTracker, RF sensör ve Drone Jammer ile birlikte, 3 ürün 

birleşimine sahiptir. DroneTracker; mikrofonları, optik kameraları ve Wifi sensör-
lerini birleştirir ve 500m içinde bir uçağı tespit edebilir. RF sensörü; 1 km içinde 
RF ve Wifi aracılığıyla bağlanan uçağı tespit edebilir. Drone Jammer; drone ileti-
şimini bozmak için çok yönlü antenler aracılığıyla çoklu referans bantlarında RF 
sinyalleri iletir. (Shi X., 2018: 4-6)

ARDRONIS: Rohde & Schwarz tarafından geliştirilen ARDRONIS, drone 
tespiti için bir “RF kütüphanesi” oluşturur. Algılama menzili; RF iletim gücüne, 
radyo durumuna ve anten kazancına bağlı olarak 1 km – 2 km olabilir. Drone tes-
pitinin yanı sıra, ARDRONIS; hem dronun hem de kullanıcının lokasyonunu, yön 
bulma yoluyla gerçekleştirebilir. (Shi X., 2018: 4-6)
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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 şeklindedir. 
Uçağın savunmasıyla ilgili olarak DroneShield ayrıca uçağın arkasından kullanıcısı-
na video iletimini durdurmak için “RF Jammer” kullanmaktadır. Nominal maksi-
mum Jammer mesafesi ise 2 km’dir. (Shi X., 2018: 4-6)

6. İHA’LARIN GELECEĞİ VE GELİŞTİRİLMEYE İHTİYAÇ DUYULAN 
ALANLAR
İHA’ların; gelecek teknolojide kullanımlarının (asker, sivil vb.) daha geniş kitleye 
ulaşacağı ön görülmektedir. Su-üstü operasyonlar, hava taşımacılığı, elektronik sal-
dırı, hava muharebeleri ve doğrudan hedefi yok etme gelecek teknolojisi için önem 
taşımaktadır. Bu teknolojik ilerlemelerin olması için üretimde ön plandadır. ilk 
üretim aşamasında ar-ge aşamaları, tasarım, yazılım aşamaları olduğundan dola-
yı maliyetlerin düşük olması tercih edilmektedir. Çünkü bu aşamalarda maliyetler 
çok yüksek olmaktadır. Bu süreçler sayesinde tasarım aşamalarında test yaparak 
herhangi bir arıza olup olmadığının çalışması yapılmış olur. (Yiğit, 2018: 16-17). 
Geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlar aşağıdaki gibidir:

Anti İHA sistemlerde RF izleme, ses, video gibi verilerin ayrı ayrı alınıp bir-
leştirilmesi büyük veri kayıplarına sebep olmaktadır. Bunu önlemek amacıyla bu 
parametrelerin “veri kaybı olmadan birleştirilmesi” için çalışmalar önem kazanmak-
tadır. Anti İHA içerisinde kullanılan sensörlerin sürekli çalışması; yüksek enerji 
tüketimi, yüksek iletişim ve hesaplama yükü oluşturacaktır. Bu durumu önlemek 
için “dinamik sensör kullanımı” ile ilgili çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. (Shi X., 
2018: 13-14)

Mevcut sistemlerin çoğu bir İHA ile mücadele etmektedir. Birden fazla İHA 
tespit edildiğinde ise sensörlerden gelen verilerin nasıl birleştirileceği bir sorun oluş-
turmaktadır. Bu nedenle gelen veriler hava aracı tespitini zorlaştırmaktadır. (Shi X., 
2018: 13-14)

RF Jamming ile İHA ve kumanda arasındaki bağlantıyı kesmek için RF sinyal-
ler gönderilir. Bu işlem aynı zamanda ortamdaki kablosuz iletişimi de engelleyebi-
lir. Kablosuz iletişimi engellemeden RF sinyallerinin iletim gücünün nasıl kontrol 
edileceği, geliştirilmeye ihtiyaç duyulan bir konu haline gelmiştir. (Shi X., 2018: 
13-14)

Günümüzde hobi, ticari ve askeri amaçlı üretilen birçok İHA mevcuttur. Bun-
ların ayırt edilebilmesi ise gitgide imkânsız hale gelmektedir. Bu sebeple İHA pla-
kası, imzası vb. özellikler ile “veritabanı” oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
(Shi X., 2018: 13-14)
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Kritik tesislerin İHA saldırılarına hazırlık seviyesi ve altyapılarının oluşturul-
masına yönelik çalışmalara da ayrıca ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, kritik 
tesise özel anti drone sistemi seçimine yönelik çalışmaların özellikle faydalı olacağı 
değerlendirilmektedir. (Shi X., 2018: 13-14)

SONUÇ
Günümüz teknolojisinde İHA’ların sivil ve askeri yönden kullanımı yaygınlaşmak-
tadır. Bu popülerlik yanında, İHA tehdidini de beraberinde getirmektedir. İHA 
tehditlerinin önlenmesi günümüzde önemli bir konu haline gelmiştir. Ancak li-
teratürde bu konuya ilişkin oldukça sınırlı sayıda çalışma olduğu görünmektedir. 
Konunun önemi ve aciliyeti sebebiyle bilfiil kullanılmakta olan uygulamaların ve 
ürünlerin geliştirildiği ve geliştirilmeye de halen devam edildiği tespit edilmektedir. 
Konunun popülaritesinin artmasına paralel olarak çok sayıda çalışma alanı potansi-
yeli olduğu da bu kapsamda değerlendirilmektedir.
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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 es-
pecially 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 stati-
on. When the vehicle gets damaged, the pilot can survive.

• UAVs are cheaper because they do not carry people. This makes them smal-
ler 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 recon-
naissance 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 advan-
tages are scalability, robustness and flexibility (Navarro and Matía, 2013; Şahin, 
2005). Scability gives the power of generating effective solutions for different size 
of problems. Robustness gives the power of completing missions against the fail-
ures 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.
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• 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. 

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 ro-
bust 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 Net-
work (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 surveil-
lance 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 com-
pletion 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 mech-
anism 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 mech-
anism works. In Section 5 and Section 6, how the system makes reconnaissance and 
surveillance is explained respectively. Figure 1 shows how the  works.

FINDING OBJECT

SELECT AREA RECONNAISSANCE

SURVEILLANCE

OBJECT

Figure-1. Overall process
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1. CONTROL MECHANISM
Control mechanisms determine how a swarm system is controlled. A control mech-
anism can affect the architecture and communication mechanism of a swarm sys-
tem. 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 mas-
ter. 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 au-
thority 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 
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give orders to the agents. In this way, all the agents can be master and all of them 
can give 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.

A

C

C

D

B A

D

B

MASTER
MASTER

 

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 cen-
tralized from the view of control to the agents is established.

2. ARCHITECTURE
Architecture deals with the design of the agents, their differences or their similari-
ties. 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 eco-
nomic 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 archi-
tecture 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. 

In the designed swarm, heterogeneous architecture is used. The system is de-
signed 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 
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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.
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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 com-
munication 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 messag-
es 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 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. 
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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 re-
strictions 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.

AGENT LIST
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.5

AGENT LIST
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.5

AGENT LIST
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.5
192.168.1.1

AGENT LIST
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.5
192.168.1.2

192.168.1.1 192.168.1.2

check the agent list

broadcast a massage

add the agent to the list

add if it is not in the agent list

sent the confirm massage

X Y

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 mis-
sion. The purpose of these messages is that ensuring about the completion of a mis-
sion. 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 mis-
sion, 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 mas-
ter 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 se-
lected. 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 
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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.

Figure-5. Overall process for reconnaissance

In order to find an object as soon as possible, coverage shapes, coverage meth-
ods, 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 success-
fully 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 de-
sired 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 ob-
serve in turn. This allows observing an area with desired amount of time.

A Swarm of Unmanned Aerial Vehicles For Surveillance and Reconnaissance
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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. 

Figure 8 shows how the system makes surveillance for an object.
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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 recon-
naissance 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 com-
munication mechanism. The purpose of choosing this mechanism is that it pro-
vides 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 commu-
nication 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.

A new control mechanism which is a hybrid version of distributed and central-
ized control is designed for control mechanism. The parts which can be useful for 
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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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GİRİŞ 

Yapay zekâ kavramı herkes için farklı anlamları ifade etse de yapay zekânın toplum 
üzerindeki değiştirici etkisi son yıllarda daha da belirgin hale gelmiştir. Otomatik-
leşmeye başlayan teknoloji, yıllar içinde geliştikçe ve sorunların üstesinden gelme 
noktasında yetenekli hale gelmeye başladıkça, yaşamımızı ve birbirimizle etkileşime 
girmemiz dâhil olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin günlük davranışlarını et-
kileyen köklü bir devrimi başlatmıştır. Bu bakımdan yapay zekânın kabiliyet kap-
samını anlamak ve bu teknolojiyi geliştirmek gelecekte bu teknolojiyi yönetmek 
açısından yüksek öneme sahip gözükmektedir. Yapay zekâ, birçok bilim alanına 
uygulanabilen, devamlı olarak gelişen 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 istih-
barat analizi de benzer bir özellik göstererek insan zihninin metodolojisini olayları 
analiz etmek için kullanmaktadır. 

Yapay zekâ (AI) ve makine öğrenmesi (ML) yetenekleri daha önce görülmemiş 
bir oranda büyüyerek makine çevirisinden tıbbi görüntü analizine kadar birçok 
faydalı uygulamada kullanılmaya başlanmıştır. Uzun vadede ise yapay zekâ tek-
nolojileri kullanılarak sayısız uygulama geliştirilmesi 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 düşü-
nülen görevleri gerçekleştirebilecek sistemler oluşturmak için dijital teknolojinin 
kullanılmasını ifade etmektedir. Yapay zekânın gelişmesinde 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 geliştirilmesini ifade etmekte-
dir. Bu doğrultuda yapay zekâ ve makine öğrenmesi son yıllarda hızla ilerlemiş ve 
bu teknolojilerin geliştirilmeleri sonucunda çeşitli ve faydalı uygulamalara olanak 
sağlanmıştır. Örnek olarak; yapay zekâ otomatik konuşma tanıma, makine çeviri-
si, spam filtreleme ve arama motorları gibi yaygın olarak kullanılan teknolojilerin 
kritik bir bileşenidir. Hâlihazırda araştırılmaları devam eden büyük projelere veya 
küçük ölçekli pilot projelere yönelik olmak üzere, sürücüsüz araçlar, hemşireler 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 işgücü ihtiyacını azaltma, bilimsel araştırmaları büyük 
ölçüde hızlandırma ve yönetim kalitesini arttırma olanaklarını kuşkusuz devletlere 
ve şirketlere sunacaktır.
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Yapay Zekânın İstihbarat Analizinde Kullanımı

İstihbarat araştırmaları ise son zamanlarda ülkemizde akademik alanda ken-
disine yer edinmeye çalışmaktadır. Özellikle yapay zekanın istihbarat araştırmala-
rında kullanımı ise hem çok önemli hem de geliştirilmeye muhtaç bir alandır. Bu 
anlamda istihbarat araştırmalarını hem bilimsel bir çalışmayla desteklemek hem de 
yeni vizyon ve misyonlara katkıda bulunmak adına yapay zekânın istihbarat ana-
lizinde kullanılabilirliğini tartışmaya çalıştık. Çalışmamızın ilk bölümünde yapay 
zekâyı teknik ayrıntılarına girmeden, açıkladık. Çalışmamızın ikinci bölümünde 
istihbaratın analiz kısmını bilimselliğiyle ön plana çıkarmaya çalıştık. Tüm bun-
lardan hareketle son bölümde ise yapay zekânın işlevselliğinin istihbarat analizinde 
kullanılabilirliğini sorguladık. Teknik bir deneyden çok, anlamlı bir öneri olmasını 
amaçladığımız bu çalışma, istihbarat analizinin sistemsel araçlarla desteklendiğinde 
daha doğru sonuçlar vereceği ve dolayısıyla istihbarat başarılarını getireceği inan-
cındayız.

1. YAPAY ZEKÂ
Günümüzde bilgi teknolojileri, yaşamın vazgeçilmez bir aracı olmuştur. Daha doğ-
ru bir ifadeyle bilgi teknolojileri insan hayatını önemli ölçüde dönüşmüştür. Bilgi 
teknolojilerinin insan hayatını değiştiren ve dönüştüren biçimi, geçmişten günü-
müze, benzer bir şekilde insan hayatını etkilemiştir. Örneğin yaklaşık 150 yıl önce 
elektriğin kullanabilir formunun keşfedilmesiyle birlikte insanın yaşam ve üretim 
şekli değişmiştir. 20. yy’den itibaren bu etkiye bilgi teknolojileri de eklenmiştir. Gü-
nümüzde bilgi teknolojileri; bilgisayar teknolojilerini de kapsamaktadır. Elektrikten 
bilgisayara geçiş gibi; günümüzde de insanın fiziki davranışlarını taklit eden maki-
nelerden, insan gibi davranabilen makinelere geçiş söz konusudur. Daha doğrusu 
insanın yapabildiklerini yapan makineden, insan gibi düşünebilen bir makineye bir 
geçiş söz konusudur. Bu geçişle birlikte, hayatımıza, yeni bir kavram olan, “yapay 
zekâ” kavramı girmiştir. Böylece sırasıyla hayatımızı dönüştüren elektrik, bilgisayar 
ve internet; şimdilerde yerini yapay zekâya bırakmaktadır. Bu sayede yapay zekânın 
da teknolojik evrimde yerini almaktadır. Bu teknolojik evrimde yapay zekânın ge-
lişiminin nasıl olduğunu sorgularken yapay zekânın günümüzdeki anlamını basitçe 
açıklamaya çalışacağız.

Yapay zekâ, insan zekâsının yapabileceği görevleri gerçekleştirebilecek sistemleri 
oluşturmak için dijital teknolojinin kullanılmasını ifade etmektedir (Brundage vd, 
2018: 9). Bir başka deyişle yapay zekâ, akıllı insan davranışının mekanizmalarını 
modelleyen bir bilgisayar bilimidir. Buradan hareketle herhangi bir insan zekâsı 
düzeyinde gerçekleştirilebilen herhangi bir görev, yapay zekâ alanında yapılan ino-
vasyon çalışmaları için bir hedef olabilmektedir.
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Yapay zekâ tanımlamaları günümüzde iki başlık altında toplanmaktadır. Birisi 
“uygulamalı yapay zekâ”, diğeri ise “yapay genel zekâdır”. Uygulamalı yapay zekâ 
bir makine sisteminin; insan zekâsı, bilgisi ve anlayışından ilham alarak görevlerini 
yerine getirmesidir (Stark ve Pylyshyn, 2018). Yapay genel zekâ ise bir makine siste-
minin insan zekâsı, bilgisi ve anlayışı düzeyinde ve üstünde, sosyal ve bilişsel görev-
leri yerine getirebilmesidir (www.youtube.com). Bu tanımlamalardan anlaşılacağı 
üzere yapay zekâ kavramı zamanla ‘uygulamalı yapay zekâ işlevinden gelişmiş’, ya-
pay genel zekâ tanımlamasına evrilmiştir. (Dolayısıyla yapay zekâ ifadesini, çalış-
mamızda yapay genel zekâ ifadesine karşılık kullanacağız.) Yapay zekâyı bir başka 
ifadeyle şöyle tanımlayabiliriz: “Doğal sistemlerin yapabildiği her bilişsel etkinliği 
yapay sistemlere daha yüksek başarım düzeyinde nasıl yaptırılabileceğini inceleyen 
bilim dalıdır” (Say, 2018: 83). Say’ın da dediği gibi yapay zekâ sistemleri çok büyük 
bir alanı kapsamakta ve genişlemeye devam etmektedir. Yapay zekâ, bizim kendi is-
teğimizle -belki de kendi bilişsel gücüyle- hayatımıza rahatlıkla girmeyi başarmıştır. 
Ayrıca hayatın her evresinde karşımıza 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 olmuştur. 

Yapay zekâ kavramı ilk defa 1943 yılında kullanan Warren ve Walter, yayın-
ladıkları çalışmayla, yapay sinir ağlarını teorik olarak ortaya koymuş yapay zekâ 
alanında öncü çalışmaları başlatmışlardır. Bu çalışmalarda insan öğrenmesi ile ma-
kine öğrenmesi arasında benzerlikler olabileceğini ifade etmişlerdir. 1950 yılında 
ise Alan Turing1 yukarıda bahsettiğimiz matematiksel mantığı makineleştirmeyi 
başarmış, bir ölçüde makine anlayışını tek fonksiyonluluktan çıkarıp çok fonk-
siyonlu hale getirmiştir (Say, 2018: 39). Turing’in çalışmaları “Evrensel Turing 
Makinesi”ni doğurmuştur (Topal, 2017: 1346). Böylece Turing, makinesiyle; 
insan bilişsel gücünün, makine fonksiyonuyla2 nasıl ifade edilebileceğini ortaya 
koymuştur. 

Turing çalışmaların gelişimini takip etmek ve yapay zekânın insanın bilişsel gü-
cüyle kıyaslamasını yapabilmek için “Turing Testi”ni geliştirmiştir. Kısaca Turing’in 
geliştirdiği bu test yapay zekânın ne ölçüde geliştiğine 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 başarıya ulaşmış olacaktır. (Şekil-1)

1  (1912-1954) İngiliz matematikçi, bilgisayar bilimcisi ve kriptolog.

2  Matematiksel anlamda.
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Şekil-1. Turing Testi (Stark ve Pylyshyn)

Turing’in sistemi, aşamalı bir girdi-çıktı ilişkisiyle amacına ulaşmaktadır. Bura-
da bahsettiğimiz makineye verdiğimiz verileri nasıl yorumlayacağını da öğrettiğimiz 
bir sistemdir. Makinelerin aşama aşama girilen fonksiyonel girdi-çıktı durumu, ge-
rek verinin artması gerek makinelerin –insan zihni gibi- daha karmaşık işlerle başa 
çıkması gereklilikleriyle, yetersiz ve olanaksız kalmıştır. Turing’in çalışmalarından 
sonra yapay zekâ ve makine öğrenmesi çalışmalarının devamı niteliğinde çalışmalar 
yayınlanmıştır. John McCarthy ve arkadaşları 1956 yılında yayımladıkları çalışma-
larında, makinenin dil öğrenme/işleme konusunda başarılı olabileceklerini ortaya 
koymuşlardır. Böylece yapay zekânın bilimsel çalışmalarına günümüzdeki anlamıy-
la ‘öncüllük’ etmişlerdir (Stark ve Pylyshyn).

Yapay zekâ çalışmalarının tarihi 1950’li yıllara dayanırken, son on yıldır yapılan 
büyük çaplı yatırımlar sayesinde araştırmacılar, yapay zekânın çalışma alanına giren 
çalışmaların birçoğunda ani performans kazanımları elde etmişlerdir. Bu son kaza-
nımları açıklamaya yardımcı olan faktörler arasında hesaplama gücünün katlanarak 
büyümesi, gelişmiş makine öğrenmesi algoritmaları (özellikle derin sinir ağları ala-
nında), daha hızlı yineleme ve deneylerin çoğaltılması için standart yazılım çerçeve-
lerinin geliştirilmesi, daha geniş ve daha yaygın olarak kullanılabilen veri setleri ve 
en nihayetinde genişletilmiş ticari yatırımlar bulunmaktadır (Brundage vd, 2018: 
12). Ayrıca, özellikle son beş yılda, yapılan yatırımlar ve yapay zekâ teknolojisin-
deki yapılan önemli çalışmalar neticesinde bu alanda önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 
Allen ve Chan’e göre yapay zekâ teknolojisindeki bu hızlı ilerlemenin ardında dört 
ana faktör vardır. Bunlar; bilgi işlem performansındaki onlarca yıllık üstel büyüme, 
makine öğrenme sistemlerini eğitmek için büyük veri setlerinin kullanılabilirliğinin 
artması, makine öğrenmesi tekniklerinin uygulanmasındaki gelişmeler ve son za-
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manlarda önemli ve hızlı bir şekilde artan ticari yatırımlardır. Bu trendlerin ortaya 
çıkması ve zamanla gelişmesi ile birlikte yapay zekâ çalışmalarında en az bir on yıl 
daha hızlı ilerlemenin devam etmesi beklenmektedir. Bu trendlere ve gelişmelere ek 
olarak önde gelen ticari teknoloji şirketleri “kendilerini yapay zekâ çevresinde ye-
niden şekillendirdiklerini” bildirmektedir (2017: 7). Bu gelişmelerle birlikte yapay 
zekâ birçok sektörde uygulama alanı bulmuştur.

Yapay zekâ çalışmalarında önemli ilerlemeler 80’li ve 90’lı yıllara nazaran 
daha büyük miktarlarda dijital veri bulunması, nispeten pahalı olmayan büyük 
ölçüde karmaşık hesaplama yetenekleri ve gelişmiş öğrenme teknikleri, görüntü 
ve yazı tanıma, konuşma anlayışı ve insan dili çevirisi gibi görevlere uygulandı-
ğında sağlanmıştır. Bu gelişmeler ışığında; akıllı telefonların konuşma tanımasın-
da, ATM’lerin yazılı çeklerdeki el yazısını tanımasında, spam filtrelemesi yapan 
e-posta uygulamalarında ve ücretsiz çevrimiçi makine çevirisi hizmetlerinde mey-
velerini vermiştir. Yapay zekânın elde ettiği bu başarıların anahtarı, makine derin 
öğrenme sisteminin (deep learning) gelişmesi olmuştur (Biegel ve Kruose, 2016). 
Yapay zekâ sistemleri günümüzde düzenli olarak uzmanlık gerektiren görevlerde 
insanlardan daha iyi performans göstermeye başlamıştır. Gelişmeler 1950’den bu 
yana yapay zekânın ne ölçüde geliştiğini ortaya koymaktadır. Ancak ifade edelim 
ki şu ana kadar yumuşatılmış Turing testi haricinde hiçbir yapay zekâ algoritması 
testi geçmeye yaklaşamamıştır (Copeland, 2019). Yine de bütün bu gelişmelerin 
ışığında yukarıda bahsettiğimiz gibi tek fonsiyonluluk ve çok fonksiyonluluğun 
farkı; otomatikleştirmek ve otonomlaşmaktır. Otomatikleştirme, girdinin çıkacağı 
fonksiyonel durumu yönetebilmektir. Otonomlaştırmak ise makinenin inisiyati-
fine bırakma durumudur. Otonom sistemler mantık yürütme üzerine kuruludur. 
Bahsettiğimiz dil bilgisi üzerinden matematikselleştirilmiş mantık burada kendini 
gösterir. Artık günümüzdeki yapay zekâ çalışmaları göstermektedir ki otomatik sis-
temler yerini otonom sistemlere bırakmışlardır. 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 çalışmakta-
dır. İnsan, 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 olur-
sak; binanın etrafındaki çöpleri toplamakla görevlendirilmiş bir robot, çevresini ve 
çöpleri tanımlayacak/algılayacak sensörleri daima açık tutmak zorundadır. Ama 
insan zihninin algılama sensörü olan duyular bunu farkında olmadan yapmak-
tadır. Dolayısıyla insan zekâsı ve yapay zekâ arasındaki en büyük fark algılama 
araçlarıdır. Diğer bir deyişle insan, işlemin farkında olmadan yapay zekâ ise işlemi 
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bilerek hareket etmektedir. Günümüzde yapay zekâ, binaların arasında dolaşır-
ken boş soda şişelerini toplayabilecek algılama statüsüne erişmiştir. Bu durum bize 
göstermektedir ki yapay zekâ artık çevresindeki unsurları algılayıp analiz edebilir 
hale gelmiştir. Veriyi kendi toplayabilecek, bundan çıkarımlar yapacak ve hareke-
te geçebilecektir. Dolayısıyla yapay zekânın algı gelişimi, kurduğu bağlantılarla 
doğru orantılıdır. Tecrübe her insan zihninin yapı taşıdır. İnsan duyum-algı-tec-
rübe-hareket üzerinden öğrenmeyi gerçekleştirmektedir. İşte bu döngü yapay zekâ 
çalışmalarına ilham vermiştir.

Yapay zekâ çalışmaları günümüz teknoloji şartlarında açıklayıcı ve genel yapay 
zekâ teknolojilerine odaklanan olası bir üçüncü dalganın başlangıç aşamasındadır. 
Bu yaklaşımların amacı, öğrenilen modelleri açıklama ve düzeltme ara yüzüyle 
geliştirmek, çıktıların temelini ve güvenilirliğini açıklığa kavuşturmak, yüksek şef-
faflık derecesiyle çalışmak ve daha geniş kapsamlı bir görevde genelleştirilebilecek 
yeteneklerin etki alanını, dar yapay zekâ çalışmalarının ötesine götürmektir. Şayet 
genel yapay zekâ çalışmaları başarılı olursa; mühendisler gerçek dünya fenomen-
lerinin sınıfları için açıklayıcı modeller inşa eden sistemler yaratabilir, insanlarla 
doğal iletişim kurabilir, yeni görev ve durumlarla karşılaştığında öğrenir ve akıl 
yürütebilir ve geçmiş deneyimlerden genelleştirerek yeni sorunları çözebilen sis-
temler geliştirerek sistemleri otonom hale getirilebilmektedir. Bu modeller yapay 
zekâ sistemlerinde hızlı öğrenmeyi sağlayabilmekte; yapay zekâ sistemine “anlam” 
veya “anlama” yeteneği kazandırabilmektedir. Böylece bu çalışmalar yapay zekâ 
sistemlerinin daha genel yetenekler elde etmesini sağlayabilmektedir (Biegel ve 
Kruose, 2016: 14).

Yapay zekâ, Allen ve Chan’ın çalışmalarında ifade ettiği gibi güvenlik alanın-
da da gelişmeye devam etmektedir, fakat yapay zekânın güvenlik alanına entegresi 
gelişim hızıyla aynı oranda olmayacaktır; Çünkü karar alıcılar yapay zekânın geliş-
me hızı ile aynı oranda güvenlik alanına entegre olmasını sakıncalı görmektedirler 
(2017: 70). Güvenlik alanına entegre süreci kontrol edilemez noktaya gelirse in-
sanlığa tehdit olacağı ön görüsünde bulunmaktadırlar. Ancak yapay zekânın silah-
lı otonom sistemler üzerinde değil de önleyici güvenlik anlamında geliştirilmesi 
ve kullanılması uygun görülmüştür. 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 gerçekleştirilmesi amaçlar. Bu noktada istihbarat ile kesişmektedir. İs-
tihbarat, en basit ifadeyle veri toplayarak analiz etmektedir. Analizi, müşterisine 
hazırlayarak doğru karar alınmasına yardımcı olmaktır. Buradan hareketle istih-
barat analizinde yapay zekânın kullanımının büyük ölçüde kolaylık sağlayacağını 
düşünmekteyiz.
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2. İSTİHBARAT ANALİZİ
İstihbarat, veriyi toplama, bilgiye dönüştürme, bu bilgiyi amaç doğrultusunda işleme 
ve müşterisine sunma işine denir. Başka bir deyişle bilginin toplanarak analiz edilme-
si ve kullanılmaya uygun hale getirilmesidir. İstihbarat analizi, “istihbarat sorularını 
cevaplandırmak için bütün kaynaklardan elde edilen veri ve enformasyonun tahmin 
ve çıkarım teknikleri ile işlenmesidir” (Küçükbaş, 2015:35). İstihbarat analizi beş aşa-
madan oluşmaktadır. Bunlar: I. toplama, II. değerlendirme, III. yayma, IV. kullanma 
ve V. Yönetmedir (Alan, 2003: 16). Bu beş aşama çağına uygun olarak kendi başlığı 
altında yenilenmiştir. Çünkü çağına uygun olmayan istihbarat analizi başarısız ola-
caktır. Bu doğrultuda ABD’deki çoğu istihbarat kurumu istihbarat analizi eğitimine 
önem vermiş bu konuda önemli çalışmalar yapmıştır (Stephen, 2009: 131).

Analiz kavramı, verilerin toplanıp kara kutularda (Şekil-2) değerlendirmeleriyle 
üretilen bir rapor anlamından, (günümüzdeki işlevselliğiyle politika belirleyen) bir 
kavram halini almıştır. Elbette zamana uygun olarak analiz organizasyonu sürekli 
olarak kendini yenilemiştir. Örneğin geleneksel istihbarat anlayışında (Şekil-3) geç-
miş olaylardan ve tarihsel kalıplardan çıkarımlar yapma işine analiz denmekteyken 
(Kevjn, 2016: 623), artık bunların yanına öngörü, bilimsellik gibi yenilikler eklen-
miştir.

Şekil-2. Analiz Organizasyonu (Hare ve Coghill, 2016: 860) (Dönüştürüldü)

Şekil-3. Geleneksel İstihbarat Analizi Organizasyonu (Hare ve Coghill, 2016: 866)
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İstihbarat başarısızlıkları bilinenin aksine nadiren bilgi eksikliğinden kaynak-
lanmaktadır. İstihbarat analizi ve bu analizin dağıtımı başarısızlığın genel sebebi-
dir (Alan, 2003: 22). Bunun en net ifadesi dönemin ABD Başkanı B. Obama’nın 
sözlerinde görülmektedir: “Bizim istihbarat toplamada sorunumuz yoktu, bizim 
başarısızlığımızın sebebi sahip olduğumuz bilgiyi bütünleştirme ve anlamadaki so-
runumuzdu” (Arpad, 2015: 365) diyerek istihbarat analizinin istihbarat başarısı/
başarısızlığı üzerindeki önemini vurgulamıştır. Dolayısıyla istihbarat analizinden 
iyi sonuçlar alabilmek için veriyi iyi bir şekilde sınıflandırmak ve bu veri hakkında 
zamanlı ve doğru çıkarımlar yapabilmek gerekmektedir. Bu bakımdan istihbarat 
kurumlarının istihbarat analiz mekanizmaları üzerinde çalışmalar ve araştırmalar 
yapması istihbarat kurumlarını geleceğe hazırlamada yardımcı olacaktır. 

İstihbarat analistinin veri kaynakları genellikle uzun zamana yayılan küçük bi-
rimler halinde eline ulaşır. Bu durumda istihbarat analisti (aynı bölgede/birimde 
çalışmış olduğunu varsayarak) verilere karşı odaklanmada kopukluk yaşayabilir. 
Daha önce de bahsettiğimiz gibi istihbarat işlemi bir ‘algılama organizasyonudur’. 
Algılama organizasyonun metodolojisini ortaya çıkarmak bu süreci anlamamıza 
ve geliştirmemize yardımcı olabilir. İstihbarat işlemini kestirme yargılardan ayıran 
bulguların/verilerin olasılıklar üzerinden değerlendirilmesidir. Bu olasılık değerlen-
dirilmesi metodolojik olarak sosyal bilimlerde araştırma evrelerine benzemektedir. 
Bir hipotez atılmakta ve bu hipotez hakkında bulgular toplanmaktadır. Analizci bu 
bulguları, hipotezini destekleyecek şekilde değerlendirmektedir. Fakat bu durumun 
bilimsellikten uzak tarafı, eleştirel bir yapıya olan mesafesidir. Çünkü bilimsel bir 
hipotez yanlışlanabilir olduğu sürece güçlüdür. 

Politika yapıcılar, siyasa üretmek için çeşitli kaynaklar kullanmaktadırlar. Fa-
kat politika yapıcılar güvenilir kaynak (özellikle anlık olaylarda) tercihlerine dikkat 
etmek zorundadırlar. İşte istihbaratın en önemli görevlerinden biri de politika ya-
pıcıya en hızlı şekilde karar vermesini kolaylaştıracak raporu sunmasıdır. Çünkü 
özellikle dış politikada zaman çok kıymetlidir (Teitelbaum, 2005: 23). Buradan 
hareketle politika yapıcılar bilginin kaynağından emin olmak isterler zira yanlış 
bir kaynak tüm kariyerlerini bitirebilmektedir. (Degaut, 2016: 523) Dolayısıyla 
istihbarata bir başka tanımlama getirecek olursak “istihbarat az zamanda çok değerli 
-bilgiyi talep eden için- bilgi üretme” aracıdır diyebiliriz. 

İstihbarat analizcisi ve karar alıcı/politika yapıcı arasında sıkı bir ilişki olma-
lıdır. Taraflar birbirini iyi tanımalı talep ve yanıtlarını gerçek ve anlaşılır düzeyde 
tutmalıdırlar. Literatürdeki bir diğer sorun olan karar alıcının istihbarat analizlerini 
incelerken önem düzeylerini belirleyememesidir. Karar alıcılara analizin nasıl de-
ğerlendirileceği konusunda da bilgi ve eğitim verilmesi gerekmektedir. Bu sayede 
analizci-karar alıcı arasında ortak bir dil oluşturulabilecektir. İstihbarat işinin sonuç 

Yapay Zekânın İstihbarat Analizinde Kullanımı



274

vermesi adına yapılması gereken bir başka temel işlerden biridir. İstihbarat işi de as-
lında bir zihni taklit etmektir. İstihbarat birimi; veri toplayan, veriyi analiz eden ve 
bu analiz neticesinde operasyonlar yapan bir organizasyondur. Yukarıda da bahset-
tiğimiz üzere yapay sinir ağlarının ilham kaynağı insan zihnidir. İnsan zihni doğal 
zihin ağlarıyla öğrenme işlemini gerçekleştirir. İnsan doğal yetilerini, bu sinir ağları 
sayesinde ifade eder. Zihin; bağ kurduğu her bir sinir ağı ile zenginleşir. İstihbarat 
bu gelişen, öğrenen sinir ağının kurumsal izdüşümüdür.

İstihbarat kurumları geleceğin koşullarına da hazırlanmak zorundadır. Çünkü 
istihbarat özü gereği zamanın ruhuyla hareket eder. Bu bağlamda ilkel kalan istih-
barat analiz mekanizmalarını güncellemek -zamana uydurmak- istihbarat başarıla-
rını getirebilir. Geleceğe hazırlanmak için önce geleceği düşlemek/tahmin etmek 
gerekir. Kamu bürokrasisinin temel problemlerinden biri olan şuanın derinliğinin 
içinde uğraşmak, istihbarat kurumlarını da etkilemiş olabilir. Dolayısıyla istihbarat 
kurumlarının geleceğe hazırlanmak adına önce geçmişi iyi analiz etmesi, geleceğe 
dair de doğru tahminlerde bulunması gerekir. İstihbaratın geleceği analiz üzerine 
kurulmaktadır. Veri (hiç olmadığı kadar) yaygın ve erişilebilir durumdadır. Bu du-
rum yukarıda da bahsettiğimiz üzere çeşitli fayda ve zorlukları ortaya çıkarmaktadır. 
Dolayısıyla, bu oluşumu göz önünde bulundurarak, çağın araçlarını istihbarat ana-
liz sistemine entegre etmek (istihbarat başarısı isteyen istihbarat kurumları adına) 
zaruri gözükmektedir.

3. YAPAY ZEKÂNIN İSTİHBARAT ANALİZİNDE KULLANIMI 
Yapay zekâ, hem küresel ekonomideki hem de askeri rekabetteki güç dengesini 
etkileme potansiyeline sahiptir. Yapay zekâ çalışmaları uzun bir geçmişe sahip 
olsa da, son on yıl içinde, özellikle de makine öğrenimindeki hızlı ilerlemeler, 
artan veri ve bilgi işlem gücü mevcudiyeti ile yapay zekâ çalışmaları sonuç ver-
meye başlamıştır. Son gelişmelerle birlikte, yapay zekâ öne çıkan problemlerin 
çözümünde içeriğe bağlı kalmaya devam etmektedir. Yapay zekâ ekosistemi yete-
nekli bir işgücü ve güçlü bir yönetim gerektirmektedir. Bu nedenle veri toplama 
ve kullanma konusunda dijital yetenek; güven, güvenlik ve güvenilirliğin teknik 
temeli; yapay zekânın gelişmesi için gereken yatırım ortamı ve politika çerçevesi 
ile desteklenmelidir. Hükümet, özel sektör için hızlı yatırım getirisi sağlamayan 
daha zor teknoloji alanlarının geliştirilmesinde rol oynamaktadır. Bu nedenle, 
hükümetler, kritik devlet ve ulusal güvenlik uygulamaları için yapay zekâ güve-
nilirliğini (güven, şeffaflık, doğrulama ve güvenlik dâhil) sağlamak için gereken 
araçları oluşturmak, yapay zekâ ekosistemini geliştirmek ve güçlendirmek görev-
lerini üstlenmelidir. 

Y. Furkan Şen / Doğanay Yurtoğlu



275

Yaşamın her alanında olduğu gibi istihbarat toplama ve üretimi de giderek 
otomatikleşmektedir (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 
geçmişteki anlamına kıyasla daha da kapsayıcı bir duruma getirmektedir. Bilgi 
teknolojileri kullandığımız birçok nesnenin değişimine/dönüşümüne yol açmış-
tır. Kullandığımız temel mutfak aletlerinin dahi ”akıllı“ olması, ürünün tercih 
sebebi olmaktadır. Akıllı aletler kavramı bir işten daha fazlasını yapabilen aletler 
için kullanılmaktadır. Örneğin telefonun fonksiyonu artık “uzaktaki ile konuş-
ma aracından” çok fotoğraf makinesi, sanal ansiklopedi, tasarım aracı, not def-
teri, paylaşım ağı, müzik seti, düzenleme aracı gibi birçok faaliyette kullanabilen 
çok-fonksiyonlu bir hale gelmiştir. Bu çok-fonksiyonlu olma durumu girilen ve-
rilerin miktarının arttırmaktadır. 

İstihbarat analizinin ürünleri hangi düzeyde olursa olsun karar alıcılara sunul-
maktadır. Karar alıcılar, istihbarat analizinden çıkan ürünün içeriğine göre, başka 
bir ifadeyle, raporun kalitesine göre karar almaktadır. Elbette karar alıcıların uygu-
lamaları, son tahlilde, karar alıcıyı politika yapıcıya dönüştürmektedir. Bu durum 
istihbarat analiz işinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Karar alıcı-
ların durumun farkında olarak istihbarat analizlerinin kalitesini arttırmaya yönelik 
faaliyetler yapması gerekmektedir. Faaliyetler, öncelikle çağı yakalamak adına yapı-
lacak “işler” olmalıdır. Dolayısıyla istihbarat analizleri çağına uyum sağlamak adı-
na (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) ve-
rileri yönetmekte, bilgi teknolojilerinin faydası olacağına inanıp bu yönde olumlu 
adımlar atmaktadırlar (Arpad, 2015: 368).

Bilgi devrimiyle birlikte istihbarat analizinin aşamaları olan istihbaratın top-
lanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve yayılma işlemleri de doğrudan etkilenmiş-
tir (Degaut, 2016: 509). Bu etkilenme zaman ile ilgili görünmektedir. Teknoloji 
zamanla gelişmiş ve gerekli olan alanlara entegre olmuştur. Bu bağlamda zaman, 
teknoloji ve istihbarat birbirileriyle yakından ilişkilidir. 

Teknoloji-istihbarat ilişkisinde dikkat etmemiz gereken husus, bilgi toplama 
işini yaparken kullanılan teknolojik casusluk araçlarından çok, istihbarat analizine 
kaynak olan büyük verileri analiz edebilecek yardımcı sistem araçları geliştirmek-
tir. (Hare ve Coghill, 2016: 865). Yardımcı sistem araçlarından, bir başka ifadeyle 
istihbarat analizine giren bilgi teknolojilerinden, beklentimiz, çift taraflılıktır. Çift 
taraflılık dediğimiz, girdilerin farklı fonksiyonlarla desteklendiği ve ürünlerin fark-
lı fonksiyonların işine yaradığı bir istihbarat analizi beklentisidir. 
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Elbette bilgi teknolojilerinin istihbarat analizine girmesiyle birlikte istihbara-
tın girdileri ve çıktıları dönüşmüştür/dönüşecektir. Yeh’in “İstihbarat analizinde 
robotların kullanılması mümkün müdür?” adlı çalışmasında ortaya koyduğu gibi 
(2015: 1), istihbarat analizinde makinelerin önemi giderek artmaktadır. Bilgi tek-
nolojileri, istihbarat analizine düşündüğümüzden çok daha önce girmiştir. Örne-
ğin, NSA’nın ilk günlerinden beri bilgisayarlar istihbaratın içinde yer almaktadır 
(Aaron, 2018: 566). Elbette bu durum tüm istihbarat kurumları için söyleneme-
mektedir. Soğuk Savaş’ın getirdiği, güvenlik teknolojilerinin mücadelesi/çatışma-
sı, tüm güvenlik sektöründe olduğu gibi, istihbarat kurumlarında da görülmüş-
tür. İstihbarat alanındaki gelişmişlik Soğuk Savaş‘ın seyrinde çok önemli etkiler 
oluşturmuştur. İstihbarat kurumlarının geneline yayılamayan bu durumun (bilgi 
teknolojilerinin istihbarat analizine girmesi) elbette güvenlik teknolojilerinin ma-
liyet/fayda oranıyla doğrudan ilişkilidir. İstihbarat analizine makinenin girmesi 
gerek çağın mevcut teknolojisi gerek teknolojinin kullanım amaçlarının farklılığı, 
sebebiyle, zaman almıştır. Bu süreçte istihbarat analizi tamamıyla insan zekâsı ara-
cılığıyla yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Başka bir ifadeyle geçmişte 
mikroişlemcilerin ve veriyi saklama teknolojilerinin pahalılığı nedeniyle istihbarat 
analiz görevi insan zekâsı tarafından yönetilmiştir. Çünkü insan zekâsı; ucuz, hızlı 
ve çok yönlüdür. Dolayısıyla insan zekâsı analiz mekanizmasını çok rahat işleyebil-
miştir (Hare ve Coghill, 2016: 864).

 İstihbarat analizi sürecinin en önemli aşamalarından biri olan istihbaratın 
toplanması işi, yer ve araçların değişmesiyle birlikte büyük ölçüde dönüşmüştür. 
Günümüzde sıkça kullanılan sosyal medya istihbaratı istihbarat girdilerinin ne 
ölçüde değiştiğini 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; ilişkiler ve beğeniler ağı üzerinden istihbarata yön vermek-
tedir. Sosyal medya istihbaratın öncülü açık kaynak istihbaratı da önemli ölçüde 
dönüşmüştür.

Açık kaynak istihbaratı, Alan’ın da dediği gibi “en az gizli istihbarat kadar 
önemlidir.” (2003: 26) Açık kaynağın gelişimine baktığımızda, 1995 yılında is-
tihbarat kaynağı olan yayınlar (akademik materyaller, haberler, gizli istihbarat ra-
porları) günde yaklaşık 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 karşımızda ”yığılmaktadır“. 
2020 yılında iot (nesnelerin interneti) aygıtlarının sayısı 20,1 milyarı bulacaktır. 
Bu aygıtlar biz insanlar tarafından kullanılacaktır (Aaron, 2018: 562). Bir istih-
barat analizcisinin veya istihbarat analiz ekibinin bu büyüklükteki veriyi okuması, 
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verinin içerisinden gerekli olan bilgileri ayırması gerçekçi görünmemektedir. Do-
layısıyla istihbarat analizcisinin günümüzde analiz yapma işi bir hayli zorlaşmıştır 
(Alan, 2003: 22). Bu zorluk, ”sistem araçlarının, makine öğrenmesiyle donanın-
mış“ bir yapay zekânın, istihbarat analizine doğru entegresiyle aşılabilecektir. Bu 
sistem araçları sayesinde istihbaratın toplanması ve üretilmesi otomatik hale gele-
cektir (Aaron, 2018: 564). Yukarıda bahsettiğimiz otomatikleşmeden otonomlaş-
mak mümkün değildir. Buradan hareketle diyebiliriz ki istihbarat analizini günü-
müze uyarlamak için sistem araçlarının istihbarat analizi işleminin içine girmesi 
gerekmektedir. Çünkü yapay zekâyla, başka bir ifadeyle makine öğrenmesiyle, do-
nanmış sistem araçları, tüm bu istihbarat analiz işlemini kısaltacaktır (Symon ve 
Tarapore, 2015: 6) (Bkz. Şekil-4)

Şekil-4. Gelecekteki İstihbarat Analizi Organizasyonu (Hare ve Coghill, 2016: 866)

Gelecekteki istihbarat analizinin organizasyonunu anlatan bu şema araçların 
işlevselleştiği bir istihbarat analizini göstermektedir. Geleceğin istihbarat analizcileri 
organizasyona daha bağlı, daha işbirlikçi, fakat daha az hiyerarşik olacaktır (Hare 
ve Coghill, 2016: 870).

Yukarıda bahsettiğimiz işlemlerin gerçekleşmesi için öncelikle geleceğin istihba-
rat analizcisinin nasıl olabileceği düşünülmelidir. Örneğin; Hare ve Coghill gelece-
ğin istihbarat analizcisinin kütüphaneci gibi olabileceğini söylemektedirler (2016: 
869). Bilgiyi kataloglayacak, nerede nasıl ulaşılabileceğini bilecek, analiz yapacak 
ve müşterilere/karar alıcılara gereken ön bilgiyi hazırlayacaktır. Çünkü istihbarat 
dediğimiz, sınıflandırılmış en iyi bilgi kaynağıdır (akt. Degaut 2016: 519). Bu sı-
nıflandırma işlemini ise makineler kolaylıkla yapılabilmektedir.
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Şekil-5. Kavramlar arasındaki bağlantılar (Regens, 2019: 5) (Dönüştürülmüştür)

Gelişmiş analiz raporlarının oluşumu için insan zekâsı ve yapay zekânın ortak-
laşa analizi gerekmektedir. (Bkz. Şekil-5) Makine öğrenmesi ve bilgisayar görüşü 
(insan zekâsının haliyle tam hâkim olamayacağı) tüm detayları bilerek insan zekâ-
sının eksik kaldığı noktalarda belki yardımcı olabilecektir. Başka bir ifadeyle yapay 
zekânın başarısı insan zekâsı tarafından fark edilemeyen verileri gözden kaçırmama-
sıdır. İnsan zekâsının yargılama ve yorumlaması, yapay zekânın analiziyle bir ekip 
olarak çalıştığında belki istihbarat başarılarını getirebilecektir. Buradan hareketle 
yapay zekânın istihbarat analizine girmesi istihbarat başarılarını getirecek bir yön-
tem olarak izlenebilir. 

Yapay zekanın istihbarat analizine katkı sağlayacağı bir diğer alan, verilerin in-
celenip 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 yurtdışından 
gelen yolcuların ülke güvenliği açısından değerlendirmelerinde daha hızlı sonuçlar 
elde etmek adına kullanılacak yöntemler arasında yerini alabilir. Göç politikaların-
da kişinin ülke güvenlik kriterlerine uygunluğu tespit edilir, hakkında sahip olunan 
verinin az olduğu kişiler üzerinde insani istihbaratı uyarabilir. Bu ve bunun gibi 
verili güvenlik politikalarında büyük katkı sağlayacağı inancındayız. 
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SONUÇ
Yapay zekâ teknolojisi hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Yapay zekâ sistemleri tıp, çev-
re ve diğer birçok alanda zorlu sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olmaktadır 
ve bu gelişmelerin insanlığa büyük faydalar sağlayacağı kuşkusuz ortadadır. 

Yapay zekânın ulusal güvenliğe etkileri her geçen yıl daha da derinleşmektedir. 
Bu çalışmada da, bu sonuçların önümüzdeki yıllarda ne kadar yaygın ve etkin ola-
cağı belirlenmeye çalışılmıştır. Yapay zekâ teknolojisi 1950’li yıllardan bu yana ge-
liştirilmekte olan bir alandır. Bu teknolojinin geliştirilmesindeki amaç, insan zekâsı 
ve gücü gerektiren eylemlerin bilgisayarlarda geliştirilen yazılımlar ve donanımla 
desteklenen araçlar aracılığıyla ikame edilmesidir. Bugün dahi birçok eylemin in-
sanlar tarafından yerine getirilmesi göz önüne alındığında yapay zekâ teknolojisinin 
gelecekteki çalışma alanı oldukça geniştir. Bu çalışmanın konusu olarak ulusal gü-
venlik, terörizm ve istihbarat konularına olan yansımaları çalışılmıştır. 

Güvenlik alanında özellikle karar verme süreçlerinde yapay zekânın kullanıl-
ması ahlaki yönü uzmanlar tarafından tartışılmaya devam etmektedir. Gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler bu teknolojiye giderek artan bir hızda yatırım yapmaktadır. 
Yapay zekâ teknolojisinin önümüzdeki yıllarda ekonomide ve askeri alanda üstün-
lük sağlayacağı da açıktır. 

Yukarıda bahsettiğimiz sistem araçlarının önemini ortaya koymak adına söy-
leyebiliriz 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 şeyi yapamasalar da iyi bir yardımcı olmayı başarabilirler (2016: 
865). İstihbarat analizi ekibinde yer alan bir sistemsel araç şüphesiz istihbarat ana-
lizcilerini de dönüştürecektir. İnsan istihbarat analizcisi de (nasıl makine insan ile 
iletişim kurmak için evrildiyse) makine ile iletişim kurabilmek, yönetmek ve yön-
lendirmek adına ”zihninin evrimini“ sağlamalıdır. Dolayısıyla geleceğin insan istih-
barat analizcilerinin bilgi devrimine ayak uyduran, bilgi teknolojilerini iyi derecede 
bilen, yeni sistem araçlarını tanıyan ve bu araçları kullanabilecek/geliştirebilecek 
alt yapıya sahip olan kişilerden oluşması sistemin yürürlüğü açısından gereklidir. 
Buradan hareketle ”geleceğin“ istihbarat analistinin niteliklerini ve görevlerini ifade 
edebilecek bir tanımlama olarak “istihbarat mühendisliği“ adı altında bir yenilen-
me süreci başlatılabilir. İstihbarat mühendisliği bir meslek kolu olarak istihbarat 
kurumlarının içine yerleşmelidir. İstihbarat mühendisi için ürünün (karar alıcıya 
sunulacak rapor) üretim sürecini bilen, iyi bir üretim için ihtiyaçları doğru bir şe-
kilde 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 
kişi), bilişsel psikoloji alanında uzmanlaşmış, diğer sosyal bilimler alanlarından ça-
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lıştığı bölge/masa itibariyle haberdar olan nitelik belirlemesi yapılabilir. İstihbarat 
mühendisi hem iş ve işlemin tasarlayıcısı hem de işçisi olarak çalışabilecek (elbette 
farklı zamanlarda ve yerlerde) niteliğe sahip biri olmalıdır. İstihbarat mühendisi 
analiz işini profesyonelleştirmek adına yapacağı çalışmalarla bu alana büyük ölçüde 
katkı sağlayabilir. Çünkü analiz işinin teknik kısmında uzmanlaşacak ve istihbarat 
analiz uygulamalarını doğrudan deneyimleyecektir. Fakat geleceğin analizcisi ne 
kadar gelişmiş olursa olsun yenilikçi düşünceyi ve eleştirel aklı önemseyen, özgün 
olana önem veren bir ortamda çalışmadığı sürece istenilen potansiyeli gerçekleşmesi 
ne yazık ki mümkün değildir. Dolayısıyla istihbarat kurumlarının araştırma-geliş-
tirme bölümleri öncelikle bu altyapıyı sağlayabilecek hale gelmelidir. Bunun için 
yukarıda bahsettiğimiz gibi karar alıcıların/politika yapıcıların bu konuya duyarlı 
olması gerekmektedir. Çünkü istihbarat analizinin müşterileri karar alıcılar/politika 
yapıcılardır. Yetişmiş bir istihbarat mühendisi eğer çağına daima uyumlu olacak 
motivasyonu bulabilirse raporları sunacağı kişilere kaliteli içerikler sunmayı başara-
bileceği inancındayız. 

Alanda yapılan çalışmalar göstermektedir ki gelişen bilgi teknolojilerinin is-
tihbarat alanına entegresi hızla olmakta, akademik merak bu konuya eğilimi can-
lı tutmaktadır. İstihbarat kurumlarının bu alandaki çalışmalara -akademik alanda 
ve uygulamalarda- destek olması istihbarat işlemini hızlanması için bir gereklilik 
olarak ortadadır. İstihbarat analizinde büyük verinin değerlendirmesi elzemdir. 
Çalışmamızda ortaya koymaya çalıştığımız “verinin artmasıyla analizin azalması 
arasındaki” sorunu çözebilmektir. Bu sorunu çözmek adına yapmaya çalıştığımız 
istihbarat analizi işine makineleri entegre ederek en azından insan zekâsı üzerindeki 
yükü büyük ölçüde azaltmaya çalışmaktır. Yapay zekâ, istihbaratın üç evresinde ve-
riyi toplama, analiz etme ve istihbarat üretiminde kullanılabilir. Örneğin toplanan 
veri yığının kategorileştirilmesi yapay zekâ sistemleri aracılığıyla yapılabilmektedir. 
Kataloglamış veri, bilgiye dönüşmektedir. Bu bilgi analiz edeceğimiz hipotezleri 
denetler. Güçlü hipotezler analizleri oluşturur. Tüm bu süreç istihbarat raporu-
nu oluşturmaktadır. Ayrıca yapay zekâ istihbaratın müşterisini de analiz edebilir, 
müşterinin kaygıları ve isteklerini değerlendirip alternatifli sonuçlar sunabilir. Bu 
anlamda yapay zekanın istihbarat alanına entegrasyonu, gelecekteki istihbarat başa-
rıları için yeni bir arayış olarak ortaya koyulabilir.
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GİRİŞ

Geleceğin denizcilik uygulamalarının Yapay Zekâ (YZ) tekniklerini daha çok kulla-
nacakları görülüyor. Bu çalışmada denizcilik sektöründeki YZ ile ilgili genel olarak 
bazı gelişmelere değindikten sonra YZ uygulamalarını anlamak ve değerlendirmek 
için kullanışlı olan bir çerçeveye (duyumsa-düşün-davran) yer verilecektir. Bunu ta-
kiben YZ de ortam farkındalığının önemi ve bunu gerçekleştirebilmek için kapsam 
kavramını tanıtıp uygulamalarda nasıl kullanılabileceğine değinilecektir. Bunu ya-
parken kapsam modellerini tanımlayan ve kullanan diğer çalışmalara de yer veri-
lecektir. 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 davranış biçimleri pek düşünülmez. Ancak 
gerektiğinde saydamlık ve açıklanabilirlik de önemlidir. Burada YZ uygulamala-
rının veya içlerindeki çeşitli bölümlerin mesuliyet alanları ve hukuki boyutlarını 
da düşünmek gerekir. Açıklanabilir YZ ve makina öğrenme teknikleri onun için 
önemlidir. Bu konuları ele alırken duyumsa-düşün-davran çerçevesi tekrar kulla-
nışlıdır. 

Denizcilik sektöründe YZ ile ilgili olumlu ve olumsuz görüşlere yer verdikten 
sonra akıllı teknolojilerin birçoğunun yer aldığı otonom gemilere değinilecektir. 
Otonom gemiler YZ içeren sistemlerin hukuki boyutlarını örnekleyen geniş çaplı 
bir uygulamadır. Çalışmada ayrıca bu alandaki yükümlülükler ve sözleşmelere de 
yer verilmektedir.

1. DENİZCİLİKTE YAPAY ZEKÂ
Denizcilikte yapay zekâ bu sektördeki bazı gelişmelerden dolayı ortaya bir çözüm 
yolu ve gereklilik olarak çıkıyor. Bunların arasında deniz yoluyla ulaşım ve ticaret 
hacminde artış ve ekonomik gelişmeler, politik dengeler, çevre kirliliği ve iklim de-
ğişikliğine ilgi, duyarlılık ve daha katı kurallar, dünya nüfusundaki değişiklikler ve 
denizcilik sektöründe dijitalleşme akımı yer almaktadır. 

Bu çerçevede sektörde son vizyon ve planlamalarda YZ’nin de önemli bir rol 
aldığını görmek mümkündür. Örneğin Birleşmiş Krallığının (Íngiliz Ulaştırma Ba-
kanlığı) bu yıl yayımlanan Denizcilikte 2050 (DoT-UKGOV, 2019) Vizyon Prog-
ramı’nda, bu sektördeki iş gücünün robot bilgisini içerme beklentisi dahil olmuştur. 
Buna paralel olarak gemi sahipleri, kargo taşıyıcıları, limanlar, sigorta şirketleri gibi 
menfaat sahiplerinin (nesne ve kargo, yatırımlarını) izlemeye ilgileri de artmaktadır. 
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Bunun bir örneği olarak, gemiler için yatırım fonlarında yüksek kalite veri içerme 
beklentisinin de geliştiği görülmektedir.

YZ’nin şu an için denizcilikteki uygulama alanları aşağıdaki gibidir: akıllı li-
manlar, akıllı gemiler, otonom gemiler, gemi yönetimi ve bakımında öngörü, opti-
mizasyon (örneğin yolculuk, filo, kargo, yakıt kullanımı alanlarında), büyük data/
veri ve makine öğrenme. Bu sektördeki teknolojik gelişmeleri ve YZ’nin bunların 
içindeki rolü çeşitli araştırmalarda görülmektedir (Ör: Global Marine Technology 
Trends 2030 (Lloyd’s Register Group (2017); Frictionless Trade (Zangrando, ve 
Chubb, 2018)).

2. DUYUMSA–DÜŞÜN–DAVRAN
Duyumsa-Düşün-Davran paradigması ilk olarak robotların tanımı için öne sürül-
müştür (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 sunulmuş ama temelde bu üçlü çerçeve pek değişmemiştir. YZ’nin nere-
lerde ve nasıl kullanılabileceğini belirlerken bu üçlü çerçevenin faydalı olabileceği 
değerlendirilmektedir. Benzeri şekilde aynı çerçevenin YZ’nin uygulamalarda do-
ğabilecek hukuksal boyutlarını ön görmek ve değerlendirmek açısından da gerekli 
olduğu kanaati taşınmaktadır.

Duyumsa kısmı ortamda kalabilmek için gereklidir. Günümüzde bunlar çeşit-
li sensörleri kapsar. Örneğin kamera, ışık, 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. Düşünme kıs-
mı genel olarak yapay zekâ alanının bir alt kümesi olan makina öğrenme algorit-
malarını 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 işe ve uygulama alanına bağlıdır. Bir 
işi tamamlamak için işleticinin kullanımını kapsar. Bunlar örneğin, yürüme, yu-
varlanma, yüzme, dalma, avuçlama, tutma, inşa etme, tırmanma, uçma, vs. gibi 
davranışları içerir. 

Tüm duyumsama ve düşünme aktiviteleri belli bir kapsam içinde yer alır ve 
bu kapsamın ilgili uygulamalarda etkin kullanımı bir ortam farkındalığını yaratır. 
Aşağıdaki bölümlerde ortam farkındalık için kapsam modellemenin nasıl olabile-
ceği Göker ve Myrhaug’un (Göker ve Myrhaug, 2002; Göker, Myrhaug, ve Bierig, 
2009; Myrhaug, 2001; Myrhaug, ve Göker, 2003) çalışmalarına dayanarak sunul-
muştur. Bizim uygulamamızda okyanus izleme için ortam farkındalığı üzerinde 
durulmaktadır.
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3. ORTAM FARKINDALIĞI VE KAPSAM
Ortam farkındalık için bir kişi veya cismin kapsam bilgisine ihtiyaç vardır. Kapsam 
öğrenme makina öğrenme için kullanılabilen bir metottur. Bu bölümde çeşitli kap-
sam modelleriyle ilgili bilgiyi paylaşırken Göker ve Myrhaug (2002)‘in sunduğu 
kapsam modeli anlatılmaktadır. Kapsam modelleriyle ilgili gelişmeler 90’lı yılların 
sonu ve 2000’li yılların başında en çok yer almıştır. Bu zamandan sonra günü-
müzdeki birçok uygulamaya değindikleri için kapsam modelleri değişik uzantı ve 
uygulamalarıyla gündemde kalmaya devam etmiştir. Bu yazıda bazı temel görüş ve 
tanımlar gözden geçirip tasfirleştirilmiştir.

Sıkça rastlanan terimlerden biri de kapsam-farkındalığıdır (context-awareness). 
Bu terim akıllı ortamlar, yaygın ve her yerde bulunan bilgi işlemciliği, ortam zekâsı 
(Pervasive & Ubiquitous Computing ve Ambient İntelligence) diye adı geçen alan-
larda sıkça kullanılır. Bu alanlarda geliştirilen sistemlerin çalıştıkları ortamlardaki 
durumları çok iyi anlamaları ve ona göre hizmet vermeleri gerekir. Bundan dolayı-
dır ki Alegre, Augusto, ve Clark (2016) gibi literatür taraması yapan çalışmalar hala 
yer almaktadır. Örneğin bu çalışma, kapsam farkındalığını öğrenen metodolojileri 
yakın zamanda özetlerken, kullanımlarıyla ilgili mühendislik zorluklarını da derle-
mişlerdir.  

Nesnelerin interneti (İnternet of Things - IoT) yeni iletişim ve sensör tekno-
lojilerinden dolayı hızla gelişmektedir. Bu süreçte araştırmacılar, mühendisler, uy-
gulamacılar ve kullanıcılar çeşitli zorluklarla karşılaşabilmektedirler. Sezer, Doğdu, 
ve Özbayoğlu (2018) sundukları literatür taramasında IoT’nin kalabalık, karışık ve 
kompleks bir alan olduğunu vurgularken buradaki zorlukları aşabilmek için zekâ-
nın gerekli ve hatta kaçınılmaz olduğunu söylemektedirler. Artık data yerine büyük 
data ile çalışmak gerekmekte, buna ilaveten çeşitli iletişim yolları, protokoller, ci-
hazlar, alt yapılar, ve standartları düşünürsek kullanıcıların ihtiyaçlarını efektif bir 
şekilde karşılamak için ‘zeka’nın gerekliliği belirtilmektedir. Bu zekâyı sağlarken de 
karşılaşılan zorlukların biri de “kapsam”ın ne olduğunu bulmak, tanımlamak ve 
kullanmaktır. 

3.1. Kapsam Nedir?
Kapsam için çeşitli tanımların olduğunu gözlüyoruz. Bunun sebebi, kapsam ko-
nusunun çok-disiplinli bir alana girdiğindendir. Ancak, özetle kapsam bir ortamın 
değişik yönlerinin tasviri olarak tanımlanabilir. (Myrhaug ve Göker, 2003; Myrha-
ug, 2001). Kapsam herhangi bir öğe, cisim, kişi, obje hatta sistem için geçerlidir. 
Bunların herhangi birinin kapsamından söz etmek mümkündür. Örneğin bulun-
dukları ortam, gerekli koşullar vs gibi. Bir kapsamın süresi çok kısa olabilir ya da 
yıllarca geçerli olabilir. Şimdiki kapsam mekân, konum ve o anki duyu verileri vs 
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gibi bilgilere bağlıdır. Bir kişi veya kullanıcının kapsamını yakalamak bir sistemin 
nasıl çalıştığını direkt olarak etkileyebilir. Örneğin Web arama makinalarında kul-
lanıcı konumuna göre arama sonuçlarının değiştiği görülebilir. Bir taksi araması 
yapıldığında bulunulan ülkeye ve kente göre taksi sonuçlarının çıktığını gözlemle-
mek 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 Gel-
lersen (1999) “birbirine bağlı durumlar içerisinde oluşan bir ortam” olarak daha 
genişletilmiş bir tanımlama ile anlatmaktadır. Bu konuda oldukça geniş 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 nite-
lendiren bilgi” olarak tanımlamaktadır. Bir öğe bir insan, yer veya obje/cisim olabil-
mektedir. Bu öğe bir kullanıcı ile uygulama arası iletişim 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 
iş (taşk) veya başka kapsam bilgisini kullanıyorsa, bu sistemde kapsam-farkındalığı 
var denilebilmektedir. Örneğin bir kullanıcının cep telefonuyla hangi konumda 
hangi işlemi 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 erişim için 
öneminden söz ederken İngwersen (1992, s. 195) kapsama dayalı bir bilgi erişim 
teorisinin bu alan için önemli olduğunu ve bilgiye erişebilmek için sistem ile kulla-
nıcı arasındaki iletişimin doğasındaki belirsizlikleri gidermek için gerekli olduğunu 
söylemektedir.
3.1.1. Neyin Kapsamı?
Genel olarak değişik kapsamlardan söz etmemiz mümkündür. Ancak neden ve ki-
min için olduğu önemlidir. Kapsam tipi söz konusu öğenin hangi amaç için kulla-
nılacağına bağlıdır.  Örneğin, bir kişinin ortamını tasvir etmek önemliyse bu kişi 
kapsamı olarak isimlendirilir. Bir yazılımın kullanım ortamından söz ediliyorsa 
bu yazılım kapsamı diye adlandırılmalıdır. Benzeri şekilde belge kapsamı veya ağ 
(network) kapsamlarından da söz edilebilir. Belge kapsamından söz edersek gör-
meyi beklediğimiz bilgiler belge/dokümanın ne zaman, kimin tarafından, hangi 
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medyada yaratıldığı ve kimin için hedeflendiğiyle birlikte bazı meta data bilgilerin-
den oluşur. Göker ve araştırma takımının çalışmalarının (Ör: Kaliciak, Myrhaug, 
ve Göker, 2018) Okyanus ĺzleme uygulamasına burada yer verirken görsel zeka için 
kamera kapsamından söz edilebilir.

3.2. Kapsam Modelleme ve Tanımlama
Bir model bir nesne veya fenomenin önemli özelliklerini sistematik bir şekilde ta-
nımlanmasıdır. Dolayısıyla bu özelliklerin açık ve net (explicit) bir şekilde temsil 
edilmesidir. Kapsam bir ortamın değişik yönlerini söz konusu öğe/isim/kişi açısın-
dan tasvir eder. Bu açıdan baktığımızda kapsam modelleme bir sistemi daha efek-
tif yapmak için kapsam bilgilerini edinen ve oluşturan bir işlemdir. Bir uygulama 
yaparken kapsam bilgisini sistematik bir şekilde 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 Giriş
Kapsam modelleme için ilgi 2000’li yılların ortalarında özellikle artmıştır1 ve gü-
nümüzde bu kavramın oldukça yerleştiği söylenebilmektedir. Kapsam modelleme, 
kapsam ve ilgili yapılarını içeren bir teoriye ihtiyaç duyulduğundan ve bunu daha 
efektif sistemler ve alt yapı için kullanma gerekliliğinden kaynaklanmıştır. Bu amaca 
yönelik kapsam modellerini tarayan çalışmalar Kaenampornpan ve O’Neill (2004), 
Strang ve Linnhoff-Popien (2004), Baldauf, Dustdar, ve Rosenberg (2007) de bu-
lunabilmektedir. Bununla birlikte, kapsam modelleme için alet-kutularını (toolkit) 
geliştiren çalışmalar (Ör. Salber vd., 1999; Mikalsen ve Pedersen, 2005) ve kapsam 
yönetim çerçevesiyle ilgili çalışmalar (Ör. Korpipaa vd., 2003) da olmuştur. Ancak 
hangi kapsam bilgisinin bir model içerisinde yer aldığı (özellikleri ve birbirlerine 
bağlantıları) bir modelin yapısından daha önemlidir. Kapsam modeli içerisi için se-
çilen özellikler, veriler ve değerler bir sistemin performansını yönlendirir. Kaenam-
pornpan ve O’Neill (2004)’in bu konudaki çalışması çeşitli kapsam modellerini 
içerdikleri bilgi ve özelliklere göre tarayıp karşılaştırır.
3.2.1.2 Kapsam Modelleri
Tasarlanılan uygulama kapsam modelinin içinde neyin temsil edileceğini etkile-
mektedir. Schmidt vd. (1999) bir kapsam modelinin iki kategoriden oluştuğunu 
öne sürmüştür: İnsan faktörleri (kullanıcı bilgisi, sosyal çevre, iş) ve fiziksel ortam 
(konum, bulunan alt yapı, fiziksel koşullar). Lieberman ve Selker (2000) kapsamı 
sistem, kullanıcı ve iş kısımları olarak tanımlamaktadır. Sistem kapsamı sistemin 

1  Bu konuda bakılabilecek kaynaklar: Indulska ve Roure, 2004; Crestani ve Ruthven, 2005; Ruthven vd., 2006; Borlund ve 
Ruthven, 2008
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uygulanmasına göre tanımlanırken, kullanıcı kapsamı kullanıcının şimdiki duru-
mu, geçmiş aktiviteleri ve tercihlerini içermektedir. İş kapsamı da hedef ve aksiyon-
lardan (actions) tanımlanmaktadır.

Chalmers ve Sloman (1999) bir kapsam modelini konum, araç (device) özel-
likleri, çevre ve kullanıcı aktivitesi doğrultusunda tanımlamaktadır. Gross ve Spe-
cht (2001) kapsam ile ilgili bir çok tanımın ortak olarak konum, kimlik, zaman, 
ve çevre boyutu ile ilgili bilgelere sahip olduğunu gözlemlemiştir. Lucas’a (2001) 
göre, kapsam fiziksel kapsam, cihaz kapsam ve enformasyon kapsam diye sınıflan-
dırılmaktadır. Kişiselleştirimiş harita uygulamaları için Zipf (2002) kapsam tanımı 
için kullanıcının fiziksel kondisyonu, hava durumu, kullanıcının işi, kullanıcının 
kültürü gibi unsurları (attributes) tespit etmiştir. Reichenbacher (2007) kapsamı 
ortam, kullanıcı, kullanıcı aktivitesi, fiziksel ortam, enformasyon ve sistem olarak 
altı sınıfa ayırmıştır.
3.2.1.3. Kişi ve Robot Kapsamı
Yukarda kapsam modellerinin sistemlerin ortam ve durumuna göre adapte olabil-
meleri için gerekliliğinden söz edilmiştir. Bu çerçevede daha detaylı olarak bir Kişi 
Kapsamı ve Robot Kapsamı anlatılabilir. 

Burada kastedilen “Kişi” bir sistemin direkt kullanıcısı olabilir veya Robot’dan 
sorumlu ve ondan beklentileri olan kullanıcı olabilir. Bu ikisinin de ortamdan kay-
naklanan verileri ve de beklentileri vardır. “Robot Kapsamı” bir robotun bulundu-
ğu ortamda sensör veya başka iletişim araçlarıyla elde ettiği verileri (duyumsa) içe-
rir. Bu kapsamlar daha sonra çeşitli makina öğrenme (YZ) tekniklerine girdi olarak 
kullanılıp “düşünme” kısmına katkıda bulunurlar. Bu aşamadan sonra uygulama 
alanına göre “davranma” kısmı gerçekleşir.

Aşağıda daha önce Göker ve Myrhaug’un (2002) geliştirdiği “Kişi Kapsam” 
modelini (Göker ve Myrhaug, 2002; Myrhaug ve Göker, 2003) sunulmuştur. Bu 
bir ortamın değişik yönlerinin bir kişi veya kullanıcı açısından nasıl görüldüğünü 
yansıtır. Bu model daha önceki çeşitli modellerin içerdiği özellikleri ve veri tiplerini 
de içeren bir Kapsam Modelidir. Model’in şekli ve sınıflama tarzı birçok uygulama 
alanlarının ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte olup değişik kapsamların karşılaştır-
masını da kolaylaştırır.

Göker ve Myrhaug’un önerdiği Kullanıcı (Kişi) Kapsamı 5 alt bölümden oluş-
maktadır. 

• Çevre kapsamı;
• Kişisel kapsam;
• İş kapsamı;
• Sosyal kapsam;
• Mekan-zaman kapsamı;

Okyanus İzlemede Ortam Farkındalık: Yapay Zeka, Kapsam ve Mesuliyet



290

Uygulama alanına göre gerekli olan alt kapsam ve bunun içindeki unsurlar / de-
ğerler (attribute / values) kullanılır. Aşağıdaki şekil (Şekil 1) Göker ve Myrhaug’un 
modelinde olan ve yukarıda sunulan bölümleri göstermektedir.

Kişi Kapsamı

Zihinsel Fiziksel

Çevre Kişisel İş Sosyal Mekan-Zaman

Şekil-1: Göker ve Myrhaug’da (2002) tanımlanan Kişi Kapsamı. 

Bu kapsam modelindeki alt bölümlerin sırasıyla tanımlanması, değişik uygula-
malardaki gerekli bilgileri daha iyi anlatabilir.
Çevre kapsam - Environment context.
Bu çevre ile ilgili kapsamdır. Örneğin derece, nem, ışık koşulları, gürültü, yakında 
olan başka objeler veya kişiler gibi özellikleri içerir. Sensörler aracılığıyla çevre kap-
sam bilgisi toplanabilir. Bunlar bir kişi veya robotun o an bulunduğu dış ortamı ve 
özelliklerini belirtir.
Kişisel kapsam - Personal context.
Bu kapsam özellikle Kişi Kapsamını modellerken gerekli olan bir alt bölümdür. 
Fiziksel kapsam ve Zihinsel kapsam olarak ikiye ayrılabilir. Fiziksel kapsam kişinin 
fizyolojik özelliklerini kapsar. Örneğin, boy, kilo, nabız, tansiyon, saç rengi, reti-
na şekli vs. Bu tür özellikler sağlık alanındaki uygulamalarına uygundur. Zihinsel 
kapsam kişinin ilgi alanları, uzmanlık dalları, tercihlerini vs kapsar. Bu tür özellik-
ler 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 uyar-
lanmış bir tarama sonuç listesini sunmak için kullanılır.
İş kapsam - Task context.
İş kapsam bilgisi o an kişinin veya robotun yapmakta olduğu işi tanımlar, tasvir eder. 
Bunlar açıkça belirtilmiş hedefler, aksiyonlar, aktiviteler veya olaylarla tanımlana-
bilir. Örneğin, hareket halindeki bir arabayı düşünürsek şoförün yapmakta olduğu 
iş (araba kullanma) ile yolculardan herhangi birinin işi farklıdır (uyumak, sadece 
manzara seyretmek gibi). Bu şoför ile yolcunun iş kapsamındaki farkını gösterir.
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Sosyal kapsam - Social context.
Bu kapsam kullanıcının sosyal yönlerini tanımlar. Kişinin dostları, komşuları, 
meslektaşları, beraber çalıştığı kişiler 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, gi-

dilen yolun yönü ve hızı gibi verileri içerir. Bir kişi veya robotun hangi zamanda 
nereye hareket ettiğini kapsayabilir. Bu tür kapsam bilgileri cep telefonlarından lo-
kanta ararken kullanılabilir. Bir robot kapsamındaysa robotun hangi yön ve hız ile 
ilerlemekte olduğu bilgilerine yer verebilir.  

Kapsam modelleriyle ilgili yapılan diğer temel çalışmaların detaylı olarak de-
ğerlendirilmesi Göker vd. (2009) da yer almaktadır. Bu çalışmada yukarıdaki beş 
ayrı sınıflama tek tek ele alınarak diğer modellerle ortak ve farklı yönleri değerlen-
dirilmiştir.
3.2.3. Geçmiş, Şimdiki ve Gelecek Kapsamları
Bu bölümde zaman içerisinde kapsam bilgilerindeki değişikliklerden söz edilmekte-
dir. Kapsam uzayı (space) bir kullanıcının veya cismin ortamı için bir bakış açısını 
içerir. Geçmiş kapsam (past context) yani tarihi bilgi, şimdiki kapsam (current con-
text) ve olası gelecek kapsam (future context) olarak ayrı kapsamlardan söz etmek 
mümkündür (Myrhaug, 2001). Geçmiş kapsamı şu an ki duruma adapte olmak 
için ya da ilerdeki durumları tahmin etmek için kullanılabilir. 

Kapsam tarihi tüm geçmiş kapsamları içerir. Örneğin birisi A kapsamındayken 
X fotoğrafını çekerse bu ilişki kapsam tarihçesinde kaydedilir. Bundan iki gün sonra 
aynı kişi A kapsamına benzer nitelikte olan B kapsamındayken aynı X resmi kulla-
nıcıya hatırlatılabilir (tabii bu her zaman istenilmeyebilir).

Şimdiki kapsam, ortamın değişik yönlerini tasvir eder. Bunlar kişiler, sensörler, 
yazılımlar aracılığıyla olabilir. Gelecek kapsamı kişi veya sistemlerin tahmin ettiği 
bir kapsamdır. Bu da geçmiş veya şimdiki kapsam gibi kaydedilebilir. Örneğin, 
planlanmış aktiviteler kişisel takvimin içinde yer alabilirler. Bunlardan ileriye dö-
nük tarihlerde olanlar basit bir gelecek kapsamının örneğini teşkil 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.

4. OKYANUS / DENİZ IZLEME
Okyanus İzlemede (Oİ) aşılması gereken bazı zorluklar vardır. Bunlar özetle: kul-
lanılan yöntemlerde artırılmış görü ve duyu(msa) yeteneklerine ihtiyaç olması; 
daha düşük geliştirme ve açılma maliyetlerinin gerekliliği; ve Oİ uygulamalarının 
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bulunduğu çevre koşullarıyla kablosuz iletişim zorlukları ve sınırlamalarıdır. Uy-
gulamaların ve ilgili objelerin çevre koşullarını tanımlarken yukarıdaki bölűmlerde 
yer verilen kapsam modellemesini de unutmamak gerekir. Bu çerçevede Dvornik, 
Mairal, ve Schmid (2018) objelerin etrafındaki görsel kapsamı doğru modelleme-
nin objeleri doğru ortama yerleştirmek için çok önemli olduğunu belirtir. 

Burada Siber Fiziksel Sistemleriyle ilgili geniş bir çalışmanın (CERBERO EU 
H2020 ICT Proje No: 732105) içinde yer alan uygulamalar arasında Oİ’nin (Ka-
liciak vd., 2018a) YZ kullanımlı Akıllı Kamera Sistemine kısaca değinilecektir(Ka-
liciak, Myrhaug, ve Göker, 2018b; Kaliciak vd., 2014). Bu Oİ çözümü su-altı ve 
deniz-üstü ortamlarda gerçek zamanlı video görüntülerini göstermektedir. Bunu 
yaparken otonom gemiler, güvenlik, derin deniz vb. gibi değişik amaçlar için çok-
lu-lensler kullanır. Sistem, kullanıcı tarafından komut ile veya çevre koşullarına 
göre otomatik kapsam öğrenme yöntemleriyle değişik tercih ve çevre görüntü ko-
şullarına adapte olabilir.

Kapsama göre değişik lensleri değişik amaç ve fonksyonlar için kullanır. Bunu 
yaparken çeşitli görsel bilgi harmanlama (image fusion) stratejilerini kullanır. Işık 
ortamındaki değişiklikler değişik görü artırılma tekniklerini devreye sokar (Şekil 2, 
Şekil 3). Çoklu ve hiper-spektral kullanımını destekler. 

 

Şekil-2. Adaptiv görsel artırılmalı (sağ taraf ) balık sűrűsű resmi. © AmbieSense 
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Şekil-3. Bir balığın ve ortamının yakından görsel artırılmalı (sağ taraf ) resim © AmbieSense

Akıllı kamera sisteminin bazı teknik özellikleri aşağıdadır: Çeşitli lenslerden 
gerçek zamanlı bilgi indirme (Real-time video streaming); Çoklu-lens görsel gürül-
tüden 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 Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6’de görűlebilir. 

Şekil-4. Işık koşulları ve bullanıklık derecesine göre otomatik ayarlanan görűntűlerden bir örnek.- AmbieSense 

akıllı kamera. © AmbieSense 
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Şekil-5: Cisim tespit ve takip özelliklerinden örnek, su yűzeyindeki gemi – AmbieSense akıllı kamera sistemi. © 

AmbieSense 

 

Şekil-6: Cisim tespit ve takip özelliklerinden örnek, su yuzeyinde ilerleyen gemilerin tespiti  – AmbieSense akıllı 

kamera sistemi © AmbieSense. 

Böyle bir sistem, değişik Oİ uygulamalarında yer alabilir. Örneğin, görsel zekâ-
yı gerektiren uygulama alanlarından biri olan otonom gemiler ele alındığında YZ’yı 
içeren bu kısmın gemi sistemindeki sorumluluğunun düşünülmesi ve tanımlanması 
gerekir. Burada bir kaç değişik unsurun olduğuna dikkat çekilmektedir. Örneğin, 
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YZ algoritması, bunun kodlanması, sonra uygulamanın içinde yer alması, uygu-
lama sisteminin bağlı olduğu işletim sistemi, işletim sistemlerinin güncellenmesi 
ve bunun manuel kontrolü veya otomatik yapılması ayrı sorumluluk birimlerini 
gerektirebilir. Bunların daha önce söz edilen duyumsa-düşün-davran çerçevesinin 
hangi aşamalarını etkilediği ve buna bağlı olarak sorumluluk alanlarının değişip 
değişmediği de düşünülmesi gerekir.

5. MAKİNA ÖĞRENME YÖNTEMLERİ
Bu bölümde makina öğrenme yöntemlerini genel olarak kısaca tanıttıktan sonra 
ilerdeki bölümlerde bu değişik yöntemlerinin kendini açıklayabilen YZ sistemleri-
ne uygunluğu anlatılmaktadır. İlk makina öğrenme yöntemleri insanların öğrenme 
yollarından esinlenerek geliştirilmiştir. Bunlar Michalski, Carbonell, ve Mitchell’in 
(1983) editörlüğünü yaparak derlediği çalışmada görülebilir. Bu çalışma öğrenme 
yöntemlerini aşağıdaki gibi sıralamıştır:

• Örneklerden öğrenme
• Genelleştirmeye dayalı öğrenme
• Açıklamaya dayalı öğrenme 
• Benzerliklere dayalı öğrenme ve vaka bazlı öğrenme 
• Ezbere dayalı öğrenme 
• İzlemeye ve keşife dayalı öğrenme 
Son zamanlarda ivme kazanan derin öğrenme (deep learning) yapay sınır ağla-

rına [(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 geliştirilmiştir. Bu alan 
eski olmakla beraber işlemci gücünün yeterince olmamasından ve başka stratejik se-
beplerden dolayı bir ara duraklama dönemi görmüştür. Ancak son yıllardaki işlemci 
gücünün artırılması ve paralel işlem yapabilme olanakları bu alanı tekrar canlandır-
mıştır. Bu yöntemlerle elde edilen sonuçlar bazen çok etkileyici olmakla beraber bu 
sonuçlara neden ve nasıl ulaşıldığını sergilemekte zorlanırlar. 

5. AÇIKLANABİLİR YAPAY ZEKA
YZ uygulamalarında sonucun “zeki” ve ortama uygun olması önemlidir. Ancak çı-
kan sonucun neden, niçin ve nasıl oluştuğu da bazen aynı derecede hatta daha bile 
önemli olduğu durumlar vardır. YZ uygulamaları “başarılı” ve sorunsuz oldukları 
sürede kapalı kutu gibi işleseler de insanların pek itirazları olmayabilir. Ne var ki bir 
sorun olduğunda açıklama beklenir. Sistem öyle öngördü deyip kullanıcıları ikna 
etmeye çalışmak yeterli olmayacaktır. Bu durumda bir önceki bölümde sözünü et-
tiğimiz makina öğrenme tekniklerinden şeffaflık ve açıklanabilirlik beklenir. 
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Son zamanlarda “açıklanabilir YZ” tanımının ortaya çıktığı ve bu alanda ça-
lışmaların 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 açık-
lanabilirliği seçilen yönteme göre değişir. İnsanların öğrenme yollarından esinlene-
rek geliştirip tanımlanan ilk makine öğrenme yöntemleri son yıllarda ivme kazanan 
yapay sınır ağlarına göre çok daha açıklanabilirlerdir. Bu, uygulama alanı ve şeffaflık 
ihtiyacına göre özellikle en yeni veya en zeki yöntemi kullanmaktansa yeterince 
zeki ama kendini (insanların anlayabileceği şekilde) açıklayabilen bir sistemi tercih 
sebebini teşkil edebilir. 

Şu sıralar daha çok görülen ve gelişmeye devam eden makina öğrenme metotla-
rı 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 baş ağrısı da olabilir. 

Makina öğrenme ve çıkarımlarının kendini açıklayabilen bir alt sistemleri ol-
mazsa karşılaşılabilecek zorluklar olabilir. Sistemin yaptığı bir işte 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 anlaşılır? Öğrenme nerede gerçekleşmiştir? Neye dayalı yapılmıştır? Bunlar 
doğabilecek sorulardır. Şu sıralar hızla gündemde olan otonom gemiler ele alınacak 
olursa, konunun hukuki boyutunu takdir etmek mümkündür.

6. DENİZ HUKUKU VE YAPAY ZEKÂ

6.1. Dijitalleşme, Yeni Teknolojiler ve Yapay Zekâ
Denizcilik sektöründe dijitalleşme, yeni teknolojiler ve yeni teknolojilerle birlikte 
literatüre giren otonom gemi kavramı bir süredir insansız gemiler, otonom gemi-
ler, yarı otonom gemiler gibi farklı nitelemelerle bir kavram karışıklığına sebebiyet 
vermektedir. Bir diğer husus ise aslında tüm sektörleri etkisi altına alan dijitalleşme 
ve yeni teknolojiler denizciliğin geleceği otonom gemiler mi olacak sorusu olarak 
gündeme yerleşmiş durumdadır.

Dünya Denizcilik Üniversitesi (“WMU”) yapay zekâ ile çalışan otonom gemi-
yi; hiçbir insan müdahalesi ve kontrolü olmadan YZ ile çalışan sistemlerden oluşan 
gemi olarak tanımlamakta, bu tür gemilerin insanlı veya insansız çalışabilen gemiler 
olabileceğini belirtmektedir. (Baldauf vd., 2018) Yani bir geminin otonom olması 
mutlaka insansız olarak çalışacağı anlamına gelmemekle birlikte, gemide çalışacak 
gemi insanı sayısının en aza indirgenmesinin amaçlandığı görülmektedir. İnsansız 
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gemileri ise gemi üzerinde fiziksel olarak gemi insanı olmadan çalışabilen gemiler 
olarak tanımlanmakta ve bu gemilerin de insanlı veya insansız çalışabileceği belir-
tilmektedir. 

Günümüzde yapılan araştırma ve istatistiklere göre deniz hukukunda karşıla-
şılan zarar, hasar ve ödenen tazminatların temel nedeni “insan hatası” olarak tespit 
edilmiştir. Gemi insanı ile ilgili zorunlu mesleki sertifikalar, gemilerin seyir alanında 
ve uğrak limanlarındaki farklı hukuk sistemleri ve regülasyonlarla uyumluluk, eği-
tim ve sertifikalar, can kaybı, kaza, tazminat, insan hatası sebebiyle yaşanan hasar, 
kaza ve çevre kirliliğinin önlenmesi ve minimum düzeye indirilmesi ile ilgili olarak 
yapılan çalışmalar neticesinde gemilerin otonom hale getirilerek tüm bu risklerin 
ortadan kaldırılması ve/veya en aza indirgenmesi hedeflenmektedir.

Yeni teknolojiler kullanılarak inşa edilecek gemilerin çevreye daha az zarar vere-
cek olması, Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Denizcilik Örgütü’nün (IMO) 2020, 
2030 ve 2050 hedeflerine ulaşılması bakımından da önem taşımaktadır. 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 şekilleneceği merak konusudur.

Yukarıda sayılan olumlu görüş ve sebepler yanında otonom gemilerle ilgili 
olumsuz görüş ve eleştiriler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir; 1982 tarihli Birleşmiş 
Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’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 çalışan 
makinelerle nasıl çözümleneceği henüz belirsizliğini korumaktadır. Gemi insanla-
rının istihdamı ile ilgili sorunlar nasıl aşılacağı, işsizlik ile ilgili nasıl bir planlama 
yapılacağı, yeni iş alanlarının mümkün olabilmesi için yeterli çalışma yapılıp yapıl-
madığı da belirsizliğini koruyan bir diğer önemli konudur. 

Denizcilik sektörünün fazlasıyla uluslararası kural, konvansiyon, sözleşme 
ve yönetmelikle regüle edilmesi (Ör: ISM (1993); UNCLOS (1982); MARPOL 
(1978)) ve tüm bu mevzuatın ulusal hukuklara uyum süreci çok kapsamlı ve uzun 
çalışmalar gerektirmektedir. Her ne kadar IMO’nun bir takım mevzuat çalışmaları 
olsa da henüz uluslararası sözleşmeler bakımından mevzuat uyarlama çalışmaları 
tamamlanmamıştır. 

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 sözleşmeler, 
sigorta mevzuatı ve IMO regülasyonları kapsamında yönetmelik ve kanunlarda 
değişiklikler yapmak gereklidir. IMO tarafından uzun süredir yapılan çalışmalar, 
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özellikle 2020, 2030 ve 2050 hedefleri olarak bilinen ve küresel ısınma ve iklim 
değişikliği kapsamında yürütülen çalışmalarla uyumludur ve tüm bu sürecin belir-
lenen takvime uyum sağlaması için sürekli mevzuat çalışmaları yapılmaktadır. 

YZ uygulamalarında riskin varlığı bilinmekle birlikte, riski kontrol edebilmek 
için yeni yöntemler belirlenmesi gerekliliği de bilinir hale gelmiştir. Risk ve so-
rumluluğa ilişkin düzenlemeler tüm ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlu hale 
getirilmelidir.

Duyumsa-Düşün-Davran paradigması bağlamında sorulacak diğer bir soru ise 
“Robotlar insanın yapabildiği her şeyi yapabilecek teknolojiye sahip mi?”dir. Bu 
sorunun cevabını tam olarak vermek henüz mümkün olmamakla birlikte aşağıda 
uluslararası mevzuat bakımından durum değerlendirmesi yapılmaktadır.

6.2. Deniz Hukuku ve Uluslararası Mevzuat
6.2.1. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS)’ne göre Gemi 
Tanımı
Uluslararası mevzuatta henüz bir düzenleme olmamakla beraber genel fikir birli-
ğince 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 çalışan makinelerle tek başına karar alabilecek ve seyir sırasında gerekli fonk-
siyonları yerine getirebilecek kapasiteye sahip gemiler olarak tanımlamaktadır.

1. IMO MSC 99’da ise gemi tanımı dört ayrı şekilde tanımlanmıştır (Koscie-
lecki, 2019);

2. YZ ile çalışan sistemlerden faydalansa da gemi insanlarının yönettiği ge-
miler

3. YZ ile çalışan sistemlerle uzaktan kontrol edilmek suretiyle ve gemi insan-
larının kontrolünde çalışan gemiler

4. YZ ile çalışan sistemlerle uzaktan kontrol edilen ve tamamen insansız çalı-
şabilen gemiler

Tamamen insansız yani uzaktan dahi olsa hiçbir şekilde insan tarafından kont-
rol edilmeyip, sahip olduğu YZ sistemleriyle tam otonom olarak kendi kendine 
çalışan ve yöneten gemiler. 

Avrupa Birliği Komisyonu ise gelişmekte olan sektörü üç ayrı şekilde değer-
lendirmektedir: Uzaktan kontrol edilebilen gemiler, otomatik sistemlerle çalışan 
gemiler ve otonom yani kendi kendini yönetebilen ve hiçbir müdahale olmaksızın 
otonom sistemlerle çalışan gemiler.

Tüm bu tanımlar kapsamında uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülük-
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leri yerine getirecek kaptan ve gemi insanı olmaması sorumlulukların nasıl yerine 
getirileceği ve özellikle tam otonom sistemlerle çalışan gemilerde acil durum halin-
de ne yapılacağı henüz netlik kazanmamıştır. Kaptan ve gemi insanları tarafından 
yerine getirilmesi gereken sorumlulukların yerine getirilebilmesi için Kıyı Kontrol 
Merkezlerinden görevli atanması düşünülebilir. 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?

6.2.2. Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (COLREG)
Tam otonom gemiler için özellikle sorumluluk rejimi tartışılmalıdır. COLREG Ku-
ralları (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 koşulların gerektirdiği herhangi bir tedbirin 
alınması hususundaki ihmallerinin sonuçlarından kurtaramaz.
(b) Bu kuralları yorumlarken ve uygularken ilgili teknelerin sınırlı oluşları hu-
susu da dâhil, ani bir tehlikeden kaçınırken bu kuralların hükümlerinden ayrıl-
mayı gerektirebilecek olan hususlar dâhil, ani seyir ve çatışmasının ve herhangi 
bir özel şartın tüm tehlikeleri göz önünde tutulacaktır.
Ve COLREG Kuralları 5. Maddede belirtilen “Gözcülük” kavramı;
İçinde bulunulan durum ve koşullarda, durumun ve çatışma tehlikesinin tama-

men değerlendirilmesini sağlamak üzere, elde mevcut tüm uygun araçların yansıra 
her tekne her zaman tam bir görme ve işitme gözcülüğü de yapacaktır.

Yukarıda alıntılanan 2. ve 5. Maddelerdeki gözlem yükümlülüğünün mevzuat 
uyarlansa dahi nasıl yerine getirileceği henüz çözümlenmiş değildir. Örneğin, tam 
otonom bir gemiyi uzaktan işleten sahil ve/veya kıyı personeli, sözleşme kapsamın-
da bahsi geçen gemi insanlarını ve kaptanı mı oluşturacak? Sorumluluk devri buna 
göre mi yapılacak?
6.2.3. Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS)
Tam otonom gemiler bakımından en önemli soru işareti SOLAS kurallarının (SO-
LAS, 1974) ne şekilde yerine getirileceğidir. En önemli kural olan ve birçok ulusla-
rarası sözleşmede de yer alan kontrol ve gözlem sırasında Kaptan’ın hazır bulunması 
esası nasıl çözümlenecektir?. Bu hususta bugüne kadar yapılan çalışmalar 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 insan-
larını organize ederek acil durum planı oluşturması durumunun nasıl planlanacağı 
henüz netlik kazanmamıştır. 
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6.2.4. Deniz Sigorta Hukuku
Deniz sigortalarında teknenin başına gelebilecek her türlü fiziki hasar Tekne Maki-
na ve Gövde Sigorta Poliçesi ile teminat altına alınmaktadır. Tekne sigortaları açı-
sından bakıldığında bazı teminatların insansız gemiler için yeniden düzenlenmesi 
gerektiği görülmektedir.

P&I Sigortaları açısından incelendiğinde yine gemide insan bulunmayacağı 
için ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları ve gemi adamlarına karşı gemi sahi-
binin veya işletenin sorumlu olduğu diğer haller için verilen teminatın yeniden 
düzenlenmesi gerekecektir. Öte yandan siber saldırılara karşı otonom sistemin bo-
zulması sebebiyle meydana gelebilecek fiziki hasarların sigorta kapsamında olup 
olmayacağı da belirsizliğini korumaktadır.

Makina arızasından kaynaklanan pek çok risk tekne makina sigortası kapsa-
mında teminat altındayken tamamen elektronik otonom bir makinanın yaşadığı 
problemlerin ne şekilde değerlendirilip teminat kapsamına alınacağı belirsizdir.

Seyir halinde olağanüstü tehlike ile karşılaşıldığında kaptan olmadığı için müş-
terek avarya ilan edilmesi söz konusu olmayacaktır. Bu sebeple müşterek avaryaya 
ilişkin hükümlerin yeniden değerlendirilmesi gerekli olacaktır.

Yüke ilişkin sigorta poliçeleri açısından bakıldığında; yükün çalınması, yükün 
istif probleminden dolayı zarar görmesi, yükün deniz suyundan ıslanması, yükün 
denize düşmesi, gemi insanları tarafından yüke ve gemiye zarar verilmesi ve ben-
zeri hallerde kaptanın herhalde gözetim yükümlülüğüne giren durumlardır. Yük 
Sigortaları ile ilgili olarak kaptan ve gemi insanlarının sorumluluklarına ilişkin tüm 
sözleşme hükümleri tekrar düzenlenmelidir.

SONUÇ 
Dijitalleşme ve yeni teknolojiler getirdikleri yenilik kadar güvenliği de sağlayabile-
cek mi sorusunun cevabı henüz açıklık kazanmamıştır. Bu çalışmada yeni teknolo-
jilerin arasında yapay zekâ örneği olan bir uygulamayı tanıtırken denizcilikte ortam 
farkındalığını yaratabilmek için gerekli unsurlara değinilmiştir. Bunların arasında 
kapsam modelleme ve makina öğrenme yöntemleri vardır. YZ sistemlerini kullanır-
ken içindeki bölümlerin sorumluluk sınırları ve sorun karşısında hangi bölümlerin 
ne yapmaları gerektiği düşünülmelidir.

Özellikle denizcilik sektöründe ivme kazanan dijitalleşme ve getirdiği yenilikler 
deniz hukuku bakımından birçok ülkenin iç hukukunda getirdiği hata, kusur ve 
bundan doğan sorumluluk kavramlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. İnsan hatası-
nın ve/veya kusurunun değerlendirilmesi süratiyle belirlenen sorumluluk bakımın-
dan sorun yaratmayacak bir düzenleme mevcuttur; ancak insansız ve tam otonom 
gemiler bakımından hukuki sorumluluğun nasıl belirleneceği çalışmanın genelinde 
de belirtildiği üzere henüz belirsizdir. 
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Aralık 2018’de yapılan IMO MSC 100 oturumunda uluslararası sözleşmeler 
bakımından kapsam ve sorumluluk çalışmalarına yer verilmiştir. Planlanan şekliyle 
2020 yılı sonuna kadar hala hazırda devam eden uyum çalışmalarının tamamlan-
ması beklenmektedir.
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GİRİŞ

İlk sanayi devrimi, üretim süreçlerinde insan ve hayvan gücü yerine mekanik alet-
lerin kullanılmasıyla gerçekleşti. İkinci sanayi devrimi, elektrik kullanımı ve üretim 
hatlarının tesis edilmesiyle üretimde ciddi artışlar 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 sü-
reçlerden elde edilen büyük veriler ile yapay zekâ uygulamalarını birleştirerek işlerin 
tamamen otonom sistemlerle gerçekleştirilmesini hedeflemekte (Marr, 2018). Bu 
dönüşüm, ülkemiz gibi Gelişmekte Olan Ülkeler açısından hem önemli bir fırsat 
hem de ciddi bir tehdittir. Fırsattır, zira erken davranılırsa Gelişmiş Ülkelerin geç-
tikleri adımları atlayarak onların önüne geçmek mümkündür; tehdittir, çünkü eğer 
fırsat kaçırılırsa ivmelenen farklılaşmadan ötürü Gelişmiş Ülkeleri yakalama şansı-
nın daimi olarak kaçırılması olasılığını barındırır (UN, 2018). Dolayısıyla Sanayi 
4.0, devletleri ciddi biçimde etkilemektedir ve etkilemeye devam edecektir. Devlet-
ler hem ülkelerini yönlendirmekte öncü rolü oynamak hem de mevcut kurumlarını 
Sanayi 4.0’a uyum sağlayacak şekilde dönüştürmek 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 belirlemiştir. Endüstri 4.0’dan türeyen bu hedef, tüm ku-
rumsal süreçlerin insansızlaştırılmaları anlamına gelmektedir. Bu amacı gerçekleş-
tirmenin temel adımları süreç analizi yapılarak ana ve alt süreçlerin belirlenmesi, 
alt süreçlerin otonom sistemlerce gerçekleştirilebilecek basit adımlara bölünmeleri 
ve bu adımları gerçekleştirilecek sistemler/cihazların tedarik edilmeleri ya da ge-
liştirilmeleridir. Keşfedici Analiz, Sahil Güvenlik Komutanlığının süreçlerinin iki 
ana süreç altında toplanabileceğini göstermiştir. Bunlardan ilki kuruma kanunlarla 
tevdi edilen ve ana işlevi olan Güvenlik, diğeri ise ana işlevin yerine getirilmesi 
için gerçekleştirilen destekleyici işlevlerdir. Ana destek süreçleri İnsan Kaynakları, 
Lojistik, İdari ve Bilişimdir. Elbette bunlar çok geneldir ve pek çok alt süreç içe-
rirler. Bu alt süreçler de pek çok adımdan oluşur. Sahil Güvenlik Komutanlığı bu 
ana ve alt süreçlerin otomasyonu için pek çok proje başlatmış ve büyük bir kısmını 
da tamamlamıştır. Örneğin lojistik süreçler LYBS (Lojistik Yönetimi Bilgi Sistemi) 
projesiyle otomasyona tabi tutulurken, güvenlik süreçleri SGRS (Sahil Gözetleme 
Radar Sistemi) projesiyle otomasyona tabi tutulmuştur. Ancak güvenlik ana sü-
recinin otomasyonu için başlatılan SGRS projesi esnasında gerçekleştirilen süreç 
analizleri her gün kullanılan ve herkes tarafından bilindiği düşünülen Güvenlik 

İsmail Ilgar



309

Modern Sahil Güvenlik: Bir Güvenlik Performansı Ölçüm Modeli

kavramının o kadar da açık bir kavram olmadığını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, 
projenin ilerleyebilmesi için nesnel ve ölçülebilir bir güvenlik model geliştirilmesi 
için çalışmalara başlanmıştır.

1. GELENEKSEL GÜVENLİK MODELİ
Güvenlik kavramı insanların bildiği, pek çok alanda uyguladığı, insanlıktan bile 
eski bir kavramdır (Gibson, 1986). İnsanlar, pek çok alanda olduğu gibi bu alan-
da da kavramın soyut anlamına değil, uygulamalarına odaklanmışlardır. Duvarlar, 
hayvanlar, kilitler, tuzaklar, sığınaklar ve bunun gibi pek çok araç kullanıldığı gibi 
ordu ve polis gibi pek çok teşkilat da bu amaçla yaratılmıştır (McCrie, 2006: 21-
44). Ancak “Güvenlik” kavramının tanımlanmasına yönelik pek çok çabaya rağmen 
hala üzerinde anlaşılmış genel bir tanımı yoktur (Buzan, 1991: 15-16). Güvenlik 
konusunda en ileri seviyede olan Uluslararası İlişkiler teorileri dahi per se (kendin-
de) Güvenlik ile değil, kavramın ulusal ya da uluslararası alandaki uygulamalarına 
odaklanmışlardır (Sandıklı ve Emeklier, 2011). “Güvenlik nedir?” ifadesiyle yapı-
lan bir literatür araması bunu gösterir. Soru bir tanım talep etmesine karşın hiçbir 
sonuç böylesi genel bir güvenlik tanımı sağlamamaktadır. Bilakis sonuçlar güven-
liğin 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 bahtlıymışım Menon; ben tek bir erdem ararken sen 
karşıma bir arı sürüsü kadar erdemle çıkıyorsun. Şimdi bu benzetişin üstünde 
durarak diyelim ki, senden bir arının özünün ne olduğu soruluyor, sen de buna 
çeşit çeşit arılar vardır diye cevap veriyorsun; sorarım sana: … bunların bir-
birinden ayrı olmak bakımından mı ayrı olduklarını söylemek istiyorsun, yoksa 
bunları birbirinden ayıran başka bir şey mi var… 

Menon: … bunlar arı olmak bakımından birbirinden ayrı değillerdir.
Sokrates: Güzel. Erdemler için de aynını söyleyebiliriz. Ne kadar çok, bir-

birinden 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 erişmemiş bir araştırma 
alanı olarak kaldığını gösterir. Aslında bu şaşırtıcı değildir. Zira bırakın böylesi özel 
bir araştırma alanını, pek çok sosyal bilim bile henüz kendi birleştirici paradigmala-
rına erişememiştir (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 
şey daha ileri taşınamaz ve etkin bir şekilde yönetilemez. Böylesi ortak bir paradig-
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manın kurulması ise hem güvenlik alanının bilimsel olgunluk seviyesinde ilerleme-
sini hem de tekil güvenlik paradigmalarının ortak bir temelde değerlendirilebileceği 
bir araç sağlamış olacaktır (Baldwin, 1997: 5-6). Zira Popper’ın da dediği gibi “Ku-
ram, ‘dünyayı’ kuşatmak; ussallaştırmak ve ona egemen olmak amacıyla attığımız 
ağdır. Durmaksızın bu ağın gözlerini daraltmaya çalışırız. (Popper, 2012: 83)”

Bu amaçla gerçekleştirilen süreç analizleri güvenlik sürecini literatürde tanım-
layan en iyi modelin OODA döngüsü olduğunu ortaya çıkartmıştır. OODA dön-
güsü, en büyük askeri stratejistler arasında kabul edilen John Boyd tarafından ge-
liştirilmiştir (Boyd, 1976). Her ne kadar model başlangıçta pilotların hava harekâtı 
esnasında taktik seviyedeki karar alma süreçlerini tanımlamak üzere geliştirilmiş 
olsa da kısa bir süre içerisinde kurumsal ve bireysel öğrenme ve uyum sağlama mo-
deli olarak da çok etkili olduğu ortaya çıkmıştır. OODA, İngilizce “Observe” (Göz-
lemle), “Orient” (Yönel), “Decide” (Karar Ver) ve “Act” (Eyleme Geç) kelimelerinin 
kısaltmasıdır. Bu modelde Gözlemlemek sadece “görmek” değil genel olarak ortam-
la ilgili tüm verilerin toplanması anlamına gelir. Diğer tüm aşamaların bu verilere 
dayanmasından ötürü en önemli aşamadır. Yönelme aşaması, geçmiş tecrübelerin 
anlık verilerle ilişkilendirilerek gözlemlerin anlamlandırılmasını içerir. Karar alma 
aşaması gerçekleştirilecek eylemin belirlendiği, Eylem aşaması da gerçekleştirildiği 
aşamadır. Bu son iki aşama uygulamada en önemli aşamalar olsalar da aslında ilk iki 
aşamanın sonuçları olduğu için aslında sadece sonuçturlar.

Observe
Gözleme

Art
Eyleme Geç

Decide
Karar Ver

Orient
Yönel

Şekil 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 yapa-
rak tehdit oluşturabilecek varlıklar kümesine ait tüm varlıkları gözlemler. Örneğin 
Sahil Güvenlik birlikleri denizlerdeki deniz araçlarını ve insanları, polisler kentler-
deki araç ve insanları, jandarmalar ise kırsal alandaki araç ve insanları gözlemler. Ar-
dından izledikleri varlıkların öz nitelikleri doğrultusunda yönelimlerini belirlerler. 
İlgili varlığın o sahadaki varlığı normal değil ise kontrol için ilgili varlığa yönelirler, 
değilse de diğer bir varlığa. Üçüncü aşamada yönelinen varlığın gerçekten de şüphe-
li olup olmadığına karar verilir ve son aşamaya, yani eylem aşamasına geçilir. Ancak 
modelin, sadece taktik seviyede, kullanımında iki sorun bulunmaktaydı. Birincisi 
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güvenliğin sadece taktik seviyeden oluşmaması, ikincisi ise gözlemleme aşamasının 
muğlak ve sayısallaştırılabilir olmaması. İlk sorun aslında modelin kendisiyle alakalı 
değil modelin kullanım biçimiyle ilişkili bir sorundur. Zaten Boyd da 1970’li ve 
1980’li yıllarda teorisinin daha geniş bir alanı ifade etmekte kullanılabileceğinin 
farkına varmış ve modelinin askeri strateji, siyaset ve diplomasi gibi pek çok alanda 
kullanılabileceğini göstermiştir (Boyd, 1986, 1987a, 1987b ve 1992).

Sahil Güvenlik Komutanlığının Güvenlik ana sürecine yönelik gerçekleştiri-
len süreç analizi de benzer bir sonuç vermiştir. Sahadaki SG botları, karakol yap-
tıkları sorumluluk sahasındaki gemileri gözlemlemekte, anomali tespit ettikleri 
gemilere yönelmekte, gerçekleştirdikleri risk analizi doğrultusunda müdahaleye 
gerek olup olmadığına karar vermekte ve gerekli gördüklerine müdahale etmek-
tedirler. Münferit SG botlarınca taktik sahada gerçekleştirilen OODA döngüleri, 
ilgili Karargâhlar tarafından gözlemlenmekte ve burada operatif seviyede ikin-
ci bir OODA döngüsü daha gerçekleştirilmektedir. Hatta İçişleri Bakanlığı ve 
Cumhurbaşkanlığı seviyesinde gerçekleşen stratejik seviyede başka bir OODA 
döngüsü de mevcuttur. Bu da Güvenlik Mimarisinin aslında Şekil-2’de gösteril-
diği gibi en az üç katmanlı olduğunu gösterir. Elbette katman sayısı arttırılabilir. 
Örneğin araya bir Bölge Komutanlığı ya da hem Bakanlık hem de Cumhurbaş-
kanlığı 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). Gerçekleştirilen analizim esnasın-
da gerçekten de bu eğilimi tespit edilmiştir. Tespit edilen ikinci bir eğilim de 
modern teknolojinin getirdiği yüksek iletişim kapasiteleriyle birlikte üst seviyeli 
döngünün önceki döngünün kararlarını değil gözlemlerini veri olarak almasıdır. 
Ancak geleneksel çalışma modeli kullanılmaya devam edildiği ve yeni bir model 
inşa 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.

Observe
Gözleme

Art
Eyleme Geç

Decide
Karar Ver

Orient
Yönel

Observe
Gözleme

Art
Eyleme Geç

Decide
Karar Ver

Orient
Yönel

Observe
Gözleme

Art
Eyleme Geç

Decide
Karar Ver

Orient
Yönel

TAKTIK SEVIYE              OPERATIF SEVIYE                  STRATEJIK SEVIYE

Şekil 2. Çok Katmanlı Kavramsal Güvenlik Mimarisi 
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2. SAYISAL MODEL
Denizde güvenliğin geleneksel araçlarının gemiler olmasından ötürü Sahil Güven-
lik Komutanlığı da ilk başta gemilerin OODA süreçlerini destekleyecek projeler 
başlatmıştır. Önce gemilerin gözlemleme ve yönelim kapasitelerini geliştirecek 
alımlar yapılmıştır. Gözlemleme aşaması, aslında iki adımda gerçekleşir. Bunlardan 
ilki tespit aşamasıdır. Bu aşamada çevredeki deniz araçlarının varlığı gemide bulu-
nan radar cihazı tarafından tespit edilir. Ancak tespit karar vermek için tek başına 
yeterli değildir. Dolayısıyla tespit edilen temasın hangi tip (mesela balıkçı gemisi, 
tanker vb.) olduğu, hatta tekil kimliğinin teşhisi gerekir. Bu amaçla gemilerin kim-
lik bilgilerini yayınladıkları bir cihaz olan AIS (Automatic Identification System), 
Elektrooptik (E/O) kamera sistemleri ve insan gözüyle yapılan teşhis bilgileri kulla-
nılır. Tespit ve teşhis edilen deniz araçlarına nasıl bir yönelim gösterileceği ise teşhis 
edilen deniz aracı hakkında gerçekleştirilen risk analizine bağlıdır. Bu analizin de-
rinliği ise eldeki bilgi miktarına dayanır. Dolayısıyla bu aşamada gemilerin radarları 
modernize edildi, teşhis için AIS ve E/O cihazları kuruldu ve LLOYD’s Gemi Veri 
tabanı tedarik edildi. Böylece taktik sahada önemli bir başarım artışı sağlanmış olsa 
da arzu edilen seviyeler elde edilememiştir. Yapılan analizler ise sorunun gemilerin 
kendileri olduğu ortaya çıkartmıştır!

Gemilerin direk yüksekliklerinin alçak olması ve dünyanın yuvarlaklığı, gemi-
lerin tespit mesafelerinin düşük olmasına neden olur. Bu durum Şekil-3’de göste-
rilmiştir.

Şekil 3. Gemi Tespit/Teşhis Menzili (https://www.boatus.com/, 2011)

Bu durum Gözlemleme aşamasının ilk adımı olan tespitte düşük bir başarım 
sağlanmasına neden olmaktaydı. Tespit edilemeyen deniz araçları teşhis edilemez, 
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teşhis edilemeyenler risk analizine tabi tutulamaz, yüksek riskli temaslar tespit edi-
lemediğinden ötürü de gerekli müdahale yapılamaz. Bu ise, denizdeki pek çok su-
çun yakalanamaması ya da İngilizce tabiriyle “radarın altında kalması”yla (“under 
the radar”) sonuçlanır.

Bu amaçla Güvenlik Başarımı (Sp, Security Performance) sayısallaştırılmış-
tır. Tespit için kapsanan alanın (c, Coverage) sorumluluk sahasına (AR, Area of 
Responsibility) bölünmesiyle elde edilen Kapsama Başarımı (CP= c/AR, Coverage 
Performance), teşhis edilen temas sayısının (i, Number of Identified Entities) tes-
pit edilen temas sayısına (d, Number of Detected Entities) bölünmesiyle elde edi-
len Teşhis Başarımı (IP= i/d, Identification Performance), risk analizine tabi tutu-
lan temas sayısının (a, Number of Analyzed Entities) teşhis edilen temas sayısına 
(i) bölünmesiyle elde edilen Analiz Başarımı (AP= r/i, Analysis Performance) ve 
son olarak müdahale edilen temas sayısının (int, Number of Intervened Entities) 
yüksek riskli görülen temas sayısı (aH, Number of High Risk Entities) ile bölün-
mesiyle elde edilen Müdahale Başarımı (Intp=Int/iH, Intervention Performance) 
kullanılmıştır. Bu işlem belirli bir andaki (i, instance) başarımın hesaplanması 
için kullanılabileceği gibi belirli bir zaman aralığında ortalama performansının 
(a, average) hesaplanması için de kullanılabilir. Bu durumda bir kurumun Gü-
venlik Performansının hesaplanması için kullanılacak denklem aşağıdaki şekilde 
oluşacaktır.

Anlık Güvenlik Performansı denklemi:

Belirli bir zaman aralığındaki ortalama Güvenlik Performansı denklemi ise aşa-
ğıdaki gibidir.
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2.1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Güvenlik Performansı (Gemilerle)
Deniz güvenliğinin geleneksel araçları olan gemileri göz önüne alınarak Sahil Gü-
venlik Komutanlığı için hesaplanan Toplam Tespit (cT) (Total Coverage) Tablo-1’de 
verilmiştir.

Tip Kapsama Alanı (Km2) 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

CT 71.991,92

Tablo 1. Yüzer Unsurların Kapsama Alanları (Km2)

Ancak bu sonuç yanıltıcıdır. Çünkü harcadıkları yakıt, bakım süreleri ve persone-
lin dinlenme süreleri gibi maliyetlerden ötürü gemiler sürekli seyir/karakol yapamaz. 
Dolayısıyla anlık toplam kapsamanın (cTi) belirlenmesi için bu değerin seçilen zaman 
aralığındaki ortalama seyir süresinin (tA) toplam süreye (tT) bölümünden elde edilen 
katsayıyla çarpılarak belirli bir andaki ortalama kapsamanın belirlenmesi gerekir.

Toplam süreyi () yıl olarak alır, Sahil Güvenlik botlarının yıllık ortalama seyir 
süresini (tA) 2.200 saat olarak girer ve toplam kapsama değerini tablodan aldığımız 
şekliyle eklersek.

sonucunu elde ederiz.
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Buradan elde ettiğimiz değeri Sahil Güvenlik Komutanlığının Sorumluluk Sa-
hasıyla (AR) oranladığımızda Sahil Güvenlik Komutanlığının Türk Denizlerinde 
anlık Tespit Başarımının (CP) yaklaşık %5 gibi düşük bir oran olduğunu görürüz.

Bu yüzde sorumluluk sahası sadece 14.044 Km2 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 yüzde-
si ile Yunanistan tarafından yakalanan yüzde arasındaki oranla büyük ölçüde uyum-
ludur1.

Şimdi sırada modeldeki diğer başarımların hesaplanması vardır. Bu amaçla ör-
nek bir günde Ege Bölgesinden saat 12.00-12.05 arasında gemilerle tespit/teşhis 
edilen ve risk analizine tabi tutulan gemi sayıları aşağıdaki tabloda sunulmuş ve 5 
dakikalık örnek bir Güvenlik Başarımı (Sp) hesaplanmıştır.

İndis 
(i)

Zaman 
Dilimi

Tespit Edilen Toplam 
Gemi Sayısı (dTi)

Teşhis Edilen 
Toplam Gemi Sayısı 

(iTi)

Risk Analizine Tabi Tutulan 

Toplam Gemi Sayısı (aTi)

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

Tablo 2. Örnek Güvenlik Başarımı Parametreleri (Gemiler)2

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/?lan-
g=en adreslerinden erişilmiştir. İstatistiklere 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 ortala-
ması %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 ekstrapo-
lasyon tekniğiyle üretilmişlerdir.

Modern Sahil Güvenlik: Bir Güvenlik Performansı Ölçüm Modeli



316

Elimizde yüksek riskli olarak değerlendirilen temas ve müdahale edilen temas 
sayısı olmadığı için Müdahale Performansını %100 aldık. Bu kapsamda tüm değer-
leri denklemde yerine koyduğumuzda:

Modelden de görüldüğü gibi sorumluluk sahasının yaklaşık yarısının kapsa-
nabilmesine karşın güvenlik başarımı %21,32 çıkmaktadır. Bunun nedeni taktik 
sahada bulunan unsurların öncelikle teşhis imkânlarının kısıtlı olması; ardından da 
risk analizi için ellerindeki yeterli veri olmaması ve bu analizin yazılım gibi otoma-
tik bir mekanizma yerine insanlar tarafından yapılmasıdır.

2.2. Sahil Güvenlik Komutanlığı Güvenlik Performansı (İnsansız İstasyonlarla)
Bu başarım çok ciddi yakıt, işletme ve bakım/onarım maliyetleriyle elde edilebil-
mektedir. Gemilerin fiziksel kısıtları ve insan unsuru ise ne kadar modernizasyon 
yapılırsa yapılsın elde edilebilecek başarımın kısıtını oluşturur. Dolayısıyla taktik 
sahadaki OODA işlemlerinin gemilerden bağımsızlaştırılarak merkezi olarak ger-
çekleştirilmesi tek mantıklı çözüm görünmektedir. Gerçekten de gemi gezdirmenin 
maliyetinin geçmişte de bugün de çok yüksek olması ve karakol yönteminin tanımı 
itibariyle süreklik arz etmemesi nedeniyle deniz güvenliğini sağlamak için geçmiş-
te pek çok karasal yapının da kurulduğu görülmüştür. Örneklerden birisi Rodos 
Şövalyelerinin Ege adalarında kurduklarını kalelerdir. Bir başka örnek de Milli 
Mücadele döneminde Karadeniz kıyılarının güvenliğinin sağlanması için kurulan 
gözetleme istasyonlarıdır. Ancak bu örneklerde deniz gözetleme istasyonlarının ku-
rulması kavramsal/bilimsel analizlerin sonucu değil ihtiyaçların zorlamasıyla olmuş, 
bu yüzden de süreklilik göstermemiştir. Bu dönemi araştıran Rahmi Doğanay da 
“Karakol ve gözetleme istasyonları yaygın ve tam olarak kurumlaşmış bir yapıya 
sahip olamadı.” demektedir. Oysaki günümüzde deniz gözetleme istasyonları pek 
çok ülkede deniz güvenliğinin temel aracı olarak yaygınlaşmaktadır.
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Resim 1-a. Çavuş Adası Sahil Gözetleme İstasyonu (Tarihi), Bodrum/Muğla

Resim 1-b. -Çavuş Adası Sahil Gözetleme İstasyonu (Modern), Bodrum/Muğla

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilk insansız Sahil Gözetleme İstasyonu 
İmralı Adasına kurulmuştur. İkincisi Çevlik bölgesinde, üçüncüsü ise Kardak kaya-
lıklarının karşısındaki Çavuş Adasında kurulmuştur. Daha sonra kurulan istasyon-
larla birlikte hâlihazırda dokuz aktif istasyon bulunmaktadır. Gemilerle karşılaştırıl-
dığında karasal istasyonlar her açıdan çok daha verimlidir (İnce ve diğerleri, 2000). 
Yüksek bir mevkie kurulan bir radar istasyonu çok geniş bir kapsama sağlayabilir. 
Ayrıca modern insansız gözetleme istasyonları maliyet açısından da çok avantajlıdır. 
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Sahil Güvenlik Komutanlığının 2016 bütçe verilerini kullanarak yaptığımız bir he-
saplama 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 çıkartmıştır. Tüm bu avantajları göz önüne alındığında 
modern gözetleme istasyonlarının çoğu zaman tarihi gözetleme kuleleriyle çakış-
ması da şaşırtıcı olmaktan çıkar. Çavuş Adasında, Bodrum limanının güvenliğini 
sağlamak için kurulan tarihi kulenin fotoğrafı Resim-1a’da, Türkiye’nin en büyük 
çevrimdışı güneş enerji sistemine sahip modern insansız gözetleme istasyonunun 
fotoğrafı ise Resim 1b’de sunulmuştur. İki istasyon birbirlerine kuşbakışı mesafesi 
sadece 500 metredir. Elbette bu çakışma tesadüfi değil; bilakis Kavramsal Güvenlik 
Mimarisinin zorlayıcı belirleyiciliğinin bir kanıtıdır.

Toplam Kapsama (cT) hesabını istasyonlar için gerçekleştirdiğimizde aşağıdaki 
sonuçlarla karşılaşırız.

İstasyon No

SGİ-1 14.269,33

SGİ-2 6.607,33

SGİ-3 5.868,31

SGİ-4 1.367,21

SGİ-5 3.815,87

SGİ-6 3.336,58

SGİ-7 40.583,90

SGİ-8 2.271,77

SGİ-9 53.358,65

CT 131.928,95

Tablo-3 Mevcut İstasyonların Kapsama Alanları (Km2)

İnsansız istasyonların, arıza süreleri çıkartıldığında elde edilen fiili çalışma yüz-
delerinin ortalama %98 olmasından ötürü anlık toplam kapsama (ciT) da çok daha 
yüksek çıkar.

Buradan elde ettiğimiz değeri Sorumluluk Sahasıyla oranladığımızda sadece İnsan-
sız Radar istasyonlarıyla elde edilen Kapsama Başarımının (CP) %34 gibi yüksek 
bir oran olduğunu görürüz.
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Bu yüzde Ege Bölgesinde ise %100’e kadar çıkmaktadır. Bu kapsamda örnek 
bir günde Ege Bölgesinde saat 12.00-12.05 arasında Radar İstasyonlarıyla tespit 
edilen, teşhis edilen ve risk analizine tabi tutulan gemi sayıları aşağıdaki tabloda 
sunulmuş ve 5 dakikalık örnek bir Güvenlik Başarımı (Sp) hesaplanmıştır.

Tablo-4 Örnek Güvenlik Başarımı Parametreleri (Radar İstasyonları)

İndis 
(i) Zaman Dilimi

Tespit Edilen Toplam 
Gemi Sayısı (dTi) 

Teşhis Edilen 
Toplam Gemi Sayısı 

(iTi)

Risk Analizine Tabi 
Tutulan Toplam Gemi 

Sayısı (aTi)

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:

Söz konusu modelde görüldüğü gibi güvenlik başarımı %54,15 çıkmaktadır. Kap-
sama başarımı insansız radar istasyonları, analiz başarımı ise kural tabanlı analiz 
yazılımlarıyla (Roy, 2010) azami seviyeye çıkartılmıştır.

SONUÇ
Taktik sahadaki OODA süreçlerinin sahada görev yapan gemilerden karadaki in-
sansız istasyonlara ve onların bağlı oldukları Bölge Komutanlıklarına devredilmesi 
modern teknolojinin ve haberleşme imkânlarının sağladığı bir gelişmedir. Bu geç-
mişte sınırları ayrı olan taktik, operatif ve stratejik seviyelerdeki süreçlerinin iç içe 
geçmelerini sağlar. Öyleyse OODA’nın modern teknoloji doğrultusunda yeniden 
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yapılandırılmasını gerekir (Grant ve Kooter, 2005). OODA modelini detaylandı-
rarak (gözlemleme, tespit ve teşhis olarak ayrılmıştır) ve taktik seviyenin üzerinde-
ki seviyeleri de ekleyerek Şekil-4’deki Modern Güvenlik Mimarisini inşa ettik. Bu 
modelde sahadaki birlikler sadece Müdahale aşamasında aktiftirler ve gözlemleme 
ve yönelme adımları onlar tarafından değil, onların yerine operatif seviyede oto-
masyon sistemlerince gerçekleştirilmektedir. Bu durumun bir örneği MOBESE sis-
teminin kurulması sonrası kentlerin sokaklarındaki geleneksel polis karakollarının 
kaldırılmasıdır.

Dolayısıyla geliştirdiğimiz modelin ilk avantajı bütün güvenlik alanları ve ku-
rumları için kullanılabilir olmasıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve benzeri diğer güvenlik kurumlarının başarımını hesaplamakta 
kullanılabilir. Zira Emniyet Genel Müdürlüğünün tespit ve teşhis sistemi MO-
BESE’dir. Bu sistemin kentlerdeki araç ve insanların ne kadarını tespit ve teşhis 
edebildiği, ne kadarını analize tabi tuttuğu ve ne kadarına müdahale edildiği ista-
tistiklerine ulaşılabilirse bu denklem kolayca kullanılabilir. Ancak denklem sade-
ce geleneksel kolluk güçleri için değil diğer güvenlik alanlarına da uygulanabilir. 
Örneğin MASAK’ın evrensel tehdit kümesini Türkiye’deki bankalar arasında, ülke 
dışından gelen ve dışına çıkanlar da dâhil olmak üzere, sayısal ortamda gerçekleştiri-
len para akımları oluşturur. 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 şekilde ulusal ya da uluslararası güvenlik başarımının 
hesaplanmasında da kullanılabilir. Ancak elimizde bu kurumların verileri yoktur. 
Bu konuda ilgili kurumların verilerine erişebilecek araştırmacıların çalışmalarına 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Yapılması gereken başla işler de vardır. Örneğin modeldeki risk analizi aşaması-
nın geliştirilmesi ve detaylandırılması gerekmektedir. Risk analizlerinin başarısında 
verinin yapılandırılma biçimi de büyük rol oynar. Verinin belirli bir temsil biçimi 
belirli ilişkileri açığa çıkardığı gibi diğerlerini de gizleyebilir. Yine de ihtiyaç duyu-
lan veri alanlarını belirlemek ve onları doğru yapılandırmak o kadar da kolay değil-
dir (Haale, 2014). Kurumun veri modelinin veri uzmanları ve alan uzmanlarının 
beraber çalışmasıyla belirlenmesi çok önemlidir. Bu noktada belirtilmesi gereken 
bir şey de risk analizi kurallarının sadece geçmişten elde edilen verilerle oluşturul-
makla kalınmaması, yeni ve gelişen suç işleme biçimlerinin tespiti için risk analiz 
yöntemlerinin de kullanılmasıdır. Geçmiş 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 müdaha-
le aşamasına ilişkin daha fazla veri toplamamız gereklidir. Tüm bu konularda SGRS 
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projesindeki çalışmalarımız devam etmektedir. Sistemin birkaç yıl kullanılmasın-
dan sonra biriken verilerle daha detaylı analizler yapılabilecektir. Bu süre içinde elde 
edilecek verilerle bu güvenlik başarım model hem daha iyi sınanabilecek hem de 
daha fazla geliştirilebilecektir.

RAPORLAMA

TESPİT

RİSK ANALİZİ

TANIMA VE TEŞHİS

MÜDAHALE

VERİ ANALİZİ

STRATEJİ

BELİRLEME

Şekil 4: Modern Güvenlik Mimarisi 

Bu kapsamda modelin ikinci avantajı Güvenlik Başarımının sayısal olarak öl-
çülmesini sağlamasıdır Böyle bir modelin yokluğundan bir kurumun güvenlik açı-
sından çok başarılı ya da başarısız 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 
İnsansız Radar İstasyonları kurmaya devam etmektedir. Tüm istasyonların 2023’de 
kurularak Türk denizlerinde %99 kapsama sağlanması hedeflenmektedir. Bir yan-
dan da ikinci aşama olan teşhis kabiliyetinin artırılması için OHA projesi başla-
tılmıştır. Bu projede prototip üretiminin 2020 yılında yapılması planlıdır. Benzer 
şekilde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü, tespit sistemlerinin 
kapsamını arttırmayı ve bunları entegre ederek teşhis ve risk analiz verimliliğini 
arttırmaya çalışabilirler. Bunun bir örneği Emniyet Genel Müdürlüğünün geçmişte 
yerel yapılan MOBESE sistemlerini merkezi olarak entegre etmek üzere başlattığı 
projedir (Sabah Gazetesi, 2016).
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GİRİŞ

İlk sanayi devrimi, üretim süreçlerinde insan ve hayvan gücü yerine mekanik alet-
lerin kullanılmasıyla gerçekleşti. İkinci sanayi devrimi, elektrik kullanımı ve üretim 
hatlarının tesis edilmesiyle üretimde ciddi artışlar 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 sü-
reçlerden elde edilen büyük veriler ile yapay zeka uygulamalarını birleştirerek işlerin 
tamamen otonom sistemlerle gerçekleştirilmesini hedeflemekte (Marr, 2018). Bu 
dönüşüm, ülkemiz gibi Gelişmekte Olan Ülkeler açısından hem önemli bir fır-
sat hem de ciddi bir tehdittir. Fırsattır, zira erken davranılırsa Gelişmiş Ülkelerin 
geçtikleri adımları atlayarak onların önüne geçmek mümkündür; tehdittir, çünkü 
eğer fırsat kaçırılırsa ivmelenen farklılaşmadan ötürü Gelişmiş Ülkeleri yakalama 
şansının 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 şekilde dönüştürmek zorunda 
kalacaklardır (United Nations, 2018: 11). Bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutan-
lığı da güvenlik süreçlerinin otomasyonu için SGRS (Sahil Gözetleme Radar Sis-
temi) projesini başlatmıştır. Proje kapsamında güvenlik başarımının ölçülebilmesi 
amacıyla nesnel bir modeli arayışına girdik ve detaylarını başka bir makalemizde 
(Ilgar, 2019) açıkladığımız aşağıdaki güvenlik denklemini oluşturduk1.

Denklem-1

Bu denklem hem Güvenlik Başarımımızı sayısal olarak ifade etmemizi sağlamış 
hem de projelerimize yön vermiştir. Zira modelin gösterdiği en temel zafiyetler tes-
pit ve teşhis aşamalarındaki yetersizliklerimizdi. Tespit alanındaki eksikliğin gideril-
mesi için hâlihazırda 10 insansız radar istasyonu kurulmuş olup 2023 yılına kadar 
31 istasyonla tüm Türk denizlerinin kapsanması hedeflenmektedir.

1  Burada AR sorumluluk sahasını, c kapsanan alanı, i teşhis edilen temas sayısını, d tespit edilen temas sayısını, a risk anali-
zine tabi tutulan temas sayısını,  int müdahale edilen temas sayısını ve aH yüksek riskli görülen temas sayısını ifade eder.
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1. İNSANSIZ ARAÇ TERCİHİ
Denizde gemileri teşhis etmek için temel olarak iki araç kullanılır. Bunlardan ilki 
kullanımı 300 GT’dan büyük gemiler için uluslararası sözleşmelerle (SOLAS) zo-
runlu tutulan AIS (Automatic Identification System) cihazıdır. Bu cihaz, uçakların 
kullandıkları IFF cihazına benzer şekilde çalışır ve geminin adı, bayrağı, kalktığı 
liman ve varacağı liman vb. gibi pek çok kimlik bilgisini VHF bandında açık bir 
şekilde yayınlar. Ancak AIS cihazı kullanan gemiler Türk denizlerinde dolaşan ge-
milerin sadece yarısına karşılık gelir. Dahası yasadışı faaliyetlerde bulunan gemiler 
de AIS cihazlarını kapatabilmektedirler. Dolayısıyla küçük gemilerin ya da AIS ci-
hazı kapalı gemilerin görsel olarak teşhis edilmeleri gereklidir. Tespit edilen deniz 
araçlarının teşhis edilebilmesi amacıyla SGRS projesinde kurulan sabit istasyon-
ların çoğuna E/O cihazlar da kurulmuştur. 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 yaklaşık 80 kilometreyken, E/O cihazların tespit menzili 
10 kilometre, teşhis menzili ise sadece 5 kilometredir. Bu da pek çok temasın teşhis 
edilememesine neden olmaktadır.

Dolayısıyla teşhis için temasların teşhis menziline girmesinin beklenmesi ya da 
teşhis aracının tespite yaklaştırılması gerekir. Bu amaçla genellikle gemiler ya da uçar 
unsurlar görevlendirilirler. Bunlar temasa yaklaşarak üzerlerindeki E/O cihazlarla 
teşhis ederler. Bu amaçla gemi kullanılması oldukça yavaş ve pahalı bir teşhis imkânı 
sağlarken, uçar unsurların kullanılması çok daha hızlı buna karşın çok daha pahalı 
bir teşhis imkânı sağlar. Ancak bu iş için nispeten yeni bir platform olan İHA’lar 
da kullanılabilir. Zira A.B.D. sınır güvenliğinde bu amaçla İHA’ları kullanmaktadır 
(Alderton, 2018). İHA’ların avantajlarını şu başlıklar altında toplayabiliriz:

• Maliyet: İnsansız sistemler, gerek ilk edinim gerekse de ömür maliyetleri açı-
sından insanlı sistemlerden çok daha ucuzdurlar.

• Kapsama: Sensör teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde insansız sistemler 
yukarıda örneği de verildiği gibi hem daha geniş bir alanda hem de sürekli olarak 
farkındalık sağlayabilmektedirler.

• Verimlilik: Mevcut teknolojiyle bazı süreçlerin insansız araçlarca yerine geti-
rilmesi sayesinde insanlı araçların azaltılarak sadece gerekli yerlerde kullanılmasına 
olanak sağlanmaktadır.

• Kalıcılık: İnsansız sistemleri evlerine gitme ya da dinlenmeleri gerekmediği 
için uzun vadeli tespit ve izleme imkânı sağlarlar. Bu da insanlı sistemlerin sunduk-
ları “noktasal” verilerin aksine uzun vadeli paternlerin tespitine olanak sağlar.

• Güvenlik: İnsansız sistemler, tehlikeli görevlerde kullanılarak personel ve in-
san hayatının korunması sağlanır.

Türk Denizlerinde Otonom Araçlar: Bir Yol Haritası
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Dahası bu avantajlar insansız araçların sadece teşhis görevinde değil müdahale 
görevinde de gemilerin yerine kullanılabileceğini göstermektedir. Bu amaçla önce 
bu sistemlerin dünyadaki örneklerine bakmamız gerekmektedir.

2. DÜNYADA İNSANSIZ HAVA/DENİZ ARAÇLARI
İHA alanında dünyada kabul görmüş, askeri ve sivil olmak üzere iki ana sınıflan-
dırma biçimi olduğunu görürüz. Bu sınıflandırma biçimlerine dair özet bilgi Tab-
lo-1’de sunulmuştur (U.K. MoD, 2015).

Tablo-1. İHA Sınıfları

Sınıf Kategori Kullanım Alanı Olağan Çalışma 
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 
İnsansız 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 
İHA (20-150 
kg)

Luna, Hermes 
90

Sınıf II
150-
600 
kg

Taktik Ordu Seviyesi 
Taktik

≤ 10.000 fit 
AGL

200 Km
(LOS)

WCG III İHA
(>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
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Otonom Deniz Araçlarına ilişkin sınıflandırma ise Tablo-2’de yer almaktadır 
(USV Master Plan). Ancak Internet’ten daha geniş listeye ulaşılabilir (pinterest.com).

Tablo-2. Dünya’dan Örnek İDA’lar

S. No. Tipi Kullanım Alanı  Örnek İDA

1. X Sınıfı
Taktik seviyede kısıtlı İstihbarat, Keşif 
ve Gözetleme imkânı sağlayan küçük, 
standart olmayan insansız deniz araçları

Rolls Royce-MUSCL

2. Şnorkel 
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 İstihbarat, Keşif ve Gözetleme 
imkânı sağlayan ve çeşitli faydalı yükler 
taşıyabilen insansız deniz araçları

ASELSAN- Levent

4. Filo Sınıfı
Platform olarak standart 11 metre RIB 
botları kullanan amaca yönelik tasarlanmış 
deniz araçları

BAE Systems- Protector

5. Çok 
Maksatlı

Özel tasarlanmış platform kullanan, çok 
maksatlı insansız deniz araçları AAI Corporation-Fleet Class

Peki, bu geniş spektrum içinden hangi sınıftaki İA tiplerinin seçmeliyiz? İşte 
bu sorunun cevabı bir Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) problemidir ve kuruma 
ve duruma göre değişiklik gösterir. Ama başlıca karar kriterleri Çevre Koşulları-
na Dayanıklılık, Otomasyon Seviyesi, Sensörler/İletişim Cihazları ve Amaçlanan 
Görevlerdir. Biz bu kriterleri, Türk Sahil Güvenliğinin ihtiyaçları doğrultusunda 
değerlendireceğiz.

3. KARAR KRİTERLERİ

3.1. Çevre Koşullarına Dayanıklılık
Kullanılması planlanan deniz alanındaki dalga yükseklikleri İDA’nın, hava şartları 
da İHA’nın boyutunun belirlenmesi açısından kritik önem taşır. Zira yılda sadece 
10 gün denize çıkabilecek ya da uçabilecek bir aracın kullanım alanının çok geniş 
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 çalışmaların sayısı çok kısıtlıdır. Bu alandaki bir çalışmada (Yüksel ve diğerleri, 
2011), Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde ortalama dalga yüksekliğinin 4,5 metre; 
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Marmara ve Ege’de ise 3,5 metre olduğu belirlenmiştir. Bu da Bofor Skalasında 
sırasıyla 7 ve 6 Deniz Durumuna karşılık gelir. Elbette bu veri tek başına yeterli 
değildir. Kaç gün hangi dalga boylarında deniz olduğunun tespiti gereklidir. Yine 
de sadece bu ortalama değerler bile Türkiye denizlerinde 4 mevsim kullanılacak 
bir İDA’nın en az Filo Sınıfı boyutunda olması gerektiğini göstermesi açısından 
önemlidir.

İDA’nın denize dayanıklılığı ve boyutunu belirleyen bir parametre de tekne 
yapısıdır. Geleneksel V, Modifiye V ve M Gövde büyük tekneler ve yüksek hız açı-
sından çok avantajlıdırlar. Ancak bu gövde tipleri, İDA’ların sürüklenmeye çok açık 
hale gelmelerine sebep olabilir. Bu kapsamda Semi-Planing gövde yapısı daha avan-
tajlı görülmektedir. Özellikle de İDA’ların çok uzun süreler denizde kalacakları, 
daima olay bölgesine yakın olacakları ve yüksek süratlerle intikal etmelerinin gerekli 
olmayacağı düşünüldüğünde. Ayrıca hem denize dayanıklılık hem de enerji üretimi 
kapsamında katamaran tip tekne yapıları da düşünülebilir. Zira tahrik mekanizması 
da İDA’nın hızı ve seyir siasını belirleyecektir. Küçük İDA’larda elektrik motorlar 
kullanılırken, büyüklerde dizel motorların kullanımı gereklidir. Ancak melez mo-
torların ve dalgadan enerji üretecek sistemlerin ya da güneş panellerinin kullanımı 
da ilgi çekici seçenekler arasındadır.

Ancak seçilecek tekne yapısı ve tahrik mekanizması ne olursa olsun İDA’nın 
inşasında Lloyd tarafından belirlenen İDA standardına (Lloyd’s Register, 2017) 
uyulması gerekecektir.
Ülkenizdeki rüzgâr koşullarına ilişkin yapılan bir çalışma (MGM, 2019), Türkiye 
denizlerinde ortalama rüzgâr gücünün 10-12 m/sn olduğunu göstermektedir. El-
bette 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 İHA’nın en azından 20 m/sn 
rüzgâr koşullarında uçabilmesi gerektiğini göstermektedir.

Ancak iki tip platform için geliştirme aşamasındaki ara aşamalarda daha düşük 
dayanımla çalışılabilir.

3.2. Otomasyon Seviyesi
İnsansız araçların otomasyon seviyelerine ilişkin pek çok sınıflandırma önerilmiştir. 
Bu çalışma kapsamında aşağıdaki sınıflandırmanın kullanılması tercih edilmiştir 
(Lloyd’s Register, 2017):

AL 0) Manuel: Otonom işlevi yok. Tüm eylemler ve kararlar insanlar tarafın-
dan gerçekleştirilir (dikkat, süreçte insan müdahalesi olan kısmi otono-
mileri olabilir), yani tüm eylemleri insanlar kontrol eder. 
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AL 1) Tümleşik Karar Desteği: Tüm eylemler insan operatör tarafından ger-
çekleştirilir, ama karar destek aracı seçenekler sunar ya da seçilen eylem-
leri etkiler. Veriler, araç üstündeki sistemlerden sağlanır.

AL 2) Tümleşik&Ayrık Karar Desteği: Tüm eylemler insan operatör tarafın-
dan gerçekleştirilir, ama karar destek aracı seçenekler sunar ya da seçi-
len eylemleri etkiler. Veriler, araç üstündeki ya da dışındaki sistemler-
den sağlanır.

AL 3) Süreçte ‘Etkin’ İnsan: Kararlar insan nezaretinde alınır ve eylemler in-
san nezaretinde gerçekleştirilir. Veriler, araç üstündeki ya da dışındaki 
sistemlerden sağlanır.

AL 4) Süreçte İnsan, Operatör/ Nezaretçi: Kararlar otonom alınır ve eylemler 
otonom gerçekleştirilir, insan nezaretçi vardır. Ciddi kararlar, insan ope-
ratörün araya girerek kontrolü devralabileceği şekilde gerçekleştirilir.

AL 5) Tam Otonom: Kararlar tamamıyla sistem tarafından alınacak ve ey-
lemler sistem tarafından gerçekleştirilecek, insan denetiminin çok az 
olduğu sistemler.

AL 6) Tam Otonom: Görev esnasında kararların tamamıyla sistem tarafından 
alındığı ve eylemlerin sistem tarafından gerçekleştirildiği, denetimsiz 
sistemler.

3.3. Sensörler/İletişim Cihazları
İA’nın otomasyon seviyesi iki parametre üzerinde ters yönde eder. Düşük otomas-
yon seviyelerinde, operatörün müdahalesinin sağlanabilmesi için tüm sensor veri-
lerinin aktarılması gerekirken otomasyon seviyesi arttıkça aktarılacak veri miktarı 
düşer. Ancak tam ters olarak düşük otomasyon seviyelerinde operatöre sunulması 
gereken sensor verisi miktarı basit ve sınırlıyken, otomasyon arttıkça yazılım tara-
fından doğru kararların verilebilmesi için ihtiyaç duyulan sensor verisi miktarı da 
artar. Bu ilişki Grafik 1’de gösterilmiştir.

 Grafik-1. Otonomi ve Bant Genişliği-Sensor Verisi Miktarı İlişkisi 
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İletişim ihtiyacının yüksek olması nedeniyle düşük otomasyona sahip sistemle-
rin görev menzili kısıtlıdır. Zira mobil unsurların iletişim için telsiz spektrumunu 
kullanmaları gereklidir ve yüksek veri alışverişi kapasitesi sunan yüksek frekansların 
sönümlenmeleri yüksek, dolayısıyla iletişim menzilleri daha sınırlıdır. Ayrıca yakın 
mesafede 4.5G gibi LOS teknolojileri kullanılabilirken, uzak mesafelerde uydu ileti-
şimi gibi BLOS teknolojilerinin kullanılması gerekmekte, bu da iletişim maliyetlerini 
arttırmaktadır. Bu üç parametrenin karşılıklı etkileşimi yakın mesafede düşük oto-
masyonlu 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 sunabi-
lecek sensörler olarak SAR, ISAR ve LIDAR radarları bir seçenek olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Zira geleneksel seyir radarları sadece basit bir yansıma sağlamaktadır-
lar, 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 işlevlerinin yerine getirilmesini gerektirmektedir.

Ancak hangi otomasyon seviyesi ve hangi sensörler tercih edilirse edilsin modül-
ler arası iletişimde uluslararası JAUGS (Joint Architecture for Unmanned Ground 
Systems) standardının esas alınması, sistemin ticarileştirilmesi açısından önemlidir 
(Torrie ve diğerleri, 2002).

3.4. Görevler
Hâlihazırda dünyada gerçekleştirilen İA uygulamalarının çoğu askeri olduğu için 
görev ihtiyaçları da askeri niteliktedir. Örneğin İDA’lar genellikle mayın tarama 
ve avlama, Denizaltı Savunma Harbi, Deniz Güvenliği, Özel Harekât Desteği gibi 
alanlarda geliştirilmişlerdir. Ancak İHA ve İDA’ların görev ihtiyaçlarının çeşitlen-
dirilmesine yönelik çalışmalar dünya çapında devam etmektedir (Yan ve diğerleri, 
2010).

Sahil Güvenlik Komutanlığının, İçişleri Bakanlığına bağlı bir kolluk gücü ol-
ması nedeniyle görev ihtiyaçları da farklılaşmaktadır. Bu kapsamda diğer ülkelerde 
şehir güvenliğinde polis ekiplerine destek olacak insansız hava araçlarının geliştiril-
mesini hedefleyen çalışmalara daha yakın bir ihtiyaç söz konusudur (Betancourt, 
2014). Bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyduğu görev tipleri 
aşağıda detaylandırılmıştır:

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.
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Refakat: Bu görev de bir tür Karakol/Devriye’dir. Ancak seyir rotasının belirsiz 
olması ve uzun sürebileceği için bir İA’dan başka bir İA’a görev devir teslimi yapıl-
ması ihtiyacının ortaya çıkabilecek olması açısından farklılık göstermektedir.

Arama ve Kurtarma: Bu görev de Karakol/Devriye görevine benzer şekilde 
belirlenen bir alanda karakol yapılmasını içermektedir. Ancak belirlenecek paternin 
SGRS sisteminden alınması dolayısıyla AL 2 otomasyon seviyesine çıkılmasını ge-
rektirmektedir. 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 şartları gerek Sahil Güvenlik görevlerinin önceden kes-
tirilemeyen doğası, Sahil Güvenlik Komutanlığının son kertede Çok Maksatlı bir 
İDA’ya ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Yine İHA’larda da en azından Sınıf-I 
Küçük ya da WCG II tipinde bir platforma ihtiyaç vardır. Ancak ülkemizdeki tek-
nolojik altyapı göz önüne alındığında iki proje de de “emekle-yürü-koş” tarzında 
aşamalı ve uzun vadeli bir planlamayla hareket edilmesinde fayda görülmektedir. Bu 
kapsamda aşağıdaki ana ve alt aşamaları takip eden bir ürünleşme süreci izlenebilir.

YODA Yol Planı:
1. Liman Sınıfı İDA (Fok) İnşası

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 İDA (Yunus) İnşası
2.1. Nezaretsiz Seyir (Unsupervised Navigation) (Navigation AL 5),
2.2. Faydalı Yük Geliştirme, Can Salı Atım Modülü (Rescue AL 3),
2.3. Faydalı Yük Geliştirme, Pervane Durdurma Modülü (Prevention AL 3),
2.4. Faydalı Yük Geliştirme, Can Salı Atım Modülü (Rescue AL 4),
2.5. Faydalı Yük Geliştirme, Pervane Durdurma Modülü (Prevention AL 4),

3. Çok Maksatlı İDA (YODA) İnşası
3.1. Faydalı Yük Geliştirme, Silah Modülü (Engagement AL 1),
3.2. Faydalı Yük Geliştirme, Silah Modülü (Engagement AL 2).
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4. OHA Yol Planı:
4.1.Mini İHA (Martı-I) İnşası
4.2. Nesne Çıkarma (Object Extraction),
4.3. Nesne Tanıma (Object Recognition),
4.4. Nesne Sınıflandırma (Object Classification),
4.5. Çatışma Engelleme (Collision Prevention)
4.6. Nezaretli Seyir (Supervised Navigation) (Navigation AL 3),
4.7. Nezaretsiz Seyir (Unsupervised Navigation) (Navigation AL 4),

5. Küçük İDA (Martı-II) İnşası
5.1. Nezaretsiz Seyir (Unsupervised Navigation) (Navigation AL 5),
5.2. Faydalı Yük Geliştirme, Can Salı Atım Modülü (Rescue AL 3),
5.3. Faydalı Yük Geliştirme, Deniz Kirliliği Tespit Modülü (Pollution 

Detection AL 5).
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GİRİŞ

Soğuk Savaş sonrası dönemin yarattığı yeni konjonktür ve küreselleşmenin do-
ruk noktasına ulaştığı 1990’larla beraber güvenlik olgusu büyük bir değişim ve 
dönüşüm sürecine girmiştir. Bu noktada salt askeri tehditlere odaklı güvenlik 
sorunlarını ele alan geleneksel güvenlik yaklaşımları yerini yeni güvenlik yak-
laşımlarına bırakmaktadır. Soğuk Savaş sonrası dönemde güvenlik konsepti ve 
güvenlik sorunları derinleşmekte ve çok daha geniş bir skala ekseninde yaşan-
maktadır. Her ne kadar geleneksel güvenlik yaklaşımı çerçevesinde ortaya konan 
perspektifler geçerliliğini yitirmese de günümüzde yeni tehdit, risk ve sorunlara 
yönelik bir dünya kompozisyonu içinde bulunduğumuz, reddedilemez bir realite-
dir. Söz konusu yeni tehditler, riskler ve sorunlardan biri de siber alana ilişkindir. 
Bu minvalden hareketle, siber güvenlik olgusu özellikle son dönemde ön plana 
çıkmakta ve kendine hem geleneksel hem de yeni güvenlik yaklaşımları içerisinde 
önemli bir alan açmaktadır. 

Öte yandan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) yüksek profilli bir nüfusa sa-
hip olması, reform ve dışa açılım politikasıyla küresel sisteme entegre olması, yük-
selen ekonomik bir profil ile içe dönük, reaktif bir dış politika eğiliminden dışa dö-
nük ve proaktif bir dış politika eğilimine yönelmesi, Asya-Pasifik coğrafyası dışında 
da sergilediği aktif politikalar çerçevesinde hem bölgesel hem de küresel düzlemde 
ön plana çıkmaya başlaması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi beş 
üyesinden birisi olması ekseninde veto hakkına sahip olması, zengin doğal kaynak-
lara sahip olması, gelişen 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 tek-
nolojik yönden hızla gelişen 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 etmekte-
dir. Mevzubahis özelliklerine ek olarak ÇHC siber kapasitesini de her geçen gün 
güçlendirmeye çalışmaktadır. ÇHC’nin önemi siber alanda da ortaya çıkmaktadır. 
Nitekim son veriler ışığında 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).

ÇHC, 2000’li yıllarla beraber siber alanda yaşanan büyük ilerlemeler ekseninde 
özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve RF arasında devam eden siber reka-
bet alanında yer almaya başlamıştır. Bu noktada ÇHC, askeri kapasitesi ve ulusal 
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güvenlik sistemini güçlendirmeye, 1978’den günümüze öncelikli politikası olan 
ekonomik kalkınmasını artırma amacına dönük olarak siber güvenlik politikasını 
geliştirme ve küresel bir siber güce dönüşmeye çalışmaktadır. Bir diğer ifadeyle özel-
likle Soğuk Savaş sonrası dönemde yeni güvenlik konsepti çerçevesinde geleneksel 
güvenlik tehditlerinin boyut değiştirmesi ile devletlerin siber güvenliğe ilişkin po-
litika geliştirmeye başladığı görülmekte ve bu bağlamda ÇHC de iç güvenliğini ve 
istikrarını korumak için öncelikle savunma ardından saldırı amaçlı siber güvenlik 
politikasını geliştirmektedir. 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 şu şekilde 
özetlenmektedir:

1. Ekonomik büyüme ve istikrarı garanti altına almak için siber casusluk ope-
rasyonlarını önleme odaklı dijital teknolojiyi geliştirmek,

2. Çin Komünist Partisi’nin ülkedeki iradesini korumak ve ayaklanmaları ön-
lemek için interneti kontrol etmek, bu bağlamda Çin Komünist partisine 
yönelik gerçekleşebilecek siber casusuluk operasyonlarını önlemek için et-
kin bir sistem kurmak,

3. Ağ teknolojilerine dayanan bilgi savaşlarına karşı önlemler almak ve iç işle-
rine müdahale amaçlı operasyonları bertaraf etmek,

4. Potansiyel rakiplerin askeri altyapılarını, motivasyonlarını, amaçlarını, ye-
teneklerini ve siber etki alanındaki sınırlamaları incelemek ve anlamak1,

5. Askeri senaryolar için hazırlık yapmak ve askeriye aracılığıyla bir rakip-
le siber çatışma 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 dönüşen ÇHC’nin siber güvenlik politikalarına ilişkin çalışmaların ye-
tersiz olduğu tespit edilmektedir. Bu minvalden hareketle bu yönde bir çalışma 
oluşturulmasındaki 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 
çalışmada “ÇHC’nin siber güvenlik politikalarını neden ve ne şekilde oluşturduğu-
na” ilişkin temel araştırma problemine cevap bulunması noktasında nitel araştırma 

1 Her ne kadar ortaya çıktığı yüzyıl ve kimin tarafından yazıldığına ilişkin akademik dünyada tartışmalar devam etse de söz 
konusu stratejinin kökeni, Sun Tzu’nun ünlü eseri “Savaş Sanatına” dayanmaktadır. Bu bağlamda MÖ. 4. ve /veya 5. yüz-
yıllara kadar götürülebilen sratejinin günümüz ÇHC tarafından da kullanıldığı görülmektedir. Sun Tzu, savaş sanatı isimli 
eserinde düşmanı ve /veya rakipleri iyi tanımak gerektiğini onların hazırlıklarını, amaçlarını, moral seviyelerini ve kuvvet 
düzeylerini araştırmak gerektiğinden bahsetmektedir (Tzu, 2017; Kissinger, 2015;55-56; Needham ve Yates, 1994:33-34).
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yöntemi kullanılmakta olup, konuya dair önem arz eden kaynakların özetlenmesi 
ve yorumlanmasına dayanan betimsel analiz ile veriler irdelenmektedir. Sonuç ola-
rak bu çalışmada öncelikle siber güvenlik olgusunun geleneksel ve yeni güvenlik 
yaklaşımları içerisindeki konumu analiz edilmekte, ÇHC’nin siber güvenlik poli-
tikalarını neden ve nasıl oluşturduğu 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 güven-
lik politikasına ilişkin Batı dünyasının ne yönde bir tepki ve söylem ortaya koydu-
ğu, buna binaen ÇHC’nin duruşu ele alınmaktadır. 

1. SİBER GÜVENLİK: GELENEKSEL Mİ, YENİ GÜVENLİK Mİ?
Doğu ve Batı Blokları ekseninde şekillenen iki kutuplu dünya düzeni olarak be-
timlenen Soğuk Savaş döneminde geleneksel güvenlik yaklaşımlarının 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 verilmek-
tedir. 

İki kutuplu dünya düzenin sona erdiği ve bu noktada küreselleşmeninde doruk 
noktasına ulaşması çerçevesinde değişim ve dönüşüm sürecinin başladığı Soğuk Sa-
vaş sonrası dönemde ise güvenlik olgusu analiz edilirken derinleşen ve genişleyen 
bir perspektifle yeni güvenlik yaklaşımları ön plana çıkmaktadır. Yeni dönemin en 
belirgin hususlarından biri güvenlik sorunlarının sadece askeri tehditler olmama-
sı, bununla beraber çevreden, topluma, bireyden ekonomiye, siyasaldan kültüre ve 
teknolojiye çok daha geniş bir çerçevede ele alınmaya başlamasıdır. Bu bağlamda 
kimin güvenliği sorusuna verilen yanıt salt ulus-devlet yerine artık birey, toplum, 
çevre, ekonomi, enerji, bilgi, bilişim ve teknoloji gibi yeni parametrelerin ve dev-
let dışı aktörlerin de içinde olduğu bir özne ve nesneler kümesine dönüşmektedir. 
Ayrıca güvenlik nedir ve nasıl sağlanmalıdır hususu ise yeni kavramsallaştırmalara 
ve çok boyutlu güvenlik tehditlerinin bertaraf edilmesi için takip edilecek yeni po-
litikalara evirilmektedir.

Oluşturulan, depolanan ve paylaşılan dijital verilerden meydana gelen bu nok-
tada bilgiyi depolayan bilgisayarlar, bilgisayarları birbirine bağlayan internet, ka-
palı ağlar, mobil teknoloji, fiber optik kablolar ve uydu temelli iletişimden oluşan 
(Singer ve Friedman, 2014:13-14) siber uzay bağlamında “siber” kavramı en kısa 
haliyle bilgisayar ve internetle ilgi olan her şeyi tanımlamaktadır (Ottis ve Lorents, 
2016). Tehlikeden uzak olma ve tehditlerin olmaması, bertaraf edilmesi olarak ta-
nımlanan ve ulusal, uluslararası, küresel, bölgesel, birey gibi farklı kavramlarla be-
raber kullanılan güvenlik olgusu (Heywood, 2013:33) siber kavramıyla da beraber 
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kullanılmaktadır. Siber güvenlik, siber uzay/alanda meydana gelen güvensizlik ve 
söz konusu alanı güvenli hale getirecek uygulamalarla ilişkilidir. Bu bağlamda siber 
güvenlik, olası tüm tehditlere karşı 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 oluşan iki kutuplu dünya sisteminin (Soğuk 
Savaş) bir ürünü1 olduğu düşünüldüğünde, “siber” olgusu, geleneksel güvenlik yak-
laşımları içinde değerlendirilebilmektedir. Ancak söz konusu kavram, Soğuk Savaş 
sonrası dönemin yeni parametreleri, aktörleri ve özellikle teknolojik ve ekonomik 
küreselleşmenin itici gücüyle ortaya çıkan yeni dinamikler çerçevesinde yeni güven-
lik yaklaşımlarının önemli odak noktalarından birini teşkil etmeye başlamıştır. Bu 
bağlamda siber olgusu hem geleneksel hem de yeni güvenlik yaklaşımları çerçeve-
sinde analiz edilmektedir. Bu durum siberin hem geleneksel güvenlik yaklaşımları-
nın belirginleştiği dönem zarfında ortaya çıkmaya başlaması hem de yeni güvenlik 
yaklaşımlarının geleneksel yaklaşımları dışlamayan doğasından kaynaklanmaktadır. 
Ayrıca yeni güvenlik yaklaşımları çerçevesinde hem tehditlerin boyut değiştirmesi 
hem de aktörlerin çeşitlenmesi (artık salt devlet değil devlet dışı aktörlerin de anali-
ze dâhil edilmesi) siber ve bu doğrultuda siber güvenliğin yeni güvenlik yaklaşımları 
perspektifine eklemlenmesine neden olmuştur. 

Bir diğer ifadeyle Soğuk Savaşın sona ermesi, zaman ve mekân sınırlamasının 
ortadan kalktığı küreselleşme çerçevesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin çığır 
açan bir boyutta ilerlemesi ve yeni güvenlik yaklaşımlarının siber ve siber güven-
likle 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, çağdaş güvenlik yaklaşımları içe-
risinde yer alan yeni bir kavramdır. Soğuk Savaş sonrası güvenlik sorunlarının, 
risklerinin çeşitlenmesi bağlamında siber alanda yaşanan tehditler çerçevesinde 
güvenlik boyutunu da içine alan siber olgusu çağdaş güvenlik çalışmalarında yeni 
ve popüler bir alanı teşkil etmektedir. Sonuç olarak, siber olgusu ve bu doğrultu-
da siber güvenlik geleneksel güvenlik yaklaşımları içerisinde doğmuş olup, yeni 
güvenlik yaklaşımları ekseninde görünürlüğü ve popülaritesi artan bir kavram ve 
alanı teşkil etmektedir. 

1 İnternet, 1945-1990 arasını kapsayan Doğu ve Batı Bloları ekseninde ideolojik ve askeri rekabet ekseninde cereyan eden 
Soğuk Savaş 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 araştırmalar yapıl-
ması için Savunma Bakanlığına Bağlı The Advanced Research Projects Agency’i (ARPA) kurdu. 1960’ların sonuna doğru 
üniversite ve özel kuruluşların da dâhil edilmesiyle ARPANET ortaya çıktı.
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2. ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI 
ÇHC ve siber güvenlik denklemi analiz edildiği takdirde Pekin’in, 1980’lerin sonu 
itibariyle söz konusu alana yönelik politikalarını geliştirmeye başladığı görülmek-
tedir.  ÇHC’de internet kullanımının 1987 yılında başladığı 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 
anlaşılmaktadır. 

Siber güvenlik, hem ÇHC hem de topyekün olarak uluslararası sistem bağla-
mında yeni, popüler olan ve her geçen gün siber alanda yaşanan riskler ve tehditler 
ekseninde önem arz eden bir konuyu teşkil etmektedir. Bu noktadan hareketle 
ÇHC, hem askeri, siyasi, ekonomik yapılanmasını güçlendirmeye hem de Batı 
ve ABD hegemonyasına karşı bir alternatif oluşturup, küresel sistemdeki siber 
egemenliğini sağlam bir zemine oturtmaya ve bu alanda politikalar geliştirmeye 
çalışmaktadır (Journal of Political Sciences & Public Affairs, 2017). Bu konuda 
rol oynayan etkin bir diğer faktör ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin her geçen 
gün gelişim ve dönüşüme uğraması ve ÇHC’nin ülke içindeki internet kulanım 
oranının artış göstermesi çerçevesinde ulusal boyutta siber suç oranının her geçen 
gün artmasıdır. Öte yandan ülke dışından ÇHC internet ağına yapılan siber saldı-
rıların yoğunlaşması noktasında siber güvenlik konusu ÇHC açısından elzem bir 
konu haline dönüşmüştür (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 ilişkin birçok resmi kurumun söz konusu alanda etkin 
olmaya başladığı 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 kurulmuştur. Bu 
kurumların başlıca amaçları ise bilgi teknolojileri alanında yerel teknolojilerin teşvik 
edilip, güçlendirilmesi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve si-
ber politikalara yönelik bütçenin artırılmasıdır. Tüm bu hedefler ise aktif savunma1 

 stratejisinin bir parçasıdır. 
Öte yandan yerel teknoloji bazlı bilişim ve ağ teknolojilerini geliştimenin te-

mel hedef olarak sunulduğu 2006-2020 dönemini kapsayan bilim ve teknolojideki 
gelişimin orta ve uzun vadede sağlanmasına yönelik hazırlanan “Ulusal Program” 
önem arz etmektedir. 

1  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 taşıdığı 
anlam bakımından Çin Uygarlığı tarihindeki Hanedanlıklar dönemlerinde ortaya konan Konfüçyüs’ün ve Sun Tzu’nun 
öğretileriyle örtüşmesidir. (Detaylı bilgi için bknz: Okay, 2017;Tzu, 2017).
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Bununla beraber 2012 yılında kurulan Devlet Konseyi’ne1  bağlı Bilgi Ofi-
si tarafından “Yeni Politika Görüşü” isimli bir strateji ortaya konmuştur. Devlet 
Konseyi’nin koordinasyonu altında ulusal güvenliğin sağlanmasına dönük bilgi ve 
teknoloji güvenliğini koruma ve teknoloji alanındaki aktif kurumlar arasında bilgi 
paylaşımını teşvik etme hedefini içinde barından söz konusu stratejinin, önceki-
lerden temel farkı devlet kurumları ve vatandaşların bilgi güvenliğinin sağlanması 
konusunu önceliklendirmesidir. 

2014 yılında ise “ İnternet Güvenliği ve Enformasyon İçin Merkezi Grup” 
isimli yeni bir kurum kurulmuştur (Raud, 2016:11-14; Gierow, 2014). Bu grup 
ekseninde ön plana çıkan önemli bir husus, bilgi teknolojileri konusunda aktör-
leri kategorize eden çok aşamalı bir güvenlik şemasının (MLPS) oluşturulmasıdır. 
Söz konusu şema çerçevesinde küçük firmalara, kişisel kullanıcılara, finans sek-
törlerine, devlet kurumlarına farklı seviyelerde güvenlik kriterleri uygulanmakta-
dır. Nitekim bu düzenlemeler nedeniyle, Batılı şirketlerin ÇHC’de satış yapma-
ları (Gierow, 2014) ve vatandaşların Batı menşeli facebook, youtube, twitter vb. 
sosyal medya araçlarına ve sayısız internet sitesine erişimi yasaklanmaktadır. Her 
ne kadar özellikle sosyal medya araçlarına yönelik alternatifler (muadiller) sunulsa 
da vatandaşların kendi kimlik bilgileriyle giriş yapmalarından ötürü çok sıkı de-
netimler yapılmaktadır. Öte yandan internet ortamında faaliyet gösteren şirket-
ler başta olmak üzere tüzel kişilerin de lisans alma zorunluluğu bulunmaktadır. 
Dolayısıyla hükümet; her siteye, her kullanıcıya ve internette bulunan her bilgiye 
ulaşabilmektedir. Bu durum aslında sadece ÇHC’nin siber alanda egemenliğini 
güçlendirme hedefinden değil, aynı zamanda Çin Komünist Partisi ekseninde 
şekillenen tek partili yönetim sistemi yapısına dayanmakta ve sistem içi eleşti-
rinin ve hükümete yönelik herhangi bir saldırının önüne geçilmesi amacından 
kaynaklanmaktadır. Her ne kadar bu hususa yönelik eleştirel sesler yükselse de 
ÇHC’nin çok yüksek profilli bir nüfusa sahip olması-yaklaşık 1,4 milyar- ve geç-
mişten günümüze hem ideolojik yapılanması hem de takip edilen iç ve dış politi-
ka çerçevesinde yönetimin sağlam bir zemine oturtulması gerekliliği değişmeyen 
bir realiteyi teşkil etmektedir. 

Tüm bu kurumlara ve uygulamalara ek olarak, uzay teknolojilerinden kaynakla-
nan bilimsel gelişmeleri askeri, siyasi ve ekonomik kapasitesini güçlendirme amacına 
yansıtarak hareket eden ÇHC hükümeti tarafından 27 Kasım 2016’da “ Siber Güven-
lik Strateji Belgesi” yayınlanmıştır. Özetle belgede şu hususlar ortaya konmaktadır:

• Ulusal güvenlik konusunda siber uzay, yeni tehdit ve risklerin oluştuğu ve 
öngörülemez bir şekilde gelişmeye devam eden bir alandır.

1  Devlet Konseyi, ÇHC idari sistemi içerisinde yer alan 28 üyeli, başbakanın başkanlık ettiği ve hükümet işlerinden 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 girişimine karşı herhangi bir tereddütte kalmaksızın önlem 
alacaktır.

• Ülkenin kritik alt yapı sistemini korumaya yönelik önlemler alınacaktır (Na-
tional Cyberspace Security Strategy, 2016; Journal of Political Sciences and 
Public Affairs, 2017).

Sonuç olarak siber güvenliğe ilişkin ÇHC tarafından geliştirilen planlar, ortaya 
konan stratejiler, oluşturulan kurumlar, düzenlemeler ekseninde şu hedeflere ulaşıl-
maya çalışıldığı görülmektedir:

• İnternet, ağ teknolojileri ve bilişim sektörlerinin geliştirilmesi,
• Söz konusu alana yönelik yerel teknolojilerin teşvikinin 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 güçlendir-

mek için birtakım politikalar takip eden ÇHC, Siber Güvenlik Yasası yürürlüğe 
girmeden önce, bilgisayar virüslerinin engellenmesi ve bilgi güvenliğinin hiyerarşik 
korunmasına yönelik önlemlerin alınması gibi siber güvenlik ile ilgili bazı strateji-
ler, kurallar ve düzenlemelere sahip oluştur (KPMG, 2017). Bununla beraber hem 
siber güvenliğin giderek daha ön plana çıkması hem de bu alanda etkin bir küresel 
aktöre dönüşme hedefi çerçevesinde ÇHC tarafından siber güvenliğe ilişkin yapılan 
önceki düzenlemelerin yasalaştırıldığı ve kapsayıcı bir yaklaşım ortaya konulduğu 
görülmektedir. Bu noktada 1 Haziran 2017 tarihinde “ Siber Güvenlik Yasası” yü-
rürlüğe girmiştir (ReedSmith, 2018). Söz konusu yasa çerçevesinde;

• Dijital akışın enformasyonuna odaklanılarak, kişisel bilgilerin korunmasına 
büyük bir nem verilmektedir. Öte yandan,  kişisel bilgilerin toplanması ve 
kullanılması standartlaştırılmaktadır. 

• Şebeke işletmecilerine ve söz konusu şebeke işletmecilerinin güvenlik gerek-
sinimlerine yönelik somut bir tanım sunulmaktadır. 

• Bilgi altyapısının korunmasına öncelik verilmektedir.
• Hassas verilerin yurt içinde saklanması gerektiği öngörülmektedir.
• Kanunları ihlal etmenin cezaları açıkça belirtilmiştir ve ticari faaliyetlerin 

askıya alınması hususu yer almaktadır (KPMG, 2017; ReedSmith, 2018).
ÇHC’nin siber güvenlik politikaları analiz edilirken üzerinde durulması gere-

ken bir diğer konu ise siber güvenlik aktörleridir. ÇHC ekseninde siber güvenlik 
politikaları bağlamında rol oynayan aktörler, daha sınırlı bir anlatımla sivil ve aske-
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ri olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu iki yapılanma çerçevesinde Çin Komünist Partisi 
(ÇKP), hükümete bağlı resmi kurumlar, telekomünikasyon ve bilişim şirketleri, 
hacker grupları, siber milisler ve siber güvenlik enstitüleri sivil kanatta yer alırken 
askeri kanatta ise Çin Halk Kurtuluş Ordusu bulunmaktadır. Ancak söz konusu ya-
pılanma Şekil 1’de görüldüğü üzere içerisinde çok boyutlu uygulama ve aktörlerin 
bulunduğu daha karmaşık bir yapıyı teşkil etmektedir. 

DEVLET SIRLARI MERKEZ 
KOMISYONU

SIBER SUÇLARLA MÜCADELE 
ALTYAPI GÜVENLIĞI

MERKEZ ŞIFRELEME 
LEADING GRUP

KRIPTOLOJI 
STANDARTLARININ 

GELIŞTIRILMESI, ALINAN 
VE VERILEN VERININ 

ŞIFRELENMESI/ÇÖZÜLMESI

KAMU GÜVENLIK BAKANLIĞI

TÜM DEVLET AĞLARININ  
IŞLETILMESI

SANAYI BAKANLIĞI

STANDART BELIRLENMESI 
VE GELIŞTIRILMESI IÇIN 

ÖZEL SEKTÖR ILE BIRLIKTE 
ÇALIŞMA

ÇIN BAŞKANI
LIDER GRUBUN BAŞKANI

SIBER GÜVENLIK 
STRATEJISI BELGESI

INTERNET BILGI OFISI

DIĞER AKTÖRLER ILE ILETIŞIM

ÇOK SEVIYELI KORUMA 
ŞEMASI’NIN DENETIMI 

HALKIN ÖZGÜRLÜK 
ORDUSU

(PLA)

AĞLARI IZLEME, TEKNIK 
UZMANLIK, KRIZ 

DURUMUNDA ACIL 
MÜCADELE

LIDER GRUBUN IÇINDEKI ÖZEL 
TIMIN BAŞKANI

INTERNET BILGI OFISI 
BAŞKANI

Şekil 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 eksenin-
de ortaya konan yaklaşımdır. Siber güvenliğe ilişkin kullanılan terminoloji analiz 
edildiğinde, mevzubahis terminolojinin Batı’da ve ÇHC’de farklı kullanıldığı gö-
rülmektedir. Bu bağlamda, ÇHC’nin siber güvenlik politikasının somut şekilde 
anlaşılabilmesi için bu kavramın ÇHC bağlamında nasıl kullanıldığı ortaya kon-
malıdır. 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” 
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kavramı kullanılmaktadır. Önemsiz ve basit bir ayrıntı gibi görünen söz konusu 
terminolejilere ilişkin bu küçük farklılık, aslında içinde önemli bir hususu barın-
dırmaktadır ki bu noktada ABD ve Batı ekseninde siber alana yönelik geliştirilen 
literatüre yönelik ÇHC’nin tepkisel tutumu ortaya çıkmaktadır. Nitekim ÇHC 
söz konusu alan bağlamında kendi duruşunu ve özgün sistemini güçlendirmeye ve 
mevzubahis alanda politika üretmeye çalışmaktadır (Raud, 2016:9-10; Darıcılı ve 
Özdal, 2018:10-11).

2. BATI DÜNYASI AÇISINDAN ÇHC’NİN SİBER GÜVENLİK 
POLİTİKALARI
Siber güvenlik konusunda yaşanan zorluklar ve karmaşa, dünyanın en hızlı bü-
yüyen teknoloji devi ÇHC’nin bu alanda takip ettiği politikalar bağlamında be-
lirleyici olmaktadır. Öte yandan siber uzaydan kaynaklanan tehditlere yönelik 
ÇHC’nin takip ettiği siber güvenlik politikasının özelllikle uluslararası platfor-
ma büyük ölçüde kapalı olması ve içerisinde farklılıklar taşıması, Batı dünyasın-
da ÇHC’ye karşı bir şüphe oluşmasına neden olmaktadır. Öyle ki ÇHC’nin si-
ber güvenlik politikaları, Batılı ülkelerin politikalarından ayrılan bazı hususları 
içermektedir. Nitekim Gierow’un (2015) çalışması, ÇHC’nin batı dünyasından 
farklılık arz eden siber güvenlik politikalarının temel unsurlarını ortaya koymak-
tadır. Bu bağlamda, ÇHC kendi bilişim teknolojisini geliştirmeye, sektörde yer 
alan lider ülkelerin ve şirketlerin hegemonyasını kırmaya ve ulusal egemenliğini 
söz konusu alanda güçlendirmeye çalışmaktadır. Bu noktada, “modern dünyanın 
savaş aletlerinden biri olarak” görülen siber güvenliğe yönelik ÇHC’deki ana be-
lirleyici bakış açısı, bağımsız bilgi ve iletişim 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- 
taşıdığı şüpheler, bu alanda ÇHC’ye karşı ortaya konan suçlamalar ekseninde de 
kendini göstermektedir. Nitekim, ÇHC tarafından ABD›ye yönelik siber saldırıla-
rın sürekliliği üzerinde durulmaktadır. Ancak, ÇHC’nin casusluk ve veri hırsızlığı 
yaptığına- özellikle son dönemde Çinli teknoloji şirketi Huawei ve ZTE eksenin-
de-ve gmail’in merkezine yönelik Çin’li hackerların siber saldırı da bulunduğu-
na ilişkin iddialar gün yüzüne çıkarılamamıştır (Cybermag, 2015; The Guardian, 
2011). Buna rağmen ABD yönetimi, Çinli şirket Huawei’ye yönelik yaptırım ka-
rarları almış ve hatta söz konusu kararların diğer Batılı müttefikler tarafından da 
uygulanması konusunda adımlar atmıştır (Karaca, 2019).

Bu minvalden hareketle, küresel güçler arasında yaşanan egemenlik mücade-
lesinin günümüzde büyük ölçüde siber alana taşındığı görülmektedir. İnternet 

Fulya Köksoy



347

ortamında gerçekleştirilen 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 suçla-
malar yıllar bazlı ortaya konmaktadır. Buna göre ÇHC, 2009 yılında google, diğer 
teknoloji firmaları ve ABD’nin “Ortak Saldırı Uçağı” projesinin planlarına ilişkin 
veri hırsızlığı, 2010 yılında İngiliz yöneticilerin verilerine yönelik ve 2011 yılın-
da Güney Kore internet portalına yapılan saldırı, 2013 yılında Amerikalı medya 
şirketleri verilerinin ve 2015 yılında ABD personel yönetim sisteminin hacklen-
mesinden sorumlu tutulmuştur (Valentino ve Yadron, 2015). Eleştiri oklarının ve 
kanıtlanamayan iddiaların hedefinde bulunan ÇHC ise, siber saldırılar konusunda 
esas olarak kendisinin mağdur olduğunu her seferinde dile getirmekte ve bu alanda 
daha aktif olmaya çalışmaktadır ki bu durum özellikle ABD’nin siber istihbarat 
kurumu Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden’ın, ABD 
istihbaratının ÇHC’deki kişi ve kurumların internet ve telefon kayıtlarını izlediğini 
ifşa etmesini takiben daha fazla ön plana çıkmaktadır (Richelson, 2013; Lindsay, 
2015:7-8; Balke, 2018:141; Cuihong, 2018:57). Karşılıklı iddialar ve suçlamalar 
ise ÇHC ve Batı dünyası-özellikle ABD- ilişkileri denklemindeki güven unsurunu 
zedelemektedir. Ayrıca dijital altyapıların alaşağı 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 denkle-
mine karşı kuşkulu bir yaklaşım bulunmaktadır. ÇHC hükümeti ve Çinli bilişim 
şirketleri Batılı devletlere -özellikle ABD- yapılan siber saldırılar konusunda suç-
lanmakta ve yaptırımlara maruz kalmaktadır. Aslında bu durum siyasi, ekono-
mik ve askeri yönden yükselen bir küresel güce dönüşen ÇHC’nin aynı zamanda 
siber alanda da önemli bir aktöre dönüşmeye çalışmasıyla doğru orantılı olarak 
yaşanmaktadır. Öte yandan siber uzayın kendi içinde taşıdığı muğlaklık, karmaşa 
ve saldırıların kaynağının tespiti konusunda şeffaf olmayan bir alanı teşkil 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 ilişkin ortaya konan iddialar ve 
suçlamaların, hem siber alanın öngörülebilir olmaması hem de ÇHC’nin ulusla-
rarası platforma kapalı bir şekilde strateji ve politikalarını geliştirmeye çalışması 
çerçevesinde yakın ve orta gelecekte de devam edeceği rahatlıkla ifade edilebilen 
bir konuyu teşkil etmektedir.
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SONUÇ
İletişim ve bilgi teknolojilerinin sınır aşan bir boyutta gelişim ve dönüşüme uğ-
radığı günümüz dünyasında siber uzay, hem olumlu gelişmelerin yaşandığı hem 
de tehditler ve riskler ekseninde bir nevi yangın yerine dönüşen bir alanı teşkil 
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 za-
manda özellikle son dönemde yükselişe geçen mevzubahis alanda hegemon olma 
hedefine dönük olarak siber güvenlik politikalarını geliştirmeye çalışmaktadır. 
İçerisinde muğlaklıkları taşıyan, 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 şeyin internetle ilişkili olduğu bir dönemde yaşadığımız gerçeği ise bu hususu 
bir kez daha kanıtlamaktadır. Bu minvalden hareketle, ÇHC’nin takip ettiği siber 
güvenlik politikalarını odak noktasına koyan söz konusu çalışma ekseninde çeşitli 
bulgulara ulaşılmıştır.

Çalışma ekseninde yapılan analiz sonucunda öncelikle siber alan ve bu doğ-
rultuda siber güvenliğin, geleneksel güvenlik yaklaşımları içerisinde doğmuş olup, 
yeni güvenlik yaklaşımları bağlamında görünürlük ve popülaritesi artan bir kavram 
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bununla beraber, çalışmanın ana odak noktasını 
teşkil eden ÇHC’nin siber güvenlik politikalarının askeri, siyasi ve ekonomik he-
defler doğrultusunda geliştirmeye çalıştığı görülmektedir. Bu hedeflerin arka pla-
nında ise- bir diğer ifadeyle ÇHC’nin siber politikalarında en belirleyici unsur- Batı 
hegemonyasına karşı bir alternatif oluşturma 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 geliştirmeye 
çalışmakta ve hem ulusal hem de uluslararası düzlemde yasaklı her tür veri akışını 
engellemekte, eleştirel ve hükümete ilişkin muhalefete kapalı bir şekilde son derece 
katı kurallar ve denetimler uygulamaktadır.1

ÇHC’nin siber güvenlik politikasının teoride açık ve belirgin olduğu ancak 
uluslararası platforma büyük ölçüde kapalı olması- uluslararası bilgi teknoloji en-
düstrisinden izole şekilde kendi bilgi teknolojisini geliştirmesi- ve pratik boyutu-
nun somut olarak öngörülebilir olmaması ekseninde Batılı devletlerin siber uzay ve 
ÇHC denklemine kuşkulu yaklaştığını ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber, hem 
ÇHC’nin bilişim sektörü bağlamında önemli bir pazar hem de küresel düzlemde 

1 Uygulanan bu politika, yurt içi ve yurt dışı internet ağlarına ve veri akışına konan sansürle ilişki olup, “Büyük Güvenlik 
Duvarı” olarak nitelendirilen “Altın Kalkan” projesinin uygulanmasıdır (Journal of Political Sciences and  Public Affairs, 
2017).
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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 dönüşmek ama-
cıyla siber güvenlik politikasını geliştirmeye devam edeceği sonucuna varılmaktadır. 
Ayrıca ÇHC’nin siber güvenliğini güçlendirmeye ve uluslararası bilgi teknolojisi 
endüstrisinden izole şekilde kendi bilgi teknolojisini daha fazla geliştirmeye yönelik 
gösterdiği çaba, teknolojik bağımsızlıkla da ilişkilidir ki 2017 yılında yürürlüğe gi-
ren ÇHC’nin Siber Güvenlik Yasası bu hususu kanıtlar niteliktedir. Sonuç olarak, 
siber güvenlik politikaları ekseninde ortaya konan ÇHC’nin Siber Güvenlik Yasa-
sı kapsam, etki ve uygulama bağlamında hem ulusal hem uluslararası platformda 
önem arz etmekte ve merak uyandırmaktadır.
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GİRİŞ

İnsanın ihtiyaçlarının karşılanmasında daha iyi yemek, daha iyi barınma, daha iyi 
ulaşım, daha iyi iletişim gibi örneklenebilecek çabalar; insanların bir arada yaşadı-
ğı, farklı alanlarda uzmanlaşmaların gerçekleştiği, ortak kullanıma sunulan çeşitli 
sistemlerin geliştirildiği bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Toplumsal yapı giderek daha 
da karmaşık hale gelmiş ve aradaki ilişkiler de buna paralel olarak karmaşıklaşmış-
tır. Bu karmaşık toplumsal yapı içerisinde, temel ihtiyaçların giderilmesi için bazı 
fiziki ve siber altyapılar teşkil edilmiş ve toplumun tamamının kullanımına sunul-
muştur. Bu altyapılardan bir kısmının ise birey ve toplum hayatının idamesinde 
arz ettiği önem sebebiyle, birçok ülkedeki uygulamalarda “kritik” olarak adlandı-
rıldığı 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 geçişin ya-
şandığı günümüzde, kritik altyapılar birbirleriyle birçok açıdan ilişki içinde bu-
lunmakta, her geçen gün teknolojik ve sanal sistemler söz konusu altyapıların 
işletilmesinde daha da çok kullanım alanı bulmaktadır. Toplumlar ve bireyler ni-
hayetinde temel ihtiyaçların karşılanması amacı güden bu altyapılara her geçen 
gün giderek artan bir oranda bağımlı olmaktadırlar. Söz konusu bağımlılık, hiz-
metlerin kesintiye uğraması durumunda büyük problemler ortaya çıkarabilmekte, 
hangi sebeple olursa olsun kritik altyapılar tarafından sunulan hizmetlerde meyda-
na gelecek kesintiler, devletlerin vatandaşlarına sunması gereken güvenlik, adalet, 
özgürlük ve sağlık gibi her türlü hizmeti büyük oranda sekteye uğratabilmektedir. 
Bu açıdan toplumsal yaşamla çok yakından ilişkili olan kritik altyapılar, özellikle 
Soğuk Savaş sonrasında ve 11 Eylül 2001 saldırılarıyla birlikte bu önemleri sebe-
biyle, terör gibi karmaşık dinamiklere sahip bir tehdidin de en önde gelen hedefle-
rinden biri olarak karşımıza çıkmaktadırlar.  

Bu çalışmada kritik altyapıların korunmasında, yeni güvenlik ortamında bü-
yük önem arz eden terörizm tehdidine odaklanılmıştır. Araştırmada ele alınan 
konu, son dönemde uluslararası boyutta da üzerinde hassasiyetle durulan bir me-
sele olarak karşımıza çıkmaktadır. Konuyla ilgili BM Güvenlik Konseyinin 2017 
yılında aldığı kararında (UN Security Council, 2017) üye ülkeler; kritik altyapı-
lara yönelik terörist saldırıların etkilerini, hassasiyetleri, karşılıklı bağımlılıkları ve 
bu bağımlılıklar sebebiyle herhangi bir kritik altyapıda yaşanacak bir problemin 
diğerlerine nasıl sirayet edeceğini tespit edecek yöntemler geliştirmeye çağırılmış-
tır. Avrupa Komisyonu da 2004 yılında Terörizmle Savaşta Kritik Altyapıların Ko-
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runması başlıklı bir belge yayınlamıştır (EU, 2004). Devletler düzeyindeyse, ABD 
başta olmak üzere kritik altyapıların korunması konusunda özellikle son 20-30 yıl 
içinde ciddi çalışmalar yapıldığı görülmektedir.

Özcesi kritik altyapılar toplumsal yaşamın devamında ve devlet sisteminin iş-
leyişinde büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan kritik altyapıların terörist 
saldırılardan korunması konusunda sihirli bir reçetenin oluşturulmasının müm-
kün olmadığı aşikardır. Bununla birlikte koruma stratejilerine yardımcı olabilecek 
bazı ilkelere ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. Günümüz güvenlik ortamında 
en başta gelen tehditlerden birisi olan terörizm tehdidi karşısında söz konusu alt-
yapıların korunmasına yönelik, dünyada bir birikim ve tecrübe bulunmakta, BM 
başta olmak üzere uluslararası ve ulusal boyutta artan gayretlere şahit olunmakta-
dır. Dolayısıyla konuyla ilgili bazı varsayımlar üzerinden hareket etmektense söz 
konusu tecrübelerin analitik bir çerçevede incelenmesiyle daha sağlıklı bir sonuca 
ulaşmanın mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda araştırma-
nın amacı; kritik altyapıların terörist saldırılardan korunmasına yönelik güvenlik 
politikalarının oluşturulmasındaki süreçlerin analitik bir inceleme yaparak tespit 
edilmesidir. Elde edilecek sonuçlardan faydalanmak suretiyle izlenecek stratejilere 
yardımcı olabilecek ilkelere ilişkin bir değerlendirme yapmak da mümkün olacak-
tır. Araştırmada, söz konusu analitik çerçevenin güvenlik çalışmaları kapsamında 
teorik bir temele dayandırılması sayesinde, tutarlı ve bilimsel anlamda geçerli bir 
inceleme yapılabileceği kabulünden hareket edilmiştir. Güvenlik literatürü üzerin-
de yapılan inceleme sonucunda Güvenlikleştirme Teorisinin, ihtiyaç duyulan teo-
rik temeli büyük oranda karşıladığı görülmüş ve araştırmada izlenecek yöntemin 
genel esasları bu Teori çerçevesinde oluşturulmuştur.

Ayrıca bu çalışmada, mevcut durumun analizi üzerinden genel olarak bütün 
devletler tarafından kritik altyapıların terörist saldırılardan korunması konusun-
da izlenebilecek ilkelere ulaşılması 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 araştırma kapsamı dışında kalan bazı 
değişkenlerin etkilerinin gözden kaçabileceği değerlendirilmektedir. Bu açıdan 
Güvenlikleştirme Teorisi ve kritik altyapıların terörist saldırılardan korunması ko-
nusundaki literatür taraması ışığında, ABD ve AB, araştırmada esas alınacak iki 
analiz birimi olarak seçilmiştir. Bu sayede söz konusu analiz birimleri üzerinde 
yapılacak incelemeden elde edilen sonuçlarının genelleştirilebileceği değerlendi-
rilmektedir.

Söz konusu çalışma temel olarak üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım-
da Güvenlikleştirme Teorisi çerçevesinde şekillenen araştırmanın yöntemi ortaya 
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konulmuştur. İkinci kısımda ise araştırmanın kavramsal çerçevesi çizilmektedir. 
Bu doğrultuda kritik altyapı kavramının ortaya çıkışı, günümüzdeki durumu ve 
terörizm konusu incelenmektedir. Bu sayede araştırmanın temel kavramlarından 
kritik altyapı kavramının ne anlama geldiği ortaya konulmuş, bu altyapılara yö-
nelik terörizm tehdidinin yapısı araştırılmış ve konunun genel çerçevesi ortaya 
konulmuştur. Esasen analiz birimlerinin seçiminde bu bölümde yapılan incele-
melerden elde edilen sonuçlar etkili olmuştur. Son kısımda ise belirlenen yöntem 
çerçevesinde analiz birimleri üzerinde detaylı incelemeler yürütülmüş ve kritik 
altyapıların terörist saldırılardan korunmasında güvenlik politikalarında öne çı-
kan temalar ortaya konulmuştur. Ayrıca elde edilen sonuçlar üzerinden karşılaş-
tırmalar yapılması suretiyle değerlendirmeler yapılmıştır. İlaveten Araştırmanın 
sonucunda, yapılan analizler ve kavramsal çerçeve üzerinde yapılan incelemeler-
den elde edilen bulgular çerçevesinde kritik altyapıların terörist saldırılardan ko-
runmasında dikkate alınması gerektiği değerlendirilen ilkelere yönelik önerilerde 
bulunulmuştur.

1. GÜVENLİKLEŞTİRME TEORİSİNE DAYALI ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Wæver (1995) tarafından ilk telaffuz edildiği günden bu yana ses getiren bir 
yaklaşım olan Güvenlikleştirme Teorisi, kritik altyapıların terörist saldırılardan 
korunması konusunda her seviyede çok yönlü bir analize imkân sağlaması, ay-
rıca belirli ve birçok çalışmada yer alan bir yaklaşım sunması nedeniyle bu araş-
tırmanın teorik altyapısı olarak benimsenmiştir. Bu kapsamda Güvenlikleştirme 
Teorisinin tutarlı çerçevesinde mevcut olanın analizi sonrasında, güvenliğin nasıl 
tanımlanması gerektiğine ilişkin a priori görüşler üzerinden başlatılacak doğru-
dan analizlerden daha sağlam bir altyapı teşkil edilmesinin mümkün olacağı de-
ğerlendirilmektedir.

Güvenlikleştirme Teorisi, analizin nasıl yapılacağına ilişkin bünyesinde bir yol 
haritası barındırmaktadır. Araştırma çerçevesinde güvenlikleştirme süreci Şekil 
1’de görülmektedir. Buna göre, güvenlikleştiren aktör herhangi bir referans nesne-
sine yönelik bir tehdidi hayatiyet ve aciliyet vurgusu bulunan, mücadele için ola-
ğanüstü yetkilerin talep edildiği özel bir söylemle ortaya koymaktadır. Tehdidin ve 
talep edilen olağanüstü tedbirlerin niteliği, güvenlikleştiren aktörün sosyo-politik 
konumu ve fonksiyonel aktörlerin de etkisiyle bu söylem, güvenlik politikalarında 
değişime yetki verebilme kapasitesine sahip kitle tarafından kabul gördüğünde gü-
venlikleştirme tamamlanmış olmaktadır.

Hayrettin Küpeli



359

Kitle
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Şekil-1. Terörizm Bağlamında Kritik Altyapıların Güvenlikleştirilmesi Süreci1 

Araştırmanın konusu bağlamında güvenlikleştiren aktörün ortaya koyduğu 
tehdit terör tehdididir. Terörizm, varlığa karşı muazzam bir tehdit olarak kabul gör-
düğü oranda, bu tehdidin yöneldiği referans nesnelerinin korunmasındaki güvenlik 
politikaları da farklılık arz edecektir. Dolayısıyla bu araştırmada odaklanılan konu 
kritik altyapılara yönelmiş terör tehdidi olmakla birlikte, terörizmin topluma yönel-
miş bir tehdit olarak güvenlikleştirilmesinin sonuçları da analize dâhil edilmelidir. 

Konu dikkate alındığında seçilecek analiz birimlerinin bazı özelliklere sahip ol-
ması gerekmektedir. En başta kritik altyapıların terörist saldırılardan korunması 
konusunda teori ve uygulama alanında belirli bir geçmişlerinin olması, farklı siyasi 
yapılanmalar arasındaki durumun da incelenmesine imkân sağlamaları ve ulusla-
rarası sistem üzerindeki etki alanlarının geniş olması elde edilecek sonuçların ge-
nellenebilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında ABD ve AB 
analiz için uygun birimler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Seçilen analiz birimleri arasında sağlıklı bir karşılaştırma yapılabilmesi maksa-
dıyla kritik altyapılara yönelik terörizm tehdidinin güvenlikleştirilmesi sürecinin 
incelenmesinde aynı analiz aralığı ele alınmıştır. ABD dikkate alındığında kritik 
altyapı kavramının kökenlerinin daha eskilere gittiği kabul edilse de “kritik altya-
pıların korunması” ifadesi ilk olarak Başkan Clinton döneminde telaffuz edilmiştir 
(Government Publishing Office, 1996). Dolayısıyla, 1990’lı yılların ortalarından 
itibaren, kritik altyapıların korunmasının ABD güvenlik politikaları kapsamına 
dâhil edilen bir kavram olarak net bir şekilde karşımıza çıktığı görülmektedir. Bu 
durum dikkate alındığında, terörizm bağlamında kritik altyapıların güvenlikleşti-
rilmesi konusunda yapılan incelemenin, Başkan Clinton döneminden günümüze 
kadar uzanan bir aralığı kapsaması gerektiği değerlendirilmektedir.

1 Yapılan literatür taraması ışığında yazar tarafından hazırlanmıştır.
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Bu doğrultuda, her ne kadar AB bünyesinde kritik altyapılar ve korunması 
kavramı ABD’ye kıyasla daha sonraki bir tarihte karşımıza çıksa da ABD ile bir 
karşılaştırma yapılabilmesi maksadıyla analiz aralığı olarak yine 1990’ların ortala-
rından günümüze kadar olan dönem alınmıştır. Bu sayede araştırma kapsamında 
incelenen, terörizm tehdidinin genel olarak güvenlikleştirilmesi süreçlerinin karşı-
laştırılması da mümkün olmaktadır.

Belirlenen yaklaşım ve analiz aralığı dikkate alındığında ABD başkanlarının 
görev dönemleri üzerinden kronolojik bir safhalandırmaya gidilmesinin, kritik alt-
yapıların terörizm tehdidi bağlamında güvenlikleştirilmesi sürecinin anlaşılmasına 
katkı sunacağı değerlendirilmektedir. Bu safhalar, izlenen politikalar bağlamında 
nispeten bir bütünlük arz etmektedir. Ayrıca, aşağıda açıklanan gerekçelerle güven-
likleştiren aktör olarak hükümetin ele alındığı dikkate alındığında, her bir başkan-
lık döneminin ayrı bir şekilde analiz edilmesiyle dönemler arasındaki farklılıklar ve 
benzerliklerin de tartışılması imkânı doğmaktadır.

Her iki analiz birimi için yapılan incelemede belirlenen analiz aralığı ve benim-
senen yöntemlerin birbirleriyle mümkün olduğu oranda aynı olması yapılan bu 
karşılaştırmanın geçerliliğini artırmaktadır.  Öte yandan, AB siyasi yapılan-
ması ABD’den farklı bir nitelik arz ettiğinden, ABD analizinde başkanlık dönemleri 
bazında gerçekleştirilen safhalandırma uygulanmamış, analiz aralığının tamamı tek 
seferde ele alınmıştır.

Çizilen bu çerçeve doğrultusunda çalışmada “ABD ve Avrupa Birliği’nin gü-
venlik politikalarında kritik altyapılar terörizm tehdidi karşısında nasıl güvenlikleş-
tirilmiştir?” sorusunun cevabı araştırılmıştır.

Araştırma sorusuna cevap arayışında benimsenen yöntem özet olarak Şekil 2’de 
görülmektedir. 

 Analiz Yöntemi: 
 Retorik Analiz

 Veri: Güvenlikleştiren 
aktörlerin “terörizm” 
ve/veya “kritik altyapı” 
ifadelerini içeren 
söylemleri 

 Olağanüstü yetki 
talepleri

 Güvenlikleştiren 
aktörün sosyo-politik 
konumu

 Ortaya konan 
güvenlik tehdidinin 
özelliği

 Terör örgütlerinin 
faaliyetleri

 Analiz Yöntemi: 
Tematik Analiz

 Veri: 
Analiz aralığındaki 
mevzuat düzenlemeleri 

 Yöntem: 
Güvenlikleştirme 
hamlesi ile kitle kabulü 
ilişkisinin yorumlanması

 Veri: Önceki 
analizlerden elde edilen 
bulgular

Güvenlikleştirme 
Söylemlerinin 

Analizi

Kolaylaştırıcı 
Faktörler

Kitle Kabulü 
Analizi

Genel 
Değerlendirme

Şekil-2. Araştırmanın Safhaları, Veriler ve Analiz Yöntemi
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Bu kapsamda, öncelikle her iki analiz biriminde de yürütme organlarının araş-
tırma kapsamındaki güvenlikleştirme söylemleri retorik analize tabi tutulmuştur. 
Söz konusu söylemlerin tespitinde analitik bir eleme süreci izlenmiştir. İzlenen sü-
reç Şekil 3’te görülmektedir. 

Yürütme organı temsilcilerinin içinde “terrorism” kelimesi geçen söylemlerinin 
taranarak belgelerin kaydedilmesi

Kaydedilen belgeler içinde “Critical Infrastructure”, “Terrorism” ve “Infrastruc-
ture” ifadelerinin sıklıklarının ve metin içi oranlarının tespit edilmesi

Sıklık ve metin içi oran bağlamında alt sınırlar üstünde kalan dokümanların 
tespit edilerek ayrı olarak kaydedilmesi

Alt sınırlar üstündeki dokümanların tek tek incelenerek güvenlikleştirme söyle-
minin özel yapısının aranması (aciliyet, beka, olağanüstü tedbirler ve yetkiler)

Söz konusu özel yapıya sahip olduğu değerlendirilen söylemlerin retorik analize 
alınması

AŞAMA
1

AŞAMA
2

AŞAMA
3

AŞAMA
4

AŞAMA
5

Şekil-3. Retorik Analize Alınan Dokümanların Tespitinin Aşamaları

Güvenlikleştirme söylemlerinin retorik analizi kapsamında ele alınan doküman 
sayıları Şekil 4’te görülmektedir.

1.588

2.500

1.807

375

1.441

Clinton

Bush

Obama

Trump

AB

70

125

83

44

97

21

21

11

5

39

“Terrorism” İfadesi 
Geçen Söylemler

Alt Sınırlar Üzerinde 
Kalan Söylemler*

Güvenlikleştirme
Söylemleri

ARA 
TOPLAM

GENEL 
TOPLAM

6.270

7.711

322

419

58

97

 Olağanüstü yetki 
talepleri

 Güvenlikleştiren 
aktörün sosyopolitik 
konumu

 Ortaya konan 
güvenlik tehdidinin 
özelliği

 Terör örgütlerinin 
faaliyetleri 

* “Critical Infrastructure” tamamı, “Terrorism” ve “Infrastructure” 10 Sıklık veya %1      
Oran (Bush Dönemi 20 Sıklık veya %1 Oran).

Şekil-4. Güvenlikleştirme Söylemlerinin Analizi
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Müteakiben kitle kabulü aşamasında, retorik analizden elde edilen kodlar ve 
anahtar kelimeler yardımıyla analiz birimlerinin yasama organları dokümanları 
üzerinden tematik analiz yapılmıştır. Bu aşamada amaç, güvenlikleştirme söylemi-
nin kabul görüp görmediğinin ve bu doğrultuda güvenlik politikalarındaki deği-
şimlerin hangi temalar altında ortaya çıktığının tespit edilmesidir. Bu aşamada ele 
alınan doküman sayıları ise Şekil 5’te görülmektedir.

44

136

89

11

171

Clinton

Bush

Obama

Trump

AB

Yasama Organı 
Dökümanları*

ARA 
TOPLAM

GENEL 
TOPLAM

280

451

Güvenlikleştirme 
Söylemlerinin 
Analizinden 
Elde Edilen 
Öncül Kodlar 
ve Anahtar 
Kelimeler

* İçeriğinde “Terrorism” ifadesi geçen kanun   seviyesindeki dökümanlar.

Güvenlik 
Politikalarında, 
Terörizmle Mü-
cadele ve Kritik 
Altyapıların 
Terörist 
Saldırılardan 
Korunmasında-
ki Tematik 
Değişimler

Şekil-5. Kitle Kabulü Analizi

Son aşamada ise güvenlikleştirme söylemi üzerinde yapılan retorik analizle, ya-
sama organlarının dokümanları üzerinde yapılan tematik analiz, Güvenlikleştirme 
Teorisi kapsamında kolaylaştırıcı faktörler olarak tanımlanan hususlar ve fonksi-
yonel aktörler olarak terör örgütlerinin faaliyetleri de dikkate alınarak genel olarak 
değerlendirilmiştir. Bu sayede güvenlikleştirme söylemi ve kitle kabulüne ilişkin 
genel resim ortaya konulmuştur. Bu sayede hem güvenlikleştirme söylemi ve kabul 
arasındaki ilişkinin yorumlanması mümkün olmuş, hem de kolaylaştırıcı faktörler 
ile fonksiyonel aktörlerin durumu irdelenebilmiştir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Kronolojik Gelişim 1

Konuyla ilgili literatür tarandığında “kritik altyapı” kavramının kökeninin “Top-
yekûn Savaş (Total War)” anlayışıyla ilişkili olduğu görülmüştür. “Topyekûn Sa-

1 Yazara ait çalışmadan istifade ile hazırlanmıştır (Küpeli, 2019).
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vaş” kavramı, savaşın yapısına ilişkin değişime işaret etmektedir (Collier ve Lakoff, 
2008: 19). 19’uncu yy. ve 20’nci yy. başında güç kazanmaya başlayan bu anlayış 
değişimi savaşların artık sadece ordular arasında bir olgu olmaktan, bütün ulus ve 
ulusal kaynakların dâhil olduğu bir duruma evrilmesine sebep olmuştur. Bir anlam-
da ordu endüstrileşmiş, endüstri askerîleşmiş, ulus kendini ordu üzerinden model-
lemeye başlamıştır.

Bu durum, askerî ve endüstriyel organizasyonların gittikçe daha yakınlaşması 
ile askerî ve sivil alan arasındaki ayrımın bulanıklaşması sonucunu doğurmuştur. 
Savaşın sürdürülmesi için kritik olan metal sanayii, elektrik üretimi ve dağıtımı ile 
ulaşım ve iletişim sistemlerinin, savaş gücünün elde tutulması ve geliştirilmesi mak-
sadıyla devlet tarafından kontrol edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, 
söz konusu tesisler taarruzda askerî birer hedef, savunmadaysa korunması gerekli 
varlıklar haline gelmiştir (Coward, 2009: 411).

Savaşın kapsamı içine günümüzde kritik altyapılar olarak tanımladığımız hedef-
lerin dâhil olmasında, hava bombardımanı kavramının, herhangi bir cephe hattını 
geçme zorunluluğu olmadan doğrudan buralara saldırı imkânı sunması açısından 
önemli bir yeri bulunmaktadır. Düşman hedeflerinin seçimi ve korunacak kritik 
tesislerin tespitine yönelik ihtiyaç, özellikle havacılıktaki imkân ve kabiliyetlerin ge-
lişmesiyle bu alanda çalışma yapmayı zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla stratejik bom-
bardıman adı verilen konsept, kritik altyapıların ortaya çıkışında önem arz eden 
diğer bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Daha öncesinde dünya çapında bilinen ve etki kazanmaya başlamış bir kavram 
olan stratejik bombardıman, İkinci Dünya Savaşı esnasında artık çok yaygın ve 
benimsenmiş bir hale gelmiş ve örneklerine sıklıkla şahit olunmuştur. Savaşın baş-
langıcından itibaren uygulanan stratejiler incelendiğinde, yakıt üretim tesisleri veya 
demiryolu hatları gibi ekonomik değeri olan hedeflerin savaşın tüm taraflarınca 
bombardımana tutulduğu görülmektedir. (Phillips ve Axelrod, 2005: 1348; Butler, 
1971: 411; Webster ve Noble, 1961; McFarland ve Newton, 1998). Bu stratejilerde 
amaç, düşmanın savaşma gücünü hem maddi hem de manevi olarak yok etmek ola-
rak ortaya konmuş, bu mantıkla özellikle savaşın ilerleyen safhalarında sivil nüfus 
öncelikle hedef alınmaya başlamıştır. Burada maksat, korku ve yılgınlık yaratarak 
sivil halkın mücadele azmini yıkmak ve düşmana bu anlamda kendi içinden bir 
baskı oluşturmak suretiyle teslim olmasını sağlamaktır.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise sivil savunma çabaları, stratejik bombardı-
man konseptine savunmacı bir yaklaşımla, özellikle ABD politikalarında ülkelerin 
hayati sistemlerini nükleer bir saldırıdan korumaya evrilmiştir. Askeri endüstri te-
sislerinin hassasiyetini azaltmak, herhangi bir saldırı durumunda kritik faaliyetlerin 
devamını sağlamak için yedek kapasiteyi artırmak (Light, 2002), tesisleri ülkenin 
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farklı bölgelerine dağıtmak maksatlarıyla çeşitli politikalar ortaya konulmuştur (Ga-
lison, 2001). Amerikan resmi güvenlik politikası, Soğuk Savaş yıllarında muhtemel 
bir nükleer çatışma senaryosunun yarattığı dehşet tablosu sebebiyle sadece nük-
leer savunma üzerine odaklanmıştır. Dolayısıyla yapılan çalışmalar muhtemel bir 
Sovyet nükleer saldırısına karşı yapılacak hazırlıklara yöneliktir. Bununla birlikte 
çalışmaların ilk yıllarından itibaren kullanılan teşkilatlanma esasları ve tekniklerin, 
doğal afetler gibi diğer tehditlere yönelik de kullanışlı olabileceği değerlendirilmiştir 
(Roberts, 2006: 58). Bu kapsamda nükleer savunma için geliştirilen tekniklerin ve 
enstrümanların elverişli yapısından dolayı diğer alanlarda da kullanımına rastlan-
maktadır. (Roberts, 2013: 53). 

Soğuk Savaş’ın yumuşama dönemiyle birlikte terörizm gibi farklı güvenlik 
tehditleri de ön plana çıkmaya başlamıştır. 1989 yılı ve sonrasındaki yıllar birçok 
önemli gelişmeye sahne olmuştur. Berlin Duvarı yıkılmış, Sovyetler Birliği dağılmış 
ve müteakiben Doğu Avrupa’daki komünist hükümetlerin çöküşü gerçekleşmiştir. 
Bu gelişmeler sonrasında ABD’de o zamana kadar hazırlanan planlama ve çalış-
malarda her zaman önemli bir yeri olan nükleer savaş ve Sovyet tehdidi önemini 
kaybetmiştir. Dolayısıyla güvenlik anlayışında yaşanan değişime paralel olarak, yak-
laşık 20 yıldır gündeme getirilen fakat her zaman nükleer tehdidin gölgesinde kalan 
tehditlerin gerçek anlamda ele alınabileceği bir zemin hazırlanmıştır. 

1990’lı yıllarda dünyada yaşanan bir dizi terör olayı ve nihayetinde 11 Ey-
lül 2001 saldırıları güvenlik politikaları üzerinde büyük bir dönüşüm yaratmış, 
ABD’de 25 Kasım 2002 tarihinde çıkarılan İç Güvenlik Yasası (Homeland Security 
Act) ile İç Güvenlik Bakanlığı (Homeland Security Department) kurulması sonrasın-
da güvenlik yönetiminde yeni bir dönem açılmıştır. Yapılan düzenlemelerle FEMA 
da dâhil olmak üzere 22 federal kurumdan yaklaşık 200.000 personel Bakanlık 
bünyesine alınmış, ilk bütçesi de 37 milyar dolar olarak belirlenmiştir (Department 
of Homeland Security, 2015). Bakanlık kurulduğu günden bugüne kritik altyapı-
ların korunması meselesi de dahil olmak üzere ABD güvenlik politikalarının başat 
aktörü olarak rol oynamaktadır.

2.2. Günümüzde Kritik Altyapılar ve Korunması
Ülkelerin kritik altyapılarının tanımlanması ve korunması için önceden belirlenmiş 
tek bir yapısal model bulunmamaktadır. Bu açıdan her ülke; tehdit değerlendir-
mesi, ekonomilerinin büyüklüğü ve yapısı ile politik kültür gibi çeşitli özelliklerini 
değerlendirerek bir model oluşturmaktadır. Bunun yanında ülkenin anayasal yapısı 
da (üniter, federal vb.) belirlenen model üzerinde özellikle sorumlulukların dağıtıl-
ması açısından etkili olmaktadır.
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Bu kapsamda kritik altyapıların tanımlanması ve sınıflandırılmasına yönelik 
farklı uygulamalar bulunmaktadır. Örneğin, AB bünyesinde kritik altyapılar; ak-
saklığa uğraması veya tahrip olması halinde sağlık, güvenlik, vatandaşların emni-
yeti ile ekonomik durumlarında veya üyelerin devlet sistemlerinin işleyişinde ciddi 
bir etki yaratacak fiziksel veya bilgi teknolojileri tesisleri, şebekeler, hizmetler ve 
varlıklar olarak tanımlanmaktadır (EU, 2004). ABD’de ise kritik altyapılar; tahrip 
edilmesi veya işlevsiz hale gelmesi durumunda ulusal güvenlik, ulusal ekonomik 
güvenlik, ulusal kamu sağlığı ve güvenliği veya bunlardan herhangi birkaçının birle-
şimi 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 örnekle-
rinden farklı uygulamalara da rastlanmaktadır. Öte yandan, tanımlamaların genel-
likle devletin ve sosyal yapının işleyişi için hayatiyet arz eden fiziki ve sanal altya-
pılara vurgu yapıldığı göze çarpmaktadır. Ayrıca birçok uygulamada sektörel bir 
yaklaşım benimsendiği, benzer sektörlerin kritik altyapılar kapsamında ele alındığı 
görülmektedir. 

Kritik altyapılar ve bunlar vasıtasıyla sunulan hizmetler; doğal afetler, kaza-
lar veya terörizm gibi kasıtlı saldırılardan kaynaklı çeşitli tehditlerle karşı karşıya 
bulunmaktadır. Bu tehditlere yönelik dünya çapında mevcut koruma stratejileri 
incelendiğinde, birçok ülkenin riske veya tehdide özel birden çok strateji yerine 
bütüncül zarar yaklaşımını benimsediği görülmektedir. Bu yaklaşımda, farklı kay-
naklardan gelecek bütün tehditleri karşılayacak bir politika ve organizasyonel yapı 
benimsenmektedir. 

Çoğunlukla kıt kaynakların en etkin şekilde kullanılabilmesi maksadıyla esas 
alınan bütüncül zarar yaklaşımında; benzer risk yönetim süreçleri, iş birliği çaba-
ları ile karşı tedbir mekanizmalarının her türlü tehdit için kullanılabilir olduğu 
öngörülmektedir. Bununla birlikte bazı ülkeler, terörizm tehdidine yönelik genel 
stratejiyi tamamlayıcı stratejiler de geliştirmişlerdir. Bu çalışmaların doğal afetler 
gibi önlenemeyen tehditlere karşı ancak pasif tedbirler geliştirilmesi mümkünken, 
terörizm tehdidine karşı hasar oluşmadan önce alınabilecek aktif önleyici tedbirle-
rin de söz konusu olmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Öte yandan bazı durumlarda, kritik altyapıların korunmasına yönelik genel 
bir strateji bulunmasa bile devletlerdeki özel uygulamalar en üst düzey uluslararası 
standartları karşılayan sofistike seviyelere ulaşabilmektedir. Örneğin nükleer ener-
ji sektöründe soğuk savaş sonrasında Ukrayna, nükleer materyallerin ve tesislerin 
fiziksel koruması için etkin ve modern bir sistem geliştirmiştir (Nuclear Security 
Summit, 2016).
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Bu durumda, kritik sektörlerin çoğunluğuna yönelik ayrı ayrı da olsa politi-
kalara, düzenlemelere ve yerleşik 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 karşılıklı 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, karşı tedbirler geliştirme ve iyileştirme 
aşamalarında sektörler arası koordineli bir çalışma mümkün olabilmektedir. 

Bunun yanında sadece sektörlere veya belli alanlara odaklanan yaklaşımlar, ku-
rumlarda yürütülen faaliyetlerin mükerrerliği neticesinde kaynak israfına da neden 
olabilecektir. Oysa bütüncül bir strateji sayesinde, iş akışlarının rasyonel hale geti-
rilmesinin yanında, önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda insan gücü ve kay-
nakların doğru şekilde dağıtılması mümkün olabilmektedir. Burada ifade edilmek 
istenen husus başarısı kanıtlanmış ve uluslararası standartları karşılayan sektörel 
veya spesifik tedbirlerin kaldırılarak yerlerine yeni bir sistem kurulması değildir. 
Bunun yerine vurgulanan nokta, yapbozun farklı parçalarının bir şemsiye altında 
tutarlı bir yönetim sağlamak maksadıyla birleştirilmesidir. 

Yapılan inceleme sonucunda kritik altyapıların korunması çabalarında genel 
olarak; organizasyonel yapıların net bir şekilde tanımlanması, ölçülebilir hedefle-
rin ve faaliyet takviminin ortaya konulması, acil durumların önlenmesi ve yöne-
tilmesine yönelik farklı alanlardaki faaliyetlerin uyumlu bir şekilde yürütülmesini 
sağlayacak bir yapı oluşturulması çabaları dikkat çekmektedir. Bu esaslarla ülkeler, 
kendi özel şartları ve ihtiyaçlarını dikkate alarak kendilerine has yaklaşımlarını ge-
liştirmektedirler. Bu kapsamda faaliyetlerin odak noktasının, noktaları birleştirecek 
ve ilgili tüm aktörlerin arasındaki ilişkileri düzenleyecek bir stratejinin ortaya ko-
nulması olduğu değerlendirilmektedir.

2.3. Kritik Altyapılar ve Terörizm
Soğuk Savaş’ın yumuşama dönemiyle birlikte nükleer savaş tehdidinin görece etki-
sini kaybetmesi ile terörizm, güvenlik politikalarında dikkate alınmaya başlayan bir 
tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; Arap-İsrail Savaşları, Münih’te 1972 
yılında gerçekleştirilen terörist eylemler, 1973 Petrol Krizi gibi gelişmeler sonrasın-
da ülkeleri askeri olarak doğrudan tehdit etme kapasitesine sahip olmayan aktörler 
tarafından ülkenin kritik altyapılara bağımlılığının istismar edilebileceği düşüncesi 
oluşmaya başlamıştır. Terörizm düşük yoğunluklu çatışma içinde stratejik bir araç 
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olarak algılanmaya başlanmış (Kupperman, Van Opstal ve Williamson, 1982: 24), 
kritik altyapılardaki hassasiyetlerin teröristler tarafından istismar edilebileceği de-
ğerlendirmeleri yaygınlaşmıştır.

Terörizm tehdidinin tarihi gelişimi çerçevesinde günümüzdeki durumuna ba-
kıldığında, terörist örgütlerin eylemleri ile toplum üzerinde korku yaratmak su-
retiyle siyasi hedeflerine ulaşma çabası içinde olduğu görülmektedir. Söz konusu 
örgütler bu eylemleri ile kitlelere, taraftarlarına ve yöneticilere bir mesaj gönder-
mektedir. Kitlelere gönderilen mesaj, örgütün amaçları doğrultusunda bir siyasi de-
ğişim gerçekleşmediği takdirde dehşet 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 ku-
rulmasını sağlamaktır. Taraftarlarına ve toplumun diğer kesimlerine; kendilerinin 
güçlü, düşmanınsa güçsüz ve zafiyet içinde olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır-
lar. Bu açıdan terörist eylemler, kendi isteklerini kabul etmedikleri takdirde yöneti-
cilerin otoritelerinin sorgulanacağı bir ortam yaratma tehdidinin bir ifadesi olarak 
da değerlendirilebilir. Dehşet ve korkunun, yaygın ve üst seviyede oluşturulması, 
terör örgütlerinin önde gelen amaçlarındandır.

Bu kapsamda; toplumsal, ekonomik, askeri, siyasi mekanizmaların kısaca dev-
let sisteminin işleyişinde çok önemli bir rolü olan, eksikliği veya devre dışı kalması 
geniş toplumsal, ekonomik ve siyasi karşılık bulan kritik altyapılar terör örgütleri-
nin en başta gelen hedeflerindendir. Örnek olarak, 28 Haziran 2016 günü akşam 
saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında 42 kişinin hayatını kaybetmesi, 238 
kişinin yaralanması (NTV, 2016) ile sonuçlanan terörist eylem dünya kamuoyun-
daki yankısı, ortaya çıkan korku ortamı gibi sonuçları itibarıyla terör örgütlerinin 
iştahını kabartmaktadır. Son zamanlarda ülkemizde ve dünyada meydana gelen te-
rör saldırılarının havalimanları, metro istasyonları, enerji altyapıları gibi hedeflere 
yönelik olarak gerçekleştirilmiş 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 dur-
maya başlamıştır. Bu husus önemsenmekte ve ulusal veya uluslararası boyutta ya-
pılacak olan çalışmalara katkı sunacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda BM 
Güvenlik Konseyi’nin 13 Şubat 2017 tarihli kararı (UN Security Council, 2017), 
kritik altyapıların terörist saldırılardan korunmasına yönelik uluslararası yaklaşı-
mın çerçevesini çizen önemli bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır. Belgede genel 
olarak kritik altyapıların terörist saldırılardan korunmasının önem arz ettiği ifade 
edilmekte, bu konuya ilişkin stratejilerin devletlerin kendi ihtiyaçlarına göre yapı-
landırılması gerektiği belirtilmekte, uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yapıl-
maktadır. Devletler boyutunda ise çok daha erken tarihlerden itibaren, kritik altya-
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pıları terörizm tehdidinden koruyacak stratejiler ve yöntemler üzerinde politikalar 
geliştirmeye başlandığı görülmektedir. 

3. ABD VE AB ANALİZİ
Yapılan analizde, güvenlikleştirme süreci sonunda ABD ve AB güvenlik politikala-
rında terörizm tehdidi ve kritik altyapıların terörist saldırılardan korunması bağla-
mında güvenlik politikalarında ortaya çıkan değişikliklerle ilgili bazı temalara ula-
şılmıştır. ABD özelinde bu bulgular şöyle sıralanabilmektedir:

• Ülke içinde terörizmle mücadele kapsamında koordinasyon ve kontrol faali-
yetlerinin artırılması ve ağırlaştırılmış cezaî düzenlemeler yapılması,

• Ülke dışında terörist örgütlerin yuvalandığı iddia edilen coğrafyalarda askeri 
operasyonlar gerçekleştirilmesi,

• Terörizmle mücadelede uluslararası kamuoyunun desteğinin alınarak, uygu-
lanan yaptırımların etkinliğinin artırılması ve yürütülen askeri operasyonlara 
bir meşruiyet zemini kazandırılmaya çalışılması,

• Kritik altyapılara yönelik koruma planlarının daha çok bu altyapıların mu-
kavemetini artırmaya yönelik doğal veya insan kaynaklı tüm tehditleri kap-
sayan bir nitelikte hazırlanması,

• Kritik altyapıların terörist saldırılardan korunmasının genel olarak terörizm-
le mücadele politikaları kapsamına dahil edilmesi,

• Kritik altyapıların korunmasında söz konusu altyapıların birçoğunun özel 
sektör tarafından işletildiği dikkate alınarak, güvenliğin sağlanmasında ka-
mu-özel sektör ortaklığına önem verilmesi,

• Kritik altyapıların korunmasında fizikî tedbirlerin yanında siber güvenlik 
meselesinin de önemli bir yer tutması.

AB bağlamında ulaşılan bulgular ise aşağıda sıralanmıştır:
• Terörizmle mücadelenin askeri boyutuna vurgu yapılmaması,
• Üye ülkelerin adli ve kolluk birimleri arasındaki iş birliğine yoğunlaşılması,
• Sınır güvenliğinde koordinasyon ve iş birliği,
• Siber güvenliğin sağlanması,
• Kritik altyapıların mukavemetinin artırılması,
• Araştırma ve geliştirme çabalarının desteklenmesi,
• AB güvenlik politikalarının üye ülkelerin güvenlik politikalarını tamamlayıcı 

bir yapıya sahip olması.
ABD ve AB analizinden elde edilen bulguların karşılaştırılması, araştırmanın 

sonucu açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu hususa da kısaca değinilmesi 
faydalı olacaktır. ABD bünyesinde kritik altyapılar ve korunması meselesi farklı 
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dinamikler üzerinden şekillenmiş olsa da özellikle 11 Eylül sonrası süreçte terörizm 
tehdidinin kritik altyapıları koruma politikalarının evrilmesine sebep olduğu de-
ğerlendirilmektedir. AB bağlamında ise kritik altyapıların korunması meselesinin 
güvenlik gündemi içine dâhil olmasında terörizm tehdidinin başlı başına bir faktör 
olduğu yorumu yapılabilir.

ABD bünyesinde kritik altyapıların genel olarak doğal veya insan kaynaklı teh-
ditlerden korunmasına yönelik çok daha kurumsallaşmış düzenlemelere rastlan-
maktadır. AB örneğinde ise konuyla ilgili gayretlerin, kendine has siyasi yapısından 
kaynaklı problemlere odaklandığı görülmektedir. Bu problemlerin en başında, bilgi 
paylaşımı ve ortak hareket edebilme kabiliyetinin, üniter veya federal devlet sis-
temleri ile karşılaştırıldığında sınırlılık arz etmesi gelmektedir.  Bu kapsamda ABD 
bağlamında terörizmle mücadele konusunda kolluk yetkilerinin artırılmasına yö-
nelik çabalar ön plana çıkarken, AB’ye dönüldüğünde, üye ülkelerin kolluk ve adli 
birimleri arasında bilgi paylaşımı ve iş birliğinin artırılmasına odaklanıldığı görül-
mektedir.

AB tarafından konuyla ilgili alınan bütün tedbirlerde demokrasi, temel haklar 
ve hukukun üstünlüğüne yapılan vurgu dikkat çekerken, ABD güvenlikleştirme 
söylemleri ve yasal düzenlemelerinde bu konuların çok daha geri planda kaldığı 
görülmektedir. Konuyla ilgili hem ABD hem de AB’de sektörel bir yaklaşım söz ko-
nusu olmakla birlikte, ABD stratejileri içinde farklı sektörler arasında koordinasyon 
mekanizması oluşturma yönünde daha somut çalışmalara rastlanmaktadır. Ayrıca 
kritik altyapıların korunmasında kamu-özel sektör iş birliği her iki analiz biriminde 
de önemle ele alınan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kritik altyapıların terörist saldırılardan korunmasında her iki analiz birimin-
de de önemle ele alınan bir diğer husus siber güvenlik meselesidir. Ayrıca kitle 
imha silahları gibi farklı mahiyette tehditlerin dikkate alınmasına ilişkin 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 edilmiştir. 

Her iki analiz biriminin karşılaştırılmasına yönelik genel bir değerlendirme 
yapmak gerekirse, farklı siyasi yapılanmalar ve politik tercihler doğrultusunda fark-
lılıklar 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.

SONUÇ 
İncelenen literatür ve küresel çaptaki uygulamalar ile yapılan analiz ışığında kritik 
altyapıların terörist saldırılardan korunmasında izlenecek stratejilere yardımcı ola-
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cağı değerlendirilen bazı ilkelerin ortaya konulması mümkün olmuştur. Bu kap-
samda belirlenen ilkeleri şu şekilde sıralanabilir:

• Kritik altyapıların korunmasında koordinatör kurum belirlenmelidir;
• Bütüncül ve farklı alanlardaki gayretleri koordine edecek plan ve strateji 

oluşturulmalıdır;
• Standartlar oluşturulmalı ve denetlenmelidir;
• Kritik altyapıların terörist saldırılardan korunması genel olarak terörizmle 

mücadele politikalarının içine dahil edilmelidir;
• Kamu özel sektör iş birliği yapıları oluşturulmalıdır;
• 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 durumun-

da birden fazla ülkenin etkilenebileceği kritik altyapılarla ilgili uluslararası 
alanda iş birliği yapılmalıdır;

• Siber güvenlik meselesi büyük önem arz etmektedir;
• Kritik altyapıların terörist saldırılardan korunmasında; konvansiyonel silah-

lar ve patlayıcıların yanında kitle imha silahlarının ve diğer güncel tehditle-
rin de dikkate alınması gerekmektedir;

• Kritik altyapıların korunmasına yönelik alınacak tedbirlerde güvenlik-özgür-
lük dengesi gözetilmelidir;

• Fiziki ve siber alanda farklı senaryolar üzerinden, tüm paydaşların katılımı ile 
müşterek tatbikatlar düzenlenmelidir.

Ulaşılan bu ilkelerin kritik altyapıların terörist saldırılardan korunmasına yö-
nelik politika oluşturma, bu kapsamda güvenlik politikalarının geliştirilmesi gibi 
çabalara katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.
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GİRİŞ

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren küresel ekonomik düzen kapsamında, devlet-
lerin ulusal güvenlik ve dış politika faaliyetlerindeki etkinlikleri, temel olarak ülke-
lerin ekonomik potansiyelleri ile ilgilidir. Başka 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 gü-
venliği, makro açıdan sürdürülebilirliğin yegâne ölçütü konumuna indirgenmiştir. 

Öte yandan, geçtiğimiz yüzyılda stratejik bir önem kazanan uluslararası tica-
ret konusu, ülkelerin ekonomik refahının asıl kaynağını oluşturduğu için kamu 
düzeni, özellikle ekonomik birimlerin ve makroekonomik çıktıların korunması sü-
recinde, serbest piyasa ekonomisinin müdahaleci olmayan temel varsayımlarından 
kısmen uzaklaşmıştır. Diğer bir ifadeyle, devletler ve çok uluslu şirketlerin ekono-
mik güvenliklerini tesis etmek ve potansiyellerini devam ettirmek, diğer taraftan 
kamunun makroekonomik performansının korunması ve geliştirilmesi amacıyla, 
adeta ekonomik milliyetçiliği ön plana çıkaran politika ve stratejileri tercih eden bir 
konuma evirilmiştir. Bu süreçte, ulusal özel/kamu teşebbüslerinin ülke ekonomileri 
içerisinde ağırlığının ve öneminin artmasıyla birlikte, devletler küresel stratejileri-
nin belirlenmesi sürecine, çok uluslu şirketlere dönüşen bu teşebbüslerin çıkarlarını 
ve önceliklerini de dâhil etmeye başlamışlardır. 

Öte yandan, teknolojik yetersizlikler sebebiyle katma değerli mal/hizmet üre-
temeyen, ödemeler dengesi açığı bulunan, küresel markalara sahip olamamış, tam 
anlamıyla ekonomide yapısal reformları gerçekleştirememiş ülkelerde yapılan eko-
nomik casusluk faaliyetleri ve örtülü ekonomik operasyonlar, ulusal ekonomiler 
üzerinde etkin ve yıkıcı sonuçlar doğurabilmektedir. Başka bir ifadeyle, iç/dış borç 
servisini başarıyla sürdüren, siyasal/ekonomik istikrarın hüküm sürdüğü, toplumsal 
refahın toplumun bileşenleri arasında adaletli olarak dağıtıldığı ekonomik iklim-
lerde, 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 şirketlere uyguladıkları analiz sonuçları doğrultusunda yap-
tıkları bağımsız ve tarafsız değerlendirmeler, ilgili ülkelerin ve şirketlerin dış kaynak 
kullanımından doğan yükümlülüklerini yerine getirme hususundaki yeterliliklerini 
ortaya çıkarmaktadır. Ancak KDK’ların ülkelere ve şirketlere uyguladıkları analiz 
sonucu verdikleri kredi derecelendirme notlarının, ekonomik casusluk ve örtülü 
ekonomik operasyonlar kapsamında özellikle gelişmekte olan ülkelerin siyasi yön-
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lendirilmeleri ve yeniden şekillendirilmeleri amacıyla kullanıldığı hususunda ciddi 
iddialar ve bulgular söz konusudur. 

Bu çalışmanın amacı, kredi derecelendirme kuruluşlarının belirledikleri notla-
rın, ülkelerin ekonomik güvenliğine olası etkilerini incelemek ve ilgili kuruluşların 
bu süreçteki fonksiyonlarını betimleyici analiz yöntemi ile değerlendirmektir. Bu-
nun yanı sıra, küresel güç odaklarının ekonomik casusluk ve örtülü ekonomik ope-
rasyonlar aracılığıyla, hedef ekonomilere siyasi baskı ve şekillendirme amaçlı, kredi 
derecelendirme kuruluşlarını bir manipülasyon aracı olarak kullandığı hususundaki 
görüşleri de değerlendirmektir. 

Giriş bölümü hariç dört ana bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde, 
kavramsal bir çerçeve dâhilinde ekonomik güvenlik konusu ele alınmış, ekonomik 
istihbarat faaliyetlerinin önemi ve etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda ayrıca yakın 
geçmişte yaşanan uluslararası örtülü ekonomik operasyonlara ilişkin veriler de su-
nulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde, KDK’nın çalışma prensipleri ile verdik-
leri kredi notlarının ülkelerin makroekonomik göstergeleri üzerindeki olası etkileri 
analiz edilmiştir. Bu çerçevede, KDK’ların verdikleri notlara getirilen eleştiriler, ya-
kın geçmişte yaşanan uluslararası örnekler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Üçüncü 
bölümde ise, ülke derecelendirmesi doğrultusunda, Türkiye’ye ilgili üç KDK tara-
fından verilen kredi notları analiz edilmiş ve ortaya çıkan çelişkiler, örtülü ekono-
mik operasyonlar ve ekonomik istihbarat faaliyetleri kapsamında değerlendirilmiş-
tir. Çalışmanın dördüncü ve son bölümünde, araştırmanın sonuçları kapsamında 
Türkiye’de ekonomik güvenliğin sağlanması ve istihbarata karşı koyma faaliyetleri 
çerçevesinde genel değerlendirmeler aktarılmıştır. 

1. EKONOMİK GÜVENLİK VE EKONOMİK İSTİHBARAT 
Ekonominin güvenliği üç aşamalıdır. Birinci aşama, ekonomik yapının küresel öl-
çeklerde üretim, rekabet ve kalite olanaklarına sahip olmasının sağlanmasıdır. İkin-
ci aşama, ekonomik yapının yukarıda ifade edilen olanaklar ile donatılmasını ve 
sürdürülmesinin sağlayacak bir yönetime sahip olmasının sağlanmasıdır. Üçüncü 
aşamada ise, kurumsal ve sektörel olarak ekonomik yapının fiziki ve stratejik gü-
venliğinin sağlanmasıdır (Alkin ve Gürlesel, 2004: 25). Özellikle gelişmiş ülkeler, 
uluslararası ekonomik çıkarların korunması ülkenin ekonomik gelişim ve refahının 
korunarak geliştirilmesi, ülkenin büyüme ve gelişmesine engel teşkil edebilecek teh-
ditlerin bertaraf edilmesi, rekabet gücünün korunması ve artırılması için ekonomik 
istihbaratı bir araç olarak kullanmaya başlamışlardır (Aykın, 2017:1). 

Ekonomik istihbaratın tanımlanmasında diğer bir yaklaşım ise, bir ülkenin 
amaçlarına ulaşıp ulaşamayacağının tespiti için ülkenin sahip olduğu ekonomik 
kaynakların incelenmesi olarak belirtilmesidir. Ülkelerin ekonomik, tarım, sanayi, 
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ticaret ve para politikaları gibi finansal yapının incelenmesi olarak özetlenmektedir 
(Özdağ, 2000: 92). Liberal ekonomi sonucunda serbest piyasa ekonomisi, tüzel 
kişileri piyasada rekabete itmiştir. Bu doğrultuda devletler ekonomik istihbarat fa-
aliyetinde bulunduğu gibi özel teşebbüslerde rakip firmalardan bilgi alabilmek için 
departmanlarında “İstihbarat Departmanı” açmışlardır. Özel şirket veya yatırım 
teşebbüsleri sadece rakip firmalara yönelik espiyonaj faaliyetlerinde bulunmamak-
tadır. Yatırım yapacağı ülkenin finans durumu, GSMH’si, vergiler, faiz gibi eko-
nomik sistem ve durumunu da araştırmaktadır (Durmuş ve Karabulut, 2015: 69).

1.1. Ekonomik Casusluk ve Örtülü Ekonomik Operasyonlar
Sanayi devrimini müteakip özellikle sömürgeci devletler, varlıklarının ve devam-
lılıklarının büyük ölçüde sahip oldukları ekonomik güç ve kaynaklara bağlı oldu-
ğunu fark etmiş ve ilerleyen dönemlerde tüm stratejik faaliyetlerini bu doğrultuda 
kurgulamaya özen göstermişlerdir. Bu anlamda, ekonomik güce ve yeterli kaynağa 
sahip olamayan devletlerin, bölgelerinde siyasi, askeri, bilimsel, psikolojik ve tekno-
lojik üstünlüğe erişebilmeleri mümkün olmadığı açıkça görülmüştür. Bu nedenle, 
özellikle geçtiğimiz yüzyılda devletler rekabetçi ekonomik konumlarını korumak ve 
geliştirmek adına stratejik istihbarat faaliyetlerini yeniden yapılandırmış, ekonomik 
istihbarat ve casusluk faaliyetleri kapsamında örtülü ekonomik operasyonlara hız ve 
öncelik vermişlerdir. Bu çerçevede ilgili faaliyetlerin temel amacı, yakınlık derece-
sinden bağımsız olarak hedef ülkelerin ekonomik, finansal ve ticari yeterliliklerinin 
tespiti, analizi ve yönlendirilmesi suretiyle ulusal güvenliği ilgilendiren tüm konu-
larda, ekonominin rekabetçi yapısını korumak adına müdahaleci bir yaklaşımı öne 
çıkaran politikalar izlemektir.  

“Gizli Ticari Hırsızlık” veya sıkça adlandırılan ifadeyle ekonomik casusluk, ge-
nellikle iki yöntemden birisiyle gerçekleşir; 

(1) Hoşnutsuz bir çalışan, şirketin ticari sırrını kendi maddi menfaatleri için 
veya şirkete zarar vermek için yanlış yönlendirir, 

(2) Bir şirketin veya yabancı bir ülkenin ticari rakibi, kendi finansal çıkarlarını 
ilerletmek için ticari sırrı kötüye kullanır. Bu hırsızlıkların meydana geliş şekli, kar-
maşık bir yapı (bilgisayar korsanlığı, telsiz müdahalesi, casus aygıtları) ile sıradan 
bir şekil (yineleyerek ezberleme, belgelerin hırsızlığı ya da fotokopilerinin çekilme-
si) arasında değişebilmektedir. Bazı ülkeler, casusluk yapmak için büyük kuruluşlar 
veya istihbarat servisleri yerine konusunda uzman bireyleri kiralamayı tercih etmek-
tedirler. Nihayetinde, ticari sırrını geliştirmek için yıllarca çalışmış ve milyonlarca 
dolar yatırım yapmış olan işletme sahibi (ya da patent sahibi), ticari sırrını rakipleri-
ne ve kamuoyuna açıklamadan kullanabilecek iken, ekonomik casusluk faaliyeti ne-
deniyle her türlü ticari avantajdan mahrum kalabilmektedir. (Nasheri 2005: 7-8). 
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Diğer taraftan, Economic Espionage Act (ABD Ekonomik Casusluk Kanu-
nu’nda-Ekim 1996) belirtildiği üzere: “tipik olarak, casusluk faaliyeti askeri sırlara 
odaklanmıştır”. Ancak Soğuk Savaş sona ermesini müteakip, klasik casusluk fa-
aliyetleri gelişmiş ve dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, ekonomik üstünlüğün 
giderek askeri üstünlük kadar önemli olduğunu kabul etmeye başladılar (Nasheri, 
2005: 5). Bu anlamda ekonomik casusluk; başka bir ülkenin ekonomik güvenliğine 
müdahale etmek ve kendi ekonomik çıkarları için potansiyel hedef ülkeye yapılacak 
sabotaj, gizli veya yasa dışı girişimler olarak tanımlanmaktadır (Potter, 1998: VII). 
1991 yılında CIA başkanı Robert M. Gates, CIA’den talep edilen ekonomik istih-
baratın diğer istihbarat türlerini aştığını belirtmiştir (Özdağ, 2008: 87) .

Geçtiğimiz yüzyılda ülkelerarası güç dengelerinin yeniden inşa sürecinde, eko-
nomik casusluk ve etkin analiz yeteneği çerçevesinde gerçekleştirilen örtülü ekono-
mik operasyonlar, istihbarat olgusunun çarpan etkisi sebebiyle, ülkelerin ekonomik 
pozisyonlarının gelişmesine yönelik ciddi kazanımlara yol açmıştır. Bu anlamda, 
Amerikan casus uydularının Çin’in tarım yapılan alanlarında bulunan yer altı su-
larının 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 eko-
nomik istihbarat ve sanayi casusluğu, bir ülkenin bağımsızlığını dahi kaybetmesine 
yol açabilecek kadar önemli ve tehlikelidir. 1992 yılında İran istihbarat servisinin 
gerçekleştirmiş olduğu bu operasyon, dost ve düşman ülkelerin elde etmeye çalıştığı 
teknolojilerin ne denli tehlikeli olabileceğini gözler önüne sermektedir. CRYPTO 
A.G. dünyanın en meşhur kripto makinelerini üreten bir İsveç firmasıdır. O dönem 
120’ye yakın ülke için kripto makineler üretip satmaktadır. 1992 yılında İran istih-
barat servisi bir CRYPTO A.G. mühendisini tutuklar ve 9 ay boyunca sorguya alır. 
Bu uzun sorgulama sonucunda şu bilgiler elde edilir; NATO ile yapılan bir anlaşma 
çerçevesinde CRYPTO A.G.’nin ürünlerini kullanan tüm ülkelerin şifreli teleks, 
radyo, fax görüşmeleri ABD tarafından izlenebilecektir. Yapılan inceleme sonucun-
da ise CRYPTO A.G. tarafından üretilen makineler ile çekilen her gizli mesajın bir 
kopyasının anında Washington’a gittiği tespit edilmiştir (Suiçmez, 2018: 1).

2. KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI
Günümüzde uluslararası ekonomik ve finansal sistem dâhilinde, fon açığı bulunan 
ülkeler, bu açıkların finansmanını ulusal para ve sermaye piyasalarından sağlayama-
dığı durumlarda, kaçınılmaz bir biçimde fon fazlası bulunan ve yatırım yapmayı 
amaçlayan uluslararası kuruluş ve piyasalara başvurmak durumunda kalmaktadır. 
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Bu tip bir finansal dengesizlik ortamında bulunan ülkelerin uluslararası dış kaynak 
temini ise, büyük ölçüde uluslararası bağımsız kredi derecelendirme kuruluşlarının 
belirlediği ülke notlarına bağlı kalmaktadır. Bu anlamda yeterli kredi notuna (yani 
yatırım yapılabilir bir seviyeye) sahip olan ülkeler, uluslararası para ve sermaye pi-
yasalarından daha düşük maliyetlerin yanı sıra daha uzun vadeler ile borçlanabilme 
imkânına da kavuşmaktadırlar. 

Dünyanın önde gelen yaklaşık on KDK arasında yer alan ve uzun yıllardır oli-
gopol bir piyasada faaliyette bulunan, ABD merkezli üç kuruluş (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 yaklaşık %95’ine hükmeden “üç büyük” kurumsal derece-
lendirme kuruluşundan biri olan ve 1913 yılında New York ABD’de kurulan Fitch 
Ratings firması halen 50’den fazla ülkede 2000’in üzerinde çalışana sahip olup, 
yıllık geliri yaklaşık 730 milyon $ dolayındadır. 1860 yılında kurulan Standard 
and Poor’s firması ise, şu anda 26 ülkede 7000’den fazla çalışanı olup, yıllık geliri 
yaklaşık 2 milyar $ civarındadır. Nihayet, 1909 yılında kurulan Moody’s firması 
günümüzde yaklaşık 35 ülkede 10 000’den fazla çalışana sahip olup, yıllık geliri 
yaklaşık 3,3 milyar $ dolaylarındadır. 

Standart&Poor’s firmasının her ülkenin genel kredibilitesine ilişkin değerlen-
dirmesi hem niceliksel hem de nitelikseldir. Analizin nicel yönleri, bir dizi ekono-
mik ve finansal performans ile yükümlülükleri içermekte iken, verilerin bütünlüğü 
değerlendirildiğinde konunun nitel yönleri de bulunmaktadır. Analiz, politik geliş-
melerinin önemi ve derecelendirmelerin ülkenin gelecekteki borç servisi kapasite-
sini göstermesi açısından nitelikseldir. Standart&Poor’s, ülkelerin derecelendirme 
analitik çerçevesini aşağıda bulunan on farklı kategoriye ayırmaktadır. Analitik 
değişkenler 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 Muh-
temel Borçlar, Parasal Esneklik, Dış Likidite,  Kamu Dış Borç Yükü, Özel Sektör 
Dış Borç Yükü. 

Derecelendirme ölçütleri konusundaki açıklamalarında, Moody’s, Fitch ile 
Standard and Poor’s firmaları, ülke kredi notlarının belirlenmesi sürecinde kullanı-
lan çok sayıda ekonomik, sosyal ve politik faktörlerin bulunduğunu belirtmişlerdir. 
Bununla birlikte, ölçütler ve gerçek derecelendirmeler arasındaki ilişkiyi tanımla-
mak, bazı değişkenler ölçülebilir olmadığından dolayı oldukça zordur. Ayrıca, kredi 
derecelendirme kuruluşları, her bir faktöre atadıkları göreceli ağırlıklar hakkında 
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çok az bilgi vermektedirler. Cantor ve Packer (1996: 39) tarafından yapılan çalış-
mada kullanılan derecelendirme ölçütler ise; kişi başına düşen milli gelir, GSMH 
büyüme oranı, enflasyon oranı, finansal denge, ödemeler dengesi, dış borç, ekono-
mik kalkınma ve temerrüt geçmişi olarak özetlenebilir. Makroekonomik ölçütler 
ile KDK’nın verdikleri ülke notları arasındaki istatistiksel ilişkiyi araştıran bu ça-
lışmanın dikkat çekici sonuçları arasında; “bütçe açığı” ve “ödemeler dengesi” gibi 
ölçütler ile ülkelere verilen kredi notları arasında anlamlı bir ilişki bulunamaması 
yer almaktadır. 

Bu doğrultuda KDK’nın ülkelere, firmalara ve menkul kıymetlere uyguladıkla-
rı analiz sonuçları doğrultusunda, yapmaları gereken tarafsız ve bağımsız değerlen-
dirmeler, ilgili ülkelerin ve firmaların uluslararası dış 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 kap-
samında, özellikle gelişmekte olan ülkelerin siyasi açıdan yönlendirilmelerinde ve 
yeniden şekillendirilmeleri sürecinde önemli bir araç olarak kullanıldığı hususunda 
çeşitli görüşler bulunmaktadır. 

2.1. Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Tutarlılığı ve Güvenilirliği
KDK’ların ülke ve firmalara uyguladıkları analiz sonucu yaptıkları değerlendirme-
lere dair, diğer bir ifadeyle “üç büyüklerin” yayınladıkları notlar ve gerekçelerin 
tutarlılığı ve güvenilirliğine ilişkin, alan yazında çok sayıda araştırmaya ulaşmak 
mümkündür. Ancak bu çalışmaların büyük çoğunluğunun ulaştığı sonuçlar, “üç 
büyüklerin” tutarlılık ve güvenilirlik konusunda sorgulandığı ve ellerindeki gücün 
özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından bir manipülasyon aracı haline dönüştü-
rüldüğü hususunda yoğunlaşmaktadır. 

Bu çerçevede, KDK tarafından kamuoyuna açıklanan kredi notları bir taraftan, 
ülkelerin ve şirketlerin 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 
kuruluşların verdikleri kredi notları kısa/orta vadede ülkelerin makroekonomik 
göstergelerini ciddi bir biçimde etkileme gücüne sahiptir. Ancak, bu kuruluşlar de-
recelendirme sürecinin yeterince şeffaf olmaması, verilen notların aslında ekono-
mik/finansal krizlerin derinleşmesine sebep olmaları, ilgili taraflar açısından erken 
uyarı işlevini yerine getirememeleri ya da derecelendirme sürecinde ihraççı ülkeye/
firmaya maddi bağımlılık nedeniyle tarafsızlıklarını yitirmeleri konularında ciddi 
eleştirilere maruz kalmaktadırlar. Ayrıca açıklanan notların yarattığı sonuçlardan 
sorumlu olmaları veya herhangi bir yaptırıma tabi tutulmamaları, küresel piyasa-
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ların notların geçerliliğini sorgulamamaları ve ilgili kuruluşların yerel piyasaları 
sadece ekonomik göstergeler ve yüzeysel siyasi gelişmeler çerçevesinde takip etme-
leri ve yerel dinamikleri göz ardı etmeleri de dikkat çekici diğer eleştiriler arasında 
sayılabilir. 

Derecelendirme kuruluşları uygulamada çoğunlukla yurt dışı piyasalardan borç 
almak isteyen ülkelerin ve şirketlerin anapara ve faiz ödemelerini zamanında yerine 
getirip getiremeyeceklerini araştırırlar. Yine derecelendirme kuruluşları bunu yapar-
ken, 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 oluşan zarar ris-
kinin değerlendirildiğini; buna karşın, kurlardaki ve/veya faiz oranlarındaki deği-
şimlerin etkisi veya kredinin vaktinden önce ödenmesi ile menkul kıymetin piyasa 
fiyatında oluşan zarar riski gibi risklerini değerlendirilmediğini özellikle ifade etmek 
gerekmektedir (Eren, 2010:113).

Ulusal çerçevede yapılan dikkat çekici çalışmalardan biri, Yunanistan’ın Euro 
bölgesine giriş sürecini ve 2009 döneminde yaşananları ele alan araştırmadır. Yu-
nanistan’ın Euro bölgesine katılımından sonra ekonomisinde bir dönüşüm yaşan-
mamış, aksine makroekonomik göstergelerde bozulmalar görülmüş, ekonominin 
kırılganlığı artmıştır. Buna karşın, kredi derecelendirme kuruluşları S&P tarafından 
Kasım 1998-Ekim 2003 arası dönemde ülkenin kredi derecelendirmesi 4 çentik ar-
tırılarak “BBB”den “A+”ya, Moody’s tarafından Aralık 1996-Kasım 2002 arasında 
ülkenin kredi derecelendirmesi 3 çentik artırılarak “Baa1”den “A1”e; Fitch tarafın-
dan Haziran 1997- Ekim 2003 arasında ise ülkenin kredi derecelendirmesi 4 çentik 
artırılarak “BBB”den “A+”ya yükseltilmiştir. Öte yandan, Yunanistan’ın 2009 yılı 
bütçe açığını iki kattan fazla yukarı yönde düzeltmesi finansal piyasalarda Yunanis-
tan’ın borcunu ödemeyeceğine ilişkin endişeleri artırmış ve kredi derecelendirme 
kuruluşları tarafından kısa süre içerisinde art arda kredi not düşürümleri gelmiştir. 
Yunanistan’ın kredi derecelendirmesi S&P tarafından Ocak 2009-Şubat 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 düşürül-
müştür (Bayar, 2015: 50-51).

Tekin (2016: 200-201) tarafından yapılan başka bir çalışmada, KDK’nın ön-
göremedikleri krizler ve iflaslar değerlendirilmiş 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) ay-
rıntılı olarak incelenmiştir. Bu kapsamda, KDK’nın genelde ülkelerin kriz süre-
cine girdikten sonra hızlı not indirimi yaptıkları, derecelendirmeyi ülkelere karşı 
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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 ulaşılmıştır. 

Toraman ve Yürük (2014: 150) tarafından yakın geçmişte yaşanan Meksika, 
Rusya, Asya, Türkiye, ABD Mortgage, Dot Com krizleri ile Enron Skandalı in-
celenmiş, derecelendirme kuruluşlarının vermiş olduğu notların yanıltıcı olduğu, 
krizleri öngörebilme kabiliyetlerinin bulunmadığı, yüksek not alan ülkelerin kısa 
süre sonra finansal krize girebilme olasılığını bulunduğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır. 

Gür (2011: 75-79) tarafından yapılan çalışmada, KDK’na yönelik genel eleşti-
rileri “erken uyarı mekanizmalarının işlevinin aksaması”, “not indirimi sonrası pi-
yasaların daha da bozulması”, “büyük not indirimleri”, “metodolojinin açık olma-
ması”, “finansal düzenlemelerde kredi notlarına aşırı bağımlılık”, “kredi notlarının 
kredi riskini göstermede yetersiz kalması”, “menkul kıymet ihraç edenlerin KDK’na 
ücret ödemesi” gibi başlıklarda sınıflandırmıştır. Bu eleştirilere karşı geliştirilen dü-
zenlemeleri ise, “metodolojilerin şeffaflığı ve denetimi”, “çıkar çatışmasının önlen-
mesi”, “şeffaflık ve hesap verilebilirliğin artırılması” ve “rekabetin artırılması” bakı-
mından değerlendirmiştir. 

Demir ve Eminer (2014: 108-109) tarafından yapılan başka bir çalışmada 
birçok ülkenin ekonomik göstergeleri çok kötü olmasına rağmen kredi notlarının 
yüksek tutulduğu ifade edilmiş ve iddialar örneklendirilmiştir. 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 şekilde 2011 yılı kamu 
borcunun GSYH’ye oranı % 98,8 olan ve % 3,1 oranında büyüyen İzlanda’nın 
kredi notu, kamu borcunun GSYH’ye oranı % 39,4 ve büyüme oranı % 8,5 olan 
Türkiye’den daha yüksektir. Ayrıca, bu kuruluşların Asya krizini tahmin edeme-
miş olmaları yanında kriz sonrasında da bu ülkeleri; Endonezya, Malezya, Kore ve 
Tayland’ı aşırı düşük derecelendirmeleri ve uzun süre bunu muhafaza etmeleri bu 
ülkelerin karşılaştığı zararı daha da artırmıştır. 

Pagano ve Volpin (2010); Jollineau, Tanlu ve Winn (2014); Kiff, Nowak ve Sc-
humacher (2012) tarafından yapılan araştırmalarda derecelendirme faaliyetlerinin 
finansmanına ve puanlama sürecine ilişkin çelişkilere dikkat çekmişlerdir. Öte yan-
dan, Reinhart (2002); Reisen ve Maltzen (1999); Kruck (2016) tarafından yapılan 
çalışmalarda ise ülke notlarında gözlenen tutarsızlıklar tarihsel bir süreç çerçevesin-
de irdelenmiştir. Guzman (2015) ise üç büyüklerin Rusya’ya yönelik derecelendir-
me sürecinde tamamen siyasi saikler ile hareket ettiği ve Rus ekonomisinin güçlü 
taraflarını görmezlikten geldiğine işaret etmiştir.
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3. TÜRKİYE’NİN ÜLKE NOTUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
Dünyanın önde gelen üç uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun yakın geç-
mişte Türkiye’nin ülke notunda yaptığı değişiklikler, ilgili kuruluşların bilimselliği, 
güvenilirliği, tarafsızlığı ve bağımsızlığı hususlarındaki tartışmaları da beraberinde 
getirmiştir. Bu kuruluşların çeşitli tarihlerde yaptığı düzenlemelerin, Türkiye’nin 
makroekonomik göstergeleri ve ulusal dinamikleri ile örtüşmediği iddiası sık sık 
dile getirilmeye başlanmıştır. Bu nedenle, Türkiye’nin ülke notundaki değişimler ile 
dönemsel makroekonomik göstergeler arasındaki çelişkiler, bu kuruluşların küresel 
güç odaklarının örtülü ekonomik operasyonlarının ve ekonomik casusluk faaliyet-
lerinin birer parçası olduğu hususundaki iddiaları güçlendirmektedir. Bu amaçla, 
ilgili kuruluşların not değişikliklerinin gerekçeleri incelenmiş ve dönemsel ekono-
mik, finansal ve siyasi gelişmeler ışığında verilen puanların objektifliği betimleyici 
analiz tekniği ile incelenmiştir. 

Ulusoy ve Yılmaz (2017) tarafından yapılan bir çalışmada, kredi derecelendir-
me kuruluşlarına yöneltilen eleştirilerin haklılığı değerlendirilmiş ve CDS (Kredi 
Temerrüt Takası) primleri ile kredi puanlarının tutarlılığı incelenmiştir. Bu çalış-
manın sonucunda bazı göstergeler ışığında yapılan ülke karşılaştırmalarında birta-
kım hatalı değerlendirmeler yapıldığı kanısı oluşmuş, 2014-2016 yılları arasında 
Türkiye’nin CDS primleri Rusya’ya göre daha düşük seviyede seyrederken, kredi 
notları aynı olduğu 2014 yılı incelendiğinde ise, Rusya’nın kredi notunun Türki-
ye’nin notundan daha iyi olması, eleştirileri haklı çıkardığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Kargı (2014) tarafından yapılan bir çalışmada, Türk ekonomisine ilişkin KDK’nın 
açıkladıkları kredi puanları ile makroekonomik verilerin ne ölçüde örtüştüğü araş-
tırılmıştır. Bu çalışma sonucunda, Standart&Poor’s isimli kuruluşun Türk ekono-
misindeki değişimleri en yakından takip eden kuruluş olmasına rağmen en olumsuz 
derecelendirmenin de yine bu kuruluş tarafından yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Ayrıca Moody’s isimli kuruluşun makroekonomik göstergeler ile açıkladığı puanlar 
arasından sınırlı bir bağlantının bulunduğu ortaya konmuştur. 

Kılıçaslan ve Giter (2016) tarafından yapılan bir diğer çalışmada, KDK’nın 
derecelendirme faaliyetlerindeki yapısal sorunları araştırılmıştır. Bu çalışma sonu-
cunda, Türkiye’de herhangi bir olumsuzluk yaşandığında süratle kredi notlarını 
revize eden kuruluşların, olumlu gelişmeler karşısında aynı hızla gereken tepkiyi 
göstermedikleri ortaya çıkmıştır. Öte yandan, Yunanistan’ın yaşadığı krizlerde ise, 
(Avrupa’nın baskısı nedeniyle) kredi notunu düşürmede hiç de acele etmedikleri 
müşahede edilmiştir. 

Moody’s tarafından 2019 yılının ortalarında Türk bankacılık sisteminin kredi 
görünümü (zayıflayan ekonomi, takipteki kredilerin artışı, kredi büyümesindeki 
yavaşlama gibi nedenlerden dolayı) negatif izlemeye alınmıştır. İlgili açıklamada, 
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Türk bankacılık sisteminin uzun yıllara dayalı kurumsal birikiminden, güçlü tek-
nolojik ve sermaye altyapısından, nitelikli ve tecrübeli insan kaynağından, sermaye 
yeterlilik oranlarının yüksekliğinden, tahsili gecikmiş alacakların kredilere oranının 
(NPL-Non Performing Loans) düşüklüğünden ise hiç bahsedilmedi. 07.07.2019 
tarihinde Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan bir analizde, 2019 Mayıs ayı iti-
barıyla Türk bankacılık sisteminin NPL oranının 4,18 olarak gerçekleştiği belirtil-
mektedir. Bu oran aynı dönemde, Portekiz’de % 9,6, İtalya’da % 8,3, Bulgaristan’da 
% 8,1, Slovenya ve Hırvatistan’da % 6,3, Macaristan’da da % 5,9, İspanya’da % 3,6, 
Fransa’da ise % 2,7 seviyesindedir. Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik 
rasyosu (SYR) dünyada kabul görmüş % 8’in oldukça üzerinde, % 17,07 seviyesin-
de 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 İtalya’da % 13, 
Portekiz’de % 13,4, Fransa’da % 14,3 seviyelerindedir. 

Oligopol piyasanın dezavantajları ve ilgili kuruluşların tek bir ülke köken-
li olması, bu kuruluşların hedef ülkelerin ekonomik ve siyasi yapılarının yeniden 
şekillendirilmesi sürecine aktif katkı sundukları hususundaki şüpheleri daha da 
artırmaktadır. Bu şüphelerin temelinde ise, küresel güç odaklarının hedef ülkeye 
karşı planladıkları örtülü ekonomik operasyonlarda, bağımsızlıkları hususunda cid-
di soru işaretleri bulunan KDK’nın sübjektif bir temele dayanan derecelendirme 
süreçlerini kullanmaları yer almaktadır.  Bu kapsamda, Washington muhabiri de-
neyimli gazeteci-ekonomist Dr. Serdar Turgut’un 12.07.2018 tarihli ve “Ekonomi 
üstünde dış oyun Washington’da işte böyle oynanıyor” başlıklı köşe yazısı oldukça 
dikkat çekici olup, aşağıda kısa bir alıntı yapılmıştır.

Türkiye’ye oynanan oyunun merkezinde ülkemize kredi notları vermekte 
olan kuruluşlar ile Amerikan Hazinesi arasında kurulmuş olan gayrı resmi bağ-
lantılar var. Buradaki gazetelerde yazılmayan şöyle bir iç işleyiş var; bu kuru-
luşların yetkilileri bir ülke hakkında yeni bir rapor yayınlamadan önce mutlaka 
Washington’a da geliyorlar. Bunun resmi açıklanan nedeni, merkezi Washing-
ton’da bulunan IMF ve Dünya Bankası ile dirsek temasını sürdürmek. Ama iş 
bununla kalmıyor…

Amerikan Yönetimi bu kuruluşların yayınlayacağı raporların yaratacağı 
global etkilerin Amerikan devletinin global stratejisiyle de uyumlu olmasını sağ-
lamak 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 karşılıklı oturabilmeleri de sağlanıyor.
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Aynı yazarın 03.09.2018 tarih ve “Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı, bunlar ger-
çekten teşkilat” başlıklı köşe yazısında ise;

Global hâkim düzene göre bir ülkede ekonomik kriz koşulları oluştuğunda 
gidilmesi gereken sadece tek bir yol vardır, o ülke hemen faiz oranlarını yük-
seltmeli ve zaman geçmeden de IMF reçetesini uygulamak için başvurmalıdır. 
Global hâkim düzenin talep ettiği budur ve buna Türkiye’yi zorlayabilmek için 
döviz kuru üzerindeki baskıyı artırıyorlar. ABD hazinesinden yapılan açıkla-
malar ve kredi derecelendirme kuruluşlarının oynadığı oyun, bu büyük oyu-
nun bir parçasıdır. Şimdi bu çevrelerde ya Türkiye başarırsa korkusu da vardır. 
Türkiye bu hakim reçetenin dışında kalarak krizden çıkabilirse global düzen 
büyük bir darbe yiyecektir. Oynanmakta olan oyunu sertleştiren durum bundan 
ibarettir. Reçete uluslararası hâkim düzenin bazı ülkeleri bağımlı halde tutmak 
ve yerleşik düzene uygun ekonomi politikaları izlemesi için oluşturulmuş for-
müldür. Bugün global düzeyde görülüyor her ülke arada bir kriz koşulları yaşa-
yabiliyor. Global hâkim düzen krizi yaşayan ülkenin hâkim düzenin koyduğu 
şartlara 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 koşul ve taleplerin dışında kendi yolunda ilerleyerek krizinden çıkmak için 
farklı adımlar atıyor. Global hâkim düzen için her türlü başkaldırı bir tehdittir. 
Hele bu başkaldırı 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 görünü-
mü 1 Mayıs 2012 tarihinde Standard and Poor’s tarafından “pozitiften durağana” 
indirgendi. Benzer şekilde, Moody’s tarafından (Küresel ülke riskleri birimi kıdemli 
müdürü Alastair Wilson) 21 Eylül 2016 tarihinde yapılan “başarısız darbe girişimi-
nin Türk ekonomisi üzerinde oluşturduğu negatif etkinin önemli ölçüde azaldığı” 
yönündeki açıklamasını müteakip, 23 Eylül 2016 tarihinde ülke notunu “yatırım 
yapılamaz” seviyeye düşürdü. Dünya ekonomisinin yavaşladığı bu dönemde, yılın 
ilk yarısında ekonomik büyüme oranı % 3,9 olarak gerçekleşmiş, cari açık düşmüş 
ve aynı dönemde bütçe fazlası verilmiştir. 

SONUÇ 
Son yarım yüzyılda dizüstü/taşınabilir bilgisayarların ya da tabletlerin yanı sıra mo-
bil iletişim cihazlarının kullanımının yaygınlaşması diğer bir ifadeyle modern insan 
yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline dönüşmesi, ekonomik istihbarat ve eko-

Kadir Murat Altıntaş



385

nomik casusluk faaliyetlerini artırmış, sonuçta “güvenlik” her kesimin ve herkesin 
sorunu haline dönüşmüştür. Bu çerçevede küresel güç odaklarının düzenlediği eko-
nomik casusluk faaliyetleri ve örtülü ekonomik operasyonlar, özellikle gelişmekte 
olan ekonomilerin güvenliğine ciddi zararlar verebilmektedir. 

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, ülkelerin kredi not-
larını değerlendirme sürecinde, objektif kararlara hükmetmediğine ilişkin ülkele-
rin kamuoyu vicdanında ciddi soru işaretleri yer almaktadır. Tamamen bilimsel ve 
şeffaf kararlar alması gereken bu kuruluşlar, yakın tarihe bakıldığında çok sayıda 
ve dikkat çekici ölçüde “olağandışı” kararlar almışlardır. Bu durum ise, kredi notla-
rının özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik siyasi baskı ve şekillendirme amaçlı 
bir manipülasyon aracı olarak kullanıldığına dair şüphelerin artmasına yol açmıştır. 
Diğer bir ifadeyle, küresel güç odaklarının örtülü ekonomik operasyonlar ve eko-
nomik casusluk faaliyetleri kapsamında, uluslararası kredi derecelendirme kuruluş-
larınca takdir edilen notları, gelişmekte olan ülkelere siyasi baskı ve ekonomilerinin 
şekillendirme süreçlerinde kullanıldığına dair endişelere yol açmaktadır.  

Şöyle ki, derecelendirme sürecinin yeterince şeffaf olmaması, notların genelde 
ekonomik ve finansal krizlerin daha da derinleşmesine yol açması, proaktif değer-
lendirme yapamamaları, ihraççı müşteriye maddi bağımlılıkları, eleştirilerin ana 
eksenini oluşturmaktadır. Alan yazında yapılan araştırmalar ayrıntılı olarak ince-
lendiğinde, elde edilen bulguların da ilgili iddiaları destekler nitelikte olduğu gö-
rülmektedir. 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 açıkla-
namayacak derecede karmaşık bir görüntünün ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Bu kapsamda, küresel güç odaklarının ülkeleri siyasi baskı ve şekillendirme ama-
cıyla, ekonomik casusluk ve örtülü ekonomik operasyonlar çerçevesinde, KDK’ları 
ülkelerin ekonomik güvenliğini tehdit eden bir manipülasyon aracı olarak kullan-
maları, kayda değer bir iddia olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu doğrultuda, Türkiye’nin yakın geçmişte KDK’na ilişkin edindiği tecrübeler, 
benzer iddiaları ihtiva etmekte olup, ülke içinde bu kuruluşların güvenilirlikleri 
büyük ölçüde erozyona uğramıştır. Çünkü Türkiye’yi uluslararası alanda siyasi baskı 
ve şekillendirme amacıyla (iç dinamikler, jeopolitik avantajlar ve makroekonomik 
göstergeler dikkate alınmadan) düşük kredi notlarıyla adeta yönlendirmeye çalışıl-
ması, ilgili kuruluşların tarafsızlığının ve güvenilirliğinin sorgulanmasına neden ol-
muştur. Organize ve topyekûn bir ekonomik saldırının belirli bir parçası olduğuna 
dair ciddi soru işaretleri barındıran ilgili KDK’ların Türkiye üzerindeki tasarrufları, 
oligopol yapı kırılmadan ve sorumluluk ya da hesap verilebilirliğe ilişkin uluslara-
rası hukuki düzenlemeler yapılmadan, inandırıcılık ve geçerlilik kazanamayacaktır. 
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Ancak günümüz küresel ekonomik sisteminin vazgeçilmez bir parçası olan 
KDK’nın orta/uzun vadede işlevselliklerini yitirmeleri, kısa vadede ise oligopol pi-
yasa yapısının değişmesi mümkün görünmemektedir. Bu anlamda, özellikle geliş-
mekte olan ekonomilerin yapısal reformlarını tamamlamaları, katma değer yaratan 
üretime odaklanmaları, marka yaratmaları ve bu markaların güvenliğini sağlama-
ları, ulusal tasarruf düzeyini artırmaları ve kayıt dışı ekonominin önüne geçebil-
meleri, “her türlü” ekonomik saldırılara karşı ülkelerin finansal kırılganlıklarını 
azaltacaktır.
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GİRİŞ

Clausewitz (1989: 87)’e göre “savaş, politikanın başka araçlarla devamıdır.” Bu ta-
nım savaşın mutlak surette sıcak çatışmalara dayanmayan bir olgu olduğunu ima 
etmektedir. Geçen zaman içinde savaş sosyal, psikolojik, ekonomik ve teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda değişime uğramıştır. Bugünün savaşları farklı boyutlar 
kazanmıştır. Bu kapsamda son yıllarda sıklıkla gündeme gelen “ekonomik savaş” ve 
“beka” konusunda alan yazında yeterli çalışma mevcut değildir. Bu bağlamda bu ça-
lışmanın amaçları: “Hibrit Savaş” kavramını açıklamak ve bir yöntemi olan Ekono-
mik Baskıyı (EBY) tanımlamak; Ekonomik Baskı Yöntemi’nin güvenlikleştirilmesi 
mekanizmasının incelemek; beka kavramı ile ekonomik güvenlik arasındaki ilişkiyi 
göstermek; bu doğrultuda alan yazınını araştırmak; hibrit savaş, ekonomik güvenlik 
ve beka konularıni incelemek; ve son olarak, geçen 25 yılda meydana gelmiş önemli 
ekonomik krizlerin analizlerinden istifade edilerek Finansal Kriz Mekanizması’nın 
(FKM) çerçevesi tanımlanmıştır. Müteakiben, Türkiye ekonomisinin genel resmi 
(2002-2017) kritik göstergeler ışığında ortaya konularak finansal krizlere karşı has-
sasiyet durumu belirlenmiştir.

Vaka Analizi şeklinde 2018 Finansal Krizinin gelişimi söylem analizi şeklinde 
incelenmiştir. Bu kapsamda ekonomik genel resimde tespit edilen hassasiyetlerin 
FKM ile istismar edilmesi analiz edilmiş ve bu analiz doğrultusunda Ekonomik 
Güvenlik ve Beka arasındaki ilişki anlaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, Kopenhag Oku-
lu güvenlikleştirme yaklaşımı çerçevesinde Hibrit tehdit ortamında güvenlikleştir-
me mekanizmasının işleyişine ilişkin tespitler yapılmıştır.

1. SAVAŞ VE EVRİMİ
Modern çağda yeni yöntemlerin kullanılması nedeniyle savaş anlayışı kökten de-
ğişmiştir. Kaldor (1999) özellikle etnik çatışmalara dikkat çekerek bunları “Yeni 
Savaşlar” olarak tanımlamıştır. William S.Lind (2004:12) ise savaşın evrimini dört 
nesile ayırmış ve farklılıkları ortaya koymuştur:

• Birinci nesil savaşlar; sınırlı manevra ve ateş gücüne dayanan taktiklerin kul-
lanıldığı cephe tipi savaşlardır. Endüstri devrimine kadar bu tür savaşlar icra 
edilmiştir.

• İkinci nesil savaşlar yoğun ateş gücü ancak sınırlı manevraya dayanan yar-
ma tipi savaşlar olup 1. Dünya Savaşındaki muharebeler bu nesil savaşlara 
örnektir.

• Üçüncü nesil savaşlar kuvvetli ateş gücü yanında geniş manevralara ve hava 
gücüne dayanan kuşatma ve çevirme tipi savaşlardır. Almanya’nın “Yıldırım 
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Harbi” ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin “Çöl Fırtınası” harekâtı bu 
tür savaşların örnekleridir.

• Dördüncü nesil savaş yüksek teknolojinin doğurduğu üçüncü nesil savaşın 
yanı sıra klasik olmayan savaş yöntemlerini de içeren cephesiz ve hatlara bağlı 
olmayan bir savaş türüdür. Dördüncü nesil savaşlarda artık ateş veya manev-
ra esas savaş unsuru olmaktan çıkmıştır. 

Klasik manadaki devletlerarası savaşlar artan risk algısı, askeri harcamaların sı-
nırlandırılması ve batı toplumlarında savaş karşıtı bilinçlenme nedeniyle azalmış bu 
nedenle gelişmiş devletler başka yöntem ve vasıtalarla milli menfaatlerini gerçek-
leştirme çabasına girmişlerdir (Mumford, 2016: 14). Bu bağlamda klasik olmayan 
mücadele yöntemleri önem kazanmış, çatışma hatları silikleşmiş ve çatışmalar barış 
ve savaş arasında kalan “gri alanlarda” icra edilmeye başlanmıştır.

Ortaya çıkan yeni durum “Hibrit Savaş” şeklinde tanımlanmıştır.  Hibrit Savaş 
terimi ilk defa 2002 yılında ABD’li Binbaşı William Nemeth tarafından kullanıl-
mıştır  (Rinelli and Duyvesteyn, 2018:19). Daha sonra Frank Hoffman (2007) 
tarafından İsrail-Lübnan Savaşı (2006) ve bu savaşta Hizbullah’ın kullandığı yön-
temler incelenerek kavramlaştırılmaya çalışılmıştır.

Hoffman Hibrit tehditleri “bir hasım tarafından konvansiyonel silahlar, gayr-i 
nizami taktikler, terörizm ve hukuk dışı eylemlerin aynı anda, uyumlu ve birleştiril-
miş şekilde siyasi hedeflerin elde edilmesi maksadıyla kullanılması” olarak tanımla-
mıştır (Akt. Rinelli and Duyvesteyn, 2018:20). Bu bağlamda Hibrit savaş, Liddell 
Hart (1967: 17) tarafından tanımlanan harbin “dolaylı yöntemlerle ve kaba güç 
yerine aklın kullanılarak kazanılması” stratejisi ile uyumludur. Aynı şekilde hibrit 
savaş, Sun Tzu’nun “Savaş Sanatı” kitabında vurguladığı “hasmı fiziken savaşmadan 
yenmek” prensibine de dayanmaktadır. Alan yazındaki mevcut tanımlar ışığında 
hibrit savaşı aşağıdaki gibi tanımlamak doğru olacaktır:

Siyasi amaçları gerçekleştirmek için çok geniş bir yelpazede yer alan klasik ve 
klasik olmayan yöntemlerin, askeri ve askeri olmayan vasıtaların, sert ve yumuşak 
güç unsularının hasım tarafın hassasiyetlerini istismar etmek suretiyle onu caydır-
mak, dayanıklılığını kırmak maksadıyla örtülü ve dolaylı, olarak düşük yoğunlukta, 
sistematik, senkronize ve orkestra edilmiş şekilde kullanılarak harbin icra edilmesi.

Hibrit savaşta birçok saldırı vasıtası ve yöntemi kullanılabilmektedir (Mum-
ford, 2016: 7, 10). Söz konusu saldırı vasıta ve yöntemleri aşağıdaki grafiklerde 
belirtilmiştir. Geçmiş harplerde münferit olarak kullanılan bu vasıta ve yöntemler 
bugün sistematik, senkronize ve orkestra edilmiş bir mahiyette örtülü bir şeklide 
hedef devlet ve toplumunun hassasiyetlerine yönetilmektedir. Bu karmaşık yapı-
sı nedeniyle hasım taraf gerekli tepkiyi doğru zaman ve şekilde verememektedir. 
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Saldırılar ile saldıran ülke arasında illiyet bağı net şekilde kurulamadığından icracı 
taraf BM Şartında 51’inci maddede belirtilen “saldırgan” taraf olarak tanımlanama-
maktadır (Bachmann and Mosquera, 2018: 65). Bu durum NATO 5’inci maddede 
belirtilen “ortak savunma” yükümlülüğünün işletilmesini de olanaksız kılmaktadır 
(Corbe and Cusumano, 2018: 305).

SILAHLI 
KUVVETLER

GAYRI  
NIZAMI 

KUVVETLER
SIVILLER

ÖZEL 
KUVVETLER

VEKIL
GÜÇLER HIBRIT 

SAVAŞ 
UNSURLARI

Şekil-1. Hibrit Savaş Vasıtaları
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HAREKAT
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(PSKOLOJIK/
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HIBRIT SAVAŞ 
YNT

Şekil-2. Hibrit Savaş Yöntemleri
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2. BEKA VE BEKANIN TESİSİ
Beka terimi bir sistemin dayanıklılık ve esneklik özelliği sayesinde her türlü tehdit 
ve güçlük karşısında dayanması ve varlığını sürdürmesi anlamına gelmektedir. Dev-
letin bekası “yapısal istikrar” ile sağlanabilir. Yapısal istikrar ise o devleti yöneten 
hükümetin meşruiyeti, etkinliği ve otoritesinin yönetilenler tarafından kabulü ile 
doğrudan ilişkilidir (Pounds, El Alam, and Keijzer, 2018: 205). 

Bir hükümetin meşruluğu demokratik ilkelere uyumu ile ilişkili iken etkinliği 
ise güvenlik ve hukuk düzenin oluşturularak toplumun adalet, sosyal hizmetler 
ve geçim ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki başarısının bir işlevidir 
(Şekil 3). Toplumun bu ihtiyaçlarını karşılayamayan, adil bir vergi sistemi kura-
mayan, yolsuzluklarla mücadele edemeyen ve hesap verirliliği zayıf hükümetlerin 
meşruluğu sorgulanabilir hale gelmektedir (Pounds, El Alam, and Keijzer, 2018: 
208).

İNSAN
GÜVENLİĞİ  

    VE REFAHI

SOSYAL VE 
EKONOMİK 

GELİŞİM

İYİ 
YÖNETİM VE 

HUKUK DÜZENİ

Şekil 3. Hükümet Etkinliği, (Pounds, El Alam ve Keijzer, 2018: 205)

Yüksek etkinlik ve meşruiyet istikrarlı devlet yapısı üretirken düşük etkinlik 
ve meşruiyet ise yıkılgan (fragile) devlet yapısı doğurmaktadır (Şekil 4) (Pounds, 
El Alam, and Keijzer, 2018: 205). Meşruiyeti ve etkinliği düşük hükümetler güç-
lü bir otorite tesis etmiş olsalar da hasım taraflar tarafından istismar edilebilecek 
toplumsal fay hatlarının oluşmasına neden olmaktadırlar. Bu durum da devlet 
bekası zayıflamakta ve o devleti uygun bir hibrit savaş hedefi haline getirebilmek-
tedir.
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Şekil-4. Etkinlik ve Meşruiyetin Fonksiyonu Olarak Devlet Bekası (Pounds, El Alam ve Keijzer, 2018: 209)

Etkinliği ve meşruiyeti zayıf bir hükümet ancak otoriterleşerek görece istikrarlı 
bir devlet yapısı tesis edebilmekte ancak bu tür devletler (örneğin Irak, Libya, Suri-
ye) ciddi bir saldırıyla karşılaştıklarında çökmektedirler (Pounds, El Alam, and Ke-
ijzer, 2018: 209). Buna mukabil güçlü etkinlik ve meşruiyete dayanan devletlerin 
bekası yüksek olduğundan bu devletlerin muhtelif alt sistemlerine yöneltilen farklı 
hibrit savaş yöntemlerine dayanma kapasitesi de yüksek olmaktadır (Pounds, El 
Alam, and Keijzer, 2018: 208).

3. DEĞİŞEN GÜVENLİK KAVRAMI VE EKONOMİK GÜVENLİK
Günümüzde geleneksel olmayan güvenlik çalışmaları askeri güvenliğin dar kap-
samından çıkarak toplumun ve bireyin refahını da içine alan geniş bir çerçeveye 
oturmuştur. Bu bağlamda gıda, sağlık, çevre, kişisel ve ekonomik güvenlik konuları 
“insan güvenliği” kavramı altında toplanmıştır (Tang, 2015: 41).

Genişlemiş güvenlik anlayışı Kopenhag Okulu tarafından kavramsal bir çer-
çeveye oturtulmuştur. Bu kapsamda güvenliği beş boyut altında (askeri, siyasi, 
ekonomik, toplumsal ve çevresel) ve beş analiz seviyesinde (Uluslararası sistemler, 
uluslararası alt-sistemler, birimler, alt-birimler ve bireyler) incelemenin daha doğru 
olacağını savunmuşlardır. Güvenliğin nesnel olmaktan çok öznel olduğuna dikkat 
çekerek herhangi bir gelişmenin güvenlik konusu yapılıp yapılamayacağını “güven-
likleştirme” yaklaşımı ile analiz edilebileceğini ifade etmişlerdir. Buna göre, herhan-
gi bir sektördeki güvenlikleştirme a. Referans öznesi (tehdit edilen hayati nesne), b. 
Güvenlikleştiren aktör (gündeme alan otorite), c. İşlevsel aktör (tedbir geliştiren ve 
tehditle mücadele eden unsur) faktörlerinin analizi ile belirlenebilmektedir.
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Tehditlerin çoğalması ve karmaşıklaşması “kapsamlı güvenlik” anlayışını do-
ğurmuştur. Kapsamlı güvenlik anlayışı, devletin bekası temelinde askeri, siyasi, 
toplumsal, ekonomik ve çevresel güvenliği birbirlerini tamamlayacak şekilde ele 
alınmaktadır.

Kapsamlı güvenlik anlayışına göre devletin varlığına yönelik esas tehdidin içya-
pıdan yani etnik/dini farklılıklar, bölgesel farklılıklar, gelir adaletsizliği ve yoksul-
luktan kaynaklanmaktadır. Sovyetler birliği ve Yugoslavya’nın dağılmasında dev-
let kontrolündeki verimsiz ekonomi nedeniyle refah seviyesi gün geçtikçe düşen 
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 par-
çası haline geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır (Katsos, 2018: 107).

Ekonomik Güvenliğin tanımı merkantalist, liberal ve sosyal bakış açılarına göre 
farklı şekilde yapılmaktadır (Floyd, 2019: 176). Bu nedenle üzerinde anlaşılmış bir 
tanım bulunmamaktadır (Pınar, 2018: 129). Alan yazında mevcut tanımlar ışığın-
da ekonomik güvenlik, ekonominin üretim, tedarik, satış ve finansal bakımdan iç 
ve dış şoklara karşı dayanıklı olması, devletin, toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarını 
asgari dış bağımlılıkla, istikralı ve mevcut refah seviyesini koruyup artıracak şekilde 
karşılayabilmesi şeklinde tanımlanabilir.

Devletin bekasının sağlanmasında bireyin refah seviyesinin temel unsur olması 
nedeniyle mikro seviyede bireylerin refahının, ekonomik güvenliğin referans öznesi 
olarak kabul edilmesi uygun bir yaklaşım olacaktır (Nesadurai, 2004: 471; Floyd, 
2019: 178). Makro seviyede referans öznesi genel olarak devlet kabul edilmekte ve 
liberal görüş açısından korumacılık, ekonomik milliyetçilik açısından ise küreselleş-
me devlet öznesine yönelmiş hayati tehdit olarak görülmektedir.

Ekonomik sektörde ortaya çıkan gelişmelerin hayati tehdit olarak kabul edil-
mesi için diğer sektörlerdeki gibi belirgin değerlendirme ölçütleri mevcut değildir. 
Ayrıca, hayati önemi haiz saf ekonomik referans öznesinin azlığından dolayı eko-
nomik sektörde gerçekleşen güvenlikleştirme devlet referans öznesine odaklanması 
nedeniyle çoğunlukla siyasi sektörle ilişkili olmaktadır. 

Liberal ekonomik politikalar nedeniyle denetim gücü zayıflayan devletlerin, 
karmaşık finansal mekanizmalardan kaynaklanan tehditlere karşı adeta eli kolu bağ-
lanmıştır (Ağır, 2015: 110, 113). Bu durum bir güvenlik açığı doğurmaktadır. Bu 
açık, ekonomisi güçlü olmayan devletlerin güvenliğine yönelik örtülü saldırılar için 
kullanılmaktadır. Erdinç (2006: 64)’e göre ekonominin işleyişi vücudun işleyişine 
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benzemektedir. Finansal piyasalar vücudun ihtiyacı olan kanı (nakit akışı) pom-
palayan kalp gibidir. Kalp krizinde olduğu gibi finansal sistemin teklemesi nakit 
akışını bozarak ekonominin dengesini sarsmaktadır. Bu bağlamda küresel finansal 
mekanizmalar, karmaşıklığı ve sahip olduğu mali güçten kaynaklanan asimetrik 
etkisi nedeniyle uygun bir hibrit savaş yöntemi haline gelmiş ve devlet bekasına 
yönelik ciddi bir tehdit unsuru haline dönüşmüştür.

4. EKONOMİK BASKI YÖNTEMİ
Ekonomik kapasite milli gücünün etkin bir parçasıdır. Söz konusu kapasiteyi oluş-
turan araç ve imkânlar hem ekonomik saldırıları önlemek hem de politik amaçların 
gerçekleştirilmesi maksadıyla kullanılabilmektedir (Kahler, 2004: 486). 

Ekonomik güce dayanan zorlama hasmın direncinin kırılarak beklenen davra-
nışı yapması için uluslararası siyasette kullanılan yasal bir vasıtadır.  BM şartı (Mad-
de 41-42)’de ekonomik müeyyideler öngörülmüştür. Uluslararası hukukta askeri 
gücün doğrudan kullanılması yasaklanmış olmasına rağmen siyasi, ekonomik kapa-
site 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 uygulayabilmek-
tedirler. Bu kapsamda karmaşık finansal mekanizmalarını (Rickards, 2009: 8) ve 
gerektiğinde uluslararası ekonomi ve finans örgütlerini de kullanabilmektedirler 
(Mijalković and Milošević, 2011: 444).

Finansal saldırılar, karmaşık küresel finans sistemi istismar edilerek ve genellikle 
uluslararası büyük hedge fonlar kullanılarak yapılmaktadır (Rickards, 2009: 15). 
Yabancı istihbarat örgütlerinin yönlendirdiği büyük yatırım fonlarının gelişmekte 
olan orta ve küçük ölçekteki ekonomilerin finans sistemini manipüle etme güçleri 
olduğunu Perkins, “Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafı” adlı kitabında şu şekilde ifade 
edilmektedir (aktaran Erdinç, 2006: 123): 

Ekonomi tetikçisi olarak bizlerin amacı küresel imparatorluk kurmaktır. 
Bizler, diğer ülkeleri şirketlerimizin, hükümetimizin, bankalarımızın kölesi ha-
line getirmek için uluslararası finans kuruluşlarını kullanan elit bir grubuz…

Erdinç (2006) bahse konu güç odaklarını “finansal teröristler” olarak tanım-
lamaktadır. Erdinç’e göre son 25 yılda G. Amerika, Meksika, Rusya, Türkiye ve 
Güney Asya’da yaşanan tüm krizlerin arkasındaki ana aktörler finansal teröristler ve 
onları yönlendiren ülkelerdir. Bahse konu ülkelerde yaşanan krizlerin incelenmesi 
neticesinde finansal teröristlerin amaçlarına ulaşmak için (a)Yemleme, (b) Oltala-
ma ve (c) Pişirme safhalarından oluşan bir stratejiyi uyguladıkları anlaşılmaktadır. 
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Buna göre:
a. Yemleme Safhasında; yüksek miktarda dış borç verilmesi, uluslararası yatırım 

kuruluşlarına olumlu ekonomik raporlar hazırlatılması, kredi derecelendirme kuru-
luşlarının not yükseltmesi, daha fazla sıcak para girmesi, medya vasıtasıyla çarpıtıl-
mış olumlu haberlerin yayılması söz konusudur. Bu safha sonucunda ise, tüketim 
ve ithalat artmakta, cari açık yükselmekte, yerel para birimi aşırı değerlenmekte ve 
ihracat tıkanmaktadır. 

b. Oltalama Safhasında; politik bir sorunun güvenlikleştirilmesi, olumsuz ra-
porlar 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 de-
valüasyona zorlanması, panik yaratılması, sıradan vatandaşın spekülatif harekete 
katılımlarının sağlanması, faizlerin MB tarafından yükseltilmeye zorlanması, kredi 
notunun düşürülmesi, döviz, faiz ve sermaye piyasası araçları döngüsünden yüksek 
kazanç sağlanması ve ülke risk puanın yükselmesi söz konusudur. 

İlk iki safhanın sonucunda aşağıda belirtilen durumlar hedef ülkede ortaya 
çıkmaktadır: MB döviz rezervlerinin azalması ve ithalat için döviz bulunamaması; 
üretimin zayıflaması; borçla şişen verimsiz sektörlerdeki balonların patlaması; enf-
lasyonun yükselmesi; vergi gelirlerinin azalması; reel ücretlerin düşmesi; insanların 
refah seviyesinin düşmesi ve hoşnutsuzluğun artması; kayıt dışılığın artması, kara-
borsanın genişlemesi; hükümetin düşmesi veya darbe yapılması; iflas. 

c. Pişirme Safhasında; talep edilen borçların karşılanmaması, IMF’nin devreye 
girmesi, finansal terörist ve onları yönlendiren ülkelerin istediği ekonomik reform-
ların uygulanması, ucuz fiyattan yerel ekonomik varlıkların ele geçirilmesi, finansal 
bağımlılık ve hassasiyetin artması, politik amacın gerçekleştirilmesi söz konusudur. 

5. VAKA ANALİZİ “2018 FİNANSAL KRİZİ”
Bu bölümde 2001 krizinden 2018 krizine kadar geçen sürede (2002-2017) ekono-
mik dengenin dört unsuruna ilişkin önemli bazı göstergeler incelenerek 2018 finan-
sal saldırı öncesinde ekonominin dayanıklılık durumu belirlenmeye çalışılmıştır.

Erdinç (2006: 41-53) dışa bağımlı ve gelişen ekonomilerin istikrarlı bir durumda 
olmaması durumunda krizlerin kaçınılmaz olduğunu belirterek, krizlerin önlenebil-
mesi için bir masanın dört ayağına benzeyen a. kamu kesimi, b. reel kesim, c. dış öde-
meler dengesi, ç. finansal piyasalar bacaklarının sağlam olması ve dengede durması 
gerektiğini vurgulamaktadır. Bu yaklaşımdan hareketler dört bacağa ve ekonomik gü-
venliğin diğer boyutlarına ait kritik göstergeler muhtelif kaynaklardan detaylı şekilde 
incelenmiş ve yer darlığı nedeniyle en önemli olanları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
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 Tablo-1. Kritik Ekonomik Göstergeler ve Değerlendirme (Yazarın Kendi Çalışması)

Gösterge Oran %
2002-2017 arası Ölçütler ve Çıkarımlar Durum

Büyüme %5-10 Hane halkı harcamasının yükselmesi, dış borca 
dayanması, verimsiz inşaat sektörünün gelişmesi. -

Enflasyon %5-20 Avrupa ortalamasının üstünde ve artış eğiliminde 
(2017: %13) -

Bütçe Açığı (GSYH 
oranı) %1-11,6 Azalmıştır. 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 gelişmekte olan ülkeler 
ortalaması ise yüzde 1,2’dir.
2017: %5,6 olup kritik seviyededir.

-

Kur Reel Değişimi Endeks: 92,5-126,4
(1999-2010)

2017 yılında olması gerekenden tahminen %10-15 
daha değerli hale gelmiştir. -

MB Rezervleri 90-140 milyar $
100-320 Ton Altın Artmış ama şokları karşılamada yetersiz. +/-

Döviz Pozisyon 
Açığı

100-462 milyar $
% 54 GSYH

Yüksek. Uluslararası Döviz Pozisyonu açığı GSYH 
’nın %40’ını geçmemelidir. -

Genel Yönetim Dış 
Borç Stoku %72-32 GSYH İstikrarlı bir şekilde düşerek %60 olan Maastricht 

ölçütlerinin altına inmiştir. +

Kamu Borcu %11,5-16 GSYH Oran gittikçe artmış. 2017:%16 -

Özel Sektör Borcu %18-37 GSYH Oran gittikçe artmış. 2017:%37 -

Rezerv Borç 
Karşılama Oranı %19-29 GSYH Oran gittikçe düşmüş. 2017:%19 -

Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Toplam 193 milyar $ DYY stok miktarı artmış, ancak küresel payı 

azalmıştır. 2013:  %0,6 +

Sıcak Para Stoku Toplam 438 milyar $ Dış kaynak içindeki oranı yüksektir. 
2017: %31 -

Gelir Dağılımı
2017 yılı

Zengin %20: %47,4
Yoksul %20 :  %6,3
Gini: 0,405

% 0,2 artış
% 0,1 artış
% 0,001 artış (eşitsizlik artmış)

-

Enerjide Dış 
Kaynak Bağımlılığı

1990: %52
2000: %67
2010: %70
2016: %74

Enerjide dışa bağımlılık son 26 yılda %22 artmıştır. -

Kapasite Kullanım 
Oranı %70-80 2017: %78 artış eğiliminde. +

İşsizlik Oranı (İO) %7-15
%15-28 (Genç İO)

Artış eğilimli. 2017: 13/ 24 (Genç)
İşsizlik oranında en yüksek ülkeler arasında 6’ıncı 
sıradadır. AB ortalaması % 8’dir. Tarımda istihdam 
düşerken, hizmet sektöründe artmaktadır.

-

Kayıtdışılık %20-30 AB ortalaması olan %18 in üstünde. -
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Stratejik Sektörler
Tarım

2018: İhracat: 20,6 
mil $ 
İthalat: 17,7 mil $
İth. karşılama Or.: 
%115
%111,9 (1998-2007)
%100,3 (2008-2017)

GSYH payı azalmış, ithalatın miktarı artmıştır. Dış 
ticaret fazlası düşüş eğilimindedir. -

Ar-Ge GSYH %0,4-0,9 OECD ortalaması olan %2’nin çok altındadır. -

Tüketici Güven 
Endeksi Kasım 2017 % 65,2 Düşme 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, demokratikleşme gayretleri, dün-
yadaki sıcak para bolluğu, düşük küresel faizler ve hükümetin yatırımı teşvik eden 
politikaları nedeniyle Türkiye, bol miktarda doğrudan veya sıcak para şeklinde yatı-
rım çekmeye başlamıştır. Yatırımlar genel olarak inşaat gibi verimi düşük sektörlere 
aktarılmıştır. 

Düşük faizli banka kredileri ve dış borca dayalı kamu ve özel yatırımları ne-
deniyle harcama ve tüketimde artış olmuş Türk Lirası dolar karşısında reel olarak 
değer kazanmıştır. Bu durum ihracatın hızını keserken artan tüketim ve ucuz döviz 
nedeniyle ithalatta yaşanan artış büyümeye katkı sağlarken cari açığın da artmasına 
neden olmuştur. 

Erdinç (2006: 297-302)’ e göre “bir ekonomideki sağlıklı büyüme, emek ve 
sermayenin verimlilik artışı kadar olan büyümedir.” Hâlbuki Türk ekonomisinin 
büyümesi borç ve tüketime dayandığından emek ve sermaye verimliliğinin üzerine 
çıkarak sağlıksız bir durum yaratmıştır.

Türkiye uzun yıllardır kronik bütçe açığı veren bir ülke haline gelmiştir.  Uz-
manlarca kabul görmüş olan “cari açık/GSYİH” oranı olan yüzde 4-5 seviyesi 2005 
yılından itibaren geçilmiştir. Ayrıca, Türk ekonomisinin bütçe açığının da olması 
“ikiz açık” durumunu doğurmuştur. İki açık arasında ters ilişkinin olması da diğer 
bir hassasiyettir (Yılmaz, 2013: 38).

Enflasyonun düşürülmesi konusunda son yıllarda ciddi ilerleme kaydedilmişse 
de kriz öncesi enflasyon seviyesi yüksek seyretmiş ve ekonomik denge açısından risk 
teşkil etmeye başlamıştır. 

Merkez Bankası rezervleri herhangi bir atağı etkisizleştirmek açısından kritik 
önemi haizdir. 2001 krizi sonrasında MB rezervlerinde belirgin bir artış olmasına 
karşın döviz pozisyon açığı ve borç karşılama oranı düşük kalmıştır.

Hibrit Savaş Çağında Ekonomik Güvenlik ve Beka
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2000-2002 yılları arasında net uluslararası yatırım pozisyonu 100 milyar do-
lar civarında iken 2017 yılında 462 milyar dolara yükselerek GSYH’nın %54’üne 
ulaşmış ve hassasiyet yaratmıştır (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 artış eğilimi göstermiş ve özellikle özel sektör 
borçlanma oranı iki kata yakın artmıştır. Alınan düşük faizli krediler verimi düşük 
sektörlerde kullanılmış ve bir kur atağı durumunda borcun çevrilmesi riskli hale 
gelmiştir.

Reel kur endeksi 1999 yılı başında 92,5 seviyesinden, 2010 yılının son çeyre-
ğinde 126,4 seviyesine kadar çıkmıştır (Bayar ve Tokpunar, 2013: 417, 418). Aşırı 
değer kazanan reel kur, kur manipülasyonuna dayanan finansal saldırılar için has-
sasiyet yaratmıştır.

2002-2017 yılları arasında Türkiye’ye 438 milyar dolar civarında sıcak para 
girişi olmuş ve dış kaynak içindeki oranı %37 seviyelerine yükselmiştir. Türkiye’nin 
tüm dünyadaki doğrudan yabancı yatırımlarından (DYY) aldığı ve 1985 yılında 
%1 olan payı 2013 yılında %0,6 seviyesine inmiştir. DYY stoku artmasına rağmen 
küresel payı düşmüştür (Durgan, 2016).

Yukarıda izah edilen kritik göstergeler, 2018 finansal krizi öncesinde ekonomi-
nin hassas bir durumda olduğunu göstermektedir. Aşağıda kısaca değinilen husus-
lar ise ekonomik güvenliğin diğer boyutlarına ait hassasiyetlere işaret etmektedir. 

Başta enerji olmak üzere birçok sektörde üretim için dışa bağımlı olma durumu 
yüksek seviyede devam etmiştir. Enerji arzında dışa bağımlılık oranı 2000 yılın-
da %67 iken 2016 yılında %74 düzeyine çıkmıştır. Yerli üretim ile talebin yalnız 
%40’ını karşılayabilen Türkiye ithalatını %269 artırarak dışa bağımlı hale gelmiştir 
(Makina Mühendisleri Odası, 2019).

Türkiye İstatistik Kurumunun 2017 yılı verilerine göre gelir dağılımındaki bo-
zukluk devam etmiş en zengin %20’lik dilim ile en fakir %20’lik dilim arasındaki 
gelir farkı yoksullar aleyhine açılmıştır. Bu durum insan refahı ve toplumsal barış 
için artan bir risk olmaya devam etmiştir (Hürriyet, 2019).

Genç nüfus işsizlik oranının standartlar üstünde olması ciddi bir güvenlik riski 
doğurmaktadır. İş bulamayan gençlerin terör örgütlerine katılması, gelir dağılımının 
bozulması ve kayıtdışı ekonominin büyümesi bu risklerden birkaçıdır. Ayrıca, AB 
ortalamalarının çok üstündeki kayıtdışılık çoklu sorunlara kaynak teşkil etmektedir.

Tarım sektöründe gözlemlenen üretimin ithalatı karşılama oranındaki düşme 
kritik bir seviyeye ulaşmıştır. Ar-Ge faaliyetlerine dünya ve AB ortalamaları altında 
kaynak ayrılması nedeniyle katma değer yaratacak üretim yapılamamakta ve bu hal 
birçok sektörde dışa bağımlılığın artmasına neden olmaktadır.

İlhami Binali Değirmencioğlu
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2008 küresel ekonomik krizinde hasar alsa da sarsılmadan yoluna devam eden 
Türkiye ekonomisi 2012 yılından itibaren aşırı ısınma belirtileri vermeye başla-
mıştır. ABD ve AB’de faizlerin de artmasıyla sıcak para çıkışı yaşanmaya ve kredi 
muslukları kesilmeye başlamıştır.

Türkiye’nin son yıllarda batı bloğundan ayrıştığını iddia eden ABD ile zaten 
gergin olan ilişkiler a. FETÖ mensuplarının iade edilmemesi, b. Halk Bankası krizi, 
c. Suriye siyasetindeki uyumsuzluk ve PKK’ya yapılan silah yardımı, ç. İran’a yaptı-
rımlar konusunda anlaşmazlık, d. Rusya Federasyonu (RF)’ndan S-400 alınması ile 
kopma noktasına gelmiştir. Bunun sonucu olarak ABD papaz Andrew Brunson’un 
serbest bırakılmamasını bahane ederek 2018 yılı Mart ayından itibaren gerilimi 
tırmandırmış ve Temmuz ayından itibaren Türkiye’ye yönelik ekonomik baskıya 
başlamıştır.

Bu dönem içerisinde ABD Başkanı Trump sosyal medya üzerinden gerilimi 
tırmandırmış ve ekonomik baskı kapsamında Türkiye’den yapılan çelik ve alümin-
yum ithalatı için gümrük tarifelerini bir kat artırmıştır. Böylece Türkiye’deki ateşe 
adeta benzin dökmüştür. Türk Lirası dolar karşısında bir günde %20’ye yakın değer 
kaybetmiştir (Cnbc, 2018).

Ekonomik baskı kapsamında ABD yönetimi İran’a yönelik yaptırımları ihlal et-
tiği iddiasıyla Halkbankası’na milyar dolarlık ceza verilebileceği konusunda Türki-
ye’yi tehdit etmiş, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise daha ağır yaptırımların 
uygulanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştur (Foreignpolicy, 2018). 

Bu gelişmeler karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’yi “Türkiye’yi arka-
dan bıçaklamakla” suçlamış Türkiye’ye karşı bir “ekonomik savaş” yürütüldüğünü 
konuşmalarında vurgulamıştır. ABD’nin artırdığı gümrük tarifelerine karşı hamle 
olarak Türkiye 22 Amerikan ürününe yaklaşık 300 milyon dolar civarında ek vergi 
koymuştur (Deutsche Welle, 2018).

Süreç içerisinde yabancı basında faizlerin artırılması ve IMF’den destek alın-
ması gerektiği şeklinde yazılar çıkmaya başlamıştır (The Guardian, 2018). Kredi 
derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin notunu düşürerek durgunluk riskine rapor-
larında yer vermişlerdir.

Artan gerilime paralel olarak Haziran ayından itibaren döviz kurları ve enf-
lasyon yükselmeye başlamıştır. Özellikle gerilimin doruğa çıktığı Temmuz-Ağustos 
döneminde dolar kısa sürede %44 değer kazanmıştır. Böylece Türk lirasının 2018 
yılı başından itibaren değer kaybı % 75 seviyesine (31 Ağustos 2019 itibariyle) 
ulaşmıştır (Merkezi Kayıt Kuruluşu,  2018).

Türkiye Merkez bankasının artan döviz kurlarını baskı altına almak için yaptığı 
müdahaleler geçici fayda sağlamış ancak rezervlerin azalmasına neden olmuştur. 
2017’de 86 milyar dolar olan MB döviz rezervi 70, 4 milyar dolara düşmüştür. 
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Krizin başlangıç dönemi olan Haziran ayında %17,75’e çıkan faizler, 14 Ağustos’ta 
%19,25’e ve son olarak 14 Eylül’de %24’e kadar yükseltilmiştir (Türkiye Cumhuri-
yet Merkez Bankası, 2018). Türkiye gelişmekte olan ülkelerden ayrışmış ve onların 
2-2,5 katı faiz öder duruma gelmiştir.

Döviz, faizler ve enflasyonun birlikte artması sonucu tüketim azalmış, yeterince 
satış yapamayan firmaların nakit akışı bozulmuş ve döviz cinsinden kısa vadeli dış 
borçlarını çevirmekte zorlanarak iflas koruma talep etmişler veya doğrudan iflas 
etmişlerdir. Zincirleme etkiyle orta ve küçük ölçekte toplam 13.593 firma, işyeri 
kapanmak durumunda kalmıştır (TOBB, 2018).

Şubat 2018 de %79 olan imalat sanayi kapasite kullanım oranı kriz sonrasında 
%74 seviyelerine gerilemiştir (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2019). 2018 
yılı birinci ve ikinci çeyrekte sırasıyla %7,4 ve %5,6 olan büyüme hızı üç ve dör-
düncü çeyrekte sırasıyla %2,3 ve -%2,8’e gerilemiştir (Tradingeconomics, 2019).

SONUÇ
Krizin seyri ve her iki tarafın liderlerinin söylemleri dikkate alındığında bölgesel 
güvenlik konularında farklı yaklaşımlara sahip olunması gerilimin temel nedenini 
teşkil etmektedir. Dolayısıyla güvenlikleştirme her iki taraf için de ağırlıklı olarak 
siyasi sektörde gerçekleşmiş, S-400 alınması, İran yaptırımlarına uyulmaması veya 
PKK’ya yapılan silah yardımı yapılması gibi tali konular ise askeri sektörde de gü-
venlikleştirmeye neden olmuştur. 

Güvenlikleştirme siyasi sektörde gerçekleşmesine rağmen ABD, siyasi istek-
lerini Türkiye’ye kabul ettirmek için siyasi ve askeri yöntemler yerine ekonomik 
baskı yöntemini tercih etmiştir. Zaten ABD Başkanı tarafından ülkeye ekonomik 
baskının uygulandığı birçok kez dile getirilmiştir (7 Ekim 2019 tarihinde sosyal 
medyada yaptığı bir yorumda söz konusu baskıyı teyit etmiştir https://tr.euronews.
com: 2019).

Sağlıksız yapısı nedeniyle zaten dengesinin bozuk olduğu Türkiye ekonomisi, 
ABD’nin ekonomik baskısı sonucu ağır şekilde sarsılmıştır. Türk hükümeti krizin 
nedeni olarak “dış güçleri” işaret etmiş ve “devletin bekası” söylemi yoğun bir şekil-
de kullanılmaya başlamıştır. Bu tür söylemler doğrultusunda yöneticiler “ekonomik 
istikrar” yerine, “devletin bekası” referans nesnesini güvenlikleştirmişlerdir.  

Her ne kadar konuşmalarda saldırgan taraf olarak ima edilse de ABD’yi hu-
kuken saldırgan taraf olarak tanımlamak mümkün olmamıştır. Ayrıca, saldırının 
karmaşık finansal sistem üzerinden yapılmasından ve ABD’nin ekonomik büyük-
lüğünden kaynaklanan asimetrik etkisi nedeniyle Türkiye risk ve tehditlere ait belir-
tileri tam olarak tespit edip etkin şekilde mukabele edememiştir. Bu durum, hibrit 
savaşın muğlak ortamında tek boyutlu bir savunma anlayışı ile karmaşık tehditlerle 
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mücadele etmenin güçlüğünü ve güvenlikleştirme mekanizmasının işleyişinin daha 
karmaşık olduğunu göstermektedir. Müteakip çalışmalarla söz konusu mekanizma-
nın araştırılması gerektiği düşünülmektedir.

Ekonomik güvenlik bireyin refahından devletin varlığına uzanan geniş bir yel-
pazede düşünülmesi gereken bir konu olup hibrit savaş ortamında ekonomik gü-
venlik devlet bekası açısından daha fazla önem arz etmektedir. Zira bireyin refah 
ve güvenliği ile toplumun sosyal ve ekonomik gelişmişliğinin sağlanması oranında 
hükümetin meşruluğu ve etkinliği artmakta bu hal devlet bekasının temeli olan 
yapısal istikrarı güçlendirmektedir. Birey ve toplumun refah ve ekonomik geliş-
mişliğini hedef alan ekonomik saldırılara karşı ekonomik dengenin sağlanması bir 
zorunluluk olsa da yeterli değildir. Ekonomik saldırıya maruz kalındığında devletin 
ekonomi ve finans sektörü unsurları dışında kalan diğer unsurlarının genellikle et-
kisiz kaldıkları ve klasik savunma anlayışının yetersiz kaldığı görülmektedir. Hâl-
buki ekonomik saldırıların politik ve askeri sektörde ortaya çıkan güvenlikleştirme 
ile ilişkisi olduğu tespitinden hareketle devleti oluşturan tüm unsurların savunma 
faaliyetleri arasında eşgüdümü sağlayacak kapsamlı güvenlik anlayışının benimsen-
mesinin hibrit savaş ortamında elzem olduğu görülmektedir.
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GİRİŞ

Uluslararası sistemin değişmesine yol açan küreselleşme olgusu yeni yüzyılın eseri 
olmamakla birlikte bu çağın en çarpıcı yanı küreselleşmenin dünyanın her köşe-
sinde en yoğun şekilde hissedilmesidir. 21. yüzyılda, uluslararası sistemde yapısal 
dönüşüm güvenlik algısının değişmesini beraberinde getirmiştir. Devlet merkezli 
ve kuvvet kullanma odaklı klasik güvenlik çalışmalarının yeni dönemi açıklamakta 
yetersiz kalması güvenlik çalışmalarında farklı açılımlara yol açmıştır. 

Güvenlik olgusunun muğlak yapısı başta olmak üzere güvenlik çalışmalarının 
öznesi ve nesnesinin ne olduğu, kapsamı ve etki alanına yönelik tartışmalar sonu-
cunda yeni güvenlik yaklaşımları geliştirilmiştir. Bu kapsamda, öne çıkan yakla-
şımlardan biri Kopenhag Okulu’nun önde gelen düşünürleri tarafından ortaya atı-
lan “Güvenlikleştirme Yaklaşımı” olmuştur. Klasik güvenlik çalışmalarından farklı 
olarak güvenlik çalışmalarının devlet dışı aktörleri ve kuvvet kullanımı dışındaki 
unsurları da içermesi gerektiğini savunan yaklaşım güvenlik alanın genişletilmesini 
ve derinleştirilmesini sağlamıştır. 

Uluslararası sistemin istikrarı açısından en hassas noktalardan biri olan enerji 
güvenliği, 1973 Petrol Krizi sonrasında teknik bir kavram olmaktan öte politik 
bir görünüm kazanmıştır. Artan nüfus ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak sınırlı 
enerji kaynaklarının paylaşımı küresel güçler açısından her geçen gün daha çok 
önem kazanırken enerji güvenliğinin sağlanması ve korunması, dış politika öncelik-
leri arasında yerini almıştır. Yeni dönemde güç unsurları arasında enerji kaynakları-
na hâkim olmanın belirleyici haline gelmesi enerjinin güvenlikleştirilmesi ve güven-
sizlikleştirilmesine (güvenlik dışılaştırma) yol açmıştır. Bu durumdan yola çıkarak 
çalışmada güvenlikleştirme yaklaşımı üzerinden enerji güvenliği analiz edilecektir. 

Çalışmanın birinci bölümünde güvenlikleştirme yaklaşımı ele alınacak olup 
ikinci bölümde bir çerçeve kavram olarak enerji güvenliği ele alınarak Türkiye’nin 
enerji görünümü ve Rusya ile enerji alanındaki iş birliği ortaya konulacaktır. Üçün-
cü bölümde ise jet krizi sonrasında iki ülke ilişkilerinde yaşanan kopmanın enerji 
güvenliğine yansımaları güvenlikleştirme yaklaşımı çerçevesinden ele alınacaktır. 
Çalışmanın sonuç bölümünde ise enerji güvenliğinin politize edilmesinin iki ülke 
arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceğine dair olası etkileri ortaya konu-
lacaktır.
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1. SÖYLEMDEN EYLEME GÜVENLİK SÜRECİNİN İNŞASI: 
GÜVENLİKLEŞTİRME YAKLAŞIMI
Soğuk Savaş’ın barışçıl şekilde sona ermesinin ardından “Tarihin Sonu” 
 dönemine geçilmediği gibi ideolojik kamplaşmanın çözülmesi dünyanın güvenlik 
ihtiyacını azaltmamıştır. Yeni dönemde güvenlik tehditlerinin askeri ve siyasi alanın 
dışı kabul edilen konuları referans göstermesi, devlet dışı aktörlerin güvenlik sah-
nesinde etkili olmaya başlamalarıyla birlikte değişen dünya sisteminin değişen gü-
venlik algısının açıklanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Klasik güvenlik çalışmalarının 
eleştirisi olarak da kabul edilebilecek olan güvenlikleştirme yaklaşımı, Güvenlik Ça-
lışmaları alanında devletin ve kuvvet kullanımının “tekelinin” kırılması gerektiğini 
savunmuştur. Kopenhag Okulu’nun önce düşünürleri Barry Buzan ve Ole Waever 
tarafından geliştirilen güvenlikleştirme yaklaşımının amacı, yeni ve daha radikal bir 
güvenlik çalışması anlayışı inşa etmektir (Buzan ve diğerleri, 1998: 4).

Uluslararası ilişkiler disiplinindeki tartışmalı kavramlardan biri olan güvenlik, 
en genel ifadeyle “temel değerlere karşı tehdidin yokluğu” olarak tanımlanmakta-
dır (Baylis vd., 2008: 229). Güvenlik konusundaki tartışmalar ilk çağlara kadar 
uzanmakla birlikte güvenlik alanının genişleten ve derinleştiren güvenlikleştirme 
yaklaşımı oldukça yenidir. Güvenlik, Waever’a göre, güvenlik tehdidinin varlığı ve 
buna karşı birtakım tedbirlerin alındığı durumu ifade ederken güvenliksizlik ise 
bir güvenlik probleminin olduğu ancak buna karşı yeterli tedbirin alınmadığı veya 
cevabın verilmediği durumları anlatmaktadır (Waever, 1995: 7). 

Güvenlik çalışmalarının özünün sadece savaş, güç ya da onlarla bağlantılı me-
seleler olmasını eleştiren bu yaklaşıma göre; bir konuyu “güvenlik” olarak adlan-
dırmak onu bir güvenlik problemi hâline getirmek için yeterlidir. Konunun gerçek 
bir tehdit olup olmamasıyla ilgilenmeyen bu yaklaşım güvenlik tartışmasını askeri 
alandan politik, ekonomik, çevresel ve toplumsal sektörlere doğru genişletmiştir 
(Waever, 1995: 52).

Güvenlikleştirme, bir şeyin, 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).  Güvenlik-
leştirme teorisinin geliştirdiği sektörel yaklaşım incelendiğinde A’dan Z’ye her şeyin 
tehdit olarak inşa edilebileceği görülmektedir (Akgül Açıkmeşe, 2011: 59). 

Bu çerçevede Waever, “Güvenlik nedir?” sorusuna, dil teorisinin de yardımıyla, 
güvenlik bir “söz-eylem”dir şeklinde cevap vermektedir. Söz-eylemsel olarak güven-
liğin kendisi gerçek bir duruma işaret 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 yönelik tehdidi durdurmak için 
ne gerekliyse onu talep etme hakkına da sahip olmaktadır (Waever, 1995: 54-55). 

Güvenlikleştirme  ve Güvensizlikleştirme Örneği Olarak Enerji Güvenliği Sorunsalı



410

Ancak, bir şeyin, herhangi bir referans nesnesine, varoluşsal bir tehdit olarak sunul-
ması durumu, güvenlikleştirme için yeterli değildir, bu “güvenlikleştirme girişimi” 
olarak tanımlanmaktadır. Bir mesele ancak hitap edilen kitle öyle olduğunu kabul 
ettiğinde güvenlikleştirilmiş olur (Buzan vd., 1998: 24-25).

1. 1. Güvenlikleştirme Sürecinin İşleyişinde Etkili Olan Unsurlar 
Buzan vd. göre; “güvenlikleştirme çalışmaları, kimin (güvenlikleştirici), hangi ko-
nuları (tehditler), kimin için (referans nesneleri), neden, hangi sonuçlarla ve hangi 
şartlar altında güvenlikleştirdiğinin net olarak anlaşılmasını hedefler” (1998: 23). 
Bu çerçevede güvenlikleştirmenin üç önemli bileşeni vardır: Bir nesnenin varlığı-
na 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 (Ak-
gül-Açıkmeşe, 2011: 61). Aşağıdaki grafikte yer alan sürecin aynı zamanda tersine 
dönmesi, yani normalleşme boyutu bulunmaktadır. Kopenhag Okulu tarafından 
güvenlik terminolojisine kazandırılan ve “güvenlik dışılaştırma” olarak da ifade edi-
len kavram, güvenlikleştirmenin tersi (antitezi) olarak nitelendirilmektedir. Güven-
lik dışılaştırma, daha önce tehdit olarak görülen bir hususun aşama aşama tehdit 
olmaktan çıkarılmasıdır. Böylelikle önceden tehdit olarak algılanan bir konunun 
güvenlikleştirme süreci sonunda kazandığı özel (ayrıcalıklı) konum sonlandırılmak-
ta ve bu şekilde anılan tehdidin ortadan kaldırılması için talep edilen olağanüstü 
önlemler geçersiz kılınarak, konunun normalleşmesi ve politik süreçte müzakereler 
yoluyla çözümlenmesinin önü açılmaktadır (Sandıklı ve Emeklier, 2012: 54).

POLİTİZE

DEVLET SORUNLA 
İLGİLİ DEĞİLDİR.

SORUN, KAMUSAL
TARTIŞMAYA 

AÇILMAMIŞTIR.

GÜVENLİKLEŞTİRME

SORUN, GÜVENLİK 
UNSURU OLMUŞTUR.
GÜVENLİKLEŞTİRİCİ

AKTÖR SORUNU POLİTİZE 
ALANDAN

POLİTİZE

SORUN, STANDART SİYASAL 
SİSTEMCE İZLENMEKTEDİR.

SORUN, KAMU POLİTAKISININ 
PARÇASIDIR.

Grafik-1. Güvenlikleştirme Düzeyi

Kaynak: Emmers, R. (2007). ‘Securitization’, in A. Collins (ed.), Contemporary Security Studies . ss. 111-134. 
Oxford: Oxford University Press.
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Sonuç olarak, güvenlikleştirme çalışırken araştırmacının görevi, bir konunun 
gerçek bir güvenlik sorunu olup olmadığının ortaya çıkarılması değil, güvenlik-
leştime eyleminin nasıl ve ne zaman gerçekleştiğinin, bunun öğelerinin (güven-
likleştirici, referans nesnesi, hedef kitle) neler ya da kimler olduğunun ve bunun 
sonuçlarının neler olduğunun ortaya konulmasıdır.

Kopenhag Okulu yazarlarına göre, bir güvenlikleştirme eyleminde üç temel öğe 
bulunmaktadır. Bunlar referans nesnesi (hâlihazırda tehdit edilen ve hayatta kalma-
sı gereken öğe), güvenlikleştirici aktör (bir konuyu referans nesnesini tehdit ettiği 
için güvenlik sorunu olarak ilan sunan öğe) ve işlevsel aktörlerdir (ilgili sektörün 
dinamiklerini etkileyen öğeler (Emmers, 2007: 110-111).

Kopenhag Okuluna göre; herhangi bir konu, politika dışı bir alandan (devletin 
sorunla ilgisinin bulunmadığı durumdan), politikanın konusu olmaya (konunun 
kamu politikasının bir parçası olmasına), güvenlikleşmeye (konunun ‘normal poli-
tikaların ötesinde’ ele alınmasına imkan verecek şekilde varoluşsal bir tehdit olarak 
sunulmasına) ve güvenlik alanı dışına çıkarılmaya (konunun bir tehdit ya da genel 
anlamda ihtiyatlı olmayı gerektiren bir durum olarak tanımlanmadığı hale) doğru 
sıralanan bir spektruma yerleştirilebilir (Buzan vd., 1998: 23-24). Güvenlikleştir-
me çabası, yaygın kabul görebilir (1947 sonrası Batı’daki komünist/Sovyet tehdi-
di), sınırlı bir etki sağlayabilir (ABD’nin Irak’ı terörize etmeye yönelik girişimi), 
etkisiz olabilir (Vietnam Savaşı’nda ABD’nin kamuoyu desteğinin azalması) veya 
daha önce tehdit olarak kabul edilen bir şey tehdit olmaktan çıkartılabilir (Soğuk 
Savaş’ın bitişi) (Buzan, 2008: 108).

Kopenhag Okulu düşünürleri, güvenlikleştirici aktör tarafından yapılan eylemi 
güvenlikleştirici hamle (çaba) olarak adlandırmaktadır (Williams: 2003: 526). Gü-
venlikleştirme sürecini tek bir aktörün kontrol ettiği öznel bir süreç olarak görmek 
yerine “öznelerarası” olarak değerlendiren Kopenhag Okulu’na göre, sürecin başarı-
sı sadece güvenlikleştirici tarafından değil güvenlikleştirme eyleminin hedef kitlesi 
tarafından belirlenmektedir. Yaklaşımın kullandığı inşacı söylem doğrultusunda 
güvenlikleştirme sürecinde; “bir referans nesnesinin hayatta kalmayı hak eden bir 
nesne olup olmadığı, tehdidin bir güvenlik tehdidi olup olmadığı, bu tehdidin ola-
ğanüstü tedbirleri meşru kılıp kılmadığı konuları öznelerarası olarak” inşa edilmek-
tedir (Buzan vd., 1998: 31).

2. BİR GÜVENLİK NESNESİ OLARAK ENERJİNİN 
GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ ve DIŞ POLİTİKAYA YANSIMALARI
İstikrarlı olarak artış eğiliminde olan enerji talebinin sınırlı enerji kaynaklarıyla 
karşılanmasının yarattığı rekabet dünya güç dağılımını şekillendirmektedir. “Ener-
ji kaynaklarını kontrol etmenin dünyayı kontrol etmek”, anlamına gelmesi enerji 

Güvenlikleştirme  ve Güvensizlikleştirme Örneği Olarak Enerji Güvenliği Sorunsalı



412

güvenliğinin sadece ekonomik ya da teknik bir unsur olmanın ötesinde politik ve 
askeri öneme sahip olmasına neden olmuştur. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 
tahminlerine göre 2040’a kadar dünya ekonomisi fosil yakıtlara olan bağımlılığını 
sürdürecektir (IEA, 2017). 

Enerji kaynaklarının, erişilebilirlik, ulaşılabilirlik, makul fiyat ve kabul edile-
bilirlik olarak kabul edilen enerji güvenliği (APERC, 2007), şemsiye bir kavram 
işlevi görmektedir. Bu kavram altında enerjinin askeri, siyasi, ekonomik ve çevresel 
olmak üzere pek çok boyutunu ele almak mümkündür. Enerji akışının, kesintisiz, 
sürdürülebilir, uygun ve istikrarlı fiyatlardan sağlanması olan enerji güvenliğine yö-
nelik en büyük tehdit enerji akışının kesintiye uğraması ya da fiyatlarda ani dalga-
lanmalardır (Mabro, 2008). 

Kopenhag Okulu, güvenlik alanını beş sektöre ayırmış olup enerji güvenliğine 
yönelik tehditler geniş perspektifte bir referans objesi olarak kabul edilebileceği gibi 
gelecekte altıncı bir sektör olma olasılığı da bulunmaktadır (Christou and Adami-
des, 2013: 510). Bununla birlikte Kopenhag Okulu, enerji güvenliğini ekonomi 
sektörünün referans nesnesi olarak kabul etmektedir (Buzan vd, 1998: 116). Bu 
nedenle çalışmada, yaklaşımın bakış açısı benimsenmekle birlikte enerji güvenli-
ğinin kompleks yapısı göz önünde bulundurulacaktır. Enerjinin, ekonomiye dair 
bir sorun olmanın ötesine geçerek politik bir unsur haline gelmesinde Ukrayna 
krizi dönüm noktalarından biri olmuştur. Ekonomik, askeri ve teknolojik güvenlik 
sektörlerinin aşırı derecede enerji akışına bağımlı olmaları enerji güvenliğine, yeni 
güvenlik konseptinde özel bir konum sağlamıştır. AB’nin, Ukrayna krizinin derin-
leşmesi sonrasında enerjiyi güvenlikleştirme süreci başlamış olup bu durum, “enerji 
güvenliği olmadan güvenlik olmayacağını unutmamalıyız!” (Avrupa Komisyonu, 
2014) şeklinde somutlaştırılmıştır. 

2. 1. Türkiye’nin Enerji Görünümü ve Aşırı Bağımlılık Sorunsalı
Türkiye, OECD ülkeleri arasında enerji talebi en hızlı artan ülkelerden biridir. 
Enerji talebini önemli ölçüde fosil enerji kaynakları kullanarak karşılamaktadır. 
2015 yılında Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin % 31’ini doğal gaz, % 30’unu 
petrol ve % 27’sini kömür oluşturmuştur. Toplam enerji tüketiminin % 24’ü yerli 
üretimle, % 76’sı ise tedarikçi ülkelerden ithal edilen enerji kaynakları ile karşılan-
mıştır. Petrol ve doğal gaz, ithalat bağımlılığının en yüksek olduğu enerji kaynak-
larıdır. 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 ger-
çekleştirildiği ülkeler arasında Rusya, İran, Irak ve Azerbaycan öne çıkmaktadır. 
Petrol ithalatının % 23’ü Irak, % 19’u Rusya ve % 17’si İran’dan, doğal gaz ithalatı-
nın ise % 53’ü Rusya, % 17’si İran ve % 14’ü Azerbaycan’dan karşılamaktadır (Tür-
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kiye Petrolleri, 2017: 33). Bu oranlar dikkate alındığında, Türkiye’nin en yoğun 
ithalat bağımlılığı yaşadığı enerji türünün doğalgaz olduğu ve doğalgazın da en yo-
ğun 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- karşılaması 
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 iş birliğinden 
kazanımlarının hedeflenen düzeyde olmadığını göstermektedir. Dünya rezervleri-
nin 4/3’üne komşu olan Türkiye’nin (T.C. Dışişleri Bakanlığı, tarih yok) jeopolitik 
konumunu avantaja çevirme girişimleri açısından enerjinin rolü büyüktür. Ancak, 
mevcut enerji iş birliklerinin genel olarak ülkenin talebini karşılamaya dönük olma-
sı ve enerji ticaretinde söz sahibi olunamaması Türkiye’nin elini zayıflatmaktadır. 
Rusya özelinde konuya yaklaşılacak olursa artan enerji iş birliğine rağmen Türki-
ye’nin karşılıklı bağımlılık ilişkisinin zayıf tarafı olması enerji güvenliği açısından 
ciddi bir tehdit oluşturmaktadır  (Telli, 2017: 163).

2. 2. Türkiye ve Rusya Enerji İş Birliği: Destekten Bağımlılığa Uzanan Süreç
Türkiye ile Rusya arasındaki enerji iş birliğinin temelleri Soğuk Savaş dönemine 
kadar uzanmaktadır. İzmir Aliağa Rafinerisi’nin yapımını “yaş sebze-meyve alımı” 
karşılığında üstlenen Sovyetler Birliği, böylece genç cumhuriyetin ilk kez ithal et-
tiği ham petrolü rafine etmesini sağlamıştır  (TBMM, 1999). Türkiye’nin, 1984’te 
SSCB ile 25 yıl süreli bir doğalgaz alım anlaşması imzalaması olmuştur. Bu anlaşma 
doğrultusunda 1987 yılında Batı (Trakya) Boru Hattı’ndan ilk doğal gaz alımı ger-
çekleşmiştir (Gazprom export, 2018b). Rusya’dan doğrudan Türkiye’ye doğal gaz 
transferi Mavi Akım Boru Hattı’nın inşasıyla başlamış olup böylece iki ülke arasın-
daki ticaretin hacmi 30 milyar metrekübe (bcm) ulaşmıştır (Gazprom, tarih yok). 

Türkiye, doğal gaz talebini karşılamak için İran, Azerbaycan ve Türkmenistan 
ile anlaşmalar yapmıştır. Ancak bu anlaşmalara rağmen Rusya, Türkiye’nin doğal-
gaz ithalatında % 50’den fazla pay almaya devam etmiştir. Öte yandan NATO üyesi 
Türkiye’nin, Rusya ile enerji iş birliğini güçlendirmesi rekabet konusu haline gelmiş-
tir. Artan enerji ticaretiyle iki ülke arasındaki karşılıklı bağımlılığın simetrisi, Türkiye 
aleyhine dengesiz bağımlılığa doğru kaymış ve Türkiye’nin daha fazla bağımlı hale 
gelmesiyle ilişkilerdeki güç kaynağı Rusya lehine değişmiştir (Demiryol, 2018: 1446).

Türk-Rus iş birliği nükleer enerji alanına taşınmış, ortaklaşa olarak dünyanın 
en büyük nükleer enerji santrallerinden birinin inşa edilmesi planlanmıştır (For-
bes, 2010). Nükleer enerji anlaşması sonrası diğer bir önemli adım, yine doğalgaz 
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alanında atılmıştır. Vladimir Putin, 1 Aralık 2014 tarihli Ankara ziyareti sırasında, 
iptal edilen Güney Akım’ın yerine Türk Akımı’nı inşa etmek istediklerini açıkla-
mıştır  (Roth, 2014). Başlangıçta toplam kapasitesi 65 bc) olması planlanan Türk 
Akımı ile hem Türkiye’nin hem de AB ülkelerinin doğal gaz ihtiyacının karşılan-
ması hedeflenmiştir. Ayrıca ziyaret sırasında Mavi Akım’ın mevcut yıllık doğal gaz 
taşıma kapasitesinin 3 bcm daha arttırılmasına ve Rusya’dan doğalgaz ithal eden 
Türk firmaları için fiyat indirimi yapılmasına karar verilmiştir (Winrow, 2017: 20). 

3. TÜRK-RUS ENERJİ SİNERJİSİNİN DAYANIKLILIK TESTİ OLARAK 
JET KRİZİ: YÜKSEK İRTİFADA GÜVENLİKLEŞTİRME VE TEMKİNLİ 
NORMALLEŞME 
Tarihsel olarak rekabet ilişkisi içinde bulunan Türkiye ve Rusya arasında enerji, 
“normalleşmeyi” sağlayan bir katalizör rolü üstlenmiş durumdadır. Bölgesel çatışma 
unsurlarına rağmen enerji iş birliğinin derinleşmesine bağlı olarak iki ülke arasında 
görülen yakınlaşmada en ciddi kırılma Rus jetinin düşürülmesi olmuştur. Sonra-
sında ortaya çıkan diplomatik kriz iki ülke arasındaki stratejik iş birliği sürecini 
ciddi derecede etkilemiştir. Rusya’nın, Türkiye’den “özür dilemesini” istemesi ve 
Türkiye’nin bunun kabul etmemesi üzerine kriz derinleşirken Rusya’nın seri yaptı-
rım kararları karşısında Türk tarafı da elini güçlendirmek üzere harekete geçmiştir. 

Türk sınırını ihlal eden ve uyarılar dikkate almayan bir Rus jetinin angajman 
kuralları gereğince vurulması, sektörel güvenlik yaklaşımı gereğince doğrudan as-
keri güvenlik konusu olması gerekmektedir. Ancak, sadece her iki taraf arasındaki 
ilişkileri değil küresel ve bölgesel güç dengesini etkileme potansiyeli olan kriz askeri 
ve siyasi alandan taşarak 21. yüzyıl dinamiklerine uygun olarak ekonomik güvenlik 
alanında ciddi sonuçlar doğurmuştur. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerini eko-
nomik olarak zayıflatmaya yönelmesi sonucunda ikili ilişkilerdeki uyum yerini ku-
tuplaşmaya bırakmıştır. Çalışmada, krizin Türkiye’nin enerji güvenliğine yansıması 
incelenecek olduğu için Rusya’nın güvenlikleştirme sürecine yeri geldikçe yer veri-
lecektir. Bu amaçla iki ana akım medya kuruluşunda o dönemde yer alan haberlerin 
içerik analizi yapılarak güvenlikleştirme sürecinin işleyişi ortaya konulacaktır. Bu-
nun için Hürriyet ve Sabah Gazeteleri ile web siteleri seçilmiş olup güvenlikleştirme 
aktörlerinin (siyasiler/bürokratlar) normalleşme sürecinin başlamasına kadar enerji 
güvenliği konusunda beyan ve açıklamaları, enerji güvenliği konusunda alınan ola-
ğanüstü (acil) önlemler ve kamuoyunun enerji konusunda olağanüstü alarm duru-
muna bakış açışı ortaya konacaktır. 

Türkiye’nin, Rus gazına olan bağımlılık konusunda kamuoyunda “duyarlılı-
ğın” bir anda yükselmesini sağlayan güvenlikleştirici aktörler, siyasiler ve siyasilerin 
politika tercihlerine bağlı olarak bürokratlar olmuştur. Dönemin Cumhurbaşkanı 
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Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vlademir Putin’in 
karşılıklı açıklamaları güvenlikleştirme sürecinin fitilini ateşlemiş, sonrasında dev-
letin tüm kademeleri bu beyanlar doğrultusunda harekete geçmiştir. Türkiye’nin 
enerjiyi güvenlikleştirmesinde referans nesnesi “ulusal güvenlik” olup seçilen tehdit 
Kopenhag Okulu tarafından orta düzey referans nesnesi olarak kabul edilmektedir 
(Rotschild, 1995: 39). En verimli/başarılı güvenlikleştirilen referans nesnesi olan 
ulusal güvenliğe yönelik tehdit ya da tehdit algısı, toplumun geniş kesimlerinin 
desteğinin kolayca alınmasında önemli bir işlev görmektedir. Enerji akışında olası 
bir kesintinin şiddetine bağlı olarak tüm ulusal sistemi etkilemesi mümkün olduğu 
için enerjinin güvenlikleştirilmesi konusunda kamuoyu desteği hızlı ve güçlü bir 
şekilde sağlanmıştır.

Güvenlikleştirme sürecinin başarısını etkileyen kolaylaştırıcı unsurlar jet krizi-
nin hızla büyümesine yol açmıştır. Türkiye ve Rusya arasındaki, kökleri tarihe da-
yanan rekabet ve çatışan tezler, fiziksel yakınlık, aynı bölgesel güvenlik bölgesinde 
ama farklı saflarda yer alma, Türkiye’nin NATO üyesi olması, Suriye krizi konusun-
da yaşanan uyuşmazlıklar gibi unsurlar jet krizi sonrası güvenlikleştirme sürecinde 
kolaylaştırıcı rolü görmüştür. Enerjinin güvenlikleştirilmesi ve buna bağlı olarak 
politika değişimlerinin “zorunluluk” olarak gösterilmesi kamuoyunun da desteğini 
almış olup buna bağlı olarak Türk Akımı Projesi’nin imzalanmasına kadar devam 
eden güvenlikleştirme süreci imzaların atılması sonrasında yerini normalleşme ve 
güvenlik dışılaştırmaya bırakmıştır.

3. 1. Jet Krizi Öncesinde Türk- Rus Enerji İlişkileri: Pragmatist Sinerji

Türkiye ve Rusya’nın enerji alanında 2010 yılından sonra yakaladığı sinerji, jet 
krizi öncesine kadar tek kaynağa aşırı bağımlılık tehdidine rağmen günden güne 
gelişmiştir. Akkuyu Anlaşması ve Türk Akımı bu sinerjinin en somut göstergele-
ri olup NATO üyesi Türkiye’nin, enerjide Rusya’ya bağımlılığının derinleşme-
si başta ABD olmak üzere, Batı’nın tepkisine neden olmuştur. Enerjide merkez 
olma arayışında olan Türkiye, Azerbeycan’la imzalanan TANAP sonrasında Türk 
Akımı’nın hayata geçirilecek olmasını bölgesel enerji pazarında konumunun güç-
lenmesi olarak değerlendirmiştir. Türkiye’nin seçim atmosferinde olduğu bu dö-
nemde basında yer alan haberlerde Türk Akımı’nın jeopolitik önemine ve enerji 
güvenliğine katkılarına yer verilmiştir. Kasım başında yapılan seçimler sonrasında 
yeni hükümeti kurma görevi AKP’ye verilmiş ve 64. kabine Ahmet Davutoğlu 
tarafından kurulmuştur. Yeni kabine kurulur kurulmaz Rus jetinin düşürülmüş 
olması iki ülke ilişkilerine iş birliğinden kutuplaşmaya savrulmasını da beraberin-
de getirmiştir.

Güvenlikleştirme  ve Güvensizlikleştirme Örneği Olarak Enerji Güvenliği Sorunsalı



416

Jet krizi öncesinde iki ülke ilişkilerinde iş birliğine yapılan vurgu dikkat çe-
kerken erken genel seçim hazırlıklarının sürdüğü Eylül ayında ilk faz konusunda 
anlaşma sağlandığı haberleri basında yer almıştır. Ekim ayında ise görüşmelerin 
donduğuna yer verilmesi ikili ilişkilerin konjonktöre bağlı olarak belirsizlik süre-
cinde olduğunu göstermektedir (Türk Akımı donduruldu, 2015). Adım adım jet 
krizine doğru gidildiği bu dönemde ikili ilişkilere dair çelişkili demeçler basında yer 
almıştır. Bu durum, jet krizi sonrasında daha fark edilir bir hal almış olup iki ülke 
arasındaki iş birliğinde güvenilirlik algısının değiştiğini gösteren politik kararların 
alınması söz konusu olmuştur. Enerjinin güvenlikleştirilmesine bağlı olarak jet krizi 
öncesinde gündemde olmayan yeni arz kaynaklarının bulunması, depolama ve milli 
enerji kaynaklarına yönelme açılmalarının yanı sıra Rusya’ya olan karşılıklı bağım-
lılık ilişkisine dair Türk tarafının bakış açısında yer alan değişimleri gösteren örnek 
olaylara aşağıda yer verilmiştir.

Rus jetinin vurulmasından hemen sonra Hürriyet, Rusya’nın en büyük kozu-
nun doğal gaz olduğuna dikkat çekerek olası bir kesintinin yarattığı tehdidi haber-
leştirmiştir (Erdil, 2019). Bir gün sonrasında Sabah ise, doğal gaz da Rusya’nın da 
Türkiye’ye bağımlı olduğunu uzman görüşlerine dayanarak okurlarına aktarmıştır 
(SETA Ekonomi Uzmanı Karagöl: Enerjide Rusya da Türkiye’ye bağımlı, 2015). 
Jet krizinin başladığı gün göreve başlayan Berat Albayrak’ın ise temkinli açıklama-
ları dikkat çekmiştir  (Yeni Bakan Berat Albayrak görevi devraldı, 2019).

Resim-1. Gazete Manşetleri (25.11.2015)
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Rusya, başta turizm ve tarım sektörü olmak üzere Türk ekonomisini hedef alan 
yaptırım kararları alınmış, vize muafiyeti askıya alınmış, ticaret ve yatırım anlaş-
maları için yürütülen müzakereler durdurulmuştur (Sputnik Türkiye, 2015). Uçak 
krizinin neden olduğu siyasi gerilim, enerji işbirliği projelerin de olumsuz etkilen-
mesine neden olmuştur. Devam eden enerji projeler askıya alınırken Türk Akımı’na 
yönelik müzakereler ve çalışmalar durdurulmuştur (Sputniknews, 2015). Ayrıca 1 
Ocak 2015 tarihinden itibaren Rusya tarafından Türk firmalarına taahhüt edilen 
doğal gaz ithalat fiyatlarındaki % 10.25 indirim de askıya alınmıştır (NTV, 2016). 
Rusya, enerji diplomasisi kapsamında yeniden Güney Akım’ı gündeme alarak Türk 
Akımı için alternatif arayışının devam ettiğini duyurmuştur  (Hacıoğlu, 2016).

30 Kasım’da Sabah Gazetesi web sitesinde Türkiye’nin doğal gazda alternatifle-
rinin olduğu haberi yer alırken  (Doğalgazda Rusya’ya alternatif, 2015), 3 Aralık’ta 
ise Başbakan Davutoğlu’nun, Azerbaycan ziyareti ve TANAP hakkındaki açıkla-
malarına yer verilmiştir  (Davutoğlu: TANAP projesi Avrupa’daki dengeleri değiş-
tirecek, 2015). Türkiye’nin hızlanan kaynak çeşitlendirme arayışları kapsamında 
Katar ziyareti ve doğal gaz ticareti konusunda alınan söz basında geniş yankı bul-
muştur  (Katar ile vizeler kalktı, önemli ‘gaz’ işbirliği imzalandı, 2015). Kuzey Irak 
gazını Türkiye’ye taşıması planlanan boru hattı projesinin hızlandırılması da aynı 
günlerde söz konusu olmuştur  (Becerikli, 2015). Öte yandan Cumhurbaşkanı Er-
doğan’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). İkili ilişkilerde gerilimin karşılıklı 
tırmandırıldığı bu dönemde Rusya’nın doğal gaz ithalatındaki payının azaltılması-
na dair yorumlar gazetelere taşınmıştır  (‘Rusya’nın gazdaki payı azaltılmalı’, 2015). 

Rusya’nın kriz sonrası yaptırımları giderek sertleştirmesi, Türkiye’de, Ukrayna 
krizlerinde olduğu gibi doğal gaz akışını durduracağı veya önemli ölçüde sınırlandı-
racağı endişesine yol açmıştır. Rus gazının kesilmesinin olası etkilerini analiz haber 
konusu yapan Hürriyet  (Erdil, Rusya gazı keserse kısa vadede ısınma, elektrik ve 
sanayide alternatif zayıf, 2015), kış koşullarında olası bir kesintinin 3-4 gün taşı-
nabileceğine yer vermiştir. Bu dönemde siyasi demeçlerde ve basında depolama ka-
pasitesinin yetersizliği de sıklıkla yer almaya başlamıştır  (Gazımız 14 gün dayanır, 
2015). Alternatif arayışlarının gündeme gelmesiyle depolama tesisi kapasitesinin 
artırılmasının öncelikler arasına alınmıştır  (Yalçın, 2015). 

Bu kapsamda, TANAP’ın en kısa sürede tamamlanması için Azerbaycan ile mu-
tabakata varılırken, Katar’dan daha fazla sıvı doğal gaz (LNG) tedarik edilebilmesi 
için girişimde bulunulmuştur (Reuters, 2015). Katar ile sağlanan mutabakat son-
rasında “Doğalgazı 4 günde getiririz” gibi spekülatif demeçler basında yer almıştır  
(Gaz 4 günde Türkiye’de, 2015). Bu süreçte bir yandan da Rus ekonomisin içinde 
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bulunduğu krize vurgu yapan haberlerin sıklıkla yer verilirken Rusya’nın Türkiye’ye 
uyguladığı yaptırımları uzun vadeli sürdürmesinin güçlüğüne dikkat çekilmiştir  
(Petrol fren tutmuyor: 35,6 dolar..., 2015). Türkiye, alternatif arayışında İsrail’in 
yanı sıra Kuzey Irak ile de yakınlaşırken Irak gazının Türkiye’ye gelmesi konusunda 
anlaşma sağlanmıştır  (Kuzey Irak gazı 2018’de, 2015). Krizin tırmandığı 2015 
yılının son günlerinde Rusya’dan yaptırımlara rağmen Türk Akımı için görüşmelere 
devam etmeye hazır oldukları açıklaması gelmiştir  (Rusya’dan flaş ‘Türk Akımı’ 
açıklaması, 2015). Enerji diplomasisi hamlelelerinin karşılıklı geldiği 2015 yılının 
son günleri, 2016 yılında da ikili ilişkilerin seyrinin de habercisi olmuştur. 

Jet krizinin sıcaklığıyla başlayan 2016’da kaynak çeşitlendirme arayışına giren 
Türkiye, elektrik üretiminde doğalgaz kullanım oranını düşürmek için yerli kömür 
açılımı yapmıştır  (‘Yerli kaynaklar önceliğimiz’, 2016). Krizin güvenlikleştirilme-
sine bağlı olarak alınan önlemler kapsamında doğalgazın elektrik üretiminde kulla-
nım oranları aşamalı olarak azaltılmıştır  (Elektrik üretiminde doğalgazın payı düş-
tü, 2016). Hürriyet Gazetesi de, kömür üretimine verilen teşvikleri “Kömür gaza 
geldi” ara başlığıyla haberleştirmiştir  (Erdil, Hükümet genelge yayımladı, şirketler 
yatırıma soyundu, 2016). Hürriyet, yine aynı dönemde, “Rusya kaynaklı krizler ne-
deniyle milyonlarca insanın soğukta kalmasının yarattığı siyasi etkiyi unutamayan 
Avrupa Birliği”nin enerji kalkanı oluşturma çabasını sayfalarına taşımıştır  (Özalp, 
2016). 

Doğalgaz kesintisi tedirginliğiyle geçen 2016 kış aylarının sonlarına doğru TA-
NAP’ın planlanandan erken bitirilerek Türkiye’nin elinin güçlendirileceği “müjde” 
olarak açıklanmıştır (Erdoğan: TANAP’ı erken bitireceğiz, 2016). Türkiye’nin giri-
şimine ise Rusya’dan cevap gecikmemiş ve Türk Akımı’na alternatif olarak iptal edi-
len Güney Akımı’nın yeniden gündeme alınabileceği duyurulmuştur  (Hacıoğlu, 
Rusya, Türk Akımı yerine rafa kaldırdığı projeyi indiriyor, 2016). 

Türkiye’nin özür mektubu göndermesiyle (Kremlin: Erdoğan özür diledi, 
2016) iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme geçilmiştir. Karşılıklı açıkla-
maların gerilim düzeyi giderek düşerken Türk Akımı için hükümetlerarası anlaşma 
imzalanması “dev adım” olarak değerlendirilmiştir. Projenin yarı kapasiteyle hayata 
geçirilecek olmasına rağmen enerji güvenliği açısından önemli bir adım olarak de-
ğerlendirilmesi güvenlikleştirmeden normalleşme sürecine geçilmiş olduğunun gös-
tergesidir  (Erdil, Tarihi imza: ‘Türk Akımı’nda anlaşma tamam, Rus gazı doğrudan 
Türkiye’ye gelecek, 2016). 

Türkiye ve Rusya arasındaki diplomatik ve siyasi krizin bir yılı doldurmadan 
etkisini yitirmesinde iç ve dış unsurların etkili olmuştur. Yeni hükümetin dış po-
litikada dostları arttırma ve düşmanları azaltma hedefiyle hareket etmesinin yanı 
sıra 15 Temmuz 2016’da yaşanan başarısız darbe girişiminin de etkisi olmuştur. 
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Darbe girişimi sonrasında Batılı ülkelerden farklı olarak Türkiye’ye net destek veren 
Rusya, iki ülke arasındaki güvenin yeninden tesis edilmesini sağlamıştır. Bu geliş-
melerin etkisiyle darbe girişiminden hemen bir ay sonra iki ülke lideri, Rusya’da 
bir araya gelerek ilişkilerin, kriz öncesindeki seviyeye taşınmasına karar vermiştir  
(Erdoğan ile Putin St. Petersburg’da bir araya geldi, 2016). Bu kapsamda enerji 
alanında ilk adım, Türk Akımı’na yönelik hükümetlerarası anlaşmanın imzalanma-
sıyla atılmıştır. 

Tüm bu gelişmelerden sonra Rus gazının talep miktarının jet krizi sonrasında 
gerilemeye başladığı da Tablo-1’de görülmektedir.

Tablo-1. Doğalgaz İthalat Miktarlarının (BCM) Kaynak Ülkelere Göre Dağılımı (Aralık 2015- Aralık 2016) 

2015 Aralık 2016 Aralık

İthal Edilen Ülke Miktar Pay (%) Miktar Pay (%) Değişim (%)

ABD 0,00 0,00 78,70 1,41 100,00

Azerbaycan 594,34 11,13 594,51 10,67 0,03

Cezayir 398,50 7,46 575,23 10,32 44,35

Fransa 0,00 0 90,17 1,62 100,00

İran 872,16 16,33 857,66 15,39 -1,66

Katar 216,16 4,06 86,95 1,56 -59,86

Mısır 0,00 0 99,47 1,78 100,00

Nijerya 350,47 6,56 194,66 3,49 -44,46

Norveç 88,73 1,66 0 0 -100,00

Rusya Federasyonu 2.820,37 52,80 2.825,99 50,70 0,20

Trinidad ve Tabago 0,00 0 171,02 3,07 100,00

Genel Toplam 5.341,20 100 5.574,35 100 4,37

Kaynak: EPDK, 2016.
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SONUÇ
Enerji, artık siyasi ve ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir. 
Enerji kaynaklarını verimli kullanan ülkeler uluslararası ilişkilerde çoğunlukla 
enerji kartını diğer ülkelere karşı koz olarak kullanabilmenin avantajına sahip 
olacaktır. Dolaysıyla, giderek daha karmaşık bir hal alan enerji denkleminde, 
enerjinin “politikleştirilmesine” ve daha da “güvenlikleştirilmesine” şahit olmaya 
devam edeceğiz.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin seyrinde enerji önemli bir kırılma noktası 
oluşturmuştur. Farklı güvenlik bölgelerinde kendilerini tanımlayan iki ülke arasın-
da ekonomi üzerinden oluşan yakınlaşmada enerji kaynakları özel bir sinerji oluş-
turmuştur. Doğalgaz başta olmak üzere Türkiye’nin Rus enerji kaynakları açısından 
“güvenilir pazar” olarak öne çıkması iki ülke arasında karşılıklı bağımlılık olgusunu 
yaratmıştır. Her iki ülke genel olarak bu pragmatist durumu “kazan-kazan” duru-
mu olarak lanse ederken iki ülkenin enerji alanındaki entegrasyonu açısından ilk 
ciddi “dayanıklılık testi” jet krizi olmuştur. Jet krizini Rus gazına aşırı bağımlılığın 
yaratabileceği siyasi ve ekonomik krizler açısından “alarm zili” olarak değerlendiren 
Türkiye, enerji politikasını hızlı bir şekilde gözden geçirmiştir.  Türkiye’nin, Rus-
ya’nın olası gaz kesintisi hamlesi ihtimaline karşı “enerji güvenlikleştirmesi” izlediği 
yaklaşık bir yıllık dönemde iki ülke arasındaki enerji ilişkileri 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 başlayan güvenlikleştirme süreci, Türk Akımı için 
imzaların atılmasıyla yerini normalleşmeye bırakmıştır. Bununla birlikte jet krizi 
sonrasında Türkiye’nin kaynak çeşitlendirmeye ağırlık verme politikası normalleş-
meye rağmen devam etmektedir. Bu durum, enerji güvenlikleştirmesinin düşük 
düzeyde olmakla birlikte halen devam etmekte olduğu olarak değerlendirilebilir. İki 
ülke arasındaki enerji ilişkilerinin güvenlik dışılaştırması henüz söz konusu olma-
makla birlikte Rusya ve Türkiye arasındaki karşılıklı bağımlılık bir enerji kesintisi 
olmadan krizin atlatılmasını sağlamıştır. Kopenhag Okulu tarafından geliştirilen 
güvenlikleştirme spekturumuna göre yapılan vaka analizinde devletlerin, olağanüs-
tü tedbirler almak istedikleri konuları, hâlihazırda güvenlik tehdidi olarak sunmak 
suretiyle, uygulayacakları yaptırımları meşrulaştırma yolunu seçmesi durumunda 
Türk-Rus ilişkileri açısından ortaya konulmuştur. Burada, enerjinin güvenlikleşti-
rilmesi Türkiye’nin, Rusya’ya karşı sertleşen dış politikasının “meşrulaştırılmasında” 
kolaylaştırıcı rolü üstlenmiştir. Bu durum, bağımsız bir sektör olmayan enerjinin 
diğer tüm güvenlik sektörlerini etkilemesiyle uyumlu olup iki ülke ilişkilerinde baş-
layan kutuplaşmanın gevşemesi ve enerji ilişkilerinin normalleşmesi paralel bir seyir 
izlemiştir. 
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Türk Akımı ve Akkuyu projelerinin tamamlanmasıyla karşılıklı bağımlılık iliş-
kisi derinleşecek olan Türkiye ve Rusya’nın Suriye sorunu başta olmak üzere bölge-
sel sorunlar konusunda genel olarak aynı kampta yer alması gelecekte iki ülke iliş-
kilerinin dinamiğinde iş birliğinin kural, çatışmanın istisna olmasına yol açacaktır. 
Türkiye, enerji iş birliği açısından Rusya’yı “güvenilir partner” olarak görmekle bir-
likte 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 karşısında henüz AB üyesi olmayan Türkiye’yi alter-
natif geçiş noktası olarak görmektedir. İki ülke arasındaki enerji ilişkileri açısından 
ikinci dayanıklılık testi noktası olarak Doğu Akdeniz öne çıkmakta olup Rusya, he-
nüz Batılı ülkeler kadar yüksek sesle Türk tezleri karşıtı açıklamalar yapmaktan ka-
çınmaktadır. Bununla birlikte Rus enerji şirketleri, Türkiye’nin bölgedeki münhasır 
ekonomik bölge ilanlarını meşru kabul etmemesine rağmen arama geliştirme sü-
recine dahil olmuş 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 geçmesin-
den yönedir. Derinleşen enerji iş birliği açısından Doğu Akdeniz, tıpkı jet krizinde 
olduğu gibi bir dayanıklılık testi olma potansiyeli taşımaktadır ve olası bir krizde 
yine enerjinin güvenlikleştirilmesi spektrumunun izlenmesi söz konusu olacaktır.
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FETO WITH ITS SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS

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 As-
sembly 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 urban-
ized 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, spiri-
tualism, bossism, dependency education.
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GİRİŞ

Bildirime sosyoloji literatüründe olmayan “dine yabancılaşma” ve “dinde yabancı-
laşma” şeklinde iki yeni kavramlaştırma yaparak başlamak istiyorum. Karl Marx’ın 
“dinî yabancılaşma” 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 yabancılaşma”yı ‘siyasal, sosyal ve ekonomik koşulların etkisiyle bir top-
luma mensup bireylerin o kültürün manevi temellerini inşa eden dine yönelik il-
gilerinin azaltılması ve buna bağlı olarak dinî bilgi ve bilinç düzeyinin düşmesi’ 
olarak tanımlıyorum. “Dine yabancılaşma”ya kısaca ‘dinî bilgi ve bilincin zayıflığı 
ile karakterize olgusal durum’ da diyebiliriz. “Dinde yabancılaşma” ise “dine yaban-
cılaşma” zemininde ortaya çıkan, dinin sahih kabul edilen esaslarına aykırı inanç 
ve pratiklerin din adına toplum sahnesine çıkması’ durumudur. Başka bir ifade ile 
“dinde yabancılaşma”ya, ‘çarpık bir din anlayışı ve bu anlayışın ürettiği dinen kabul 
edilmesi mümkün olmayan inanç ve dinî pratikler’ de diyebiliriz.

Bildirimde FETÖ’nün “dine yabancılaşma” zemininde ortaya çıkmış “dinde 
yabancılaşma”nın tipik ve çarpıcı bir örneği olduğunu göstermeye çalışacak ve bu 
suç örgütünü ortaya çıkaran siyasal, sosyal ve kültürel koşulları değerlendireceğim.

1. SİYASAL VE SOSYAL ARKA PLAN
Türkiye’de FETÖ gibi bir örgütü tarih sahnesine çıkaran dinamikler “siyasal” ve 
“toplumsal” olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. Siyasal dinamikler Osman-
lı’dan Cumhuriyet’e uzanan iki yüz yıllık modernleşme serüvenimizle ilgilidir. 

Türkiye’nin modernleşmesi bilindiği üzere toplumsal dinamiklerle değil, siyasal 
dinamiklerle gerçekleşmiştir. Daha açık bir ifadeyle toplumun talepleriyle değil, 
Batı dünyasının emperyalist baskısı ve bu baskı karşısında devleti güçlü kılabil-
mek, ülkeyi koruyabilmek amacıyla siyasal elitlerin modernleşmeyi/batılılaşmayı 
kaçınılmaz, gerekli ve yararlı görmeleriyle gerçekleşmiştir. Bu süreçte “medeniyet 
kırılması” olarak kavramlaştırabileceğimiz -içinde kültür, tarih, dil, din ve devlet 
kırılmalarının yer aldığı- bir büyük kırılma yaşanmıştır. 

Daha önce bir başka çalışmamda açıkladığım bu kırılmalardan burada bizi 
özellikle ilgilendiren “din kırılması”dır. Bu kavramla pozitivist modernist siyasal 
elitlerin bilinçli politikalarıyla dinin değersizleştirilerek kamusal alandan dışlanma-
sını kast ediyorum. Pozitivist modernist elitlerin gözünde din genç, kentli, eğitimli 
toplum kesimlerine yakışmayan, ömrünü tamamlamış arkaik bir inanç sistemiydi. 

Sosyal ve Kültürel Boyutlarıyla Fetö



432

Pozitivizmin kurucusu olan Auguste Comte’un insanlık tarihini zihniyetin evrimi-
ni esas alarak teolojik çağ, metafizik çağ ve pozitif çağ (bilim çağı) olmak üzere üç 
evre halinde sıraladığı çok etkili olmuş ünlü tasnifinde de öngörüldüğü üzere din, 
modern çağda ancak yaşlılar, köylüler ve toplumun eğitimsiz kesimleri için kabul 
edilebilir, gerilemesi ve zaman içinde yok olması beklenilen bir kurumdu.

Bu sürecin hızlandırılması için dinin kamusal alandan dışlanması ve dinî seçkin-
lerin itibarsızlaştırılması gerekiyordu. Ne var ki dışlanan din bu süreçte yok olma-
yacak, özellikle toplumun eğitimsiz kesimlerinde ince idrakten yoksun yorumlarla 
varlığını sürdürecekti. Nitekim böyle olmuştur. Çok partili hayata geçişle birlikte 
muhafazakâr demokrat/sağ iktidarların müsamahalı politikalarıyla kamusal alan-
da din yeniden görünürlük kazanmaya başlamıştır. Ancak ciddi bir seviye kaybına 
uğrayarak ve normal koşullarda 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 almıştır.

Bu süreç işlerken sanayileşme, göç ve kentleşme gibi modernleşmenin toplum-
sal dinamikleri de devreye girmiştir: 1950’lerde başlayan coğrafî hareketlilik ile şe-
hirlere göç eden çoğu orta ve ortanın altı sınıflara mensup kişiler bir taraftan daha 
özenli manevi yaşantı isteği, diğer taraftan kent hayatının getirdiği yalnızlaşma, ko-
runup kollanma arzusu, dayanışma ihtiyacı, eğitim, aidiyet ve benzeri ihtiyaçların 
karşılanması, belli makam ve mevkilere ulaşabilme özlemi gibi farklı psikososyal 
sebeplerle dinî gruplara yönelmişler, bu gruplar zamanla güçlenerek ekonomik ve 
siyasal alanda da etkili olmaya başlamışlardır. Kendisini “Hizmet hareketi” olarak 
adlandıran, toplumun “Gülen cemaati” dediği grup bu küçüklü büyüklü yüzlerce 
dinî gruptan birisidir. 1970’li yıllarda oluşmaya başlamış, 80’lerde ülke çapında 
örgütlenmiş, 2000’li yıllarda dinî grupların en büyüğü, en güçlüsü ve en etkilisi 
olmuş ve merkezi Türkiye olan küresel bir örgüte dönüşmüştür.

2. “DİNDE YABANCILAŞMA” ÖRNEĞİ OLARAK FETÖ
Bu örgütün lideri olan Fetullah Gülen yukarıda kısaca resmetmeye çalıştığımız si-
yasal ve toplumsal zeminin sahneye çıkarttığı bir kişidir. Bu ülkenin ilim ve irfanını 
tarihiyle birlikte biraz bilenler ve kendisinin konuşmalarını dinleyenler, yazıları-
nı inceleyenler, şunu hemen kabul edeceklerdir ki, Gülen normal koşullar altında 
ancak sıradan bir vaiz olarak kalacak, vasat nitelikli bir kişidir. Ancak olağandışı 
koşullarda ve “dine yabancılaşma” zemininde sahneye çıkmış, çoğu orta ve orta 
alt tabakadan yeni kentli kesimlerin dine yönelen, ama dini de yeterince bilmeyen 
kesimlerini etkilemeyi başarmıştır. Bu kişilerin kendilerini yüce bir davanın fedakâr 
neferleri olarak görmelerini sağlamış, hayatlarına anlam kazandırmış ve kendilerini 
değerli hissetmelerini sağlamıştır.
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Bunu başarabilmek ve sürdürebilmek için kifayetsiz dinî liderlerin başvurduk-
ları bilinen mekanizmaları devreye sokmuştur:

• Sürekli olarak kendisinin asla sorgulanmamasını, eleştirilmemesi sağlamaya 
yönelik Mehdi ya da Mesih gibi yüce bir manevi şahsiyet olduğunu telkin 
eden imalarda, telmihlerde bulunmuştur. Peygamber efendimizle sürekli irti-
batta olduğu ve onun talimatlarıyla hareket ettiği iddiaları da buna dâhildir.

• Bağlılarının ilim ve idraklerini sınırlandırarak geniş bir perspektiften ba-
kabilme, karşılaştırabilme, sorgulayabilme becerilerini köreltmiştir. Bunu 
dayandığı Nurculuk zemini üzerinden başarmıştır. Nurcu gruplarda yaygın 
olan “Risale-i Nurları okuyun yeter, başka kitaplara gerek yok” yaklaşımı 
zaman içinde “Hoca efendiyi okuyun yeter”e dönüştürülmüştür.

İşte “dinde yabancılaşma” adını verdiğim, dinin sahih kabul edilen esaslarıyla 
çatışan inanç ve pratikler bu iki hususun uzantıları olarak ortaya çıkmıştır.

“Gülen cemaati” maalesef İslâmî görünümlü, ama İslâm’ın kabul edemeyeceği 
inanç ve pratiklerle malûl bir dinî gruptur. Tamamen sivil alanda ve gözlerimizin 
önünde ortaya çıkan ve şahsen en az yirmi yıldır din sosyolojisi derslerimde yeri 
geldikçe tenkit ettiğim bu çarpık din anlayışının kabul edilemez bazı inanç ve pra-
tikleri şunlardır:
“İbrahimî dinler” safsatası “dinler arası diyalog” hikâyesi
Her din kendisini “hak” ve diğer dinleri “batıl” olarak kabul eder. Yahudiler, Hı-
ristiyanlığı ve İslâmiyeti; Hıristiyanlar Museviliği ve İslâmiyeti reddederler. Müslü-
manlık da aynı şekilde Allah’ın varlığını, birliğini, Hazret-i Muhammed’in Allah’ın 
son elçisi ve O’nunla insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in son ve bozulmamış 
ilahî kelâm olduğuna inanmayı gerektirir. Gülen cemaati ise Kur’an’ın tevhid dinini 
ifade etmek üzere kullandığı “İbrahim’in dini” sözünü “İbrahimî dinler” olarak ço-
ğul hale getirerek çarpıtmış ve Vatikan’ın başlattığı “dinler arası diyalog” hareketine 
partner olarak Hıristiyan ve Yahudilerin Hazret-i Muhammed’e iman etmeseler de 
Cennete girebilecekleri inancını Müslümanların zihinlerine yerleştirmeye çalışmış-
tır. Bunu yalnızca bir dinî inanç meselesi olarak görmemek, yarın vatan müdafaası 
söz konusu olduğunda düşmanla mücadele azim ve iradesini zaafa uğratacak etkile-
rini de hesaba katmak gerekmektedir.
Hatasız, günahsız, adeta hikmetinden sual olunmaz Hoca efendi inancı
“Hatasız kul olmaz” atasözümüz aynı zamanda İslâmî bir inanç esasını ifade etmekte-
dir. Gülen cemaati ise Fetullah Gülen’i her sözünde hikmet, her davranışında keramet 
görecek şekilde aşırı yüceltmiştir. Kendilerine “hata yapıyor olamaz mı” diye sorul-
duğunda, teorik olarak “O da insandır, hatası olabilir” dediklerini, ancak “peki, hiç 
hatasını gördünüz mü” denildiğinde “asla, benim haddim değil” cevabını verdiklerini 
yakinen biliyoruz. Gülen, bağlılarına sanki insanüstü bir varlık gibi görünmektedir.
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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 
getirmiştir. Rüyalarda Peygamberin görülmesi, talimatların ondan alınması sıklıkla 
başvurulan bir yol olmuştur. Bu yolla bir yandan bağlılarının maneviyatını yükselt-
miş, diğer yandan kendisinin yüce bir şahsiyet olarak görülmesini pekiştirmiştir.
Himmet toplantıları
Gülen cemaatinin ilk örgütlenmeye başladığı zamanlardan itibaren para toplamak 
amacıyla düzenlediği “himmet” adını verdikleri toplantılar özellikle iş çevreleri tara-
fından iyi bilinmektedir. Bu toplantılarda cemaatin çalışmaları yüceltilerek anlatıl-
makta, “falanca ülkede okul yapacağız” gibi amaçlarla maddi destek talep edilmek-
tedir.  Sonra sırayla toplantıdaki herkesten yapabilecekleri parasal yardım alenen 
istenmektedir. İyi niyetlerle toplantıya getirilmiş kişiler kendileri gibi geldiğini 
sandıkları -aslında çığırtkan olarak görevlendirilmiş- kişilerin söyledikleri yüksek 
rakamları duydukça gönüllerinden geçen mütevazı rakamdan utanmakta, sıra ken-
dilerine geldiğinde sıkılarak daha yüksek rakamlar söylemek zorunda bırakılmakta, 
arkasından hemen senetler getirilip imzalatılmaktadır. Bu şekilde yaklaşık kırk yıl 
boyunca on binlerce himmet toplantısı yapılmış, bu toplantılarda trilyonlarca para 
toplanmıştır.

Hâlbuki sahih bir din anlayışında, insanların utandırılarak paralarının alınması 
çirkin, kabul edilemez bir davranıştır. Nitekim Osmanlı döneminde yazılan bey’ ve 
şira, yani alış-verişle ilgili fıkıh bilgilerinin anlatıldığı kitaplarda –örneğin çok oku-
nan Hamza Efendi’nin Bey’ ve Şira risalesi ve şerhlerinde- böyle yapmanın ‘habis’ 
bir kazanç ve haram olduğu belirtilmektedir. İmam-ı Gazali namıyla anılan büyük 
âlim Ebu Hamid Muhammed el-Gazali (vefatı: 1158) ise böyle yapanların “hay-
dut” 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 var-
lığına devlet tarafından el konulmasıyla- bir gecede sahibine, yani millete dönmüş 
olması da çok mânidar bir olaydır.
Kurban vekâleti alıp kurban kesilmemesi
Gülen cemaatinin yıllarca Kurban bayramlarında vekâleten kurban kesmek üzere 
iyi niyetli saf insanlardan para topladığı, kurban kesmek üzerine toplanan paraları-
nın önemli bir kısmının vekâlet veren kişinin bilgisi ve rızası olmaksızın başka işlere 
aktarıldığı bilinmektedir. “Emanete hıyanet” diyebileceğimiz böyle bir uygulamayı 
sahih bir din anlayışı asla kabul etmez.
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Parçalı kurban icadı
İslâmiyet son derece sade ve açık bir dindir. Maddi imkânı olanlara Kurban bayra-
mında Allah için kurban kesmelerini, bir kısmını kendilerine ayırıp, kalanını kom-
şularına ve yoksullara dağıtmalarını tavsiye eder. İmkânı olmayanlarınsa kurban 
kesmeleri gerekmez. Gülen cemaati ise başta öğrenciler olmak üzere kurban kese-
meyecek durumda olanların kısıtlı paralarına bile tenezzül etmiş, bunun için dinde 
yeri olmayan bir kurban icat etmiştir. “Parçalı kurban” diyebileceğimiz bu uygu-
lama ile kâğıt üzerine çizdikleri bir koyun resmini çizgilerle bölerek toplamı bir 
koyun parası olacak şekilde fiyatlandırıp beş altı kişiden  “başı senden, kuyruğunu 
ondan, ayakları ötekinden olsun” diyerek paralar toplamışlardır.
Önce izzet ve ikram, sonra talimat ve baskı

Gruplarına kazanmak istedikleri -özellikle statüsü yüksek- kişilere izzet ve ik-
ramda bulunarak ısındırmaları, yeterince kendilerinden olduğu kanaatine ulaştıkla-
rında “şu kadar kurban bulacaksın” ya da gazete ve dergilerine bu ay “şu kadar kişiyi 
abone yapacaksın” şeklinde talimat vermeye başlamaları ve baskı yapmaları Gülen 
cemaatinin çok bilinen bir taktiğidir. Özellikle cemaat evlerinde kalan üniversite 
öğrencilerini böyle baskılarla çalıştırdıkları bilinmektedir.

Gülen cemaati bütün bu işleriyle “dinde yabancılaşma”nın tipik bir örneğidir. 
Ne acıdır ki bu çarpık dinî inanış ve pratikler sivil toplumun gözleri önünde yıllarca 
devam ederken din hizmetlerinin doğrudan sorumlusu olan Diyanet İşleri Başkan-
lığı, toplumu uyarma ve yapılmakta olan bu tür işlerin dinen doğru olmadığını 
duyurma noktasında üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmemiştir. 

Fetullah Gülen’in böyle çarpık bir din anlayışını inşa etmeyi başardıktan sonra 
cemaatini -hedefine ulaşmak için her yolu meşru gören, yalan, şantaj, iftira, darbe 
dâhil her şeyi yapabilen- bir suç örgütüne dönüştürmesi güç olmamıştır.

3. KÜLTÜREL ZEMİN
Sosyal ve dini yapılar, onları besleyen kültür zemini olmadan toplum sahnesine çı-
kamazlar. Bu çerçevede özellikle Türk toplumunun kültürel özellikleri arasında dik-
kat çeken “maneviyatçılık”, “tek adamcılık” ve antropolojide “bağımlılık eğitimi” 
olarak adlandırılan çocuk yetiştirme tarzının FETÖ gibi yapıları besleyen niteliği 
üzerinde durmak gerekir.

Burada “maneviyatçılık” ile maddî dünyanın ötesinde görünmeyen bir dünya-
nın varlığına inanmayı, “tek adamcılık”la liderini yüceltmeyi kast ediyorum. Ant-
ropologların “bağımlılık eğitimi” adını verdikleri eğitim tarzı ise çocukların büyük-
lerine saygılı ve itaatkâr olarak yetiştirilmelerini ifade etmektedir. Dikkat edilirse 
bu kültürel nitelikler olumlu yönden bakıldığında ‘bizi biz yapan’ değerleri inşa 
eden hususiyetlerdir. Türk insanının “ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum” diye-
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rek 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 şekilde liderini yüceltmek bir ta-
raftan üste kesin itaat gibi askeri erdemleri inşa etmekte, diğer yandan sorgulamayı, 
eleştirmeyi, rasyonel değerlendirme yapmayı, kendi payını ve sorumluluğunu üst-
lenmeyi engellemektedir. “Bağımlılık eğitimi” bir yanıyla çocukların büyüklerine 
saygılı ve itaatkâr olmasını, “biz bilinci”ni, toplulukçu, dayanışmacı ve aileci olmayı 
temin ederken, diğer taraftan kendi ayakları üzerinde durma becerisini zayıflatmak-
ta, hırslı ve başarılı olma arzusunu köreltmekte, nepotizme (aile kayırmacılığı) kapı 
aralayabilmektedir.

Bizi ‘biz yapan’ bu hasletlerin yaşatılarak olumlu sonuçlarının devşirilmesi; 
bunu yaparken aynı hasletlerin olumsuz sonuçlarından nasıl korunmamız gerek-
tiği, cevabı kolayca verilebilecek bir soru değildir. Ama her halükârda bu zor işi 
başarma sorumluluğunun, öncelikle eğitimcilere ait olduğu söylenebilir. Türkiye’de 
Milli Eğitim sisteminin yeterince başarılı olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. 
FETÖ’nün insan unsurunu özellikle üniversite diplomalı kişilerin oluşturması son 
derece üzücü ve dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Eğitimin öncelikli görevi 
“öğrenmeyi sevdirmek” ve “düşünmeyi öğretmek”tir. Türkiye’de eğitim sisteminin 
öğrenmeyi sevdirebildiği ve düşünmeyi öğretebildiği söylenemez.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
FETÖ terör örgütünün sosyal ve kültürel boyutlarını düşündürmeyi amaçlayan bu 
bildirinin açıkça söylediği ya da işaret etmekle yetindiği hususlar aşağıda maddeler 
halinde sıralanarak özetlenmiştir:

• FETÖ ile mücadele yalnızca FETÖ ile sınırlı kalınarak yapılamaz. FETÖ 
dediğimiz zaman beş altı yıl öncesine kadar genel görüntü itibarıyla Türki-
ye’de dinî grupların vitrini en güzel, en şık, en modern olanından, en saygı 
duyulanından, en güzel hizmetler yaptığı düşünüleninden, gelmiş geçmiş 
siyasî iktidarlar tarafından en fazla destekleneninden söz ettiğimizi unutma-
mak gerekir. FETÖ örneği göstermiştir ki bir dinî grup koşullar oluştuğunda 
bir suç örgütüne dönüşebilmektedir.

• Türk milleti nezdinde dinin saygın mevkii, saygı duyulan her şey gibi onu 
da istismara açık hale getirmektedir. Din “dinden geçinenler”den ve “din-
dar geçinenler”den korunması gereken bir kurumdur. Bir taraftan bizi biz 
yapan değerlerin üretici gücünü ve manevi hayatımızın temel dayanağını 
oluşturmakta, diğer taraftan bizi zaafa uğratacak potansiyeli bünyesinde 
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barındırmaktadır. Bu potansiyel gelecekte FETÖ benzeri başka yapıların 
toplum sahnesine çıkmasına neden olabilir.

• Böyle yapıların bir daha karşımıza çıkmaması için ya da samimi, iyi niyetli 
insanlarımızın böyle yapılar tarafından istismar edilip yoldan çıkarılmamala-
rı için özellikle üç hususun altını çizmek önemlidir:

- Bir dini hareket ya da grupta lider konumundaki kişi aşırı yüceltiliyorsa 
oradan daima problemli yapılar ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumu teh-
like işareti olarak görmek gerekmektedir.
- Bu kişi bağlılarını ilmin objektif ışığına yöneltmek yerine rüya ve ilham 
gibi sübjektif yollara sürüklüyorsa sıkıntı daha da büyümüş, tehlike vaha-
met boyutuna gelmiş demektir.
- Lider konumundaki kişinin bağlılarını örtük yollarla dinin herkes tara-
fından bilinen muhkem kaynaklarından uzaklaştırdığı, sözleri ve yazıla-
rıyla kendisini merkez şahsiyet haline getirdiği, dinin temel kaynaklarını 
önemsizleştirdiği, bağlılarının zihinleri sınırlandırdığı, onları göremez, 
düşünemez, sorgulayamaz hale getirdiği görülüyorsa durum kolluk güç-
lerinin hazırlıklı olmasını gerektirmektedir.

• Asıl olan eğitim sisteminin öğrenmeyi sevdirerek ve düşünmeyi öğreterek 
çocuklarımızı araştıran, bilen, sorgulayan, eleştiren, kendisi ve başkaları üze-
rinde düşünebilen, empati yapabilen, millî ve dinî değerlerimizin bilinci ve 
bilgisiyle donanmış ve bunları istismar edebilecek kişi ve çevrelere karşı uya-
nık gençler olarak yetiştirebilmesidir.

• Diyanet İşleri Başkanlığı devasa bütçesi ile devletimizin din hizmetlerinden 
sorumlu kurumudur. Bu hizmeti en iyi şekilde vermeye çalışırken, aynı za-
manda en ücra köylere kadar uzanan bürokratik örgütlenmesiyle din istisma-
rına kapı aralayan durumlardan herkesten önce haberdar olması ve iş, kolluk 
güçlerinin müdahalesi boyutuna gelmeden toplumu uyarma ve uyandırma 
sorumluluğunu yerine getirmesi gerekmektedir.

Sosyal ve Kültürel Boyutlarıyla Fetö
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GİRİŞ

Terörizmle mücadelenin ilk amacı şiddetin sona erdirilmesi ve kayıpların azaltılma-
sıdır. Bu amaca ulaştıktan sonra devletler ve terörist örgütler açısından çok hassas 
bir süreç başlamaktadır. Çünkü yapılan her hata süreci başa döndürerek şiddet sevi-
yesini artırmaktadır. Bu sebeple terörizmle mücadelede kazanımların ve çatışmasız-
lık durumunun korunduğu bir süreç yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreç 
genel olarak görüşme ve müzakereyi, silahsızlan(dır)mayı, yargılama veya affı ve son 
olarak tutuklu ve hükümlülerin rehabilitasyonu ile yeniden topluma kazandırılma-
larını 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 ta-
mamlandığı düşünülmektedir. Bu yönüyle, teröristlerin rehabilitasyonu ve yeniden 
topluma kazandırılmaları konusu hem uygulamada hem de akademik anlamda en 
az tercih edilen araştırma konuları arasında yer almaktadır. Bunun en önemli ne-
denlerinden biri veri toplamadaki zorluk olmakla birlikte, asıl nedenin tutuklanan 
veya hüküm giyen teröristlerin mücadelede saf dışı bırakıldıkları yönündeki genel ve 
yanlış algı olduğu ileri sürülebilir. Bu nedenle Ceza Adalet Sistemi içerisinde tutuk-
luların rehabilitasyonu ile yeniden topluma kazandırılmaları konusundaki çabalar 
şiddet içeren radikalleşmeyle ve terörizmle mücadelede hayati önem taşımaktadır.

Bu çalışmanın amacı şiddet içeren radikalleşmeyle mücadelede hükümlü ve tu-
tukluların rehabilitasyonu ile yeniden topluma kazandırılma sürecini ceza adalet 
sistemi çerçevesinde incelemektir. Bu maksatla, hükümlü ve tutukluların rehabili-
tasyonu konusundaki kavramsal tartışmalara, uluslararası ve ulusal yasal düzenle-
melere ilişkin genel bir çerçeve çizilmiştir. Öncelikle, terörizm ve radikalleşmeyle 
mücadele konusundaki alanyazın ile Ceza Adalet Sistemi (CAS) Modeli incelen-
miş, daha sonra terörist rehabilitasyonu ve yeniden topluma kazandırma konusun-
da Türk hukuk sistemindeki yasal düzenlemelere değinilmiş, müteakiben şiddet 
içeren radikalleşmeyle mücadelede süreç yaklaşımını savunan bir model çerçevesin-
de çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

1. TERÖRİZMLE MÜCADELE YAKLAŞIMLARI
“Terörizmle mücadele” kavramı terörizm konusundaki kavramsal tartışmalara 
benzer sorunlarla karşı karşıyadır. Çünkü aktörlerin terörizm kavramı konusunda 
benimsedikleri yaklaşımlar mücadele için kullanılan kavramlara da doğrudan yan-
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sımaktadır. Terörizmi bir sonuç olarak gören yaklaşımlar terörizmin nedenlerine 
odaklanarak mücadele stratejilerini bu çerçeveden ele alırlar. Bu yönüyle mücadele 
silahlı güç kullanımının da dâhil olduğu siyasi, sosyal, ekonomik, vb. birçok tedbiri 
içine alacak şekilde bütüncül bir yaklaşımla ele alınır. Terörizmi siyasi bir amaç 
için harekete geçen grupların başlangıç 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 değişebilir. Yabancı yayınlarda “counterterrorism”, “responding terro-
rism”, “combatting terrorism”, “struggling with terrorism/terrorist organisations”, 
ya da “anti-terrorism”, “fighting terrorism”, “war against terrorism/terror” gibi kav-
ramlar göze çarparken Türkçe kaynaklarda “terörizmle mücadele”, “terörle mücade-
le”, “teröristle mücadele”, “terör örgütleriyle mücadele” veya “iç güvenlik harekâtı” 
gibi kullanımlar görülmektedir. Çoğunlukla birbirlerinin yerine ayırt edilmeksizin 
kullanılan bu kavramlar aslında terörizm konusunda en başta yapılan bir tercihi 
bünyelerinde taşırlar. Bu tartışma, bu araştırmanın kapsamı dışındadır. Bununla 
birlikte, bu araştırmada, devleti en önemli ve kapsayıcı aktör olarak gören ve çok 
sektörlü bir yaklaşımı anlattığı düşünülen “terörizmle mücadele” kavramının tercih 
edildiğini belirtmek gerekir. 

Terörizmle mücadele yaklaşımları en genel hatlarıyla güvenlik ve özgürlükler 
ikilemi içerisinde tartışma alanı bulmaktadır. Faydacı yaklaşım (utilitarian) çoğun-
luğun mutluluğu için uygulanan her türlü politikayı meşru görürken, evrenselciler 
(universalists) evrensel olduğunu savundukları ahlaki değerlerin istisnasız herkese 
uygulanmasında yana bir duruş sergilerler (Steven ve Gunaratna, 2004). Bu yakla-
şımlar terörizmle mücadelede devletin seçtiği politikaya yön vermekte, kullanılan 
araç ve yöntemlerin niteliği üzerinde etkili olmaktadır. Uygulamada başvurulan 
tedbirlerin sert veya ılımlı olması, kısa ya da uzun vadeli olması da bu seçime da-
yanmaktadır. 

Terörizmle mücadeleye uluslararası hukuk açısından bakıldığında barışçıl yollar 
ve kuvvet kullanmaya dayalı yaklaşım olmak üzere iki farklı yaklaşım dikkat çeker. 
Barışçıl yollar hem iç hukuku hem de uluslararası hukuk yollarının kullanılmasını 
öngörür. Bu yaklaşım terörizmi diğer suç türleri gibi ele alan Ceza Adalet Sistemi 
(CAS)’ne dayanır. İç hukuktaki bu yaklaşım uluslararası hukuk açısından da terö-
rist eylemlerin tanımlanması, devletlere ve ilgili uluslararası örgütlere sorumluluk-
lar yükleyen, uluslararası bir mahkeme kurulmasını amaçlayan bir çerçeve sunar. 
İkinci yaklaşım olan kuvvet kullanmaya dayalı yaklaşım ise terörizme karşı kuvvet 
kullanmanın hukukiliğinin araştırıldığı “jus ad bellum” ve silahlı çatışmalar huku-
kunun insancıl hukuk/savaş hukuku kısmı olan “jus in bello” tartışmalarını kapsar 
(Taşdemir, 2006: 3-5).
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Terörizmle mücadelede CAS, terörizmle mücadele tedbirlerinin etkisizleşmesi 
pahasına demokratik kuralları korumayı amaçlarken savaş modeli olarak tanımla-
nan yaklaşım ise liberal demokratik haklardan çok terörizmin önlenmesine odak-
lanmıştır. Özellikle liberal demokrasilerin CAS veya kolluk yaklaşımı ile savaş mo-
deli arasında ikilem yaşadıkları görülür (Crenshaw, 2010: 25). Bu iki yaklaşımı 
kesin çizgilerle ayırmak yerine çoğu demokratik ülkenin CAS ve savaş modelinden 
oluşan melez (hibrid) bir politika izlediği görülür (Steven ve Gunaratna, 2004). 
Genişletilmiş 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 başlıklar altında incelen-
diği görülmektedir. Bazı çalışmalarda terörizmle mücadele tedbirleri pasif ve ak-
tif olmak üzere ikiye ayrılır. İlkinde terörist saldırıların hassasiyetinin azaltılmasını 
amaçlarken, ikincisinde önleme, caydırma ve karşılık verme gibi tedbirler öngörülür 
(Stevens ve Gunaratna, 2004: 102). Birleşmiş Milletler’in tasnifini benimseyen Ste-
ven ve Gunaratna (2004) bu tedbirleri politik tedbirler, cezai tedbirler, adli/hukuk 
sistemi, askerî tedbirler, istihbari tedbirler, hareketin kısıtlanması, kolluk tedbirleri, 
karşı propaganda ve medya olarak sıralamışlardır. Cronin ve Ludes (2004)’in çalış-
masında ise bu tedbirler siyasal araçlar başlığı altında diplomasi, istihbarat, kolluk, 
askeri güç, savaş hukuku, psikolojik-politik araçlar ve dış yardım olarak ele alınmış-
tır. Demir (2017: 130-151) terörizmle mücadele yöntemlerini birey, örgüt, devlet 
ve uluslararası sistem düzeyinde incelediği çalışmasında, konuyu terörizmle müca-
dele araçları olarak siyasal ve sosyo-ekonomik araçlar, ceza adalet sistemi, istihbarat, 
askerî kuvvet kullanılması ve diplomasi başlıkları altında incelemiştir.

Terörizmi motivasyon ve eylem kapasitesinin bir toplamı olarak formüle eden 
Ganor (2005: 41-44) ise terörizmle mücadeleyi terörist örgütlerin saldırı gerçekleş-
tirme kabiliyetinin azaltılması ve yok edilmesi için yapılan faaliyetler ile teröristlerin 
saldırı gerçekleştirme motivasyonlarının azaltılması veya yok edilmesi faaliyetleri-
nin bütünü olarak ele alır. Bu yaklaşımla; etkin-aktif askerî tedbirlerle birlikte te-
röristlerin motivasyonunu azaltıcı tedbirlerin uzun vadede terörizm üzerinde azal-
tıcı bir etki yaratacağını savunur. Ganor (2005)’un terörizmle mücadele yaklaşımı 
istihbarat, caydırıcılık, aktif ve pasif tedbirler, demokrasi, hukuki düzenlemeler ve 
cezai tedbirler, medya, psiko-sosyal zararlar ve uluslararası işbirliği alt başlıklarında 
irdelenmektedir. 

Terörizmle mücadele konusunda 11 Eylül öncesi ve sonrası şeklinde bir ikilem 
yaşandığına dikkat çeken Crelinsten (2014) terörizmle mücadelenin beş farklı yak-
laşım içinde ele alınabileceğini ileri sürmektedir. Çalışmasında baskıcı, proaktif, 
ikna edici, savunmacı ve uzun dönemli yaklaşımlar olmak üzere beş başlık içerisin-
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de 13 farklı modele yer veren araştırmacı, modellerde önerilen hususların gerçekleş-
tirilebilmesi için 10 Eylül ve 12 Eylül arasındaki kutuplaşmanın ötesine geçilmesini 
önermektedir. Bu kutuplaşma yerine yerel ve küresel, taktiksel ve stratejik, politik 
ve ekonomik, kamusal ve özel, kurumsal ve bireysel, saldırgan ve savunmacı gibi 
farklı seviyelerde mücadele yöntemleri aranması gerektiğini vurgulayan Crelinsten, 
uzun dönemli stratejilerin gerçekleşebilmesi için devlet dışı aktörlerin de merkezi 
rol oynadığı, sadece uluslararası değil, bölgesel, ulusal, ulusaltı ve yerel seviyeleri 
dikkate alan kapsayıcı bir terörizmle mücadele anlayışının zorunluluğuna dikkat 
çekmektedir. 

Yukarıda kısaca özetlenen terörizmle mücadele konusundaki kavramsal yakla-
şımların terörizm sorununu farklı bakış açılarından ele almaya imkân sağladıkları 
için bir zenginlik olarak görmek daha uygun olacaktır. Alanyazında terörizmle mü-
cadeleyi vaka incelemeleri ile ele alan çalışmalar da mevcuttur. Yonah Alexander’in 
öncülüğünde yapılan bir çalışmada (2002); dünyanın farklı bölgelerindeki on ül-
kede yürütülen terörizmle mücadele faaliyetleri analiz edilmiştir. ABD, Arjantin, 
Peru, Kolombiya, İspanya, Birleşik Krallık, İsrail, Türkiye, Hindistan ve Japonya’nın 
terörizmle mücadelesinde başarıya etki eden unsurların tespitinin hedeflendiği bu 
araştırmada; siyasal ortam, terörizm tehdidi ve terörizmle mücadele politikaları, hu-
kuki durum, halkla ilişkiler, terörizmle mücadelede örgütsel yapı, istihbarat, kolluk 
ve diplomatik yöntemler, ekonomik tedbirler ve askerî güç kullanımı hususları irde-
lenmiştir. İncelenen örneklerde, devletlerin terörizm tehdidi konusundaki algılama-
larına göre belirledikleri politika ile terörizmle mücadele stratejilerinin mücadelede 
başarı veya başarısızlık üzerinde belirleyici olduğu söylenebilir. Terörizm problemi-
nin basit veya bütüncül bir çözümünün olmadığını vurgulayan Alexander (2002)’a 
göre; öncelikle devletlerin demokratik kurumların zayıflatılmasına veya kalkışmaya 
yol açacak tarzda aşırı tepki vermeden mücadeleyi yürütmeleri gerekmektedir. Bazı 
taktiksel başarılar sonucu şiddetin seviyesini azaltmayı rasyonel bulan teröristlerin 
şiddeti tekrar tırmandırarak eskisinden daha fazla zarara yol açma potansiyelleri 
mücadelede dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır. Öte yandan modern top-
lumun ve mevcut altyapının eskiye oranla hassasiyeti muhtemel tehditlere karşı 
uygun reaksiyonlar vermeleri ve imkânlar yaratmaları konusunda devletlerin dikkat 
etmesi gereken başka bir husustur (Alexander, 2002).

Terörizmle mücadelede 11 Eylül’den sonra uygulanan sert tedbirlere dayalı stra-
teji ve taktiklerin yeterince etki yaratamadığı yönündeki tartışmalar, şiddet içeren 
radikalleşme veya aşırıcılıkla mücadele gibi bireyi ve toplumu hedef alan, problem 
odaklı ve yumuşak güce dayanan yöntemleri ön plana çıkarmıştır. Bir yandan şid-
det içeren radikalizm ve aşırıcılıkla mücadele gibi daha kapsayıcı yaklaşımlar öne 
çıkarken öte yandan mücadele stratejilerinin tamamlayıcı bir parçası olarak; terörist 
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rehabilitasyonu, çözülme (disengagement) radikalleşmeden dönüş (de-radicalizati-
on), toplumsal katılım (community engagement) ve toplumla bütünleşme (reinteg-
ration) gibi süreçler üzerindeki çabalar artmaya başlamıştır. Singapur, Malezya, Su-
udi Arabistan, Mısır, Özbekistan, Endonezya, Irak, Yemen, Pakistan, Kolombiya, 
Birleşik Krallık ve Sri Lanka rehabilitasyon programlarında tecrübe edinen ülkeler 
olarak öne çıkmaktadır (Gunaratna, 2011). 

2. CEZA ADALET SİSTEMİ, CEZA İNFAZI VE YASAL DÜZENLEMELER 
Ceza Adalet Sistemi (CAS); kanunlara aykırı eylemde bulunanların veya şüpheli-
lerin yakalanması, soruşturulması, tutuklanması, savunulması, mahkûm edilmesi 
veya çeşitli şekillerde cezalandırılması süreçlerini içeren, farklı kurum ve kuruluşla-
rın yakın işbirliğini gerektiren bir sistemdir. CAS’ın; kolluk, yargılama makamları 
(mahkemeler, hâkimler, savcılar, avukatlar) ve ceza infazından sorumlu birimler 
(İnfaz koruma memurları, şartlı tahliye memurları) olmak üzere üç temel ayağı 
vardır. Dolayısıyla suçluların veya teröristlerin ıslahında farklı kurumlara görevler 
düşmektedir. Ceza hukukunun ana yaptırımı olan ceza, suç işleyen kişiye; suçun 
ve kusurluluğun ağırlığına göre uygulanan ve kişiyi yoksunluklara uğratan bir yap-
tırımdır. Cezanın etkisi kişisel özgürlüğe, yaşam hakkına, mal varlığına ve çalışma 
özgürlüğüne yöneliktir. Ceza infazının temel amacı “hükümlünün yeniden sosyal-
leşmesini teşvik etmek, kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorum-
luluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak”tır. 

Suçluların rehabilitasyonuna ilişkin uluslararası ilk yasal düzenleme Bir-
leşmiş Milletler (BM) tarafından oluşturulan Nelson Mandela Kuralla-
rı olarak da bilinen “Mahkûmların Islahı için Asgari Standart Kuralları”1dır. 
 1955 yılında Cenevre’de toplanan Suçluların Islahı ve Suçun Önlenmesi BM 1. 
Kongresi’nde benimsenen Nelson Mandela Kuralları, Ekonomik ve Sosyal Kon-
sey tarafından 31 Temmuz 1957 tarihli 663 C (XXIV) sayılı ve 13 Mayıs 1977 
tarihli 2076 (LXII) sayılı kararları ile onaylanmıştır (United Nations [web], 2019). 
Mahkûmların ıslahı konusunda genel prensipleri ortaya koyan bu belgede, ırk, 
renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mül-
kiyet, doğum veya diğer statülerin herhangi bir ayrımcılığa sebep olmaması temel 
alınmıştır. 

BM’nin bu kararlarını Avrupa Cezaevi Kuralları takip etmektedir. Avrupa Kon-
seyi 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 

1  UN Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.
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kabul edilen Rec (2006) 2 sayılı tavsiye kararı neticesinde bu kuralların çerçevesi 
oluşturulmuştur. Uluslararası bu düzenlemelerin iç hukukumuza ilk yansıması ise 
13 Temmuz 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun olmuştur. 
Söz konusu kanun, 13 Aralık 2004’te köklü bir değişikliğe uğrayarak 5275 sayılı 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına Dair Kanun adını almıştır.1

Uluslararası ve ulusal yasal metinlerde genel olarak, mahkûmların kayıtları, sı-
nıflandırılması, kişisel temizlik, giyim, yatacak yer ve beslenme imkânlarının sağ-
lanması, fiziksel aktivite imkânı ve tıbbi yardım sunulması, disiplin, ceza ve şikâyet 
işlemlerinin düzenlenmesi, dış dünya ile temas, kitap okuma, ibadet imkânı veril-
mesi, kişisel mal varlıklarının korunması, sevk ve nakil işlemleri ile cezaevi perso-
nelinin uyacağı kuralların belirlenmesi konularında standartlar ve kurallar oluştu-
rulmuştur.

3. SUÇLU VE TERÖRİST REHABİLİTASYONU 
Suçluların rehabilitasyonu gerek akademik çevrelerde gerekse kamuoyunda sıklıkla 
tartışılan bir konu olagelmiştir. Son olarak, 07 Eylül 2019 tarihinde, İstanbul’un 
Beyoğlu ilçesinde 23 yaşında üniversite mezunu Halit Ayar isimli bir gencin, açık 
cezaevinden mazeret izinli olarak çıkan bir şahıs ile eski bir hükümlü tarafından 
bıçaklanarak öldürülmesi cezaevlerinde suçluların ne derece ıslah edildiği konusun-
daki tartışmaları yeniden gündeme taşımıştır (Hukukihaber [web], 2019). Çetin 
(2006: 21) tarafından yapılan bir araştırmada, Türkiye’de terör suçları hariç, ce-
zaevlerinde bulunan 52.982 hükümlü ve tutuklu arasında hüküm giymiş 19.317 
mahkûmun 104.319 suç işlediği; bu mahkûmların %48’inin ikiden fazla suç işle-
yerek toplam suçların %87’sinin (90.623) faili oldukları ve suç işlemeyi alışkanlık 
veya meslek hâline getirdikleri sonucuna varılmıştır. Araştırmanın başka bir bulgu-
su ise hükümlülerin %10’unun işledikleri 52.000 suç ile toplam suçların %50’sin-
den sorumlu olduklarına ilişkindir. 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 yan-
dan 2004 yılında Suudi Arabistan’ın Tavsiye ve Reform Komitesince yürütülen, 
İslamın doğru öğretilmesi üzerine kurulu başarılı rehabilitasyon programından da 
bahsetmek yerinde olacaktır. Program sonunda 2004-2007 döneminde programda 
yer alan teröristlerin sadece %3-5’inin eski yaşamlarına döndüğü tespit edilmiştir 
(Stracke, 2007: 8). 

1  Bu Kanun’a bağlı olarak, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük 
de revize edilerek 06 Nisan 2006’da Resmî Gazete’de yayımlanmıştır
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Suçlu rehabilitasyonu tarihsel olarak farklı anlamlar yüklenen bir kavramdır. 
İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar cezanın amacı olarak görülen suçluların re-
habilitasyon edilebileceği yönündeki anlayış, 1960’lardan sonra toplumların suçlu-
ları kanuna saygılı hâle getirecek tekniklerin henüz bulunmadığı, rehabilitasyonun 
bir hayal olduğu şeklinde bir yaklaşıma doğru evrilmiştir (Dönmezer, 1985: 8-9). 
Suç ve suçlulukla mücadele konusundaki gelişmeler ile insan hakları konusundaki 
artan farkındalık suçlu rehabilitasyonuna bakışı da etkilemiş, günümüzde suçun 
cezalandırılması konusundaki tarihsel süreç öç alma, hapsetme ve reformasyon sü-
reçlerinden geçerek suçluların toplumla yeniden bütünleştirilmesi aşamasına ulaş-
mıştır (Işıktaç, 2013: 629).

Bu noktada suçlu rehabilitasyonu ile terörist rehabilitasyonu arasında farkın 
ayırt edilmesi gerekmektedir. Her ne kadar terörizme dayanak teşkil eden eylemler 
çeşitli kanunlarda suç olarak tanımlanmış ise de terörizm suçunu işleyenler ile diğer 
suçluların rehabilite edilmesi arasındaki fark gözetilmelidir. Terör eylemlerini, eko-
nomik amaçlar güden organize suçlar ile kişisel motivasyonlarla işlenen klasik suç-
lardan ayıran “siyasal saik” unsuru dikkate alındığında, teröristlerin rehabilitasyonu 
sürecinin kendine has özellikler taşıdığı anlaşılmaktadır. Işıktaç (2013: 630-631)’ın 
belirttiği gibi, kişilerin yeniden suç işleme risk durumlarının dikkate alınması, orta 
ve yüksek risk grubunda yer alanların özel takip edilmesi gerekmektedir. Gunaratna 
(2011: 78), ruhani ve örgütsel liderleri yüksek, çoğunluğu oluşturan ideolojik ve 
operasyonel açıdan aktif teröristleri orta, aktif ve pasif destekçilerin düşük risk gru-
bunda tasnif edilebileceğini, böylece rehabilitasyon programlarının daha etkin ola-
cağını 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 
ilişkili olarak kullanılan “yeniden topluma kazandırma” veya “bütünleşme” (rein-
tegration), “çözülme” (disengagement) ve “radikalleşmeden dönüş” (de-radicali-
sation) 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 iyileştirmek, suçlunun ilerlemesini ve sosyal bütün-
leşmesini sağlayacak faaliyetlere yönelmesini teşvik etmek, suçluluğu terk ederek 
sosyal yönden sorumlu bir hayat sürmesini temin etmek için eldeki imkânları bir 
araya getirmek üzere yapılan bütün girişimlerden oluşur.” (Dönmezer, 1985: 12-
13). Rehabilitasyon, bireyin tekrar suç işleme ihtimalini azaltmak niyetiyle, bireyin 
suçlu davranışının sebebi olduğuna inanılan özelliklerini (tutumlar, bilişsel beceriler 
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ve süreçler, kişilik veya ruh sağlığı, sosyal, eğitim ve mesleki beceriler) değiştirmeyi 
amaçlayan özel maksatlı ve planlı bir müdahaledir (akt. Veldhuis, 2012: 2). “Yeni-
den topluma kazandırma” veya “bütünleşme” ise serbest bırakıldıktan sonra bireyin 
kanunlara uyumlu bir hayat sürdüğü ve genel olarak toplumda yararlı işlevde bulu-
nan tutum ve davranışlar edindiği, topluma güvenli bir geçiş olarak ifade edilebilir 
(Veldhuis, 2012: 2). Birey ve kolektif seviyede görülen “çözülme” (disengagement) 
ve “radikalleşmeden dönüş” (de-radicalisation) arasında da farklılık vardır. “Çözül-
me”, bireylerin şiddet yöntemlerini azalttıkları ve son verdikleri davranışsal değişime 
işaret eder. Kısmi olabilen çözülme, şiddetten tamamen uzaklaşılmasını gerektirmez.  
“Radikalleşmeden dönüş” ise psikolojik ve bilişsel bir süreçtir; bireyin anlayışında ve 
inançlarında kökten bir değişime tanıklık edilir. “Çözülme”, sadece davranışın değil 
inancın da değişimini gerekli gören “radikalleşmeden dönüşü” içerebilir veya içer-
meyebilir. Bu iki sürecin yan yana ilerlemesi de gerekmez. Bireyler psikolojik süreçte 
şiddetten vazgeçerken, çeşitli nedenlerle şiddet hareketlerinde aktif hâlde kalabilirler 
(Bjørgo ve Horgan, 2009). Tutuklu iken radikalleşmenin tersi rehabilitasyon olarak 
ifade edilebilirken, tutukluluk sonrası radikalleşmenin tersi ise “toplumsal katılım” 
(community engagement) olarak tanımlanabilir (Gunaratna, 2009: 155). 

Terörist rehabilitasyonu kavramının tarihsel kökleri 20. yüzyıl ortalarında Yu-
nanistan, Malaya ve Kenya’ya dayandırılabilir. Yunan İç Savaşı’nda (1946-1949) 
hükûmete karşı geldiği için indoktrinasyon amacıyla Makronisos adasına sürülen 
komünistler ve solcular ile Britanya kontrolündeki Malaya  (1948-1951) ve Ken-
ya’daki (1952-1960) kalkışmalara uygulanan rehabilitasyon programları bu alanda-
ki ilk örneklerdir (Gunaratna vd., 2011: 3-4). 

Ulusal alanyazında ilk kez Sulhi Dönmezer tarafından 1985 yılında “Terörist-
lerin Rehabilitasyonu” başlıklı bir tebliğe konu olan kavram, o tarihten günümüze, 
2019 yılı itibarıyla henüz bir teze veya makaleye konu olamamıştır (TR Dizin, 
2019; YÖK Ulusal Tez Merkezi, 2019). Kavramın uluslararası alanda terörizm 
araştırmalarına konu olması ise görece yakın bir geçmişe 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 radikalleşmeyle mücadele ve terörist rehabilitasyo-
nu gibi konuların gündeme alınmasına yol açmıştır.  Terörist rehabilitasyonu ko-
nusu ilk kez Siyasal Şiddet ve Terörizm Araştırma Merkezi ile Dinî Rehabilitasyon 
Grubu tarafından, 24-26 Şubat 2009 yılında Singapur’da düzenlenen “Terörist 
Rehabilitasyonu Hakkında Uluslararası Konferans”ta1 kapsamlı olarak akademik 
anlamda tartışmaya açılmıştır (Gunaratna vd., 2011).

1 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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4. ŞİDDET İÇEREN RADİKALLEŞMEYLE MÜCADELEDE SÜREÇ 
YAKLAŞIMI 
Radikalleşmenin veya şiddet içeren radikalleşmenin zaman içerisinde farklı etken-
lerle beslenerek oluştuğu dikkate alındığında, mücadelenin radikalleşmenin dere-
cesi oranında ve mikro düzeyde kişiye özel tedbirlerle yürütülmesi gerektiği ortaya 
çıkmaktadır. Bu araştırmanın temel iddialarından biri şiddet içeren radikalleşme 
sürecinin dört safhaya ayrılabileceği ve mücadele noktasında her safha için özel 
tedbirler geliştirilmesi gerektiği yönündedir. Bu bağlamda, şiddet içeren radikal-
leşmeyle mücadele süreç açısından incelendiğinde Şekil-1’de görülen aşamaların 
dikkate alınması önem taşımaktadır. Şekilde ifade edilen safhaların sınırları kısmen 
belirgin olmakla birlikte, doğrusal bir gelişim olmadan da her aşamada radikalleşme 
görülebilmektedir. Örneğin; örgüt içinde radikalleşme olabileceği gibi, cezaevinde 
veya tahliye sonrasında da radikalleşme veya radikal fikirlerin şiddete ve terörizme 
evrilmesi mümkündür. Bu nedenle, radikalleşmeyle mücadele her aşamadaki özel 
duruma uygun olarak geliştirilmek zorundadır. 

RADIKALLEŞME ÖRGÜT IÇI CEZAEVI   TAHLIYE SONRASI

Şekil-1 Şiddet İçeren Radikalleşmeyle Mücadelede Süreç Yaklaşımı

4.1. Radikalleşme Süreci (Başlangıç)
Radikalleşme süreci, ideolojik (sağ, sol) veya anarşist, dinî veya etnik motivasyon 
temelinde ortaya çıkmaktadır (Muro, 2016). Bu süreç motivasyona göre farklılıklar 
sergileyebileceği gibi benzer özellikler de taşıyabilir. Dolayısıyla mücadele strateji ve 
yöntemleri motivasyonun kaynağına göre tasarlanmalıdır.

Radikal eylem ve hareketlerin ideoloji ve amaçlar ile grup içi ve dışı dinamik-
lerin birleşmesi ve son olarak şiddetin araçsallaştırılması neticesinde terörizme dö-
nüşmesi mümkündür (Kurum ve Avcı, 2018: 65-66). Şiddet içeren radikalleşme 
veya terörizm bireysel veya grup içi süreçlerin sonucunda görülebilir. Genellikle 
cemaat, yurt, öğrenci toplulukları, düşünce kulüpleri ve dernekler gibi yasal veya 
yasal görünümlü gruplar bu süreçlerde etkin rol oynarlar. Devşirme sürecindeki 
bireylerin zor kullanma ve gözaltına alma gibi kolluk tedbirlerine maruz kalması 
özellikle arzu edilir. Güvenlik kuvvetleri ile karşı karşıya gelen bireyin düşmanca tu-
tum ve davranış sergilemesi sağlanır. Böylece aşamalı radikalleşme (slippery slope), 
şiddet eşiğinin aşılması ve nihayetinde şiddetin meşru gösterilmesi sağlanabilir. Öte 
yandan DAEŞ sonrası süreçte sıkça görülen “kendi kendine terörist” olaylarında, 
bireyin özellikle sosyal medya üzerinden ve kişisel nedenlerle radikalleştikten sonra 
kendi rızasıyla bir örgüte katılarak veya katılmaksızın terörist eylemler gerçekleşti-
rebildiğine şahit olunmaktadır. 
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Başlangıç aşamasında radikalleşme ile mücadele; devletlerin önleyici kolluk hiz-
metleri çerçevesinde ve öğretim kurumlarında yürütülmektedir. Toplumdaki risk 
gruplarının belirlenmesi de bu süreçte hayati önem taşımaktadır. Önleyici istihbari 
faaliyetlerin önemi [İnsan istihbaratı, teknik istihbarat, açık kaynak istihbaratı (sosyal 
medya)] şiddet içeren radikal eylemlerde bulunma potansiyeli olan birey ve grupla-
rın takibi, suç önleme alanında sıkça uygulama alanı bulan Toplum Destekli Kolluk, 
Problem Odaklı Kolluk ve İstihbarat Odaklı Kolluk (Intelligence-led policing) gibi 
CAS dışındaki bazı araçlarının kullanılması da etkili yöntemler olarak sıralanabilir.

4.2. Örgüt İçi Radikalleşme Süreci
Örgüt içi radikalleşme sürecinde, örgüte katılan bireyin aile ve sosyal çevre ile olan 
bağlarının koparılması en önemli yöntemlerden biridir. Öte yandan devşirilen 
bireyin silahlı eylemlere katılımının sağlanarak, suç işlediği gerekçesiyle güvenlik 
kuvvetlerince aranan bir şahıs durumuna düşürülmesi örgütten kopmaların engel-
lenmesi için sıkça kullanılan bir yöntemdir. Örgüt içi aidiyet duygusu ile lidere 
bağlılığın geliştirilmesi de bu süreçte dikkat çeken yöntemler arasında sayılabilir. 
Özellikle aile ve sosyal çevre ilişkileri zayıflatılarak enformel sosyal kontrolün etki-
sinden uzaklaştırılan bireyin örgüte bağlılığı da güçlendirilmiş olacaktır.

Buna karşılık, terörist örgüte katılan bireyin ailesi ve suça karışmamış arkadaş-
ları vasıtasıyla ikna edilerek devlete teslim olmasının sağlanması; ceza indirimi, af, 
etkin pişmanlık veya tanık koruma gibi yasal düzenlemelerle güvenceler sağlanma-
sı, terörist örgütün etnik, dinî veya ideolojik söylemine karşı bir söylem geliştiril-
mesi radikalleşme ile mücadelede etkili araçlar arasında sayılabilir. İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’nun, 2017-2019 döneminde kolluk kuvvetlerince yürütülen ikna 
çalışmaları sonucunda 600 teröristin adalete teslim olduğu yönündeki açıklamaları 
(Haberler [web], 2019) bu tedbirlerin önemine işaret etmektedir.

4.3. Cezaevi Süreci
CAS, bireyin özgürlüğünün kısıtlandığı andan itibaren devreye girmektedir. Kollu-
ğun gözaltı işlemi ile başlayan bu süreçte radikalleşmenin önlendiği, tohumlarının 
atıldığı veya teşvik edildiği doğru veya hatalı uygulamalar görülebilmektedir. Terö-
rizmle mücadelede cezaevi sürecindeki en yaygın hata ise tutuklanan veya hüküm 
giyen teröristin mücadele dışında bırakılmasıdır. Çünkü cezaevi koşulları terörist-
lere dinî, etnik veya ideolojik eğitimler sunma potansiyeline sahip olabilir. Bu du-
rumun hem terör suçundan cezaevinde bulunanlar hem de cezaevinde radikalle-
şen diğer suçlular açısından etkileri vardır (Veldhuis, 2012: 3). Dinî radikalleşme 
bağlamında 1970 ve 1980’lerde Mısır’daki cezaevlerinde tutulan ılımlı İslamcıların 
durumu dikkat çekicidir. Örneğin; ılımlı bir cihat savunucusu ve hükûmet karşıtı 
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bir kişi olan Ayman El-Zevahiri Mısır’da cezaevinde kaldığı üç yıl içerisinde uç bir 
militan olmakla kalmamış, örgüte eleman kazandırmak için de çaba sarf etmiştir 
(Stracke, 2007: 7). Türkiye örneğinde, özellikle 1990’ların sonunda terör suçla-
rından tutukluların ve hükümlülerin bulunduğu cezaevlerinde idarenin kontrolü 
sağlayamadığı, cezaevlerinin bazı terörist örgütler için okul işlevi görmeye başladığı 
iddiaları gündeme gelmiştir. Bunun üzerine güvenlik kuvvetlerince cezaevlerinde 
“Hayata Dönüş” adı verilen ve kamuoyunda uzun süre tartışılan operasyonlar ger-
çekleştirilmiştir (CNN Türk [web], 2019).

Gunaratna (2011: 69-70) dinî, psikolojik, sosyal ve mesleki olmak üzere dört 
tür rehabilitasyon olduğunu belirtmektedir. Psikolojik, mesleki, sosyal çevre ve ai-
leye yönelik rehabilitasyon kişinin zihnini ve kalbini değiştirme potansiyeline sahip 
olsa da dinî rehabilitasyon en etkili olandır. Tutukluluk sonrası travma yaşayan aile 
ve çocukları da hedef alma yönüyle ayrı bir önem taşıyan sosyal rehabilitasyon ise 
aile bireylerinin uç gruplardan uzak tutulması bakımından hassasiyet taşımakta-
dır. Tutuklu ve mahkumların yeniden toplumla bütünleşmesinde çok önemli olan 
mesleki rehabilitasyon ise bireylere kazandırılan bir takım yeteneklerin terörist ör-
gütlere katkı sağlama potansiyeli nedeniyle özenle yürütülmesi gereken bir süreçtir 
(Gunaratna, 2011: 71-73).

Cezaevlerinde rehabilite edilmesi amaçlanan hükümlülerin tahliye sonrasında 
toplumla yeniden bütünleşmeleri amaçlandığından, salıverme için hazırlık süreci 
önem taşımaktadır. Etkin bir rehabilitasyon ve ceza ıslahı için uygun fiziki tesisler, 
beslenme, giyinme ve sağlık hizmetleri, dış dünyayla iyi ilişkiler, ahlaki ve dinî yar-
dım, iş bulma, çalıştırma, eğitim ve öğretim, egzersiz ve spor, eğlence imkanları gibi 
bir takım araçlara ihtiyaç duyulmaktadır (Dönmezer 1997’den akt. Şahin, 2001: 3). 
Salıverilme için hazırlık işlemlerini yürütecek yetişmiş personel ve idareciler de bu 
sürecin önemli aktörlerindendir. Tahliye sonrası barınma, iş, sosyal ilişkiler ve özel 
sorunlara yönelik tedbirler alınırken kişinin terörist örgüte müzahir arkadaş çev-
resi ile temasının engelleneceği çözümler aranmalıdır. İş kazandırma, meslek veya 
sanat öğretmenin kişilerin yeniden suç gruplarına ve terörist örgütlere sığınmasını 
engelleyici rolü olduğu unutulmamalıdır. Mahkûmlara verilecek her türlü eğitimde 
kişiye uygun programların geliştirilmesi sağlanmalıdır. Cezaevinde sağlanacak çalış-
ma imkanının rehabilitasyona sağlayacağı katkının yanında kişiye 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 şartlı tahliye edilen yaşlı Brooks karakterinin sosyal hayata 
entegre olamaması ve geleceğe dair hiçbir umudu kalmadığı için bir otel odasında 

Engin Avcı



451

kendini asarak intihar etmesi tahliye sonrası bir mahkûmun yaşayabileceği süreç 
için ibret vericidir. Bu nedenle Yücel (1986: 349)’in cezalandırılmanın tahliye son-
rası başladığı yönündeki tespiti çok önemlidir.

Tahliye sonrası süreçte suç türü, yaş ve özel durumlara göre tasarlanacak dene-
tim ve destekleme kapsamındaki koruma ve yardım hizmetleri maddi ve manevi 
yardım olarak ikiye ayrılmaktadır. Maddi yardım; kalacak yer, iş, ulaşım, giyim 
ve kendi giderlerini karşılaması amacıyla yeterli miktarda para; manevi yardım ise 
psikolojik sorunların üstesinden gelinmesi, toplumla bütünleşme, halkın ve kitle 
iletişim araçlarının yaklaşımları, resmî ve gönüllü kuruluşlarla işbirliğinden oluş-
maktadır. 

Tahliye edilen terör hükümlülerinin yeniden sosyal hayata tutunmaları diğer 
suçlularla kıyasla daha zordur. Bu kişilerin yeniden örgütlerin eline düşmemeleri 
için sıkı bir takip ve koruma sağlanması gerekmektedir. Bu konuda çeşitli kamu 
kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının sorumluluk almaları önemli katkı sağla-
yacaktır.

SONUÇ
Terörizmle mücadelede son yıllarda edinilen tecrübeler, sert tedbirler yerine so-
runu kaynağında çözmeyi amaçlayan şiddet içeren radikalleşme ile mücadele ve 
terörist rehabilitasyonu gibi daha mikro ve birey seviyesinde yöntemleri ön plana 
çıkarmıştır. Suç bilimi alanında, özellikle suç önleme veya ceza adalet sistemi çer-
çevesinde edinilen tecrübelerin terörizmle mücadele alanına taşınması elbette mü-
cadeleye yeni bir boyut kazandırmaktadır. Bununla birlikte terörizmle mücadeleyi 
destekleyici mahiyetteki terörist rehabilitasyonu, yeniden topluma kazandırma, 
çözülme, radikalleşmeden dönüş ve toplumsal katılım gibi kavramların çok iyi 
anlaşılması ve uygulanması gerekmektedir. Mükerrer suçluluk konusundaki kö-
tümser veriler ile serbest bırakılan eski teröristlerin bir kısmının yeniden örgütlere 
katıldıkları yönündeki bilgiler sürecin ne kadar hassas yönetilmesi gerektiğini or-
taya koymaktadır. 

Teröristlere yönelik başarılı bir rehabilitasyon programının bütüncül bir ya-
sal mevzuata, ceza adalet sisteminin tüm organları başta olmak üzere sorumlu ve 
destekleyici kurum ve kuruluşların iyi işleyen bir yapıya sahip olmasına, kurumlar 
arası ve sivil toplumla sıkı bir işbirliği ve koordinasyona ihtiyacı vardır. Bunlardan 
daha önemlisi ise siyasal motivasyonla bir davaya adanmış hükümlünün rızasının 
alınması ve soruşturmanın başladığı andan itibaren hükümlünün salıverilip yeni-
den topluma dönerek yeni bir hayat kurma süreci dâhil, kamu kurumları ile sivil 
toplumun birlikte yürüttüğü özel programların uygulanması gerekmektedir. 
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GİRİŞ

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 çeşitli aşamalardan geçerek günümüz-
deki haline evirilmiştir. 

Hiç şüphesiz, günümüzdeki manada radikal dini terörün ilk ortaya çıkışı bü-
yük ölçüde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) 1979 yılı sonunda 
Afganistan’ı işgali ile ilişkilendirilmektedir. Diğer taraftan İran’da 1979 yılında ger-
çekleşen devrimle seküler Rıza Şah yönetiminin devrilerek, yerine dini temelli bir 
yönetimin kurulması da, radikal dini terörün gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. 
Ayrıca 11 Eylül olaylarını takiben ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgali ve ülkedeki 
Saddam varlığının tasfiyesi için Sünni kökenlilerin devlet memuriyetinden ve ordu 
görevlerinden uzaklaştırılması gibi adımlar da, mezhepçi bir politika takip eden 
Irak ve Şam İslam Devleti (DAEŞ) gibi örgütlerin bölgede alan ve eleman kazan-
masında önemli bir faktör olmuştur. İlaveten 2011 yılında Tunus’ta patlak veren ve 
genç Arap nüfusun ekonomik ve siyasal adaletsizliklere tepkisi şeklinde ortaya çıkan 
Arap Baharı sonucunda, Arap dünyasında bazı diktatörlerin devrilmesine karşın, 
beklenen ekonomik ve siyasal dönüşümlerin gerçekleşmemesi de bölgedeki radikal 
dini örgütlerin yeniden güç kazanmasına etki etmiştir. En nihayetinde baba ve oğul 
Esad dönemlerinde Suriye yönetiminin gerek koltuğunu korumak gerekse bölgesel 
gelişmelerde söz sahibi olmak için terör örgütlerine verdiği destek de bölgedeki 
radikal dini terör tehdidini artıran faktörlerden biri olmuştur.

Bu çerçevede günümüzde uluslararası güvenliğe yönelik en önemli meydan 
okuma olarak telakki edilen radikal dini terörün daha iyi anlaşılabilmesi için yuka-
rıda sıralanan faktörlerin ele alınarak değerlendirilmesi büyük bir önem arz etmekte 
olup, bu nedenle de bu çalışmada radikal dini terörün yükselişinde etkili olan fak-
törlerin analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

1. RADİKAL DİNİ TERÖRÜN GÜNÜMÜZDEKİ HALİNE EVRİLMESİNİN 
AŞAMALARI
Rapoport (2002) 1979 yılında meydana gelen ve Müslümanları ilgilendiren dört 
olayın sözde İslami terörün gelişimine etkide bulunduğuna işaret etmekte olup, 
bunlardan özellikle Sovyetler’in Afganistan’ı işgali ile İran’da gerçekleşen dini devri-
min radikal dini terörün ortaya çıkmasında ve gelişiminde son derece etkili olduğu 
söylenebilir. Diğer taraftan 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgali ile 2011 yılında pat-
lak veren Arap Baharı ayaklanmalarının tüm Arap dünyasına yayılması ve Suriye 
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yönetiminin gerek Irak’ın işgali gerekse Arap Baharı çerçevesindeki ayaklanmaların 
ülkede de baş göstermesi üzerine attığı adımların radikal dini terörün gelişiminde 
önemli rol oynadıkları söylenebilir. Bu çerçevede radikal dini terörün gerçek doğası-
nın anlaşılabilmesi için bu bölümde yukarıda bahsi geçen hususlar ele alınarak daha 
yakından incelenmiştir. 

1.1. 1979 Yılında Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı İşgali 
Afganistan, Avrupa ve Asya arasında önemli bir bağlantı noktası olması nedeniyle 
tarih boyunca önemli ülke olmuştur. Politik tarihi boyunca Afganistan hiçbir za-
man sömürgeleştirilmemiştir, ancak her zaman için son derece zorlu bir coğrafyada 
“Tampon Bölge” olma konumunu sürdürmüştür (Khalid, 2011: 4-5).

Soğuk Savaş döneminde özellikle Doğu Avrupa’daki konumu istikrarsızlaşan 
Sovyetler Birliği Afganistan ile daha yakından ilgilenmeye başlamıştır. Böylelikle 
Hint Okyanusu’na çıkmayı hedeflemiştir. ABD ise gerek SSCB’yi çevrelemek ge-
rekse enerji zengini Basra Körfezi bölgesini kontrol altında tutmak için Afganistan’a 
büyük bir önem vermiştir. Her iki ülkenin de bu amaçlarını gerçekleştirebilmeleri 
için Afganistan son derece önemlidir (Idrees ve Anwar, 2017: 1)

Ülkeyi 1933 yılından beri yöneten Zahir Şah’ın devrilmesiyle başlayan iktidar 
mücadelesi, 25 Aralık 1979’da eski Başbakan yardımcılarından olan Babrak Kar-
mal’in Sovyetlerin desteğiyle ülkenin başına getirilmesiyle sonuçlanmış ve Karmal 
ile birlikte Sovyet birlikleri de ülkeye giriş yapmışlardır. Esasen Sovyet askerlerinin, 
Afgan hükümetinin komünist uygulamalarına karşı “kutsal savaş” açan Müslüman 
gerillalara karşı savaşmakta olan Afgan kuvvetlerine yardım gerekçesiyle Afganis-
tan’ı işgal ettikleri iddia edilmiştir (Sander, 2000: 505). İşgalden kısa bir süre sonra 
Afganistan’da işgalci güçlere karşı popüler bir isyan baş göstermiştir (Balasevicius ve 
Smith, 2007: 74; Idrees ve Anwar, 2017: 2). 

Bahsi geçtiği üzere Amerika da Afganistan ile yakından ilgilenmektedir. Ülke-
deki kontrolün tamamen Sovyetlere geçmesini istemeyen Amerika gizli bir şekilde 
muhalif güçleri desteklemeye başlamıştır (Mamdani, 2005: 133). Amerika’nın Af-
ganistan’da Sovyetler Birliği’ne karşı yürüttüğü mücadelenin gerisinde ise büyük 
ölçüde “Yeşil Kuşak” projesinin yattığı söylenebilir. Bu projeyle ABD, bir taraftan 
Sovyet etkisinin yayılmasını durdurmayı umarken, diğer taraftan da SSCB içerisin-
deki Müslümanları harekete geçirerek İmparatorluğu içerden yıkmayı hedeflemiş-
tir. Bu çerçevede Yunanistan ile Çin arasındaki geniş bir alana yayılmış Müslüman 
çoğunluklu ülkelerde İslam’a olan ilgiliyi ve yatırımı artırmayı amaçlamaktadır. Bu 
noktada Yeşil Kuşak Projesi’nde dini eğitimin önemli bir rol oynadığı söylenebilir. 
Çocuklara ve gençlere İslami eğitim veren okullar olan medreseler, İslam’ın başlan-
gıcından itibaren var olsa da, “Yeşil Kuşak” stratejisi bu okulların sayısını, özellikle 
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de Pakistan’da, önemli ölçüde artırmıştır. Suudilerden gelen mali destekle bu med-
reseler aşırı dini ideolojinin Vahabi/Selefi versiyonlarının etkisi altında kalmıştır 
(Volkan, 2017: 34-35).

Bu savaşta Sovyetler hem asker hem de teçhizat açısından çok sayıda kayıp 
vermiştir. Birleşmiş Milletler’in (BM) çabalarıyla SSCB, Afganistan ve Pakistan 
arasında Cenevre’de 14 Nisan 1988 tarihinde Cenevre Anlaşması imzalanmıştır. 
Sovyetlerin dağılmasından önce her iki süper güç de Afganistan’daki askerlerini çek-
mişlerdir (Idrees ve Anwar, 2017: 2). 

Savaşın sona ermesinin ardından Afganistan’da Sovyetlere karşı savaşan mü-
cahitler, günümüzde uluslararası güvenliğe yönelik olarak en önemli tehdit olarak 
kabul edilen uluslararası terörizmin temel kaynağı haline gelmişlerdir. Sovyet-Af-
gan Savaşı sona erdikten sonra yabancı savaşçılar Afganistan’ı terk etmeye ve savaş 
sonrası yaşamlarına adım atmaya başlamışlardır. Bu savaşçılar büyük ölçüde başka 
yerlerdeki savaşlara katılmayı seçmişler ve yöntem olarak yine terörizmi tercih et-
mişlerdir. Afganistan’da dönüşümünü tamamlayan bu yabancı savaşçıların, Sovyet-
ler ile savaşta Afganlılara verdikleri destekten daha çok, uluslararası güvenliğe etkide 
bulunabilecek olan değerli yetenekler ile bağlantılar elde ettikleri söylenebilir (At-
teridge, 2016: 9). Bu noktada günümüzde uluslararası güvenliğe yönelik en önemli 
meydan okuma olarak kabul edilen El-Kaide ile DAEŞ gibi terör örgütlerinin te-
mellerinin SSCB’yi Afganistan’dan atmak için örgütlenen mücadelede atıldığı ve 
söz konusu örgütlerin gerek kurucu liderlerinin gerekse militanlarının büyük ölçü-
de bu mücadelede yer alan şahsiyetlerden oluştuğu rahatlıkla söylenebilir (Martin, 
2013: 188-189; Şen, 2011: 49-60; Weiss ve Hassan, 2016: 7-14).

1.2. İran’ın Rejim İhraç Politikası
İran’da 1979 yılında gerçekleşen ayaklanma sonucunda batı taraftarı bir politika ta-
kip eden seküler Rıza Şah yönetimi devrilmiş ve yerine dini temelli bir yönetim teş-
kil edilmiştir. Devrim sonrasında İran’ın yeni yöneticilerinin, yeni bir anayasa, yeni 
bir model ve yeni bir dış politika söylemi ortaya koydukları görülmüştür (Sarıkaya, 
2012: 17). Bu çerçevede devrimle birlikte İran’ın dış politika perspektifinin radikal 
bir biçimde değiştiği söylenebilir. İran İslam Cumhuriyeti’nin dış politikasını belir-
leyen en büyük etken devrim ideolojisidir. Bu ideoloji doğrultusunda, ABD ile iyi 
ilişkiler içinde olan Şah yönetimi yerine, anti-emperyalist söylemle hareket eden ve 
Batı’yı adeta şeytanlaştıran bir yönetim gelmiştir (Güzel, 2018: 55). 

Anayasa’ya yerleştirilen “devrimin tüm dünyada sürdürülmesi” iddiası da 
İran’ın “rejim ihracı” olarak ün yapacak bölgesel politikalarının temelini olmuştur 
(Sarıkaya 2012: 17-18).Din adamlarının ağırlıkta olduğu yeni yönetim böylece iç 
politikada giriştiği yeniden yapılanma sürecinin doğal bir uzantısı olarak dış politi-
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kada da dini söylemle birlikte köklü bir değişime gitmiştir. Kendilerinin dünyadaki 
tüm Müslüman halkların savunucusu olduğunu ilan eden yeni yönetim, böylece 
sadece İran halkına karşı değil, Müslüman tüm coğrafyaya karşı bir dış politika 
vizyonu ortaya koymuştur. İran açısından idealist bir dış politika söylemi olarak 
ortaya konulsa da dış dünya tarafından “rejim ihracı” olarak algılanan bu söylem, 
günümüze kadar sürecek bölgesel çekişmelerin de bir anlamda temelini teşkil et-
mektedir (Doğan, 2018: 5).

1979 yılında İslami Devrim, Şah’ın hükümetini devirdiğinden beri, İran’ın ru-
hani yönetimi çıkarlarını elde etmek için bir dizi terör örgütüyle çalışmıştır. Gü-
nümüze gelindiğinde de terörizmin kullanımı devam etmekte ve İran için gerek 
komşularıyla gerekse ABD ile yüzleşmesinde önemli bir dış politika aracı işlevi gör-
mektedir (Byman, 2012: 1). Bu çerçevede İran’daki İslami rejimin devrim ihracı 
politikası çerçevesinde bölgede kendine benzer yapılar geliştirmek amacıyla şiddet 
eğilimli devlet dışı oluşumları (yani terör örgütlerini) özellikle 1980’li yıllardan iti-
baren desteklediği görülmektedir. 

İslami Devrim’den bu yana İran’ın terörizme destek olmasının bir takım neden-
lerinin olduğu söylenebilir. İran çeşitli vekil örgütler aracılığıyla sadece Ortadoğu, 
Orta Asya ve Orta ve Güney Amerika boyunca ideolojisini ihraç etmekle kalmamış, 
aynı zamanda Ortadoğu Barış Süreci’ni kesintiye uğratarak ve kendi politikalarına 
aykırı gördüğü bölgesel gelişmeleri engelleyerek bu örgütler aracılığıyla gücünü de 
sergilemiştir. Hamas, Filistin İslami Cihat Örgütü ve Hizbullah gibi terörist ör-
gütlerin tamamı önemli oranda İran’ın desteğine bağımlıdırlar ve bu destek İran’ın 
söz konusu örgütlerin kendi çıkarlarına hizmet ettiğini düşündüğü sürece devam 
edecektir (Manni, 2012: 34). 

Bu bağlamda, İran şiddet eylemi gerçekleştiren bazı oluşumlara silah sağlamış 
ve bu örgütlere maddi destek ve askeri eğitim sunmuştur. Arap milliyetçiliği ideo-
lojisinin zayıflaması ve İslamcı hareketlerin güçlenmesi gibi gelişmeleri kendi lehine 
değerlendirmek isteyen İran, bölgedeki nüfuz alanını genişletmek amacı ile alternatif 
bir dünya düzeni önermiştir. Bölgedeki alternatif düzen söylemi öncelikli olarak ABD 
ve özellikle İsrail’in bölgeye yönelik çıkarlarını tehdit etmektedir. Bu çerçevede İran’ın 
bölgeye ilişkin İslami düzen önerisi özellikle Körfez bölgesindeki Şii toplumunda ve 
Hamas gibi Sünni oluşumlarda yankı uyandırmıştır. Ayrıca İran, 1980’li yıllardan 
başlayarak Lübnan’daki Şii aktör Hizbullah üzerinden hem Lübnan siyasetinde etkili 
olmuş hem de bu bölgeden İsrail’i baskı altına almaya çalışmıştır (Yetim, 2018: 37). 
Ayrıca Irak, Bahreyn, Pakistan ve pek çok başka yerlerdeki Şii militanları da rakiple-
rine ve sıkılıkla da düşman olduğu hükümetlere karşı kullanmıştır. İran özellikle dev-
rimci ideolojisini yaymak için bu yolu kullanmış ve özellikle Müslüman dünyasındaki 
savunma durumunda bulunan ve baskılanmış Şii gruplardan da bu yönde bir politika 
uygulama hususunda gerekçe ve destek de elde etmiştir (Byman, 2012: 1-2).
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1.3. ABD’nin Irak’ı İşgali
Mart 2003’te dünyanın güvenliğine bir tehdit olarak görülen Saddam yönetiminin 
devrilmesi amacıyla ABD ve müttefikleri tarafından “Irak’a Özgürlük Operasyonu” 
başlatılmıştır. Nisan 2003’te tamamlanan söz konusu operasyon Saddam Hüse-
yin’in Baasçı rejiminin devrilmesiyle sonuçlanmıştır (Nazir, 2006: 49). 

Irak’taki Amerikan işgali ve Saddam’ın düşüşü ülkedeki politik dengeyi önemli 
ölçüde değiştirmiştir. İşgal sonrası Irak’ta devlet inşa süreci için en kritik dönem 
olan 2003-2006 yılları arasında devlet büyük ölçüde Şii-Kürt uzlaşısının bir ürünü 
olarak şekillenmiş ve Sünnilere politik ve toplumsal alanlarda çok az yer verilmiştir. 
Bu noktada devlet yönetiminden dışlandıklarını düşünen Sünniler 2005 seçimleri-
ni protesto ederek bu tepkilerini sergilemişlerdir. Bu nedenle, bu durum Sünnilerin 
direnişçilere katılması ve Şii ağırlıklı hükümet ile onun yabancı destekçilerine karşı 
savaşması için motive edici bir faktör olmuştur (Mansour, 2017: 3). 

İşgali takiben ülkenin idaresi için 16 Mayıs 2003’te müttefikler tarafından 
“Koalisyon Geçici Otoritesi” oluşturulmuştur. Ve o tarihten itibaren, bu yönetim 
tarafından ülkede yeni bir politik sistem tesis edilebilmesi gerekçesiyle bir takım 
tedbirler alınmıştır (Nazir, 2006: 49). Ancak Koalisyon Geçici Otoritesi’nin bu 
yönde aldığı bazı kararlar isyanı güçlendirici bir etki yapmıştır. 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 görevlerin-
den atılmış ve gelecekte de devlet görevlerinde yer almaları yasaklanmıştır. İlave 
olarak bakanlıklarda ya da üniversiteler ve hastaneler gibi diğer hükümet kurumla-
rında görev yapan kişiler mülakata tabi tutulmuş ve Baas Partisi ile bağlantısı tespit 
edilenler görevlerinden uzaklaştırılmışlardır (Yosufi, 2016: 96). Baas’tan arındırma 
kampanyasının 2003’teki ilk dalgasından Baas Partisi üyesi olan yaklaşık 400.000 
kişi etkilenmiştir. Baas’tan arındırma kampanyası çerçevesindeki tedbirlerin Sünni 
Arapların sadece %10’unu etkilediği belirtilmelidir. Bu makul bir rakam olarak 
gözükse de, İkinci Dünya Savaşı’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 şekilde gözler önüne sermiştir. Ancak bu değişiklik çerçevesinde gö-
revlerinden olanların sayısının ilkinden daha az olduğu söylenebilir. Diğer taraftan 
Baas’tan arındırma kampanyasının ilk dalgası anonim memur grubunu hedef alır-
ken, ikinci dalga kendisini Irak politik sistemine entegre etme arayışında olan Sünni 
politikacıları hedef almıştır. 2010 seçimlerine gelindiğinde ise Baas’tan arındırma 
kampanyasını uygulamakla görevli komisyon, pek çoğu Sünni olan 511 adayı ele-
miş ve 15 politik partinin de seçimlere girmesini yasaklamıştır (Gaub, 2017: 2). 
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Başbakan Maliki 2011 gibi geç bir tarihte bile çok sayıda kişiyi Baasçı oldukları 
iddiasıyla tutuklatmıştır (Yosufi, 2016: 97-98). Atılan bu adımların tamamı Baas 
Partisi üyeleri ile üst kademe yöneticilerinin önemli bir kısmını oluşturan Irak Sün-
ni toplumunu hedef alarak, onlara karşılık vermeye itmiştir (Yosufi, 2016: 96). 

Kararlardan ikincisi ise Koalisyon Geçici Otoritesi’nin 23 Mayıs 2003’te yayın-
lanan direktifiyle hayat bulmuştur. Söz konusu direktif çerçevesinde Irak ordusu 
ile diğer güvenlik kurumları dağıtılmış ve eski rejim tarafından verilen tüm rütbe, 
unvan ya da statüler iptal edilmiştir. Bu karar aralarında Sünnilerin de yer aldığı 
230.000 Irak eski askeri personelini, gelecekte herhangi bir iş ya da kariyer umu-
du olmaksızın sokağa atmıştır. Bu durumdaki iyi eğitimli ve silahlı pek çok asker 
DAEŞ ya da diğer isyancı gruplar tarafından yürütülen direniş hareketine katılmış-
lardır. O zamandan beri Baasçılar ve diğer eski askeri görevliler isyanın belkemiğini 
teşkil etmektedirler. 2006 yılında Irak eski ordusunun 200 generalinden 99’unun 
direnişte aktif görev aldığı tahmin edilmektedir. Ebu Bekir el-Bağdadi DAEŞ’in 
liderliğini devir aldığında, zayıflayan direniş hareketini yeniden canlandırmak için 
2010 yılında eski Baasçılar ile ordu yetkililerini örgüte kazandırmak için agresif bir 
kampanya başlatmıştır (Yosufi, 2016: 97). 

Her iki kampanya çerçevesinde görevlerinden alınan Iraklı Sünni Arapların bu 
şekilde damgalanması ise günümüzdeki ayrımcılığın kurbanları oldukları yönünde-
ki algılarının temelini teşkil ederek, onları ülkedeki cihatçı gruplara yaklaştırmıştır 
(Gaub, 2017: 2). DAEŞ’in kurucusu olan Zerkavi, hem Sünni Arapların sistemden 
dışlanmasını hem de devlet kurumlarının şovenist Şii politikacılar tarafından ele 
geçirilmesini kendi çıkarına olacak şekilde istismar etmiştir. Saddam rejiminin dev-
rilmesiyle, Irak Ordusu’nun dağılması ve Baas rejiminden arındırma programının 
hayata geçirilmesi sonucunda Sünni topluluk İran destekli Şii muhaliflerin insafına 
terk edildiklerini düşünmeye başlamıştır. Zerkavi ise ülkedeki bu mezhep ayrılığını 
güçlendirmeye ve Sünnileri direnişe çekmeye çalışmış ve bunda da büyük ölçüde 
başarılı olmuştur (Yosufi, 2016: 105-106). 

1.4. Arap Baharı
Bu noktada fakirlik ile birlikte ekonomik fırsatların bulunmaması radikalleşmeye 
katkıda bulunan birbirleriyle ilişkili faktörler olarak gösterilmektedir. Ortadoğu’da-
ki gençlerin önemli bir kısmı içinde bulundukları korkunç ekonomik imkânsız-
lıklar dolayısıyla bir aile kuramadıkları gibi ebeveynlerinin evini de terk edemeyen 
kızgın ve işsiz erkek üniversite mezunlarından oluşmaktaydı. Uzmanlar resmi bir 
ekonomide ücretler düştükçe terörizmin fırsat maliyetinin de düştüğüne işaret et-
mektedirler. Ayrıca Arap dünyasında modernleşmenin başarısızlığından kaynakla-
nan kızgınlığın da terörizme katkıda bulunan önemli bir faktör olduğuna işaret 
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edilmektedir. Diğer taraftan fakirliğin, Hamas ve Hizbullah gibi örgütlerin yoksul 
bölgelerde kurdukları okullar aracılığıyla aşırılıkçı beyin yıkamaya zemin hazırladı-
ğına da işaret edilmektedir. Bu nedenle, politik özgürlüklerin olmamasının yanı sıra 
fakirliğin de terörizmin en önemli göstergesi olduğu söylenebilir (Angel, 2012: 8). 
Ayrıca ekonomik zorluklara ilave olarak genç çoğunluğun büyük ölçüde batı des-
tekli otoriter rejimler tarafından yönetimden dışlandığı da görülmektedir. Bu den-
gesiz durum ise Arap dünyasını patlama noktasına getirmiştir (Proctor, 2012: 51).

Aralık 2010’da Tunus’ta baş gösteren siyasi gösteriler ve hareketlilik, kısa sürede 
batıda Fas’tan, doğuda Umman’a kadar yayılmıştır. Tüm bu ülkelerde değişen yo-
ğunlukta da olsa askeri yüzleşmeler yaşanmış, ancak sadece Libya’da Kaddafi rejimi 
bir dış müdahaleyle iktidardan uzaklaştırılmıştır (İnaç, 2011: 490).

Diğer taraftan Arap Baharı çerçevesindeki dönüşüm taleplerinin bölgedeki şid-
deti azaltıp, diyalog temelli demokratik bir sürece evrilmesi beklenirken (Proctor, 
2012: 51), bölgedeki radikal dini temelli örgütlerin faaliyetlerinde artışa neden ol-
duğu görülmektedir. Bunun çeşitli gerekçeleri bulunmaktadır. Her şeyden önce te-
rörist örgütlerin kontrolü altındaki alanlarda yaşayan yerel halkın kötüleşen yaşam 
koşulları aşırılıkçılara olan desteği artırmıştır. Hükümetlerin genellikle bu alanlarda 
daha iyi ya da gerekli yaşam koşullarını temin etmek için ihtiyaç duyulan hizmet 
verme sistemlerine sahip olmadıkları söylenebilir. Diğer taraftan çatışma bölgeleri-
ne yabancı güçlerin (ABD, Rusya ve İran gibi) müdahalesinin, pek çok farklı ülke-
den çok sayıda yabancı savaşçının bu bölgelere akın etmesi dolayısıyla çatışmaların 
şiddetinin artmasına katkıda bulunduğu da görülmektedir. Arap Baharı’nın etkili 
olduğu ülkelerdeki durumun kötüleşme hızı, söz konusu ülkelerde politik istik-
rarsızlığa ve huzursuzluğa neden olmuş ve bu durum aşırılıkçı örgütler tarafından 
kendi çıkarlarına olacak şekilde istismar edilmiştir. Ayrıca Ortadoğu ve Kuzey Af-
rika bölgesinde yaşayan gençler, radikalleşmeye elverişli hale gelen bir krizle karşı 
karşıya kalmışlardır. Bölgedeki problemler daha çok ekonomik ve politik fırsatların 
bulunmamasından ve algılanan izolasyondan kaynaklanmaktadır. Benzer problem-
ler bölgede yaşayan pek çok kişinin Avrupa Birliği’ne (AB) göç etmesine de neden 
olmuştur. Avrupa ülkelerindeki bazı genç grupların benzer problemler yaşadıkları 
ve Avrupa ülkelerindeki azınlıkların entegrasyonuna ilişkin politikaların etkisizli-
ği dolayısıyla da, bu problemlerin bu gençlerden bazılarını yabancı savaşçı olarak 
İslam Devleti gibi radikal dini örgütlere katılmaya motive ettiği söylenebilir. Bu 
şekilde kafaları yıkanan gençlerin ise daha da radikalize olmaları için günümüzde 
gerekli bilgiye internet ve sosyal medya aracılığıyla ulaşmaları son derece kolaydır. 

Bu nedenle Arap Baharı süresince Arap bölgesindeki terörizm sorununun, söz-
de İslam Devleti’nin Irak ve Suriye’de yükselişi ile yeni kurulan radikal dini terör ör-
gütlerinin Tunus, Libya ve Mısır gibi ülkelerde hızlı bir şekilde yayılmasının kanıt-
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ladığı gibi yeni bir boyut kazandığı söylenebilir. Bölge günümüzde ideolojik temelli 
terörist şebekelerle de bağlantılı olan özellikle silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı 
gibi sınıraşan organize suçları da bünyesinde barındıran hibrid bir terörizm türüyle 
karşı karşıyadır. Suç örgütleri ile terörist gruplar yeni eleman kazanmada işbirliği 
yaptıkları gibi gerekli finansman ile silah tedarikinde de işbirliğine gitmektedirler. 
Geçici ve ulus aşırı olan böyle şebekeler, şiddet kullanan aktörleri, işbirlikçileri ve 
çalışma yöntemleri ile hızlı bir şekilde 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 geçiş ortamına önemli bir tehdit teşkil ettikleri görül-
mektedir (International Center for Counter-Terrorism, 2015).

1.5. Suriye’nin Radikal Dini Terörü Araçsallaştırması 
Suriye’nin seküler Baasçı yönetimi dini temelli örgütlerle ortak jeopolitik çıkarlara 
sahip bulunmakta olup, hiç kuşkusuz bunlardan en önemlisi ABD ile İsrail’in böl-
gedeki faaliyetlerine karşı konulmasıdır. Bu ilişki uzun bir süre gizlense de 1990’lı 
yıllara gelindiğinde Hafız Esad’ın artık eskisi gibi dini temelli örgütlere karşı açık-
tan bir düşmanlık gütme politikasından vazgeçtiği ifade edilmektedir. Çünkü Suri-
ye’nin artık bu örgütleri bölgesel konumunu yükseltecek, komşu ülkeler üzerinde 
etki kurmasını sağlayacak ve hatta Suriye’ye iç huzur getirebilecek belki de tek araç 
olarak telakki etmeye başladığı iddia edilmiştir. Baba Esad 2000 yılında ölüp, yerine 
oğlu Beşşar geçtiğinde, Şam yönetimi ile sözde İslami anlayışa sahip olan örgüt-
ler arasındaki uzlaşmanın daha da ilerlediği ileri sürülmektedir (Weiss ve Hassan, 
2016: 113-114).

Esasen Suriye’nin bölgedeki radikal dini örgütlerin yükselişine 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 ül-
kedeki ve bölgedeki radikal dini örgütlerin güçlenmesine yaptığı katkıdır. 

Bu çerçevede Suriye yönetiminin ABD, Saddam’ı daha devirmeden önce 
Irak’taki işgalin istikrarını bozmak için yabancı savaşçıların Irak’a geçişine müsaade 
ettiği, hatta bu geçişi organize ettiği iddia edilmektedir. 2007 yılında Amerikan bir-
likleri Sincar’da El-Kaide’nin Suriye-Irak sınır bölgelerinden sorumlu sözde emiri 
el-Musena’yı öldürmüş ve el-Musena’nın elindeki kayıtların incelenmesi sonucunda 
yabancı savaşçıların Irak’a Suriye vilayeti Deyruzzor’dan girdikleri tespit edilmiştir 
(Becker, 2015: 96; Weiss ve Hassan, 2016: 115). 

Esad’ın Irak’taki cihatçı faaliyetlere yardımda bulunmasının çeşitli gerekçeleri 
vardır. Bunlardan ilkinin Irak sonrası için ABD yönetimine bir mesaj verme iste-
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ği 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 verdi-
ği iddia edilmektedir. Bu yardımın ikinci nedenini olarak ise, cihatçı teröristlerin 
ilgisini komşu Irak’a yönlendirerek, kendi üzerinden uzaklaştırmak isteği olduğu 
söylenmektedir (Weiss ve Hassan, 2016: 116-117). 

Arap Baharı kapsamındaki hareketliliğin Suriye’ye de ulaşması üzerine bu kez 
Esad koltuğunu korumak için esasen içeride kendi yönetimine karşı en büyük 
tehdit olarak görülen radikal dini örgütlere de destek vermeye başlamıştır. Suriye 
hükümeti sekiz yıllık iç savaş süresince İslam Devleti benzeri grupları, muhalifleri 
zayıflatmak ve toprak kazanmak için politik ve askeri nüfuz aracı olarak sıklıkla kul-
lanmıştır. Bu çerçevede hükümet güçleri muhalefetin en tehlikeli iki bileşeni olan 
İslam Devleti ile Nusra Cephesi’ni zaman zaman saldırıdan korumakla kalmamış, 
aynı zamanda onların kontrolü altında bulunan alanlardan doğalgaz ve petrol aldı-
ğı gibi, bu örgütlerle ilişkilendirilen mahkumları serbest bırakarak da söz konusu 
örgütlere destek olmuştur. (Becker, 2015: 95; Behravesh, 2018). Esad’ın bu şekilde 
davranmasının en önemli gerekçesi olarak ise Batı’nın dikkatini çekmek ve işbirliği-
ni elde etmek olduğu iddia edilmektedir (Weiss ve Hassan, 2016: 150). 

Bunun için Esad öncelikle ülkedeki mezhepçi ayrılıktan faydalanma yoluna git-
miştir. Ülkede azınlıkta olan Aleviler (yüzde 8-15), yüzde 75’e yakın bir çoğunluğa 
sahip olan Sünnileri yönetmektedirler. Arap Baharı sonrasında Esad yönetimi Ba-
tı’nın dikkatini çekmek ve teröristlerle savaşıyor imajı vererek kendi mücadelesini 
meşrulaştırmak için bilinçli bir şekilde Sünnileri, kendi yönetimine karşı kışkırt-
mıştır. Bu çerçevede Arap Baharı kapsamındaki ayaklanmalar Suriye’ye de sıçradı-
ğında Esad yönetimi tarafından sözlü, psikolojik ve bedeni olarak Sünniler üzerinde 
artırılan taciz ve baskılarla amaçlananın onları radikalleştirerek, aşırı eylemler yap-
maya zorlamak ve hatta radikal örgütlere destek vermeye ve katılmaya itmek olduğu 
iddia edilmiştir (Weiss ve Hassan, 2016: 150-151). 

Bu amacını gerçekleştirmek için Esad’ın 31 Mayıs 2011’de ilan edilen genel affı 
da kendi çıkarları için kullandığı görülmektedir. Bu çerçevede söz konusu af kam-
panyası çerçevesinde protestocular ile aktivistlerin büyük bir kısmını hapishaneler-
de tutarak, çok sayıda Selefi-Cihatçıyı serbest bıraktığı öne sürülmüştür (Weiss ve 
Hassan, 2016: 161; Griffing, 2018). Suriye Askeri İstihbarat Daire Başkanlığı’nda 
görev yapmış bir yetkiliye dayandırılan bir ifadede ise Esad’ın 2011 yılında ilan et-
tiği genel affın Suriye’deki terörizm tohumlarını atmak amacıyla tasarlandığı belir-
tilmiştir. Ayrıca bir başka istihbarat yetkilisi, rejimin sadece hapishanelerin kapısını 
açarak bu radikalleri serbest bırakmakla kalmadığını kendi ekiplerini kurmalarına 
dahi yardımcı olduğunu ifade etmiştir (Griffing, 2018). 
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Ülkesindeki radikal dini unsurlara destek veren Esad’ın bu noktadaki temel 
amacının, büyük ölçüde adalet, özgürlük ve demokrasi arayışı çerçevesinde 2011 
yılında patlak veren ayaklanmaları, radikal dini terörizmin bir kalkışması gibi gös-
terip isyancıları “teröristler” olarak etiketleyerek, mücadelesini dünyanın gözünde 
meşrulaştırmak ve hatta bu mücadelede Batı’nın desteğini de elde ederek koltuğu-
nu korumak olduğu söylenebilir (Becker, 2015: 97-98). 

SONUÇ
Rapoport’un “dalga teorisi” olarak adlandırılan kavramsallaştırmasında da ifade et-
tiği üzere günümüzdeki terör dalgası “dini dalga” olarak adlandırmaktadır. “Dini 
dalga”nın ise tarihsel süreç içerisinde bir dönüşüm geçirerek mevcut haline eviril-
diği söylenebilir. 

Hiç kuşkusuz radikal dini terörün ortaya çıkması büyük ölçüde 1979 yılı so-
nunda SSCB’nin Afganistan’ı işgali üzerine ülkede örgütlenen cihatçı ayaklanmayla 
ilişkilendirilmektedir. Bu çerçevede ülkede Sovyet birliklerine karşı savaşan savaşçılar 
günümüzdeki radikal terör örgütlerinin kuruluşuna da büyük ölçüde ön ayak ol-
muşlardır. Diğer taraftan 1979 yılında İran’da Şah Rıza Pehlevi’nin devrilmesi üzeri-
ne kurulan dini anlayışa sahip yönetim, benimsediği rejim ihraç politikası nedeniy-
le gerek komşuları gerekse Batılı ülkeler tarafından tehdit olarak algılanmıştır. 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 görmüş ve onlara destek vermiştir. Ayrıca 11 Eylül olaylarına tepki olarak 
ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgali ve takiben “Baas’tan arındırma” kampanyası çer-
çevesinde yönetimde ve orduda hâkim konumda bulunan Sünnileri bu görevlerden 
uzaklaştırması, zaten ülkede tarihsel bir geçmişe de sahip olan mezhep çatışmasını 
tetikleyerek, mezhepçi bir politika güden DAEŞ gibi örgütlerin gerek Irak’ta gerekse 
bölgede alan ve eleman kazanmasına imkân tanımıştır. İlaveten 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 artırmıştır. 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 işgali üzerine ülkedeki işgal güçle-
rinin istikrarını bozmak, ikinci olarak ise Arap Baharı kapsamındaki ayaklanmala-
rın Suriye’ye de sıçraması üzerine mevcut yönetimin iktidarını korumak için DAEŞ 
başta olmak üzere radikal dini terör örgütleriyle işbirliğini artırdığı görülmektedir. 

Tüm bu hususların radikal dini terörün ortaya çıkması ve gelişiminde önemli 
bir rol oynadığı söylenebilir. 1979 yılında Afganistan’ın işgalinden 2011 yılında 
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Suriye’de patlak veren iç savaşa kadar olan süreçte yaşanan gelişmelerin radikal dini 
terörün uluslararası güvenliğe yönelik en önemli tehdide dönüşümünde belirleyici 
bir rol oynadığı ve süreç içinde yaşanan dönüşümlere karşın söz konusu terör dal-
gasının mevcut ortama uyum sağlayarak, önemli bir tehdit olarak varlığını devam 
ettirdiği görülmektedir.
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GİRİŞ

İnsanlık tarihi kadar eski olan savaş, uluslararası ilişkilerin en temel çalışma alan-
larından biridir. Savaş insanlık tarihi kadar eski bir realite olmakla beraber zaman 
içerisinde çeşitli değişiklere uğrayarak evrim geçirmiştir. Savaşın doğası ve amacı 
değişmezken kullanılan yöntemler büyük değişimler geçirmiştir. Savaşın farklılaş-
masında etkili olan faktörler strateji ve teknoloji alanlarındaki gelişmelerdir. 

Tarihi süreçte savaş, konunun uzmanları tarafından şöyle formülüze edilmiş-
tir: Lind vd (1989) ‘Nesiller’, Cleverd (1991) ‘Çağlar’, Toffler (1993) ‘Dalgalar’ 
gibi kavramlarla formüle edilirken, Hanle (1987) ‘Beceriler Dönemi’ Arquilla ve 
Rondfelt (2000) ‘Savaş Araçları Dönemi’, Liang ve Xiangsui (2007) ‘Sınırlılık ve 
Sınırsızlık’ şeklinde açıklama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede Lind’in ‘Nesiller’ 
teorisi üzerinde savaş olgusu ve gelişimi açıklanmış ve ‘Hibrit Savaş’ doktrinine 
geniş yer verilmiştir. 

Bu bağlamda; 2014 yılında Musul’un işgali ve eylemleriyle dünya kamuoyunda 
travmatik bir etki yapan DAEŞ terör örgütü, hibrit savaşı strateji olarak benimse-
miş ve önemli ölçüde de başarılı olmuştur. DAEŞ işgal ettiği alanlardan elde ettiği 
konvansiyonel silahları Suriye ve Irak’ta kullanmıştır. Terör örgütü, öncülü olan 
El-Kaide’nin kullandığı terör ve gayri nizami harp tekniklerine konvansiyonel savaş 
tekniklerini ekleyerek askeri anlamda hibrit bir taktik uygulamıştır. Ayrıca siber ala-
nı propagandasının ana omurgasına oturtarak savaşın en önemli cephelerinden biri 
haline getirmiştir. Eylemselliğini sosyolojik ve psikolojik unsurlarla donatan DAEŞ, 
bu anlamda hibrit savaşı en iyi kullanan terör örgütlerinin başında gelmektedir. 

1. SAVAŞ KAVRAMI VE EVRİMİ
Arkeologlar ve antropologların yaptıkları çalışmalar sonucunda dünyanın deği-
şik yerlerinde savaşla ilgili izler bulmuştur (Stephens ve Baker, 2009: 61). Sava-
şın insanlık tarihi kadar eski bir gerçeklik olduğu söylenebilir. Çeşitli kaynaklar-
da günümüze kadar farklı saiklerle 14.500 savaşın gerçekleştiği ifade edilmektedir 
(Karabulut, 2017:125). Ünlü sosyolog İbn-i Haldun savaşı belli gruplar arasında 
üstünlük kurma mücadelesi olarak tanımlarken; savaşın sebeplerini intikam alma, 
düşmanlık, idarecilerin talebi, kıskançlık ve tanrı inancı olarak tasnif etmiştir (İbn-i 
Haldun, 2004: 360).

Savaş kavramı ile ilgili en önemli çalışmalardan biri olan “Savaş Üzerine” eseri-
nin yazarı Clausetwitz savaşı bukalemun’a benzetmiş, savaşın doğası değişmezken, 
niteliğinin değiştiğini vurgulamıştır (Yalçınkaya, 2010:14). Taş ve sopalarla başla-
yan savaşlar, nükleer savaşlara kadar evrilmiştir. Savaş stratejileri zamanın ruhuna 
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uygun olarak değişimlere uğramıştır. Stratejikler tarafından geliştirilen her savaş 
doktrini yeni ve daha iyi bir savaş doktrininin ortaya çıkmasına neden olmuştur 
(Gürcan, 2012: 71-73). Savaşın değişim ve dönüşümünü politik açıdan inceleyen 
Kaldor’a göre ; mutlakiyetçi devletler (imparatorluklar) arasındaki savaşlar, west-
falya düzeni  ve milliyetçilik akımı ile ortaya çıkan ulus devletler arasında yaşanan 
savaşlar, 20. yüzyıldan ittifaklar arasında gerçekleşen topyekün savaşlar, soğuk savaş 
ve son olarak etnik grupların yürüttüğü asimetrik savaşlar doktrindeki değişimi 
göstermektedir (Kaldor, 2012:519).

1648 yılında Westfalya düzeni ile gelişen birinci nesil savaşlar; asker (piyade) 
sayısının önem arz ettiği, hat savaşları olarak bilinmektedir. Birinci nesil savaşlar-
da ordular musket tüfekleri ile düz bir hat oluşturmakta, piyadeler omuz omuza 
savaşmaktaydı. Toplar ve tüfekler dışında teknolojik imkânların olmadığı bu savaş 
türünde teknoloji ve manevra sınırlıydı. Birinci nesil savaşta askeri kültür ve dü-
zenin geliştiği ifade edilebilir. Askeri üniforma, selamlaşma ve düzen kültürü bu 
savaşlarda gelişmiştir (Lind, 2004: 12).

I. Dünya savaşı sırasında ve sonrasında gelişen ikinci nesil savaşlar; düzen kül-
türünün korunduğu, teknolojik gelişmelerle ateş gücünün önem kazandığı, ileti-
şim imkânlarının artmasıyla savaş alanında haberleşme olanaklarının güçlendiği bir 
dönemi ifade etmektedir (Lind, 2004: 12-13). Sanayi devriminin etkileriyle buhar 
teknolojili zırhlı gemilerin yapılması, Amiral Mahan’a savaşların sonucunu etkileye-
cek deniz gücü oluşturmasını sağlamıştır. Demiryolu ağlarının geliştirilmesi savaşın 
en önemli parametrelerinden biri olan ikmal yeteneğini geliştirmiş, savaş alanında 
hız ve koordinasyon unsurlarını desteklemiştir. İkinci nesil savaşların birincisin-
den temel farkını Fransız atasözü “Toplar fetheder, piyadeler yerleşir” ifadesi ortaya 
koymaktadır (Lind, Schmitt ve Wilson, 1989:23). Birinci dünya savaşıyla zirveye 
ulaşan ikinci nesil savaşlardaki değişim fikir alanındaki değişikliklerden ziyade tek-
nolojik değişikliklerden kaynaklanmıştır. Öte yandan daha önce keşif için kulla-
nılan uçaklara bomba yüklenmeye başlanması ile savaşlarda hava gücünün etkisi 
görülmeye başlamıştır (Gürcan, 2012: 88).

Üçüncü Nesil Savaşların ortaya çıkmasında etkili olan neden, bir öncesi ne-
silde I. Dünya Savaşındaki siper savaşlarında asker ve ekonomik kayıpların fazla 
olmasıdır. Yeni savaş türünün en tipik örneği II. Dünya Savaşında Almanların 
uyguladığı “Blitzkrieg” (Yıldırım Savaşı)’dır. Yeni anlayışa göre hız ve manevra 
yeteneği ön plana çıkarılmış, düşman hatlarını tam olarak oluşturamadan savaş-
ma düşüncesi gelişmiştir. Yüksek bir strateji anlayışı gerektiren bu savaş türünde; 
ateş gücü, yıpratma gibi taktikler yerine hız, sürpriz etkisi, düşmanı fiziksel ve 
psikolojik olarak mevzisinden etme düşüncesi ön plana çıkarılmıştır (Hammes, 
2004: 128).
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William S Lind; Keith Nightengale, John Schmitt ve Joseph Suttan’ın 1989 
yılında “Savaşın Değişen Yüzü: Dördüncü Kuşak Savaşa Doğru” başlıklı makalede 
Dördüncü Nesil Savaşları: “Savaş ile barış dönemleri arasındaki ayrımın bulanıklaş-
tığı, mücadelenin belirlenmiş muharebe sahalarının dışına taştığı, sivil ve askerler 
arasında farkların ortadan kalktığı ve asimetrik özellikleri de içinde barındıran as-
keri, yarı-askeri ve bazende sivil gayretler bütünü” (Lind vd. 1989: 22-26) şeklinde 
tanımlamıştır. 

Hammes ise Dördüncü Nesil Savaşı; 
Ayaklanmadan evrilmiş ve geleneksel savaşlar dışında, savaş hali ve barış 

arasında sınırları, cephesi ve muhabere sahası belli olmayan, sivil ve asker ara-
sındaki kesin ayrımı ortadan kaldıran; tarafları devletler olduğu gibi, devlet dışı 
aktörlerinde olabildiği, klasik gerilla harekâtının ve terörizmin modernite ile 
revize edildiği bir savaş türüdür. (Hammes, 2005:2) şeklinde ifade etmiştir. 

Kaldor ise bu durumu “yeni savaşlar” olarak kavramsallaştırmayı tercih etmiştir. 
Kaldor yeni savaşların ortaya çıkmasını küreselleşme olgusuna bağlamış, küresel-
leşme ile birlikte sosyo-politik, ekonomik ve kurumsal yapılarda meydana gelen 
değişikliklerin ulus devletin güç kullanma tekelini gevşettiğini savunmuştur. Resmi 
orduların yerini devlet dışı aktörlerin almasıyla asker ve sivil arasındaki ayrım bula-
nıklaşmıştır. Devlet dışı grupların ön plana çıkmasıyla devletlerarasındaki savaşların 
yerini iç savaşlar almıştır (Kaldor, 2007: 35-37). Ayrıca yeni savaş konseptinin kon-
vansiyonel savaştan daha avantajlı olduğu açıktır. Yeni savaş konseptinin avantajları 
şu şekilde sıralanabilir:

• Yeni savaşlar mahiyeti itibariyle konvansiyonel savaştan çok daha ucuz ve yı-
kıcıdır. Bu savaşlar geniş bir coğrafyaya yayılabilmekte, toplumun tüm kesimlerini 
etkileyebilmekte, bitişinin de öngörülemez olmasıyla eski savaşlardan ayrılmaktadır 
(Münkler, 2010: 127). 

• Yeni savaşların bir diğer özelliği herkese her zaman devam edeceği algısını 
vermesidir. Klasik savaşlar kaynakların tükenmesi, tarafların ateşkes imzalaması gibi 
sebeplerle biter ve barış antlaşmaları imzalanırdı. Fakat bu savaş türünde başlama ve 
bitiş tarihleri öngörülemediğinden ve bulanıklaştığından, Platon’un ifade ettiği gibi 
“bittiğini sadece ölülerin hissettiği” (Shultz, 2006: 28)  bir durum söz konusudur. 
Savaş hali süreklilik arz ederken, barış hali nadiren görülmektedir.

• Tüm bunlara ek olarak; yeni savaşın doğası ve karakteri teknoloji ile harman-
landığında yıkıcılığı ve etkisi daha da artmaktadır. Robotik teknolojilerin, uzaktan 
kumandalı araçların, yapay zekânın, bilgisayar virüslerinin kullanılması bu savaş 
türünü karmaşık bir yapıya büründürürken, askeri yapıları da değişime zorlamak-
tadır. (Lind vd., 1989:23-26).
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Dördüncü Nesil Savaşlarda ulus devletler savaş tekelini kaybetmiştir (Junio, 
2009:256). Sivil ve asker ayrımı ortadan kalkarken, savaşın tarafları devletler olabil-
diği gibi devlet dışı aktörlerde olabilmektedir (Hammes, 2004: 209). Siyasi, askeri, 
ekonomik ve toplumsal tüm alanlar bu savaşın farklı boyutlarını ifade etmekte-
dir (Junio, 2009:257). Finansal harekâtlar medya desteği ile aktif şekilde kullanılır 
(Resperger, 2016: 75). Strateji, doktrin ve teknoloji bu savaş türünün vazgeçilmez-
leridir (Lind, 1994: 34). Hız, manipülasyon, zihin karışıklığı ve yönlendirme bu 
savaşın önemli unsurlarıdır (Boyd,1995). Etki odaklı harekâtlar, gözlem, yönlendir-
me dolaylı tutum yeni savaşta yoğun olarak kullanılır (Boyd, 1976,Warden, 1993). 
Küçük ama teknolojiyle desteklenmiş birlikler (özel kuvvetler) bu savaşta önem 
kazanmıştır. Siber saldırı unsurları, bu savaşa katkı sağlar (Lind, 1989:26). Bu savaş 
türünde düşmanı çökertmek, manevi, psikolojik, kültürel unsurlarını hedef almak 
temel hedeftir (Lind, 1989:26). Düşmanın maneviyatını, moral değerlerini (din, 
gelenek, kültür, toplumsal) medya ve siber alan kullanarak kontrol etmek ve çökert-
mek saldırı düzenleme yöntemlerinden biridir. 

Dördüncü nesil savaşta hasım ülkelerin etnik/mezhepsel ayrılıkları iç karışık-
lıklara dönüştürülebilir (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 savaş; hedef ülkenin savaşın faili olan devleti tanımadığı, 
savaşın faili olan devletin vekil unsurları kullandığı, terör gruplarına örtülü destek 
verilerek olaylar karşısında devletlerin gizli özne konumunda bulunduğu bir yapıya 
sahiptir (Lind, 1994:36).

2. HİBRİT SAVAŞLAR 
Hibrit teriminin Türkçe karşılığı (melez) veya teknolojik anlamda iki farklı güç 
kaynağının birarada bulunması olarak kullanılmaktadır. Literatürde Hibrit Savaşın 
üzerinde anlaşılmış ortak bir tanımı bulunmamaktadır. Bunun nedeni hibrit sava-
şın karmaşık doğası ve uzmanların hibrit savaşı tarif ederken farklı çıkış noktaların-
dan hareket etmesidir (Erol, 2015:261). 

Robert A. Newson hibrit savaşı; “Konvansiyonel, konvansiyonel olmayan ve 
politik manipülasyonu da içeren asimetrik araçlardan oluşan kombinasyon” oldu-
ğu ifade etmiş, karakter olarak ise; “özel kuvvetler ve konvansiyonel askeri güçleri, 
istihbarat ajanlarını, politik provokatörleri, medyayı içeren; ekonomik araçları kul-
lanan, siber saldırıları; vekalet savaşını yürüten unsurları, terör ve suç örgütlerini, 
paramiliter unsurları barındırdığını” belirtmiştir (Newson, 2014:2). 

Hibrit tehdit unsurları ise küresel terörizm, asimetrik çatışmalar, göç, demog-
rafik sorunlar, deniz haydutluğu, etnik ve mezhepsel çatışmalar, sınır aşan organize 
suçlar ile başarısız devletleri kapsayan bir çatı kavram olarak tanımlanmaktadır (Aa-
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ronson vd., 2012:115). Tanımlardan da anlaşılacağı üzere hibrit savaş çok boyutlu 
bir savaş türüdür. Öte yandan Alexander Lanoszka hibrit savaşın yeni bir savaş 
türünden çok saldırgan bir stratejiye benzediğini düşünmektedir (Lanoszka, 2016).

Hoffman hibrit savaşın “geleneksel kabiliyetler, düzensiz taktikler ve oluşumlar, 
ayrılıkçı şiddet, zorlama ve terör eylemleri gibi çeşitli savaş biçimlerini” içinde ba-
rındıran bir savaş türü olarak tanımlamıştır (Hoffman, 2007a: 8). Ayrıca Hoffman 
birden çok yöntemin eşzamanlı olarak kullanılmasının hibrit savaşın en önemli 
özelliği olduğunu vurgulamıştır. 

Hibrit savaş kavramının savaş çalışmalarında kullanılması ile birlikte bu savaş 
şeklinin (birden fazla yöntemin birarada kullanılması) yeni bir olgu olup olmadığı 
tartışmaları başlamıştır. Mıchael Kefman ve Rojansky hibrit savaş kavramının yeni 
görülmesine rağmen, ne içerdiği unsurların ne de birden fazla yöntemin bir ara-
da kullanılmasının yeni bir olgu olmadığını savunmuştur (Kofman ve Rojansky, 
2015:2). Savaş tarihide bize bunu ispatlamaktadır. Örneğin M.Ö. 5. Yüzyıldaki 
Pelopenez savaşı (Mansoor ve Murray,2012:3-7), Amerikan iç savaşında kullanı-
lan taktikler (Mansoor ve Murray,2012:72-103), İngilizlerin Osmanlı Devletine I. 
Dünya savaşında yaptığı faaliyetler, II. Dünya savaşı öncesi Japonların Çin’de kul-
landığı taktikler (Mansoor ve Murray,2012:225-253) hibrit savaş taktikleri olarak 
göze çarpmaktadır. 

Gerasimov doktrini olarak tanımlanan 2003 yılında yayınladığı “The Value Of 
Science in Prediction” başlıklı makelede Gerasimov’a göre 21. yüzyılda savaş ve 
barış arasındaki ayrım bulanıklaşmıştır. Bunun sebebi devletlerin artık resmi olarak 
birbirlerine savaş ilan edememeleridir. Bu durum klasik savaş konseptini değiştir-
miştir. Gerasimov yeni savaş türünde askeri güçlerin siyasi, bilgi ve diğer askeri ol-
mayan unsurlarla eş güdüm içerisinde kullanılmasını öngörmektedir (Neag, 2016: 
17). Bu düşünce özel kuvvetleri, özel askeri şirketleri, silahlı düzensiz kuvvetleri 
savaş sahasına dâhil etmektedir. Hibrit savaş stratejisi ekonomik, demografik ve 
politik konuların istismarı ile toplumsal fay hatları üzerine yoğunlaşarak yıkıcı araç-
larını meşrulaştırmaktadır. Korhonen’e göre Hibrit savaş taktiklerinin başarısız ve 
istikrarsız devletlerde başarılı olmasının sebebi de budur (Korhonen, 2015). 

Hibrit savaşın güç kaynakları şu şekilde sıralanabilir: 
1. Fikirler
2. Yönetici ve örgüt liderlerinin karizması
3. Acı çeken bir toplum ve zor şartlarda direniş gösteren insanlar 
4. Toplumun savaş sebeplerine olan güçlü inancı 
5. Kullanılan taktiklerde inisiyatif kullanma ve adem-i merkeziyetçilik (Ne-

meth, 2002: 74; Banasık, 2016:166).
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3. DAEŞ’İN İDEOLOJİK KÖKENİ VE GELİŞİMİ

3.1. İdeolojik Alt Yapısı
DAEŞ terör örgütünün ideolojik temelleri İslam’ın Selefi ve Vehhabi yorumuna da-
yanmaktadır (İşcan,2015:9). Selef Arapça bir kelime olarak ‘öncü, önceden gelen, 
ata’ gibi anlamları içinde barındırmaktadır. Selefilik anlayışı İslam dininin en doğru 
yorumunun Hz.Muhammed döneminde yaşamış olan sahabeler, sahabelerden son-
ra gelen tabiin ve tabiinden sonra gelen tebe-i tabiin tarafından uygulandığına ina-
nır. Selefilik, kendi dini yorumu dışındaki bütün anlayışları bidat olarak yani dine 
sonradan eklenmiş hurafeler olarak görmektedir. Selefi hareket Hz. Peygamberin 
yaşadığı dönem ve sonrasındaki bir asırlık dönemi ütopyalaştırmış, bu dönemin di-
nin en iyi ve mükemmel yaşandığı bir dönem olarak ön plana çıkarmıştır. Bunu da 
yeterli görmeyen selefi anlayış, yaptıkları tarihsel yorumu hukuki olarak bağlayıcı 
hale getirmişlerdir.

Günümüzde Selefilik denilince genelde Ortadoğu kökenli El Kaide ve DAEŞ 
gibi terör örgütleri akla gelmektedir. Selefi düşünce’nin tek bir çeşidi söz konusu 
değildir. Literatürde birçok farklı sınıflandırma yapılmışsa da içerik olarak üçlü bir 
sınıflandırma ön plana çıkmaktadır (Akgün ve Bozbaş, 2013: 16).

İlmi Selefilik: Temel gayesi Selefi düşünce tarzının eğitim yoluyla yayılması 
olan Kuran ve sünneti tebliğ ve davet yöntemleriyle benimsetmeye çalışan grup-
lardır.

Siyasi Selefilik: Siyasi Parti kurarak veya sivil toplum kuruluşları, sosyal kulüp-
ler, vakıflar, dernekler ve benzeri yapılanmalar ile sosyal alanda faaliyetleriyle Selefi 
düşünce sistemini hâkim olmasını sağlamaya çalışan gruplardır.

Cihadi Selefilik: Silahlı mücadele yöntemini savunan ve kullanan Selefi dü-
şünceye sahip El Kaide ve DAEŞ benzeri terör örgütleridir. Selefi dünya içerisinde 
sayıları az olsa da yaptıkları şiddet eylemleriyle dünya gündemini en çok meşgul 
eden Selefi organizasyonlar bunlardır (Akgün ve Bozbaş, 2013: 16).

3.2. DAEŞ Terör Örgütünün Gelişimi
Ortadoğu’ya yapılan dış müdahaleler cihadi selefi örgütlerin bölgede ortaya çıkma-
sına neden olmuştur. Sovyetlerin Afganistan’a müdahalesi El-Kaide terör örgütünü 
doğururken, ABD’nin Irak müdahalesi DAEŞ terör örgütünün ortaya çıkmasını 
tetiklemiştir. El-Kaide’den evrilen DAEŞ’in ilk nüvesi 2003 yılında ABD’nin Irak 
işgali sonrası Ürdün asıllı Ebu Mus’ab ez-Zerkavi tarafından ‘Tevhid ve Cihad’ ör-
gütü olarak kurulmuştur (Kirdar,2011:4). Kısa süre bu isimle Irak’ta direniş içeri-
sinde yer alan örgüt, El-Kaide’ye biat ederek ‘Irak El-Kaidesi’ adını almıştır. Irak’ta 
yaptığı eylemlerle direnişte güçlü bir pozisyon sağlayan örgüt, 2006 yılında çatı 
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örgütlenme olan ‘Mücahidler Şura Konseyi’ ne katılmıştır (Taştekin,2016:92-93). 
7 Haziran 2006’da Zerkavi’nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası örgütün lider-
liğine Ömer El Bağdadi geçmiş ve örgütün ismini ‘Irak İslam Devleti’ olarak de-
ğiştirmiştir. Örgüt özellikle Anbar, Diyala, Felluce ve Bakuba gibi bölgelerde etkili 
olmuştur (Gürler ve Özdemir, 2014:122). 

ABD Irak’tan çekilmeden önce ‘Sahva Hareketi’nin desteğiyle örgüt üst yöne-
timinden Ebû Ömer el-Bağdadi, Ebû Hamza el-Muhacir gibi isimleri öldürmüş ve 
örgütün büyük ölçüde güç kaybetmesini sağlamıştır (Weiss ve Hassan, 2016:130). 
Ebu Ömer el Bağdadi öldürüldükten sonra liderlik sorunu örgütün şer’i sorumlu-
su ol Ebû Muhammed el-Meşhedani’nin açıklamasıyla son bulmuş, Ebubekir el 
Bağdadi ismi örgütün başına geçmiştir. Ebubekir el Bağdadi 2011 yılında patlak 
veren Suriye iç savaşını fırsata çevirerek alan hâkimiyetini genişletmiştir. Ebu Bekir 
el Bağdadi 2013 Nisan ayında yayınladığı bildiride; Nusra cephesini fesh ettiğini 
açıklamışsa da El Nusra lideri Colani bu durumu kabul etmeyerek faaliyetlerine 
El-Kaide çatısı altında devam edeceğini ifade etmiştir (Weiss ve Hassan, 2016:175). 
Bunun üzerine Bağdadi, örgütün ismini ‘Irak Şam İslam Devleti’ olarak değiştir-
miştir. Eymen El Zevahiri’nin açıklamaları ile El Kaide ve DAEŞ arasındaki ipler 
2014 Şubat ayında tamamen kopmuştur. Irak ve Suriye’de etkili olan DAEŞ ya-
yılmacı stratejisi ile toprak hâkimiyetini genişleterek 29 Haziran 2014’te halifelik 
ilan etmiş, ‘İslam Devleti’ adını kullanmaya başlamış ve Ebubekir El Bağdadi halife 
olarak ilan edilmiştir (Stratejik Ortak, 2017).

Yabancı Terörist Savaşçıların katkısıyla hem bölgesel hem de küresel bir teh-
dit olan DAEŞ, Türkiye’nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtla-
rıyla önemli darbeler almış, DAEŞ’e karşı kurulan uluslararası koalisyonun hava 
saldırıları ile birlikte önemli ölçüde zayıflatılmıştır. DAEŞ aldığı önemli darbelerle 
savunmacı bir yaklaşım sergileyerek, gücünü elindeki iki önemli şehre Musul ve 
Rakka’ya yöneltmiştir. Terör örgütü 2017’de dini ve siyasi merkezleri olan iki şehri 
de kaybetmiştir (Yeşiltaş ve Öncel, 2017:8). 

4. HİBRİT SAVAŞ VE DAEŞ
DAEŞ ideolojisini toplumlara bir kurtuluş ideolojisi olarak sunmuş, mesiyanik söyle-
mi ile genç kesimler üzerinde etkili olmuştur. Halifelik söylemi ve devlet benzeri ya-
pısı ile toplumda ötelenmiş kesimlere siyasal bir proje sunmuştur. Fikirlerini moder-
nite ile birleştiren terör örgütü hazırladığı propaganda içerikli videolarla dini altyapısı 
yeterli olmayan insanlar üzerinde etkili olmuştur. Terör örgütünün liderleri, özellikle 
Zerkavi’nin karizmatik kişiliği propaganda amaçlı kullanılmıştır. Irak’ın işgali, Or-
tadoğu’nun sosyo-ekonomik durumu, yabancı müdahaleler ve otorite boşluğu gibi 
sebepler bölgede acı çeken insanları DAEŞ’e mobilize ederek taban kazandırmıştır. 
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Network şeklinde gevşek yapılanması, militanlarına tanıdığı inisiyatif ve ademi mer-
keziyetçi yapısı ile DAEŞ, hibrit savaşın güç kaynaklarından yararlanmıştır.

DAEŞ terör örgütü kurulduğu yıllardan itibaren özellikle Suriye ve Irak’ta teri-
toryal bir hâkimiyet kurduktan sonra Hibrid savaş taktiklerinin hepsini kullanmış 
bir örgüttür (Zelin, 2016). DAEŞ terör örgütü devlet benzeri yapısı, farklı savaş 
taktiklerini bir arada kullanma becerisi, yayılmacı saldırgan politikaları ile müca-
dele edilmesi zor bir örgüt olmuştur. Örgüt ideolojik olarak dini referanslarla des-
teklediği teorisini topyekün savaş stratejisi ve apokaliptik bir vizyonla desteklemiş-
tir. Merkezden çevreye doğru jeopolitik bir yayılma ile geniş bir coğrafyada hâkim 
olmak isteyen örgüt, taktiksel olarak hibrid (melez) savaş doktrinine göre hareket 
etmektedir (Yeşiltaş, 2015:64-66).

Hibrit savaş yöntemleri değişkenlik gösteren taktikler içermektedir. Örneğin; 
Mayıs 2015’te DAEŞ, Ramadi’yi ele geçirme sırasındaki savaş planını değiştirmiştir. 
Sosyal medyayı susturmuş, operasyonel güvenlik açısından gizliliğe azami önem 
vermiştir. Üç gün süren ilk saldırıdan sonra DAEŞ, Irak güvenlik güçlerinin sa-
vunma alanlarını imha etmek ve binaları çökertmek için şasisi üzerine patlayıcı 
yüklenmiş 27 araç kullanmıştır (Coker, 2015). Altı ay sonra DAEŞ, çatışmanın de-
ğişen şartlarına uyum sağlayarak Ramadi’de, karmaşık savunmalar yapmış ve araziyi 
koruma çabasıyla Irak güçlerine karşı keskin nişancı, makineli tüfek ve havan ateşi 
ile karşılık vermiştir (Gordon, 2015).

DAEŞ, 2019 Temmuz ayından itibaren yayın organı İdrak Medya üzerinden 
‘Akıbet Muttakilerindir’ (Libya) isimli videoyu yayınlamıştır. ‘Akıbet Muttakilerin-
dir’ temalı videoları Şam, Bengal, Batı Afrika, Horasan, Kafkas, Orta Afrika, Sina, 
Yemen, Doğu Asya, Somali ve Türkiye Vilayetleri içinde yayınlamıştır (İdrak Med-
ya, 2019). Ayrıca En-Nebe İnfografik tarafından hazırlanan ‘Akıbet Muttakilerindir’ 
başlıklı infografikte İbn-i Kayyım atfen ‘Savaş dönüşümlüdür. Zafer sabırla beraber-
dir’ sözleriyle başlayarak; savaşın dönüşümlü olduğu zamana ve mekana, güce göre 
değişkenlik gösterdiği ifade edilerek, militanlar konsolide edilmeye çalışılmıştır.

4.1. DAEŞ ve Sivil Halk İlişkisi
Hibrit savaşta başarılı olmak için sivil halka temel hizmetlerin sağlanması, yerel yö-
netimin desteklenmesi ve güvenliğinin sağlanması gereklidir. Gerilla harbinin balık 
analojisi bu savaş türü içinde önem arz etmektedir. Halk desteğinin kazanılmaması 
savaşın zaferle sonuçlanmasını engelleyebilmektedir (Mccuen, 2016: 108). DAEŞ 
Suriye’de ve Irak’ta hâkim olduğu topraklarda devlet benzeri bir yapılanmaya gide-
rek, halka sağlık, eğitim, gıda hizmetleri verirken halk desteğini almayı hedeflemiş-
tir. İdeolojik söylemleriyle özellikle bölgedeki Sünni halkın tek temsilcisi olduğu 
iddiasını gündemde tutmaya çalışmıştır (Dabıq, 2016:10-14).
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4.2. DAEŞ ve Hibrit Savaşın Sibernetik Boyutu
Hibrit savaşta cepheler mekânsal olmaktan çıkmıştır. Siber alan hem barış döne-
minde hem de savaş dönemlerinde düşmanın moral gücüne etki amaçlı propagan-
da aparatı olarak kullanılabilmektedir. Bilişim ağları istihbarat toplamak, düşman 
otoritesini zaafa uğratmak ve saldırılarla alt yapıyı çökertmek için önemli bir araç 
haline gelmiştir. Kitleleri yönlendirmenin, eleman temin etmenin en kolay yolu 
Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal medya platformları olmuştur. Sivil halk bu 
platformlarda kolaylıkla yönlendirilebilmektedir.

Teknoloji insanlara birçok kolaylık ve avantaj sağlamasına rağmen beraberinde 
teknoloji bağımlılığı, bilgi güvenliği gibi sorunlarda getirmiştir (Münkler, 2016:23). 
Siber saldırılar günümüzde kolaylıkla yapılabilmektedir. İletişim tamamen gizli 
yapılabilmekte, kaynak gösterilmeyen kimsenin sorumlu tutulamayacağı bir alan 
oluşmuştur. Öte yandan yazılım olanaklarının gelişmesi takip ve tespit imkanlarını 
zorlaştırmaktadır. Günümüzde bilgisayar virüslerinin etkisi toplumları ayrıştırmak, 
kargaşaya neden olmak açısından askeri operasyonlar kadar önemli görülmektedir 
(Lind, 2004:11). DAEŞ siber alanı çıkardığı dijital dergilerle ve kriptolu uygulama-
larla en iyi kullanan örgütlerin başında gelmektedir.

Hibrit savaşın en önemli alanlarından biri olan siber alanı etkili bir şekilde 
kullanan DAEŞ, militanlarına eylem talimatı vermekten eğitime, eğitimden eleman 
teminine, eleman temininden propagandaya kadar geniş bir spektrumdan faydalan-
maktadır. 2017 yılında İnternet ortamında (pdf ) olarak yayınladığı ‘Yalnız Kurdun 
El Kitabı’ bunun en temel örneklerinden biridir. DAEŞ bu yayında bağlılarına sa-
dece yapabilecekleri eylem şekillerini göstermemiş, aynı zamanda eylemlerini nasıl 
yapacaklarını en ince ayrıntısına kadar tarif etmiştir. ‘Yalnız Kurdun El Kitabı’nda 
işaret edilen eylem şekilleri şunlardır; 

1. Park halindeki arabayı yakma
2. Motor Yağı veya Gres Yağı ile yol kazasına neden olmak
3. Otoyollarda Lastik patlatma
4. Orman Yangını Başlatma
5. Araçlarla Saldırı (Örgüt bu eylem tarzına Nihai Biçme Makinası demek-

tedir.)
6. Binaları Yerle Bir Etme (Gaz Patlaması Yaratmak)
7. Bomba Yapımı (Mutfak Malzemeleri İle ) 
8. Uzaktan Kumandalı Patlama
9. Ateşli Silahlarla Saldırı Eğitimi (Tabanca/AK-47) 

DAEŞ ideolojik faaliyetlerini ve eleman kazanma taktiklerini medya ve siber 
alan üzerinden devam etmektedir. Bu amaçla İslam’ın kaidelerini manipülatif bir 
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şekilde yorumlamaya devam etmektedir. Bu kapsamda sadece savaş ve terör tak-
tikleriyle ilgili yayınlar yapmamakta, aynı zamanda yaşam tarzına göre fetvalar 
yayınlayarak kitlesini kendi sınırları içerisinde tutmaya çalışmaktadır (İdrak Med-
ya,2018). DAEŞ yayın organlarında “Fetvalar” bölümü adı altında kendi ideolojisi-
ni dayatmaya devam etmektedir. 

4.3. DAEŞ ve Hibrit Savaşın Ekonomik Boyutu 
Kaldor’a göre; “Çağdaş çatışmalar; yağmalara, adam kaçırma, kontrol noktaları 
oluşturma, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, diasporadaki dövizleri harekete geçir-
me” gibi çeşitli yollarla finanse edilmektedir. Hibrit savaşlarda özellikle devlet dışı 
aktörlerin mali kaynağını yasadışı faaliyetler ve bağlıların verdikleri bağışlar domine 
etmektedir.

Ekonomik hedeflere yönelmek DAEŞ’in hibrit yaklaşımlarından biridir. 
DAEŞ yayınlarında ekonomik hedeflere bağlılarını yöneltmektedir. Ekonomik sal-
dırıların kısa, orta ve uzun vadede düşmana vereceği zararlar vurgulanarak teşvik 
edilmektedir.

DAEŞ Toprak hâkimiyetini kaybettikten sonra ekonomik olarak ta gerilemiş-
tir. DAEŞ’in ekonomik gücü önemli ölçüde askeri başarısına ve alan kontrolüne 
bağlıydı. Devlet benzeri yapısıyla tarımsal faaliyetlerden, işgal ettiği bölgelerdeki 
tarihi zenginliklerden faydalanan örgüt 2014-2015 yıllarında dünyanın en zengin 
terör örgütü olarak değerlendirilmiştir. 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 İbn-i Teymiye ve İbn-i Cezviye gibi ideolojilerin te-
meli olan figürlerinde sözlerine atıf yapmaktadır. Bu kampanyalarda yine seçmeci, 
manipüle edici bir yaklaşım sergileyen örgüt, Mal ile cihadı 6 aşamada değerlen-
dirmektedir. 

1. Genel olarak Cihad için İnfak Etmek
2. Müslümanların Gazvelerini Donatmak için İnfak Etmek 
3. Mücahitlerin Araç-Gereçleri için İnfak Etmek
4. Mücahitlerin Binekleri için İnfak Etmek
5. Mücahitlerin Aileleri için İnfak Etmek 
6. Müslümanların Esirlerini kurtarmak için İnfak Etmek (En Nebe,2019)

4.4. DAEŞ ve Hibrit Savaşın Siyasi Boyutu
Hibrit savaşın unsurları düzeni bozmak ve istikrarı istikrarsızlaştırmak için kurgu-
lanmış, hedef ülkenin kontrolü kaybetmesi amaçlanmıştır. Hedef ülke toplumla-
rında yönetilebilirlik duygusunun kaybedilmesiyle iç karışıklıklar ortaya çıkacaktır. 
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Hibrit savaşı icra eden devlet veya devlet dışı aktörler ise bu krizi fırsata çevirecektir. 
Bu kapsamda yöneticilerin şeytanlaştırılması, halkla devlet arasına bariyerler ko-
nulması, halkın devlete olan güveninin sarsılması, moral değerlerin hedef alınması 
yöntemleri kullanılır. DEAŞ yayın organlarında Türkiye başta olmak üzere diğer 
Müslüman ülkeleri ve liderlerini tekfir etmekte, terör örgütünün İslam’ın tek tem-
silcisi olduğunu savunmaktadır. Demokrasinin ayrı bir din olduğunu savunan ör-
güt demokrasi ile yönetilen bir ülkenin ‘Dar’ul Harp’ olduğunu iddia etmektedir. 
(Konstantiniyye, 2015:8)

4.5. DAEŞ ve Sosyolojik (Toplumsal) Boyutu
Hibrit savaşta toplumun zihnini etkileyecek ve topluma ulaşacak eylemler sosyo-
lojik savaşın kapsamı içerisindedir. Bu bağlamda hedef kitlenin inancı, kültürü, 
dili, yönetim yapısı, eğitimi, medyası, psikolojik bütünlüğü provokasyonlarla hedef 
alınmaktadır (Çağlayan, 2017).

DAEŞ terör örgütünün eylemlerinde toplumsal dinamikleri göz önünde bu-
lundurduğu, eylemler öncesinde eylemin örgüte getirecekleri ve sözde düşmanla-
rına vereceği etkinin analiz edildiği görülmektedir. Bu durumun en somut örneği 
Türkiye’de birçok DAEŞ eyleminin sorumlusu olan Yunus DURMAZ’ın 10 Ekim 
Gar Saldırısının sonuçlarını değerlendirdiği metinde açıkça ortaya konmaktadır. 

Yunus Durmaz, 2 Ekim’de Suriye’deki sorumlu kişeye yazdığı mesajda; DİSK, 
KESK, TTB ve TMMOB’un sol görüşlü, PKK yanlısı ve İslâm karşıtı olduklarını, 
sosyalist bir devlet kurmak istediklerini belirtmiştir. Katılımcı örgütlerden Ezilen-
lerin Sosyalist Partisinin (ESP) karşısına ‘Suruç’ta ameliye yaptığımız oluşum’ diye 
not düşmüştür. Mesajın devamında Sol örgütler komünist yapılanma olduğunu 
ekleyerek ilerde DAEŞ’e karşı savaşacak hizipler arasında olduğunu ifade etmiştir. 
Durmaz eylemin sonuçlarını ‘Muhtemel Siyasal Sonuçlar’ başlığı altında;

• Eylemin gerçekleştirilmesi durumunda Türkiye’de istikrar vaadinde bulunan 
AK partinin güvenirliliği sarsılacaktır.

• AK partinin oyları düşecek ve ikinci seçim sonucunda koalisyon kurulacak-
tır.

• Ülkedeki sol kesimin eylem sonrası sokağa çıkarak toplumsal eylemler ger-
çekleştirebilir ve bu durum toplumda korkuya ve istikrarsızlığa neden ola-
bilir.

• Eylemin sebebi olarak AK Parti hükümetinin gösterilebilir ve bununla bir-
likte PKK’nın Türkiye’de eylem yapması meşrulaşır.

• Eylem yeri başkent Ankara olacağından devlete bir gözdağı verilmiş olur.
• Muhafazakâr ve milliyetçi kesimler eyleme sevinir.
• Türkiye tarafından İslam Devleti’ne operasyonlar ve baskı artar.
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• AK parti haçlı koalisyonuna verdiği destek meşrulaşabilir.
• Eylem neticesinde halk mitingleri artırırsa seçim ertenebilir (Saymaz, 

2017:179) tespitlerini yapmıştır.

4.6. DAEŞ ve Hibrit Savaşın Askeri Boyutu
DAEŞ, Suriye ve Irak’taki alan hâkimiyetini kaybettikten sonra gayri nizami harp 
tekniğini sıklıkla uygulamaya başlamıştır. Küçük gruplarla (1-2 kişilik) suikast ve 
bombalı eylemler gerçekleştiren örgüt, yumuşak hedeflere yönelmiştir. Bu örgütün 
hem gizlilik, hem de öngörülemezlik gücünü arttırırken, mücadele eden birimlere 
istihbarat ve müdahale açısından zorluklar yaratmıştır. Ayrıca örgüt silah ve mü-
himmat sıkıntısını farklı enstrümanlar kullanmaya başlamış, mensuplarına hiçbir 
şey bulamıyorsanız tarım alanlarını yakın talimatını vermiştir. Örgüt bu faaliyet-
lerine “Yıpratma Gazvesi” adını vermiştir (İdrak Medya,2019). DAEŞ yayılmacı 
stratejisini Ebubekir Naci’nin Vahşetin İdaresi kitabından almaktadır. Bu kitapta 
sayılan prensipler ve aşamalar hibrit savaşın özellikleri ile örtüşmektedir.

Vahşetin idaresi için 12 temel gereklilikten bahsedilmektedir:
• Devlet inşası için bürokratik yapının geliştirilmesi,
• Farklı gruplarla koalisyon kurulması,
• Düşmana saldırı için hazırlık yapılması ve düşmanın ekonomik varlıklarının 

yağmalanması,
• İstihbarat ağının kurulması,
• İç direnişe karşı hazırlıklı olunması ve engellenmesi,
• Finansal yollarla yerel halkın sadakatinin sağlanması,
• Yerel halkın korunması için iç güvenlik teşkilatı kurulması,
• Halka gıda, sağlık gibi hizmetlerin sunulması,
• Devlet sınırlarının işgalden korunması için gerekli tedbirlerin alınması,
• Şeriat kanunlarının uygulanması,
• Savaşacak dindar, militan gençlik oluşturulması,
• İslami içtihatlarla birlikte maddi bilimlerden de yararlanılması (Weiss ve 

Hassan, 2016:45-46).

4.6.1. Terörizm ve Gerilla Taktikleri
Hibrit savaşlar savaş alanını farklı boyutlarda ve katmanlarda genişletmiştir. Terö-
rist organizasyonlar neredeyse bir devletin imkânlarından faydalanır hale gelmiştir. 
Terörizm savaş, taktik ve manevradan daha fazlasıdır. Ateş gücü azdır, terörizm 
için sınırlı olan gücünü ne zaman ve nerede harekete geçireceğidir (Lind vd., 1989, 
1994). 
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Terör örgütlerinin bilinçli olarak sivilleri hedef alması toplumda planlı, koor-
dinasyonlu bir korku ve kaos hali oluşturmaya matuftur. Terör örgütleri bu şekilde 
devletleri politika değiştirmeye zorlamaktadır (Waldmann, 2005; Hoffman, 2006). 
Terörizm hibrit savaşın önemli unsurlarından biri olan gerilla harbi taktiklerini sık-
lıkla kullanmaktadır. Terör örgütleri küçük hücre ve gruplarıyla hafif silahlarla dev-
letin güvenlik güçlerini hedef alarak ta toplumda devlete güveni sarsmak istemekte; 
bu güvensizlik ve istikrarsızlıktan yararlanmaktadır.
4.6.2. İstihbarat

İstihbarat kısaca; hasım veya hasım olabilecek hedeflerle ilgili, her türlü araç 
kullanılarak bilgi elde etme, doğrulama, analiz etme ve enformasyona dönüştür-
mektedir. Devletler güvenlik amacıyla bilgi toplar ve istihbarata göre taktik ve stra-
tejik amaçlarla kullanırlar. Hibrit savaşın doğası gereği yapılacak tüm faaliyetler 
istihbarat imkân ve kabiliyetlerine bağlıdır. Teknolojik imkânların gelişmesiyle bir-
likte insan istihbaratının önemi “sızma-sızdırma” artmıştır.

Gizliliğe azami derecede önem veren DAEŞ, öğrenen örgüt konseptini devam 
ettirmekte; kendisine karşı mücadele eden istihbarat ve operasyonel birimlerin im-
kan ve kabiliyetlerine yönelik istihbarat faaliyetleri yürütmekte ve karşı tedbirler 
geliştirmektedir. DAEŞ’in ‘Emni’ olarak adlandırdığı bir istihbarat yapılanması 
bulunmaktadır. Örgütün İdrak Medya isimli yayın organında 19 Aralık 2018 yı-
lında yayınladığı haberde bu durum net bir şekilde görülmektedir. ‘Emniyet, yolda 
yürürken yüzünüzü tarayacak’ başlıklı haberde; Türkiye’deki Kent Güvenlik ve Yö-
netim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi hakkında bilgiler verilmiştir (İdrak Medya, 
2018). Ayrıca Sanal Ağlar ve VPN ile ilgili bilgilere yer verilen sitede takibe karşı 
koyma tekniklerine yer verilmiştir. 

DAEŞ alan hâkimiyetini kaybettikten sonra İstihbarata Karşı Koyma faaliyet-
lerini arttırmış, küçük hücreler halinde hareket etmeye başlamıştır. Bu kapsam-
da örgüt mensuplarına akıllı telefonlar başta olmak üzere teknoloji kullanımını 
sınırlandırmış, hatta kriptolu iletişime ağırlık vermiştir. Bu nedenle bağlılarına 
İnsansız Hava Araçları gibi sinyallerin kaynağını araştıran sistemler, Wİ-Fİ Şebe-
keleri, GPS (Evrensel Konum Belirleme Sistemi) ve Cep Telefonu Şebekeleri ile 
ilgili teknik bilgiler vererek tedbirli olmalarını örgütlemektedir (İdrak Bülteni, 
2018: 2).

Örgüt özellikle silahlı dronlar, sosyal medya araçları, yapay zeka, şifreli iletişim, 
sanal para birimleri, Dark Web, saldırgan siber yetenekler gibi alanlara yönelmek-
tedir. DAEŞ kendisine taban oluşturmak, dezenformasyon faaliyetlerini yürütmek, 
eylemlerini koordine etmek amacıyla bu araçları kullanmaya devam edecektir. 
(CSIS, 2018: 43).
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4.7. DAEŞ ve Kamuoyu
Hibrit savaşta bilgi harekatı enformasyon ve dezenformasyon önemli bir cephedir. 
Hibrit savaşlarda hedef ülkenin kamuoyu, kendi kamuoyu ile birlikte uluslararası 
kamuoyunda bilgi bombardımanına tutulmaktadır (Mccuen, 2008:107). Halkın 
idrak/bilişsel müktesebatı hedef alınmaktadır. Hibrit savaşlarda düşmanı içerden 
çökertmek sosyo-kültürel ve toplumsal sahasına yayılmak, gerçekle gerçek olmaya-
nı ayırmayı zorlaştıracak 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 düşünceye, algıya 
sahip olması mümkün görülmektedir. Hoffman, bazı algı operasyonlarının fiziksel 
savaş alanındaki neticelerden daha önemli olduğunu ifade etmiştir (2007b: 53). 
DAEŞ terör örgütü algı oluştururken uzun analizler ve gözlemler sonucu bu ope-
rasyonları yürütmektedir. Sosyal medya; bilgi toplanması, kandırma ve yanıltma 
içeren enformasyonla terör örgütleri için elverişli bir araç haline gelmiştir. 

4.8. DAEŞ, Psikolojik Savaş ve Algı Operasyonları
DAEŞ, Psikolojik savaş tekniklerini etkili bir şekilde kullanan bir terör örgütü 
olarak; toplumların zihinlerine yönelik algı operasyonlarını, toprak kayıplarından 
sonra daha da arttırmıştır. Kendisinin güçlü olduğunu, eski gücünden bir şey kay-
betmediği algısını toplumlar üzerinde kullanarak; bağlılarını konsolide ederken ör-
güte yeni elemanlar kazandırmak için psikolojik savaş tekniklerini kullanmaktadır. 
Örneğin; 15 Ağustos 2019 tarihinde Hatay’da Reyhanlı ilçesindeki Gültepe Ma-
hallesindeki asri mezar taşlarına saldıran kimliği belirsiz kişiler “Yakında geleceğiz. 
Biz İslam Devleti’yiz”(Sputniknews,2019) yazılarını mezarların üzerine yazmıştır. 

DAEŞ güç kaybettikten sonra Medya stratejisini devam ettirse de propaganda 
ve medya araçları olan dijital dergi konseptini küçültmek zorunda kalmıştır. Hafta-
lık İdrak Bülteni çıkarmaya başlayan örgüt, İdrak Medya’da yayınladığı haberleri ve 
analizleri bültenle paylaşmaya başlamıştır. Bültenlerinde Konstanniye, Rumiyah ve 
Dabık’ta daha önce yayınladığı makalelere de yer vermiştir. DAEŞ, haftalık bülten-
lerinde küresel terör faaliyetlerini sunarken, tekfir ettiği ve kendisi gibi düşünmeyen 
Müslüman ülkeleri /alimleri eleştiren /hedef gösteren yayınlarına devam etmiştir 
(İdrak Bülteni, 2018: 6).

SONUÇ
Savaş olgusu tarihsel süreç içerisinde teknolojik ve stratejik değişimler geçirerek 
daha karmaşık ve daha muğlak bir hal almıştır. Asimetrik yöntemlerle bezenen sa-
vaş karşımıza vekalet savaşı olarak çıkmaktadır. Suriye ve Irak’ta yaşananlar, hibrit 
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savaşta terör örgütlerinin en elverişli unsur olduğunu doğrulamıştır. Hibrit savaş 
hegemon güçlere hedeflerini gerçekleştirmede konvansiyonel, konvansiyonel olma-
yan ve sivil müktesebatıyla hizmet etmektedir. Devlet dışı aktörlerden biri olan 
DAEŞ terör örgütü kurulduğu andan itibaren hibrit savaş konseptini etkili bir bi-
çimde kullanmıştır. Ayaklanmadan evrilmiş arka planı, bölgenin tarihsel, sosyolojik 
ve teolojik yapısını stratejisinde kullanan örgüt, kısa zamanda önemli bir toprak 
parçasına sahip olmuştur. İdeolojisini pragmatik, seçmeci ve tekfirci   bir  anlayış 
üzerine inşa etmiştir. Cihadi selefi anlayışın yanında öncülü olan El-Kaide’den en 
temel farkı Şiilere yönelik çatışmacı ve sert yaklaşımı olmuştur. DAEŞ’in hibrit 
yöntemi yaptığı eylemlerle sınırlı kalmamış, iletişim stratejisinde siber alanı etkili 
olarak kullanmıştır. DAEŞ eylem yaptığı ülkelerde eylem hedeflerini seçerken et-
nik/mezhepsel ve dini olguları gözeterek sembolik hedefleri seçmiştir. Psikolojik sa-
vaşı da önemli ölçüde stratejik iletişim aracı olarak benimseyen örgüt sosyal medya 
üzerinden yayınladığı videolarla topluma karşı moral bozma ve bilişsel faaliyetlerde 
bulunmuştur.

Ekonomisini devlet benzeri yapısıyla hem vergilendirme yaparak hem de krimi-
nal (tarihi eser kaçakçılığı, fidye, haraç vb.) faaliyetlerden sağlamıştır. DAEŞ Türki-
ye’nin başarılı bir şekilde icra ettiği Fırat Kalkanı harekâtı sonrası toprak hâkimiye-
tini ve önemli ölçüde militanlarını kaybetmiştir. DAEŞ bu süreçte hücrelerini daha 
da küçülterek istihbarata karşı koyma tekniklerini çeşitlendirmiştir. Ekonomik 
olarak zayıflayan örgüt iletişim stratejisinde de küçülmeye gitmiş propaganda ve 
algı çalışmalarını İdrak Medya üzerinden yapmaya başlamıştır. Eylemlerinde ‘Yıp-
ratma Gazvesi’ söylemini kullanmaya başlayarak küçük gruplarla vur-kaç eylemle-
rine yönelmiştir. Sadece DAEŞ değil PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü de benzer 
şekilde hibrit tehditleri kullanmaktadır. Terörizmin modernite ile harmanlandığı 
günümüzde devletlerin hibrit tehditlerle mücadele kapasitelerini geliştirmeleri ge-
rekmektedir. Savaşın en önemli cephelerinden biri haline gelen siber alanda yeni 
yatırımlar yapılması gerek siber güvenlik gerekse örgütlerin propaganda alanlarını 
sınırlandırmak açısından büyük önem arz etmektedir. DAEŞ terör örgütü ile mü-
cadele askeri başarıların önemi yadsınamaz ancak DAEŞ’in propagandasını etkisiz 
kılacak karşı propaganda geliştirilmelidir. Hibrit mukabele olanakları mutlak suret-
te güçlendirmeli ve sivil alanlarla işbirliği arttırılmalıdır.
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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 count-
er-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 com-
plex issue and efforts are increasingly subjected to international human rights scru-
tiny because of various reasons key being the existing thin divide between count-
er-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 individu-
als 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 Moham-
med 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 interpre-
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tations (Onapajo and Uzodike, 2012: 26). This extremist stance put the group at 
logger-heads with the central government of Nigeria because of their attempt to in-
terfere 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-domi-
nated 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 chal-
lenge 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 mil-
itary 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 in-
stitutional 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 underde-
velopment 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 vulner-
able 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 griev-
ances, 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 ex-
pand further across the region.
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2. THEORETICAL FRAMEWORK
One of the fundamental arguments of the theory of ungoverned spaces is the as-
sumption that states should possess legitimacy, and be viewed as capable of deliv-
ering 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 stabil-
ity 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 un-
derpinnings 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 con-
figurations 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 relegat-
ed to the economic and political peripheries characterized by high rates of poverty 
and political irrelevancy (Ralph, 2010). These regions are in the periphery of ef-
fective 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 condi-
tions. The assumption is that large part of the region is ungoverned and has provid-
ed grounds for violent groups such as Boko Haram to flourish, engage in conflict 
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with local communities, train, recruit new members, and generate new support 
from other similar ideologically driven terror groups internationally.

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 tac-
tics 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 14th April 2014, Boko Haram orchestrated one of the most daring 
terrorist acts when its militants kidnapped 276 girls from a school in Chibok, north-
ern Nigeria. According to Punch (11th May 2014), reports that surfaced after the 
kidnapping indicated that the many of the girls were transferred to different loca-
tions 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 12th 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 de-
mand would lead to sale of the kidnapped Chibok schoolgirls in slave markets. This 
exposed the Nigerian government under the regime of Goodluck Jonathan to inter-
national condemnation for its failure to guarantee security to school-going children. 

However, 57 girls escaped within hours of their abduction, 103 were later re-
leased 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 re-
cover 107 of the kidnapped girls on 21st 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 27th 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 civil-
ians. 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 insur-
gents 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 frag-
mentation 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 be-
cause 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, inten-
sify 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 resolu-
tion to inflict violence and influence since 2017.
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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 ad-
ditional 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 ex-
treme 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 Kurd-
istan 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 su-
icide attacks in the larger Lake Chad Basin at the behest of Boko Haram and it re-
mains subject for further research. Nonetheless, drawing from the patterns of Boko 
Haram, this article underlines that coercion remains one of the reasons for 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 
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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 con-
fines of Nigeria. Since 2011, Boko Haram has expanded to other parts such as 
northern Cameroon, Chad and Niger. While their previous expansions from Ni-
geria 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 ci-
vilians 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 challeng-
es. 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.
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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 contrib-
ute 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 in-
crease 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 inse-
curity 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 with-
drawn such support following Boko Haram’s “warning” attacks against the country 
because of her cooperating with Nigeria. In 2017, a diplomatic row ensued when 
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Cameroonian troops crossed over into Nigeria in pursuit of rebels from northern 
Cameroon and Nigeria was accused by the Cameroonian government of harbour-
ing Anglophone rebels from Cameroon (Reuters, 20 December 2017).

5. RESPONSE TO THE BOKO HARAM THREAT BY NIGERIA
Since 2009, Boko Haram crisis resulted in the loss of thousands of lives and dis-
placement 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. Significant-
ly, the transnational and agile character of the group has necessitated more efforts 
beyond the conventional state counter-terrorism measures to a comprehensive mul-
tidimensional 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 imme-
diate response of this special task force was to organize counter-terrorism initia-
tives 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 forc-
es 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 
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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, manhan-
dling, killing and handing them over to the military (Aljazeera, 29 January 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 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 es-
tablished 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 vehe-
mently 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 cen-
tres 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 secu-
rity challenges facing the state. Such laws include the Terrorism Prevention Act 
of 2011 that was signed into law by President Goodluck Jonathan on 3rd 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. 
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Liable to heavy penalties for individuals who found guilty of perpetrating ter-
rorist 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 Terror-
ism, 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.

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 humanitari-
an 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 im-
posed night curfews, ban on local trade of cattle and fish, restrictions on transpor-
tations 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 necessi-
tating 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).
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5.5. Global Collaboration
Previously, the international donor community in Nigeria was hesitant in acknowl-
edging 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 govern-
ments preferred engaging Boko Haram through the existing government structures 
rather than surpassing local state authorities even though incidences on bureaucrat-
ic obstructions, absence of committed interlocutors and in fighting between the 
different levels of government slowed down the process (Edwards, 2017: 21-22). 

Secondly, the hesitation exhibited by international donor community such as 
the United Nations (UN) in declaring an emergency in the region was due to al-
ready 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 co-
operation 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 Unit-
ed States at a time of increasing threat from Boko Haram against the local, na-
tional 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 
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Affairs Select Committee Report (2014), the United Kingdom agreed to offer 
military assistance and training, provide judicial training, legal frameworks, coun-
ter-terrorism strategies, crisis management, anti-terrorist finance training and fur-
ther 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 sum-
mits led to the establishment of the External Intelligence Response Unit (EIRU) 
comprised of Nigeria, France, United Kingdom, Chad, Benin, Niger and the Unit-
ed States. Consequently, these policies enabled Nigeria to extend its counter-terror-
ism 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 terror-
ism-related offenses. According to Okoli et al. (2014), the government has also de-
veloped 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 ad-
dressed. The regions where Boko Haram have established operations remain under-
developed 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 oper-
ates. 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 
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gathering that may assist in dismantling the terrorist organization. Immediate mea-
sures need to be taken to secure public facilities such as schools and hospitals. 

In conclusion, sustained counter-terrorism operations in collaboration other re-
gional 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 move-
ment 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 se-
curity 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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GİRİŞ

İran, zengin petrol kaynaklarına sahip olan bir Orta Doğu ülkesidir. İran’ın bu 
kaynakları küresel aktörlerin iştahını kabartmış ve her dönemde dış müdahaleye 
açık bir ülke hâline gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda, İran’ın kuzeyinde 
Ruslar, güneyinde ise İngilizler etkin güç hâline gelmişlerdir. Bu etkiyi dengelemek 
isteyen İran Şahı Rıza Han, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya ile yakınlaşma 
siyaseti izlemiştir. Ancak bu siyaset, İngiltere ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği (SSCB) tarafından tepkiyle karşılanmış ve nihayetinde İran, 1941 yılında 
İngiltere, SSCB ve ABD tarafından işgal edilmiştir. İşgal sonrasında Rıza Han 
tahttan indirilmiş ve yerine o dönemde 22 yaşında olan oğlu Muhammed Rıza 
Şah geçmiştir (Garthwaite, 2016: 212-213). İdari ve siyasi yönden tecrübesiz olan 
Muhammed Rıza Şah döneminde, İran çok ciddi ekonomik krizler yaşarken, ülke 
yönetiminde Meclis’in etkinliği artmıştır (Garthwaite, 2016: 216).

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra işgalci devletler, İran’dan çekilirken, Muham-
med Rıza Şah da ülkenin yönetimine ağırlığını koymaya başlamıştır. Ancak ekono-
mik ve siyasi sorunlar nedeniyle, toplumsal olaylarda artış yaşanmış ve Şah, 1951 
Nisan ayında, Millî Cephe lideri Albay Muhammed Musaddık’ı Başbakanlığa getir-
mek zorunda kalmıştır (İSAM, 2000: 402-403). İngiltere karşıtı bir siyaset izleyen 
Musaddık, 1951 yılında, Meclis’ten, İngiliz-Pers Petrol Şirketi’nin millileştirilmesi 
yönünde bir karar çıkarttırmıştır. Bu karar sonrasında, İran’ın petrol satışını engel-
leyen, uluslararası yaptırımlar başlamış ve bu yaptırımlar neticesinde ülkede siyasi 
ve ekonomik sorunlar başlamıştır (İSAM, 2005: 565). Nihayetinde, Muhammed 
Musaddık, CIA destekli bir darbe ile görevden uzaklaştırılmış ve Şah ülke yöneti-
mindeki hâkimiyetini güçlendirmiştir. Ancak, Şah her ne kadar ülke yönetimindeki 
hâkimiyetini güçlendirmiş olsa da, CIA destekli bir darbe ile iktidarını koruması 
ve siyaseten ABD’ye bağımlı bir lider durumuna düşmesi, Şah’ın halk nezdinde 
itibarını zedelemiştir.

Şah, artan petrol gelirleri sayesinde iktidarını güçlendirici adımlar atarken, İran 
bu dönemde çok önemli bir toplumsal dönüşüm yaşamıştır. İran’ın nüfusu hızla 
artarken, köylerden kentlere doğru hızlı bir göç hareketi yaşanmış ve «şehirlerin 
köyleşmesi» şeklinde ifade edilebilecek bir durum ortaya çıkmıştır (Garthwaite, 
2016: 222). Şehirlere göç eden niteliksiz nüfus, çoğunlukla inşaat ve imalat gibi 
emek yoğun sektörlerde çalışırken, köylerde kalanlar da toprak ağalarının inisiya-
tifinde hayatlarına devam ediyorlardı. Şah, bir taraftan yükselen toplumsal mu-
halefeti bertaraf etmek, diğer taraftan da meşruiyet tabanını büyüyen şehirli orta 
sınıfa kaydırarak, toprak ağalarından uzaklaşmak maksadıyla, 1963 yılında, çeşitli 
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reformları içeren Beyaz Devrim’i başlatmıştır. Beyaz Devrim kapsamında: toprak 
reformu yapılması, ormanların ve otlakların millîleştirilmesi, devlet fabrikalarına 
ait hisselerin satışı, işletmelerin kazançlarının % 20’sinin işçilere dağıtılması, seçim 
reformu yapılması, cehalete karşı bilgi ordusunun kurulması, sağlık ordusu kurul-
ması, kalkınma ve yeniden inşa ordusu kurulması ve modernleşmeyi kırsal kesime 
kadar ulaştıracak gönüllülerden oluşan halkseverlik evleri kurulması kararlaştırıl-
mıştır (Erdoğdu, 2008: 166). 

Beyaz Devrim sürecinde, İran’ın sanayileşmesi yönünde çok önemli adımlar 
atılmış ve küçük, orta ve büyük ölçekli fabrikaların sayısında önemli artışlar ya-
şanmıştır. Sanayileşmenin yanı sıra, demiryolları, karayolları ve liman gibi altyapı 
yatırımları neticesinde de sanayi ürünleri üretiminde de önemli artışlar yaşanmıştır 
(Abrahamian, 2014: 176). Ancak sanayi sektöründe istihdam edilen nüfusun, hem 
çalışma koşullarındaki olumsuzluklar, hem de hızla artan nüfus nedeniyle yaşanan 
çarpık kentleşme, önemli miktarda memnuniyetsiz bir nüfusun ortaya çıkmasına 
sebep olmuş ve Şah’ın yanına çekmeyi amaçladığı kitleler, muhalefet saflarına ka-
tılmıştır. Toprak reformu ile toprak sahibi olan köylülerin Şah’a olan desteklerinin 
artması ve büyük toprak sahiplerinin gücünün zayıflatılması amaçlanmıştır. Ancak 
toprak reformu ile büyük toprak sahipleri, Şah’a tepki gösterirken, yeni toprak sa-
hibi olan köylüler, finansman, araç gereç ve tecrübe yetersizlikleri nedeniyle, kendi-
lerine verilen arazileri işleyememişler ve büyük şehirlere göç etmişlerdir. Bu köylü-
lerin tarım arazilerini terk etmeleri nedeniyle tarımsal üretim azalmış ve bu durum 
gıda enflasyonu yaşanmasına sebep olmuştur. Ayrıca kentlere göç eden köylülerin 
beklediklerini bulamaması ve kentlerdeki nüfus yığılmasının daha da artması, şe-
hirli nüfusun Şah’a duyduğu rahatsızlığın artmasına sebep olmuştur. Ayrıca bu re-
form ulemaya ait vakıf arazilerini kapsam dışında tutmasına karşın, özel mülkiyetin 
korunması talebiyle, ulema da bu reforma karşı çıkmış ve muhalefetini göstermiştir 
(Garthwaite, 2016: 228-230). Eğitim ve sağlık alanında da önemli adımlar atılmış 
olsa da, hem yapılan yatırımların ihtiyaçların gerisinde kalması, hem de beklentinin 
yüksek tutulmasından ötürü halkta bir hayal kırıklığı yaşanmasına, beklenen siyasi 
sonucun alınamamasına sebep olmuştur.

1. HALKIN MÜCAHİTLERİ ÖRGÜTÜ (HMÖ)’NÜN KURULUŞU VE 
İDEOLOJİSİ
İran’ın yaşadığı bu siyasi süreçte, toplumun çeşitli kesimlerinden muhalefet ha-
reketleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) de 
bu şartlarda ortaya çıkmıştır. Tahran Üniversitesi öğrencileri olan Muhammed 
Hanifnejad, Saeid Mohsen ve Ali Asghar Badizadegan, 6 Eylül 1965 tarihinde, 
HMÖ’nü kurmuşlardır. Örgüt, 1965-1969 yılları arasında önceliğini eleman te-
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mini ve teşkilatlanma faaliyetlerine vermiştir (People’s Mojahedin Organization 
of Iran, [web], 2018). HMÖ. Kurulduğu dönemde, İslamcılık ile Marksizm sen-
tezinden oluşan bir ideolojik yapıya sahipken, kapitalist sınıfın tasfiyesi, SSCB’ye 
yakınlık ve ABD ile Batı’ya ise karşıtlık üzerine bir ideolojik söylem geliştirmiştir 
(Çandar, 1981: 45). Örgüt, 1970’li yıllarda silahlı eylemlere başlamıştır. Örgü-
tün silahlı faaliyetlere başlamasında, kendisinden önceki örgütlerin sadece siya-
si mücadele ile bir sonuca ulaşamadığı kanaati etkili olmuştur. Örgüt, 1970’li 
yıllarda gerçekleştirdiği eylemlerde, bir taraftan Pehlevi rejimini, diğer taraftan 
Tahran’daki altyapı sistemlerini hedef alırken, İran’daki yabancı görevlilere yöne-
lik suikastlar gerçekleştirmiştir. İran İstihbarat Teşkilatı SAVAK’ın, deşifre etmesi 
neticesinde, 23 Ağustos 1971’de örgütün 35 üyesi tutuklanmış, bu üyelerin sor-
guları sonrasında elde edilen bilgiler doğrultusunda ise örgütün 70 üyesi daha 
tutuklanmıştır. İran, 25 Mayıs 1972’de tutuklu bulunan örgütün kurucularını 
(Muhammed Hanifnejad, Saeid Mohsen ve Ali Asghar Badizadegan) ve merkez 
kadro liderlerini idam etmiştir. Bu idamlar sonrasında, cezaevinde bulunan Me-
sud Recevi, örgüt içerisinde ön plana çıkmış ve bir süre sonra örgütün liderliğini 
ele geçirmiştir (Koç, 2019: 10-11).

2. İSLAM DEVRİMİ SONRASI HALKIN MÜCAHİTLERİ ÖRGÜTÜ (HMÖ)
İran’da, 1979 yılında yaşanan İslam Devrimi’nden kısa bir süre önce cezaevinden 
çıkan Mesud Recevi, devrim sürecinde muhalefet hareketlerine destek vermiştir. 
Ancak devrimden sonra, ülke yönetiminde Ayetullah Humeyni’nin mutlak hâkim 
olmasına karşı çıkan HMÖ ile yeni rejim arasında görüş ayrılıkları başlamıştır. 
Örgütün ideolojik olarak Velayet-i Fakih (Humeyni tarafından yapılandırılan, 12 
İmam anlayışına ve inancına göre İmamların Peygamberin yerine geçerek velayet 
ya da temsil boşluğunu doldurması esasına dayalı bir yönetim sistemi) sistemine 
karşı çıkması nedeniyle, Humeyni, Recevi’nin cumhurbaşkanlığı adaylığını veto et-
miş, bunun üzerine HMÖ mensupları anayasa referandumunu boykot etmişlerdir. 
Bu gelişmeler neticesinde, Humeyni’ye bağlı Hizbullahçılar ile HMÖ mensupları 
arasında çatışmalar başlamıştır. Bu süreçte, Halkın Mücahitleri Örgütü, Humeyni 
tarafından Halkın Münafıkları Örgütü olarak tanımlanırken, HMÖ mensupları 
ise yeni kurulan rejimi “mollaların diktatörlüğü” olarak ilan etmişlerdir. HMÖ, 
sahip olduğu kamuoyu desteğinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Benisadr tarafından 
da desteklenmekteydi. Bu nedenle Benisadr, 1981 yılında, Humeyni tarafından 
görevinden azledilmiş ve 29 Temmuz 1981’de, Mesud Recevi ile birlikte Fransa’ya 
kaçmışlardır. Benisadr’ın yerine cumhurbaşkanı olan Muhammed Ali Recai ile 
Başbakan Muhammed Cevad Bahonar ise 30 Temmuz 1981’de, HMÖ tarafından 
gerçekleştirilen suikast ile öldürülmüşlerdir. HMÖ’nün başlattığı terör eylemleri-
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ne, İran rejimi, Devrim Muhafızları ve Devrim Mahkemeleri eliyle, aynı şiddetle 
karşılık vermiş ve bu süreçte çok sayıda HMÖ mensubu, çeşitli operasyonlarda ya 
öldürülmüş ya da yakalanarak idam edilmiştir (Koç, 2019: 11-12).

3. KÖRFEZ SAVAŞLARI SIRASINDA HALKIN MÜCAHİTLERİ ÖRGÜTÜ 
(HMÖ)
HMÖ, 1981-1986 arasında, Fransa’da faaliyet göstermiştir. İran’ın, HMÖ’ne yö-
nelik mücadele stratejisi, ülke içinde çatışmalarda öldürme veya tutuklayıp yargı-
lama ve idam etme şeklinde gerçekleşirken, ülke dışında İran’a müzahir örgütler 
kullanılarak vekâleten mücadele yöntemi tercih edilmektedir. Örneğin, İran’ın, 
Fransa’ya yönelik, HMÖ’nün bu ülkedeki faaliyetlerini sonlandırması talepleri 
sonuçsuz kalmıştır. Ancak Hizbullah, 1986 yılında, Lübnan’da, bir grup Fran-
sız vatandaşını kaçırarak rehin almış, yapılan müzakereler sonucunda da, HMÖ 
mensupları Fransa’dan ayrılmak zorunda kalmıştır. HMÖ, 1980-1988 arasında 
yaşanan İran-Irak Savaşı (Birinci Körfez Savaşı) süresince, Iraklı yetkililerle temas-
ta olmuş ve örgüt Fransa’dan ayrıldıktan sonra bu ülkeye yerleşmiştir (Öztürk, 
2018: 168). 

HMÖ, Irak’a yerleştikten sonra, çoğunlukla Bağdat’ın çevresinde (Eşref, Celula 
(Bağdat’ın 160 km kuzeydoğusunda, İran sınırına yakın), Bedii, Bakırzade, Mer-
kez (Parsian) kampları), Irak’ın güneyinde (Hümayun (Amare şehrinin yakınların-
da), Muzremi (Kut şehrinde), Habib (Basra şehrinin yakınlarında) kampları) ve 
kuzeyinde (Alevi Kampı (Bağdat’ın 210 km kuzeyinde) yer alan çeşitli kamplarda 
konuşlanmıştır (Koç, 2019: 20-21). Eşref Kampı örgütün merkez işlevi gören en 
büyük kampıdır. Bağdat civarındaki diğer kamplarda lojistik ve eğitim gibi faaliyet-
ler yürütülürken, diğer kamplar operasyonel işlevler görmüştür. HMÖ, İran-Irak 
Savaşı sırasında, Irak’ın desteğiyle, İran’a karşı savaşmış ve İran Ordusu’nun önemli 
kayıplar vermesine sebep olmuştur. Savaş sonrasında, Irak’ın güneyinde Şiiler, ku-
zeyinde de Kürtler, Bağdat yönetimine karşı ayaklanmış, HMÖ ise bu ayaklanma-
ların bastırılmasında askerî destek sağlamıştır.

Irak, 2 Ağustos 1990’da Kuveyt’i işgal etmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi (BMGK) ise Irak’ın Kuveyt’ten çekilmesi için 15 Ocak 1991’e kadar süre ver-
miştir. Irak’ın çekilmemekte ısrar etmesi üzerine, uluslararası koalisyon gücü, 17 
Ocak 1991’de Irak’a askeri harekât başlatmış ve Irak, Kuveyt’ten çekilmek zorunda 
kalmıştır. (İkinci Körfez Savaşı) Bir süre sonra Irak’ın güneyinde (32. paralelin gü-
neyi) Şiileri ve kuzeyinde (36. paralelin kuzeyi) de Kürtleri korumak maksadıyla 
güvenli bölgeler oluşturulmuştur. HMÖ, bu süreçten sonra, Irak’taki tüm unsur-
larını Eşref Kampı’na toplamak zorunda kalmış ve 1990’lı yıllar boyunca işlevini 
önemli ölçüde yitirmiştir.
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ABD, 2003 Mart ayında, Irak’ı işgal etmiş ve ülkedeki Saddam Hüseyin yö-
netimi sona ermiştir. (Üçüncü Körfez Savaşı) Bu işgalden sonra ABD birlikleri, 
2003 Nisan ayında, Eşref Kampı’na bir operasyon düzenlemiş, 2003 Mayıs ayında 
ise taraflar arasında ateşkes anlaşması imzalanmış ve HMÖ ile Eşref Kampı, ABD 
himayesine girmiştir (Milliyet, [web], 2003). Saddam Hüseyin’in devrilmesinden 
sonra, nüfusun çoğunluğunu oluşturan Şiiler, Irak’ın başat siyasi aktörü hâline gel-
mişlerdir. Mezhebi ve siyasi yakınlık nedeniyle, İran ile uyumlu siyaset izleyen Şi-
iler, bu ülkenin güvenlik kaygılarına kayıtsız kalmamışlardır. Bu kapsamda, Irak 
Ordusu, Eşref Kampı’na yönelik çok sayıda operasyon düzenlemiş (28 Temmuz 
2009, 8 Nisan 2011, 1 Eylül 2013) ve bu operasyonlarda, çok sayıda HMÖ mensu-
bu öldürülmüş, yaralanmış veya tutuklanmıştır. Eşref Kampı’nın, Irak Ordusu’nun 
açık hedefi olmaya başlaması sonrasında, HMÖ mensupları, 17 Şubat 2012’de, 
ABD gözetiminde, Bağdat yakınlarındaki Liberty Kampı’na intikal ettirilmişlerdir. 
Ancak Liberty Kampı da hedef olmaktan kurtulamamış ve İran bu kampa yönelik, 
15 Haziran 2013, 29 Ekim 2015, 4 Haziran 2016 tarihlerinde füze saldırıları ger-
çekleştirmiştir. Bu saldırılarda çok önemli kayıplar veren HMÖ, ABD desteğiyle 
ve gözetiminde, 9 Eylül 2016 tarihinde, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da kurulan 
Eşref-3 Kampı’na yerleşmiştir (Koç, 2019: 57).

4. HALKIN MÜCAHİTLERİ ÖRGÜTÜ (HMÖ)’NÜN ARNAVUTLUK YILLARI
HMÖ’nün, Arnavutluk’ta 2.000 civarında militanının olduğu iddia edilmektedir. 
Tiran’daki Eşref-3 kampı’ndaki HMÖ mensuplarının, çeşitli sosyal medya araçla-
rını kullanarak, İran karşıtı propaganda, yalan haber yayma, kışkırtma, kamuoyu 
oluşturma ve kitlesel hareketlere zemin hazırlama gibi siber operasyonlar gerçek-
leştirdikleri iddia edilmektedir. İranlı yetkililer ise bu faaliyetleri “siber terörizm” 
olarak tanımlamaktadırlar (Koç, 2019: 41).

ABD, HMÖ’nü, Arnavutluk’a yerleştirirken, bu ülke ile iyi ikili ilişkileri-
ni kullanmış olup, İran’a olan uzaklık sayesinde kampın muhtemel saldırılardan 
korunmasını amaçladığı söylenebilecektir. Ayrıca ABD’nin, HMÖ eliyle, İran’ın 
Balkanlar’da yürüttüğü yumuşak güç ve kamu diplomasisi faaliyetlerini etkisiz hale 
getirmek istediği değerlendirilmektedir.

5. HALKIN MÜCAHİTLERİ ÖRGÜTÜ (HMÖ) TARAFINDAN 
GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLER
HMÖ, kurulduğu tarihten itibaren, hem İranlı yetkililere yönelik, hem de İran’da 
görev yapan ABD’li asker ve sivil bürokratlara yönelik çeşitli eylemler gerçekleştir-
miştir. Ayrıca İran-Irak Savaşı sırasında, Irak’ın himayesine giren HMÖ, hem İran 
ile savaşmış, hem de Irak yönetimine karşı ayaklanan Şiilere ve Kürtlere yönelik 
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düzenlenen operasyonlara katılmıştır. HMÖ’nün silahlı / bombalı faaliyetlerini şu 
şekilde sıralamak mümkündür:

• “1970’li yıllarda, İran’da görev yapan ABD’li asker ve sivil bürokratlara yöne-
lik suikastlar düzenlenmesi, 

• 1979 yılında, Tahran’daki ABD Büyükelçiliği’nin basılarak, 52 ABD’li dip-
lomatın, 444 gün boyunca rehin alınması,

• 1981 yılında, İslam Cumhuriyet Partisi merkezinin bombalanarak, 74 üst 
düzey bakan, milletvekili ve üst düzey yetkilinin öldürülmesi,

• 1981 yılında Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai ile Başbakan Muham-
med Cevad Bahonar’ın bombalı eylemle öldürülmeleri,

• 1988 yılında, İran-Irak Savaşı sırasında, İran Ordusu’na yönelik geniş kap-
samlı saldırılar [Afitab (Güneş) Operasyonu, Çilçirağ (Avize) Operasyonu, 
Firuğ-ı Cavidan (Sonsuz Işık) Operasyonu] düzenlenmesi,

• 1991 yılında, Şiilerin ve Kürtlerin başlattığı ayaklanmalara karşı Irak’ın baş-
lattığı operasyonlara [Morvarid (İnci) Operasyonları] destek verilmesi, 

• 1992 yılında, üst düzey İranlı diplomatlara yönelik, 13 farklı ülkede suikast-
lar düzenlenmesi,

• 1998 yılında, İran’daki hapishanelerin genel yöneticisi olan Ayetullah Esa-
dullah Lajeverdi’ye suikast düzenlenmesi,

• - 1999 yılında, İran Genelkurmay İkinci Başkanı Tuğgeneral Ali Seyit Şira-
zi’ye suikast düzenlenmesi, 

• - 2000 yılının Şubat ayında, Büyük Behmen Operasyonu ile İran’daki hedef-
lere yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirilmesi,

• - 2000 yılının Nisan ayında, Ayetullah Hamaney’in konutuna yönelik havan 
topu ile saldırı düzenlenmesi,

• 2000 yılının Temmuz ayında, İstihbarat Bakanlığı’na yönelik havan topu ile 
saldırı düzenlenmesi (Milliyet [web], 2003),

• 2001 yılında, İran’daki hükümet binalarına yönelik havan topu saldırıları 
düzenlenmesi,

• 2010-2012 yılları arasında, nükleer enerji üzerine çalışan İranlı mühendisle-
rin öldürülmeleri” (Öztürk, 2018: 173-174).

6. TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNDE HALKIN MÜCAHİTLERİ ÖRGÜTÜ (HMÖ)
İran, kendisine tehdit olarak gördüğü unsurlarla, ülke içinde Devrim Muhafızları 
eliyle mücadele ederken, ülke dışında kendisine müzahir çeşitli örgütleri ve yapıları 
kullanmaktadır. Türkiye ile ilişkilerinde de pragmatik bir siyaset izleyen İran, men-
faatleri doğrultusunda yakınlaşabilirken, Türkiye’ye karşı kullanabileceği terör ör-
gütlerini de desteklemekten geri durmamıştır. Bu bağlamda İran, son yıllara kadar 
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PKK bölücü terör örgütünü desteklemiş ve ülkesinin Türkiye sınırına yakın toprak-
larında bu örgüte bazı kamplar tahsis etmiştir. PKK’nın İran kolu olan PJAK’ın ar-
tık kendisini de tehdit etmeye başlamasıyla birlikte, İran, terörle mücadele alanında 
Türkiye ile işbirliği yapmaya başlamıştır.

İran, Türkiye’ye karşı sadece PKK’yı değil, kendisiyle ideolojik yakınlığı olan, 
çeşitli dini motifli terör örgütünü (Hizbullah, İslami Hareket, Müslüman Gençlik, 
vs.) de kullanmıştır. Bu örgütler, 1980’li ve 1990’lı yıllarda, Türkiye’de çeşitli sui-
kastlar düzenleyerek, hem ülke huzurunu kaçırmayı, hem de İran’ın siyasi hedefle-
rine hizmet etmeyi amaçlamışlardır. Söz konusu örgütler, bir taraftan Türkiye’deki 
İran rejimine muhalif İranlıları hedef alırken, diğer taraftan Türk kamuoyunda 
saygınlığı olan kişileri de hedef alarak, iç karışıklık çıkarmayı amaçladıkları söyle-
nebilecektir.

İran’a müzahir, dinî motifli terör örgütlerinin, Türkiye’de gerçekleştirdiği ey-
lemlerin bazılarını şu şekilde 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 Kış-
lalı (21 Ekim 1999), Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan (24 Ocak 
2001)’ın öldürülmeleri,

• “Devrik İran Şahı Rıza Pehlevi yanlısı olarak bilinen Binbaşı Şehmuz Şahver-
dulu’nun, 16 Mayıs 1985’te İstanbul Küçükyalı’da öldürülmesi, 

• Şah’ın gizli servis subaylarından Albay Hamdi Aziz Muradi’nin 23 Aralık 
1985’te İstanbul Bahçelievler’de çapraz ateşle öldürülmesi, 

• Şah’ın eski koruma görevlisi Albay Ferzane Ahmed Hamid’in, 24 Ekim 
1986’da İstanbul Ataköy’de öldürülmesi,

• HMÖ mensubu Muhammed Hasan Mansuri ile Iraklı rejim muhalifi lider-
lerinden Behnan Fadıl’ın, 25 Temmuz 1987’de öldürülmeleri,

• HMÖ mensubu Hüseyin Mir Abedini’nin, eşiyle birlikte, 14 Mart 1990’da 
İstanbul Atatürk Havalimanı girişinde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yara-
lanmaları, 

• Rejim muhalifi Albay Abbas Golizade’nin, 1991 yılında İstanbul Kadı-
köy’deki evinden çıkarken kaçırılması ve üç gün sonra ölü olarak bulunması,

• Rejim muhalifi Ali Ekber Gorbani’nin, 5 Haziran 1992’de Yalova’da bir or-
manlık arazide gömülü olarak ölü bulunması,

• HMÖ’nün Ulusal Devrim Konseyi Güvenlik Sorumlusu Zehra Recabi ve 
HMÖ sempatizanı Ali Moraid’in, 21 Şubat 1996’da İstanbul Aksaray’daki 
evlerinde öldürülmeleri” (Milliyet [web], 2000).
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SONUÇ
İran’da, 1960’lı yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlar nedeniyle, Şahlık reji-
mine karşı muhalefet hareketleri başlamıştır. Çeşitli siyasi görüşlerin örgütlenmesiyle 
oluşan muhalif gruplar, 1979’daki devrime öncülük etmişlerdir. Bu muhalif gruplar-
dan biri de İslamcı-Marksist ideolojiye bağlı ve Ali Şeriati’nin görüşlerini benimse-
yen Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ)’dür. Örgüt mensubu üniversite öğrencileri, 
1960’lı yılların ortalarında, «şehir gerillası» modeliyle örgütlenmiş ve silahlı faali-
yetlere başlamışlardır. Dönemin İran istihbarat teşkilatı tarafından, 1971’de yapılan 
operasyonlarda, örgütün üst yönetimi tutuklanmış ve çoğu idam edilmiştir.

Şah yönetimine karşı 1979 Devrimi’ni Humeyni taraftarlarıyla birlikte gerçek-
leştiren HMÖ, daha sonra Ayetullahlar ile görüş ayrılıkları yaşamış ve iktidardan 
dışlanmıştır. Örgüt, 20 Haziran 1981’de Tahran’da geniş katılımlı bir miting dü-
zenlemiş, ancak rejim tarafından mitinge çok sert bir müdahale yapılmıştır. HMÖ, 
bu müdahaleye misilleme olarak aralarında cumhurbaşkanı ve başbakanın da bu-
lunduğu, çok sayıda üst düzey yetkiliye yönelik suikastlar gerçekleştirmiştir. Hu-
meyni’nin örgüte yönelik kapsamlı bir mücadeleye başlamasıyla birlikte, örgütün 
üst yönetimi Fransa’ya kaçmış, İran’da kalan unsurları ise yer altına çekilerek silahlı 
eylemlere yönelmişlerdir.

HMÖ, 1986 yılına kadar faaliyetlerini Fransa’dan yürütmüştür. Bu tarihten 
sonra Irak’a yerleşen HMÖ, İran-Irak Savaşı sırasında Irak’ı desteklemiş ve Irak’ın 
yanında savaşmıştır. Bu durum İran kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, örgüt 
İran’daki tabanını kaybetmeye başlamıştır. HMÖ, savaş sonrasında da Irak’taki var-
lığını devam ettirmiş ve Saddam Hüseyin himayesinde faaliyetlerine devam etmiştir.

HMÖ, 1990’lı ve 2000’li yıllarda İran’ın üst düzey yöneticilerine ve çeşitli ülke-
lerdeki diplomatlarına karşı suikastlar düzenlemeye devam etmiştir. İran İstihbaratı 
ise düzenlediği operasyonlarla örgütün çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren üst düzey 
elemanlarını etkisiz hale getirmiştir. Muhammed Hatemi’nin, 1997 yılında cum-
hurbaşkanı olmasıyla birlikte İran, sorun yaşadığı ülkelere yönelik daha uzlaşmacı 
bir politika izlemeye başlamıştır. Bu uzlaşmacı politika neticesinde, Amerika Bir-
leşik Devletleri (ABD) 1997 yılında, Avrupa Birliği (AB) ise 2000 yılında, Halkın 
Mücahitleri Örgütü’nü terör örgütleri listesine almıştır. 

HMÖ, 1990’lı yıllar boyunca Türkiye-İran ilişkilerinde de belirleyici bir unsur 
olmuştur. İran’ın, bir taraftan devrim ihracı stratejisi kapsamında Türkiye’deki ra-
dikal İslamcı grupları ve bazı terör eylemlerini desteklemiş, diğer taraftan da PKK 
terör örgütünü Türkiye’ye karşı kullanmıştır. Bunun karşılığında, HMÖ’nün çok 
sayıda mensubunun Türkiye’de yaşaması İran’ı rahatsız etmiş ve İran’ın istihbarat 
örgütü SAVAMA, 1990’lı yıllarda Türkiye’deki HMÖ mensuplarına yönelik sui-
kastlar gerçekleştirmiştir.
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ABD’nin Irak’ı işgal etmesiyle birlikte, Orta Doğu’daki dengeler değişmiş, 
Irak’ta nüfusun çoğunluğunu oluşturan Şiiler, ülkenin yönetiminde başat aktör hâ-
line gelmişlerdir. Bu gelişme Orta Doğu siyasetinde İran’ın önünü açmış ve Şiiler 
üzerinden etkisini artırmıştır. Şii Hilali veya Şii Jeopolitiği olarak tanımlanan bu 
durum, önemli sayıda Şii nüfusunu barındıran Arap ülkelerinde kaygıyla karşılan-
mıştır.

HMÖ, Saddam Hüseyin’in tahsis ettiği Eşref Kampı’nı üs bölgesi olarak kul-
lanmıştır. ABD ise, örgütün silahlı unsurlarını Irak kuzeyindeki Kürt bölgesine kay-
dırmıştır. 

ABD’nin HMÖ’ye yönelik politikası ile ilgili olarak:
• ABD’nin HMÖ’yü İran’ı istikrarsızlaştırıcı ve dengeleyici bir aktör olarak 

gördüğü, bu nedenle Baas rejimiyle yakın ilişkileri olmasına rağmen, Irak’ta-
ki faaliyetlerine izin verdiği,

• Irak’ta Saddam sonrası süreçte etkin duruma gelen Şiilerin tepkisini çekme-
mek için Bağdat’a çok yakın mesafede yer alan kamptaki silahlı unsurların 
Irak kuzeyine kaydırıldığı, bu sayede bir taraftan Şii grupların tepkisi engel-
lenirken, diğer taraftan da İran’ın veya İran destekli silahlı grupların Irak ku-
zeyine yönelik yapabileceği bir saldırıya karşı Kürt grupların takviye edildiği 
değerlendirilmektedir. 

İran dış politikasında, 2000’li yıllardaki sertleşmenin etkisiyle AB 2009’da, 
ABD 2012’de, HMÖ’yü terör örgütleri listesinden çıkarmıştır. Ancak Irak’ta, İran’a 
yakın olan Şii grupların etkisiyle HMÖ, 2013’ten sonra Irak’tan çıkmaya başlamış 
ve Arnavutluk’a yerleştirilmiştir.

HMÖ, günümüzde, bir taraftan İran’ın Balkanlar’daki yumuşak güç faaliyetle-
rini dengelemeye çalışırken, diğer taraftan da İran içerisinde rejim karşıtı istikrarsız-
laştırıcı faaliyetlerine devam etmektedir. Ancak İran halkı nezdinde güvenilirliğini 
kaybeden örgütün başarılı olma ihtimalinin bulunmadığı değerlendirilmektedir. 
Ayrıca İran’ın kendisine tehdit olarak gördüğü çeşitli ülkelerdeki unsurları yerli iş-
birlikçileri vasıtasıyla etkisiz hale getirdiği, kendi istikrarını sağlamak için karşı ül-
keyi istikrarsızlaştırmaktan çekinmediği görülmektedir. Bu bağlamda gerek Türkiye 
içindeki İran yanlısı gerekse İran içindeki Türkiye yanlısı grupların yakından takip 
edilmesi önem arz etmektedir. 
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GİRİŞ

Türkiye’nin 20 Ocak-26 Mart 2018 tarihleri arasında Afrin bölgesine icra ettiği 
Zeytin Dalı harekâtı, Suriye İç Savaşı’nda terörle mücadele kapsamında yaratmış 
olduğu politik ve askerî etkileri itibariyle önemli bir nirengi oluşturmuştur. 24 
Ağustos-29 Mart 2017 tarihleri arasında icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı’ndan 
295 gün sonra başlayan bu harekât, Türkiye’nin terörle mücadelede kararlılığındaki 
istikrarı gösterdiği kadar sınır ötesindeki güvenlik ortamını şekillendirmedeki stra-
tejik planının ikinci aşamasını oluşturması itibariyle de dikkat çekicidir. Harekât, 
askerî olduğu kadar uluslararası ve iç politikaya, ekonomiye ve insani zorunlulukla-
ra ilişkin yönleriyle güvenlik bilimlerinin ilgi alanlarını büyük çoğunlukla kapsayan 
hususları içermektedir.

Bu bildiri, giriş ve sonuç dışında üç ana bölümden oluşmaktadır. Harekâtın 
politik veçhesini içeren birinci bölümde öncelikle harekâtın arka planını oluştu-
ran diplomatik ve askerî gelişmelere yer verilmiştir. Müteakiben harekâtın hukuki 
dayanakları ve gerekçeleri ile dış tepkilere değinilmiştir. Askerî analizi içeren ikinci 
bölümde önce harekât bölgesinin özellikleri ortaya konmuş, müteakiben çatışan 
taraflar hakkında genel bilgi verilmiş ve harekâtın cereyan tarzı, birer haftalık dö-
nemler halinde incelenmiştir. Bildirinin üçüncü bölümü önceki bölümlerde yer 
alan analizler üzerine inşa edilen politik ve askerî değerlendirmeyi kapsamaktadır.

Bu çalışmanın literatüre temel katkısı, Zeytin Dalı Harekâtı’nın politik ve as-
kerî değerlendirmesini akademik ve harekât analiz yöntemlerini birlikte ele alarak 
yapmış olmasında aranmalıdır. Böylece güvenlik çalışmalarında gerçekleştirilmesi 
oldukça önemsenen çok-disiplinli araştırma metodolojisinin gerekleri yerine geti-
rilmeye çalışılmıştır. Buna ilâve olarak resmi ve açık kaynaklar üzerinden elde edilen 
çok sayıda ve ayrıntılı veriden istifadeyle analitik incelemeye ve istatistikî karşılaş-
tırmalı çalışmaya dayanan analiz ve değerlendirmelerin literatüre sağlayacağı katkı 
okuyucunun takdirlerine maruzdur.

1. POLİTİK ANALİZ

1.1. Politik Gelişmeler
Avrupa’da 1990’larda yaşanan Soğuk Savaş sonrası ortamının siyasi artçı dalgası, 
Orta Doğu’ya 20 yıl sonra Arap Baharı ile ulaşmıştır. Bu tecrübenin Suriye’deki 
sürümü, 15 Mart 2011’de daha fazla özgürlük ve refah talepli sivil itaatsizlik ey-
lemleriyle başlayıp kısa sürede önce bir iç çatışmaya sonra da uluslararasılaşmış iç 
savaşa dönüşmüştür.
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Bu süreçte Rusya ve İran başlangıçtan itibaren giderek artan bir şekilde Suriye 
rejiminin yanında yer alırken ve ABD liderliğindeki koalisyon, bir taraftan birbirin-
den çok farklı özellikleri haiz silahlı muhalif grupları ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) 
çatısı altında yapılandırmaya çalışırken diğer taraftan DAEŞ/IŞİD ile doğrudan ve 
dolaylı mücadele etmek durumunda kalmıştır.

PYD/PKK, DAEŞ’in yarattığı tehlikeye karşı elde en kullanışlı vasıta olmanın 
avantajlarından istifadeyle, silahlı gücü YPG (krlş. 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 şe-
kilde genişleterek 16 Mart 2016 tarihinde sözde federasyon ilan etmiştir. Suriye’nin 
% 25’ini kapsayan bu genişlemede; Suriye’nin kuzey kesiminde Esat Rejiminin ya-
rattığı otorite boşluğu, askerî kapasite kullanımı bakımından doruk noktasına eriş-
mesine karşın gaye noktasına ulaşamayan DAEŞ’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 unsur-
ları ile YPG’yi takviye etmesi başlıca etkenleri oluşturmuştur. PYD/PKK’nın süreç 
içerisinde giderek genişlettiği kanton bölgelerindeki konuşlanması, örgüte bir taraf-
tan Suriye topraklarının %34’üne karşılık gelen bir alana hakim olmasına imkân 
verirken diğer taraftan Türkiye’yi güneyden kuşatan bir koridor oluşmasına neden 
olmuştur.

Gücünün zirvesinde olduğu 2014-15 yıllarında Irak ve Suriye’de 8 milyon 
civarında insanın yaşadığı 100.000 km2’lik alana hâkim olan DAEŞ, Suriye’deki 
varlığının omurgasını, ülkenin kuzeyindeki El Halil-Deyri Zor-Rakka-Halep stra-
tejik güzergahı üzerinde tesis ederken aynı zamanda PYD/PKK’nın işgal edemediği 
bölgelerde Türkiye ile sınır hattında temas oluşturmuştur.

Herkesin herkesle çatıştığı Suriye İç Savaşı’nda başta DAEŞ ve PYD/PKK ol-
mak üzere muhtelif grupların Suriye kuzeyindeki mevcudiyetleri nüfuzları altında 
bulundukları devletlerin siyaseten Türkiye’yi çevrelemesine neden olmuştur. Nüfuz 
bölgesi yoluyla komşuluk ilişkisinde iç içe girmiş ilişlerin karmaşıklığı, Türkiye’nin 
askerî ve siyasi hareket serbestisini giderek daraltmıştır. Bu kapsamda; askerî gücü-
nü büyük ölçüde tüketen Esat rejiminin silahlı kuvvetlerini büyük ölçüde ikame 
eden Suriye Hizbullahı ve Kuds devrim muhafızları vasıtasıyla İran, DAEŞ ilintili 
örgütlere örtülü destek veren Suudi Arabistan başta olmak üzere çok sayıda dev-
letten söz etmek mümkündür. Bunlardan en önemlisini şüphesiz, Fırat Nehri’nin 
doğusunda Rusya’nın, batısında ABD’nin himayeci ilişkilerinin Türkiye’ye siyasi ve 
askerî yansımaları oluşturur.
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Türkiye’yi Zeytin Dalı Harekâtını icra etmeye taşıyan özel koşullar, Suriye İç 
Savaşı genelinde yaşanan politik ve askerî gelişmelerin bağlamından ayrılamaz. Su-
riye’de iç savaşı sonlandırmak için düzenlenen uluslararası girişimler, BM nezdinde 
Cenevre ve Rusya-Türkiye-İran garantörlüğünde Astana ve Soçi olmak üzere iki 
eksende ilerlemiştir. Cenevre görüşmeleri diplomatik başarısızlığın resmini, Astana 
ve Soçi toplantıları ise masada olabilmenin yegâne yolunun sahada askerî olarak var 
olmaktan geçtiğinin altını çizmiştir. Barış görüşmeleri ile sahadaki askerî gelişmeler 
arasında doğrudan bir etkileşim mevcuttur. 

1.2. Harekâtın Hukuki Dayanakları, Gerekçeleri
Zeytin Dalı Harekâtı’nın hukuki gerekçeleri öz savunma hakkı ve terörizmle mü-
cadele olmak üzere iki sütun üzerine inşa edilmiş, bunlar arasındaki bağ ise gerek 
iç gerekse uluslararası norm ve mevzuatla tutarlı bir şekilde örülmüştür. Harekâtın 
icrası esnasında bu ilkelere riayet edilerek uluslararası camianın olası tepki ve engel-
lemelerinin önüne geçilmiştir. 

Harekâtın öz savunma hakkına dayanan gerekçesinin temeli, BM Sözleşme-
si’nin 51. maddesinde ifadesini bulur. Türkiye’nin bu hakkı ön alıcı (pre-emptive) 
bir şekilde kullandığını öne süren yaklaşımlar, şu gerekçelerle kuvvetli dayanaktan 
yoksundur. Öncelikle, Türkiye’ye yönelik saldırılar, asimetrik savaşma yöntemleri 
ile icra edilen terörist saldırılardır. Bu nedenle konvansiyonel yöntemlerin kullanıl-
dığı işgal içeren saldırı yöntemleri için gereken şartların doğması beklenmemelidir. 
Buna karşın saldırı eylemlerinin niteliği Türkiye’nin güvenliğini tehdit eder boyut-
lara ulaşmıştır. Nitekim, 2015-17 yılları arasında Suriye kaynaklı terör saldırıla-
rı neticesinde 316 sivil vatandaş hayatını kaybetmiştir. Bu saldırılar giderek artan 
bir şekilde devam etmiştir. Son bir yıl içerisinde ise Suriye sınırından Türkiye’ye 
700’den fazla saldırı düzenlenmiştir (İnternet Haber, 2018). Bu saldırılar Zeytin 
Dalı Harekâtı’nın ilk on günü boyunca roket saldırılarına dönüşmüş, terörist un-
surların menzil dışına itildiği 2 Şubat 2018 tarihine kadar devam etmiştir (Varlık, 
2018a). 20 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında terör örgütü Türkiye’ye 60 roketli sal-
dırıda bulunuş, bunlardan 14’ü Hatay, 10’u Kilis şehir merkezlerine isabet etmiştir. 
Bu saldırılarda 7 sivil hayatını kaybetmiş, 113 sivil ise yaralanmıştır (Varlık, 2018a).

Harekâtın terörizmle mücadele kapsamındaki gerekçesinin temeli, BMGK’nın; 
1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014) sayı ve “Terörist Eylemler Kaynaklı Ulus-
lararası Güvenlik ve Barışa Tehditler” konulu kararları ile 1373 (2001) sayılı, terör 
örgütlerine karşı gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin kararı oluşturur. Ayrıca, Şam 
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 

Ali Bilgin Varlık



525

Adana Mutabakatı’ndaki taahhütlerini yerine getirmemiş olması Türkiye’nin ‘başı-
nın çaresine bakması’nı (self-help) meşrulaştırmıştır.

İç 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 örgüt-
lerden Türkiye’ye yönelebilecek saldırıların bertaraf edilmesini öngören Başbakanlık 
Tezkeresi»ni bir yıl süreyle uzatan 23 Eylül 2017 tarihli kararına dayanmaktadır. 
Devletin güvenlik aygıtının işleyişi gereği ise Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin, Millî 
Güvenlik Kurulunun 17 Ocak 2018 tarihli tavsiye kararı alınmıştır (MGK, 2018). 
Bu kararın 3’ncü maddesi 23 gün sonra başlayacak olan harekâtın gerekçelerini or-
taya koymaktadır. Bu kapsamda; diplomatik nezaketi gözeten bir üslupta da olsa, 
ABD’nin PYD-PKK’yı silahlandırmış olmasının ulusal güvenliğe tehdit oluşturdu-
ğuna, güneyde bir terör koridorunun oluşmasına izin verilmeyeceğine, sınır emniyeti 
ve bölge halkının can güvenliği için gerekli tedbirlerin alınacağına dikkat çekilmiştir.

Başbakan’ın 21 Ocak 2018 tarihli açıklamasında ise sınırdan itibaren 20-30 
km’lik bir alanın terör unsurlarından temizlenerek Afrin bölgesinde terör örgütle-
rinin sistematik zulmü nedeniyle 300.000 civarındaki yerlerinden edilenlerin geri 
dönmesini amaçlayan harekâtın dört safhadan oluştuğunun altı çizilmiştir (Haber 
Türk, 2018a). Bu dönemde yapılan açıklamalarda, harekâtın hedefindeki kuvvetler 
olarak PYD-PKK ve DAEŞ birlikte zikredilmiştir.

1.3. Dış Tepkiler
ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; bu bölgenin ABD’nin operas-
yon alanı kapsamında olmadığı, koalisyonun odak noktasının DAEŞ’i bertaraf et-
mek olduğu, ABD’nin terör örgütü PKK’ya herhangi bir destek vermediği ve terör 
listesine yer alan PKK konusunda Türkiye’nin kaygılarının anlaşıldığı belirtilmiştir 
(TRT Haber, 2018). 

İlk açıklamasında bu gelişmeyi endişeyle karşıladığını açıklayan Rusya ise Af-
rin’deki askerî birliklerini Tel Rifat’a sevk ederek ABD’nin benzeri, gönülsüz de olsa 
harekâtı zımnen kabul etmek durumunda kalmıştır (NTV Haber, 2018). Türki-
ye’nin güvenliğini tesis ve terörizmle mücadeledeki bu kararlılığı Rus parlamento-
sunda Zeytin Dalı Harekatı’na karşı tedbir alınması yönündeki tekliflerin Kremlin 
tarafından geri çevrilmesine neden olmuştur. Nitekim, 20 Ocak 2018’de’ Rusya 
Savunma Bakanlığı, ABD’nin YPG’ye yaptığı ‹kontrolsüz’ silah yardımının Afrin’de 
tansiyonun yükselmesinin ana nedeni olduğunu açıklamıştır (BBC News, 2018). 

İngiltere ve Fransa’dan, Türkiye’nin kendi sınırlarının güvenliği konusunda-
ki meşru çıkarının tanındığı yönünde açıklamalar gelmiştir (Haber Türk, 2018b; 
Amerika’nın Sesi, 2018). Azerbaycan, Katar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ben-
zer yönde açıklamalar yapmıştır. 
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İran, Irak, Bulgaristan, Mısır, İsveç ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi aleyhte 
açıklamalarda bulunmuşlardır.

Fransa’nın talebi üzerine Suriye’deki insani durumu görüşmek üzere toplanan 
BMGK, Türkiye’ye itidal çağırısında bulunan bir karar almıştır (Reuters, 2018). 
AB’den çelişkili açıklamalar gelirken, Avrupa Parlamentosu Türkiye’nin bölgeden 
çekilmesi yönündeki kararı onaylamıştır (Sputnik, 2018). NATO Türkiye’nin te-
rörden en fazla zarar güren üyesi olduğunu ve güvenliğini sağlama hakkını vur-
gulayan bir açıklama yapmıştır (Deutsche Welle, 2018). Arap Birliği Türkiye’nin 
müdahalesini endişeyle karşıladığını bildirmiştir (Hürriyet, 2018). 

PYD/PKK’nın örgütlendiği; Almanya, Avusturya, Danimarka, Fransa, Hollan-
da, Irak, Suriye, İngiltere, İsveç, İsviçre, Lübnan, Norveç ve Vatikan’da operasyonu 
kınayan protestolar düzenlenmiştir. 

Türkiye’nin siyasi liderliği harekâtın gerekçeleri ve seyri hakkında muhatapları-
nı her platform ve vasıtayla bilgilendirmiştir. Bu kapsamda; Cumhurbaşkanı dünya 
liderleriyle telefon diplomasisini, Dışişleri Bakanı, ikili ilişkileri ve Münih Konfe-
ransı gibi küresel forumları yoğun olarak kullanmış, TBMM Dış ilişkiler Komisyo-
nu ise NATO, AB, İslam İş Birliği Teşkilatı’nın üyeleri ile komşu ve bölge ülkelere 
mektuplar göndermiştir (Sabah, 2018).

2. ASKERÎ ANALİZ
Zeytin Dalı Harekâtı, kullanılan kuvvetler, maksadı, nihai hedefi itibariyle askerî 
literatürdeki sınırlı kuvvet kullanma ve terörizmle mücadele konsepti dahilinde de-
ğerlendirilebilir. 

2.1. Harekât Bölgesinin Analizi 
Afrin İlçesi’nin 2.270 km2’lik alanını kapsayan harekât bölgesinin kuzeybatı-gü-
neydoğu istikametinde en uzun derinliği yaklaşık 82 km, doğu-batı istikametin-
de ise 57 km civarındadır. Bölge, kuzeyde doğudan batıya, Kilis-Akbez hattı ile 
Gaziantep’e; batıda kuzeyden güneye, Akbez-Kırıkhan-Reyhanlı hattı ile Hatay’a 
komşudur. Türkiye-Afrin sınır hattı 147 km’dir. Bölgenin doğu sınırını Azez-Tel 
Rif ’at hattının batısı oluşturur. Bölge, güneyde Halep ile komşudur.
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Harita 3. Harekât Bölgesinin Coğrafi Yapısı

Kilis’in kuzeyinden doğup Suriye topraklarında yol aldıktan sonra Hatay’da 
Türkiye topraklarına yeniden giren 149 km uzunluğundaki Afrin Çayı’nın açtı-
ğı vadi bölgeyi ikiye ayırır. Bu vadinin batısında kalan kesim bütünüyle dağlıktır. 
Dağlar kuzeyden güneye doğru alçalırsa da ulaşım, kısıtlı kapasiteli dağ yolları ile 
sınırlıdır.

Afrin, Suriye’nin nüfus bakımından en büyük vilayeti olan Halep’in (2012 tah-
mini, 4,87 milyon) idari sınırları içinde yer alır. İlçenin yedi nahiyesi bulunmakta-
dır. Bunlar: Afrin Bülbül, Cinderes, Raco, Şarran, Şeyh el-Hadid ve Maabatlı’dır. 
2005 verilerine göre ilçe nüfusu 172.000 civarında olup, bunun yaklaşık 36.500’ü 
ilçe merkezinde yaşamıştır. Bu nüfusun çoğunluğunu Kürtler oluşturmaktadır. Su-
riye Kürtlerinin %40’ının iskân olduğu Cezire’den sonra %30’unun bu bölgede ya-
şadığı tahmin edilmektedir (Gambill, 2004; Bozbuğa, 2014). Kürtler ilçe merkezi 
ile batıdaki Kürt Dağı’nda bulunan diğer nahiyelere bağlı 360 köyde yaşarlar. Arap 
ve Türkmenler ise ilçe merkezinde ve kuzeyde Azez’e yakın yerlerde meskûndurlar. 
Halkın tamamına yakını Sünni’dir.

Bölge askerî bakımdan, Halep’i kuzeybatıdan, İdlib’i kuzeyden kontrol eden, 
Suriye’den Türkiye’ye geçiş yollarına hâkim olan konumuyla önem taşır. Nitekim, 
geçmişte bölge PKK teröristlerinin Türkiye’ye geçiş üssü olarak sıklıkla kullanıl-
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mıştır. Suriye İç Savaşı, bölgenin jeopolitiğine yeni bir anlam kazandırmıştır. 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 etmiştir. Suriye İç Savaşı’nın ilerleyen evrelerinde bu bölgeler 
birbirleriyle irtibatlanmış ve Türkiye’nin Suriye ile olan güney sınırının tamamını 
kuşatmıştır. Nitekim Cerablus-Azez hattından itibaren 40 km derinliğindeki alanı 
emniyete alan Fırat Kalkanı Harekâtı’nın maksatlarından biri de bu kuşatılmışlığı 
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 
ulaştırma hatları Afrin ile irtibatlı olduğundan savunanın takviye almasını kolay-
laştırır.

2.2. Kuvvetlerin Analizi
2.2.1. Terör Örgütleri
Bölgede ağırlıklı olarak PYD/PKK unsurları ile bunlarla ittifaklaşan, SDG ve 
DAEŞ ilintili gruplar yer almıştır. Medyaya yansıyan haberlerden PYD/PKK’nın 
bölgede 10-13 bin kadar silahlı elemanı olduğu değerlendirilmiştir. 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 savaşçıların oluşturduğu muharebe ihtisası yüksek 
unsurlardan meydana geldiği kıymetlendirilmiştir (Varlık, 2018b). 

Bölgenin terörist unsurlar bakımından askerî analizinde, özellikle 1995’ten 
itibaren süregelen çalışmalarla birbiriyle irtibatlı örtülü koruganlardan oluşan yo-
ğun direnek noktaları ile savunma için tertiplenmiş olması dikkat çekicidir. Ayrı-
ca, PYD/PKK’nın El Yapımı Patlayıcı (EYP) kullanımı bakımından en önde gelen 
terör örgütü olduğu bilinmektedir. Bölgedeki çok sayıdaki yerleşim yeri, meskûn 
mahallerde muharebe esaslarına göre hazırlanmıştır. Cinderes-Afrin yolu üzerinde 
Bableit Havalimanı ve Afrin’in 15 km doğusundaki Minniğ Askerî Üssü ve Havali-
manı, havadan ikmal imkânı sağlamıştır. Nitekim, ABD bu üssü yoğun olarak kul-
lanmıştır. Harekât bölgesinin derinliğinin dar olması ve mevcut son derece güçlü 
tahkimatın verdiği aşırı özgüven nedeniyle PYD/PKK, araziyi elde bulundurmak 
adına Türkiye sınırından itibaren mevzi savunması esaslarına göre tertiplenmiştir.
2.2.2. Zeytin Dalı Harekâtı Kuvvetleri
Harekât, Hava Kuvvetleri unsurlarının desteğinde 2’nci Ordu tarafından icra edil-
miştir. Bu harekâtın en belirgin özelliklerinden biri Silahlı Kuvvetlerin kara kuvvet-
lerinden oluşan geleneksel yapılanmasından farklı bir kuvvet terkibi kullanılmasıdır. 
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Bu kapsamda, teşkil edilen görev kuvvetlerinde Ordu’nun emrine diğer bölgelerden 
bazı piyade, komando birlikleri ile jandarma ve polis özel harekât timlerinin takviye 
olarak verildiği medyaya yansımıştır. Zeytin Dalı Harekâtı, Fırat Kalkanı’na oranla 
ÖSO’nun daha sistemik olarak kullanılmış olması yönüyle dikkat çekicidir. Ayrıca, 
Türk Kızılay’ı da insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu harekâtta görev 
almıştır.

2.3. Harekâtın Cereyan Tarzı (Harita-2)
Haftalık dönemler hâlinde meydana gelen önemli gelişmeler müteakip paragraf-
larda, ele geçirilen bölgeler, tesirsiz hâle getirilen terörist sayısı ile TSK ve ÖSO 
kayıpları ise Tablo 1’de sunulmuştur.

1’inci haftada (20-26 Ocak 2018) Türk birlikleri sekiz istikametten bölgeye 
giriş yapmıştır. Azez istikametinde ilerleme kaydedilirken diğer bölgelerde sınıra ya-
kın yerleşim yerlerine yoğunlaşma mecburiyeti, dağlık arazinin hareketi kısıtlayan 
yapısı ve terör unsurlarının kuvvetli tahkimatı nedeniyle ilerleme sınırlı kalmıştır. 
Yoğun sis ve yağış harekâtı her operasyon bölgesinde olumsuz etkilemiştir. Kilis ve 
Azez arasında bir kısmı Türkiye’de bulunan Buseyra Dağı bölgesinde 104 sızma 
girişiminin gerçekleştiği şiddetli çatışmalar meydana gelmiştir. 

2’nci haftada (27 Ocak-2 Şubat 2018) kuzeydoğuda Buseyra Dağı, kuzeyde 
Bülbül Dağı’nın büyük bölümü ele geçirilmiş, batıda Ayn Batman Dağı bölgesin-
den Raco istikametinde görece hızlı, diğer bölgelerde ise mutedil ilerleme kayde-
dilmiştir.

3’üncü haftada (3-9 Şubat 2018) kuzeydoğuda, Azez batısında Buferyon Dağı, 
Buseyra Dağı kuzeyi ve batıda Şeyh Hadid-Racu arasındaki bölgede gelişme kay-
dedilmiştir. 3 Şubat 2018’den itibaren Münbiç ve Rakka’dan bazı PYD/PKK un-
surlarının Afrin’i takviye gayreti içinde olduğu yönünde haberler basına yansımıştır 
(Varlık, 2018c).

4’üncü haftada (10-16 Şubat 2018) bölgedeki kısıtlı dört güzergâhı takip eden 
kara birlikleri sınırdan itibaren 10-15 km derinlikteki bir alanı ele geçirmiştir. Sınır 
birliklerine mekanize ve zırhlı birliklerden oluşan takviyelerin intikal ettiği yönün-
de haberler alınmıştır. 10 Şubat 2018’de T 129 Atak helikopteri düşmüştür.

Zeytin Dalı Harekâtı Hakkında Politik ve Askerî Değerlendirme



530

Harita-2. Zeytin Dalı Harekâtı’nın Cereyan Tarzı (Varlık, 2018a)

5’inci haftada (17-23 Şubat 2018) sınır hattının 27,25 km’si, muharebe sahası-
nın 147 km2’lik bir bölümü ele geçirilmiştir. Böylelikle toplamda 147 km uzunlu-
ğundaki Türkiye sırının %82’sine karşılık gelen 120 km’si, 2270 km2’lik muharebe 
sahasının %18’ine karşılık gelen 415 km2’lik bir alan emniyete alınmıştır (Stratejik 
Ortak, 2018). 

Harekât kuzeydoğuda Buseyra Dağı ve Buferyon Tepesi’nin bulunduğu bölge-
de, kuzeyde Darmık Dağı’ndan Bülbül istikametinde, batıda Ayn Batman Dağı’n-
dan Raco istikametinde, güneybatıda Hamam’dan Cinderes istikametinde ilerleme 
kaydetmiştir. Meskûn mahallerde muharebe için Jandarma Özel Harekât (JÖH) 
ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri bu dönemde devreye girmiştir. Harekâtın 35. 
gününde (23 Şubat 2018) Afrin’e girmek isteyen rejime bağlı unsurların oluşturdu-
ğu bir konvoy Türk topçu ateşiyle durdurulmuştur.

• 6’ncı haftada (24 Şubat-2 Mart 2018) sınır hattının tamamı emniyete alın-
mış, 200 km2’lik bir alan ele geçirilmiştir. Böylece muharebe sahasının 
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%24,4’üne karşılık gelen 615 km2’lik saha PYD/PKK unsurlarından temiz-
lenmiştir (Stratejik Ortak, 2019).

• 7’nci haftada (3-9 Mart 2018) 200 km2’lik bir alan ele geçirilmiştir. Böylece 
muharebe sahasının %36’sına karşılık gelen 815 km2’lik saha PYD/PKK 
unsurlarından temizlenmiştir (Stratejik Ortak, 2019).

• 8’inci haftada (10-16 Mart 2018) 11 Mart 2018 itibariyle 135 km2 ele ge-
çirilmiştir. Böylece muharebe sahasının %58,2’si PYD/PKK unsurlarından 
temizlenmiştir (Stratejik Ortak, 2018). 10 Mart’tan itibaren bölgedeki Esat 
rejimine bağlı unsurlar, 14 Mart’tan itibaren ise PYD/PKK’nın YPG unsur-
ları çekilmeye başlamıştır (Varlık, 2018d).

Birliklerin ileri unsurları Afrin merkezine, kuzeydoğuda, Azez istikametinden 
4 km; güneybatıda, Cinderes bölgesinden 11 km kadar yaklaşmıştır. Kuzeybatı ve 
batıda ise Afrin merkezine 18 km mesafedeki- sınıra yakın bölgelerde yoğunlaşan 
yerleşim yerlerinde muharebeler devam etmiştir (Stratejik Ortak, 2019). 

• 9’uncu haftada (17-23 Mart 2018) Afrin İlçe merkezine girilmiştir (18 
Mart). Başbakan, 22 Mart günü Zeytin Dalı Harekâtı’nın tamamlandığını, 
bölgedeki çok sayıda EYP’nin temizlenmeye devam edildiğini açıklamıştır 
(Stratejik Ortak, 2019).

• 10’uncu haftada (24-29 Mart 2018) 24 Mart 2018’de Afrin ilçe merkezinin 
tamamında kontrol sağlanmış, 1 baraj, 1 havaalanı, 1 askerî üssün de dâhil 
olduğu 50 kritik arazi arızası PYD/PKK unsurlarından temizlenmiştir. Rus 
askerlerinin bulunduğu Tel Rıfat ve çevresi PYD/PKK unsurlarında kalmış-
tır.

• Müteakip Haftalarda Kaydedilen Gelişmeler
6 Nisan 2018’de yapılan açıklamada 650 civarında EYP ve 80 mayının etkisiz 

hâle getirdiği bildirilmiştir. Aynı açıklamada 243 meskûn mahallin, 2270 km2’lik 
muharebe sahasının % 89’una karşılık gelen 2015 km2’lik alanın emniyete alındı-
ğı, toplamda 52 TSK, 232 ÖSO mensubunun şehit olduğu bildirilmiştir (Gnkur.
Bşk.lığı, 2018j). 12 Temmuz 2018’den itibaren yerel kolluk kuvvetleri göreve baş-
lamıştır. 

Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9 Kasım 2018’de 4.585 olarak açıklanmıştır. 
Zeytin Dalı Harekâtı’nda toplam şehit olan asker sayısı 55’tir. Şehadete ulaşan as-
kerlerimizin 46’sı 18 Mart’a kadar olan süreçte, daha sonra şehit olan 9 askerimiz 
ise EYP patlaması sonucu ve hastanede hayatlarını kaybetmişlerdir.
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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 İçinde: 221 3941 3/131

Nahiye bya Köy+ 
Mezra by Dağ, 

Tepe by - -

2. Hf. (27 Ocak-2 
Şubat)

Dönem İçinde: 62 Toplamda: 282 503 10/44

Nahiye Köy+ 
Mezra 21+1 Dağ, 

Tepe 6
Toplamda Toplamda

8972 13/572

3. Hf. (3-9 Şubat)

Dönem İçinde: 123 Toplamda: 463 165 2/by

Nahiye 1 Köy+ 
Mezra 29+3 Dağ, 

Tepe 13
Toplamda Toplamda

10623 153/by

4. Hf. (10-16 
Şubat)

Dönem İçinde: 214 Toplamda:654 533 16/by

Nahiye 1 Köy+ 
Mezra 44+3 Dağ, 

Tepe 17
Toplamda Toplamda

15954 314/by

5. Hf. (17-23 
Şubat)

Dönem İçinde: 365 Toplamda: 1015 380 1/by

Nahiye 1 Köy+ 
Mezra 73+6 Dağ, 

Tepe 20
Toplamda Toplamda

19316 326

6. Hf. (24 Şubat-2 
Mart)

Dönem İçinde:187 Toplamda: 1197 503 9

Nahiye 5 Köy+ 
Mezra 91+6 Dağ, 

Tepe 20
Toplamda Toplamda

24347 417

7. Hf. (3-9 Mart)

Dönem İçinde: 488 Toplamda: 1678 343 1

Nahiye 5 Köy+ 
Mezra 131 Dağ, 

Tepe 31
Toplamda Toplamda

27778,b 428

8. Hf. (10-16 Mart)

Dönem İçinde: 76 Toplamda: 243 792 3

Nahiye by Köy+ 
Mezra by Dağ, 

Tepe by
Toplamda Toplamda

35699 459

9. Hf. (17-23 Mart)

Dönem İçinde: 39 Toplamda: 282 171 1

Nahiye by Köy+ 
Mezra by Dağ, 

Tepe by
Toplamda Toplamda

374010 4610

18 Mart günü Afrin ilçe merkezine girilmiştir

10. Hf. (24-29 
Mart)

Dönem İçinde: 50 Toplamda: 33211 60 6

Nahiye 6 Köy+ 
Mezra 282+6 Dağ, 

Tepe 23
Toplamda Toplamda

380011 5211

Açıklamalar:
aby: Bilgi yok  
b Gnkur.Bşk.lığının 5 Mart 2018 tarihli açıklamasında 2777 olarak verilen sayı 
dönem sonunda Cumhurbaşkanı tarafından 3171 olarak güncellenmiştir.
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Kaynak

1 Gnkur.Bşk.lığı, 2018a 2 Gnkur.Bşk.lığı, 2018b 3 Gnkur.Bşk.lığı, 
2018c
4 Gnkur.Bşk.lığı, 2018d 5Stratejik Ortak 2019  6 Gnkur.Bşk.lığı, 
2018e
7 Gnkur.Bşk.lığı, 2018f 8 Gnkur.Bşk.lığı, 2018g 9 Gnkur.Bşk.lığı, 
2018h
10 Gnkur.Bşk.lığı, 2018i 11 Gnkur.Bşk.lığı, 2018j

4. ASKERÎ DEĞERLENDİRME

4.1. PYD/PKK ve DAEŞ Cephesinden
PYD/PKK’nın harekât esnasındaki genel performansı, terör örgütlerinin düzen-
li muharebe taktiklerini uygulamadaki başarısızlığı hususundaki kurala bir istisna 
oluşturmamıştır. Nitekim, 1990-95 döneminde Irak’ın kuzeyinde benzeri taktikle 
uğradığı büyük yenilgi bu hususta önemli bir örnek teşkil etmiştir. Bunun benzerini 
ise DAEŞ Suriye ve Irak’ta 2017-18’de tecrübe etmiştir. Örgütün askerî bakımdan 
kaybedeceği bir hareket tarzını benimsemesinin başlıca nedenleri arasında şu hu-
susları saymak mümkündür.

• Arazinin savunan tarafa büyük avantajlar bahşeden yapısı,
• Afrin bölgesinin 1990’lardan itibaren inşa edilen, güçlü direnek noktaları 

arasında hava taarruzlarına ve topçu atışına karşı korunaklı, çepeçevre ve 
derinlikte savunma esaslarına göre tahkim edilmiş savunma hat ve kademe-
lerinden oluşan yapısının örgüte vermiş olduğu özgüven,

• Ağır kayıpları göze alma pahasına Ayn el Arab/Kobani’dekinin benzeri bir 
mit yaratmayı, Irak’taki PYD’nin bağımsızlık ilân etme yönündeki başarısız 
referandum girişiminin ardından Kürt toplumu içinde oluşan itibar boşlu-
ğunu doldurmayı amaçlamış olması,

• Kayıp verileceği aşikâr olan alanlarda kendisi için kıymet taşıyan unsur-
lardan ziyade yerel militanları kullanarak akıttığı kan üzerinden tabanını 
konsolide etme çabası,

• Dış destekçilerinden açık ya da örtülü destek alabileceği yönündeki algısı,
• Esat rejiminin müdahalesini sağlayarak zaman kazanacağı, müteakiben de 

uluslararası müdahalenin geleceği yönündeki beklentisi.
Harekât esnasında DAEŞ bağlantılı bazı unsurların PYD/PKK saflarında yer al-

ması, terör örgütleri arasında yerel seviyedeki yatay bağlantıyı ortay koyduğu kadar 
bunların sağladıkları ortak dış destek merkezlerinin yönlendirmesinin de sonucu 
olabileceğini düşündürmektedir.

Şubat 2018 sonuna kadar bölgede tutunmaya çalışan PYD/PKK unsurlarının 
bu tarihten itibaren bölgeden çekilme gayreti içine girmesinin nedenleri arasında 
su hususlar öne çıkmaktadır:
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• Afrin ile nahiyeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan güzergâhların ele geçiril-
miş olması,

• Yerel militanlar ile merkez arasındaki dayanışmanın erimesi,
• PYD/PKK’nın daha fazla kuvvet kaptırmaktan kaçınarak müttefiki ABD 

için elverişli vasıta olma özelliğini muhafaza etme ihtiyacı.
Rusya’nın Tel Rifat’tan daha geriye çekilmemesinin; Zeytin Dalı Harekâtı’nın 

Suriye rejim kuvvetleri ile çatışma ihtimalini önlemek ve harekâtın ileri sınırını 
belirlemek maksatlı olduğu değerlendirilmektedir.

4.2. TSK Cephesinden
Arazinin savunmayı kolaylaştıran coğrafi özellikleri ve terörist örgütün bölgedeki 
kuvveti nedeniyle buraya yapılacak herhangi bir harekâtın kaçınılmaz ağır kayıplara 
neden olacağı yönündeki değerlendirmelere karşın Türk Genelkurmayı’nın bu riski 
üstlenme inisiyatifi terörle mücadelede dikkat çekici bir kararlığın ifadesidir. 

TSK’nın sivil unsurların zarar görmemesi ve asgari kayıpla harekâtın tamam-
lanması yönündeki yüksek önceliği, harekâtın kapsam ve mahiyetini; hava harekâtı-
nı, topçu bombardımanını ve birliklerin manevralarını şekillendirmiştir. Bu du-
rum, yerleşim yerlerine kanalize olmak durumunda kalan harekâtın, sivil halkın 
emniyeti için temkinli ve TSK’nın genel ilerleme hızından daha yavaş ilerlemesine 
neden olmuştur.

Bölge atışı yapabilen hava harekâtı ve topçu ateşlerinin kullanılmasında siville-
rin zarar görmemesi için azami gayret sarf edildiği istatistiki verilerle de kanıtlan-
mıştır (Şekil 1.). Bu kapsamda:

• DAEŞ’e karşı 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 Şu-
bat 2018 döneminde Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında icra ettiği hava harekâtı 
uçak-vurulan hedef itibariyle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada esas alınan dönem-
ler saptanırken gözlemlenen sonuçta oluşabilecek hata payının ileri sürülen sav 
aleyhine gerçekleşmesi adına Musul ve Rakka operasyonlarının mutedil seyrettiği, 
Zeytin Dalı Harekâtı’nın ise hava harekâtı bakımından en yoğun olduğu dönem 
örneklem olarak alınmıştır. Buna göre bahse konu dönemler içinde: 

• Musul operasyonunda, 30 uçakla 86 hedef vurulmuştur. Rakka operasyo-
nunda, 126 uçakla 157 hedef vurulmuştur. Zeytin Dalı Harekâtı’nda, 133 uçak-
la 538 hedef vurulmuştur. 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 başına 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 
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tahsis edildiği görülmektedir. Her üç harekâtta da benzer nitelikteki uçakların yak-
laşık kapasitelerle mühimmat taşıdığı dikkate alındığında daha az uçakla daha çok 
hedefe angaje olan Türk Hava Kuvvetlerinin daha az mühimmat kullandığı ortaya 
çıkmaktadır. Bu sonuç; savaş pilotu kalitesinin yüksekliği, uçak veya pilot sayısı-
nın azlığı, hedeflerin çokluğu vb. bir kısmı birbiri ile örtüşen bir kısmı ise çatışan 
nedenlere bağlanarak yorumlanabilirse de her durumda değişmeyen çıkarımlardan 
biri, daha az mühimmatın kullanılması yönündeki tercihi ortaya koymaktadır.

GÜNLÜK  ORTALAMA                                           ORTALAMA            ORTALAMA

      MUSUL 19-23  TEMMUZ 2017       RAKKA 15-20  TEMMUZ 2017 AFRİN                20 OCAK-03 ŞUBAT 2018

86 17

30 06

1,3 43

157 26

126 21

538 41

133 10

HEDEF

UÇAK

HEDEF
 =

UÇAK

MUSUL-RAKKA-AFRİN HAVA HAREKATLARININ MUKAYESESİ

Şekil-1: Musul-Rakka-Afrin Hava Harekâtlarının Mukayeseli Karşılaştırması (Varlık, 2018a)

• Diğer taraftan, her iki hava kuvvetinin kullandıkları harekât konsepti de bu 
verileri doğrulamaktadır. Koalisyon hava kuvvetlerinin harekât konsepti, bombar-
dıman filoları ile halı bombardımanı taktiğini içermektedir. Bu yöntemde esas olan 
sivil hedef hassasiyetini gözetmeksizin bölgenin tamamının ateş altına alınmasıdır. 
Buna karşın, Türk Hava Kuvvetlerinin harekât konsepti, sivil kayıpların azami öl-
çüde önüne geçilmesine imkân veren önceden saptanan ya da kara birliklerinin ateş 
isteği üzerine askerî hedeflerin vurulmasını öngörmektedir.

Askerî doktrinde zayiat ve kayıplara ilişkin harekât analiz ve planlama yön-
temleri esas alınarak yapılan hesaplamalarda karşılaşılması olası zayiattan çok daha 
azının verilmiş olması sevk ve idaredeki önemli bir başarı ölçütü olarak görülmek-
tedir. Bununla beraber harekât esnasında ve sonrasında EYP kaynaklı kayıpların 
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mevcudiyeti bu hususta akademik ve bilimsel araştırmalardaki noksanlığı ortaya 
koymaktadır.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda asimetrik harekât icra eden terör örgütüne karşı ge-
rekli olan muharebe formasyonu ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, karma sı-
nıf-silah-birlik yapılanmasına azami ölçüde gidilmiştir. Bu kapsamda, JÖH, PÖH, 
mekanize ve zırhlı birlikler ile piyade ve komando birliklerinin bir arada kullanıl-
masına ilâve olarak harekâtın ÖSO ile tam bir iş birliği içinde gerçekleştirilmiş 
olması dikkate değerdir.

Zeytin Dalı Harekâtı, “tipi ne olursa olsun askerî harekâtın doğasında mev-
cut sürtünme” etkisinin işlediğini göstermiştir. Sürtünmeye neden olan mekânsal, 
askerî, beşerî, sosyo-psikolojik ve siyasi etmenlerin, harekât uzadıkça planlama 
aşamasında mevcut olmayan yeni dinamikleri harekete geçirme olasılığını ortaya 
çıkarmıştır. Türkiye, askerî harekâtın yönetiminden politik-askerî işlevlere ve dış 
politikaya kadar olan bütün alanlarda gelecek odaklı, gerçekçi, çok disiplinli ve 
esnek bir yaklaşım sergilemiştir. 

Harekâtın ilerleyen safhalarında taktik ve operatif seviyede Rusya, ABD, İran 
ve Esat rejiminin askerî unsurlarıyla koordinasyon ihtiyacı artmıştır. Bu ihtiyaçla-
rın karşılanabilmesi için politik seviyede birtakım inisiyatifler geliştirilmiş olmasına 
karşın mevcut tıkanıklığın aşılamadığı durumlar, bölgedeki bazı YPG unsurlarının 
imhadan kurtulmasına imkân sağlamıştır.

Türkiye’nin bu harekât esnasında İdlib çatışmasızlık bölgesindeki gözlem 
noktalarının inşasını da tamamlamış olması, gelecek perspektifli bir yaklaşımın 
uygulandığı anlamına gelmektedir. Ancak müteakip dönemde İdlib’deki yerleşim 
yoğunluğunun Afrin’de açılacak yeni yerleşimlere aktarılmasında aynı başarının 
gösterildiğini söyleyebilmek mümkün değildir.

Harekâtın sevk ve idaresindeki yetkinlik ve terör örgütünün takviye alma gay-
retlerinin boşa çıkarılması da dahil olmak üzere inisiyatif geliştirmesine engel olun-
ması, TSK’nın C4ISR (Command, Control, Communication, Computer, Intelli-
gence van Reconnaissance) kapasitesini ortaya koymuştur.

Henüz tam bir yetkinliğe ulaşmamış olsa da ulusal harp sanayisinde kaydedilen 
önemli gelişmenin, harekâtın sürdürülebilirliği ve başarısında önemli bir etken ol-
duğu da değerlendirilmektedir.

5. POLİTİK DEĞERLENDİRME
Başlangıçtan itibaren Türkiye, harekâtın uluslararası ortamında politik yönetimin-
de her kanaldan ve sürekli bilgilendirmeyi esas alan diplomasi ile ön alıcı, inisiyatif 
geliştiren bir stratejik iletişim uygulamıştır. Bu iletişimde, farklı aktörlerin tutum 
ve beklentilerine karşı, strateji ve oyun kuramının modellerini büyük çoğunlukla 
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uygulamıştır. Örneğin ABD ve Rusya’ya karşı “ya Türkiye’nin ya da terör örgütle-
rinin tercih edilmesi” yönünde tek seçenekli zorlayıcı bir diplomasi uygulanırken, 
AB üyelerine karşı son derece hassas oldukları “mülteci göçünün azaltılması ödüllü” 
sıfır toplamlı olmayan, kazan-kazan stratejisi uygulanmıştır.

Uluslararası kamuoyunun tutumunda olumsuz gelişmelerin önüne geçilme-
sinde; Türkiye’nin meşru müdafaa ve terörizmle mücadeleyi esas alan, Suriye’nin 
toprak bütünlüğüne saygıyı öne çıkaran yaklaşımı ve sivillerin zarar görmemesi yö-
nündeki kararlı tutumu belirleyici olmuştur. 

İç politikada, kamuoyundan harekâta verilen desteğin, harekât boyunca devam 
etmiş olması harekâtın başarısında önemli etkenlerden birini oluşturmuştur. Buna 
karşın başlıca iki ana konuya daha fazla özen gösterilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. 
Bunlar: 

• Türkiye’nin Afrin’i işgal ve ilhak ettiğine yönelik iddiaları boşa çıkaracak 
şekilde bazı sembollerin kullanılmasından ve söylemlerden kaçınılması,

• Özellikle ana akım medyada, harekât bölgesinin özelliklerini ve bu tür bir 
harekâtın taşıdığı dinamikleri dikkate almaksızın yapılan sözde askerî yo-
rumlarla, gerçekçi olmayan beklentiler yaratılmasının, sağlıksız başarı-ba-
şarısızlık değerlendirmelerinin yapılmamasıdır.

ABD’nin Afrin’deki PYD/PKK unsurları ile ilişkisi olmadığı yönündeki açıkla-
maları, Rusya’ya etki sahalarını hatırlatan ve Rusya’yı harekâta karşı tepki vermeye 
yönlendiren, PYD/PKK’ya da Rusya’nın güvenilmez olduğunu algılatmaya çalışan 
politik-psikolojik bir hamle olarak kıymetlendirilmektedir.

İranlı yetkililerin harekâta destek vermemiş olması, Suriye rejimi ile olan yakın 
ittifakını Rusya aleyhine geliştirme çabası olarak ve genelde Kürt dinamiği, özelde 
PYD/PKK üzerinde etkiyi muhafaza etme hamlesi olarak kıymetlendirilmektedir.

SONUÇ
Politik seviyede, harekât gerek iç hukuk gerekse uluslararası hukuk norm ve ilkeleri-
ne uygun olarak planlanıp icra edilmiştir. Politik liderlik seviyesinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Millî Güvenlik Kurulu birbirini 
bütünleyen ve iyi eşgüdüm sağlayan bir yaklaşım sergilemiştir.

Uluslararası konjonktürde mevcut olumsuzluklara karşın Dışişleri Bakanlığı, 
küresel ve bölgesel güçler arasında gerçekleştirdiği dengeleme ile askerî harekât için 
gerekli siyasi koşulları hazırlamayı başarmıştır. BM kapsamında yürütülen Cenev-
re görüşmelerindeki tıkanıklığı aşmakta Rusya ve İran ile birlikte gerçekleştirilen 
Astana ve Soçi görüşmeler dizisinin bu dengelemede önemli bir etkisi olmuştur. 
İdlib çatışmasızlık bölgesinin tesisinde Türkiye’nin rol üstlenmesinde Zeytin Dalı 
Harekâtı’nın etkisi olmuştur.
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Askerî Seviyede, Zeytin Dalı Harekâtı, meşru müdafaa ve terörizmle mücadele-
deki kararlılığı ortaya koyması, sivil kayıplara karşı azami hassasiyet gözetmesi, dost 
zayiatını asgari seviyede tutan sevk ve idare biçimi ve ÖSO unsurlarını da kapsayan 
müşterek harekât anlayışı ile başarılı bir örnek oluşturmuştur. Harekât, Türk Silahlı 
kuvvetlerinin kara kuvvetleri ağırlıklı konvansiyonel kuvvet oluşturma biçiminden 
içerdiği farklılıklar itibariyle kapsamlı yaklaşımı benimseyen bir savaşma konseptini 
ortaya koymuştur.

PYD/PKK, Suriye iç savaşında çatışan taraflar arasında stratejik denge sevi-
yesine ulaşmış olsa da bu harekâtta, terör örgütlerinin konvansiyonel muharebe 
ortamındaki başarısızlıklarına yeni örnek oluşturmuştur. Bunda terör örgütünün 
askerî bakımdan gaye noktasına ulaşmadan doruk noktasına erişmiş olması kadar, 
katletmeye odaklı bir yapının bir toprağı savunmada yaşadığı teknik, taktik ve psi-
kolojik dikotomi belirleyici olmuştur. 
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GİRİŞ

Uluslararası politikada tartışma konusu olan en önemli hususlardan biri, siyasal bi-
rimlerin nasıl “devlet” statüsü alabileceği ve bu bağlamda egemenlik kavramının na-
sıl anlamlandırılabileceği olmaktadır. İçsel ve dışsal olarak ikiye ayrılan egemenlik 
kavramı çerçevesinde ise, özellikle dışsal egemenliğin altı çizilerek, belli bir bölge ve 
halk üzerindeki egemenliğini, diğer devletlere kabul ettirebilen aktörlerin, ancak o 
devletlerle “devlet” statüsünde ilişkiler kurabileceği belirtilmektedir. diğer devletlere 
kabul ettirebilmiş ülkelerin BM, devletlerin toprak bütünlüğünü siyasal ve hukuki 
bağlamda en önemli ilkelerden biri olarak belirlemiştir. Ne var ki, özellikle 20. yüz-
yılın başından 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 kullanılabi-
len 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 tartışılan bir faktördür. Nitekim modern 
devlet kavramına farklı yönlerden bakmamıza neden olan örnekler belirmiş du-
rumdadır. De jure-de facto devlet ayrımına eklemlenmiş başkaca tanımlamalar da 
özellikle dışsal egemenlik unsuruna bağlı olarak tartışılmaktadır. Siyasal ayrılıkçılık 
ve self-determinasyon ilkesi/hakkı gibi hususlar da bahsedilen devlet türleri ile ya-
kından ilişkilidir. Yeni devlet türlerinin ve egemenlik kavramına ilişkin farklı yak-
laşımların, özellikle “modern devlet” anlayışı üzerine temellendirilmiş uluslararası 
hukuk özelinde arızalara ve belirsizliklere neden olduğu da ortadadır. Hukuk teme-
linde açığa çıkan bu belirsizlikler, siyasal temelde güçlü olan aktörlerce, diplomatik 
tanıma hamleleri özelinde, kendi lehlerine ya da çıkarlarına referansla kullanılmaya 
çalışıldığında ise ciddi sorunlar doğmaktadır. 

Bahsedilen sorunlar, Soğuk Savaş’ın sona ermesine paralel olarak dramatik bir 
artış gösterdiği de ortadadır. Özellikle SSCB ve Yugoslavya’nın dağılması ekseninde 
ve sonrasında, Avrasya genelinde ve Balkanlar ile Güney Kafkasya özelinde beliren 
siyasal ayrılıkçılık girişimleri ve ardından oluşan “donmuş çatışma bölgeleri” de 
esasen self-determinasyon ve egemenlik gibi faktörlerin mevcut gerçeklikler ile olan 
uyumsuzluğu özelinde belirmiştir. Kosova, Abhazya ile Güney Osetya gibi hukuki 
statüsüne ilişkin belirsizlikler taşıyan siyasi yapılar özelinde yürütülen egemenlik, 
diplomatik tanıma ve devlet tartışmalarını da bu yönde değerlendirmek gerekmek-
tedir. 
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Çalışmada öncelikle egemenlik kavramı üzerinde durulacaktır. Sonrasında ise 
devlet kavramı hakkında bilgi verilecektir. Self-determinasyon ilkesi/hakkı ve dip-
lomatik tanıma üzerinde değerlendirmelerde bulunulduktan sonra ise Kosova, Ab-
hazya ile Güney Osetya’nın siyasal statüleri ve diplomatik tanınırlıkları hakkında 
bilgi verilecektir. 

1. EGEMENLİK KAVRAMI
Devletler, yalnızca yönetme ve şiddet tekeline sahip olma iradeleriyle değil, aynı 
zamanda yönetme, emretme ve şiddet tekelini kullanma hakkına haiz olduklarını 
hem kendi halklarına hem de uluslararası aktörlere kabul ettirebilme gücünü iç-
selleştirmeleriyle ortaya çıkarlar. Nitekim yalnızca “güç” sahibi olduğu düşünülen, 
fakat yönetme ve emretme “hakkını” kendi halkına ve diğer uluslararası aktörle-
re meşru 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, meşruiyet temelinde kurulmuş 
devletler yaratacaktır. Yeni bir devletin biçimlenmesi ise, önceden var olduğu be-
lirtilen egemenliğin yeniden ele alınıp konsolide edilmesiyle olabileceği gibi, başka 
devletlerin zaman içerisinde gücünü yitirerek tarih sahnesinden silinmesi ve güçlü 
olduğu ifade edilen aktörün ayakta kalmasıyla da gerçekleşebilecektir (Kurubaş, 
2004: 50).

Hoffman, egemenliğe ilişkin olarak dört farklı biçimin varlığından söz etmek-
tedir. Bunlar ise, gerçek, yasal, siyasi ve popüler olarak adlandırılmaktadır. Devlet 
içerisinde mutlak bir çerçevede kanun yapma gücüne haiz olan aktör, gerçek ege-
menliğe sahiptir. Parlamentoların kanun çıkardığı ve uygulanmasını sağladığı yöne-
tim 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 
vatandaşlarıyla ilgilidir. Vatandaş, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, protesto gösteri-
leri ve seçimler esnasında oy kullanarak ya da sandığı boykot ederek egemenliğin 
yürütülmesi sürecinde önemli bir rol oynar (Hoffman, 1998: 12-13).

Egemenliğe ilişkin “de facto” ve “de jure” ayrımı da önemlidir. Buna göre, de 
jure egemenlik, hükmetme hakkı ve yetkisinin belli kanunlar eliyle ortaya konmuş 
olması demektir. Bu durumda, egemenliğin kullanımına ilişkin herhangi bir kafa 
karışıklığı ya da pürüz söz konusu değildir. De facto egemenlik durumunda ise, 
ülke içerisinde gücü elinde tutan ya da otorite konumunu içselleştirmiş aktörün 
“fiili” gücünü kullanarak yönetimi elinde tuttuğunu, fakat siyasal anlamda karşılık 
bulan bu etkinliğin “yasal” bir temelinin ya da karşılığının olmadığını görüyoruz 
(Özçelik ve Pataraya, 2019: 5).
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Caspersen ise, egemenliği iki temel çerçevede ele almıştır. İç ve dış egemenlik 
olarak tanımlanan bu ayrım ekseninde devletlerin varlıklarına meşruiyet kazandır-
dığını ifade eden Caspersen, uluslararası boyutun altını çizen bir değerlendirmede 
bulunmuştur. Buna göre, iç egemenlik, devletin kendi topraklarını ve kaynaklarını 
kontrol etmesi, yasa yaparak, uygulama hakkına haiz olması ve bunun da kendi hal-
kınca meşru görülmesidir. Dış egemenlik ise, devletin, diğer devletlerle diplomatik 
ve siyasal ilişkiler kurabilmesini, savaş ve barış 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 ilişki kurması, o devletler için, bahsedilen devletin 
varlığının meşru görülmesi anlamına gelmektedir (Özçelik ve Pataraya, 2019: 5). 
Ayrıca devletler tanıma kararını verirken, kendi çıkarlarına uygun kararlar alır ve 
uygular. Bu bağlamda, dış egemenlik çok daha siyasal bir içeriğe sahiptir. 

Stephen D.Krasner ise egemenliği dört farklı çerçevede ele almaktadır. Bunlar-
dan birinci ise modern devlet anlayışının oluşumunda büyük bir payı olan 1648 
tarihli Westphalia Antlaşması’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, başka bir ülkenin 
egemenlik alanına, yani iç işlerine müdahale etmemeyi kabullenmektedir. İkinci 
çerçeve ise, uluslararası yasal egemenlik olarak adlandırılmaktadır. Buna göre, belli 
toprak parçası üzerinde yasal bir kontrole sahip olan devletlerin tanınması uluslara-
rası yasal egemenliğin yapı taşıdır. (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 dış egemenlik ile ilgili bir içeriğe sahiptir. 
Krasner’in ortaya koyduğu üçüncü egemenlik şemsiyesi ise yurtiçi egemenlik olarak 
bilinmektedir. Bu egemenlik türünde ise, kendi sınırları içerisinde bir yönetimin 
nasıl biçimlendirildiği ve denetim anlamında başarılı olup olmadığıyla ilgilenmek-
tedir. Hukukun üstünlüğü, vatandaşların 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 gelmek-
tedir. Krasner tarafından ortaya konan son egemenlik türü ise karşılıklı bağımlılık 
egemenliği olarak anılmaktadır. Devletlerin kendi sınırlarını kontrol edebilme ka-
pasiteleri ve küreselleşmenin sınır aşan mahiyeti ile oldukça yakından ilgili olan bu 
türde ise, devletin kendi sınırlarından geçen malların, kişilerin ve fikirlerin akışını 
denetleyebilme kapasitesinin altını çizmektedir (Özçelik ve Pataraya, 2019: 6-7) 
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Buna göre, devlet, sınırlarından içeriye nelerin girip, çıktığını bilemezse, egemenli-
ğinden o düzeyde vazgeçmiş olmaktadır. Pek tabi ki, devletlerin, Krasner tarafından 
betimlenen tüm bu egemenlik türlerine aynı düzeyde haiz olduklarını söyleyebil-
mek mümkün değildir. Bu hususta, devletler arasında ciddi farklılıklar gözlemlene-
bilmektedir. Bu durum, özellikle iç egemenliğe sahip, fakat dış egemenlik konusun-
da ciddi kısıtlamalar ile karşı karşıya kalan yapılar için geçerli olmaktadır. 

Robert H. Jackson tarafından ortaya konan ve Özçelik ile Pataraya’nın aktardığı 
bir başka egemenlik sınıflandırması ise pozitif ve negatif egemenlik olarak bilin-
mektedir (Jackson, 1990: 27-30). Buna göre, devletlerin bağımsız bir çerçevede 
etkin bir şekilde iç ve dış politika uygulama yetileri, onların pozitif egemenliklerini 
gösterir. Pozitif egemenlik, bilimsel ve ekonomik gelişmişliğe bağlı olarak değiş-
ken bir içeriği yansıtır. Esas itibarıyla, pozitif egemenliğin yaşam kalitesi faktörü-
ne entegre olduğu da ifade edilebilir.  Negatif egemenlik ise, devletlerin içişlerine 
müdahale edilmemesi ya da devletlerin kendi içişlerine dış aktörlerin karışmasını 
engellemesi anlamına gelmektedir (Jackson, 1990: 27-30). Bu egemenlik türü, de-
ğişmez ve mutlak bir görünüme sahiptir. Bu iki egemenlik anlayışının aynı anda her 
devlette bulunması mümkün olmayabilmektedir. Yani, devletler negatif egemenliğe 
haiz olup, bağımsız duruşlarının altını çizebileceği gibi, pozitif egemenlik anlamın-
da sorunlu olup, vatandaşlarına gerekli gelişmişliği ya da faydayı sağlayamadıkları 
için eleştirilebilirler. 

2. DEVLET KAVRAMI
Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve özellikle SSCB ile Yugoslavya’nın dağılması, modern 
devlet kavramının içeriği ve hukuki görünümüne ilişkin ciddi tartışmaları berabe-
rinde getirmiştir. Nitekim özelliklle “çift kutuplu” sistemin çöküşüyle birlikte, ide-
olojiyle perdelenmiş ve sistemsel rekabet ya da konsolidasyonun gölgesinde kalmış 
birçok devlet içi ve devletler arası mesele gözler önüne serilmiştir. Etnik, dinsel/
mezhepsel ya da bölgesel bir bağlamda beliren iç savaşlar ve ayrılıkçı hareketler ile 
SSCB ve Yugoslavya gibi federatif yapıların dağılması, sınırların ve toprak bütün-
lüğünün ortadan kalkmasına yol açtığı gibi, insani müdahale gibi yeni tür hukuki/
siyasal kavramlara ya da küreselleşmenin artan hızına dayalı olarak devlet egemenli-
ğinin ciddi anlamda zedelenmesi söz konusu olmuştur (Francioni ve Bakker, 2013). 
Yani, devlet kavramı hem siyasal bağlamda hem de hukuki çerçevede yaratılmış bir 
kafa karışıklığı ile karşı karşıya kalmıştır. 

Devlet olmayı anlamlandıran ilkeler, belli uluslararası belgeler ile hukuki çer-
çevede ortaya konmuştur.  1933 tarihli Montevideo Sözleşmesi, devletlerin sahip 
olmaları gereken temel özellikler olarak; belli bir bölge, o bölgede sürekli yaşayan 
nüfus, bu bölge ve nüfus üzerinde iç egemenliğe haiz bir hükümet ile diğer devlet-
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lerle ilişki kurma yetisi/kapasitesi gibi hususların altını çizmektedir (ILSA, 2019). 
Yugoslavya’nın dağılma sürecinde kurulmuş olan Badinter Komisyonu ise egemen 
bir siyasi otorite, o otoritenin yansıtılacağı bir bölge ile nüfusu devletin temel özel-
likleri 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 dış egemenlik kavramının da bir yansıması olarak görülebi-
lecek olan “diğer devletlerle ilişki kurma yetisi/kapasitesi” hususunun bu tanımlar 
ekseninde ayırt edici bir faktör olarak ortaya çıktığı görülebilir. Yani, bu husus “zo-
runlu” 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 ilişkin farklı görüşler ortaya atılmaktadır ve üzerinde 
anlaşılmış genelgeçer bir tanıma ulaşılabilmiş değildir. Nitekim bazı yazarlar, dış 
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 tartışmalardan uzak 
tutulması, insan ve azınlık haklarına saygı ile etkin bir eğitim ve sağlık sistemi oluş-
turulmuş olması gibi hususlar, bunlar arasında gösterilmektedir. Bu arada “devlet” 
kavramına ilişkin olarak altı çizilen en önemli faktörlerden biri olan “egemen eşit-
lik” ilkesi sık sık tekrarlanıyor olmasına karşın, güç unsuruna dayalı ilişkiler ulusla-
rarası hukuku birçok noktada zorlamaktadır. 

Günümüzde, devletlerin bir bölümü dış egemenliğe sahip olmalarına karşın, iç 
egemenliğin ortadan kalkmasına yol açabilecek bir etkisizlik içerisine girebilmekte 
ve vatandaşlarına 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 meşruiyet sorununa sahip ol-
mamalarına rağmen, diğer devletlerin siyasal beklentileri ya da çıkar hesaplarından 
dolayı diplomatik tanınma sorunu yaşamaktadır. Bu durum, uluslararası hukukun 
zedelenmesine ve siyasal manada ciddi sorunların doğmasına yol açmaktadır. 

3. DİPLOMATİK TANIMA VE SELF-DETERMINASYON
Tanıma, devlet olmanın kurucu unsurları arasında yer almamaktadır. Yine de, hu-
kuki bir karar olarak tanımanın koşulları ve beraberinde neleri getirebileceği de 
devletler tarafından belirlenmiştir. Yani, tanımayla birlikte devletler arasında hu-
kuki sonuçlar doğuracak bir ilişki türü gelişmektedir. Diplomatik manada tanıma, 
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esasen, uluslararası politikada yaşanan gelişmelere, sistemin görünümüne ve dev-
letlerin siyasal çıkarlarına bağlı olarak kullanılan bir araçtır. Bu anlamda, tanıma-
nın ne zaman, hangi koşullarla ve kimleri kapsayacak şekilde yürürlüğe gireceğini 
devletler kendileri belirlemektedir. Diplomatik tanıma, hukuki sonuçlar doğuracak 
bir eylem olmasına karşın, mahiyet itibarıyla siyasi bir içeriğe sahiptir. Diploma-
tik manada tanınmak isteyen devletlerin, bu talebi yönlendirdikleri devletlerin ve 
örgütlerin koşullarına ve çıkarlarına uygun hareket etmek zorunda kalmaları da 
tanıma işleminin siyasi yönüne ışık tutmaktadır. Tanıma işlevinin devletlerin kendi 
çıkarlarına ve isteklerine bırakılmış olması da bu işlemin, 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 oluşturmak üzere 
bazı devletlerin kendi varlıklarına son vermeleri, tanıma hususunu ön plana çıka-
ran bir faktördür. Yine birçok sömürge ya da vesayet altındaki yapının da özellikle 
Soğuk Savaş yıllarında bağımsızlığına kavuşması ya da Soğuk Savaş’ın bitişi sonrası 
eski Sovyet coğrafyası ile Yugoslavya’dan arda kalan topraklarda ayrılıkçı yapıların 
görünürlüğünün artması da devletlerin tanınmasına ilişkin hukuki ve siyasal arıza-
ları gözler önüne sermiştir (Wolff ve Rodt, 2013: 799-802). 

Eminoğlu’nun da altını çizdiği üzere, Brown, tanımayı “devletler arası ilişki-
lerin yapısının ve içeriğinin belirlenmesi girişimi” olarak değerlendirmektedir. Pa-
zarcı da tanımayı, “bir uluslararası hukuk kişisinin kendi dışında gerçekleşen bir 
olayı, durumu, iddiayı ya da belgeyi kendi adına hukuki olarak kabul ettiğini ve 
hukuksal ilişkilerini de bu zemin üzerine kuracağını betimleyen tek taraflı bir ey-
lem” olarak tanımlamaktadır (Eminoğlu, 2015: 125. Pazarcı, uluslararası hukukta 
tanımaya ilişkin en önemli unsurun, yeni aktörlerin/birimlerin diğer uluslarara-
sı aktörler tarafından tanınması olduğunu ifade etmektedir. Zira tanıma, tanıyan 
devlet açısından, yeni devletle olan ilişkilerde hukuksal bir çerçeve yaratacaktır. Bir 
aktörün, devlet olarak tanınması ile birlikte, o devletin varlığı hukuki olarak ortaya 
konmakla birlikte, bahsedilen yapıyı başka kaç devletin “tanıdığı” ya da bu devleti 
tanıma eyleminin değişik zamanlarda yapılmış olmasının ya da bu devletin tanın-
mamış olmasının ne gibi sonuçlara yol açabileceği önemli bir husustur (Pazarcı, 
2004: 336-337). Zira tanınmamış bir devletin uluslararası hukuk temelinde bir 
sorumluluğunun olup olmadığı konusu halen tartışılmaktadır. Devletler, tanıma 
işlevini kendi istek ve çıkarları doğrultusunda gerçekleştirir ve normal koşullarda 
hiçbir devlet diğerine tanıma yönünde baskı uygulayamaz. 

Tekrar belirtmek gerekir ki, devletler, tanınınca ortaya çıkmaz. Zira o devlet iç 
egemenliğe sahip olarak zaten var olmuştur ve tanıma, yalnızca onu tanıyan devlet 
ya da devletlerle hukuki ve siyasal anlamda temas kurma yetisi kazandırmaktadır. 
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Ne var ki, tanıma konusu, birçok devlet tarafından kendi çıkarlarına entegre bir si-
yasal araç ya da baskı unsuru olarak da kullanılmaktadır. Uluslararası hukuka göre, 
bir devlet başka devletlerle diplomatik temas kurmak ve antlaşmalar yapabilmek 
için onu “devlet” olarak tanımak zorundadır. Ayrıca hiçbir devlet, başka bir yapıyı 
“devlet” olarak tanımaya zorlanamaz. Diplomatik tanıma, tanımak isteyen devletin 
tek taraflı beyanıyla gerçekleşebileceği gibi, iki hükümet arasında “nota değişimi” 
ile de yapılabilir. 

Uluslararası hukukta tanıma iki çerçevede ele alınmaktadır. Bunlar ise kurucu 
ve açıklayıcı teorilerdir (Pazarcı, 2004: 337). Diplomatik tanımaya ilişkin kurucu 
teoriye göre, bir devletin uluslararası hukukta “kişi” olarak ele alınabilmesi için diğer 
devletler tarafından tanınması gerekmektedir. Bu işlemde 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 kurması-
dır (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 durumu-
nun ne olacağıdır (Vidmar, 2012: 361-387). Tanıma kararının, devletlere bırakıl-
mış siyasal bir karar olması, “kurucu” teorinin en temel eksikliğini oluşturmaktadır. 
Zira uygulama itibarıyla, devletler, her devlete karşı aynı pozisyonu sergilememek-
tedir. Yani, bu yönde ortaya konmuş “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 ku-
rucu unsurlarından biri olarak görmemektedir. Tanıma yalnızca, mevcut olan duru-
mun 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 dip-
lomatik tanıma değildir (Aksar, 2013: 240-241). Tanıma gerçekleşmeden de dev-
letler var olabilmektedir. Tanıma işlemi yalnızca, tanıyan devlet tarafından, tanınan 
yapının hukuki ve siyasal açıdan belirsiz olan durumuna son verilmesi anlamını 
taşımaktadır. 

Özçelik ve Pataraya'nın aktardığına göre, uluslararası hukuk çerçevesinde ta-
nımaya ilişkin olarak birçok farklı aktörden bahsedilmektedir. Bunlar; BM üyesi 
olarak tüm devletler tarafından tanınan, BM üyesi olmasına karşın bazı devletler 
tarafından tanınmayan (İsrail), BM'nin bir üyesiyken başka bir devletle adı değiş-
tirilen (Tayvan), BM üyelerinin önemli bir bölümü tarafından tanınan (Kosova) ve 
bir ya da birkaç BM üyesi tarafından devlet olarak tanınan aktörler (KKTC, Abhaz-
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ya, Güney Osetya) ile hiçbir devlet tarafından tanınmayan yapılar (Transdinyester) 
gibi örneklerdir (Özçelik ve Pataraya, 2019: 11). 

Kurucu ve açıklayıcı görüşün dışında, devletlerin tanınmasıyla ilgili iki ayrı ta-
nıma 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 sınırlanmış bir tanımayı ifade etmektedir. Tamamlanmamış ve belirsizlik 
içeren bu tanıma biçiminde, tanıyan devlet, tanıdığı devletin bağımsızlığı, otoritesi 
ve ülke içerisindeki siyasal otoritesine dair kuşku taşımaktadır ve bu kuşkular orta-
dan kalkana değin, geçici ve sınırlı bir tanımaya gitmektedir. Bu tanıma biçiminde, 
ticari ve konsolosluk temelinde ilişkiler kurulabilir. Fakat ileri düzey bir diplomatik 
ilişki tesis edilmez. De jure tanıma ise, bir devleti tam olarak tanıma anlamına gel-
mektedir. Tanıyan ve tanınan devletler, diplomatik ilişkiler kurar ve bunlar hukuki 
sonuç doğuracak biçimde yazılı belgelerle açıkça ortaya konmaktadır. 

Diplomatik manada fiilen tanınmıyor olsa da devletlerin uluslararası ilişkilerin 
bir parçasını oluşturduğu ortadadır. Nitekim tanınmayan devletler de “devlet olma 
iradelerini” açıkça ve tek taraflı bir eylemle ortaya koymuş bulunmaktadır. Fakat 
tanınmayan bir devletin, “devlet” olarak başarısı, devlet olabilme iradesini sürdür-
mesine ve bağımsızlığı ile egemenliğini sürdürebilmesine bağlıdır (Çakmak, 2014: 
74). Yeni devlet, bu tutumunu sürdürdüğü takdirde, belli bir zaman sonra çabası-
nın karşılığını alabilmekte ve diplomatik olarak tanınabilmektedir. Bu durum, “de 
facto” tanımanın da zamanla “de jure” tanımaya evrilebileceğinin de altını çizmek-
tedir. Ne var ki, devletlerin ne zaman ve ne şartta tanınacağı hususunu açıklıkla 
ortaya koyan genel-geçer bir hukuki belge bulunmamaktadır. Yani bu husustaki 
kafa karışıklığı devam etmektedir. Siyasi sebepler ve çıkarlar bu alanda hukuki ya 
da yasal düzenlemelerin önündedir. BM Antlaşması, 1975 tarihli Helsinki Nihai 
Senedi, 1990 tarihli Paris Antlaşması ve 1991 tarihli AB tarafından kabul edilmiş 
“Doğu Avrupa ve Eski Sovyetler Birliği’nde Yeni Devletlerin Tanınması ile İlgili 
Rehber” bu hususta ön plana çıkıyor olsa da yeni koşullar, güç ilişkileri ve siyasal çı-
karlar, devletlerin tanınmasına ilişkin yasal çerçeveyi karmaşık bir bağlama entegre 
etmektedir (Özçelik ve Pataraya, 2019: 13-14). 

Kuşkusuz, devlet olarak tanınmanın birçok yararı bulunmaktadır. Bunlardan 
en önemlisi, IMF ya da Dünya Bankası gibi kuruluşlara üye olabilme ve verdikleri 
mali/finansal yardımlardan yararlanabilme yetisi tanımasıdır. Ayrıca devlet olarak 
tanınma sonrasında, yabancı yatırım alabilme ve diğer devletlerle ekonomik iş bir-
liğine gidebilme gibi hususlar söz konusu olmaktadır (Özçelik ve Pataraya, 2019: 
14-15). Uluslararası kuruluşlar ve şirketlerce verilen destek kapsamında altyapı ya-
tırımları için gereken fonların sağlanabilmesi ve yine yabancı yatırımlar ekseninde 
yeni iş olanakları yaratılabilmesi de devletleri rahatlatan unsurlar arasında sayıla-
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bilir. Devletler diplomatik anlamda tanındığı takdirde uluslararası örgütlere üye 
olarak kendisi aleyhinde oluşabilecek hususları kontrol altına alabileceği gibi, çe-
şitli hususlarda uluslararası mahkemelere başvurabilme yetisine de kavuşmaktadır. 
Uluslararası antlaşma ve sözleşme yapma hakkının doğması da göz önünde bulun-
durulması gereken bir diğer etkendir. Ayrıca bir siyasal yapı devlet olarak tanındığı 
anda toprak bütünlüğü ve egemenliği de uluslararası hukukun garantisi altına alın-
makta ve bahsedilen topraklara yönelik dış müdahaleler de engellenebilmektedir. 

Özellikle Soğuk Savaş'ın sona erdiği dönemden başlayarak “devlet olma hakkı-
na” sahip olduğunu iddia eden ve bu nedenle siyasi statüsü tartışmalı birçok yapı 
ortaya çıkmış durumdadır. Uluslararası ilişkilere ve hukuka meydan okuyan tutum-
ları ile varlıklarının altını çizmeye çalışan bu aktörler, haritanın çeşitli kısımlarında 
ortaya çıkmış “kara delikler” olarak görülmektedir (Batta, 2013). Bu tartışmalı ya-
pıların bazıları belli bir uluslararası tanınmışlık seviyesine ulaşmışken bir bölümü 
hiçbir şekilde tanınmış değildir. Fakat belli bir düzeyde tanınmış olsun veya olma-
sın, bu birimler içerisinde faaliyet gösteren devlet aygıtı, bağımsızlık ilanı, otori-
teyi yansıtan çeşitli önlemler alma ile dış politika uygulamalarına gidebilme gibi 
hususlar özelinde çalışmaya devam etmektedir. Tanınmayan devletler olarak görü-
lebilecek bu yapıların statüsü, uluslararası politikada nereye yerleştirilebilecekleri 
ve uluslararası hukuk çerçevesi içerisine nasıl alınabilecekleri konusu günümüzün 
en önemli tartışma konularından birini oluşturmaktadır (Caspersen ve Stansfield, 
2011). 

Bu yapıları adlandırma hususunda çok farklı içerikler ortaya çıkmış durum-
dadır. 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 üze-
rinde durulan husus olmuştur. Pegg tarafından betimlenen “de facto” devlet; 

doğal yeteneği ile iktidara gelen ve toplum desteğine sahip örgütlenmiş bir 
siyasal yapının oluştuğu topraklarda kurulur. Bu siyasal yapı, kontrolü altında 
tuttuğu topraklarda yaşayan halka devlet hizmetleri sunabilecek bir kapasiteded-
ir. 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) ulaşamazsa uluslararası 
toplum tarafından gayrımeşru olarak görülmeye başlanır (Pegg, 1998).

Özçelik ve Pataraya, Caspersen tarafından betimlenen ve tanınmayan devlet-
lerin dört önemli özelliği olarak görülen unsurların da altını çizmiştir. Buna göre, 
tanınmayan devlet bağımsız olmalı ve topraklarının en az üçte ikisini kontrol al-
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tında tutmalıdır. İkincisi, devlet demokratik bir çerçevede inşa edilmeli ve böylece 
hükümet meşrulaştırılmalıdır. Üçüncüsü, bağımsızlık ilanı ya da referandumu ile 
“bağımsızlık” yönündeki talep açıkça ortaya konmalıdır. Dördüncü husus ise, ta-
nınmanın kendisi olarak görülmektedir. (Özçelik ve Pataraya, 2019: 17). Bu hu-
susta, Caspersen, “koruyucu devlet” olarak adlandırdığı bir devletin altını çizer ve 
bu devletlerin, bağımsızlık ilan eden ve devlet olarak tanınmak isteyen siyasal ya-
pıların 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 oluşturabilecektir. 

Florea da de facto devletleri belli bir bölgede şiddet kullanma tekeline sahip, 
fakat tanınmayan ayrılıkçı aktörler olarak betimlemiştir. Ona göre, de facto devlet-
ler, “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 ayrılık-
çı yapıların bağlı oldukları “ana devletin” ordularını mağlup etmesi ve dış destek 
gelmeden de kendilerini yönetebilecek ve meşru 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 durmuş bir diğer yazar olan Geldenhuys ise tanınma-
yan devletlere ilişkin “tartışmalı devlet” tanımlamasını yapmıştır. Ona göre, tanın-
mayan yapıların “tartışmalı” nitelemesine kavuşabilmek için en az 3 yıl bu şekilde 
varlıklarını sürdürmüş olmaları gerekmektedir (Goldenhuys, 2009: 26-28). Yani 
Geldenhuys, tanınmayan devlet kavramı içerisine net bir zaman dilimi yerleştir-
miştir. Ona göre de, 3 yılı aşkın bir süre tanınmayan devlet statüsünde kalacak olan 
devlet örgütlenmeleri, önünde sonunda ayrıldıkları devlet ve BM tarafından da 
tanınacaktır. 

Kolsto ise tanınmayan devletlere ilişkin olarak “quasi-devlet” isimlendirmesine 
başvurmuştur (Kolsto, 2006: 723-740). Ne var ki, iki ismin bu devlet türüne bakı-
şının belli bir farklılık içerdiği söylenmelidir. Kolsto, quasi devletlerin, uluslararası 
hukuk çerçevesinde tanınabilmek için mücadele etmekte olmalarına karşın henüz 
başarıya ulaşamamış, kendi ülkesi üzerinde egemen ve en az 2 yıldır da bu konumu-
nu devam ettiren yapılar olması gerektiğinin altını çizerek, Geldenhuys’in 3 yıl ola-
rak koyduğu zaman dilimini 2 yıla indirmiştir. (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 
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başarısız, egemen olduğunu iddia ettiği topluma devlet hizmetlerini sunmakta ye-
tersiz ve sosyal refahı sağlayamayacak yapılar olduğunu belirterek, bu devlet türüne 
oldukça negatif yaklaşmaktadır. Ona göre, quasi devletler dış yardıma muhtaçtır 
ve bunun en büyük sorumlusu da bu yapıların modern devlet statüsüne erişimini 
engelleyen uluslararası hukuktur (Jackson, 1990). 

Özçelik ve Pataraya'nın çalışmasında da altı çizilen ve O'Loughlin ile Ko-
lossov'un çalışmalarında adı geçen bir başka tanınmayan devlet türü ise “pseudo 
(sahte)” devlettir. Bu devlet türü, kendi içerisinde kurumsal yapısını oturtmuş ve 
oturtmamışlar olarak da ikiye ayrılmaktadır (Özçelik ve Pataraya, 2019: 18-19). 
Kurumsal yapısını oturtmuş pseudo devlet, diplomatik tanınma dışında bir dev-
letin sahip olması gereken tüm niteliklere sahip yapılar olarak görülmektedir. Ku-
rumsallaşmamış olanlar ise, kendi içerisinde devlet inşası sürecini sürdüren ve sınırlı 
bir egemenliğe haiz ve tanınmaya sahip olmayan yapılardır (Kolossov ve O’Lough-
lin, 1998: 151-176). 

Tanınmayan devletleri, “devlet dışı aktörler (non-state actors)” olarak tanımla-
yan belli çalışmalar da vardır. Ne var ki, devlet olma kapasitesine haiz ancak henüz 
tanınma hususunda ileri bir adım atamamış olan bu yapıları örgütler ya da sivil 
toplum kuruluşları seviyesine indirgeyen bu tanımlamanın sorunlu olduğu açıktır. 
Markedonov ise, “kısmen tanınmış devlet” olarak bir tanımlama yapmakta ve hem 
BM üyesi olmayan hem de BM üyelerinin önemli bir bölümü tarafından tanınma-
yan devletleri bu çerçevede değerlendirmektedir (Markedonov, 2015: 195-206). Bu 
yapılar, iç egemenliğe sahiptir ya da bunu korumaya çalışmaktadır, belli bir ulus-
lararası tanınırlığa da haizdir ve hedefleri de diplomatik tanıma noktasına ulaşarak 
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 düşüncesiyle açıklan-
maktadır. Ne var ki, Amerikan Devrimi ve Fransız Devrimi özelinde yaratılan bu 
düşünce, ancak I. Dünya Savaşı sonrası Wilson İlkeleri sonucunda hukuki bir bağ-
lama kavuşturulmaya çalışılmıştır (Kurubaş, 2004: 152). Ancak uluslararası hukuk, 
self-determinasyon ilkesinin uygulanmasına ilişkin net bir çerçeve ortaya koyabil-
miş değildir. Hans Kelsen, self-determinasyon ilkesinin gerisindeki mantığı açıklar-
ken; 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 paylaşmasına binaen kendi devletlerini kurmaları olarak 
betimlenebilecek bir değerlendirme yapmıştır (Kelsen, 1941: 605). Yani, bahsedilen 
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bu gruplar, içerisinde bulundukları devletlere herhangi bir aidiyet hissetmemekte ve 
kendilerine ait bir devlet kurmak istemektedir. Tabi ki, böyle bir yapının oluşması, 
ancak uluslararası toplum tarafından tanınmalarıyla mümkün olabilecektir. 

Wilson İlkeleri’nin self-determinasyonu özendiren yaklaşımı baştan ciddi bir 
heyecan ve destekle karşılanmış olmasına karşın, uygulanmasının oldukça zor ol-
ması, özellikle de bağımsız olacak devletlerin nasıl ve kimler tarafından belirlene-
ceğine ilişkin kuralların belli olmamasından dolayı pratikte ciddi sorunlarla karşı 
karşıya kalmıştır. Hangi halkların self-determinasyon uygulamasına başvurabilece-
ği, 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 Savaşı sonrası Wilson tarafından bir hak olarak ortaya konan self-de-
terminasyon hiçbir uluslararası belgede “hak” olarak yer alamamış ve yalnızca bir 
ilke olarak üzerinde durulmuştur. Gerek 1945 tarihli BM Sözleşmesi’nin 45. ve 
55. maddeleri gerekse de 1960 ve 1970 yıllarında BM tarafından alınan kararlarda 
“self-determinasyon” sözcüğünden bahsedilmiş, fakat tüm bu belgelerde self-deter-
minasyon hakkının nasıl uygulanacağından bahsedilmeden bu ilkeye saygı duyula-
cağının üzerinde durulmuştur (Cop ve Eymirlioğlu, 2005: 115-146). 

Kelsen’e göre, bir devletten ayrılabilmek iki farklı statü çerçevesinde mümkün 
olmaktadır. Bunlardan birincisi olan “savaşan” statüsü, iç savaşlar ekseninde ortaya 
çıkmaktadır. Silahlı ve devlet dışı aktörlerin uluslararası politikaya müdahil olma-
ları anlamında geçici ve ilk aşama olarak bilinen savaşan statüsü yalnızca iç savaş-
lar 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 tanıdı-
ğı görülmektedir. Bu tanımanın sağlanabilmesi için, bir yanda zaten tanınan bir 
hükümetin, diğer yanda ise düzenli ve sorumlu bir ordu ile hareket eden ve ülke-
nin bir kısmında kontrolü elde tutan isyancı kuvvetlerin bulunması gerekmektedir 
(Kelsen, 1941: 616-617). 

Savaşan statüsünün tanınması tamamıyla devletlerin takdirine kalmıştır. Fakat 
bunun için temelde üç şartın yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bunlardan 
birincisi, devlet içindeki çatışmanın yerel bir aktör tarafından başlatılması ve devlet 
topraklarının küçük bir bölümünde başladıktan sonra nüfusun büyük bir kısmını 
içine alan geniş kapsamlı bir uluslararası savaşa dönüşmelidir. İkinci önemli husus 
ise, ayaklanan kuvvetlerin kendilerine ait gördükleri toprakların büyük bir bölümü-
nü kontrol altına almış ve yönetmeye başlamış olmaları gerekmektedir. Son olarak 
ise, ayaklanan kesimin savaş hukukuna uygun bir şekilde hareket etmesi ve sorumlu 
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bir otoriteye bağlı olarak düzenli bir ordu ekseninde mücadelesini yürütüyor olması 
önemlidir (Cop ve Eymirlioğlu, 2005: 131). Ayrıca bu üç şartın yanı sıra, savaş 
halinin belli bir süreye ve yoğunluğa ulaşmış olması da bir dışsallık olarak kritik 
önemdedir. 

Devletlerin toprak bütünlüğüne saygı duyulması hususunda uluslararası hu-
kuka yerleşik olan ilke, siyasal temelde ayrılmayı yasaklamaktadır. Ne var ki, bu 
husus Eminoğlu’nun da altını çizdiği üzere, yalnızca devletlerarası ilişkiler 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 barışı sağlayabilecek ve egemenliği beraberinde getirecek bir kontrolün sağ-
lanması ile gerçekleşebilmektedir. Self-determinasyon kavramına ilişkin ilke veya 
hak olduğuna yönelik tartışmalar sürerken, bu kavramın ayrılma hakkını çağrış-
tırdığına ilişkin bir ön kabul de bulunmaktadır. Bir etnik/ulusal azınlığın, daha 
önceden var olmayan bir egemenliği inşa etmek üzere içinde yaşadığı devletten “ay-
rılarak” yeni bir devlet kurması bu çerçevede ele alınmaktadır. Fakat bu uygulama, 
devletlerin toprak bütünlüğünün altını önemle çizen BM kurallarıyla çatıştığından 
bu örgüt tarafından kabul edilmemektedir. Ne var ki, bugün iç egemenlik ile iliş-
kilendirilerek ve bunun bir sonucu olarak görülerek ayrılıkçı self-determinasyon 
hakkının varlığını savunan analizler de yapılmaktadır. 

Self-determinasyon ilkesine ilişkin olarak ortaya çıkan ilk mesele, kendi ka-
derini belirleyecek halkın kim olduğudur. İkincisi ise, bu ilkenin ayrılma hakkını 
içerip içermediği ve nasıl uygulanabileceğidir. Üçüncü mesele ise, bu ilkenin bir 
uluslararası hukuk kuralı haline gelip gelmediğidir (Kurubaş, 2004: 154). Nitekim 
uluslararası belgelerde “halk” kavramının içeriği net bir şekilde betimlenmemiştir. 
Bu bağlamda, yaşadığı devlette baskı ve zulme uğradığını iddia eden halklar, bu 
ilkeye dayanarak ulusal kurtuluş mücadelesi yürüttüğüne ilişkin bir ön kabulü yan-
sıtabilmektedir. BM, bu ilkeyi, “yabancı sömürüsü, egemenliği ya da işgali altında 
olan halklar” için benimsemiş olduğunu ifade ediyor olsa da bugün için artık sö-
mürge ya da işgal 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 düşünmek istememeleridir. Zira böyle bir durumda, bu halklar 
egemenlik iddiasında ve talebinde bulunarak bahsedilen devletlerin ülkesel bütün-
lüklerini tehlikeye atabileceklerdir (Kurubaş, 2004: 155). 

1981’de yayınlanan BM Raporu’nda halk teriminden ne anlaşılabileceği belli 
ölçütlerle ortaya konmuştur. Buna göre, ayrı bir kültür, dil ya da din, ortak bir 
tarih ve toplumsal kimliği sürdürmeye yönelik bir bağlılığın yanı sıra tanımlanmış 
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bir toprak parçası üzerinde bütünleşen grup, halkı oluşturur (BM, Erişim Tari-
hi: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 görüşe göre ise, bu grupların bir halk olarak 
görülebilmeleri için, “öteki” tarafından tanınma yönünde belli hamlelerde bunul-
muş olması gerekmektedir. Yani içinde yaşadığı devlet veya uluslararası toplumun 
bu yönde bir ön kabulü ya da tanımayı betimlemiş olması önemli bir kriterdir.

Crawford ise, bir halkın tanımlanmasının amaca ve çıkara göre değişebileceğini 
belirterek, kavramın “siyasal” olan doğasının altını çizmektedir. Bu noktada, self 
determinasyon hakkı söz konusu olduğunda iki tür halkın varlığından bahsedilebil-
mektedir. 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 siya-
sal bir nitelik taşır ve güç ile çıkar gibi kavramlarla yakın bir ilişkisi vardır (Kurubaş, 
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 dış egemenlik olarak da değerlendirilebilecek self-determinasyon uluslara-
rası hukuka göre yalnızca sömürge halkları için geçerlidir. Yani yalnızca sömürge 
halkları için self-determinasyon hakkından söz edilebilmektedir. Bir devlet içinde 
yaşayan etnik/ulusal azınlıklar tarafından ortaya konacak ayrılma talepleri BM ta-
rafından meşru ve geçerli görülmemektedir. Bunun temel nedeni de, daha önce de 
belirttiğimiz gibi, BM sisteminin merkezine yerleştirilmiş olan “devlet ülkesinin 
bütünlüğü” prensibidir. Bu prensibe göre, bir devlet ülkesinin bütünlüğü, ancak 
o devletin izin vermesiyle hukuki geçerliliği de olan değişikliklere uğratılabilir. 
Uluslararası hukuk çerçevesinde böyle bir uygulamanın hakim olmasının önemli 
nedenlerinden biri, demokratik kurum ve kuralların tam manasıyla yerleşmediği 
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 kavuşursa, her etnik grup ve hatta kabile kendi dev-
letine sahip olabilmeyi bir hak olarak benimseyebilecektir. 

Ayrılma kavramının andlaşmalar hukuku ve BM Genel Kurul Kararlarınca ta-
nımlanmamış olduğunu görüyoruz. Crawford’a göre ayrılma, “eski egemen dev-
letin 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 ol-
sun, isterse de olmasın) belli bir toprak parçasının geri alınması” olarak tanımla-
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maktadır (Anderson, 2013: 342-345). Taşdemir’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 siyasal birimin kurulması şeklin-
de hayata geçirilir. Ayrılma hakkı genel itibarıyla kaos, istikrarsızlık ve yıkıcılık gibi 
kelimelerle anlamlandırılmaktadır (Taşdemir, 2016: 649). 

Taşdemir’in Buchanan’dan aktardığına göre, rızaya dayalı ayrılık kendi içerisin-
de iki alt grupta incelenmektedir. Bunlardan birincisi anayasal temelde ayrılmadır. 
Bu ayrılma türünde devletin ayrılmaya rıza göstermesi söz konusudur. Rıza da çe-
şitli müzakereler yoluyla ya da anayasanın açık bir hükmüyle ortaya konmaktadır. 
Anayasanın açık hükmü genellikle federe ya da eyalet birimlerine sahip ülkelerde 
varolmaktadır. İkinci tür ise siyasal müzakere yoluyla ayrılma olarak bilinmekte-
dir. Burada devlet anayasal anlamda başka bir çözüm bulamadığında ve ayrılıkçı 
olan birim ya da birimlerle ilişkiler barışçıl ve dostane bir görünüm arz ettiğinde 
siyasi müzakere yolu kullanılır. İrlanda Cumhuriyeti’nin Birleşik Krallık’tan ve Sin-
gapur’un Malezya’dan ayrılması bu bağlamda değerlendirilebilir (Taşdemir, 2016: 
649-651). 

Tek yanlı ayrılma içerisinde bulunulan devletin rızası olmadan ve kuvvet kul-
lanma tehdidi ya da direkt olarak kuvvet kullanma yoluyla olmaktadır. Bu ayrılma 
türünde anayasal bir ayrılma hakkı olmadığı gibi, siyasal müzakere de başarısızlığa 
uğramıştır. Taşdemir’e göre, tek yanlı ayrılma hakkını “asıl” hak olarak gören ve “dü-
zeltici” hak olarak gören yaklaşımlar da anlamlıdır. Düzeltici hak yaklaşımına göre, 
belli bir devlet içerisinde ağır insan hakkı ihlalleri gören ya da haksız bir şekilde top-
rakları ilhak edilen ya da özerklik ve azınlık hakları sürekli bir şekilde kısıtlanan ve 
belli bir bölgede yoğunlaşmış olan bir grubun ahlaken ayrılma hakkı bulunmaktadır. 
Asıl hak yaklaşımına göre ise ayrılma hakkı hiçbir kısıtlamaya uğratılamaz ve içerisin-
de yaşanan devlet hak gaspı uygulamıyor olsa da bir bölgede yaşayan belli bir grubun 
ayrılma hakkı bulunmaktadır. Taşdemir’in Buchanan’dan aktardığına göre, asıl hak 
yaklaşımı içerisinde de iki anlayış bulunmaktadır (Taşdemir, 2016: 649-651). Buna 
göre, ayırt edici yaklaşım etnik kimlik, milliyet, din/mezhep gibi belli karakteristik 
özellikler üzerinden tanımlanan grupların self-determinasyon özelinde ayrılma hakkı 
bulunmalıdır. Asıl hak olarak gören yaklaşım içerisindeki ikinci anlayış ise “iradeci” 
bağlamda tanımlanmaktadır. İradeci bağlama göre ise, belli bir grubun ayrılma hak-
kından 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. 
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4. KOSOVA, ABHAZYA VE GÜNEY OSETYA’NIN MEVCUT SİYASAL 
STATÜLERİNİN ANLAMLANDIRILMASI 
Yugoslavya’nın dağılması sonrası, bu ülkeden arda kalan sorunlar içerisinde en 
önemlilerinden biri Kosova’nın statüsüne ilişkin hukuki ve siyasal tartışma olmuş-
tur. Tito’nun Yugoslavya özelinde karşı karşıya kaldığı “milliyetler meselesi” öze-
linde çözmekte en fazla güçlük çektiği hususların başında gelen Kosova’nın siyasal 
aidiyeti konusu, 1974 tarihli Yugoslavya Federal Anayasası’na göre belli bir sonuca 
bağlanmıştı (The Constitution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, Eri-
şim Tarihi 18.5.2019). Arnavut ve Sırp ulusal kimliklerinin çatıştığı bir bölge olan 
Kosova, bu anayasaya göre Sırbistan Federal Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlı “özerk” 
bir bölge haline getirilmiş ve bölgeye geniş çaplı siyasal muhtariyet hakları tanın-
mıştır. 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 çalışan 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 oluşmasına karşı çıkması, statü sorununun yalnızca ertelenmesi-
ne yol açan bir yaklaşım geliştirilmiştir. 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 determi-
nasyon yoluyla birlikten ayrılma hakkına” sahip olmadığını ilan etmiştir (Nagash, 
2013: 66-76). Yani, Kosova’nın geleceğini Sırbistan’ın kararına ve geleceğine huku-
ki anlamda bağımlı kılmıştır. 

Nitekim Yugoslavya’nın dağılması esnasında, cumhuriyet statüsüne sahip bi-
leşenler 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 edilme-
miştir (Türkeş ve Akşit, 2007: 79- 114). Tito’nun 1980’de ölümü sonrası, özel-
likle Milosevic’in iktidara gelmesiyle Kosova’da Arnavut kimliğinin baskılanması 
ve bölgenin özerklik statüsünün önce içinin boşaltılıp daha sonra da kaldırılması, 
Yugoslavya’nın dağılma sürecine de girmesiyle, Kosova’nın bağımsızlığı yönündeki 
faaliyetlerin ve istekliliğinin de artmasına yol açmıştır. Ne var ki, bu bölgenin 1974 
tarihli Yugoslavya Anayasası’na göre ayrılma hakkının olmaması ve “self-determi-
nasyon” hakkının kullanımı hususunda BM’de ve uluslararası politika ekseninde 
üzerinde uzlaşılmış genel bir uygulamanın bulunmaması gerek Badinter Komis-
yonu’nun gerekse de BM’nin Kosova konusunda herhangi bir karar almasını en-
gellemiştir. Birlik cumhuriyetlerinin tek tek ayrılması sonrasında Sırbistan ve Ka-
radağ’dan ibaret bir federasyon haline gelen ve Sırp kimliği özelinde hareket eden 
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Yugoslavya ise, daha en başından 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 ol-
duğunu belirterek, Rugova önderliğindeki Kosovalı Arnavutların taleplerini reddet-
miştir (Bekaj, 2010). Sonrasında ise, Kosova’da büyük çaplı bir iç savaşın başladığı-
nı ve UÇK ile Yugoslav Ordusu ile Kosova’daki Sırp milisleri arasında yaşanan bu 
mücadelenin oldukça kanlı bir sürece eklemlendiğini biliyoruz. Meselenin çözümü 
için yapılan müzakereler sonuç vermeyip, özellikle de Rambouillet’de gerçekleştiri-
len görüşmeler de sonuçsuz kalınca ABD’nin çabasıyla NATO’nun bir operasyon 
gerçekleştirdiğini ve Belgrad’ın da vurulduğu bu operasyon neticesinde Yugoslav 
Ordusu’nun Kosova’dan çekildiğini biliyoruz (Hering, 2000: 224-245). BM Gü-
venlik 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 ulus-
lararası bir koalisyona (UNMIK) devretmiş ve güvenliğin de NATO’nun öncü-
lük ettiği ve BM gözetiminde oluşturulan Kosova Gücü (KFOR)’ne bırakmıştır 
(.Security Council Resolution 1244 (1999) on the Situation Relating Kosovo, 
Erişim Tarihi: 18.05.2019). 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 sağlanmış ve bu 
süreçte devlet kurumları inşasına da başlanmıştır. Bu zaman diliminde, Belgrad’ın 
Priştine üzerindeki egemenliği “fiilen” ortadan kalkmıştır. 

BM Kosova Özel Temsilcisi Martti Ahtisaari’nin Kosovalı Arnavutlar ve Sırbis-
tan ile görüşerek hazırladığı rapor, tarafların geri adım atmaya niyetinin olmadığını 
ortaya koymuştur. Ahtisaari, Kosova’nın geniş çaplı bir özerklik çerçevesinde de olsa 
Sırbistan’a bağlı kalamayacağını, yaşanan iç savaş ve 1999’dan itibaren kurgulanan 
uluslararası yönetim çerçevesinde farklı bir gerçeklik oluştuğunu ve bu nedenle de 
“uluslararası gözlemcilerin nezaretinde” Kosova’ya bağımsızlık verilmesinin uygun 
olacağı tavsiyesini veren bir rapor hazırlamıştır (Gallucci, 2018). Bu rapor, Belgrad 
ve ona destek veren Moskova ve Pekin gibi aktörlerce reddedilmiş olmasına karşın, 
Priştine’de ve Washington, Londra ve Paris gibi Batılı başkentlerde memnuniyetle 
karşılanmıştır. Sonrasında ise, 17 Şubat 2008 tarihi itibarıyla, Kosova’nın “tek ta-
raflı” olarak bağımsızlığını ilan ettiğini biliyoruz. Bu bağımsızlık, ilk anda ABD, 
İngiltere, Fransa, Türkiye gibi ülkeler başta olmak üzere çok sayıda devletçe tanın-
mış, Sırbistan’ın yanı sıra Rusya, Çin, Yunanistan, İspanya ve Güney Kıbrıs gibi 
aktörlerce de reddedilmiştir. Şubat 2019 itibarıyla, BM üyesi 116 ülke Kosova’nın 
bağımsızlığını tanımakta, 28 AB üyesinden 23'ü de tanıyan ülkeler arasında bulun-
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maktadır. Bu ülkenin bağımsızlığını tanımayan 5 AB üyesi ise, ayrılıkçılık temelli 
problemler yaşayan ya da Kosova'nın bir emsal teşkil etmesinden çekinen İspanya, 
Güney Kıbrıs (Kıbrıs Cumhuriyeti), Slovakya, Romanya ile Güney Kıbrıs'a destek 
veren Yunanistan olmuştur (https://balkaneu.com/eu-members-pressure-recogni-
ze-kosovo/, (Erişim Tarihi 18.5.2019). 

Kosova’nın 17 Şubat 2008 tarihi itibarıyla ilan ettiği bağımsızlık bildirgesi son-
rasında, “tek taraflı” olarak bağımsızlık ilan eden Priştine’nin “self-determinasyon” 
hakkının olup olmadığına dair tartışmalar alevlenmiştir. Nitekim BM Antlaşması 
ve çeşitli uluslararası belgeler, devletlerin toprak bütünlüğü ilkesinin altını kalın çiz-
gilerle çizmekte ve self-determinasyon ilkesinin uygulanmasını oldukça sınırlı bir 
bağlamda ele almaktadır. Kosova’nın “self-determinasyon” ilkesini bir “hak” olarak 
uygulaması noktasında iki faktörün önemli olduğu değerlendirilmektedir. Bunlar-
dan birincisi, Kosova’nın yeniden Sırbistan’a eklemlenmesini sağlayacak herhangi bir 
çözümün kalmamış olmasıdır. İkinci husus ise, Kosova’nın sui generis, yani kendisi-
ne özgü bir örnek olduğu ve herhangi bir şekilde emsal teşkil etmesi ihtimalinin ola-
mayacağının altını çizmektedir (https://balkaneu.com/eu-members-pressure-recog-
nize-kosovo/, Erişim Tarihi 18.5.2019). Taşdemir’in aktardığına ve Ker-Lindsay’in 
belirttiğine göre, Kosova’nın sui generis bir örnek oluşturmasını sağlayan üç temel 
unsur bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Yugoslavya içerisinde “özerk” bir bölge 
olan ve statüsü zaten her daim tartışılmış olan Kosova’nın bu dağılma sürecindeki 
pozisyonudur. İkincisi ise, 1990’lı yıllarda Kosova topraklarında yaşanan ağır insan 
hakları ihlalleri ve iç savaşın yarattığı duygusal kopuş ve Kosova ile Sırbistan arasında 
oluşmuş siyasal mesafe olarak görülmektedir. Üçüncü unsur ise, Kosova Krizi’ne 
BM’nin cevabı ve 1999-2008 yılları arasında bölgede yaratılmış “de facto” siyasal 
yapının altını çizdiği devlet mekanizması olmuştur (Lindsay, 2013: 837-856). 

Taşdemir’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 yetkilendirilmemiş 
olması göz önünde bulundurulmalıdır. İkinci argüman üzerinde durulduğunda ise, 
Kosova’nın bağımsızlık girişimi düzeltici ya da son çare olarak başvurulan ayrıl-
ma hakkı (remedial secession) doktrini çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu doktrine 
göre, eğer bir siyasal birimin “içsel self-determinasyon” hakkı sistematik olarak ihlal 
edilirse, o birimin “dışsal 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 doğmuş-
tur. Ne var ki, Kosova özelinde, bu görüşü zayıflatan ya da anlamsızlaştıran bir 
durumun yaşandığı da belirtilebilmektedir. Zira düzeltici ayrılma hakkı ekseninde 
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bakıldığında, 1999’da gerçekleştirilen NATO müdahalesi öncesinde Kosova'da çok 
ağır insan hakları ihlalleri söz konusuyken, 2008'de ilan edilmiş bir bağımsızlık için 
bu hakkın ortaya konması mümkün görünmemektedir. Zira 1999-2008 arası dö-
nemde Kosova'daki yaygın insan hakları ihlalleri ortadan kalkmıştır (Arsava, 2009: 
13). Bu dönemde Kosova, uluslararası bir yönetim tarafından idare edilmiş ve 1244 
sayılı karara istinaden de yerel bir özerklik söz konusu olmuştur. 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 değerlendirmiş ve böyle bir yapının yeniden Belg-
rad'a bağlanmasını imkânsız görmüşlerdir. 

Sırbistan, Kosova’nın ilan ettiği bağımsızlığın kendi toprak bütünlüğünü ihlal 
ettiğini ve yasal bir temeli olmadığını belirterek bu kararı reddetmiştir. Belgrad, bu 
tutumunun yanı sıra, kuvvet kullanmayacağını belirterek 15 Ağustos 2008 tarihi 
itibarıyla BM Genel Kurulu’na başvuru yaparak, Priştine’nin tek taraflı bağımsızlık 
bildirgesinin uluslararası hukuka uygunluğu konusunda danışma görüşü sunulma-
sını istemiştir. Belgrad’ın bu isteği Eylül 2008’de yürürlüğe konmuş ve Uluslarara-
sı Adalet Divanı, 22 Temmuz 2009 tarihinde verdiği kararla Kosova’nın “bağım-
sızlık bildirisinin” uluslararası hukuka aykırı olmadığına kanaat getirmiştir. Fakat 
Divan’ın Kosova’nın Sırbistan’dan ayrılmasının üzerinde durmadığını, bu konuda 
kendisini yetkili görmediğini ve yalnızca bağımsızlık bildirgesini hukuki olarak de-
ğerlendirdiğini belirtmek gerekir. Ayrılma hususunda Divan’dan görüş istenmediği 
gibi, UAD, bu konuyu siyasal bir süreç olarak değerlendirerek konuyla ilgili her-
hangi bir değerlendirmede bulunmamıştır (Taşdemir, 2016: 655).

Kosova’nın, bugün itibarıyla, kendi toprakları özelinde kuzeyde Sırp azınlığın 
ağırlıklı olarak yaşadığı 4 belediye dışında (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, Sırbis-
tan ile AB gözetiminde yürütülen müzakereler ekseninde geniş çaplı bir özerkliğe 
sahip olacak şekilde “Sırp Belediyeler Birliği” olarak kurgulanmak istenmektedir 
(https://balkaninsight.com/2018/07/10/serb-municipalities-association-needs-ko-
sovo-laws-changes-07-10-2018/, Erişim Tarihi 18.5.2019). Ne var ki, bu konuda 
herhangi bir ilerleme sağlanabilmiş değildir. Zira bölge halkı Kosova’ya bağlı kal-
mak istemediği gibi, Belgrad’ın, Priştine’nin otoritesini tanıması anlamına gelecek 
bu hususta istekli olmadığını belirtmek gerekir. Yani, “tek taraflı” bir bağımsızlık 
ilanı ile kendi statüsüne dair tartışmalı bir süreci başlatmış olan Kosova’nın, kendi 
toprakları içerisinde de içsel egemenliğini yansıtamadığı belli bir bölgenin olduğu 
ve bu bölge halkının da tıpkı Priştine’nin yaptığı gibi self-determinasyon ilkesine 
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yaslanmaya çalıştığını da belirtmek gerekmektedir. Bu durum, Kosova’nın yanı sıra, 
başta Bosna-Hersek olmak üzere, Balkanlar’da ve hatta dünyanın pek çok ihtilaflı 
bölgesinde aynı tutumun sergilenmesine yol açabilecek bir uygulamaya işaret et-
mektedir. 

Geldenhuys’in tanımlamasına göre değerlendirildiğinde, Kosova’nın, statüsüne 
ilişkin tartışma 3 yılı aşkın bir süredir devam ettiği için “tartışmalı devlet” olarak 
değerlendirilmesi mümkündür. Bu durum, Kolsto ve O’Loughlin tarafından ta-
nımlanan “quasi devlet” tanımlamasını da Kosova açısından anlamlı kılmaktadır. 
Ayrıca Kosova, Caspersen’in önemle altını çizdiği üzere, başta ABD olmak üzere 
Batılı devletleri bağımsızlığına destek hususunda “koruyucu devletler” olarak ya-
nında bulmuş bir yapı arz etmektedir. 

Kosova’nın “self-determinasyon” yönünde aldığı tek taraflı bağımsızlık kararı-
nın barış, istikrar ve bölgesel güvenlik gibi hususlar üzerinden çok geniş bir tanıma 
çerçevesine kavuşması, kararın “siyasal” doğasının altını çizmiş ve ayrılıkçı bölge-
lerin dış politika stratejileri bağlamında araçsallaştırılabileceğini ortaya koymuştur. 
Zira Kosova’nın “sui generis” olduğu ifade edilen bağımsızlık kararı, farklı ülkeler-
ce, farklı ayrılıkçı bölgeler temelinde de “sui generis” olduğu iddia edilecek emsal-
lerle karşılanabilirdi. Nitekim Rusya ve Çin ile bu bağımsızlık ilanını tanımayan 5 
AB üyesi başta olmak üzere, hem kendi içerisinde ayrılıkçı eksende sorunlarla karşı 
karşıya olan hem de uluslararası hukukun zorlanmasıyla beliren bu örneğin çeşitli 
sorunlara yol açabileceğini belirten birçok ülke ve aktör, Priştine’nin Belgrad’dan 
kopmasına karşı çıkmıştır. Bu ülkeler, devletlerin toprak bütünlüğü ve devlet ege-
menliği gibi kavramları ön planda tutmuştur. Fakat bu yöndeki açıklamalar ve uya-
rılar ciddi bir tesir yaratmamış ve özellikle Sırbistan’ın en önemli destekçisi olarak 
bilinen Rusya, eski Sovyet coğrafyasında kendisiyle iyi ilişkiler içerisinde olmayan 
ülkelere yönelik “ayrılıkçı bölgeler” kozunu kullanmaya başlamıştır. Bu yönde Mos-
kova’nın ilk ve en önemli adımı ise, 1990’ların başından bu yana Gürcistan içerisin-
de ayrılıkçı bir eğilime haiz ve “de facto” bağımsız yapılar olarak bilinen Abhazya ile 
Güney Osetya’nın bağımsızlıklarını tanıma noktasında gelmiştir. 

“Renkli devrimler” içerisinde en önemlilerinden biri olarak bilinen Gül Devri-
mi neticesinde iktidara gelen Saakaşvili’nin NATO ve AB üyeliğini ön plana koyan 
ve Rusya’yı kıyasıya eleştiren tavrından ve eylemlerinden memnun olmayan Rusya, 
1990’ların başından bu yana zaten koruması altında bulundurduğu Abhazya ile 
Güney Osetya’nın bağımsızlığını Ağustos 2008’deki kısa süreli savaş sonrasında ta-
nımıştır (Cheterian, 2009: 155-170). Dönemin Rusya Devlet Başkanı Medvedev, 
Kosova’nın tanınması durumunda Rusya’nın benzer bir hamleyi bu bölgeler özelin-
de uygulamaya koyabileceğini belirtmişti (https://www.nytimes.com/2008/08/27/
world/europe/27medvedev.html ,Erişim Tarihi 18.5.2019). Bu nedenle, “de facto” 
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bağımsız Abhazya ile Güney Osetya’nın Rusya tarafından “bağımsız” devlet olarak 
tanınması ve bu bölgelerin Rusya ile geniş kapsamlı güvenlik antlaşmaları yaparak 
aynı ülkeyi “koruyucu devlet” olarak ilan etmesi hiç de sürpriz olmamıştır. Rusya da 
tıpkı Kosova özelinde Batılı aktörlerin yaptığı gibi barış, istikrar ve bölgesel güven-
lik gibi faktörlerin altını çizmiş ve Kosova’nın “sui generis” bir örnek olmayacağını, 
Abhazya ile Güney Osetya’nın da özü itibarıyla Kosova ile aynı paydada birleştikle-
rini ilan etmiştir (Taşdemir, 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 çatışmalar ve hatta etnik temizliğe varan bir iç savaş yaşanmıştır. Sonuç iti-
barıyla, Rusya’nın arabuluculuğunda varılan ateşkes ve Rus askerlerinin barış gücü 
adı altında her iki bölgenin Gürcistan ile olan sınırlarına yerleşmesiyle biten iç sa-
vaş 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 inşasına gitmelerini de beraberinde getirmiştir (Blakkisrud ve 
Kolsto, 2012: 281-298). 

Abhazya, SSCB’nin ilk yıllarında sahip olduğu “cumhuriyet” statüsünü iler-
leyen dönemde (Stalin dönemi) kaybetmiş ve Gürcistan’a bağlı “özerk” bir cum-
huriyete dönüştürülmüştür (Bagdasaryan ve Petrova, 2017). Nitekim SSCB’nin 
dağılma sürecine girdiği dönemde bu statünün yeniden “cumhuriyet” statüsüne 
yükseltilmesi yönünde girişimlerde bulunarak Gürcistan’a bağlı olmak istemediği-
ni gösterse de bu yöndeki talebine yanıt alamamıştır. 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 boşaltabilecek 
hamlelerde bulunması ihtimali Sohum’u önce tek taraflı bağımsızlık ilanına, son-
rasında ise Gürcistan Ordusu ile savaşa sürüklemiştir. Bu süreç ekseninde ise, Gür-
cü Ordusu’nun ilk zamanlarda elde ettiği başarıyı sürdüremediğini ve Rusya’nın da 
Abhazya’yı koruma yönünde girişimde bulunması sonrasında hem Gürcü Ordu-
su’nun hem de bölgede çoğunluğu oluşturan Gürcülerin Abhazya’yı terk ettiğini 
görüyoruz. 1993 sonrasında bölge “de facto” bağımsız ve kendi devlet aygıtını inşa 
eden bir yapı kurgulamıştır. Benzer bir durum Güney Osetya için de geçerlidir. 
SSCB döneminde Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye ayrılmış olan Osetya’nın 
Kuzey kısmı, Rusya’ya bağlanmış, Güney Osetya adlı coğrafi açıdan çok da büyük 
olmayan bölge ise “özerk bölge” statüsü ekseninde Gürcistan’a bağlı hale getiril-
miştir. Ne var ki, tıpkı Abhazlar gibi Osetler de Gürcülerle akraba olan bir halk 
değildir. Onların da en önemli talebi, Kuzey ve Güney Osetya’nın birleşerek Rusya 
içerisinde kalması olmuştur (https://www.rferl.org/a/caucasus-report-south-osse-
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tia-presidential-vote/28418230.html, Erişim Tarihi 18.5.2019). SSCB’nin dağıl-
ması esnasında, bölgenin Gürcistan’da kalması ve Abhazya ile dayanışma içerisinde 
Gürcistan’a karşı mücadele etme kararlılığı gösteren bölgenin “özerk” statüsünün 
kaldırılarak Tshinvali adıyla Güney Osetya’nın doğrudan Tiflis’e bağlı hale geti-
rilmesi, Güney Osetya’nın da “tek taraflı” olarak bağımsızlık ilanına gitmesine ve 
SSCB’ye bağlı bir cumhuriyet olduğunu ilan etmesiyle sonuçlanmıştır. Ne var ki, 
1991 sonrasında SSCB’nin dağılması ve Güney Osetya’nın bu durumda “bağım-
sızlık” ilanına başvurabilecek olması Gürcistan’ı bölgeye askeri müdahaleye itmiş-
tir. Ne var ki, Gürcü Ordusu, tıpkı Abhazya’da olduğu gibi, bu bölgede de Rus-
ya’yı karşısında bulmuş ve bölgeden çekilmek zorunda kalmıştır. Böylece her iki 
bölgede de Gürcistan’ın fiili egemenliği son bulmuştur. 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 değişmemiştir. Nitekim bu iki bölgeyi, Rus-
ya dışında, Moskova’nın talebi ve yardımları doğrultusunda birkaç BM üyesi ülke 
daha tanımıştır (http://tass.com/world/1007058 Erişim Tarihi 18.5.2019). Ne var 
ki, Abhazya ile Güney Osetya’nın “siyasal” manada çok fazla destek alamıyor olu-
şu, bu bölgelerin Kosova’nın sahip olduğu diplomatik tanınırlığa erişmesini güç-
leştirmiştir. Kosova artık sorun olarak anılmaktan daha fazlası haline gelmişken, 
Abhazya ile Güney Osetya, Güney Kafkasya özelinde istikrarsızlık yaratan sorun 
alanları olarak kabul görmektedir. 

Abhazya ile Güney Osetya’nın SSCB dönemindeki statüleri “özerk cumhu-
riyet” 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. Ni-
tekim birlik cumhuriyetlerinin dahi bu haktan yararlanmasının ne denli zor ol-
duğu ve baskılandığı düşünüldüğünde (1977 tarihli SSCB Anayasası’na uygun 
olarak 1990’da yapılan “birlik cumhuriyetlerinin SSCB’den ayrılmalarıyla ilgili so-
runların çözümüne ilişkin kanun ile o cumhuriyette sürekli olarak oturan Sovyet 
yurttaşlarının düzenlenecek referandumda 2/3’ünün onayı gerekliydi), birlik cum-
huriyetlerine bağlı özerk cumhuriyet ve bölge gibi yönetimsel yapılara “self-deter-
minasyon” hakkının tanınmadığı anlaşılabilmektedir (Demir, 2003: 41-71). Ni-
tekim 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 başvurduklarını 
görüyoruz. Ne var ki, bu girişimler, SSCB merkez yönetimi tarafından kabul gör-
memiş ve her iki bölgenin de “birlik cumhuriyeti” olan Gürcistan’a bağlı olduğu 
teyit edilmiştir.
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Gürcistan, tıpkı Kosova özelinde Sırbistan’ın üzerinde durduğu gibi, Abhazya 
ile Güney Osetya’nın “tek taraflı” bağımsızlık ilanlarının uluslararası hukuka yer-
leşik “devletlerin toprak bütünlüğü” ve “egemenliği” ilkelerine aykırı görmüş ve 
bu anlamda uluslararası toplumdan kendisine destek istemiştir. Nitekim Rusya ve 
birkaç BM üyesi ülke dışında bu hususta destek alan Tiflis, Kosova özelinde bu il-
kenin çiğnendiğini ve Kosova’nın “jus cogens” bir örnek olamayacağını bu bölgenin 
bağımsızlık ilanı esnasında da belirttiğini ifade eden Moskova’yı ikna edememek-
tedir. Rusya, Kosova’nın, Güney Osetya ve Abhazya için açık bir emsal olduğunu 
ve hukuki durumları arasında fark görmediğini belirtmektedir. Rusya, her iki böl-
genin de içsel egemenlik sahibi olduğunu ve yaşanan iç savaşın ardından “de facto” 
bağımsız yapılar haline dönüşen Abhazya ile Güney Osetya’da bir devletin sahip 
olması gereken hemen her unsurun inşa edildiği ve yapılandırıldığı birer devlet 
örgütlenmesinin oluşturulduğunu kaydetmektedir. Tıpkı Kosova özelinde yaşan-
dığı üzere, Abhazya ile Güney Osetya’nın statüsüne dair yapılan müzakerelerde de 
sonuç alınamamış olması bu yönde üzerinde durulan bir diğer husustur. 

Abhazya ile Güney Osetya’nın içsel self determinasyon haklarını, içerisinde ya-
şadıkları ülkede karşı karşıya bulundukları insan ve azınlık hakları ihlalleri ve silahlı 
saldırılar nedeniyle dışsal self determinasyona çevirme ihtiyacı hissettiklerine dair 
bir analiz de yapılabilir. Bu yönde, özellikle 1990’ların başında Gürcü Ordusu’nun 
her iki bölgeye yönelik olarak giriştiği operasyonlar ön planda tutulmaktadır. Ne 
var ki, tıpkı Kosova’da olduğu gibi, varılan ateşkes sonrası Gürcistan’ın bölgedeki 
egemenliği fiilen son bulduğu için, bu bölgelerde Tiflis eliyle girişilen insan/azınlık 
hakları ihlalleri son bulmuştur. Yani, 1993 sonrası için bu hususu ön planda tutarak 
dışsal self-determinasyon hakkını savunmak hukuki anlamda zorlama bir anlayışa 
işaret edecektir. 

Rusya, Abhazya ile Güney Osetya’nın Gürcistan’ın düzenlediği ya da düzenle-
yebileceği askeri operasyonlardan korunmasında, devlet aygıtının inşasında ve tek 
taraflı bağımsızlık ilanının tanınması noktasında “koruyucu devlet” rolünü oyna-
mıştır. 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 “tartışmalı” ve “quasi” devlet statülerine 
haiz oldukları da ifade edilebilir. 

SONUÇ
Devletlerin tanınması, hukuki bir işlem olmasına karşın, uluslararası politika ek-
seninde değerlendirilmesi gereken en önemli hususlardan biridir. Zira açıklayıcı 
bir işlem olduğuna ilişkin genel bir kabul olduğu söylenebilecekse de bir yapının, 
bağımsız devlet olarak, diğerleriyle eşit bir ilişki geliştirebilmesi, o yapının diğer 
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devletler tarafından diplomatik manada tanınmasına çok yüksek bir bağımlılık gös-
termektedir. Nitekim içsel egemenliğe sahip olmak, aynı oranda dış egemenliğe 
sahip olunacağına işaret eden bir uygulamaya işaret etmemektedir. Self-determi-
nasyon uygulamasının genel-geçer bir geçerliliğe kavuşturulamamış olması ve sö-
mürge halklarının bağımsızlaşması ya da özgürleştirilmesi süreci dışında bir “hak” 
vasfına dönüştürülememesi bu durumun temel nedenidir. Bugün itibarıyla self-de-
terminasyonun bir “ilke” mi, yoksa bir “hak” mı olduğuna ilişkin uygulama odaklı 
genel bir yanıt verilememektedir. Ne var ki, hukuki eksende değerlendirildiğinde 
ve özellikle BM uygulaması gözden geçirildiğinde, “sömürge yönetimleri” dışında 
self-determinasyonun bir ilke olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. 

İçsel self-determinasyon uygulamasına, içinde yaşadıkları devlet özelinde bir 
yanıt verilmediği takdirde, dışsal self-determinasyon uygulamasına gidilmesinin bir 
“hak” olduğuna ilişkin analizler de yapılmaktadır. Zira de facto, tartışmalı, quasi ya 
da pseudo devlet kategorilerinden biri çerçevesinde analiz edilmemek ve istikrarlı 
bir bölgesel güvenlik sisteminin geliştirilebilmesi için, bu tarz siyasal yapıların dip-
lomatik tanınırlığa haiz ve dış egemenliğini açıkça yansıtan aktörler haline dönüş-
türülmesinin 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 ilişkin dönüm noktası ise Kosova’nın 17 Şu-
bat 2008’de ilan ettiği tek taraflı bağımsızlık olmuştur. Eski Yugoslavya Anayasası’na 
göre böyle bir yetkisi olmamasına ve BM tarafından kabul edilen toprak bütünlüğü 
ve egemenlik ilkesini ihlal ediyor olmasına karşın, “jus cogens” bir uygulama ola-
rak gösterilen Kosova’nın bağımsızlığı, özellikle koruyucu devletin siyasal gücü ve 
etkinliği ekseninde önemli oranda kabul görmüştür. 2019 itibarıyla BM üyesi 116 
devlet tarafından diplomatik anlamda tanınmış olan Kosova’nın bağımsızlığı, UAD 
tarafından ise yalnızca ilan edilen “bağımsızlık bildirgesi” ekseninde değerlendiril-
miş ve bu bildirge hukuka aykırı olarak görülmemiştir. Fakat UAD’nin “ayrılma” 
hakkı bağlamında bir değerlendirme yapmadığına dikkat çekmek gerekir. Sırbistan, 
Rusya, Çin ve 5 AB üyesi başta olmak üzere birçok ülkeyse, ayrılıkçı girişimleri 
özendirerek devletlerin toprak bütünlüğü ilkesine zarar vereceği gerekçesiyle, olum-
suz bir emsal olarak gördükleri bu bağımsızlığı kabul etmemiştir. Rusya, bu bağım-
sızlığı 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 Yugos-
lavya içerisindeki statüsüne benzer bir görünüme haizdi ve hukuken bu bölgelerin 
de birlikten ayrılma hakkı bulunmuyordu. Devletlerin toprak bütünlüğü ilkesi ek-

Bir Uluslararası Güvenlik Meselesi Olarak Diplomatik Tanıma: Kosova, Abhazya ve Güney Osetya Örnekleri



568

seninde değerlendirildiğinde de bu iki bölgenin Gürcistan’a bağlı olmaları gerek-
mektedir. Ne var ki, her iki bölge de 1990’ların başında yaşanan silahlı çatışmaların 
ardından “de facto” bağımsız birer yapıya dönüşmüş ve Rusya’yı da koruyucu devlet 
vasfıyla yanlarında bulmuşlardır. Hem Sohum hem de Tshinvali, iç egemenliğe haiz 
olduklarını ve Gürcistan’da yaşanan hak gaspları ve insan hakları ihlalleri nedeniy-
le içsel self-determinasyonu, dışsal olana çevirdiklerini ilan etmişlerdir. Rusya ise, 
2008’de yaşanan kısa süreli bir savaşında ardından, hem kendi çıkarlarına aykırı 
hareket eden Tiflis’i cezalandırmak hem de Kosova’nın olumsuz bir “emsal” olabile-
ceğini gösterebilmek adına, Abhazya ile Güney Osetya’yı birer bağımsız devlet ola-
rak tanımış ve birkaç BM üyesinin daha tanımasını sağlamıştır. Bu yönden, sürecin 
Kosova’ya benzer işlediği, fakat bu örnekle UAD kararı bulunmadığı söylenebilir. 
Ayrıca, Abhazya ile Güney Osetya’nın bağımsızlıklarını Rusya dışında yalnızca bir-
kaç BM üyesinin tanıması, Kosova ile kıyaslandığında çarpıcıdır. Kosova’nın arka-
sındaki 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 uygula-
manın var olmadığını söyleyebiliriz. Self-determinasyon ilkesinin, hak olarak kul-
lanılması hususundaki hukuki mevzuatın belirsiz olması ve uluslararası aktörlerin 
kendi güçlerine ve çıkarlarına referansla çeşitli bölgelerin ya da yapıların ayrılıkçılık 
girişimlerini meşrulaştırmaya çalışması ise, diplomatik tanıma unsurunun önemli 
bir güvenlik problemi olarak belirmesine yol açmaktadır. 
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2002 yılında yargılama yetkisini kullanmaya başlayan Uluslararası Ceza Mahke-
mesi, daimi nitelikte kurulan ilk uluslararası ceza mahkemesidir. Zira II. Dünya 
Savaşı sonrasında kurulan Nürnberg ve Tokyo geçici ceza mahkemeleri, sınırlı bir 
süre için, sınırlı bir bölgede yargılama yetkilerini kullanmışlardır (Parlak, 2015:39). 
İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan söylem “never again”, “bir daha asla” dü-
şüncesi olmuştur. Bu söylemdeki amaç çok ciddi boyutlara varan sivil ölümleri-
nin gerçekleşmesine asla izin verilmeyeceği yönündeydi. Ancak 1990’larda, Eski 
Yugoslavya ve Ruanda da etnik ve dini sebeplere bağlı olarak çıkan çatışmalarda 
sivil ölümleri çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Sorumluların yargılanması amacıy-
la Birleşmiş Milletler tarafından, 1993 yılında Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza 
Mahkemesi ve 1994’te de Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesini kurulmuştur 
(Uzun, 2003:25). Ancak her iki mahkemenin de daimi bir statüsü bulunmamakta-
dır. Geçici mahkemelere sürekli duyulan ihtiyaç, uluslararası toplumu bu nitelikte 
bir uluslararası ceza mahkemesi kurmaya yönlendirmiş ve 1998 yılında kurulan 
Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2002 yılında yargılama yetkisini kullanmaya başla-
mıştır. Diğer uluslararası mahkemelerin aksine, Uluslararası Ceza Mahkemesi, suç 
ve cezaların şahsiliği ilkesi gereğince, devletleri değil, suçu işleyen bireyleri herhangi 
bir istisnaya yer vermeksizin yargılamaktadır.

1. ROMA STATÜSÜ ve KAPSAMI

1.1. Uluslararası Suçlar 
Mahkeme’nin statüsünü oluşturan Roma Statüsü, Mahkeme’nin işleyişini, görev 
ve yetkilerini, Mahkeme’nin yargılama yetkisine giren suçların tanımlarını, unsur-
larını detaylı bir şekilde düzenlemektedir. Bu kapsamda Roma Statüsü’nün hem 
bir uluslararası sözleşme hem de bir ceza kanunu olduğunu söylemek yanlış olma-
yacaktır. Statü’de düzenlendiği üzere, Mahkeme her türlü uluslararası suça yönelik 
yargılama yetkisini kullanmamaktadır. Mahkeme yalnızca soykırım, insanlığa karşı 
suçlar, savaş suçları ve saldırı suçuna yönelik yalnızca bireyleri yargılamaktadır. 

Soykırım suçu 6. maddesinde düzenleme konusu yapılmıştır. Buna göre, soykı-
rım, “ulusal, etnik, ırki ya da dini bir grubu kısmen veya tamamen yok etmek ama-
cıyla” gerçekleştirilen eylemler olarak düzenlenmiş ve eylemlerin kapsamı madde 
metninde detaylandırılmıştır (Roma Statüsü, m.6). Soykırım suçu açısından temel 
olarak tartışılan husus, soykırım suçunun işlenmesi için ‘plan’ şartının gerekli olup 
olmadığı yönünde olmuş ancak madde metninde plan şartına yer verilmemiştir. 
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Fakat Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı, Ömer El Beşir’in tutuklama kararında 
plan unsurunun soykırım suçunun ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etmiştir 
(Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Dosya No. 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 işlenmesi için zorunlu bir unsurdur. 

Mahkeme’nin yargılama yetkisi içine giren diğer suç, Roma Statüsü’nün 7. 
maddesinde düzenlenen insanlığa karşı suçlardır. İnsanlığa karşı suçlar, “herhangi 
bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen 
aşağıdaki eylemleri kapsamaktadır…” Düzenleme de dikkat çeken hususlardan 
biri, saldırının yapıldığı sivil nüfus açısından herhangi bir özel şartın öngörülmemiş 
olmasıdır. Zira kapsam içine alınan sivil nüfus, bir etnik, ırk, din vs. grup ile sınır-
landırılmamış, herhangi bir sivil nüfusa karşı işlenmiş olması yeterli görülmüştür. 
Diğer öneli unsur ise saldırının yaygın ve sistematik olmasıdır. Her iki terimin an-
lamına da Roma Statüsünde yer verilmemiştir, ancak yine Mahkeme kararları ile bu 
iki terimi açıklığa kavuşturmuştur. 

“Yaygın” olmasını, saldırının çok geniş çaplı olması ve zarar gören sivil sayısı 
ile ilişkilendirmiştir. ( 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 dâhi-
linde olmayan organize bir saldırı olarak açıklamıştır (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), De-
cision on the Confirmation of Charges, 30 September, paras 394–397.

Oldukça önem arz eden ve en geniş düzenleme konusu yapılan üçüncü ise, 
suç savaş suçlarıdır. Roma Statüsü madde 8(1)’de yapılan tanımlamaya göre, ‘bir 
plan veya politikanın ya da bu tarz suçların büyük çapta işlenmesinin bir parçası 
olarak işlenmesi başta olmak üzere, Mahkemenin savaş suçları üzerinde yargı yetkisi 
vardır.’ İfade etmek gerekir ki savaş suçunun işlenebilmesi için uluslararası silahlı 
çatışma veya uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmanın varlığı zorunludur. Bu 
nedenle Roma Statüsü’nün 8. maddesinde, uluslararası çatışmalarda işlenen savaş 
suçları ve uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda işlenen suçlarına yöne-
lik ikili bir ayrım öngörülmüştür. Her iki durumda da işlenen savaş suçlarının bir 
plan ve politikanın sonucunda veya büyük çapta işlenmesi gerekmektedir.

Son suç olarak saldırı suçu düzenleme konusu yapılmıştır. 1998 yılında Roma 
Statüsü tamamlandığında saldırı suçunun tanımı konusunda konsensüse varıla-
mamıştır, bu nedenle 2010 yılında Kampala’da toplanan taraf devletler ilgili suçu 
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tanımlamış ancak Mahkeme’nin yargılama yetkisi aktif hale getirilmemiştir (Emir, 
2015:119). Zira bu suça yönelik yargılama yetkisinin aktive edilmesi 17 Temmuz 
2018 tarihine bırakılmıştır. Saldırı suçu tanımı Birleşmiş Milletler Genel Kuru-
lu’nun 3314 numaralı, 14 Aralık 1974 tarihli bildirisine dayanılarak yapılmıştır. 
Buna göre, “bir devlet tarafından başka bir devletin egemenliğine, ülke bütünlüğü-
ne veya siyasal bağımsızlığına karşı BM Şartı’na aykırı herhangi bir şekilde silahlı 
kuvvet kullanılması” olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Ant-
laşması’nın 2(4) maddesine aykırı müdahaleler saldırı suçu olarak kabul edilebile-
cektir (BM Antlaşması m.2(4) ve istisnaları m.51 ve m.39).

1.2. Mahkeme’nin Yargılama Yetkisi
İfade edildiği üzere, Roma Statüsü bir uluslararası sözleşme niteliğindedir, bu ne-
denle taraf olmayan devletler açısından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Yargı yetki-
sinin kullanılmasına dair ön koşulların düzenlendiği 12. Madde de belirtildiği üzere, 
Roma Statüsüne taraf olan devlet, aynı zamanda mahkemenin yargılama yetkisini 
de kabul etmiş sayılacaktır. Bu kapsamda taraf devletin toprakları üzerinde bir suç 
işlenmesi veya taraf devletin vatandaşı tarafından yukarıda bahsi geçen suçlardan 
herhangi birinin işlenmesi halinde Mahkeme yargılama yetkisini kullanabilecektir. 
Ancak taraf olma zorunluluğuna Roma Statüsü ‘nün 13. maddesinde istisna yara-
tılmıştır. Yargı yetkisinin kullanılmasına dair bu maddesinde düzenlendiği üzere:

Bu tüzük hükümleri gereğince, 5. maddede bahis konusu bir suç ile ilgili 
olarak Mahkeme, aşağıdaki koşullarda yargı yetkisini kullanabilir: 

(a) 14. madde gereğince bir taraf devlet tarafından Mahkeme savcısına baş-
vurulan bir veya birden fazla suçun işlenmiş göründüğü durum; 

(b) Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin VII. bölümüne uygun olarak hareket 
eden BM Güvenlik Konseyi tarafından Mahkeme savcısına başvurulan bir veya 
birden fazla suçun işlenmiş göründüğü durum; 

(c) 15. maddeye uygun olarak bir suçun işlendiğine dair savcı tarafından 
soruşturma başlatılması.

Söz konusu maddenin metninden anlaşılacağı üzere, Mahkeme’nin yargı yet-
kisine giren herhangi bir suç işlendiğinde, Mahkeme’yi üç farklı mekanizma hare-
kete geçirebilecektir. Bunlardan ilki taraf devletin kendisi, ikincisi savcı (savcının 
kendiliğinden harekete geçme yetkisi) ve son olarak Birleşmiş Milletlerin Güvenlik 
Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenliğin korunması kapsamında sahip olduğu 
yetkiye dayanarak Mahkeme’yi harekete geçirmesi durumudur. Zira taraf olmayan 
devlete karşı Mahkeme’yi harekete geçirme yetkisi yalnızca Güvenlik Konseyine 
verilmiştir. Bu kapsamda taraf olmayan devlet topraklarında işlenen uluslararası 
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suçlar, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın VII bölümüne (uluslararası barış ve gü-
venlik) yönelik bir tehdit oluşturması halinde, Güvenlik Konseyi durumu Mahke-
me’ye bildirerek yargılama yapılmasını isteyebilecektir. 

2. TÜRKİYE VE ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ 
Mahkeme karşısında Türkiye’nin durumuna bakacak olursak, Türkiye her ne ka-
dar Roma Statüsü’nün oluşum süresince büyük katkılar sağlamış olsa da Mahke-
me’nin yargılama yetkisinin dışında kalmayı tercih etmiştir. Avrupa Birliği uyum 
süreci ile birlikte tekrar Türkiye’nin gündemine giren Mahkeme, iç hukukta bazı 
değişikliklerin yapılmasına olumlu katkılar sağlamıştır. En temel değişikler Türk 
Ceza Kanunu’nda yapılmıştır, zira ilk defa soykırım ve insanlığa karşı suçlar Türk 
Ceza Kanunu kapsamı içine alınmış, ancak savaş suçları ve saldırı suçu kapsam dışı 
bırakılmıştır. Savaş suçlarına yönelik düzenleme 1930 tarihli Askeri Ceza Kanu-
nu’dur. Ancak ifade etmek gerekir ki, Roma Statüsü’nde oldukça geniş yer verilen 
savaş suçları ile karşılaştırılınca, 1930 tarihli Askeri Ceza Kanunu oldukça yetersiz 
kalmaktadır. Zira Askeri Ceza Kanunu yalnızca malvarlığına yönelik savaş suçları 
düzenleme konusu yapılmıştır.

Ceza Kanunu yanında, Anayasa’da da Ceza Mahkemesine taraf olmaya yönelik 
düzenleme yapılmıştır. Anayasa madde 38’de yapılan düzenleme ile vatandaşın iade 
edilmemesi ilkesine istisna yaratılmıştır. Maddenin son fıkrasında ifade edildiği 
üzere; ‘Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç 
olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilemez.’ Bu düzenle-
me ile suç sebebiyle vatandaşın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne verilebileceği hü-
küm altında alınmıştır. Her ne kadar detaylı bir iç hukuk düzenlemesi yapılmış olsa 
da, Türkiye’nin yakın bir gelecekte Mahkeme’ye taraf olma niyetinde olmadığını 
söylemek yanlış olmayacaktır.

Zira Türkiye’nin Roma Statü’süne dair itirazları karşılık bulmamıştır. Bu itiraz-
lardan ilki, terör suçunun uluslararası bir suç olarak Roma Statüsü kapsamı içine 
alınması yönünde olmuştur. Ancak bu talep, terör suçunun uluslararası ve herkesin 
üzerinde konsensüse vardığı bir tanımının yokluğu nedeniyle kabul edilmemiştir. 
Türkiye’nin ikinci itirazı, Mahkeme savcısının, Roma Statüsü’nün 15. maddesinde 
düzenlenmiş 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 soruşturma açabilir.’ Türk he-
yeti, savcının proprio motu harekete geçme yetkisinin, aşırı yetki donatımı olacağı 
kanaatindedir.

Türkiye’nin taraf olmamasının resmi son sebebi ise savaş suçlarına dair yapı-
lan düzenlemelerdir. Daha önce değindiğimiz üzere, Uluslararası Ceza Mahkemesi, 
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hem uluslararası silahlı çatışmalarda, hem uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatış-
malarda işlenen savaş suçu faillerinin yargılanması gerekliliğini, Roma Statü’sünün 
8. maddesinde hüküm altına almıştır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok dev-
let uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda işlenen savaş suçlarına yönelik 
sivillerin yargılanmasını, devletin içişlerine karışmak anlamına geldiğini bildirmiş 
ve savaş suçunu düzenleyen 8. maddenin ikinci kısmını kabul edilemez bulmuştur. 
Ancak kabul etmek gerekir ki, değişen dünya düzeni, devlet dışı aktörlerin silahlı 
çatışmalardaki rolü, uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda meydana ge-
len yüksek oranlı sivil ölümleri, bu tür çatışmalarda işlenen savaş suçlarının soruş-
turulmasını zorunlu hale getirmiştir.

Türkiye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesine taraf olması halinde, Mahke-
me’nin, Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütü ile olan mücade-
lesini ‘uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma’ olarak değerlendirme olasılığı 
oldukça yüksektir. Her ne kadar uluslararası hukukçuların çoğunluğu, terör örgüt-
lerinin silahlı çatışma tarafı olmayacağını ifade etse de silahlı çatışmaların değişen 
doğası, değişen ve gelişen 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 çatışmaların unsurlarını 
ve bunun doğal sonucu olarak uygulanacak insancıl hukuku tartışma konusu yap-
mayı zorunlu kılmaktadır. 

3. SİLAHLI ÇATIŞMA HUKUKU VE TÜRKİYE’DE TERÖRLE MÜCADELE

3.1. 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokoller 
Bilindiği üzere insancıl hukuk, savaş hukuku ve silahlı çatışma hukuku aynı bilim 
dalıdır. Temel silahlı çatışma hukuku kaynakları dört farklı sözleşmeyi içeren 1949 
Cenevre Sözleşmeleri: 1-Harp Halindeki Silahlı Kuvvetlerin Hasta ve Yaralıların 
Vaziyetlerinin Islahı Hakkında Cenevre Sözleşmesi, 2-Silahlı Kuvvetlerin Denizde-
ki Hasta, Yaralı ve Kazazedelerinin Vaziyetlerinin Islahı Hakkında Cenevre Sözleş-
mesi, 3-Harp Esirlerine Yapılacak Muamele ile ilgili Cenevre Sözleşmesi, 4- Harp 
Zamanında Sivillerin Korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmeleridir. 

Bu sözleşmeleri takiben 1977 tarihinde 1949 Cenevre Sözleşmelerine Ek Pro-
tokol I (2 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmelerine Ek Uluslararası Silahlı Ça-
tışmaların Mağdurlarının Korunmasına İlişkin Protokol I) ve Ek Protokol II (12 
Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmelerine Ek Uluslararası Olmayan Silahlı Ça-
tışma Mağdurlarının Korunmasına İlişkin Protokol II) ve son olarak 2005 tarihli 
Ek Protokol III (12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Konvansiyonlarına Ek ve İlave 
Bir Ayırt Edici Ambleme İlişkin Protokol III). 

Zeynep Erhan Bulut



577

İnsancıl hukuk açısından temel teşkil eden 1949 Cenevre Sözleşmeleri, 10 Şu-
bat 1954 yılında Türkiye tarafından onaylanmıştır. Ancak Türkiye 1977 tarihli Ek 
Protokol I ve II’nin dışında kalmayı tercih etmiştir. Son olarak 2005 yılında imza-
lanıp, 2007 yılında yürürlüğe giren Ek Protokol III 7 Aralık 2007 tarihinde Türkiye 
tarafından imzalanmıştır. Bu Sözleşmeler ve Ek Protokoller çatışma hukukunun 
temelini oluşturmaktadır. Roma Statüsü’nün de melez bir çatışma hukuku düzenle-
mesi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zira Roma Statüsü hem insan hakları 
hukuku hem de silahlı çatışmalara yönelik düzenlemeleri ile insancıl hukukun bir 
parçasını oluşturmaktadır.

Türkiye Ek Protokol I ve II gibi Roma Statüsü’nün de dışında kalmayı tercih 
etmiştir. Bu statünün dışında kalınmasının en etkili sebebinin yukarıda da belirt-
tiğimiz üzere uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalara yönelik düzenleme-
ler olduğu kanaatindeyiz. Zira uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmaların 
Roma Statüsünde ki tanımı, önceki düzenlemelerde bu tür çatışmalar için gerekli 
olan şartları azaltarak uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma oluşum eşiğini 
oldukça aşağı çekmiştir. Örneğin 1949 Cenevre Sözleşmeleri ortak 3. madde, ulus-
lararası nitelikte olmayan silahlı çatışmaları, yalnızca uluslararası silahlı çatışmanın 
zıt anlamlısı olarak hüküm altına almış ve herhangi bir tanımlama yapmamıştır. 
Ortak 3. maddeye göre, “Yüksek Akit Taraflarından birinin topraklarında ortaya 
çıkan uluslararası nitelikli olmayan bir silahlı çatışma durumunda, çatışmaya taraf 
olanlardan her biri, en azından aşağıdaki hükümleri uygulamakla yükümlü ola-
caktır…”

Bu düzenleme kapsamında, çatışma için iki akit taraf gerekmekte ve çatışma 
taraflardan birinin topraklarında devam etmekte olmalıdır. Bunlarında ötesinde 
her iki tarafın taraf olma yetisinin bulunması, başka bir ifadeyle uluslararası hukuk 
kapsamında yasal (legalization) taraflar olması gerekmektedir. Terör örgütlerinin 
uluslararası hukuk açısından legal olduklarını ve bir çatışmaya taraf olabilecekle-
rini kabul etmek mümkün değildir. Zira bu nedenle legal kabul edilmeyen terör 
örgütleri ile devam eden silahlı mücadeleleri, uluslararası nitelikte olmayan silahlı 
çatışma değil, terörle mücadele olarak kabul edilmektedir. Ancak birçok uluslara-
rası hukukçu bu algının değiştiğini ifade etmektedir, bu yazarlar terörle mücadele-
nin düşük seviyeli silahlı çatışmayı da içinde barındırabileceğini düşünmektedirler 
(Rona, 2004). 

1949 Cenevre Sözleşmelerine Ek Protokol II, ana sözleşmelerin aksine, ulusla-
rarası nitelikte olmayan silahlı çatışmaları tanımlayarak koşullarını da belirtmiştir. 
Buna göre Ek Protokol II’de; 
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Yüksek sözleşmeci bir tarafın (devletin) toprağında, taraf devletin silahlı 
güçleri ile muhalif silahlı güçler veya sorumlu bir komuta altında, devamlı-
lık arz eden ve planlı askeri harekâtlar yürütmeyi ve bu protokolü uygulamayı 
mümkün kılacak şekilde bu ülkenin toprağının bir parçasında denetimi elinde 
bulunduran diğer örgütlü silahlı gruplar arasında cereyan eden tüm silahlı çatış-
malara uygulanır” denmektedir. 

Ek Protokol II oldukça detaylı bir tanım ihtiva etmektedir. Tanımın belirle-
yici özelliğini çatışmanın taraflarının belirlediğini söylemek yanlış olmayacaktır. 
Uluslararası silahlı çatışmalarda tarafların tespiti göreceli de olsa daha kolaydır, zira 
çatışmanın tarafları devletlerdir. Ancak uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatış-
malarda devlet ve örgütlü silahlı güçlerin varlığı söz konusudur. Ek Protokol II kap-
samında 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 koşullardır. Bu koşullardan herhangi birisini yerine getiremeyen 
silahlı bir grubun uluslararası nitelikte olmayan bir silahlı çatışmanın tarafı olması 
mümkün değildir.

Bu kapsamda denilebilir ki; insancıl hukukun uluslararası nitelikte olmayan 
silahlı çatışmalarda uygulanabilmesi için gerekli olan eşik Ek Protokol II tarafından 
oldukça yüksek tutulmuştur. 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 kazanma-
mıştır. Ancak terör örgütü PKK, 24 Ocak 1995 yılında Birleşmiş 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 Sözleşmelerine ve 
Ek Protokol I ve bağlı kalacağını ifade etmiştir. Terör örgütünün Ek Protokol II’ye 
dair herhangi bir deklarasyonda bulunmamasının sebebinin ‘terörle mücadele’ ha-
reketinin, ‘uluslararası silahlı çatışma’ olarak yasalaştırma çabasından kaynaklamak-
tadır. Zira bölücü terör örgütü PKK, Ek Protokol I kapsamında eylemlerini “ulusal 
bağımsızlık hareketi” olarak kabul ettirme amacındadır. Bu nedenle terör örgütü 
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PKK, 1995 tarihli deklarasyonunu, uluslararası silahlı çatışmaların korunmasına 
ilişkin I Numaralı Ek Protokol’un 96(3) maddesine dayandırmıştır. 

Yüksek Akit Taraflardan birine karşı Madde 1 paragraf 4’te bahsi geçen 
türdeki bir silahlı çatışmaya girilen bir halı temsil eden otorite ilgili çatışmaya 
ilişkin olarak Sözleşmeleri ve bu Protokol’ün 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 işgaline ve ırkçı rejimlere 
karşı mücadele ettiği silahlı çatışmalar da dahildir.” Terör örgütü PKK, ilgili dek-
larasyonla, kendilerini bağımsızlık savaşçısı olarak yasalaştırmaya çalışıp Güneydo-
ğu’daki durumu Ek Protokol Madde 1(4) uyarınca uluslararası silahlı çatışma olarak 
gösterme çabasındadır. Ancak ifade etmek gerekir ki, uluslararası silahlı çatışmanın 
tarafı olabilmek için, uluslararası hukukun bir süjesi olmak gerekir. Ayrık görüşler 
mevcut olsa da Fatma Taşdemir’in de ifade ettiği üzere, terörist gruplar uluslararası 
hukukun süjesi değildirler (2012: 119).

Bu nedenle uluslararası silahlı çatışmalarda uygulanan I Numaralı Ek Protokol 
Madde 1(4)’ün terör örgütlerine uygulanması terör örgütlerinin uluslararası hu-
kukun süjesi olamaması nedeniyle söz konusu olmayacaktır. Ayrıca madde ancak 
sömürgeci devletlere karşı uygulama alanı bulmaktadır bu nedenle Türkiye’ye yö-
nelik uygulaman alanı bulması imkânsızdır.  Daha da önemlisi Türkiye sözleşmeye 
taraf değildir ve sözleşmelerin taraf olmayan devletleri bağlayıcı etkisi yoktur. Bu 
durumun tek istisnası sözleşmedeki düzenlemelerin örf ve adet hukuku niteliğini 
kazanmış 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 dahilin-
de, hükümet kurumları ile organize silahlı gruplar arasında ya da bu grupların ken-
di aralarında meydana gelen uzun süreli silahlı çatışmalarda uygulanır.” Görüldüğü 
üzere Roma Statüsü; Ek Protokol’ün aksine, devletle çatışma halinde olan organize 
silahlı grupların, devlet topraklarının bir kısmını kontrol altında tutması gerekli-
liğini ortadan kaldırmıştır. 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 zorunluluğu-
nun ortadan kaldırılması, Roma Statü’sünün uluslararası nitelikte olmayan silahla 
çatışmanın meydana gelmesi için gerekli olan eşiği düşürdüğü temel noktadır. Zira 
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buna göre Roma Statüsü 8. madde, uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmala-
rın oluşması için, devlet dışı silahlı grupların “sorumlu bir komutanın yönetiminde 
olması ve ülkesinin bir bölümünde sürekli ve düzenli askeri harekât yürütmeye izin 
verecek düzeyde denetim sağlaması gerekmemektedir.” (Taşdemir, 2012: 138).

Bazı uluslararası hukukçular, bu durumun uluslararası nitelikte olmayan silah-
lı çatışmalar ile terörle mücadele kavramını birbirine yakınlaştırdığını, hatta bazı 
durumlarda bu iki olgunun kesişebileceğini belirtmektedirler (Rona, 2004). Zira 
Türkiye’nin terörle mücadele veya “iç güvenlik harekâtının”, Mahkeme tarafından, 
Roma Statüsü Madde 8 kapsamında uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma 
olarak yorumlanma olasılığı oldukça yüksektir. Örneğin Çaycı, Türkiye’nin terörle 
mücadele hareketlerinin düşük yoğunlukta bir silahlı çatışma olduğunu ve Ortak 
Madde 3’ün uygulanabileceği kanaatindedir. Şöyle ki, Çaycı şu ifadelerle teröristle-
rin düşük yoğunlukta çatışma yürütecek yetide olduğunu ifade etmektedir: “günü-
müz teröristi, düşük yoğunlukta çatışma olarak adlandırılan bir savaş biçimini sevk 
ve idare etmekte, icra etmektedir.” (Çaycı, 1989:5).

Başka bir ifadeyle, terörist gruplar, organize silahlı güçler olarak hareket edebil-
dikleri takdirde, uluslararası nitelikti olmayan silahlı çatışmanın tarafı olabilecek-
lerdir (Rona, 2004). Böylelikle terörist grupların terör eylemleri, terör suçu olarak 
devletin iç meselesi olacak ve egemen olan devlet, bu kişilere kendi iç hukukuna 
göre yargılayabilecektir. Ancak organize olmuş terörist grupla, bu grubun terör 
eylemleri dışında kalan uzun sureli bir çatışma ortamı varsa, uluslararası nitelikte 
olmayan silahlı çatışma olarak yorumlanabilecek ve Roma Statüsü altında bu tür 
silahlı çatışmalarda işlenen savaş suçları failleri Uluslararası Ceza Mahkemesi tara-
fından yargılanabilecektir. 

Bu nedenle Türk heyetinin uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda 
işlenen savaş suçlarının Roma Statüsü kapsamı içine alınmasına yönelik çekinceleri 
anlaşılabilir niteliktedir. Zira Roma Statüsünün eşiği düşüren tanımı ve uluslararası 
hukukçuların son tartışmaları, Türkiye’nin terör örgütü PKK ile olan mücadelesini, 
terörle mücadele olarak değil, uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma olarak 
değerlendirilme riskini de taşımaktadır.

SONUÇ
Türkiye iç güvenliğin sağlanması kapsamında yürüttüğü mücadeleyi uluslararası 
nitelikte iç çatışma olarak kabul etmemektedir. Bu nedenle insancıl ya da savaş 
hukuku yerine, insan hakları hukuku uygulama alanı bulmaktadır. Türkiye bazı çe-
kincelerle birlikte tüm insan hakları sözleşmelerine taraftır ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin yargılama yetkisini kabul etmiş durumdadır. Bu nedenle mücadele 
kapsamında insan haklarının korunması, insancıl hukukun uygulanmasından daha 
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fazla koruma sağlamaktadır. Bu nedenle Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin durumu 
uluslararası nitelikte silahlı çatışma 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 taşımaktadır. Bunun da ötesinde Türkiye’nin 
iç güvenlik hususunda yetersiz devlet olarak algılanmasına sebebiyet verebilecektir 
(Taşdemir, 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 gerçekleştirerek sivil ölümlere 
sebebiyet vermiştir. Bu nedenle Ek Protokollere taraf olmayan Türkiye’nin, Roma 
Statüsü dışında kalması ve Mahkeme’nin yargılama yetkisini kabul etmemesi poli-
tik açıdan doğru bir karar olup, bu düzenlemelerin kötüye kullanılma olasılığının 
yüksek olması nedeniyle devam edilmesi gereken bir siyasi tutumdur. 
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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. Conse-
quently, 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 Conven-
tion 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 Inter-
national 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, na-
tional 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) 
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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 itself. According to Article 12 of the 
Universal Declaration of Human Rights: “No one shall be subjected to arbitrary in-
terference 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 protec-
tion 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-be-
ing 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 pre-
vent 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.  
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According to Article 6(3) of Treaty on the European Union (TEU), funda-
mental 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 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 be-
tween 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 deter-
mining 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. Accord-
ingly, “[e]veryone has the right to the protection of personal data concerning them.” 
Personal data means “any information relating to an identified or identifiable natu-
ral 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. 
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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 en-
tered 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 
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 pro-
cessing 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, detec-
tion 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 whenev-
er 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 Ire-
land 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 appre-
ciation, 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 in-
vestigation 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 
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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.  

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 informa-
tion 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-traf-
ficking but also acts of terrorism. 

The Directive 2016/681 on the use of PNR for the prevention, detection, in-
vestigation and prosecution of terrorist offences and serious crime specifically regu-
lates 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 Mem-
ber 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 Par-
liament 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 ac-
knowledged 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. 
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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 de-
fence are divided between supranational governance in the Area of Freedom, Secu-
rity and Justice, stipulated in the TFEU and intergovernmental structures prevalent 
in the Common Foreign and Security Policy.   

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 un-
der the third pillar of the Treaty, counter-terrorism was subject to intergovernmen-
tal 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 imple-
mentation 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 estab-
lished the European Counter Terrorism Centre in 2016, improving the organisa-
tion 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 
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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 proportional-
ity 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 encom-
pass 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). 

The term that is used rather more frequently in data protection and privacy leg-
islation 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 terri-
tories. ‘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 infor-
mation 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. Bal-
ancing between surveillance and national security has already been relevant in earli-
er 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 
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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 trans-
fer 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 
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 with-
out 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 rev-
elations 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). 
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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 pro-
tection 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 super-
vising 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 in-
creasingly 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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INTRODUCTION

The stated aim of security sector reform and governance (SSR/G) is to build a se-
curity sector which will function in line with good governance principles (OECD, 
2007). SSR represents liberal peace and statebuilding paradigms, theoretical foun-
dation 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 re-
inforcing 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 con-
flict-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 vi-
olence, 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 governmental-
ity re-producing SSR/G theory and practice”. Drawing upon the lenses of neolib-
eral 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 peo-
ple’s behaviors by political rationalities, governmental techniques and technologies, 
notably the security mechanisms (Foucault, 2007; 2008). Neoliberal governmen-
tality 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 
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mechanisms, and that will ultimately be responsible for its own life (Lemke, 2001; 
Güvenç-Salgırlı and Aykan, 2018).

While neoliberalism is widely seen as a top-down project imposed on popu-
lations, governmentality includes bottom-up flows in the analysis and deals pri-
marily 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 resist-
ance, 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 ration-
ality, 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, neo-
liberal governments are distinguished from the welfare state by their commitment 
to re-produce themselves through the freedoms or capacities of those who are gov-
erned (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 cul-
ture has not taken root. In these societies, people cannot be convinced for self-reg-
ulation, 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 cul-
tural 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, re-
spect 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 
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ownership debates (Donais, 2009). Liberal peace and statebuilding have been criti-
cized for being coercive, technocratic, culturally-insensitive, and imposing Western 
mode of Weberian state. Power holders’ resistance and unwillingness, local cul-
tural 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 imple-
mentation. 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). Particu-
larly, 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 
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actors should recognize local realities, adopt open-ended reform processes, and seek 
for ways of reconciling liberal and illiberal, modern and traditional, legal and ille-
gal, 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.
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 em-
bodied by security apparatus (Wulf, 2007). Since the late 20th Century, neolibe-
ral 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 do-
main 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 secu-
rity. While privatization merged public and private spheres in security provision, 
responsibilization through produced norms, standards, codes of conduct, best prac-
tices, 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 sovereign-
ty-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, po-
litical 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 exer-
cise 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 
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crimes against humanity, ethnic cleansing, genocide, war crimes etc.1 Otherwise, 
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 sover-
eignty 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, un-
dermining 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 coun-
tries where central government may take repressive and/or violent forms (Cha-
tham 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 regard-
ed 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 re-
form environments, including non-state domain, and points to open-ended SSRs.

1  For the evolution of R2P concept, see Canadian sponsored International Commission on Intervention and State Sovereign-
ty (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-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, Reso-
lutions 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).
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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 vio-
lence). 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 inter-
dependent 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, na-
tional 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 ap-
proaches 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-de-
fence groups in conflict-affected states may be considered as non-state security pro-
viders (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 mo-
nopoly 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 peace-
building, statebuilding, and SSR (Mac Ginty and Richmond, 2013; Pospisil, 2017; 
Donais and McCandless, 2017; Puljek-Shank, 2019). Here, the intention of hy-
bridity 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 ac-
countability mechanisms (Donais, 2017; Chatham House, 2019).

CONCLUSION
Modern state has traditionally been characterized by its monopoly on the legiti-
mate 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 pro-
viders instead of spoilers. The third is the widespread recognition that post-conflict 

Ahmet Barbak



605

countries have been undergoing a state formation process and are not supposed to 
attain an effective and legitimate monopoly on the 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 ac-

tors,
• Tailored, context-specific, localized SSRs taking the local realities into ac-

count,
• Recognition of the political nature of SSRs and diverse interests of local 

actors.
The viability of hybridity approach lies in its adaptive, evolutionary and sur-

vival-based take. Pertinent evidence both in literature and policy demonstrates that 
the future of hybridity approach will be determined by the tensions between the na-
tion-state and global governance (supra-national, cosmopolitan views of sovereign-
ty), liberalism and post-liberalism, and struggle between Western and non-Western 
spheres.
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GİRİŞ

Güvenlik kavramına ilişkin 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 
şekillendirdiği sürekli gelişen ve değişen bir sosyal yapıyı tanımlamaktadır. Güven-
lik bu anlamı ile ulusal bağlamda toprak bütünlüğüne, siyasal rejime, toplumsal 
refaha, toplumsal-bireysel can ve mallara yönelik doğal ve beşeri risk ve tehditle-
rin önlenmesine ve istikrarına yönelik çabalara odaklanmaktadır. Güvenliği karşı-
laştırmalı bir yöntemle incelemenin ise, sosyal bilimler disiplini açısından önemi 
inkâr edilemez. Zira karşılaştırma yapmanın, bilgi edinmenin en önemli ön koşu-
lu olduğu söylenebilir. Çünkü öğrenmek için karşılaştırırken, karşılaştırmak için 
öğrenilmektedir (Akçalı, 2016: 18). Bu bağlamda iç güvenliğe karşılaştırmalı bir 
yaklaşımla bakmak, devletlerin ve toplumlarının sivil-asker ilişkilerinden, güvenlik 
bürokrasisine, idari kültürü ve siyasal ideolojilerinden teknoloji kullanımına kadar 
güvenliğe ilişkin birçok faktörü ve birbirleri ile ilişkilerini öğrenme şansını göstere-
bilir (Avaner, 2019: 22). Bu kapsamda günümüz koşullarında diğer ülkelerin yak-
laşımlarını ve uygulamalarını bilmenin, bizatihi kendimizin güvenliğinin sağlan-
masından başlayacak bir çabaya önemli bir inisiyatif kazandıracağı ifade edilebilir. 

Günümüzde güvenlik; emniyet, asayiş ve kamu düzeninden genişleyerek ulusal 
güvenliği de içine alacak şekilde iç ve dış güvenlik çerçevesinde tartışılmaya başlan-
mıştır. Bu kademelendirme içerisinde (Ak, 2018a: 75; Sarı, 2019: 20-23; Sarı ve 
Özgür, 2019);

• Asayişin sağlanması, daha çok bir meskûn alanda özellikle adli suçların ya-
şanmadığı bir ortamı,

• Kamu düzeni, emniyet ve asayişe ilave olarak, hak ve hürriyetlerin tam kul-
lanımına ilişkin elverişli bir ortamı,

• İç güvenlik, devletin ülkesine ve vatandaşlarının yaşamına, yaşam tarzına, 
birlikte yaşama arzusuna yönelen tehditlere karşı güvenliğin sağlanmasını,

• Dış güvenlik, devletin daha çok edinmiş olduğu ya da edinmek istediği çı-
karlarla alakalı olup çoğunlukla orduların görev alanına odaklı; 

• Ulusal güvenlik ise bir devletin varlığını ve güvenliğini sağlamak için aldığı 
tüm tedbirlere işaret etmekle birlikte, daha çok uluslararası alanla ilgili kav-
ramlardır. 

Modern bir devlet için iç güvenlik asli olarak kolluğa tevdi edilir. Hâlihazırda 
kolluk, iç güvenlik işlevini önleyici idari ve adli kovuşturma görevleri olarak icra 
etmektedir. Ancak dünyada son 20-25 yılda küreselleşmenin yaşanması, iletişim 
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ağlarının çoğalması, mal ve hizmetlerin dünya genelinde yaygınlaşması, ülkeler 
arasında işbirliğinin teşvik görmesi, bireyler düzeyinde refahın artması güvenliğe 
yönelik birçok tehdidin devlet, toplum ve birey düzeyinde daha çok hissedilmesine 
neden olmuştur. Önümüzdeki süreçte terörizm, organize suç, yoksulluk ve düzensiz 
göç, doğal ve insan kaynaklı felaketler, siber suç ve sınır güvenliği konularının gü-
venlik 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 düze-
nini aşan bir iç güvenlik anlayışını gerekli kılmaktadır. 

İç güvenliğin işlevsel alanının genişlemesi, devletlerin yönetim mekanizma-
larında değişikliğe gitmesini ve iç güvenlik birimleri olan kolluk teşkilatlarının 
eğitim uygulamalarının yeni tehdit ve ihtiyaçlar bağlamında geliştirilmesini gerekli 
kılmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, diğer devletlerin iç güvenlik yakla-
şımları ve eğitim usullerinin tespit edilerek Türkiye ile karşılaştırmasını yapmaktır. 
Bu karşılaştırmada göz ardı edilmemesi gereken diğer bir konu da ülkelerin oluş-
turdukları yapıların kendi kültürlerinin bir ürünü olduğunun unutulmamasıdır. 
Zira tüm yapılar kendi kültürleri içinden doğmuştur. Farklı ülkeler ile karşılaş-
tırılırken veya kıyaslama ve benzetim yaparken muhakkak içinden çıktığı kültü-
rel yapının da karşılaştırılmasına dikkat edilmelidir. Toplumların kendi kültür ve 
davranış kalıpları arasındaki farklılıklar, devletlerin işleyişinde birebir aynı uygula-
maların, sonuçlarının da aynı olmayacağını göstermektedir (Hofstede vd, 2010).

Bu çerçevede önümüzdeki dönemde Türkiye bağlamında iç güvenliğin teme-
lini teşkil eden kolluk birimlerinin teşkili, yönetimi ve eğitimlerinin durumuna 
ilişkin önerilerin yapılması çalışmanın temel hedefidir. Bu kapsamda çalışmada, ilk 
olarak dünyada iç güvenliğin temel unsuru olan kolluk birimlerinin teşkilatlanma 
durumuna ilişkin örnekler verilecek, müteakiben bu ülkelerin kolluk eğitimleri ve 
içerikleri tanımlanarak Türkiye ile karşılaştırılması yapılacaktır.

1. DÜNYADA İÇ GÜVENLİK YAKLAŞIMINA BAKIŞ
Son yıllarda dünyada farklılaşan iç güvenlik gereksinimlerine karşın, devletler yö-
netim mekanizmalarında değişikliklere gitmiştir. Bu değişim, devlet kurumları ara-
sında yeniden teşkilatlanma veya mevcut kurumlar arasında işbirliği ve eşgüdümün 
artırılması olarak ortaya çıkmıştır. ABD’de yaşanan 11 Eylül terör olayları ve son-
rasında Katrina Kasırgası gibi doğal afetler, ülkenin merkezi ve federatif devletleri 
arasında eşgüdümü artıran İç/Anayurt Güvenliği Bakanlığı (Homeland Security 
Department) adıyla yeni bir bakanlık kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Avrupa ülkele-
rinde ise, iç güvenlik konusunda daha çok mevcut kurumlar üzerinde iyileştirme 
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ve devlet kurumları arası eşgüdümün artırılmasına odaklanılmıştır. Birleşik Krallık 
ve Almanya âdemi merkeziyetçi devlet örgütlenmesinde eşgüdümün artırılmasına 
odaklanırken, Fransa üniter ve merkezi devlet yapısıyla iç güvenlik faaliyetlerinin 
merkezden yönetilmesinde etkinlik sağlamıştır. Devletler açısından yeni bir teşki-
latlanmaya gitmek veya hali hazır durum üzerinden devam etme kararını vermek, 
daha çok o ülkelerin insanlarının kültürü, ekonomisi ve güvenlik tercihlerine göre 
değişmektedir (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 bakış dünyadaki gelişmelerle aynı olmuştur. Özellik-
le 2016 yılında jandarma ve sahil güvenlik teşkilatları İçişleri Bakanlığına tamamen 
bağlanmış, 2018 yılında uygulamaya geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 
ile önceleri Başbakanlık’ta bulunan ve iç güvenlik açısından işlevsel alan kazanan 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İçişleri Bakanlığı’na geçmiştir 
(AFAD, 2019). Bu gelişmelerin, dünyada örnekleriyle de benzer olarak İçişleri Ba-
kanlığına iç güvenlik açısından daha fazla inisiyatif kazandırdığına şüphe yoktur.

Dünyada genel olarak, Tablo-1’de görüldüğü üzere ülkelerde toplumların nüfu-
su ve suç oranları arasında önemli bir fark gözlenmemektedir. Ancak bu oranların 
azaltılmasında en önemli etkenlerden birinin ülkelerin kolluk teşkilat yapıları ve 
eğitim sistemlerinin suçla mücadeleye olan katkısı olduğu açıktır. Dünyada ülkele-
rin iç güvenliğin sağlanması için kolluk teşkilatlarında temel olarak polis kolluğu ve 
askeri niteliği öne çıkan jandarma tipi kolluk yapıları oluşturduğu söylenebilir. Bu 
kurumlar arasında ülkeden ülkeye değişen temel farklar ise, teşkilatlanma usulleri, 
görevleri ve nitelikleri bakımındandır. Bu çalışma kapsamında, kolluk teşkilatla-
rının incelenmesinde örnek olması açısından gerek üniter gerekse federal devlet 
yapılanmaları bağlamında seçilen ülkeler ve kolluk teşkilatları için özellikle bu teş-
kilatların varlığına ve yapılarına değinilecektir.

 Tablo-1: Ülkelerin Nüfusa Göre Yüzde Olarak Suç Oranları1

ÜLKE ADI SUÇ ORANI NÜFUS 2019

İSVEÇ 47.21 10.036.379

BOSNA HERSEK 43.57 3.301.000

AVUSTURALYA 42.7 25.203.198

TÜRKİYE 39.86 83.429.615

ÇİN 36.7 1.433.783.686

ALMANYA 34.6 83.517.045

POLONYA 29.67 137.887.768

FİNLANDİYA 22.75 5.532.156

1  Söz konusu tablo, (World Population Review, 2019)’da gösterilen tablonun kısaltılmış halidir. Suç oranı, toplam nüfusa 
rapor edilen suça bölümü ve sonucun 100.000 ile çarpımı ile hesaplanmıştır.
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2. DÜNYADAN ÇEŞİTLİ İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATLARININ ÖRNEK 
OLARAK İNCELENMESİ
Bu çalışma çerçevesinde örnek olması bakımından seçilen ülkeler, kolluk teşkilatları 
ve uygulamaları için şu 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 teşkilatları oluşturulmuştur. 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 çıkmıştır. Bu dönemde ülkenin eyaletlerinde bulunan alt seviyedeki birlikle-
rin valiler ile bağına son verilmiş, bölge garnizon komutanlıkları ile olan bağlılığı 
devam etmiştir. Ayrıca Silahlı Polis Kuvvetleri, bu süreçte icra edilen görevleri ara-
sında sayılan sınır güvenliği, yangınla mücadele, ormancılık, yabancı devlet adam-
larının korunması, gümrük muhafaza, altın arama ve hidroelektrik santrallerinin 
korunması görevlerini diğer bakanlıklara devretmiştir. Günümüzde, ülke içerisinde 
isyanları bastırmak, terörle mücadele, özel harekât, sahil güvenlik, trafik ve yol gü-
venliği alanlarına odaklanmıştır (Wuthnow, 2019: 2-10).

2.2. Avusturalya
Avustralya, federatif eyalet sistemine sahiptir. Devlet yapılanması içerisinde her eya-
let kendi yürütme erklerine sahiptir. Ülkede, jandarmaya benzer askeri statülü bir 
kolluk bulunmamakla birlikte federal polis, eyalet polisi, sınır kuvvetleri şeklinde 
kolluk teşkilatları oluşturulmuştur (Australian Federal Police, 2019)

2.3. Almanya
Almanya federatif bir yapıya sahip olması bakımından kolluk teşkilatları 16 farklı 
federe devlet içinde yapılandırılmıştır. Yerel yönetimlerin güçlü olması, kendi kol-
luk teşkilatlarını öne çıkartmıştır. Federal polis bulunmakla birlikte, görevleri yö-
nünden merkezi devletin ülkenin geneline yönelik polis vasfını taşımamaktadır.  
Kamu düzeni ve emniyeti bu federe devletleri yasalarına göre düzenlenmekte ve 
polisin çalışma esaslarını belirlemektedir. Almanya, kolluk teşkilatları federal polis, 
federe polis, şehir polisi, çevik kuvvet polisinden oluşmaktadır. Üniformasız po-
lislerde bulunmakla birlikte bunlar federal polis ve federe kriminal polisleri olarak 
görev yapmaktadır. Federal polis de kendi içinde federal polis dairesi ve kriminal 
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polis dairesi olarak ayrılmaktadır. Kriminal polis dairesi suç ve suçlu takibi ve istih-
baratında federe devletler arası koordinasyonu sağlamaktadır. Federal polis ise sınır 
güvenliği, kimlik ve pasaport kontrolü, göçmen kaçakçılığı ve ulaşım güvenliği, 
savaş halinde askeri saldırılara karşı koyma gibi görevlere sahiptir. Polis birimlerinin 
istihbarat toplama yetkisi bulunmadığından gereken istihbarat ülkenin istihbarat 
servisleri olan Federal Almanya İstihbarat Servisi ve Anayasayı Koruma Dairesi ta-
rafından sağlanmaktadır. Genel olarak Federal Almanya Kolluk Teşkilatı; Federal 
Devlet Kolluk Teşkilatlanması, Federe Devlet Kolluk Teşkilatlanması ve Yerel Yö-
netim Kolluk Teşkilatlanmasına ayrılmaktadır (Öğünç, 2019: 87-91; Federal Mi-
nistry of the Interior, 2019; Europol, 2019).

2.4. İsveç 
İsveç’te tek yetkili kolluk birimi İsveç Emniyet Müdürlüğü’dür. Bünyesinde, 7 adet 
Bölge, 30 adet İl, 100 adet İlçe Müdürlüğü, 1 adet Milli ve Özel Operasyonlar Baş-
kanlığı, 1 adet Milli Kriminal Başkanlığı bulunmaktadır. Polis, emniyet ve asayişin 
tesisi, suçların önlenmesi ve soruşturulması, trafik, sınırların kontrolü, pasaport, 
kimlik kartı, silah ruhsatları, sabıka kayıtları gibi lisans ve izinlerin verilmesinden 
sorumludur (Polisen, 2019).

2.5. Finlandiya
Finlandiya polis teşkilatı, Ulusal Soruşturma Bürosu, Polis Üniversitesi ve yerel po-
lis birimlerinden oluşmaktadır. Ulusal Soruşturma Bürosu ülke genelinde önemli 
ve organize suçların önlenmesi ve soruşturulması ile görevlidir. Yerel polis birimleri 
ülke genelinde 11 ayrı sorumluluk bölgesinde polis merkezleri, karakolları ve nok-
taları ile asayiş görevleri gerçekleştirmektedir (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 
oluşan iki etnisiteli federasyon ile Brcko denilen bir özerk bölgeden oluşmaktadır. Bu 
nedenle kolluk teşkilatlarında Boşnak ve Sırp kurumlarında farklılıklar bulunabil-
mektedir. 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 teşkilatı 
bulunmaktadır. Bosna Hersek Devleti düzeyinde içişleri bakanlığı teşkilatlanması 
mevcut olmayıp Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı oluşturulmuştur. Bu bakanlı-
ğa, Polis Teşkilatları Koordinasyon Müdürlüğü, Devlet Soruşturma ve Kovuşturma 
Ajansı ve Sınır Polisi bağlıdır. Yerel Polis birimleri kanalıyla temel asayiş görevleri, 
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toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç önleme ve trafik güvenliğinin sağ-
lanması hizmetleri gerçekleştirilmektedir (Pointpulse, 2019; Oscepolis, 2019a).

2.7. Polonya
Polonya’da, Polonya polisi, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kamu düzeni ve asayişin 
sağlanmasında görev alan genel kolluk kuvvetidir. Ayrıca, ülkenin kara sınırlarını 
ve havaalanlarını korumakla göreli ayrı bir sınır muhafaza teşkilatı bulunmaktadır 
(Polish National Police, 2019; Oscepolis, 2019b).

3.  İNCELENEN İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATLARININ EĞİTİM 
UYGULAMALARI
Bahsi geçen ülkelere bakıldığında, bu ülkelerde oluşturulmuş kolluk teşkilatlarının 
devletlerin idari yönetim yapısına uyumlu olarak türetildiği ve bu yüzden de çeşit-
liliğin hâkim olduğu söylenebilir. Söz konusu ülkelerin kolluk teşkilatlarının eğitim 
usul ve uygulamalarına bakıldığında ise, benzerliklerin daha çok olduğu görülmek-
tedir. Söz konusu ülkelerin eğitim kurumları ve içerikleri için şunlar vurgulanabilir.

3.1. Çin Halk Cumhuriyeti
Jandarma tipi yapıya benzetilebilecek Çin Halk Cumhuriyeti Silahlı Polis Kuvvetle-
ri, silahlı kuvvetlerin bir parçası olarak görülmektedir. Lisans ve meslek yüksekokulu 
seviyesinde (4 lisans ve 10 meslek yüksekokulu) eğitim kurumları mevcuttur. Subay 
adayları lise sonrası başvurabilmekte, 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 eği-
tim gördükten sonra çalıştıkları birliklerde görev başı 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, ulaşım güvenliği, terörizmle mücadele, kritik te-
sislerin korunması, saldırı ve uçak kaçırılmalarına müdahale, doğal afetlerde yar-
dım, adli, mülki ve askeri görevlerin icrası gibi konular bulunmaktadır (Wuthnow, 
2019: 2-10).

3.2. Avusturalya
Avustralya, kolluk eğitim kurumları federal ve eyalet düzeyinde yapılandırılmıştır. 
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 öngörülmüştür. Kollu-
ğun yönetici adayları ise, bu personel arasından yıllar içerisinde liyakat durumu-
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na göre seçilmektedir. Teknik alanda ihtiyaç gereksinimleri, diğer üniversitelerden 
lisansüstü eğitim alarak tamamlanmaktadır. Polis okullarındaki eğitimler; hukuk 
bilgisi, delil tespiti, soruşturma teknikleri, bireysel savunma yetenekleri, silahlar ve 
sürüş eğitimidir. Ayrıca, tim ile hareket tarzları, bireysel hareketler, emniyete yöne-
lik uygulamalar, eğitim simülasyonları ve diğer fiziki eğitimler gibi teori çalışmaları 
haricinde pratiğe yönelik eğitimler de verilmektedir (Victoria Police, 2019).

3.3. Almanya
Almanya’da federe devletlerde görevli olan polisler, her federe devletin içişleri baka-
nına bağlı olarak görev yapmakta ve federe devletin polis okullarında eğitim gör-
mektedir. Federal ve federe devletlerin amir sınıfı personelinin yetiştirilmesi ama-
cıyla 2006 yılında da Alman Polis Üniversitesi kurulmuştur. 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 atış derslerinin yanı sıra terörle mücadele, trafik sorunları ve kazalarına 
müdahale, anlaşmazlıklarının çözümü, suçla mücadele, adli tahkikat ve genel kamu 
güvenliği gibi göreve yönelik konular gösterilmektedir. Bu eğitimler sonrası mütea-
kip yıllarda polis okullarından başarıyla geçen ve temel eğitimleri alanlar arasından 
kamu yönetimi lisans programına geçiş yapılmaktadır (Europol, 2019; The Bun-
deskriminalamt; 2019).

3.4. İsveç
İsveç, polislerin eğitimi için faaliyet gösteren İsveç Polis Akademisini 2015 yılında 
kapatmıştır. Polis meslek eğitimleri ülkedeki beş üniversitede (Umea University, 
Södertörn University, University of Boras, Linnaeus University, Malmö Univer-
sity) gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Eğitim süresi 2,5 yıl olup, eğitim süresi 
içerisinde 6 aylık staj eğitimi de icra edilmektedir. İsveç polisinin eğitim müfre-
datları içerisinde ilk olarak hukuk, kriminalistik, davranış bilimleri, sosyal bilimler 
ve siyaset bilimi gibi temel bilimler bulunmaktadır. Ayrıca, mesleğe ilişkin olarak 
polisin toplumdaki rolü ve görevleri, temel insan hakları ve etik değerler, sorgu-
lama ve soruşturma teknikleri, önleyici kolluk hizmetleri, silah kullanma yetkisi, 
iletişim, trafik, genel kamu düzeni ve güvenliği konusunda eğitime tabi tutulmak-
tadır. Eğitimin temelinde problem çözme odaklı yaklaşımlar benimsenmiştir. Öğ-
rencilerin öncelikle problemi analiz etmesi, araştırma yapması, bütün olasılıkları 
incelemesi, çözüm üretmesi ve geri besleme yapması hedeflenmektedir (Linnaeus 
University, 2019).
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3.5. Finlandiya
Finlandiya’da polis eğitimleri için Polis Üniversitesi kurulmuştur. Bu kurum öğ-
renci alımları, akademik ve uygulamalı eğitim ile araştırma ve geliştirme faali-
yetleri ile çalışmalarını yürütmektedir. Okul tüm polislerin tek kaynak kurumu 
olarak teşkil edilmiştir. Akademik eğitim lisans seviyesinde 3 yıllık bir eğitimi 
kapsamaktadır. Finlandiya Polis Üniversitesinde 3 yıllık lisans eğitimi içerisinde 
hukuk bilgisi, yabancı dil, operasyon planlama, zor kullanma, trafik güvenliği, 
suç önleme ve soruşturma teknikleri ve sürüş eğitimi verilmektedir. Ayrıca aynı 
okulda 2 yıllık yüksek lisans eğitimi verilerek yönetici adayları yetiştirilmektedir. 
Doktora eğitimleri için personel diğer üniversitelere yönlendirilmektedir (Police 
of Finland, 2019).

3.6. Bosna Hersek
Bosna Hersek Devleti merkez polis teşkilatları, diğer bağlı idari yönetimlere de ör-
nek olması açısından temel polis düzeyi eğitimleri için örnek programlar geliştir-
miştir. Polis meslek eğitimleri için 6 ay teorik, 6 ay görev başı eğitimi öngörmüştür. 
Yönetici düzey polis adayları için ise, 4 yıllık güvenlik bilimleri fakültesi ve müte-
akiben diğer uzmanlık eğitimleri öngörülmüştür. Polis meslek eğitimlerinde önle-
yici 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) 
oluşmaktadır. Polis teşkilatı içinde kariyer eğitimleri ve yükselme şartları en alt eği-
timden 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 geçiş 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), beşeri 
ve sosyal bilimler (psikoloji, sosyoloji, meslek etiği, yabancı dil eğitimi) ve meslek 
dersleri (taktik önleme hizmetleri, suçla mücadele taktikleri, yol güvenliği) eğitim-
leri vermektedir. Ayrıca polis müdahale teknikleri, atış, polis haberleşme teçhizatı 
kullanımı, polis bilgi sistemleri konularında eğitimler verilmektedir. Akademide, iç 
güvenlik temel alanında kriminalistik, kriz yönetimi, toplumsal olaylarda güven-
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lik 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 (Os-
cepolis, 2019b).

4. TÜRKİYE’DE İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATLARI VE EĞİTİM 
UYGULAMALARI
Türkiye’de iç güvenlik, üniter ve merkezi idari yönetim yapısıyla ilişkili olarak İçiş-
leri Bakanlığı sorumluluğunda yürütülmektedir. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik göre-
vini bağlısı kolluk teşkilatları ve diğer kuruluşlarının idare edilmesi suretiyle yerine 
getirmektedir. Polis, jandarma ve sahil güvenlik genel kolluk teşkilatları, iç güven-
liğin sağlanmasında asli unsurdur. Özellikle 2016 yılındaki kanun değişiklikleri ile 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığı’na 
tamamen bağlanmıştır. Bu düzenlemelerin dünyadaki yaşanan gelişmelerle ben-
zerlikler gösterdiği söylenebilir  (T.C. İçişleri Bakanlığı, 2019).

Polis, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatları, iç güvenliğin sağlanması için 
vatandaşların ve her türlü eylemlerinin üzerinde yetkili olan kurumlardır ve ege-
menlik hakkı bulunan denizler dâhil ülke coğrafyasının tamamında görevlidir. Bu 
görevlendirilmeler, ülke coğrafyasının fiziki alanın bölüşülmesi suretiyle gerçekleş-
tirilmektedir. Polis teşkilatı, genel olarak il ve ilçe belediye sınırları içinde genel 
yetkiliyken, il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan alanlarda jandarma teşkilatı ge-
nel kolluk olarak yetkilidir. Ülkenin bütün sahillerinde, iç sularında, boğazlarında, 
karasularında, münhasır ekonomik bölge ile egemenlik ve denetim altında bulunan 
deniz alanlarında sahil güvenlik teşkilatı 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 kol-
luk teşkilatlarında eğitim ve öğretim faaliyetleri Polis teşkilatı için Polis Akademisi, 
jandarma ve sahil güvenlik teşkilatları 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 veril-
mektedir. Ayrıca lise mezunları arasından alınan polis adayları, 2 yıl süreli eğitim ile 
Polis Meslek Yüksek Okullarından polis memuru olarak yetiştirilmektedir. Polis Aka-
demisi bünyesinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin verildiği, Güvenlik Bilim-
leri, 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).
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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 arasın-
dan alınarak ve 2 yıllık bir eğitim sürecinde yetiştirilmeleri için 2 adet Jandarma 
Astsubay Meslek Yüksek Okulu kurulmuştur. İlave olarak, JSGA’da 5 yıllık (1 yıl 
ağırlıklı yabancı dil hazırlık eğitimi+ 4 yıl lisans eğitimi) eğitim sürecini kapsayan 
ve Güvenlik Yönetimi lisans programına sahip bir fakülte ve lisansüstü eğitimlerin 
verildiği Güvenlik Bilimleri Enstitüsü bulunmaktadır (JSGA, 2019).

Söz konusu teşkilatların eğitim müfredatlarına bakıldığında dünyadaki örnek-
lerine benzer olarak Eğitim Merkezlerinde teorik ve uygulamalı temel kolluk dersle-
rinin olduğu, fakülte ve enstitülerde ise temel bilimler yanında güvenlik konularını 
kapsayan derslerin verildiği görülmektedir. Polis Akademisinin Polis Eğitim Mer-
kezlerinde temel kolluk dersleri olarak, 

-Adli mevzuat ve suç soruşturmaları bilgisi -Polis müdahale yöntem ve teknikleri 

-Silah ve taktik atış -Uygulamalı polis ve beden eğitimi

-Hukuk bilgisi -Devletin idari yapısı

-Trafik güvenliği -Sosyal psikoloji

-Halkla ilişkiler -Mesleki yazışma’dır.

Polis Meslek Yüksek Okullarında ki dersler ise;

-Temel hukuk bilgisi -Disiplin ve ceza hukuku bilgisi

-Sosyoloji -Silah bilgisi ve atış teknikleri

-Polis savunma ve müdahale teknikleri -Yabancı dil

-Rehberlik ve uygulamaları -Türk dili

-İnkılap tarihi -Polislik ve önleyici görevler, 

-Bilgi teknolojileri -Adli yazışma ve soruşturma teknikleri

-Halkla ilişkiler -Sosyal psikoloji

-Trafik -Kriminalistik’tir

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ise Ceza Adaleti, Suç Araştır-
maları, Kriminoloji ve Suç Önleme, Uluslararası Güvenlik, Güvenlik Stratejileri, 
İstihbarat Araştırmaları konularında lisansüstü eğitimler vermektedir. Adli Bilim-
ler Enstitüsünde Kriminalistik alanında, Trafik Enstitüsünde Ulaşım Güvenliği ve 
Yönetimi alanında lisansüstü programlar mevcuttur (Polis Akademisi, 2019). Söz 
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konusu eğitim süreci ve müfredatlarına bakıldığında, polis kolluğu eğitimlerinin 
dünyadaki diğer teşkilatların eğitimlerine benzerlik gösterdiği ifade edilebilir. An-
cak, polis kolluğu personelinin görev alanlarının yerleşim merkezlerinde olması 
ve personelin toplu şekilde görev yapabilme imkânının fazla olmasının eğitim 
merkezleri ile görev başı eğitim ve yerinde staj imkânları arasında dengeli bir 
eğitim süreci oluşturulmasına ilave katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.

Jandarma kolluk personelinin eğitimleri ile ilgili olarak, JSGA bünyesinde bu-
lunan Jandarma Subay ve Astsubay Eğitim Merkezlerinde temel kolluk dersleri (Ak, 
2018b: 62); 

-Güvenlik ve kolluk yönetimi. -Terör suçlularının soruşturulması. 

-Kriminoloji. -Halkla ilişkiler ve iletişim. 

-Anayasa, idare ve ceza hukuku. -İnsan 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 yazışma usulleri. -Kriminalistik olarak belirlenmiştir.

      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, -İstatistik,

-Türk dili, -İngilizce,

-İç güvenlik yönetimi, -Matematik,

-Yönetim ve organizasyon, -Sosyoloji,

-Harekât yönetimi. -Karayolu güvenliği. 

-Sosyal psikoloji. -Kriminoloji. 

-Suç önleme stratejileri. -Mülakat teknikleri. 

-Siyasal şiddet ve terörizm. -Kalabalıkların yönetimi. 

-Personel yönetimi. -İstihbarat yönetimi. 

-Demokrasi, insan hakları ve vatandaşlık. -Siber suçlarla mücadele. 

-Güvenlik teknolojileri. -Soruşturma yönetimi’dir 
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JSGA Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde ise güvenliğin her alanına odaklanabi-
lecek şekilde Güvenlik Yönetimi, Kamu Yönetimi, Suç Araştırmaları, Uluslararası 
Güvenlik ve Terörizm, Deniz Emniyeti ve Güvenliği adıyla anabilim dalı başkanlık-
ları oluşturulmuştur. Ayrıca, JSGA güvenlik alanında özgün araştırma ve çalışmala-
rın yürütülmesi ve akademik olarak tartışılmasına zemin oluşturulması maksadıyla 
Türkiye’de ön lisans, lisans, yüksek lisans ile doktora alan ve program yeterlilikle-
rinin oluşturulmasına ilişkin 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 Tür-
kiye’de ki polis kolluğuna benzerlik göstermekle birlikte eğitim usullerinde jandar-
ma 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 şekilde 
görev yapabilme yeteneğinin öne çıkarılmasına odaklanılması olumlu kazanım sağ-
layacaktır. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Günümüzde derinleşen ve çeşitlenen güvenlik gereksinimleri, ülkeleri ulusal gü-
venlikten ayrı olarak ve onu tamamlayacak şekilde iç güvenliğe de odaklanılmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bunun için ülkeler, devlet mekanizması içerisinde yeniden 
teşkilatlanma veya mevcut kurumları arasında işbirliği ve eşgüdümün artırılmasına 
odaklanmaktadır. ABD’de bu durum İç Güvenlik Bakanlığının kurulması olarak 
ortaya çıkarken, Avrupa kıtasında ve Türkiye’de kurumlar arası işbirliği ve eşgüdü-
mün artırılması olarak kendini göstermiştir. Devletler açısından yeni bir teşkilatlan-
maya gidilmesi veya mevcut durum üzerinden devam etme kararının verilmesi ise 
devletin önceliği, güvenlik tercihleri, ekonomik durumu ile o ülkenin vatandaşla-
rının kültürü ve refahına göre değişebilmektedir. Türkiye’de son yıllarda iç güven-
lik bağlamında yaşananlara bakıldığında, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarının 
İçişleri Bakanlığı’na tamamen bağlanması dünyadaki yaşanan benzer değişikliklere 
örnek olarak ifade edilebilir.

İç güvenlik birimlerinin esasını oluşturan kolluk teşkilatlarının yapısı ülkeden 
ülkeye farklılık göstermekle birlikte, tüm ülkelerde polis veya jandarma tipi yapıla-
rın bulunduğu görülmektedir. Ülkelerdeki kolluk teşkilatlarının ayırt edici unsur-
larına bakıldığında ;

• Teşkilatların polis veya jandarma tipi yapılara ayrılmaları,
• Jandarmaya askeri statü veya genel kolluk özelliğinin tanımlanması,
• Merkezi devlet veya yerel düzeyde kolluk teşkilatlanmalarının oluşturulma-

sıdır. 
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Dünyada bu çeşitlilikten hareketle, teşkil edilen kolluk teşkilatlarının öncelikle 
içinde bulunduğu ülkenin kültürel yapısına ve devletlerin idari yönetim şekline 
uyumlu olarak türetildiği ifade edilebilir. Türkiye’de kolluktan sorumlu olan jandar-
ma, polis ve sahil güvenlik teşkilatları ülke coğrafyasının tamamında ve egemenlik 
hakkı bulunan denizlerinde iç güvenliği sağlamakla görevlidir. Polis teşkilatı, mülki 
yapılanma içerisinde il ve ilçe belediye sınırları içinde genel yetkiliyken, bu yerler 
dışında kalan alanlarda jandarma teşkilatı genel kolluk olarak görevli kılınmıştır. 
Sahil güvenlik teşkilatı ise Türkiye’nin bütün sahil ve karasuları ile tüm deniz alan-
larında genel yetkili kolluktur.

Dünyada ülkelerin kolluk teşkilatlarının eğitim usul ve uygulamalarına bakıldı-
ğında birbirleri arasında benzerlikler bulunmakla birlikte eğitim verilen kurumlar 
eğitim merkezleri, akademiler ve sivil üniversiteler olarak çeşitlilik göstermektedir. 
Türkiye’de eğitim kurumları arasındaki bu çeşitliliğin hepsini barındırmaktadır. 
Polis teşkilatı eğitimlerinin verildiği Polis Akademisi’nde fakülte haricinde eğitim 
merkezleri, meslek yüksekokulları, enstitüler bulunurken, jandarma ve sahil gü-
venlik teşkilatı personelinin yetiştirilmesi için kurulan JSGA’da eğitim merkezleri, 
meslek yüksekokulları, fakülte ve enstitü bulunmaktadır. İç güvenliğe ilişkin 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 te-
orik ve uygulamalı olarak dengeli verilmesine odaklanıldığı, fakülte ve enstitülerde 
ise tüm bilim alanlarıyla ilişki kuran güvenlik alan bilgisinin çok disiplinli değerlen-
dirmelere tabi programlar çerçevesinde oluşturulduğu görülmektedir.
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GİRİŞ YA DA SİYASAL PANORAMAYA DAİR

Türkiye hem Avrupa’da hem de Asya’da zengin kültürel-sosyolojik miras ve etki ile 
tarihsel paradigmalara sahip bir ülke olarak dikkatleri çekmektedir. Ayrıca, Bal-
kanlar 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 geniş bir coğrafyada ekonomik, 
kültürel, askeri ve siyasal anlamda bir köprü vazifesi gören önemli bir ülke konu-
mundadır.

Siyasal olarak bakıldığında Türkiye’nin mevcut yapısını etkileyen en etkili et-
menlerin başında kültürel, stratejik ve dinsel anlamda bütün yönleriyle Osmanlı 
İmparatorluğu’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 başkanlık sistemi ile bazı noktalarda benzer-
lik gösterse dahi kendine özgü niteliklerle donatılmış bir yapıyı arz eder (Avaner, 
Volkan, 2019: 112). Türkiye’de mevcut siyasi yapı belirli siyasi süreçler sonucunda 
oluşmuş ve belirli özellikleriyle kendine has bir sistem üzerine kurulu bir siyasal 
düzlem var etmiştir. Bu düzlemin en önemli fonksiyonların arasında hem Osmanlı 
İmparatorluğu hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugünlere kadar 
yaşanmış anayasal ve siyasal olayların etkili olduğu görülür. Özellikle hükümet 
sistemine ve birey yaşamına birebir nüfuz etmesi anlamında, siyasal sistemin te-
mellerini ve sınırlarını belirlemesi nedeniyle anayasal belgelerin önemi büyüktür. 
Bu sebeple anayasa kavramına bakıldığı zaman karşımıza iki cephe çıkar. Birincisi 
devletin siyasal teşkilatlanmasını gösteren, yani yasama-yürütme-yargı arasındaki 
ilişkileri düzenleyen yapısal şartlar, ikincisi ise temel hak ve özgürlükleri garanti 
altına alan haklar şartıdır (Gülsoy, 2012: 2). Türk anayasa sürecindeki belgelere 
ve anayasalara bakıldığında şu şekilde bir tarihsel sıralama ile karşılaşmak müm-
kündür:

• Sened-i İttifak,
• Tanzimat Fermanı,
• Islahat Fermanı,
• Kanûn-ı Esâsî,
• 1921 Anayasası,
• 1924 Anayasası,
• 1961 Anayasası,
• 1982 Anayasası.
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Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki anayasal belgeler olan Sened-i İttifak, 
Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı Türk anayasa tarihinin ilkleri olma özelli-
ğinin yanında meşrutiyete 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 Teşkilatı 
Esasiye ise Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya siyasetine girdiğini bildiren ilk Türkiye 
Cumhuriyeti anayasası olması itibariyle bir başlangıç noktası olarak görülmekte-
dir. Cumhurbaşkanı olmadan meclis hükümeti sistemi ile yönetimi uygun gören 
23 maddeli bu anayasa Kanun-i Esasi’yi doğrudan kaldıran bir belge değildir (Çı-
nar, 2017. 597). 1921 Anayasası’nda 1924, 1928, 1932 ve 1937 yıllarında deği-
şiklikler yapılmıştır. 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 özerkleşmesi gibi konuları 
düzenlemiştir. Ayrıca önemli bir unsur olarak sosyal devlet anlayışı anayasada yer 
almıştır. Halen yürürlükte olan 1982 Anayasası ise, 1961 Anayasası’nı yürürlükten 
kaldıran bir anayasa olmuştur. Bu anayasanın özellikleri detaycı, maddelerinin de-
ğiştirilmesi zor, yürütme kanadını güçlü yetkilerle donatan, geçmiş dönemde yaşa-
nan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 114 tur gibi seçim süreçlerinin yaşanmayaca-
ğını 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 şekilde düzenlemeye gidilerek siyasi 
partilerin hayatları Batı demokrasilerinde görülmediği ölçüde disipline edilmiştir 
(Turhan, 1997:. 398). Bahsedilen sınırlamaların giderilmesi ve siyasi yapıya işlerlik 
kazandırmak adına 1982 Anayasasında bugüne kadar 21 kez değişiklik yapıldığı 
bilinmektedir ve en son değişiklik ise parlamenter hükmet yönetimi modelinden 
Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçiştir.

Türkiye açısından parlamenter sistemin istikrarsızlığa sebep olabilme özelliği 
(Atay, 1999: 37) iktisadi istikrarsızlığın ortaya çıkmasının tetikleyici sebebi olabil-
mekte ve 1994, 2001 krizleri gibi büyük ekonomik krizlere sebep olabilmektedir. 
Hem siyasi istikrarın sağlanabilmesi hem de ekonomik istikrarın sağlanabilmesi açı-
sından parlamenter sistemin olumsuz taraflarını giderme ihtiyacı siyasal sistemde 
hissedilir bir şekilde dillendirilmiştir. Yapılan çalışmaların sonunda yürütme erki-
nin güçlendirilmesine olanak verilmesiyle parlamenter tıkanıklık risklerini ortadan 
kaldırmak mümkün olacağı düşüncesini taşıyan bir düzenlemeye gidildiği görülür.

Yürütme organı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra yetki-
lerin dağılımı açısından büyük değişime uğramıştır. Türkiye’nin mevcut hükümet 
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sistemi 16 Nisan Referandumu sonrasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 
olarak belirlenmiştir. Parlamenter sistemde iki başlı yürütme varken Cumhurbaş-
kanlığı hükümet sisteminde böyle bir durum söz konusu değildir. Türkiye’de par-
lamenter sistemin en önemli sorunu olarak hükümet istikrarsızlıkları gösterilmiş 
ve bu durumun önüne geçilmesi için de yürütmenin güçlendirilmeye ihtiyacının 
(Caner, 2013: 202) var olduğu düşüncesi üzerine kurulan eleştiriler sunulmuştur. 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ABD’deki başkanlık sistemi ile birebir örtüş-
memektedir. Yeni yönetim sisteminin içinde kuvvetler ayrılığı ilkesi dikkat çeker. 
En temel karakteristiği kuvvetler ayrımına dayanması olan başkanlık sisteminde 
sözü edilen yasama ve yürütme kuvvetleri birbirinden bağımsız olarak seçilen ve 
görev yapan kurumlardır (Güler, 2018: 302). Genel hatlarıyla başkanlık sistemi ka-
tegorisinde yer alan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin parlamenter hükümet 
sistemine göre bazı güçlü yönleri olduğu gibi zayıf yönlerinin de olduğunu söyle-
yebilmek mümkündür (Akçakaya ve Özdemir, 2018: 932). Daha açık bir ifadeyle 
özetle, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Türk siyaset tecrübelerinden ve belirli 
siyasal ihtiyaçlar bağlamında türetilmiş bir sistem olarak tanımlamak mümkündür.

Yürütme faaliyetleri Cumhurbaşkanlığının uhdesinde toplanmış durumdadır. 
Bu yetkiyi Cumhurbaşkanı bakanlıklar, ofisler ve kurullar eliyle yürütür. Yoğun bir 
şekilde dillendirilen 2002 yılından itibaren Başkanlık hükümet sistemine geçilmesi 
yönündeki tekliflerin dayandığı başlıca argüman, parlamenter hükümet sistemi is-
tikrarsızlığı, yavaş işlemesi, hızla gelişen ve dinamik bir ülke olan Türkiye’de, siyasi 
ve ekonomik engellerin hızlı ve sorunsuz bir şekilde aşılması için, siyasi iktidarın 
iş bitirici bir siyasi niteliğe sahip olması yönündeki düşüncedir (Çakmaz, 2018: 
254). Siyasi istikrar unsuru, dış politika anlamında belirlenen politikalar çerçeve-
sinde atılması gereken adımları ve kararın çabukluğunu etkiler cinstedir. Her iki 
sistemin kendine has özellikleri bulunmakla birlikte, özellikle Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sisteminin karar alma sürecinde daha çabuk adım atabilme olasılığı, iç 
politika etkinliğini olumlu yönde etkilemektedir. Doğaldır ki burada parlamen-
ter hükümet sisteminin zayıf yanları olarak görülen unsurlar Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sisteminin güçlü yanlarına işaret etmektedir (Gözler, 2010: 611). Aynı 
şekilde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin zayıf yönleri de parlamenter hükü-
met sisteminin güçlü yanlarını oluşturur denilebilir. Örneğin, parlamenter sistemde 
yürütme iki başlı olarak hareket ederken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemin yü-
rütmenin tek başlı olması kararların alınması ve belirli siyasi istikrarın sağlanması 
açısından önemlidir. Ek olarak, yasama ve yürütmenin birbiriyle ilişkisi açısından 
da farklı iki yapıdan söz edilir. 

Yeni sistemde yasama organı açısından en önemli özelliklerinin başında yasa-
ma-yürütme ilişkisinin birbirleriyle olan ilişkilerinden söz etmek gerekir. Kanun 
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yapma yetkisi TBMM’ye verilmekle beraber Cumhurbaşkanının kararname çıkar-
masının önünde hiçbir engel yoktur ve bu kararnameler için Anayasa açısından 
aykırılık ihtiva ettiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmak mümkündür. 
Cumhurbaşkanı kararnamelerinin meclisin çıkardığı kanunlarının genişliği gibi bir 
genişliğe sahip olmadığını belirtmek gerekir. Yürütme ve yasama organlarının de-
ğişmesinde şöyle bir usulün benimsendiği görülmektedir. TBMM seçimlerine karar 
verebilmesi için yüzde 60 çoğunluk gerekmektedir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı 
da seçimlerin yenilenmesine karar verebilmekte ve böyle bir durumda her iki organ 
birbirlerini azletmiş olmaktadır. Bunun en bariz göstergesi ise seçimlerde halkın 
yasama ve yürütme organlarını ayrı ayrı seçmesidir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçe-
vesinde oluşturulan yasama organında temsil sayısı artarak 600 olmuştur ki diğer 
Avrupa ülkelerinde temsil oranına baktığımızda kişi başına düşen vekil sayısının 
Türkiye’de fazla olduğu görülmektedir. Meclis yürütmenin faaliyetlerini denetle-
mek amaçlı bilgi edinme ve denetleme yetkisini genel görüşme, meclis soruşturma-
sı, yazılı soru ve meclis araştırması yoluyla yapabilmektedir.

Çalışmanın konusunu, Türkiye’deki iç güvenlik yönetimi ve onun geleceği 
hakkındaki değerlendirmeler oluşturmaktadır. Türkiye’deki iç güvenlik yönetimine 
bakarken iç güvenlik ve istihbarat teşkilatının incelemesi yapılarak bütüncül bir 
bakış açısı kazandırılmak asıl amaçtır. Böylelikle, Türkiye’nin siyasi yapısına bak-
tığımız zaman yürütmenin Cumhurbaşkanında toplandığı, bakanlıklar, ofisler ve 
kurullar aracılığıyla yürütme faaliyetlerini gerçekleştirdiği görülür. Kanun çıkarma 
yetkisinin bulunduğu TBMM’de temsil anlamında vekil sayısı önceki döneme göre 
artmıştır. Yeni hükümet sistemi, Parlamenter hükümet sisteminden farklı özellikler 
göstermekte olup en dikkat çeken özelliği ise yasama ve yürütme organları arasın-
daki ilişkinin değişmesi olmuştur. 

1. TÜRKİYE’DE İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİ1

Küreselleşme 21’inci yüzyılın ana paradigmalarından birini oluşturmuştur. 20’nci 
yüzyılın sonu, pek çok kez tekrarlandığı üzere Marshall McLuhan’ın sözlerine da-
yandırılarak, dünyanın “küresel köy” olduğu kabulünü beraberinde getirmiştir 
(Heywood, 2012: 175). Özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla sona eren So-
ğuk Savaş dönemi sonundaki gelişmeler, 21’inci yüzyılın küresel siyasetini şekillen-
diren olaylar olma hüviyetini korumaktadır. Çok-kutuplu küresel siyasette 11 Eylül 
saldırılarıyla oluşan yeni siyasi atmosfer ise, devletlerin güvenlik denklemlerinin ve 

1 Kavram olarak iç güvenlik iç politikadaki gelişmelerle ilgili konuları içerse de özellikle 21’inci yüzyılın hemen öncesinde ve 
sonrasında gerçekleşen olaylar çerçevesinde güvenlik denkleminde farklı bir boyutta incelenmesi gereken bir konu olmuş-
tur. İç güvenlik terimi yabancı kaynaklarda karşımıza ulusal güvenlik anlamında çıkabilmekte ve uluslararası düzlemdeki 
küresel siyasetten etkilenebilmektedir. Bundan dolayı iç güvenlik algısındaki değişmeler iç güvenliği yeni boyutlara taşı-
mıştır (Şencan, 2019: 233).
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politikalarının nasıl şekilleneceğini gösteren önemli kırılmaların arasında yer al-
maktadır. 11 Eylül saldırıları ile beraber devletlerin güvenlik politikalarının etki 
alanı sınırlarının dışına taşmış bulunmaktadır.

İç güvenlik kavramı ülke sınırlarının içindeki politikalar bütününü ihtiva etse 
dahi dış ilişkilerden etkilendiği bu dönem itibariyle kesindir. Bunun da en önem-
li sebepleri arasında küreselleşme ve çok-kutuplu dünya düzeni yatmaktadır. Tür-
kiye’nin bölgesel ve küresel siyasetteki yerini birlikte düşündüğümüz zaman, bu 
durumun ne kadar aşikâr 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 Rus-
ya’ya karşı girişilen dış tehditlerin sonucu olarak mı değerlendirmek gerekir diye 
bir sorunsalı ortaya atarak iç güvenlik düşüncesinin karmaşık halini ifade ederler 
(Roskin ve Berry, 2015: 128). Yukarıdaki bilgilerin ışığında iç güvenlik mefhumu-
nun temelinde yatan yegâne unsurların başında iç güvenlik kurumları ve bilgi çağı 
ile bütünleşmesi gelmektedir. Bu kurumların yapıları ise Türkiye’nin iç güvenlik 
potansiyelini oluşturması ve etkinliğinin tezahürü konularında bilgiler verir.

Türkiye’nin son on yıllarda meşgul olduğu en önemli konuların başında iç gü-
venlik meseleleri gelmektedir. Gerek bulunduğu coğrafyadan dolayı gerek kültürel 
ve demografik yapısından dolayı gerekse de jeo-stratejik anlamda büyük mücade-
lelerin içinde olan bir ülke görünümündedir. Sınırlarında meydana gelen olayların 
dışında bölgesel güç olması hasebiyle bölgesinde meydana gelen olaylardan dolaylı 
ya da dolaysız etkilenmektedir. 2003 Irak işgali ve sonrasında yaşananlar ile Suriye’de 
halen devam etmekte olan olaylar hem iç politikanın hem de dış politikanın güven-
lik anlamında meşgul olduğu örnekler olarak gösterilebilir. Bu bağlamda, 2016 yılın-
da düzenlenen sınır ötesi operasyonları sadece terörizm ile bağdaştırmak, diplomatik 
açıdan müdahil olan ülkeler düşünüldüğünde, hem iç dinamikler açısından hem 
de dış dinamikler açısından sınırlı bir analiz oluşturur. Böylesine karışık bir siyasi 
ortamın tanımlanması ise halen iç güvenlik yönetimi kavramının hukuk, mühendis-
lik ve diğer profesyonel disiplinler gibi üzerinde kavramsal anlaşmanın olmadığı bir 
çalışma sahası (Bellavita ve Gordon, 2006: 1) olmasından kaynaklanmaktadır.

Türkiye’nin iç güvenlik yönetimini incelerken karşımıza üç ana tema çıkar: 
merkezi iç güvenlik yönetimi, iç güvenlik birimleri ve iç güvenlik istihbarat teşki-
latı. İç güvenliğin üst düzey yönetiminde Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve 
Meclis Komisyonları yer alır (Özel, 2018: 183). İç güvenlik birimleri olarak Emni-
yet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlı-
ğı faaliyet göstermektedir. Ayrıca son unsur ise iç güvenlik ve istihbaratın ilişkisinin 
gösterildiği durumu arz eder ki bilginin hızla yayıldığı çağda istihbarat teşkilatının 
önemi tartışılmaz şekilde önemlidir.
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1.1. Merkezi İç Güvenlik Yönetimi
Ülkeler için iç güvenlik olgusunun çerçevesi karar alma mekanizmalarının faali-
yetleri doğrultusunda şekillenmektedir. Karar alma mekanizması olarak merkezi 
yönetimin düzenleyici faaliyetleri iç güvenlik politikalarının önemli bir unsurunu 
oluşturur. Türk siyasetindeki yeni sistem çerçevesinde biçimlenecek olan yeni iç 
güvenlik yönetiminin üç önemli merkezi birimi bulunmaktadır: Cumhurbaşkanı, 
İçişleri Bakanlığı ve meclis çatısı altında hareket eden komisyonlar. 

Cumhurbaşkanı yürütmeden sorumlu kişidir ve bakanlıkların, Cumhurbaş-
kanlığı ofis ve kurulların ona yardımcı olduğu görülmektedir. Aynı zamanda iç 
güvenlik politikalarının genel çerçevesini çizmektedir. İç güvenlik politikalarının 
düzenlenmesi ve yerine getirilmesinden sorumlu en üst düzey yetkilidir.1 İç güven-
lik ile alakalı birimler olan polis, jandarma ve sahil güvenlik Cumhurbaşkanlığı ta-
rafından çıkarılacak iç güvenlik anlamında kararname, yönetmelik gibi düzenleme-
ler doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirir ve genel idari kolluk olarak görevlerini 
yaparlar (Odyakmaz ve Kaymak, 2018: 178).

İçişleri Bakanlığı iç güvenlik yönetimi açısından Cumhurbaşkanına bağlı olup 
ona yardımcı olarak faaliyetlerini icra etmektedir. İç güvenliğin sağlanmasından 
kolluk güçleri anlamında sorumlu olan en yetkili kurumdur ve bunu teşkilatı içinde 
yer alan birimlerin faaliyetleriyle yapmaktadır. Özellikle Jandarma Genel Komutan-
lığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bağlanmasıyla terörizm ile mücadelelerin 
merkezi haline gelmiş ve Genelkurmay Başkanlığı ile ortaklaşa yaptığı operasyon-
larla terörle mücadeleye önemli katkılar sağlamıştır. Bünyesinde bulunan Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Başkanlığı, İs-
tihbarat Değerlendirme, Analiz ve Koordinasyon Merkezi, İç Güvenlik Stratejileri 
Dairesi Başkanlığı2 isimli birimlerinin düzenlediği faaliyetlerle ve çalışmalarla iç 
güvenlik yönetiminde başat rol üstlenmiştir. Düzenleyici işlemlerin yapıldığı bi-
rimlerin dışında bünyesinde iç güvenlik anlamında akademik çalışmaların yapıldığı 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve Polis Akademisinin de bulunduğu görül-
mekte ve akademik sahada da etkinliğinin olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca 
İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatında görevli olan vali ve kaymakamlar iç güvenlik 
stratejilerinin genele yayılması açısından önem arz etmektedir. İlde en yetkili kişi 
olarak görev yapan vali iç güvenlik anlamında hem düzenleyici işlemler hem de 
bireysel işlemler yapabilme yetkisine sahiptir. Bunun yanında ilçede en yetkili kişi 
olarak görev yapan kaymakam sadece bireysel işlem yapmakla görevli olup; ildeki 
valinin nezaretinde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

1  Bkz. https: //www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanligi/gorev_yetki/ (E.T. 20 Haziran 2019).

2  Bkz. https: //www.icisleri.gov.tr/teskilat-semasi-2019 (E.T. 20 Haziran 2019)
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Yasama organı olarak meclisin içinde bulunduğu komisyonlar iç güvenlik poli-
tikalarına katkı sağlamaktadır. Bu komisyonlar ise İçişleri Komisyonu ile Güvenlik 
ve İstihbarat Komisyonu’dur. İçişleri komisyonu, TBMM Başkanlığınca kendisine 
havale edilen iç güvenlik, mahalli idareler, pasaport, trafik, nüfus, vatandaşlık ve 
benzeri konulardaki kanun tekliflerini görüşmektedir.1 İç güvenlik anlamında ha-
vale edilen konuların çoğunluğunu emniyet, jandarma ve sahil güvenlik konuları 
oluşturur. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ise yakın zaman içinde kurulan bir 
komisyondur. Özellikle istihbarat faaliyetlerinin hesap verilebilirliğini ve deneti-
mini sağlamak amacıyla kurulmuştur. 2014 yılında 6532 sayılı Devlet İstihbarat 
Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun uyarınca organize edilmiş bir komisyondur. Komisyon, faaliyet gösterdiği 
konunun muhtevası gereği görüşmeleri kapalı oturumla yapar ve bu oturumlarda 
Komisyon üyeleri, ilgili bakanlar, görevli hükümet temsilcileri ve komisyonda görev 
yapan yasama uzmanları ile stenograflardan başkası bulunamaz.

1.2. İç Güvenlik Birimleri
İç güvenlik birimleri İçişleri Bakanlığının bünyesinde yer alan kuruluşlardan oluşur. 
Bunlara genel kolluk teşkilatları yanında iç güvenlik güçleri de denilebilmektedir. İç 
güvenlik yönetiminin düzenlemelerinin uygulanması açısından gerekli teçhizata sa-
hip olan birimler olarak dikkat çeker. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak iç güvenlik teşkilat şemasında 
yer almaktadır.
1.2.1. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)
Emniyet Genel Müdürlüğü faaliyetlerini il ve ilçelerde sürdürmektedir. Şehir 
merkezlerinde iç güvenlikten sorumlu kolluk teşkilatı olarak görev yapar. Teşki-
latlanmasına baktığımız zaman merkez ve 81 ilde teşkilatlandığı görülmektedir. 
EGM’nin en önemli görevleri arasında genel emniyet ve asayişin korunmasını ve 
devamını sağlamak, kamu düzeninin bozulmasından önce tedbirler almak ve aynı 
zamanda bozulmasından sonra da tekrar terkibi için faaliyetlerde bulunmak, çeşitli 
suçlar ile alakalı gerekli analizleri yapmak, değerlendirmek ve kamu düzeninin ve 
esenliğinin devamını sağlamak yer alır. Bu bağlamda görevlerini genel olarak de-
ğerlendirecek olursak, terörist saldırılar, kaçakçılık, kara ve gri propaganda, suikast, 
ekonomik saldırılar, siber saldırılar gibi birçok konu ile karşılaşmak mümkündür 
(Çıtak, 2017: 314).

EGM’nin bünyesinde bulunan Asayiş Dairesi Başkanlığı, Güvenlik Dairesi 
Başkanlığı, Haberleşme Dairesi Başkanlığı, İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Özel Ha-

1  Bkz. https: //komisyon.tbmm.gov.tr/komisyon_index.php?pKomKod=13 (E.T. 20 Haziran 2019)
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rekât Dairesi Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkan-
lığı, Siber Suçlarla Mücadele ve Özel Güvenlik Dairesi başlıklarında örgütlenmiş 
merkezi teşkilat birimleriyle iç güvenlik yönetiminin merkezine ve taşra yönetimine 
büyük katkıları olmaktadır. EGM teşkilatı görüldüğü gibi özellikle il ve ilçe mer-
kezlerinde asayiş ve emniyetin sağlanması için teknik, personel ve tecrübe açısından 
önemli girdileri bünyesinde bulundurması nedeniyle iç güvenlik yönetiminin ana 
unsurlarından birini oluşturmaktadır.
1.2.2. Jandarma Genel Komutanlığı
Temel görevlerinin arasında polis teşkilatının olmadığı il ve ilçe belediye sınırlarının 
dışındaki kırsal alanda asayişin, emniyetin ve güvenliğin korunması yer almaktadır. 
2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu Madde 8’e göre, İçişleri 
Bakanlığı bünyesinde görev alan komutanlık savaş ve seferberlik hallerinde Cum-
hurbaşkanı kararıyla belirlenecek bölümleri Kuvvet Komutanlıkları emrine girer, 
kalan bölümüyle normal görevine devam eder. Jandarma teşkilatının görevlerini 
üç ana başlık altında incelemek mümkündür: mülki, adli ve askeri görevler. Mülki 
görevlerine bakıldığı zaman genel emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik işlerin 
yürütülmesi, suç işlemeye yönelik girişimleri engellemek, suç istatistiklerini topla-
mak, analizini yapmak ve değerlendirmek, ceza infaz kurumlarının korunmasını 
gerçekleştirmek gibi görevleri karşımıza çıkar. Adli görevleri arasında asayiş, trafik, 
kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik suçlar bilişim ve terör suçları gibi konular yer 
alır. Askeri görevleri ise kanunlarla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle alakalıdır. 
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan başkanlıklar arasındaki Asayiş 
Başkanlığı, Kriminal Daire Başkanlığı ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komu-
tanlığı 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 anlaşılabilmektedir. Bunların yanında Jandarma teşkilatı için, EGM 
teşkilatında olduğu gibi, terörizme özel bir yer açmak gerekir. İç güvenlik anla-
mında önemli bir sorun teşkil eden PKK, YPG ve DAEŞ gibi terörist gruplar ve 
terörizm konularında son yıllarda sınır içinde ve sınır dışında önemli başarılar elde 
etmiş olan Jandarma Teşkilatı 2019 verilerine göre son 5 ay için 45 binden fazla 
operasyon düzenlemiş ve 260 teröristin etkisiz hale getirilmesinde rol oynamıştır.1

1.2.3. Sahil Güvenlik Komutanlığı
Ülkenin bütün sahillerinde Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazların-
da, liman ve körfezlerinde, karasularında hizmet veren kolluk kuvveti olarak görev 
yapar. Görevlerini aynen Jandarma teşkilatındaki gibi adli, mülki ve askeri olarak 

1 Bkz. https: //www.trthaber.com/haber/gundem/jandarmadan-teror-orgutu-pkkya-5-ayda-45-bin-303-operasyon-419136.
html (E.T. 21 Haziran 2019)
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ayırmak mümkündür. Adli görevleri işlenmiş suçlarla ilgili olarak ilgili mevzuatın 
belirttiği işleri yapmak olarak belirlenmiştir. 

Mülki görevleri arasında, sahil ve deniz yolları kapsamında emniyet ve asayişi 
sağlamak suretiyle iç güvenlik birimlerinin yegâne amacı olan kamu düzenini sağ-
lamak görevini üstlenmiştir. Özellikle kaçakçılığın önlenmesi, düzensiz göç ile ilgili 
tedbirlerin alınması gibi faaliyetlerle kamu düzeninin sağlanmasında rol oynamak-
tadır. Askeri görevleri ise, seferberlik ve savaş halinde Cumhurbaşkanı kararıyla be-
lirlenecek bölümleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığının emrine girmektedir. Bunun 
dışındaki zamanlarda kendine kanunlar ile tevdi edilen görevleri sürdürür.

Sahil Güvenlik Komutanlığının insan, silah, uyuşturucu gibi konularda kaçak-
çılıkla, yasadışı göçle, çevre kirliliğiyle, ülkenin ilgili bölgelerindeki hak ve sorum-
luluklarına yönelik saldırılarla, ülkeye denizden gelebilecek her türden tehlikeyle 
mücadelesi iç güvenlik açısından önemlidir (Çıtak, 2017: 318).
1.3. İç Güvenlik İstihbarat Teşkilatı
Her yeni yüzyıl paradigmal gelişmesini ve aksiyomlarını bir önceki yüzyılda var 
olan gelişmelerin ve tecrübelerin ışığında oluşturur. Tarih galip gelenlerin biçimlen-
dirdiği bir alandır; fakat, konu casusluk ve istihbarat gibi gizli faaliyetlere geldiğinde 
geçmiş başarısız tecrübelerden evirilen yeni bilgiler ve bilinçaltı işlemleri belirsizliği 
azaltmak ve geleceği şekillendirme yolunda istihbarat tüketicilerinin kullanımına 
sunulur. Ayrıca, istihbarat işlemini sadece bir bilgi akışı 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 teşkilatlarının bilgileri tekrar yeni bilgi kıvamında kurgulama işlemi, 
önümüzdeki zamanın siyasi manevralarında bugün olduğundan daha büyük rol 
oynayacaktır.

İç güvenlik terimi, Avrupa ve ABD’de ulusal güvenlik anlamına gelen ‘na-
tional security’ terimi ile kullanılsa bile, iç güvenlik mefhumunun güvenlik ça-
lışmaları sahnesinde hatırı sayılır bir yer edinmesi II. Dünya Savaşının sonuna 
rastlamaktadır. İstihbarat çalışmaları içindeki karşı-istihbarat, istihbarata karşı 
koyma (İKK) gibi bütün disiplinler “devlet” meselesi üzerine odaklanır (Gill, 
2014: 5). Aynen uluslararası ilişkilerin boyutları, argümanları, araçları ve dü-
zeni değiştiği gibi devletin temelleri ve aksiyomlarının da değiştiği 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 edil-
mesi, değerlendirilmesi ve kullanılmasının etkinliği, değişen biçimiyle beraber 
devletin birimlerindeki değişimin bu doğrultuda olmasıyla doğru orantılı olarak 
gelişmektedir. İç güvenlik istihbarat teşkilatı birimleri ise iç güvenlik yönetiminin 
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en önemli araçlarından birini oluşturur ki karar alıcılar için politika yapma süre-
cinde önemli girdiler sunmaktadır. Bu girdilerin iç güvenlik etkinliğini sağlanma-
sının koşullarından biri ise iç güvenlik ve istihbarat bütünleşmesinin sağlanması-
dır. Bu bağlamda MİT, EGM İstihbarat Başkanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Daire 
Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları İstihbarat Başkanlıkları 
öne çıkmaktadır.
1.3.1. Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı (MİT)
İç ve dış istihbarattan sorumlu olan başkanlık, son yapılan düzenlemelerle elekt-
ronik-teknik-sinyal istihbaratı, dış ve iç istihbarat anlamında önemli derecede güç 
kazanmıştır. Ayrıca bunun yanında istihbarat yükünün büyük çoğunluğunu teş-
kilatın altında görülmesi mümkündür. Özellikle GES komutanlığının bünyesine 
eklenmesiyle bilginin toplanması konusunda sayısal anlamda büyük yol kat etti-
ğini söylemek mümkündür. Yapısı itibariyle 6 adet birime sahiptir. Stratejik Ana-
liz Başkanlığı, Sinyal İstihbaratı Başkanlığı, Elektronik ve Teknik İstihbarat Baş-
kanlığı, Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı, Dış Operasyonlar Başkanlığı, İstihbarata 
Karşı Koyma Başkanlığı birimlerinden oluşmaktadır.1 Daha önce de bahsedildiği 
gibi uluslararası arenanın sürekli kabuk değiştirmesi iç istihbarat ve dış istihbarat 
birimlerinin görevlerinde belirli çakışmalara yol açmıştır. Görev sahaları açısından 
analiz edildiğinde iç güvenlik istihbarat teşkilatı içerisinde fayda sağlayabilecek ve 
faaliyetlerini olgunlaştıracak birimlerini şöyle sıralamak mümkündür;

• Güvenlik İstihbarat Başkanlığı,
• İstihbarat Karşı Koyma Başkanlığı,
• Elektronik ve Teknik İstihbarat Başkanlığı,
• Sinyal İstihbaratı Başkanlığı.
Bu birimlerden Elektronik ve Teknik İstihbarat Başkanlığı ve Sinyal İstihbaratı 

Başkanlığı gerek iç istihbarat için gerekse dış istihbarat için en fazla bilginin top-
landığı birimler olarak dikkatleri çeker. İç güvenlik istihbarat konusunda en yetkili 
kurum olmakla birlikte bünyesinde bulunan istihbarata karşı koyma, casusluk faa-
liyetlerini tespit etme, terör faaliyetlerine karşı koyma enstrümanlarıyla terör örgüt-
lerine karşı faaliyetlerini iç güvenlik anlamında sürdürmektedir.
1.3.2. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı
İstihbarat başkanlığının görev ve yetkilerine bakıldığında anayasal düzene ve güven-
liğe karşı olan faaliyetleri önleyici ve mevcut durumu koruyucu önlemleri almak ile 
emniyet ve asayişin temini için her türlü bilginin toplanması anlamında istihbarat 
faaliyeti düzenlemesi konuları karşımıza çıkar. İstihbarat Başkanlığı personelinin 
istihbarat konusunda eğitimlerini yürütmek ve onlara gerekli değerlendirme, analiz 

1  Bkz. https: //www.mit.gov.tr/teskilat.html (E.T. 20 Haziran 2019)
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ve operasyonel bakış açılarının kazandırılması anlamında hizmet veren İstihbarat 
Akademisi (İSAK) vardır. Adaylar, birimin verdiği hizmet ile beraber terör, organize 
suç örgütleri, bunlarla mücadelede izlenecek metot ve taktiklerini öğrenerek özel-
likle iç güvenlik anlamında önemli bilgilerle donanmaktadır.1 Kurumun düzenle-
diği 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. İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı
İçişleri Bakanlığı bünyesinde 2010 yılında kurulmuş olan Kamu Düzeni ve Güven-
liği Müsteşarlığının devamı niteliğinde olup 2018 yılında 17 sayılı Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesiyle kurulmuştur. Başkanlığın kurulmasının öncelikli hedeflerinden 
birisi terörizme bütüncül bir anlayış ile yaklaşmak ve çeşitli uygulamaları yürürlüğe 
koymaktır. Ayrıca bünyesinde bulunan terör ve iç güvenlik adına politikaların yürü-
tülmesi için gerekli bilgi akışının ve alışverişinin kurulmasına imkân veren İstihbarat 
Değerlendirme Merkezi (Çıtak, 2017: 311) ve iç güvenlik anlamında koordinasyo-
nun sağlanmasında önem arz eden İç Güvenlik Stratejileri Koordinasyon Kurulu 
terör hakkında istihbaratın toplandığı yer olarak başkanlığın önemini vurgular. 

Kurumun iç güvenlik anlamındaki öneminin başında, yukarıda da bahsedildiği 
gibi iç güvenlik meselelerine bütüncül bir gözle bakmak gelmektedir. Bunun en 
önemli nedeni ise uluslararası ilişkilerde değişen terör ve iç güvenlik kavramı ile 
mücadelede kurumsal uyumun sağlanmasıdır. İç Güvenlik Stratejileri Daire Baş-
kanlığı bu olguyu sağlayan oluşumlardan birini oluşturmaktadır.
1.3.4. Jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlıkları ve İstihbarat Başkanlıkları
Bu iki komutanlığın özellikle sorumlu oldukları bölgelerde kolluk görevini yürüt-
tükleri görülmektedir. Her iki birim de 15 Temmuz girişiminden sonra İçişleri Ba-
kanlığına bağlanmıştır. Başta terör suçları olmak üzere; suç işlenmesinin önlenmesi 
veya işlenen suçla ilgili olarak kişiler/ gruplar, suç örgütleri ile muhtemel harekât 
bölgeleri, hava ve arazi hakkında elde edilen her türlü bilgi ve haberin işlenmesi so-
nucu elde edilen bilgilerdir2. Jandarma İstihbarat Başkanlığının özellikleri arasında 
bilişim ağını istihbarat toplama açısından kullanılması gelmektedir.  21’inci yüzyıl-
da bilişim ağlarının istihbarat verileri açısından önemli olduğunu vurgulamak için 
Can (2019:111) NSA (National Security Agency)’in istihbarat için sağladığı veri 
skalasındaki genişliğinden bahseder ve aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlı-
ğının görevli olduğu alanın genişliği düşünüldüğü zaman bünyesinde bulundurdu-
ğu bu bilişim ağı istihbarat anlamında büyük bir öneme haizdir.

1  Bkz. https: //www.egm.gov.tr/istihbarat/isak-istihbarat-akademisi (E.T. 24 Haziran 2019)

2  Bkz. https://www.jandarma.gov.tr/istihbarat-baskanligi
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Sahil Güvenlik Komutanlığının bünyesinde yer alan İstihbarat Başkanlığı şube 
müdürlüğü şeklinde örgütlenmiştir. Bunların isimleri ise Cari İstihbarat Şube Mü-
dürlüğü, İstihbarat Plan ve Analiz Şube Müdürlüğü, İstihbarat Karşı Koyma Şube 
Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’dür. Bunların yanında Ka-
çakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının uhdesinde düzensiz 
göç ve insan ticareti, organize suçlar, terör finansmanı ve suç gelirleri gibi konularda 
uzmanlaşmış bir şekilde örgütsel yapıya sahip bir yapı bulunmaktadır. 

2. DEĞİŞEN İÇ GÜVENLİK ALGISI
Genel itibariyle iç güvenlik, sınırların içinde güvenlik koşullarının sağlanmasına 
ve kamu düzeninin ihtivasına işaret etmektedir. Bireysel iletişimden ekonomiye ve 
uluslararası ilişkilere kadar birçok unsurun muhtevasının değişmesinden iç güven-
lik mefhumu da azade değildir. Küresel siyasetin belirli kırılmalardan geçtikten son-
ra son halini almış bir düzen üzerine kurulduğu görülmektedir. Bu kırılmaların en 
önemli olayları arasında 11 Eylül saldırılarını göstermek mümkündür. İç 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 ilişkilerin hızlı bir şekilde kabuk değiş-
tirmesinden dolayı güvenlik algısında meydana gelen değişikliğin en önemli sonucu 
ise iç politika ve dış politikanın birbirini etkiler duruma gelmesinde yatmaktadır. 
İç güvenlik kavramı kapsamının çok fazla çeşitlendiği, araçlarının arttığı ve biçim 
değiştirdiği görülmektedir. Bundan dolayı iç güvenlik, amacı kamu düzenini tahsis 
etmeden öte bir mefhum haline gelmiştir. İç güvenlik algısının değişimine neden 
olan etmenlerin en önemlilerinin arasında küreselleşmeyi, çok boyutlu dünya düze-
nini ve hızla kabuk değiştiren küresel siyaseti saymak mümkündür.

Devletlerin çeşitli politikalarının birbirini etkiler şekilde olduğu 21’inci yüz-
yılda, bu karmaşık 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 terö-
rizm, devreye koyduğu görülmektedir. Bu argümanları kamu düzenini ve esenliğini 
bozması açısından kullanmaktadır. Bu araçların en önemlileri arasında ticaret değiş-
kenlerini kullanma, ekonomik yaptırımlar ve terör faaliyetleri gelmektedir. 21’inci 
yüzyıl iç güvenlik tehdit araçlarının değiştiği ve biçimsel olarak yeni boyutlarda sey-
rettiği bir sürece evirilmektedir. Küreselleşmeyle birlikte gelen yeni güvenlik kon-
septinde savunma politikaları artık sadece siyasi ve askeri stratejiler arasında uyumu 
gözeterek değil aynı zamanda toplum, ekonomi, medya yönetimi ve siber teknoloji 
gibi çeşitli alanları kapsayan çok boyutlu güvenlik risklerini ve tehdit algılamalarını 
dikkate alarak kurgulanmaya başlanmıştır (Tamer, 2018: 181). Çünkü bir kimse-
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nin güvenliği kavrayışı, o kişiye ait dünya siyaseti kuramını (onun birimleri, yapıla-
rı, süreçleri vb.) oluşturan varsayımlardan (ne kadar açıkça ya da zımni ifade edilirse 
edilsin) meydana gelir (Booth, 2012: 186). Böylelikle güvenlik algısının küresel 
siyasetin mecrasındaki araçları da şekillendirdiği söylenebilir. Ayrıca iç güvenlik so-
runsalının alanı ve araçlarında biçimsel farklılıklar görülse de amacının sabit olduğu 
vurgulanır. Küreselleşmenin iç güvenlik algısının değişiminde büyük rol oynadığı 
ve değişimin merkezinde yer aldığı görülmektedir. Küreselleşmeyle birlikte gelen 
yeni güvenlik konseptinde savunma politikaları artık sadece siyasi ve askeri strateji-
ler arasında uyumu gözeterek değil aynı zamanda toplum, ekonomi, medya yöneti-
mi ve siber teknoloji gibi çeşitli alanları kapsayan çok boyutlu güvenlik risklerini ve 
tehdit algılamalarını dikkate alarak kurgulanmaya başlanmıştır (Tamer, 2018: 181).

Güvenlik konusunda, özellikle iç güvenlik konusuna değinilecek olursa, dün-
yanın teröre ve dolayısı ile iç güvenliğe bakışı önemli oranda bir devinim geçirmiş, 
terör ve iç güvenlik paradigmaları şekil değiştirmiştir (Yılmaz, 2011: 362). Berlin 
Duvarının yıkılması, Sovyet Rusya’nın dağılmasıyla beraber oluşan yeni siyasi at-
mosferde belirli kırılmalar sonucunda araçlar ve paradigmalar anlamında değişimler 
yaşanmıştır. Bu araçların değişimin temelinde çoklu diplomasi, küreselleşme ve tek-
nolojik dönüşümler yer almaktadır. Değişen araçlar ve paradigmalar çerçevesinde 
devletler iç güvenlik paradigmalarına bir önceki yüzyıldan farklı unsurları eklemek 
zorunda kalmışlardır. Bu araçların ve paradigmaların temelinde ise küreselleşme, 
teknoloji ve çok kutuplu dünya düzeni yatmaktadır. Değişimin siyasi kırılmaları ola-
rak 11 Eylül ve Sovyetlerin dağılmasını gösterilmektedir (Ağır, 2015: 99) Güvenlik 
olgusunun özellikle küreselleşme ile beraber devlet eksenli bir bakıştan birey eksenli 
bir bakışa doğru kaydığı görülür. Bu durum ise iç güvenlik algısının çok boyutlu bir 
değişime uğramasına sebep olmuştur. Değişen paradigmalar çerçevesinde devletlerin 
kurumsal yapılarının küresel siyasetin evirildiği yöne doğru uyumlu hale gelmesinin 
önü açılmıştır. İç güvenlik yönetiminde etkinliğin sağlanabilmesinin en önemli araç-
larından biri olan kurumsal teşkilat şekillenen paradigmalar çerçevesinde kendini 
her an kabuk değiştiren küresel siyasetin içinde faal olma durumuyla karşı karşıyadır.

3. TÜRKİYE’DE İÇ GÜVENLİĞİN GELECEĞİ
Hükümet sistemi, sosyo-ekonomik yapı gibi kavramların iç güvenlik algısı konu-
sunda 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. İç güvenlik kavramı bugün-
lere kadar çeşitli biçimler değiştirerek gelmiştir. İç güvenliğin sadece boyutları ve 
mekânsal sınırları değişmemekte bunun yanında uluslararası sisteme adapte olma 
usulü, algısı ve araçları da değişmektedir. “Teknolojik ilerlemeler ve ideolojik/politik 
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örgütlenmelerin etkisi ile iç güvenliğin ulus devlet sınırlarının ötesinde uluslararası 
bir nitelik kazanması devletlerin iç güvenlik algısının ve kullanılan yöntemlerin de 
değişimini beraberinde getirmektedir” (Baharçiçek ve İnan, 2013: 108). Her ne ka-
dar Türkiye’deki terörizm ile eş değer algısı olsa dahi, değişen gündelik yaşamlardan 
yeni hükümet sistemine kadar, iç güvenlik mefhumu mevcut algı sınırlarının dışına 
çıkmaktadır. Özellikle Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra uluslararası ilişkiler-
de yoğun bir şekilde hissedilen küreselleşme ile Türkiye’nin kurumlarına ve siyasal 
algısına yeni bir iç güvenlik kavramı yerleşmiştir. Türkiye için iç güvenlik sadece 
terör olayları çerçevesinde etkisini göstermemekte bunların yanında ekonomik, sos-
yolojik ve medyatik faaliyetlerde değişen biçimi ile ülke gündeminde yer edinmek-
tedir. Özellikle güvenlik konusunun küreselleşme ve siyasi kırılmalar ile oluşan yeni 
uluslararası sistemde yerine getirilmesi gereken kurumsal teşkilat ve koordinasyon 
anlamında önemli zorunluluklarının bulunduğu görülür. Son zamanlarda gerçekle-
şen çeşitli siyasi içerikli değişmeler, özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 
geçiş ve kurumsal teşkilatın uluslararası sisteme uyumlandırılması gibi hamleler, iç 
güvenlik algı yönetiminin devlet kademesindeki biçimlenmesini de anlatmaktadır.

Türkiye’de iç güvenliğin geleceği küreselleşme kaynaklı uluslararası sistemin de-
ğişmesiyle oluşan düzende kurumsal teşkilatın ve koordinasyon hamlelerin uyum-
lu bir şekilde ilerlemesi ile siyaset, kurumsal teşkilat ve istihbaratın koordineli bir 
şekilde aynı potada eritilmesiyle sağlanacak araçlar ile şekillenecektir. Böylesine bir 
uluslararası sistemde terörizm ile iç güvenlik meselesini eş değer tutmak iç güvenlik 
politikalarının etkinliğinin azalma eğiliminde olduğunu gösterir. Daha boyutlu bir 
algıyı kapsadığı ve araçlarının çeşitlendiği için, Türkiye’de iç güvenlik farklı boyut-
larla ve konularla ilgilenmesi bir zorunluluktur. Bu konuların başında terörist faali-
yetlerin yanında son zamanlardaki ülkenin ilgilendiği meselelerde, ekonomi güven-
liği, dijital güvenlik ve siber güvenlik gibi konuların yoğun bir şekilde ele alınması 
beklenilmektedir. İç güvenlik etkinliğinin yegâne koşulu ise bu konular bağlamında 
oluşturulacak istihbarat teşkilatının ve iç güvenlik birimlerinin bütünleşmesidir.

Böylelikle söylenebilir ki iç güvenlik ve iç güvenlik yönetimi, 20’nci yüzyılın 
sonundan itibaren değişmeye başlayan kavramlardan biridir (Barbak, 2017: 232). 
Türkiye’deki iç güvenlik yapılanmasına baktığımız zaman karşımıza üç unsur çık-
maktadır: merkezi yönetim, iç güvenlik birimleri ve iç güvenlik istihbarat birimleri. 
Türkiye’de iç güvenlik sorunu kavram olarak terörizmle mücadele olarak algılan-
makta ve belirli bölge ile özdeşleşmiş durumdadır (Akyüz, 2015: 67). Fakat değişen 
küresel siyasetin genel araçları yoluyla uyumlaştırılma işlemi, öncelikle kurumsal ge-
reksinimlerin ihtiyaçlar doğrultusunda seferber edilmesi koşuluna bağlıdır. Burada 
üzerinde durulması gereken en önemli konulardan birisi ise teknolojik ve organi-
zasyonel algının adapte edilmesidir. Bundan dolayı istihbarat ve güvenlik güçleri 
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arasındaki ilişkinin yoğunluğu ve birbirleriyle etkileşimi iç güvenlik etkinliğinin 
sağlanmasında önemli rol oynayacaktır. Özellikle bunların örneklemeleri için de 
demokratik ve sosyo-ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerin iç güvenlik anlayışlarının 
eskide olduğundan daha çok amaçlı bir şekilde ele alınması önemli bir argüman 
olarak karşımıza çıkar. Türkiye’de iç güvenlik geleceğini üç ana unsur temelinde in-
celemek mümkündür: küreselleşme, kurumsal teşkilat ve koordinasyon. Bu üç unsur 
iç güvenlik etkinliğinin sağlanmasında iç güvenlik birimleri ve istihbarat teşkilatının 
bütünleşmesinin paralelinde bir koşulu ortaya çıkarır. Bu bütünleşmenin ana göv-
desini ise istihbarat teşkilatının “fonksiyonel görev dağılımı ilkesi” oluşturmaktadır.

Küreselleşme kavramı 20’nci yüzyılın sonlarına doğru, özellikle Berlin Duva-
rı’nın yıkılmasıyla beraber daha yoğun bir şekilde dillendirilmekte ve kullanılmak-
tadır. Küreselleşmeyi sadece ekonomik ilişkiler çerçevesinde değil bunun yanında 
siyasi ilişkilerde de varlığını kabullendirmiş bir kavram olarak konumlandırmak 
mümkündür. Sosyal, ekonomik, siyasi ve çevresel boyuttaki tüm olayların açıklan-
masında küreselleşme kavramına ve küreselleşme sürecine değinilmekte, yaşanılan 
gelişmeler bu kapsam dâhilinde değerlendirilmektedir (Cebeci, 2017: 360). Küre-
selleşmenin önemli bir sonucu da uluslararası ekonomik düzenin işleyişindeki karar 
alma sürecindeki değişmelerdir (Ataç, 2000, s. 100). Paradigmal değişimin gerek-
liliğinin tarihini yakın tarih ile ilişkilendirmek mümkündür. Uluslararası sistemde 
devletin siyasal ve ekonomik etkinliğine ilişkin paradigma tartışmalarından biri, 17. 
yüzyılda Grotius’u Hobbes ile De Jure Pacis ac Belli’yi Leviathan’la, karşı karşıya 
getiren eski bir gelenekte kök bulmaktadır (Kıvılcım, 2013: 225). Küreselleşme iç 
güvenlik sistemine hem kullanılan araçlar hem de analiz paradigmaları ölçeğinde 
etki etmiş bulunmaktadır.

Kurumsal teşkilat yapılanmasının en önemli unsurlarından birisi uluslararası 
sistemin boyutlarının geçmiş yıllardakinden farklı ve her an değişime müsait esnek 
bir yapısının olmasıdır. Bu unsurun “yapısal biçimlenme” düşüncesi çerçevesin-
de şekillendiğini söylemek, iç güvenliğin içsel dinamiklerini açıklamak anlamında 
önemlidir. Kurumsal teşkilatın dönüşümünün zorunluluğunun sebeplerinden biri-
sini teknolojik değişkenlerinin yenilenme ivmesi olarak ifade etmek mümkündür. 
Kurumsal teşkilatın görev alanına baktığımız zaman, yeni yüzyılın değişen para-
digmaları çerçevesinde, sadece terör olgusu çerçevesinde oluşturulan bir teşkilatın 
iç güvenlik etkinliğine yapabileceği katkıların sınırlı olduğu görülmektedir. Terör, 
düzensiz göç, suç örgütleri, dijital dönüşüm ve etkili bilgi akışı gibi iç güvenlik 
meselelerinin analizi aşamasında üzerinde durulması gereken en önemli unsurların 
arasında bu olguların uluslararası bağlantıları ve bunların boyutları olduğu görülür. 
Ayrıca bu meselelere ek olarak, çağın değişen insan hakları eğilimine bağlı olarak, 
nükleer tehditler, her türlü kaçakçılık faaliyetleri, kütlesel düzensiz göçler ülkenin 
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iç güvenlik sorunları arasında yer almaktadır (Ak, 2018: 77). Hali hazırda kurum-
sal teşkilat unsuru yapısal biçimlendirme ile alakalı bir durumu ihtiva etmektedir. 
Fonksiyonel görev dağılımının en önemli ayaklarından birini iç güvenlik istihbarat 
birimlerinin belirli düzeylerde ayrıştırılması oluşturmaktadır. Bu ayrımda en dikkat 
çeken unsurların başında iç istihbarat, suç istihbaratı ve teknik istihbarat gelmek-
tedir. İç güvenlik teşkilatına yapılacak fonksiyonel ayrılmış istihbarat birimlerinin 
katkısı iç güvenlikte etkinliğin sağlanması için bir itici rol oynaması muhtemeldir.

Koordinasyon, kurumlar arasındaki iletişimin istikrarlı bir şekilde bilgi tüketi-
cisi olan politika yapıcıların karar alma sürecinde işlerliklerini sağlayacak ortamın 
oluşturulmasıyla alakalıdır. Daha açık bir ifade ile koordinasyon unsurunun merke-
zinde “sistemsel biçimlenme” yer alır. Kurumsal açıdan istihbarat teşkilatının 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, eşgüdümü sağlayarak iç 
güvenlik etkinliğinin sağlanmasında politika yapıcılar için önemli girdiler sunar. 
İstihbaratın risk, tehlike ve tehdit unsurlarıyla birebir bağlantılı bir çerçeve içinde 
yer alması hasebiyle istihbarat iç güvenlik yönetiminin en önemli argümanlarından 
biridir. Fonksiyonel istihbarat yükü paylaşımı iç güvenlik teşkilatındaki koordinas-
yonun sağlanmasıyla verimli olabilme derecesine ulaşabilir.

Bu bağlamda Türk istihbarat teşkilatının en önemli özelliği, belki de bu özellik 
onun başarısızlık riskiyle karşı karşıya çok kolay kalmasıyla sonuçlanabilmektedir, 
iç ve dış istihbaratta ayrı ayrı uzmanlaşmış kurumların olmaması olarak gösterilir. 
İstihbarat yükünün büyük bir çoğunluğunun MİT Başkanlığı uhdesinde toplandığı 
görülmektedir. Bu durum fonksiyonel görev dağılımı açısından önemli bir duruma 
işaret eder. Gelişmiş ülkelerin istihbarat teşkilatlarına baktığımızda iç, dış ve teknik 
istihbarat dağılımını rahatlıkla görebiliriz: İngiltere’de MI5 iç istihbarata bakarken, 
MI6 dış istihbarat bakmaktadır; ABD’de iç istihbarattan FBI sorumluyken, dış is-
tihbarattan CIA sorumludur.1 Ek olarak, Rusya’da FSB (Federal Güvenlik Servisi) 
ve SVR (Dış İstihbarat Servisi) ve Fransa’da DST (Güvenlik ve İstihbarat Servisi) 
ve DGSE (Dış İstihbarat Servisi) olarak ayrıldıkları görülebilir. Bunların yanında 
teknik istihbarata adanmış istihbarat kurumlarını da görmek mümkündür: NSA 
(ABD), GCHQ (İngiltere), Spetssviaz (Rusya). İç, dış ve teknik istihbarat olarak 
ayrılmış olan istihbarat teşkilatının yapısal koordinasyonunu sağlayan merkez is-
tihbarat birimlerine de yer verdiği görülür: DNI (ABD), Ortak İstihbarat Teşkilatı 
(JIO) (İngiltere), Ana istihbarat Başkanlığı (Rusya).

İstihbarat ve iç güvenlik bütünleşmesinin sağlanması için Türk istihbarat teş-
kilatının fonksiyonel görev dağılımı ilkesi çerçevesinde yapılanması önerilebilecek 

1 ABD’de bu ayrım o kadar keskindir ki 12333 sayılı yasa ile CIA’in iç istihbarat ile ilgili konularda faaliyet gösteremeyeceği 
sabitlenmiştir.

Türkiye’de İç Güvenlik Sistemi ve Geleceği Üzerine Değerlendirmeler



644

çözümlerden birini oluşturmaktadır. Yukarıdaki bilgilerin ışığında iç güvenlik ve 
istihbarat ilişkisinin etkinliğini sağlamak adına iki öneri söz konusudur: “yapısal 
biçimlenme” ve “sistemsel biçimlenme”. Yapısal biçimlenme açısından çalışma ko-
nusuna baktığımız zaman karşımıza Türk istihbarat teşkilatının iç, dış ve teknik is-
tihbarat olarak ayrılması ve bunların eş güdümünü sağlayacak çatı bir organizasyon 
çıkmaktadır. MİT Başkanlığının çatı organizasyonu olacağı bir istihbarat teşkilatı 
kümelenmesinde Dış İstihbarat Başkanlığı, İç İstihbarat Başkanlığı, Teknik İstihba-
rat Başkanlığı, Suç İstihbaratı Başkanlığı, Savunma İstihbaratı Başkanlığı şeklinde-
ki bir teşkilat şemasının fonksiyonel görev dağlımı ilkesi şeklinde yapılandırılması 
önerilir. Bunun yanında “sistemsel biçimlenme” açısından konu tahlil edildiğinde 
ise istihbarat teşkilatı ve siyaset arasındaki işlerliğin sağlanması için koordinasyon 
mekanizmasının işlevselliği üzerinde durmak gerekir. Güvenlik politikalarına bü-
tüncül bakması açısından şemsiye kurul olarak faaliyetleri düzenli bir şekilde yapı-
lan Milli Güvenlik Kurulu bulunmaktadır. Teknik istihbaratın en iyi şekilde değer-
lendirileceği bir kurum olan Siber Güvenlik Kurulu’nun1 daha faal hale getirilmesi 
ve toplantı aralıklarına bir düzen katılması gerekmektedir. İstihbarata hem teşkilat 
hem de güvenlik birimleri açısından bütüncül bakmayı sağlayacak Milli İstihbarat 
Koordinasyon Kurulu’nun2 faal hale getirilmesi sistemsel olarak işlerliğin ana argü-
manları arasında yer almaktadır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Türkiye’de iç güvenlik yönetimin başında Cumhurbaşkanı bulunur ve onun görev-
lendirdiği İçişleri Bakanı iç güvenlik birimlerinin ve bünyesindeki istihbaratının ko-
ordinasyonundan ve işlerliğinden sorumludur. İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik 
birimleri ise Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü-
venlik Komutanlığı’dır. İç güvenlik istihbarat teşkilatının MİT Başkanlığı, İç Güven-
lik Stratejileri Daire Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı, Jandarma Genel Komu-
tanlığı İstihbarat Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’ndan 
oluştuğu görülür. İstihbarat ve kolluk güçlerinin koordinasyonu ve bütünleşmesi iç 
güvenliğin önemli girdilerini ve iç güvenlik etkinlik derecesini oluşturmaktadır.

Küresel ilişkiler, Berlin Duvarının yıkılması, SSCB’nin dağılması ve 11 Eylül 
saldırıları ile siyasal anlamda kırılmalar neticesinde yenilenen bir ortamda varlığını 
sürdürmektedir. İç güvenlik politikaları bu ortam içinde oluşturulmaktadır ve küre-
sel ilişkilerin kabuk değiştirme hızının yüksek olduğu bir düzlemde konumlanmıştır. 

1  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu altında faaliyetlerini sürdüren kurumun son toplantısı 2013 yılında yapılmıştır. 
Toplantıya katılan üyelerinin Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakan Yardımcısı, Milli Savunma Bakan Yar-
dımcısı, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı gibi üst düzey yöneticileri bulunmaktadır.

2  2017 yılında 2937 sayılı kanunda yapılan değişiklikle kurulan Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanının 
başkanlığında toplanması belirtilmiştir.
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Bundan dolayı karmaşık ve çok boyutlu bir yapıyı arz eder. Günümüzde iç güvenlik 
politikalarının muhtevasını sadece terörizm ile ilişkilendirmek güvenlik açıklarına 
sebep olabilme olasılığını ortaya çıkarması muhtemel görünmektedir. Uluslararası 
sistemin ivmeli bir şekilde kabuk değiştirdiği küresel siyasette iç güvenlik, klasik gü-
venlik araçlarıyla açıklanamayacak derece boyutlanmış bir yapıyı arz eder. Türkiye 
için böyle bir yapı içinde iç güvenlik mekanizmasının etkinlik sağlayabilmesinin en 
önemli koşulu küreselleşme ve belirli siyasi kırılmalarla şekillenmiş bir uluslararası 
siyasetin çok boyutlu olduğu mecrada iç güvenlik teşkilatının kolluk güçleri, askeri 
güçler ve istihbarat birimleri arasındaki koordinasyonun etkin olması gerekmektedir. 
Başka bir ifade ile iç güvenlik etkinliğini sağlamanın koşulu iç güvenlik ve istihba-
rat bütünleşmesinin sağlanması olarak kendini gösterir. Değişen ve derinleşen bir 
iç güvenlik mefhumunun miladı sayılan 11 Eylül saldırılarından sonra iç güvenlik 
klasik tanımında var olan araçların ve uygulama sahasının dışına çıkmış görünmek-
tedir. Türkiye için söylenebilir ki, coğrafya ve bölgesel etmenlerden bağımsız tahlil 
edilemeyen iç güvenlik, etki alanı olarak farklı mecralarda ilerlemektedir. Bunun en 
bariz örnekleri ise küreselleşme ve yenilenen uluslararası sistem eliyle oluşmuştur. 
Ekonomik güvenlik, dijital güvenlik, siber güvenlik gibi konular iç güvenlik alanın-
da yer almış bulunmaktadır. Konu yelpazesinin bu kadar fazla sayılara çıkmasının en 
önemli sebeplerinden birisi ise değişen güvenlik algısıdır. Ayrıca iç güvenlik konu-
larının genişleyen konu yelpazesinin istihbarat teşkilatının da seyrini değiştirdiği ve 
yeni bir biçimleme modeline ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.

Bundan dolayı, Türk istihbarat teşkilatının iç, dış ve teknik istihbarat olarak ay-
rılması ve bunların koordinasyon ve eşgüdümlerinin çatı bir organizasyon tarafın-
dan sağlanması hem değişen güvenlik algısı ile uyum içinde faaliyet gösteren hem 
de iç güvenlik birimleriyle bütünleşen bir yapıyı arz edecektir. Buradaki önerilerin 
ana gövdesini yapısal ve sistemsel biçimlendirmeler oluşturmaktadır. Yapısal biçim-
lendirme unsurunun merkezinde fonksiyonel görev dağılımı ilkesine göre sadece iç 
istihbarata, dış istihbarata ve teknik istihbarata adanmış kurumlar kümesi şeklinde 
teşkilatlanmış ve bu kurumlar arasındaki koordinasyonun çatı organizasyon saye-
sinde sağlanmış olduğu bir teşkilatlanma örneği bulunmaktadır. Sistemsel biçim-
lendirme unsuru ise istihbarat teşkilatının birimleri/kurumları arasındaki bütüncül 
ilişkiyi organize eden ve politika yapımı sürecine istihbaratı eşgüdümsel olarak ak-
tarabilen bir yapıyı arz eder. Konu ve araç yelpazesinin genişlediği iç güvenlik ol-
gusunda etkinliğin sağlanması açısından önerilen fonksiyonel görev dağılımı ilkesi 
merkezli bir istihbarat teşkilatı ve iç güvenlik birimleri geleceğin küresel siyasetine 
ve güvenlik politikalarına olumlu şekilde yön verebilecek hamlelerdir.
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GİRİŞ

Deniz çevresi; göller, akarsular, vadiler, körfezler gibi diğer doğal unsurlardan fark-
lı bazı özelliklere sahiptir. Denizler, yeryüzünün üçte ikisinden fazlasını kapladı-
ğından gezegendeki biyolojik ve iklimsel dengenin sağlanmasında hayati bir rol 
oynamaktadır. Denizlerin insanların hayatında önemli bir yeri vardır; çünkü in-
san refahını doğrudan etkileyen zengin kaynaklara sahiptir. Denizler, bünyelerinde 
dünyanın ekonomik refahında büyük öneme sahip hidrokarbon rezervleri barın-
dırmaktadır. Bunun ötesinde, denizler tatlı su kaynaklarının eksikliğinden muzda-
rip 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 yoğunlaşan deniz taşımacılığı faaliyetleri, 
küreselleşen yeni dünya düzeni ve ticari ilişkilerle daha bir önem kazanmıştır. Öte 
yandan, ülkelerarası ekonomik ilişkilerin gelişmesi, ticari malların ve petrol ürünle-
rinin denizler aracılığıyla taşınmalarını artırmıştır. Özellikle, deniz canlı-cansız kay-
naklarının taşıdıkları ekonomik değer sebebiyle sorumsuzca kullanılmak istenme-
leri ve denizlerde meydana gelen kazalar sonucu denize dökülen tehlikeli maddeler 
insanların yaşamını tehdit eder hale gelmiştir. Deniz faaliyetlerinden kaynaklanan 
kirlenmenin çevreyi tehdit etmesi, hem devletlerin ulusal hukuklarında ve hem de 
uluslararası deniz hukukunda bazı düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmıştır.

Günümüzdeki birçok uluslararası sözleşme, statülerini netleştirme konusunda, 
hem çatışan çıkarların ve hem de gelecekte ortaya çıkacak potansiyel sorunların 
nasıl çözüleceğine ilişkin rehberlik sağlayan esnek bir çerçeve oluşturmayı hedef-
lemektedir. Bu kapsamda, deniz çevresinin korunması ve muhafaza edilmesi ama-
cıyla uluslararası sözleşmelerin ilkeleri ve ölçütleri, uygulamaları ve süreçleri temel 
alınarak hem devletler ve hem de yetkili uluslararası örgütlerle yönetişim ilkelerinin 
uygulanması gerekmektedir. Denizlerle ilgili evrensel düzeyde en kapsamlı belge 
olarak gösterilen 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ndeki (BMDHS) 
hükümlerle deniz çevresini koruma ve muhafaza etme yükümlülüğü getirilmiştir. 
BMDHS, deniz çevresinin kirlenmesini önlemeye ilişkin faaliyetlerin devletlerin 
imkânlarına uygun olarak yürütülmesi ve ulusal mevzuatlarının deniz çevresinin 
korunması amacına uygun bir hale getirilmesini öngören bir sözleşmedir (Boyle, 
1985: 348-349). Devletlerin egemenlik yetkilerini kullandığı denizlere haksız bir 
müdahale Sözleşme’de yasaklanırken, hiçbir devletin egemenliğine tabi olmayan ve 
aslında bütün devletlere ait bulunan uluslararası alanlar da korunmuş olmaktadır. 

Deniz çevresinin korunması ve muhafaza edilmesinde BMDHS ile devletlere 
yönelik üç yükümlülükten bahsedilebilmektedir. İlk olarak devletler, deniz çevre-
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sini kirletmeme ve kendi tabiiyeti altındakilerin kirliliğe yol açan davranışlarına 
izin vermeme yükümlülüğü altındadır. İkinci olarak devletler, küresel ve bölgesel 
düzeyde iş birliği yapmak, çeşitli kural, düzenleme ve ölçütlerin oluşturulmasına 
katkıda bulunmak durumundadır. Bilgi değişimi, 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 uy-
gulamakla yükümlü tutulmuştur. Söz konusu genel yükümlülük içinde korunması 
amaçlanan değerlere ek olarak hassas ekosistemlerin, tükenmekte olan ve tehdit al-
tındaki türlerin korunması gibi yeni değerlerin koruma kapsamına alınmış olması, 
küresel düzeyde kabul görmeye başlayan ekolojik yaklaşımların bir yansıması olarak 
algılanmaktadır (Güneş, 2007: 17-18). Bu hassas ekosistemlerin veya tehdit altında 
bulunan türlerin koruma altına alınmış olmasının yanında, henüz statüsü siyasal 
bir düzlemde devletler arasında herhangi bir anlaşmayla belirlenmemiş bölgeler de 
mevcuttur. 

Hukuksal ve siyasal statüsü henüz belirgin hale gelmemiş coğrafi bölgelerden 
biri, kuzey kutbunda yer alan Arktik Bölgesi’dir. Çoğu buzullarla kaplı olan kri-
tik bölge, 20. yüzyılın başlarından itibaren yavaş yavaş kuzey kutbuna sınırı olan 
devletler arasında egemenlik mücadelesinin konusu olmaya başlamıştır. Bölgenin 
buzullarla kaplı olması durumu, bölgenin kara parçası mı yoksa bir deniz alanı mı 
sayılması gerektiği açısından hukuksal statüsünün belirlenmesi sorununda büyük 
bir rol oynamıştır. Hatta geçmişte bölgenin buzullarla kaplı olmasından dolayı bazı 
yorumcular buranın genel olarak deniz hukuku rejimine tabi olmaması gerektiğini 
savunmuşlardır. Böyle bir yaklaşım, Arktik Bölgesi’nin bir kara parçası sayılması 
gerektiği görüşlerinin ortaya atılmasına neden olmuştur (Nele, 2009: 241). Son 
yıllarda ise bölgede buzulların erimesi sonucu gelişen bazı fırsatlar ve avantajlar, 
devletlerin hak iddia etmelerine sebep olan önemli bir gelişme olarak sayılmaktadır. 
Arktik’te siyasal anlamda da günümüz itibariyle kıyıdaş ülkelerin her birinin kendi 
çıkarı dolayısıyla aralarında anlaştıkları bir uzlaşı mevcut değildir. Bu yüzden, bu 
bölge potansiyel sorun alanlarından biri olarak araştırılmaya ve incelenmeye değer 
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1. ARKTİK BÖLGESİ: JEOPOLİTİK ÖNEMİ VE STRATEJİK AVANTAJLARI
Arktik Bölgesi, coğrafik, biyolojik, iklimsel, ekolojik, hukuksal ve siyasal olmak 
üzere birçok şekilde tanımlanabilmektedir. Öncelikle söylemek gerekir ki, bölge-
nin coğrafi olarak ortak bir tanımı bulunmamaktadır. Bu nedenle burada Arktik 
Konseyi bünyesindeki Arktik İzleme ve Değerlendirme Programı tarafından yapı-
lan Arktik tanımı kullanılacaktır (Gül, 2014: 1). Buna göre, Arktik Bölgesi, Kuzey 
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Kutup Çevresi 23 Eylül ile 21 Mart arasında güneşin hiç doğmadığı kutup gecesini 
yaşayan, yılın geri kalan bölümünde güneşin hiç batmadığı kutup gündüzü yaşanan 
buzullarla kaplı soğuk bir coğrafyadır. Arktik’in nüfus yoğunluğu oldukça düşüktür; 
bölge hassas ve kırılgan bir ekosisteme sahiptir. İklim koşulları ve yeryüzü şekilleri 
gibi doğal parametreler sebebiyle her noktasına erişim mümkün olmuyor olsa da 
bölgenin doğal kaynaklar açısından zenginliği önemli bir potansiyel teşkil etmekte-
dir. Nutall, bölgeyi kaba bir tarifle şöyle tanımlamıştır: “Coğrafi açıdan Arktik Böl-
gesi, 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 olmuştur. Hava sıcaklıklarında görülen artış, buzullarla kaplı 
bölgenin beyaz örtüsünün hızla erimesine neden olmaktadır. Bu durum dünyada-
ki deniz suyu seviyesini artırmasının yanında, bölgedeki karalar üzerinde bulunan 
donmuş kar ve buz tabakasını da ortadan kaldırarak bölge iklimi ve ekosistemi üze-
rinde değişikliğe neden olmaktadır. Söz konusu deniz buzullarının erimesi, bölge 
ülkeleri açısından hem deniz altındaki canlı kaynakların ve hem de hidrokarbon 
kaynakların değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır. Şu anda iklim şartları nede-
niyle Arktik buz denizindeki enerji kaynaklarının tam bir değerlendirilmesi yapıla-
mamış olsa da mevcut veriler, dünyanın enerji devlerinin dikkatini buraya çekmesi 
için yeterli olmuştur. Küresel ısınmanın etkilerinin devam etmesi durumunda ise 
bölgenin yakın gelecekte yaz aylarında tamamen buzsuz hale geleceği tahmin edil-
mektedir. Bu durum, Asya ve Avrupa arasındaki mevcut deniz yollarından daha 
avantajlı durumdaki Arktik deniz yollarına yönelik ilginin artmasına neden olan bir 
başka etkendir (Ateş, 2017: 58).

Arktik Bölgesi, stratejik önemini henüz keşfedilmemiş, fakat büyüklüğü hesap-
lanabilen petrol ve doğalgaz rezervlerinin büyük bir kısmının Kuzey Kutup Bölge-
si’nde; bunların da yaklaşık 1/3’ünün burada bulunmasından almaktadır. Geniş 
buzların kapladığı Arktik bölgesi, enerji kaynaklarının önem kazandığı 20. yüzyılın 
ikinci yarısında sınır devletleri başta olmak üzere gelişmiş devletlerin dikkatlerini 
üzerine çekmiştir. Buranın dikkat çekme sebeplerinden bir diğeri, deniz ulaşımı-
dır. Buzulların erimesiyle yeni enerji kaynaklarının ortaya çıkacak olması ile deniz 
ticareti ve ulaşımı yönünden elde edilecek üstünlük, ülkelerin bölgeye ilişkin işta-
hını kabartmaktadır. Arktik Bölgesi’ne sınırdaş olan Rusya Federasyonu’nun bu 
bölgenin kendi anakarasının doğal uzantısı olduğunu ileri sürerek hak iddia etme-
si ve 2007 yılında bu iddiasını kanıtlamak amacıyla inceleme yaptırdığı gemiyle 
bayrağını denizin dibine dikmesi, bu konuyu son yıllarda uluslararası kamuoyu-
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nun gündemine tekrar taşımıştır. Son 30-40 yıla bakıldığında, Arktik Bölgesi’nde 
uluslararası ilişkilerde gerilimin yükselmesinin belli başlı nedenleri olarak bölge-
nin enerji kaynaklarının çokluğu nedeniyle dünya enerji fiyatlarındaki yükselme, 
buz kütlelerinin hızla erimesi ve bölgenin yönetilmesine ilişkin olarak uluslararası 
hukukun zayıflığı gösterilmektedir (Gunitskiy, 2008: 261). Çünkü hukuki statü 
olarak ihtilaflı bölgeler arasında bulunan Arktik, uluslararası hukuk tarafından her-
hangi bir özel düzenlemeye tabi olmadığı gibi, kıyıdaş ülkelerce üzerinde kesin bir 
egemenlik kurulmuş değildir. Özel bir sözleşme ile statüsü netleştirilmemiş olan 
Arktik, bu belirsizlik yüzünden zaman zaman gerilimlerin kaynağı da olmaktadır. 
Mevcut konjonktüre bakıldığında BMDHS bölgeye uygulanabilecek tek hukuki 
belgedir. Bu sözleşmeyle 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 dışındaki yetki ve sorumlulukları sınırlı olsa 
da çevreyi koruma ve muhafaza etme amacı gibi açık nedenlerle ilgili kıyıdaş devle-
tin müdahale hakkı bulunmaktadır. Ancak bunun da ötesinde BMDHS 8. kısımda 
buzul kaplı bölgeler başlığında 234. madde vardır. Bu madde, buz kaplı denizler 
ile sınırlı olmak üzere, kıyıdaş devletlerin çıkaracağı kanunlar ve yönetmelikleriyle 
münhasır ekonomik bölgelerinin içerisinde insani eylemler ve çevreyi korumak için 
kontrol etme ve sınırlama yapma hakkı tanımıştır. 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 görüşünü söylemek 
doğru değildir. BMDHS 234. maddesinde de buz kaplı denizlerden bahsederken 
zaten başka bir deniz bulunmamaktadır (Karasoy, 2017: 5-6). 237. madde uyarınca 
(1992 tarihli Karadeniz’de çevre kirliliği koruma amacıyla oluşturulan Bükreş Söz-
leşmesi gibi), bölgesel olarak yapılan diğer sözleşmelerdeki deniz çevresini koruma 
ve muhafaza etme zorunluluğu, Sözleşme’deki genel ilkelerden yola çıkarak ve ilgili 
devlet tarafından bir ayrım gözetmeksizin kabul edilen özel anlaşmalar ile hazırla-
nan deniz çevresini koruma ile ilgili düzenlemeleri kapsamaktadır. 

BMDHS’nin düzenlenmiş 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 tartışmalar bulunmaktadır. Mad-
de 35’e göre; “7. maddede belirtilen yönteme uygun olarak çizilen bir düz esas hat, 
daha önce iç su sayılmayan suları da iç sulara dâhil etmiş olmadıkça, bir boğazdaki 
iç suları boğaza kıyıdaş olan devletlerin karasularının ötesindeki suların bunlar is-
ter münhasır ekonomik bölgenin veya isterse açık denizin bir kısmı olsun, hukuki 
rejimini geçişin tamamen veya kısmen, uzun süreden beri yürürlükte bulunan ve 
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özellikle bu boğazlara ilişkin sözleşmelerle düzenlendiği boğazların hukuki rejimini 
etkilemez.” Öte yandan, Sözleşme’nin 7. Kısmının 192. ile 233. maddeleri arasında 
çevrenin korunmasına ilişkin kurallar içermektedir. Örneğin 192. ve 194. maddeler 
devletlere imkânları ölçüsünde denizel çevreyi gemilerden kaynaklanan kirliliklerden 
korumak, doğal kaynakları korumak ve olası kirlilikleri azaltmak amacıyla sorum-
lu tutmaktadır. Kazaları önleme ifadesi ile kıyıdaş devletlere önlem alma hakkı da 
tanımaktadır. 194. madde, hassas ekosistemleri korumak için alınacak önlemlerin 
artırılmasından söz etmektedir. Kuzey Denizi çoğunlukla buzullarla kaplı olduğu 
için seyre müsait bu alanlar kıyıdaş devletlerin karasularıdır. Devletler karasularında 
hassas bölgeyi korumak için kurallar da çıkarabilirler (Karasoy, 2017: 4-5).

BMDHS, buz kaplı denizleri, yılın büyük çoğunluğunda buzların deniz yüze-
yini tamamen örttüğü ve seyrüsefere engel olduğu ya da buzulların seyir için ciddi 
tehlikeler oluşturduğu durumda, olası bir kirliliğin deniz yapısına büyük zararlar 
verebileceği ve çevresel dengenin sarsılacağı yerler olarak tanımlamıştır. Sözleşme, 
hazırlandığı zamanki coğrafi, siyasi ve ticari bütün durumlarda buz kaplı denizler 
tanımından sadece Kuzey Buz Denizi anlaşılmaktadır. Çünkü, kutup bölgeleri dı-
şında yılın büyük çoğunluğunun buz kaplı olduğu bölge yoktur. Güney Kutup Böl-
gesi’nde de kutup bölgesini kaplayan kara parçası ya da herhangi bir siyasi ve ticari 
oluşum bulunmamaktadır. Bu sebeple güney kutbu çevresinde bu madde kapsa-
mına alabileceğimiz herhangi bir deniz veya bir antlaşmada 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 yapabi-
lecek devletler de Kuzey Buz Denizi kıyılarında bulunmaktadır. Bu madde tanımı 
içine alınabilecek Kuzey Buz Denizi dışında da yılın büyük çoğunluğu buzlarla 
kaplı başka bir deniz olabilme ihtimali yoktur. 234. madde, çıkarabilecek kuralların 
çevre kirliliğini önlemek amacı ile olacağını da belirtmiştir. Ayrıca denizlerde can 
güvenliği ile ilgili bir ifade bulunmamaktadır (Molenaar, 2014).

Arktik Bölgesi’ne kıyıdaş devletler arasındaki en temel mesele, deniz alanları 
sınırlarının kıta sahanlığı ötesine uzanan deniz yetki alanlarının belirlenmesidir. 
BMDHS 76. maddesine göre, kıyıdaş devletler, kendi kıtasal uzantıları olduğunu 
bilimsel olarak kanıtlamaları halinde, deniz sınırlarını 200 deniz mili ötesine (350 
mile kadar) uzatabilmektedir. Ancak Sözleşme’de söz konusu sınırlara karşılık gelen 
ve bunun ötesine uzanan bölgelerde sınırların hangi ilkeler doğrultusunda belirle-
neceği tam olarak açıklanmadığından, Arktik Beşlisi sayılan devletler arasında ih-
tilaflar doğmuştur (Ateş, 2017: 76). Soğuk Savaş döneminde bilimsel incelemeler 
ile ulusal güvenlik kapsamında askeri bir stratejik bakışı ile değerlendirilen Arktik 
Bölgesi, 1990 sonrası mevcut doğal kaynakların etkin kullanımının sağlanabilmesi 
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için ağırlıklı olarak özellikle kıyıdaş devletler arasında iş birliği içeren bir yaklaşımla 
gündemdeki yerini almıştır. Bir zamanlar gerçekleşmesi efsane olarak görülen kuzey 
kutup bölgesindeki gerek kuzeydoğu gerekse kuzeybatı geçitlerinde seyir yapıla-
bilmesi küresel ısınmanın etkisiyle hayal olmaktan çıkmıştır. Bu yüzden, Arktik 
Bölgesi deniz ticaret yollarının Avrupa ile Asya arasındaki deniz ulaşım yollarına 
eklemlenmesi ve hidrokarbon rezerv tahminlerinin yüksekliği bölgeye yeni bir bakış 
açısı ile bakmayı zorunlu kılmıştır (Gül, 2014: 1-2).

Arktik’teki aktörler çıkarları, faaliyetleri ve bölgeye olan ilgileri bakımından 
“bölgesel aktörler” ve “bölge dışı aktörler” olarak sınıflandırılabilir. Bu ikili sınıf-
landırmada temel belirleyicinin Arktik’e ilişkin meseleleri görüşmek ve iş birliği 
yapmak için kurulan Arktik Konseyi’nin temel kurucu belgesi olan Ottawa Be-
yannamesi’nde bölgedeki 8 ülkeyi “Arktik Devletleri” olarak nitelendirmesi olduğu 
söylenebilir. Arktik Konseyi’nin 8 daimi üyesi ABD, Danimarka, Finlandiya, İsveç, 
İzlanda, Kanada, Norveç ve Rusya’dır. Bu devletlerden Finlandiya, İsveç ve İzlan-
da Kuzey Kutup Dairesi içerisinde olmasına rağmen, Arktik buz denizine kıyıları 
bulunmamaktadır. Bu sebeple, bu devletlerin bölgedeki toprak paylaşımıyla ilgi-
li öncelikli talepleri bulunmamaktadır. Bölge dışı 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 başta 
dünyanın en önemli ulus üstü örgütü Avrupa Birliği (AB) olmak üzere örgütün lo-
komotifi olan Almanya, İngiltere, Fransa; Asya ülkelerinden de başta Çin, Japonya, 
Hindistan, Güney Kore gibi devletler yer almaktadır (Ateş, 2017: 64-65). 

Arktik Bölgesi’nde hak iddia eden devletler arasındaki problemlerin çözümü ve 
sınırların belirlenmesinde en önemli uluslararası düzenleme şu an itibarıyla BM-
DHS’dir. Sözleşme’de ilk kez karasuları, kıta sahanlığı veya açık denizlerin serbest-
liği, Bölge ve münhasır ekonomik bölge gibi uluslararası deniz hukuku kurallarını 
belirten kavramlar kullanılmıştır (Topsoy, 2012: 384). Sözleşme, bugüne kadar 167 
ülke tarafından onaylanmıştır. Arktik Bölgesi’nde bulunan ülkelerden sadece ABD 
Sözleşme’ye taraf değildir. BMDHS’yi ilk onaylayan ülke 1996’da Norveç olmuş-
tur. Daha sonra 1997’de Rusya, 2003’te Kanada, 2004’te Danimarka da sözleşme-
yi onaylamışlardır. ABD, bu Sözleşme’yi imzalamış, fakat henüz Sözleşme henüz 
ABD Senatosu tarafından onaylanmamıştır (Holmes, 2008: 4-5). Bilindiği gibi, 
bu Sözleşme, Arktik Bölgesi’nin hukuki ve siyasi problemlerinin çözümünde şu an 
itibariyle önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden, oluşturulan kurallar çerçevesin-
de verilecek kararlar bu sorunun meşru bir zeminde çözümü noktasında oldukça 
önemlidir (Yılmaz ve Çiftçi, 2013: 8-9).  ABD gibi kıyıdaş bir devletin bu Sözleşme 
hükümleri çerçevesinde hareket etmesi diğer bölge devletlerinin beklentilerini bu 
yönde karşılayacağı bir zemin yaratacaktır.
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Arktik Bölgesi’nin hukuki ve siyasi problemlerinin çözümünde rol olan en 
önemli kurum Arktik Konseyi’dir. Konsey, 1996 yılında uluslararası bir örgüt ola-
rak kurulmuştur. Konsey, uluslararası toplumda ayrı bir alan olarak “kuzey bölgele-
ri”nin ortaya çıkışında küresel iş birliğinin simgesi olmuştur. Konsey, ayrıca, 8 ülke 
arasında hükümetler arası işbirliğini de içermektedir. Arktik Konseyi’nin odaklan-
dığı çalışma konularının başında öncelikle Arktik Bölgesi’nin çevresel korunması 
stratejisi gelmektedir (Keskitalo, 2007:190). Konsey’in bir çalışma grubu da kap-
samlı bir şekilde deniz konularına yoğunlaşarak sürdürülebilir kalkınma üzerinedir. 
Ancak bu Konsey, bölge için Antarktika ile karşılaştırılabilecek düzeyde yasal ve 
idari bir düzen getirmemiştir. Konsey, daha çok çevresel konulara odaklanmıştır 
(Nele, 2009: 240). Şöyle ki Arktik’in sorunlarının çözümünde en önemli husus 
şüphesiz bölge devletlerinin kendi çıkarları ve menfaatleridir. Bölge devletlerinin 
çıkar çatışmaları, problemi derinleştiren önemli bir etkendir. Zira, devletlerin sade-
ce 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 iş birliği 
forumlarından ayıran en önemli özelliği, yapısında çalıştığı bölgenin yerel unsur-
larına 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 taşımakla beraber Arktik bölgeselcili-
ğinin aktör çeşitliliğini yansıtmaktadır (Şenyerli, 2016: 5). Bölgedeki yerli halk ve 
örgütlerin Konsey’de daimi katılımcı statüsüne sahip olması, bölge devletlerinin 
yerli halk kültürlerine yaklaşımını 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 ol-
duğunu göstermektedir. Yerli hakların oluşturmuş olduğu alt organizasyon, bu 
halkları temsilen istişari pozisyonda (daimi temsilci) Konsey ile ortak çalışmak-
tadır. Yerli halk örgütleri yaklaşık 4 milyonluk Arktik nüfus alanının, 500 bin-
lik bir nüfusunu temsil etmesi açısından dikkate değer bir “yönetişim” örneğidir 
(Şenyerli, 2016: 5). Yönetişimin bölgesel ve yerel düzeylere kayması, bölgenin 
artan jeostratejik önemi, Kuzey’in bilimsel çalışma yapılabilecek bir laboratuar 
görünümü alması, doğal çevre ve kültür çeşitliliğinin varlığı, çevresel yönetişimde 
yaşanan yenilikler üzerine artan vurgu ve günümüzde ya da yakın gelecekte iyi 
bir yönetişim modeli olabileceği gerçeği yatmaktadır (Heininen, Sergunin ve Ya-
rovoy, 2014: 6-7).
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2. ARKTİK BÖLGESİ YÖNETİŞİM MODELİNDE UYGULANACAK İLKELER
Devletlerin deniz ekosisteminin korunmasına ilişkin önlemlerle ilgili yaklaşımlarının 
deniz koruma alanları belirlenerek çevresel etki değerlendirmeleri çerçevesinde eko-
sistem tabanlı bir denizel çevre güvenliği sağlanarak Arktik deniz yatağında genetik 
kaynakların yönetimi de dahil her türlü önlemi almaları ve bilgi paylaşımlarının ger-
çekleştirilmesine dair planlamaları yapmaları gerekmektedir. Özellikle, Uluslararası 
Denizlik Örgütü (IMO) gibi uluslararası örgütler ile devletler, Arktik Bölgesi’nde 
deniz çevresinin korunması ve muhafaza edilmesine ilişkin uluslararası standartla-
rın, uygulama ve kuralların çok taraflı olarak gelişmesinde hem küresel anlamda ve 
hem de bölgesel bir temelde iş birliği yapmalıdır. Zira, geçmişte yaşanan deneyimler, 
küresel ve bölgesel seviyede bir çözümün seçiminin öncelikle gerekli olduğunu gös-
termiştir (Young, 2012: 165). Bu bağlamda devletler ya kendi aralarında ya da yetkili 
uluslararası örgütlerle ulusal yetki alanları ötesindeki alanlarda deniz alanlarının çev-
resel yönetişimi konusunda kapsamlı bir rejimin geliştirilmesini sağlamak amacıyla 
ve uluslararası hukuk kurallarıyla aşağıdaki yönetişim ilkelerini uygulamaları gerek-
mektedir (Addis, 2011: 14-16; Cole, Ortiz, Schwarte, 2012: 39-41):

• Deniz Hukuku Kurallarına Saygı: Bu temel ilke, deniz çevresinin korun-
ması 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 oluşturulan 
açık bir yükümlülüktür.

• Uluslararası İş Birliği: Devletler arasındaki iş birliği ilkesi, uluslararası örf ve 
adet hukukunun bir parçasıdır ve BMDHS’nin işleyişinin bir merkezi konumun-
dadır. Uluslararası iş birliği ilkesi, ulusal yargı yetkisinin ötesinde bulunan bölgeler-
de, diğer bir deyişle, bayrak devleti yetki kontrolünün ötesinde egemenlik yetkisi-
nin eksikliğinin idare boşluğu yarattığı yerlerde özellikle önemli rol oynamaktadır.

• Yönetişime Bilim Temelli Yaklaşım: Bu yaklaşım, deniz kaynaklarının ko-
runması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanımı açısından önemli bir ilkedir. Bilim-
sel verilerin ve bilgilerin toplanması veya bunların analizi, ulusal deniz alanlarının 
ötesindeki bölgelerde kaynakların sürdürülebilir yönetimine ilişkin yaklaşımların 
merkezinde yer almaktadır.

• İhtiyatlılık İlkesi: Özellikle okyanuslar olmak üzere denizlerle ilgili bilim-
sel veriler konusunda önemli boşluklar vardır. Bu tür veriler ve bilgilerin şu anda 
mevcut olmadığı veya belirsiz olduğu durumlarda ihtiyatlılık ilkesi yaklaşımının 
benimsenmesi gerekmektedir. Aksi halde, bazı türler daha onlar keşfedilmeden kay-
bedilebilir.
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• Ekosistem Yaklaşımı: Modern bilim, bize bazı spesifik türlerin korunmasını 
işaret etmektedir. Ekosistem yaklaşımı ise denizlere ilişkin tüm tehditlere karşı çö-
zümün tam merkezinde yer aldığını göstermektedir.

• Sürdürülebilir ve Hakça Kullanım: Açık denizlerde serbesti ilkesi, BMDHS 
kapsamında birçok hükümle yer almış olmakla beraber devletler için bir zorunluluk 
getirmiştir. Deniz ortamını, hassas ekosistemleri ve tükenmiş habitatları 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 erişim sağlanması, iyi yönetişimin temel bir unsuru ola-
rak her düzeyde sürdürülebilir olmak için gerekli birçok küresel ve bölgesel araçları 
kapsamaktadır.

• Şeffaf Karar Verme Süreci: Devletler ve hükümetler arası bir düzeyde karar 
alma süreçlerinde şeffaflık ilkesi, iyi yönetişimin ve etkili rejimlerin önemli bir un-
suru olarak giderek daha fazla kabul görmektedir. Önemli bir bilgiye erişimde etkin 
rol oynayan katılımcı haklar, tüm paydaşların katılımını koruma, iyi kararlar alma 
ve sonraki uygulamalarını kolaylaştırma eğilimindedir.

• Deniz Çevresinde Kirliliğe Neden olan Zararla ilgili Sorumluluk ve Yü-
kümlülükler: Devletlerin kendi deniz yetki alanlarında gerçekleştirilen faaliyetle-
rin kontrolünü sağlamada sorumluluk ve yükümlülükler ile ilgili bir yaklaşım olan 
başka devletlere zarar vermeden kullanma (Sic utere tuo ut alienum non laedas) 
ilkesiyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Ortaya çıkan zararların tazmin edilmesinin sağlan-
ması amaçlanmaktadır.

• Kirleten Öder İlkesi: Uluslararası hukuka göre, devletlerin kendi ulusal yetki 
alanlarında gerçekleştirdiği 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 tartışmalıdır ve 
çok taraflı bir sözleşmede deniz hukuku kuralları açısından değerlendirilebilecek 
nitelikte bir ilkedir.

• En İyi Çevresel Uygulamalar ve En Uygun Teknikler: En iyi çevresel uy-
gulamalar 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 sözleşmelerin 
çoğunluğu, deniz çevresi üzerinde zararlı bir etkiye neden olması muhtemel olan, 
devletlerin ulusal yetki alanları veya kontrolü altında gerçekleşen faaliyetler için çev-
resel etki değerlendirme (ÇED) kurallarını uygulama yükümlülüğü getirmektedir

Arktik’e kıyıdaş devletler, BMDHS’nin 234. maddesinin yeterince açık olma-
masından dolayı bölgede farklı uygulamalarda bulunmakta, bölgeyi çıkarları doğ-
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rultusunda kullanmakta ve yaptıkları düzenlemelerle bölgede yargılama yetkilerini 
münhasır ekonomik bölgelerine genişletmeye çalışmaktadır. Kıyıdaş devletlerin 
farklı uygulamaların birleştirilmesi ve hukuk birliğinin sağlanması şüphesiz ki hem 
bölge devletleri hem bölgeyi kullanacak diğer devletler hem de bu bölgede seyreden 
gemiler açısından sürdürülebilir çevre ve dünyanın geleceği için çok faydalı olacak-
tır. 234. maddeye dayanarak kıyıdaş ülkeler Kanada ve Rusya’nın yaptığı düzenle-
meler, IMO’nun çıkarmış olduğu düzenlemelerden daha katı kuralları içermekte-
dir. Esasen IMO’dan gelen bilimsel veriler sayesinde BMDHS madde 234’e göre, 
bölgeye kıyıdaş devletlerin yapacağı düzenlenmelerin temel alınması gereken bilgi-
ler desteklenmiştir. Ancak, Arktik Bölgesi ile ilgilenen birçok devletin özellikle de 
ABD’nin seyrüsefer özgürlüğünün kısıtlanmasına yoğun itirazları bulunmaktadır. 
Bu itirazlar ancak saydığımız yönetişim ilkeleri ve uluslararası dayanışma sağlanarak 
çözülebilecektir (Karasoy, 2017: 9). İşte Arktik’te deniz çevresinin korunmasına iliş-
kin oluşturulan yönetişim ilkelerinin uluslararası sözleşmelerle düzenlenip bir yasa 
haline getirilerek yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle deniz hukuku normlarının 
hakkaniyetle uygulanması sağlanacaktır.

SONUÇ
Dünyanın paylaşılamayan ve üzerinde kesin bir egemenlik kurulamamış bölge-
lerinden biri, kuzey kutbunda bulunan Arktik Bölgesi’dir. Özel bir antlaşma ile 
statüsü netleştirilmemiş olan Arktik Bölgesi, bu belirsizlik yüzünden zaman za-
man gerilimlerin kaynağı olmaktadır. BMDHS’nin yetersiz kalması karşısında 
bir hukuk boşluğunun olduğu ortadadır. Mevcut bu hukuk boşluğu, devletlerin 
uzlaşması ile çözülmezse yakın gelecekte Arktik ekseninde daha büyük ihtilaf-
ların yaşanacağı 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 barışçıl çözümünde en fazla ihtiyaç duyulabilecek araç yine uluslara-
rası hukuk olacaktır. İleride dünyadaki önemli çatışma bölgelerinden biri haline 
gelebilecek olan Arktik Bölgesinde önce devletler kendi aralarındaki ihtilaflarını 
ortadan kaldırması gerekmektedir. Eğer bu gerçekleştirilemiyorsa da siyasi olarak 
birbirine yakın ülkeler arasında bir ortaklık meydana getirilip uluslararası huku-
kun öngördüğü şekilde bölgesel çıkarlar paylaştırılabilir (Yılmaz ve Çiftçi, 2013: 
14-15). Fakat, asıl gerçek şudur ki, gelecek 20-30 yılda Arktik’in buzulları büyük 
oranda erimiş 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.
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Uluslararası deniz hukukunun en çok tartışılan konularından biri de deniz çev-
resinin kirlenmesinin kontrol altına alınması ve olumsuz etkilerinin ortadan kal-
dırılmasıdır. Doğası gereği son derece karmaşık olan bu konu, uluslararası hukuk 
içerisinde esnek ve gelişime açık kuralların ve standartların varlığını gerektirmek-
tedir. Zira deniz çevresinin korunmasına dair uluslararası deniz hukuku kuralları, 
karmaşık bir sözleşmeler ağı içinde gelişmiştir. Bu yüzden, deniz çevresinin korun-
ması için devletler arası müzakerelerin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili olarak uluslararası 
toplumda bir dizi seçenek bulunmaktadır. Bir uygulama sözleşmesi gibi hukuksal 
olarak bağlayıcı olan çok taraflı sözleşmenin benimsenmesi, mevcut boşlukları dol-
durmak ve ulusal yargı alanının ötesindeki alanlarda denizlerin yönetimi ve korun-
ması amacıyla kapsamlı ve düzenleyici bir yönetişim rejimi oluşturmada en uygun 
çözüm olarak görünmektedir. Bu amaçla, Arktik Bölgesi’nde işlevsel bir model 
olarak deniz çevresinin korunması konusunda hukuksal rejimin uygulanması üç 
seviyede gerçekleşmelidir. Birincisi, yetkili uluslararası örgütler ve siyasi oluşumlarla 
“küresel” seviyede olmalıdır. İkincisi, deniz sözleşmeleri ve temel siyasi oluşumlarla 
“bölgesel” seviyede olmalıdır. Üçüncüsü ise “ulusal” düzeyde gerçekleşmelidir. Bu 
uygulamaların kıyı devletlerinin harekete geçme kapasiteleri konusunda birtakım 
sınırlamalar getiren örneğin BMDHS hükümleri tarafından belirlenen yetki çerçe-
vesine de uygun olması gerekmektedir. 
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GİRİŞ

Suç insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Suç davranışının sonuçları bireysel ve 
toplumsal hayat üzerinde yarattığı etki itibarıyla çok boyutlu karmaşık 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 kay-
naklar 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 ilişkisi bu 
bağlamda düşünülmelidir. Kültür bireyi bütün boyutlarıyla kapsar ve yaşamını bir 
harita işlevi ile kolaylaştırır. Her kültür birbirinden farklıdır ve birbiri ile ilişkiye 
girse de son kertede birey “birden çok kültüre” değil “bir kültüre” uyar (Vurucu, 
2015: 29-50).

Modern dönemlerin önemli belirleyicilerinden biri olan göç, küreselleşme sü-
reci ile birlikte nitelikte ve yoğunlukta önemli bir aşamaya gelmiştir. Deprem, sel, 
kuraklık gibi doğal sebeplerin yanında savaşlar, ekonomik kıtlık ve imkânlar, eğitim 
gibi beşeri unsurların her biri göç nedenidir. Göçler bir toplumun çok kültürlü ve 
çoğulcu bir yapıya evrilmesinde de başat bir özelliğe sahiptir. Göç edilmiş mekânla 
içine girdiği yeni ortam arasında bir bağdaşıklık görülmez. Toplumdaki bireylerin 
normal dışı davranışlar içinde olmalarında kırdan kente göçün ve başka bir kültürel 
ortama geçişin rolü belirgindir (Unat, 2017: 1-43).

Suç ve göç konusuna odaklanan literatür gözden geçirildiğinde, araştırma bul-
gularının farklı sonuçlar ortaya koyduğu gözlemlenmektedir. Bazı araştırmalar, göç 
ve suç arasında pozitif bir ilişkiyi doğrulayan sonuçlar saptarken kimi araştırmalar 
da bu tür bir ilişkinin aksine sonuçlar ortaya koyduğu tespit edilmiştir (Kızmaz, 
2018a: 562-599). Fakat bütün bu araştırmaların yanında dikkat çeken bir nokta ise 
olgudan ziyade algıdan hareketle göçmen ve suç arasında bir ilişkinin kurulmakta 
oluşudur. Bilimsel araştırmalardan bağımsız olarak Türkiye’de dahil pek çok ülkede 
göçmenler arasında suç işleme oranlarının yüksek olduğu yönünde bir inanç yaygın 
olarak paylaşılmaktadır. Yani göçmenlerin kriminal eğilime sahip olduğu yönünde-
ki algı, ön yargı olarak toplumun tutum ve tavrını yönlendirmektedir.  

Bu bildiride etnik, dini ve kültürel farklılıkların suç eyleminin ortaya çıkışın-
daki etkisine değinilecektir. Literatür taraması yönteminin kullanıldığı çalışmada 
“Bir toplumdaki etno-kültürel ve dini farklılıklar suç davranışının kaynağı olarak 
görülebilir mi?” sorusunun cevabı aranacaktır.
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1. SUÇ VE SAPMA TANIMI 
Suç olgusunun sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi için bazı kavramsal araçların 
arasındaki farklılıkların, benzerliklerin ve sınırlarının iyi çizilmesi gereklidir. Bun-
lardan iki kavram “suç ve sapma” öne çıkmaktadır. Suç biliminin temel ilgi alanını 
oluşturan iki olgu olan suç ve sapma birbirleriyle ilişkili olduğu kadar esasen birbir-
lerinden farklı kavramlardır da. Bu iki kavramın düzenlediği sosyal alan ortaklık gös-
terirken dayandığı ve anlam dünyalarını belirleyen zemin ise farklıdır. Bu bağlamda 
suç, hukuki bir kavram olarak kanunlarda açık bir şekilde yasaklanan ve sonucunda 
cezalandırılan eylemdir. Sapma ise değerler ve normlar dünyasına aittir ve toplumsal 
normlar ve değerler bağlamında “kabul edilebilirlik sınırları” dışına taşan her türlü 
davranış olarak tanımlanır. Bu kavram araçları bağlamında türdeşlik, yani aynı an-
lam dünyasını ve normları paylaşmak önem taşımaktadır. Sapma suça benzer fakat 
suç gibi caza adalet sisteminin alanına girmez. Sapma,  toplumsal norm ihlalidir. 
Bir eylemin suç olup olmadığını anlamak için başta ceza kanunları tarafından yani 
hukuk sistemi tarafından yasaklanmış olması gerekmektedir. Oysa sapma için bir 
davranışın sosyal normlar ve değerlerle ne ölçüde uyumlu olduğuna bakmak gerek-
mektedir. 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 teşkil ederken bu davranışın herhangi bir şekilde toplum-
sal normlarla veya doğal hukukla doğrudan bir ilişkisi yoktur (Dolu, 2012: 35-36).

2. SUÇ AÇIKLAMA MODELLERİ
Suç insanlıkla özdeş bir davranış formudur. Bireysel ve toplumsal boyutları söz ko-
nusudur. Ayrıca suç görülen davranış her toplumda değişebildiği için görecedir. 
Avrupa merkezli olarak suçun nedenlerini açıklayan görüşler tarihsel olarak dört 
döneme ayrılmakta ve tasniflenmektedir. Birinci dönem suçluluğun demonojik ya 
da tabiatüstü açıklamaları, ilk çağlardan 18. yüzyıla kadar hâkim düşünceydi. Rea-
litenin izahında teolojik izahlar hâkimdi ve suçlu, kötü ruhlar tarafından delirtilmiş 
ya da başka dünyadan güçler tarafından lanetlenmiş günahkar olarak görülüyordu 
(Korkmaz ve Kocadaş, 2015: 95). İkinci dönem Klasik okul olarak adlandırılan 
Aydınlanma Çağı dönemidir ki bu dönemin özelliği suçun Aydınlanma dönemine 
bağlı olarak bireyci ve akılcılık eksenli bir bakış açısıyla ele almasıdır. Bu dönemin 
başlangıcı suç davranışının toplumcu izahlardan uzaklaşarak insanın kendi irade-
sinin bir sonucu görülmeye başlanmasıyladır. Klasik ekol temel olarak bireylerin 
kendi faaliyetlerinin sonuçlarını tarttıktan sonra suç işledikleri varsayımına dayan-
maktadır. Aynen diğer insan davranışları gibi suç teşkil eden davranışların da, bi-
reylerin özgür iradeleriyle verdikleri rasyonel kararlar neticesinde ortaya çıktığını 
savunur (Dolu, 2009: 90-120; İçli, 2007: 63). Neo-klasik ekol ise sosyoloji ve psi-
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koloji bilimlerinin etkisi altında şekillenmiş; odak noktası suç davranışından çok 
suçlu birey olmuştur (İçli, 2007: 66; Burkay, 2008: 5). Pozitivist okul ise, bilimsel 
araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak suç olgusunu araştıran yaklaşımlar dö-
nemidir. Pozitivist Okul, suçu determinist bir takım faktörlere bağlamıştır. Buna 
göre suç, bireyin tamamen özgür iradesi dışında kalan birtakım biyolojik, psikolojik 
ve sosyolojik faktörlerin bir neticesi olarak ortaya çıkmaktadır. Başka bir ifade ile 
bu ekol, bireylerin suç işlemeyi rasyonel olarak seçtiklerini iddia eden klasik ekolun 
aksine pozitivistler suçlu davranışın biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin bir 
sonucu olarak ortaya çıktığını savunurlar (İçli, 2007: 66-70). Pozitif yaklaşımların 
alternatifi olmayan ama bu bilimsel çalışmaları ve hukuk sisteminin yöntemini sor-
gulayan Eleştirel perspektif ise suçu, iktidar ve güç ilişkisi ile çatışma ekseninde ele 
alarak devlet aygıtının sisteme hâkim sınıfları korumak üzere inşa edilmiş kurumlar 
olduklarını savunan perspektiftir.

2.1. Gerilim/Anomi ve Kültürel Temelli Kuramlar 
Anomi ve gerilim teorileri “insanın doğası” yaklaşımından hareket eder. İnsan dün-
yaya gelirken iyi mizaçta ve huyda doğar; normal şartlarda toplumsal normlara ve 
kurallara uyum gösterir. Oysa Durkheim’e göre insanın doymak bilmeyen arzuları 
ve ihtiyaçları vardır. İnsanoğlunun bu arzu, iştah ve dürtülerinin harici bir mekaniz-
ma veya sistem tarafından kontrol altına alınmadığında arzu ve isteklerini tatmin 
edebilmek için meşru olmayan yol ve yöntemlere başvurabileceğini ifade etmiştir. 
Durkheim de anomi kavramını bu çerçevede ortaya çıkarır. Anomi normsuzluk, 
kuralsızlık anlamlarına gelir. Durkheim’in yaklaşımında suç sosyal yapının içinde 
olumlu bir işlev üstlenebilmektedir. Bu davranışın patolojik bir konuma gelmesinin 
koşullarını ise Durkheim; anominin toplumunun düzenini bozacak düzeyde artı-
şına ve sıklaşmasına bağlar. Toplumda suç, norm ve değerlerin faydalarının anlaşıl-
masında etkili olmaktadır. Ayrıca toplumsal değişimin de kaynakları arasındadır. 
Bu noktada düzen hem sosyolojik hem de siyasal teorinin ana konuları arasında 
yer alır. Düzen toplumun ana formudur ve varlık koşulu 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 toplu-
mun düzen ve kontrol ihtiyaçları arasında temel bir çatışma veya gerilim her zaman 
var olacaktır (Slattery, 2012: 34-35).

Gerilim teorilerinin kurucularından Robert K. Merton (1910–2003), kuramı-
nı geliştirdiği yıllarda Amerika toplumunda, alt sınıf ve azınlıklar içerisinde, iyi 
bir eğitim ve iyi bir işe sahip olma oranının daha düşük olduğunu gözlemlemiş ve 
dolayısıyla alt sınıfa mensup olan bireylerin, meşru amaçlara yasal yollardan ulaş-
ma imkânlarının da sınırlı veya engellenmiş olduğunu ileri sürmüştür (Kızmaz, 
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2018a: 568). Durkheim’den aldığı “Anomi” kavramını bir değişken olarak kullanan 
Merton’a göre, anomi kültürel amaçlar ve bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak ku-
rumsal araçlar arasındaki kopukluğun bir sonucudur. Kurumsallaşmış araç dolgun 
ücretli bir iş olabilir. Merton, toplum barındırdığı kültürel hedeflerin edinilmesi 
için kurumlaşmış araçları sağladığında anomi var olmaz. Burada arzulanan amaçları 
sağlamak için sahip olduğumuz yasal araçların kullanıldığı bir uyumluluk durumu-
dur. “Suç” diye adlandırdığımız pek çok şey anomi örneğidir (Poloma, 1993: 38; 
Kızmaz, 2018a: 568). Merton’a göre suç bireysel kişiliklerin değil sosyal koşuların 
suçu yarattığını kabul eder (İçli, 2007: 97). Merton, suç ve sapmanın patolojik bir 
olgu olduğunu kabul etmez. Çalışmaları, kişisel özelliklerden ziyade, bireyin sosyal 
sistem içerisindeki yerine odaklanmaktadır. Merton’a göre insanlar istek ve arzula-
rını, Durkheim’dan farklı olarak, toplum içinde olarak öğrenir. Durkheim’da bunlar 
doğal olarak mevcuttur (Beşe, 2013: 17; İçli, 2007: 94).

Anomi ve gerilim teorisinin en birincil varsayımı; maddi zenginlik ve refahı elde 
edememekten kaynaklanan gerilim ve stresi daha fazla hissedenlerin suça karışma 
olasılığı, gerilim ve stresi daha az hissedenlerle kıyaslandığında daha yüksek olması 
gerektiğidir. Gerilim, kişinin ulaşmayı arzuladığı hedefler ile ulaşabileceği daha ger-
çekçi hedefler arasındaki fark ile ölçülmektedir. İkisi arasındaki fark ne kadar fazla 
ise gerilim de o kadar fazladır (Karğın, 2016: 69). Gerilim teorileri; belli temel de-
ğerler üzerinde toplumun homojen olduğu varsayımına dayanıp toplumda büyük 
çoğunluğun kitle iletişim araçları, aileler ve okullar ile sosyalleştiğini göz önünde 
bulundurarak bazı bireylerin neden sapan davranış gösterdiklerini açıklamaktadır. 
Kuralları ve yasaları çiğneyen bireylerin bu davranışlarını anormal olan toplumsal 
koşullara karşılık verme olarak gören bu teoriler suçun nedenini toplumun sosyal 
organizasyonuna bağlı olarak görmektedir (Karğın, 2016: 72). Cohen’in gerilim 
teorisinde de, Merton’un yaklaşımındaki gibi suçu sadece kültürel hedeflere vara-
mayışın sonucu yaşadıkları engellemelerde görmemiş aynı zamanda bireylerin orta 
sınıfın sahip olduğu statüden de mahrum kalışlarında görmüştür. Yani alt sınıftan 
gençler sadece içinde yaşadıkları kültür tarafından durmadan motive edildikleri 
büyük paralar ve servete ulaşma hedefinin yanı sıra, aynı zamanda toplum içinde 
saygın birer birey olmak için de çabaladıklarını savunmuştur. Cohen’e göre, işsizlik, 
fakirlik ve kısıtlı imkânlar bireylerin sahip olacakları sosyal statüyü belirleyici en 
güçlü faktörlerdendir (Dolu, 2012: 317-8).

2.2. Kültür Temelli Teoriler 
Anomi-Gerilim yaklaşımları yanında diğer bir önemli yaklaşım Kültür temelli yak-
laşımlardır. Bu yaklaşım da kültürel çatışma teorisi ve alt-kültürel teoriler şeklinde 
iki ana kategoride ele alınmaktadır.
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1938 yılında Thorsten Sellin tarafından geliştirilen “Kültürel Çatışma Teorisi” 
suçun ana kaynağını kültürel çelişkiler içinde görür ve Amerikan kültürel yapısının 
da bireyler arasında bu çatışmaları üretecek nitelikte olduğunu savunmuştur. Sel-
lin, teorisinde özellikle toplulukların göç ettikleri bölgelerdeki davranış kalıplarına, 
kültürel yapılarına odaklanır. Ona göre, göçmen gruplarının kültürel yapılarının, 
göç ettikleri yeni yerleşim bölgelerindeki toplumların yapılarından farklılık arz et-
mekte ve bu da çatışmalara yol açabilmektedir. Sellin’in önemli tespitlerinden biri 
grupların deneyimledikleri yaşam tarzlarının veya kültürel davranışların, etnosant-
rik değerlendirme konusu olabildiği ve bunun da karşılıklı olarak olumsuz algıları 
besleyerek çatışmalara yol açabildiğidir. Bu süreç, bireylerin geleneksel eğilimler-
den/tutumlardan uzaklaşmak veya bu değerleri terk etmek suretiyle yeni/belirsiz 
davranış biçimini edinmeye doğru- suç davranışını da kapsayacak şekilde- genişle-
diğini ileri sürmektedir. Göçmenlerle yerleşik toplulukların norm ve değerleri ça-
tışmakta, bu da göçmenlerin davranış kalıplarının suç olarak etiketlenmesine sebep 
olmaktadır. Dolayısıyla kültür çatışması olarak gözlemlenen yaşantılar, göçmenler 
arasında suçun sebebi olarak görülmektedir (Kızmaz, 2018a: 570; 2018b: 395-6). 
Göç edilen ülkenin simgesel özellik taşıyan bazı konulardaki farklılıkları özellikle 
çatışma kaynağı olarak görülebilmektedir. Örneğin, toplumsal cinsiyete dayalı eşit-
sizlik, kadınlara yönelik baskı, çocuk yetiştirme pratikleri, namus algıları, dini ritüel 
farklılıkları gibi konularda yargılar oluşabilmektedir.

“Alt-kültür”, belirli bir yaşam tarzının zenginliklerini meydana getiren, egemen 
kültür kalıbından yörelere ve toplumsal kategorilere göre değişen yaşam tarzıdır. 
Suçun nedenlerini alt-kültüre bağlayan teoriler; belirli bir alt-kültüre mensup ol-
manın, kişiyi belirli amaçlara yöneltebileceğini ve bunların da hukuka aykırı ola-
bileceğini, suç niteliği taşıyabileceğini ileri sürmektedirler. Alt-kültür teorisinin 
anlaşılmasında grup psikolojinin özel bir yeri vardır. Çünkü, bireyin suçla ilişkisi 
bakımından kendini bir grup içerisinde görmesi suçun niteliği ve sürekliğini etki-
lemektedir. Grup içinde olmak suçluya güven ve paylaşma duyguları verir. Ayrıca 
birey grup içerisinde çeşitli öğrenme süreçleriyle suçun nasıl ve hangi araçlarla iş-
leneceği yanında nötürleştirme olarak da tanımlanan meşrulaştırma işlemi de ger-
çekleşir. Alt-kültür teorilerinin önemli isimlerinden olan David Matza ve Gresham 
M’Cready Sykes, suçlu alt-kültürünün en önemli fonksiyonunun suçluların eylem-
lerinden dolayı hissetmiş oldukları suçluluk duygusuyla rasyonelleştirme (neden 
bulma, mantığa bürünme) yoluyla baş edebilme imkânı sağlamasıdır. Suçlu alt-kül-
türü, işlediği suçu rasyonelleştirebilmesi açısından, kişiye gerekli tüm olanakları 
sağlamaktadır (İçli, 1994: 83; Beşe, 2013: 20). 

Göçmenler söz konusu olduğunda dikkat edilecek bir diğer nokta da işsizlik ve 
fakirliktir. Yoksulluk, nüfus hareketleri ve sosyal heterojenlik ile ilgili olarak yapılan 
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farklı çalışmalarda, yoksulluk, nüfus hareketleri, etnik heterojenlik ve hatta hızlı şe-
hirleşme ve ailedeki dağılma ile suç oranları arasında anlamlı (pozitif ) ilişki olduğu 
ortaya konmuştur. Bu değişkenler toplumdaki entegrasyonu olumsuz etkileyece-
ğinden aynı zamanda toplumun gençler ve gençlerin sosyalleşme süreci üzerindeki 
denetimini de azaltacaktır. Söz konusu bu makro değişkenlerin toplumda özellikle 
gençler üzerindeki sosyal kontrol mekanizmalarını ve organize olabilme kapasitesi-
ni zayıflatarak suç ve suçluluğu arttırabilecektir (Başıbüyük ve Karakuş, 2012: 52).

2.3. Sosyal Örgütsüzlük
Suç teorileri içerisinde göç ve suç ilişkisine ilk odaklanan kuramların başında, sos-
yal örgütsüzlük veya düzensizlik kuramı gelmektedir. Bu teori suçun kaynaklarını, 
bireysel faktörlerden çok yerleşim yerinin sosyal yapısının özelliklerinde aramakta-
dır. Sosyal organizasyonsuzluk veya düzensizlik kuramının öncülerinden Shaw ve 
McKay, 20. yüzyılın başlarında Chicago kent alanlarında suçluluk konusunda yap-
tıkları ünlü çalışmalarında, göçmenlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde yüksek tu-
tuklanma oranın olduğu yönünde bulgular saptamışlardır. Shaw ve McKay’a göre; 
yoksulluk, kültürel heterojenlik ve fiziksel hareketlilik faktörleri kentlerde sosyal çö-
zülmeye yol açarak, bireylerin toplumsal değerlere olan bağlılıklarını zayıflatmakta 
ve bu durum da bireylerin suçluluk süreçlerinde etkili olmaktadır. Onlara göre özel-
likle toplumsal birlikteliği sağlayan tutarlı bir değerler sisteminin veya inanç, kültür 
birliğinin sağlanamadığı yerleşim bölgelerinde suç oranları yüksek olarak gerçek-
leşmektedir (Kızmaz, 2018a: 565). Farklı bölgelerden göç etmiş 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 gerçekleşmesinin önemli nedenleri olarak belir-
tilmiştir (Kızmaz, 2018a: 565; Burkay, 2008: 10-11). Sosyal örgütsüzlük teorisinin 
günümüzdeki yorumlayıcıları da göç ile suç arasında pozitif bir ilişkinin varlığını 
öngörmektedirler (Kızmaz, 2005: 151-153; Kızmaz, 2018a: 566; Başıbüyük ve Ka-
rakuş, 2012: 50-51; Beşe, 2013: 24-26; Kızmaz, 2018b: 395).

Kültürel uyumsuzluk, etno-kültürel farklılık suç davranışında açıklayıcı bir mo-
deldir. Sosyo-kültürel yapı ve unsurları ile arasındaki ilişki uyum ve uyumsuzluğun 
da kaynağıdır. Kültürel çatışma modellerinin temelinde farklı kültürel yapılar var-
dır. Farklı norm ve değerlerin karşılaşma sürecinde bu değer sistemlerinin çatışması, 
suç, sapma yani suç eyleminin ortaya çıkışında ana etkendir. Kültür yapısı gereği 
türdeşliği öngörür. Bir kültürün onayladığı davranışlar ve düşünce biçimleri kabul 
görürken onaylanmayanlar sapma olarak değerlendirilir ve yaptırım uygular. Bir 
mekândaki farklı kültürlerin varlığı genel olarak çeşitli etkenlerin sonucu ortaya 
çıkan göçler ile oluşur.
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3. SURİYELİLERİN DEĞERLENDİRMESİ

3.1. Etno-kültürel Farklılık Suç Davranışı
Suriyeli sığınmacılar üzerinde  yürütülen saha çalışmalarından elde edilen aşağı-
daki veriler, suç davranışının ortaya çıkışında etno-kültürel farklılıkların bariz bir 
sebep teşkil ettiği görülmektedir. Hasan Memiş (2015) tarafından Kilis’te yerli 
halktan 400 kişi ile yapılan bir saha çalışmasında “Suriyeliler arasında ülkemiz-
de kargaşa çıkarmak isteyenlerin olduğuna inanıyor musunuz?” sorusuna ankete 
katılanların % 69,5’i evet derken % 19,5’i bunu kabul etmemektedir. “Şehirde 
serbestçe dolasan Suriyelilerin yerli halka zarar verdikleri doğru mu?” sorusuna 
ankete katılanların % 67’si zarar verdiklerini, % 13,5’i, zarar vermediklerini dü-
şünmektedir. “Suriyelilerin suç oranlarını arttırdığı sizce doğru mu?” sorusuna an-
kete katılanların % 77,5’i evet derken % 8’i bir etkisinin olmadığını yönünde fikir 
beyan etmişlerdir.

Polis Akademisi öğretim üyeleri tarafından yapılan bu araştırma, “Suriyeliler 
geldikten sonra hırsızlık vakalarında artış oldu” diyenlerin oranı % 62’dir. Aynı 
şekilde, “Suriyeliler geldikten sonra şiddet darp, öldürme ve yaralama olayların-
da artış oldu” diyenlerin oranı % 60 civarındadır. (Taştan vd., 2017). Kızmaz ve 
Döner’in yaptığı bir araştırmada “Suriyelilerin gelişiyle suç olayları nasıl değişti?” 
sorusuna görüşmecilerin % 62,5’si “arttı” cevabını verirken, % 37,5’i de “herhangi 
bir değişiklik olmadı” şeklinde yanıtlamıştır (Kızmaz-Döner, 2017: 2165).

TESEV ve ORSAM’ın hazırlamış oldukları müşterek raporda “Siyasi ve Gü-
venlik Etkileri” başlığı altında Suriyelilerin yerel halk ile çatışma riskinin doğması, 
yerel halk arasında artan güvenlik kaygısı ve siyasi kutuplaşma yaratması vurgu-
lanmaktadır. Dört yıl önce gerçekleştirilen çalışmanın üzerinde önemle durulması 
gereken tespiti ise gruplar arası güçlü çatışma riskidir. “Sığınmacıların yaratması 
muhtemel en ciddi güvenlik riski yerel halk arasında var olan tepkinin bir provo-
kasyon neticesinde şiddet içeren kitlesel tepkiye dönüşmesidir.” Yerel halktan gelen 
tepkilerin en tehlikeli sonucu ise Suriyelilerin örgütlenerek kendi adalet ve güven-
liklerini sağlama ihtiyacı hissetmesidir. Son dönemde Suriyeliler arasında kendi-
lerini korumak için ortak hareket etme ve örgütlenme konusu tartışılmaya baş-
lanmıştır. Bu da ufak çapta adli olayların kitlesel tartışmalara dönüşmesine neden 
olmaktadır. Suriyelilerin örgütlenmesi ise müsamahalı kesimlerin dahi tepkisini 
artırmakta ve iki toplumun giderek kutuplaşmasına neden olmaktadır. Bu durum 
bütünleşme açısından zorluk yaratmaktadır (Orhan ve Gündoğar, 2015: 20). Dört 
yıl sonra yapılmış olan bir başka uluslararası nitelikli çalışmada da “Suriyeli genç 
erkekler kendilerini korumak için büyük gruplar halinde dolaştıkları” saptama-
sında bulunmakta ve sonuçta “yerel halk onların saldırgan ve tehlikeli olduğunu 
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düşünmektedir” (İCG, 2018: 4-5). Bu grup çatışmaların etkisi her iki grubun 
da kendi grup içi değerlerine bağlılığın artması ve dışa karşı korunma güdüsüyle 
şiddete meyilli olmasıdır.

Aynı araştırmanın “Toplumsal Etkiler” başlığında ise, Türkiye’deki Suriyeliler 
konusu her şeyden önce bir sosyal uyum sorunu olarak görülmektedir. Sığınmacılar 
ile yerel halk arasında farklı dil, kültür ve yaşam 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 çalışmalarında (2015: 68) bu husus vurgulanmaktadır. Hem 
halkın hem de iş adamlarının benzer kaygılar taşıması farklı sınıflarda benzer güven-
lik kaygılarına dikkat çekmektedir. Sığınmacıların karıştığı adli vakaların veya terör 
eylemlerinin yaşanması ise tüm Suriyelilere bakışı değiştirebilmektedir. 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) başlıklı raporun girişinde 
“2016’nın aynı dönemine kıyasla 2017’nin ikinci yarısında, Suriyeli mülteciler ile 
bağlantılı toplumsal gerginlik olaylarının sayısı yaklaşık üç kat artmıştır. Bu olay-
larda 2017 yılında 24’ü Suriyeli olmak üzere en az 35 kişi yaşamını yitirdi” tespi-
tinde bulunur. Ayrıca gerginliğin tırmandığı mahallelerde oturanlar, mültecilerle 
ilgili olarak adli makamlara yansımamış daha pek çok olay olduğunu söylemektedir 
(İCG, 2018: 3). Bu çalışmada Türkiye toplumunun Suriyeli mültecilere göstermiş 
olduğu merhamet ve misafirperverlik duygusu yerini endişe ve kaygıya bırakmaya 
başladığından bahsedilmektedir. Özellikle etnik, mezhepsel veya ideolojik olarak 
dışlanmış olduğunu hisseden toplumsal kesimler aynı zamanda Suriyelilerle işgücü 
rekabeti algıladığında, gerilim ve olumsuz algı şiddet olaylarına zemin hazırlayabil-
mektedir Büyük şehirlerdeki mültecilerin Türkçe konuşamıyor olması, ortak değer-
ler ve çıkarlara dayalı fırsatları değerlendirmek açısından bir engel teşkil etmektedir 
(İCG, 2018: I).

Erdoğan ve Ünver (2015), 18 ilde 134 farklı iş çevrelerinden görüşmeler yap-
mak suretiyle derlediği çalışmalarında, görüşmecilerin yaklaşık olarak %90’ının Su-
riyeli sığınmacı kaynaklı güvenlik kaygıları taşıdıklarını belirtmişlerdir (Erdoğan ve 
Ünver, 2015: 67-68). 

Yerel düzeyde Suriyelilerin hırsızlık, fuhuş, gasp, kamu malına zarar verme vb. 
suçlarla ilişkilendirilmesi oldukça yaygındır (Erdoğan, 2015: 19). Aile, evlilik yaşı 
gibi kültürel alandaki farklılıklar ciddi bir uyumsuzluk kaynağı olduğu görülmek-
tedir. Araştırmaya göre, kültürel farklılığa vurgu yapan, ötekileştiren ve Suriyelilerin 
varlığını “sorun” olarak niteleyen insanların sayısı son derece yüksektir. “Suriyeli 
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kardeşlerimiz” yaklaşımı toplumda çok yaygın gözlenememiştir (Erdoğan, 2015: 
20). Türk toplumunun % 62,3’ünün “Suriyeli sığınmacılar bulundukları yerlerde 
şiddet, hırsızlık, kaçakçılık ve fuhuş gibi suçlara bulaşarak toplumsal ahlak ve huzu-
ru bozmaktadır” önermesini desteklerken % 23,1’nin desteklemediği görülmüştür 
(Erdoğan, 2015: 29). 

Göçmenler üzerinde farklı değişkenler kullanılarak yapılan araştırmalarda eko-
nomik faktörler belirleyici olarak kendini göstermiştir. Suriyelilerin hak etmedikleri 
kadar çok yardım aldıklarını ya da iş imkanlarından daha çok faydalandıklarını 
düşünen ve özellikle kendisinin işten çıkarılarak yerine daha ucuz iş gücü olarak 
göçmenlerin alınması; Suriyelilerin sanayide, tarımda ve küçük çaplı işletmelerde 
kaçak yollarla ucuz işgücü olarak çalıştırılması yani işsizlikte artış olduğu algısı ciddi 
bir çatışma riski taşımaktadır (Memiş, 2015: 110; Taştan vd., 2017: 6-10; İCG, 
GİRİŞ 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 boşanmaların yaklaşık % 
20’sinin Suriyeliler nedeniyle gerçekleştiği belirtilmektedir (Orhan ve Gündoğar, 
2015: 16).

Diğer önemli bir risk faktörü de göçmenlerin yerleştikleri bölgenin önemli öl-
çüde yoksul ve gecekondu özelliğini taşımasıdır. Çarpık kentleşmenin ve düzensiz 
yapılaşmanın belirgin özelliklerini yansıtan bu yerler, suçluluk açısından elverişli 
ve riskli koşullar içermektedir. Bu bölgeler aynı zamanda sosyal çözülme kuramı-
nın öngördüğü sosyal düzensizlik/örgütsüzlük göstergelerini taşımaktadır. (Kızmaz, 
2018b: 422). Çünkü şehirlerde yaşayan sığınmacılar kenar mahallelerde bir arada 
yaşamlarını sürdürmektedir. Bu durum her şeyden önce uyum sürecini zorlaştır-
maktadır ve orta ve uzun vadede güvenlik sorunlarının doğmasına neden olabilecek 
bir zemin hazırlamaktadır. Bunun yanı sıra zor koşullar altında yaşıyor olmaları her 
türlü suç ve şiddet ortamının doğup gelişmesi açısından uygun koşullar sunmakta-
dır. Eğitim almamış, düşük gelir seviyesine sahip, dışlanmışlık hissi içinde kimlik 
bunalımı yaşayan gençlerin ileriki dönemde pek çok suçun kaynağını oluşturacağı 
söylenebilir (Orhan ve Gündoğar, 2015: 16-20). Suriyelilerin genellikle kendi soy-
daşları ile öbekler halinde, gettolara benzer şekilde bir arada yaşamaları ev sahibi 
toplum ile etkileşim eksikliğini beraberinde getirdiğinden zaman zaman yerel halk 
ile mültecilerin birbirlerine karşı hissettikleri düşmanca duyguların artmasına kat-
kıda bulunmaktadır (İCG, 2018: 5).

SONUÇ
Ülkemizde Suriyeli göçmenler konusunda kamu ve özel kuruluşlar tarafından çok 
sayıda araştırma ve rapor yayımlanmıştır. Buradan elde edilen veriler göçmenlerin, 
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vatandaşlar arasında suç ve güvenlik açısından risk oluşturduğu yönünde bir inanç 
taşıdığı görülmektedir. Kitle iletişim araçlarında ve sosyal medyada Suriyeliler sık 
sık kriminal olaylarla anılmaktadır. Yani asayiş ve güvenlik kapsamındaki sorun-
ların faili olarak sunulmaktadır. Kimi zaman bir şiddet, soygun, kavga olayı kimi 
zaman patlayan veya patlamadan yakalanan bombaların faili olarak Suriyelerin yer 
alması, kamuoyunda, Suriyeli ve suç arasında güçlü nedensellik ilişkisi kurulmasına 
imkân vermektedir.

Kriminolojideki önemli araştırma konularından birini göçmenlerle suç arasın-
daki ilişki oluşturmaktadır. Literatürde de hatırı sayılır bir kuramsal üretim söz 
konusudur. Bilimsel nitelikli araştırmalar, gerek kamu gerekse sivil toplum örgüt-
lerinin farklı amaçlarla hazırlamış olduğu raporlar alanla ilgili kayda değer bir bi-
rikim sağlamıştır. Türkiye’de toplumsal ve kültürel uyum, eğitim, iktisadi etkenler, 
çocuk eğitimi, ulusal güvenlik gibi konularda araştırmalar yoğunlaşırken suç ve göç 
arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Suç davranışının 
göçmenlerle ilişkisinin farklı dinamikleriyle birlikte araştırma konusu yapılmaması 
ve ağırlıklı olarak ekonomik eksenli konulara ayrılması uygulanan politikalar açı-
sından da ciddi sorunlara kaynaklık etmektedir. 

Suç korkusu olgusuna bu noktada özellikle vurgu yapılmalıdır. Toplumda Su-
riyelilerin bir suç ve güvenlik riski taşıdığı korkusu dahi karşılıklı etkileşimin bir 
sonucu olarak ciddi bir şiddet ve suç kaynağı olabilme potansiyeli taşımaktadır. 
Suç korkusu, bireyin bir suça ya da suç ile ilişkilendirdiği sembollere karşı geliş-
tirdiği duygusal endişe veya korku tepkisidir. Korku; bireyin tutumlarını, davra-
nışlarını, algılarını, ilişkilerini ve gündelik yaşamını etkileyen temel duygulardan 
biridir. Bireylerin korktukları şeyler ve bunlardan etkilenme düzeyleri farklılık gös-
terebilmektedir. Bireyin korkmasına yol açan unsurlardan biri de suç ya da suça 
ilişkin sembollerdir. Korku, hayati öneme sahip temel duygular arasında yer alan 
bir duygu türüdür. Birey, korkunun kaynağı ile karşı karşıya geldiğinde kendini 
koruma yönünde harekete geçebilmektedir. Suç korkusu bir algı değildir, suç kor-
kusu bir duygudur (Yazgan, 2017). Bu sebeple, yerel düzeyde Suriyelilerin terör, 
hırsızlık, fuhuş, gasp, kamu malına zarar verme vb. suçlarla ilişkilendirilmesi ol-
dukça yaygındır. Oysa konuyla ilgili yapılan bazı çalışmalarda (Taştan vd., 2017; 
Erdoğan, 2015) Suriyelilerin suça karışma oranlarının yerel halkın suç oranların-
dan çok daha düşük olduğu yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Toplumdaki güçlü ve 
yaygın algının aksine suç istatistiklerinden elde edilen veriler, Suriyeliler ile ilgili 
asayiş kaygılarının büyük oranda önyargılardan kaynaklandığını ortaya koymakta-
dır. Suriyelilerin gelmeye başladığı ilk yıllardan itibaren geçen her zaman dilimine 
ve nüfusun artışına bağlı olarak Suriyelilere yönelik taşınan “mağduriyet inancı” 
kaybolmaya başlandığı gözlenmektedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik 
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krize ve güvenlik sorununun artışına bağlı olarak son dönemde Türkiye’de geçici 
koruma altında bulunan Suriyelilere dair basmakalıp önyargılara dayalı kitlesel bir 
öfke oluşmaya başladığı tespit edilmektedir. Kriminal bir olaya karışmamış olsa da 
Suriyelilerin suç işlediği yönünde güçlü ve yüksek düzeyde bir algının bulunması 
“suç korkusu” olgusuna işaret eder ki bu durum da Suriyelilere yönelik suç eylem-
lerinin artışına ve buna tepki olarak da karşıt gruplaşmaların oluşmasına sebep 
olabilme potansiyeli oldukça güçlüdür. 

Alt kültürel grupların, etnik heterojenliğin bulunduğu başka bir ifadeyle farklı 
kültürel değerlere sahip bireylerin oluşturduğu toplumlarda sosyo-kültürel enteg-
rasyon seviyesi daha düşük olacaktır. Ayrıca bu etno-kültürel farklılık mensupları-
nın sahip olduğu grup kimliği ve/ya etnik kökenleri nedeniyle kendilerinden farklı 
olanların davranışlarını şüphe ve endişeyle karşılamakta ve bu durum da suç kor-
kusunu artırabilecektir. Bu sebeple göç olgusunu, tek başına suçlulukta etkili bir 
unsur olarak görmek doğru ve rasyonel bir davranış değildir. Fakat literatürü ince-
lediğimizde de farklı etnik ve kültürel grupların göç edilen toplum içinde pek çok 
değişkene bağlı olarak suça kaynaklık edebileceği sonucu çıkmaktadır. Yani, göç ve 
farklılık tek başına bir sebep teşkil etmemekle birlikte farklı değişkenlere ve göçün 
biçimine göre ciddi bir risk faktörü teşkil etmekte olduğu söylenebilir. 

Halkın doğrudan muhatap olduğu ve gözlemlediği olaylar mağduriyet psiko-
lojisinin gelişmesine sebep olabilmektedir. Örneğin, devlet ve belediye hizmetleri-
ne, yardımlarına erişim konusunda Suriyelilere öncelik tanındığı, hatta vatandaşa 
verilmeyen yardımların onlara verildiği; özellikle işçi, küçük esnaf ve zanaatkârın 
Suriyeli işçi veya işletme sahipleri ile rekabet edemediği çünkü Suriyelilerden vergi, 
kira alınmadığı yönündeki inanç üzerinden göçmenler, vatandaşlar arasında olası 
gerginlik ve toplumsal huzursuzluk potansiyeli taşımaktadır.

Merton tarafından formüle edilen gerilim teorisi göçmenlerin suçluluk yapı-
larını açıklamada ikna edici öncüller içermektedir. Yukarıda da gösterildiği gibi 
gerilim kuramına göre suç, eşitlikçi bir nitelikten yoksun toplumsal yapıların sonu-
cunda ortaya çıkmaktadır. Toplumda eşit imkân ve fırsatlara sahip olamayan bazı 
grup veya bireylerin toplumun meşru olarak addettiği amaçları gerçekleştirmek için 
illegal yollara sapabileceklerini varsaymaktadır. Bir anlamda, düşük eğitim düzeyine 
ve zayıf bir ekonomik yapısına sahip olan çok sayıda vasıfsız göçmenin yerleştikleri 
bölgeye yeterince nüfuz edememeleri nedeniyle bir tercih veya seçenek olarak suça 
yönelmeleri muhtemeldir. Daha iyi ekonomik koşullar için başka ülkeye göç eden-
lerin, ekonomik açıdan pozisyonlarını artırmak için yoğun çaba sergileyecekleri an-
cak yerli topluluklara kıyasla daha dezavantajlı bir pozisyonda olmaları nedeniyle 
engellenmiş olabilecekleri ve bu durumun da onların suça yönelmelerini daha kolay 
hale getireceği öngörülmektedir. Ayrıca bu hayal kırıklığı yaşayan göçmenlerin, suç 

İkbal Vurucu



675

organizasyonları tarafından sağlanan illegal ekonomik kazanç imkânları ile daha 
kolay suç aktiviteleri ile ilişkili hale geldiklerini söylemek mümkündür (Kızmaz, 
2018a: 568-9; Karğın, 2016: 78; Kızmaz, 2018b: 396).

Suriyelilerin artan sosyal ve ekonomik hayattaki dezavantajı, etnik heterojen-
lik, hızlı nüfus artışı, parçalanan aileler ve çarpık kentleşme toplumsal düzeni ve 
kontrol ve denetim mekanizmalarını tahrip etmekte, örgütlenme kapasitesini zayıf-
latmak ve doğal olarak sosyal düzensizliğin bir göstergesi olarak daha fazla çatışma, 
sapkın davranış ve suça yol açacaktır.
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GİRİŞ

Ülkemizde son yıllarda meydana gelen kayıp çocuk vakalarından bazısı çocuğun ölü-
mü ile sonuçlanmıştır, bu vakalara nasıl müdahale edildiği konusunda kamuoyunun 
oldukça dikkatini çekmektedir. Bu vakalarda çocuklar pek çok olumsuzluklar olmak 
üzere ihmal ve istismarın çok çeşitli türlerine maruz kalmakta, aileler ise çocukların-
dan haberdar olamadıkları için çaresizlik başta olmak üzere pek çok sosyal, psikolojik 
ve hukuki olumsuzlukları tecrübe etmektedirler. Ülkemizde son yıllarda kayıp ço-
cuk bildirimleri belirgin noktalara doğru ilerlemektedir (Meclis Araştırma Raporu, 
2010a, s. 338). Çocuk kaçırma vakaları her ne kadar kayıp çocuk oranları içerisinde 
düşük 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 dev-
letin çocuk kayıpları üzerine programlar geliştirmelerine katkıda bulunduğu söyle-
nebilir. Ayrıca kayıp çocuk ve çocuk kaçırma vakalarında, çocukların yaşama, 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 yönün-
de 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 bakış açıları yeterli boyutlara 
ulaşamamıştır. Bunun da alana yönelik akademik çalışmaların yetersiz kalmasına se-
bep olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle kayıp ve kaçırma vakaları başlı başına ele 
alınması gereken ve alanda çalışan profesyonellerin etkin müdahaleler geliştirmesine 
yardımcı olacak uygulamalarda bulanacağı yaklaşımları içermelidir. Bu amaçla Gö-
nültaş (2018), önleme, ilk müdahale ve suç soruşturması müdahalesi sacayaklarını 
içeren bir bütüncül yaklaşımı önermiş ve bu yaklaşım, kayıp ve kaçırılan çocuk vaka-
larında başta çocuğun mağduriyeti olmak üzere hızlı ve etkin bir müdahale sürecine 
vurgu yapmıştır (Şekil 1). Bu çalışmanın önemli çıktılarından biri bütüncül yaklaşım 
adına kayıp çocuk kavramının yeniden tanımlanması gerektiğidir:

1. KAYIP VE KAÇIRILAN ÇOCUK KAVRAMLARI
Kayıp ve kaçırılmış çocuk tanımlamalarını etkin bir şekilde yapmak bu fenomeni-
nin hem hukuki hem de sosyal yönü açısından oldukça önemlidir. Hukuki yönü 
açısından bakıldığında, çocuğun kayıp ya da kaçırılmış olması durumuna göre mü-
dahale, suç soruşturması yöntemleri ve cezalandırma şekilleri farklılaşabilecektir. 
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Sosyal yönü açısından ise kaçırma vakalarının oluşumu ve gelişiminde etken 
olabilecek mağdur, fail, aile-toplum gibi dinamikler çalışılabilecek ve bu vakaların 
önlenmesine yönelik çalışmalar da böylece çeşitlendirilebilecektir.

Çocuk kaçırma vakalarını tanımlamadan önce kayıp çocuk kavramının anla-
şılması daha yerinde olacaktır. Çünkü kaçırılmış bir çocuk aynı zamanda kayıp 
bir çocuktur. Ülkelerin kendi tanımlamalarına göre kayıp çocuk tanımlamaları ve 
türleri değişse de genel olarak çocuğun kayıplığına iki boyutta bakılabilir: Çocuğun 
kaybolması/kaçması ve çocuğun alıkonulması/kaçırılması (Meclis Araştırma Rapo-
ru, 2010b, s.338). 

Kayıp çocuk, ailesi ya da bakımından sorumlu diğer kişilerin bilgisi dışında, 
çocuğun o anki durumunun bilinememesi ve yaşayıp yaşamadığı durumunun doğ-
rulanamamasıdır (Bowers, 2007). Bu süreçte kendisinden haber alınamayan çocuk, 
çok çeşitli dış etkenlerin müdahalesine açıktır ve aynı zamanda aileler için de cid-
di bir stres kaynağı olmaktadır (Gönültaş, 2014). Kayıp vakaları değerlendirilirken 
dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, çocuğun yaş durumuna göre ayrı ayrı bir 
değerlendirme yapmanın daha yerinde olacağıdır (Lanning, 1994). Burada, yetişkin 
kayıpları ile çocuk kayıpları birbirinden farklı değerlendirilmesi gerektiği gibi, çocuk 
kayıpları içerisinde de mental ve fiziksel gelişim durumuna göre farklı bir değerlen-
dirme yapmak gerekmektedir. Çünkü çocuğun kayıplığı içerisinde, belli bir mental 
ve fiziksel olgunluğa erişmemiş bir çocuğun kaybolması ile ergenlik çağı/gençlik dö-
nemi 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 çeşitli psikolojik, ailevi, macera arayışı, 
ekonomik vs. gerekçelerle ailesinin yanından ayrılan çocuklar (evden kaçmış çocuk) 
için şu söylenebilir: Bu çocukların, kayıp oldukları süreç içerisinde aile/koruyucu dı-
şındaki dış dünyanın pek çok olumsuzluğu ile karşı karşıya oldukları oldukça aşikâr-
dır. Bu süreçte başlarına herhangi bir şey gelmemiş olsa bile, yaşamış oldukları korku 
başlı başına mağduriyetleri için yeterlidir. Ayrıca bu çocuklar, kayıp çocukların ikinci 
boyutunu oluşturan alıkonulmuş/kaçırılmış çocuklar kategorisi için de potansiyel 
mağdur olma riskleri diğer çocuklara göre daha yüksektir. 

“Çocuğun evden kaçması” olarak tanımlanan çocuk kaybı vakaları, çocukla-
rın ailelerinin izni dışında çeşitli gerekçelerle evlerini terk etmesi durumudur. Bu 
gerekçeler genel olarak aile içi şiddet, istismar, ev dışında bir hayat arama, macera 
arayışı gibi nedenlerdir; ancak sıklıkla karşılaşılan gerekçe bu çocukların ev içeri-
sinde şiddet 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 davranış olarak şiddet içer-
mektedir ve başlı başına bağımsız bir suçtur (Bozdoğan-Akbulut, 2000). Ancak ço-
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cuk kaçırma vakalarının tanımlanması çeşitli açılardan zor olmaktadır. Boudreaux, 
Lord ve Etter (2000) çalışmalarında, çocuk kaçırma tanımını yapmanın zorluğunu 
iki sebebe bağlamışlardır: Birincisi çocuk kaçırma kavramlarının hukuki tanımları 
kanun koyucudan koyucuya değiştiği için başlı başına tanım yapılamamaktadır. 
İkincisi ise çocuk kaçırmanın farklı formlarının olması ve bunların da tam tanımla-
namaması, etkin bir tanımlama yapma konusunda birtakım karmaşıklıklara sebep 
olmaktadır. Alanla ilgili literatüre bağlı olarak, çocuk kaçırma kavramının öncelikle 
mağdur, fail, motivasyon ve suç işleme şekli gibi dinamikler çerçevesinde tartışıl-
dığı daha sonrasında da hukuki tanımlamalar yapılmaya çalışıldığı görülmektedir. 
ABD’deki hukuki tanımlamada kaçırma, bir kişinin çok kısa bir mesafe olsa bile 
zorla götürülmesi ya da çok kısa bir süre de olsa zorla alıkonulması olarak belirtil-
miştir (Boudreaux, Lord ve Etter, 2000).

Türkiye’de ise kayıp çocuk tanımını ortaya koyma konusunda tam bir anlaşma 
sağlandığı söylenemez (Meclis Araştırma Raporu, 2010a; Başbakanlık İnsan Hak-
ları Başkanlığı Raporu, 2008). Hukuki bir tanım olarak kayıp çocuk hakkında, 
Çocuk Şube Müdürlüğü Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliğinde yer alan tanımlar kıs-
mında buluntu çocuk ve korunması gereken çocuk içerisinde bazı atıflar yapılmıştır 
ancak burada kayıp çocuk için spesifik bir tanım yapılmamıştır. Hukuki bir metin 
olmamakla birlikte alanda çalışan profesyonellere yaklaşım konusunda rehber bilgi-
ler veren Emniyet Genel Müdürlüğü Kayıp Çocuk Rehberi (2010)’nde bir tanım-
lama yapılmış ve bu tanımlamaya göre kayıp çocuk, “hangi ortamda kaybolursa 
kaybolsun, nerede olduğu ebeveynleri ya da yasal temsilcileri tarafından bilinmeyen 
ve hakkında kayıp ihbarı yapılmış çocuktur” (s.14) diye belirtilmiştir. Ancak bu 
tanımda da bir çocuğun kayıp olarak nitelenebilmesi için hakkında kayıp ihbarı 
yapılmış olması vurgulanmıştır. Ayrıca bu tanımlama içerisinde, Aile Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı Çocuk Evleri ve Sevgi Evlerinden kaçan çocuklar da kayıp olarak sa-
yılmışlardır. Bunların dışında da 2008 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı 
tarafından hazırlanan Kayıp Çocuklar Raporunda ise kayıp çocuk, “ailesinin bilgisi 
dışında herhangi bir nedenle evden uzaklaşmış, kaçmış, kaçırılmış ve bu nedenlerle 
hayatı tehlike altında olan, kendisinden haber alınamayan 0-18 yaş grubu çocuk” 
olarak en geniş şekilde tanımlanmıştır. Bu tanım kayıp çocukları kavramını genel 
olarak açıklamakla birlikte, şu bakımdan eleştirilebilir:

Kapsayıcılık açısından: Kayıp çocuk için şart, çocuk hakkında resmi makamla-
ra başvuru 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 konusun-
da risk altındadırlar ve aile gözetiminden uzakta/refakatiz kaldıkça, her türlü kötü 
muameleye ve istismara açık durumda kalmaktadırlar. 
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Mağduriyet ve önleme açısından: Kaçırılan çocuk, aynı zamanda kayıp bir ço-
cuktur. Çocuk kaçırmanın tanımını yapabilmek için başvurulabilecek kaynaklar, 
ayrıca bir suçun da tanımlanması nedeni ile genel olarak hukuki metinlerdir. Ancak 
çocuk kaçırma kavramını, sadece hukuki bir yaklaşımla değerlendirmek bu suçun 
mağdurlarının göz ardı edilmesine sebep olabilir. Şöyle ki, ilgili hükümler hukuki 
bakış açısının gereği olarak, öncelikle bir suça (örneğin kaçırma) ve bu suçu ger-
çekleştiren bir faile odaklanmış ve kaçırmanın zamanının ve şeklinin nasıl olduğu-
nun anlaşılması için vaka sonrası süreçleri tanımlamıştır. Kaçırma vakalarına sade-
ce bu perspektiften bakmak, çocuğun kaçırılma sürecinde yaşadığı mağduriyetin 
ve duygusal örselenmenin ve aynı zamanda çocuğun kaybolma/kaçırılma sürecini 
hazırlayan bir takım sosyal ve psikolojik problemlerin göz ardı edilmesine sebep 
olabilmektedir. 

İlk Müdahale ve soruşturma açısından: Hali hazırda kayıp çocuğa yaklaşım kol-
luğun “idari” bir görevidir. Kriminal bir durumun varlığı ya da şüphesi halinde 
vaka adli bir boyut kazanmaktadır (Gönültaş, 2018). Ayrıca adli bir vaka olması 
durumunda kolluk ceza muhakemesi tedbirleri olan arama, el koyma vs. gibi ko-
ruma tedbirlerine başvurabilmektedir. Ancak bir kayıp vakasının kaçırma vakası 
olduğu anlaşılana kadar zaman geçmekte, adli tedbirlere başvurulamamakta ve bu 
durum çocuğun aleyhine olabilmektedir.

Bu anlamda yukarıda ortaya konan bu üç duruma göre hali hazırdaki kayıp ço-
cuk tanımının yeterli olmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle öncelikle kayıp çocuk 
ve dolayısı ile kaçırma fenomenini tüm yönleri ile ele alabilen ve bütüncül yakla-
şımın kavramsal alt yapısını oluşturabilecek bir tanımlamanın yapılması gerektiği 
düşünülmektedir. Böylece hem hukuki açıdan kayıp/kaçırma vakalarına yaklaşım 
ve müdahalenin nasıl olacağı daha ayrıntılı belirlenebilecek hem bu vakalar, sosyal 
ve psikolojik yönleri ile ele alınarak çocuk ve mağdur odaklı yaklaşım şekilleri-
nin belirlenmesi mümkün olabilecektir. Hem de adli-idari ayrımına düşmeden bir 
kayıp vakasının meydana gelmesi ile birlikte suç soruşturması süreçleri doğrudan 
uygulanabilecek ve böylece daha hızlı ve etkin bir müdahale yapılabilecektir.
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2. AMAÇ
Toplumumuzun geleceği olan çocukların her türlü kötü muameleden ve istismar-
dan korunabilmesi amacı ile çocuğa yönelik şiddetin bu ağır formuna bakış ve yak-
laşım daha farklı olmalıdır. Çünkü çocuk kaybı ve kaçırma vakaları artış göstermek-
te, aileler ciddi stres ve çaresizlikleri yaşamakta, 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 ça-
lışmaların artırılması ve kayıp çocuk soruşturmalarının daha etkin ve verimli hale 
getirilebilmesi gerekmektedir. Bu anlamda sorunun çözümü adına bütüncül yakla-
şımı ele alan akademik çalışmalara, sistematik bir yaklaşıma/politikaya ve diğer top-
lumsal unsurların da katılımını sağlayacak bir anlayışa ihtiyaç olduğu düşünülmek-
tedir. Çünkü haber alınamayan her bir çocuk aynı zamanda kaybolan bir gelecektir.

Bu bağlamda çalışmanın amacı, kayıp ve kaçırılan çocuk vakalarına yönelik 
önlemeyi, ilk müdahaleyi ve suç soruşturması sacayaklarını ele alan bütüncül yakla-
şıma yönelik bir tanımı önermeyi hedeflemektedir.

3. YÖNTEM
Bu amaçla çalışma, nitel çalışma metodunu benimsemiş ve konu ile ilgili Türkiye, 
Avrupa Birliği ve İngiltere’de alanda çalışan uzmanlarla görüşme ve doküman ince-
lemesi yöntemleri ile veri toplamıştır. Ayrıca konu ile ilgili olabilecek yasal mevzuat 
irdelenmiştir. Toplanan veriler analiz edilerek, hali hazırdaki kayıp çocuk tanımı 
yerine, bütüncül yaklaşımı içeren bir kayıp çocuk tanımı yapılmaya çalışılmıştır. 

4. DEĞERLENDİRME
Ülkemizdeki tanımlamalara göre bir çocuğun “kayıp çocuk” olarak ele alınabilmesi 
için şart, çocuk hakkında resmi makamlara başvuru 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 
yoğunlaşılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Kayıp çocuğa bakış, çocuğun korunması çerçevesinde başlı başına çocuk mağ-
duriyeti kapsamında ele alınmalıdır. Bu bağlamda kayıp çocuk vakalarına yaklaşım, 
müdahale, suç soruşturması ve önleme çalışmaları “çocuğun öncelikle korunması” 
ve “mağdur çocuk” fenomeni çerçevesinde belirlenmelidir. Bu nedenle bir çocuk 
kaybolduğunda kaçırılmış olup olmadığına bakılmaksızın doğrudan mağdur çocuk 
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olarak ele alınmalı ve buna göre önleme, müdahale ve yaklaşım şekilleri geliştiril-
melidir. Yani burada kastedilen, bir çocuğun kaybolması ile birlikte mağdur olarak 
görülmesinin sağlanması ve böylece buna uygun bir takım yaklaşım ve müdahale 
yöntemleri geliştirerek çocuğun daha ciddi kötü muamele formlarına maruz kal-
masını önlemektir. Burada, öncelikle çocuğun korunmasını sağlamak, çocuğun 
diğer başka risklerden korunmasına yönelik yaklaşımları öne çıkartmaktadır; ka-
yıp çocuğu mağdur çocuk olarak ele almak ise vakalardaki risk değerlendirmesinin 
nasıl yapılacağında (örneğin çocuğun mental bir engelinin olması onu ebeveyninin 
gözetiminde değilken ciddi şekilde mağdur edebilir vs.) ve buna bağlı olarak hızlı 
birtakım müdahaleler geliştirilmesinde en temel belirleyicilerden biri olmaktadır.

Kayıp çocuk ve çocuk kaçırma kavramlarının, tüm bakış açılarını içerecek şe-
kilde yeniden tanımlanmasının gerektiği düşünülmektedir. Hukuki metinler, kayıp 
ve kaçırılan çocuk kavramlarında başvurulabilecek belki de tek ve en önemli kay-
naklar olmuşlardır. Ancak hukuki tanımlamalarda teknik olarak birtakım durum-
ların 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 yönelik 
tek tanımlamanın, bu tanımlama olması, kayıp ve kaçırılan çocukları bu sürece 
hazırlayan unsurları gözden kaçırabilir ve özellikle önlemeye yönelik birtakım mü-
dahalelerin gecikmesine neden olabilir. Ayrıca önceki bölümlerde kayıp çocuklarla 
ilişkili olabilecek evden kaçan çocuklar, sokak çocukları vs. gibi tanımlamalar yap-
manın amacı, bu grupların kayıp veya kaçırılan çocuk olma konusunda riskli grup-
lar olmasıdır. Ülkemiz özelinde çocuk kaybı ve kaçırmaları açısından riskli olan 
önemli bir grup da savaş nedeni ile göçerek gelen mülteci çocuklardır. Savaş orta-
mı, göç ve göç sonrası yerleşilen 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 şiddetin 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 çerçe-
vede her durum ve şart altındaki çocuğu kapsayacak şekilde bir kayıp çocuk tanımı 
yapılmalıdır. Ayrıca hem kayıp hem de kaçırma vakaları, hukuki bakış ile birlikte, 
diğer alanların da bakış açılarını kapsayacak şekilde tartışılmalıdır. Böylece gelece-
ğin önemli problemlerinden biri olan bu sorunun önlenmesi ve tedavisine yönelik 
çok boyutlu bir yaklaşım ve müdahale şekilleri geliştirilebilecektir. 
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Kayıp çocuk ve çocuk kaçırma kavramlarının, tüm bakış açılarını içerecek 
şekilde yeniden tanımlanmasının gerektiği düşünülmektedir. Hukuki metinler, 
kayıp ve kaçırılan çocuk kavramlarında başvurulabilecek belki de tek ve en önem-
li kaynaklar olmuşlardır. 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 birta-
kım müdahalelerin gecikmesine neden olabilir. Ayrıca önceki bölümlerde kayıp 
çocuklarla ilişkili olabilecek evden kaçan çocuklar, sokak çocukları vs. gibi tanım-
lamalar 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 savaş nedeni ile göçerek gelen mülteci çocuklar-
dır. Savaş ortamı, göç ve göç sonrası yerleşilen yerlerde çocuk açısından pek çok 
olumsuz sosyal ve psikolojik problemler ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda, mülte-
ci çocukların her türlü çocuk mağduriyeti, emek gücünün sömürülmesi ve insan 
ticareti gibi çocuğa yönelik şiddetin bu ağır formlarından korunmasına yönelik 
tedbirlerin alınması gerekmektedir. Çünkü bu çocuklar kırılgan durumları nede-
niyle, 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 ola-
caktır. Bu amaçla kapsamlı bir istatistiklendirme yapılarak, kayıp vakalarının genel 
profili görülmeli ve bu çerçevede her durum ve şart altındaki çocuğu kapsayacak 
şekilde bir kayıp çocuk tanımı yapılmalıdır. Ayrıca hem kayıp hem de kaçırma va-
kaları, hukuki bakış ile birlikte, diğer alanların da bakış açılarını kapsayacak şekil-
de tartışılmalıdır. Böylece geleceğin önemli problemlerinden biri olan bu sorunun 
önlenmesi ve tedavisine yönelik çok boyutlu bir yaklaşım ve müdahale şekilleri 
geliştirilebilecektir.

Bu bağlamda kapsamlı bir “kayıp çocuk” tanımı yapmadan, öncelikle kayıp ve 
kaçırılan çocuklara yönelik yaklaşım ve müdahale açısından bütüncül yaklaşımın 
nasıl olabileceği ortaya konulmalıdır. Bu anlamda kayıp ve kaçırılan çocuklara yö-
nelik müdahale, soruşturma ve önleme açısından bütüncül yaklaşım anlayışının üç 
sacayağı üzerine kurulmasının gerekli olduğu düşünülmektedir: 

1- Çocuğu öncelikle korumak, 
2- Çocuğa yönelik riskleri bertaraf etmek, 
3- Çocuğa zarar veren kişilere yönelik suç soruşturması yapmaktır. 
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Ortaya konan bu konseptin maddeleri arasında öncelik sıralaması vardır. 
Maddeler, ele aldıkları yaklaşımın önemine göre sıralanmıştır. İlk iki madde ön-
celikle çocuğun korunmasını ve çocuğa yönelik kötü muamele ya da risklerin ön-
lenmesini, akut problemlerden çocuğun kurtarılmasını ve çocuğun güvenliğinin 
sağlanmasını amaçlamaktadır. Üçüncü madde ise çocukların kötü muameleye uğ-
ramalarına aktif ya da pasif olarak sebep olan kişilere yönelik resmi bir müdahaleyi 
amaçlamaktadır. Böylece her üç koldan bir yaklaşım biçimi belirleyerek çocuğun 
yüksek yararını öne çıkartmak hedeflenmektedir. Ayrıca bu konsepte göre çocuğa 
yönelik yaklaşım ve müdahalenin hukuki tarafını oluşturan ikinci ve üçüncü mad-
delerden önce çocuğu korumayı ve kötü muameleleri önlemeyi amaçlayan birinci 
madde gelmektedir. Bunların yanı sıra, üçüncü madde içine “suç soruşturması” 
kavramı konularak, çocuğa yönelik kötü bir muamelede müdahale ve yaklaşımın 
bir tarafının mecburen devlet tarafından gerçekleştirilebileceği vurgulanmak isten-
miştir. Yani çocuğun kayıp ve kaçırma gibi kötü muamelelerden korunmasında 
toplumsal müdahaleler çok önemlidir ancak devlet merkezli müdahale olmadan 
bunu sağlıklı bir zeminde gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu nedenle kayıp ve 
kaçırma vakalarına yaklaşım ve müdahale yasal ve kurumsal alt yapıya ve devlet 
merkezli politikalara ihtiyaç duymaktadır. Netice olarak bu yaklaşım, çocukları 
mağdur eden kayıp ve kaçırma vakalarına yönelik en geniş ve kapsamlı bir bütün-
cül yaklaşımın çerçevesini oluşturmaya çalışmaktadır. Ayrıca bu çerçeve, kayıp ve 
kaçırılan çocuklara yönelik yaklaşım ve müdahalenin belirlenmesinde yol gösterici 
olmasının yanı sıra diğer tüm mağdur çocuklar için de kullanılabilir bir formatta-
dır (Gönültaş, 2018).

SONUÇ
Bahsi geçen konsept çerçevesinde “kayıp çocuğu” şöyle tanımlayabiliriz: “İçinde 
bulunmuş olduğu hane içi-dışı şiddete maruz kalma, bakımından sorumlu ki-
şilerin 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 doğru-
dan bakımından sorumlu olan kişilerin 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 çalışmalarının harekete 
geçirilmesini ve bu kayıplık durumuna çeşitli gerekçelerle ve kandırma ya da zor-
lama gibi yöntemlerle sebep olan kişilere yönelik suç soruşturmasını gerektiren 
mağdur çocuktur” (Tablo 1).

M. Burak Gönültaş
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Tablo-1: Kayıp Çocuk Vakalarına Etkin Müdahale İçin “Kayıp Çocuk Tanımında” Bulunması Gereken Ögeler

Kayıp vakalarının Önlenmesi: 
Çocuğu öncelikle korumak                                     
ÖNLEME 

1- İçinde bulunmuş olduğu hane içi-dışı şiddete maruz 
kalma, bakımından sorumlu kişilerin 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 kişilerin 
gözetiminden bir an dahi olması sebebi ile, kendinden 
haber alınamadığı için derhâl korunması gereken

Kayıp vakalarına İlk Müdahale: 
Çocuğa yönelik riskleri bertaraf etmek
İLK MÜDAHALE

(yukarıdaki nedenle) En kısa sürede bulunması için 
resmî bir zeminde sistemli arama çalışmalarının harekete 
geçirilmesini ve

Kayıp vakalarında Suç Soruşturması: 
Çocuğa zarar veren kişilere yönelik suç 
soruşturması yapmaktır      
SUÇ SORUŞTURMASI

bu kayıplık durumuna çeşitli gerekçelerle ve kandırma ya 
da zorlama gibi yöntemlerle sebep olan kişilere yönelik suç 
soruşturmasını gerektiren 

SOSYAL VE PSİKOLOJİK BAKIŞ Mağdur çocuktur.

Bunun dışında kayıp çocuk vakalarının önlenmesi adına şu önerilerde bulunu-
labilir: Ülkemizde kayıp ve kaçırma vakalarına yönelik önleyici çalışmalar daha da 
arttırılmalıdır. Bölgesel ve yerel bazda yürütülen kampanya ve çalışmalar yaygın-
laştırılmalıdır. Burada çocuğun bu tarz vakalardan korunmasında çocukların bilgi 
ve farkındalıkların arttırılmasının yanı sıra ailelerin çocuklarını daha etkin şekilde 
gözetebilecekleri davranışları kazanabilecekleri eğitim ve programlar yürütülmeli-
dir. Bu anlamda, özellikle cinsel istismarcıların çocuklara nasıl yaklaştıkları ve ne 
tür yöntemlerle çocukları kandırdıkları konularında çalışmalar yapılarak, ailelerin 
bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca evden kaçarak kaybolan ancak daha sonra 
bulunan çocukların ve ailelerinin anında sosyal ve psikolojik destek görebilecek-
leri merkezler kurulmalıdır. Makro anlamda toplumun çocuk kayıplarına yönelik 
farkındalığını arttırabilecek çalışmalar arttırılmalıdır. Çocuk kaybı ve kaçırma va-
kalarına yönelik ilköğretim çağında olan çocuklara beceri kazandırma eğitimleri 
verilmelidir. Örneğin yabancı yetişkin bir kişinin yaklaşımına 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 geliştirilmelidir. Öğretmen ve hemşire gibi profes-
yonellere çocuk kaçırma vakalarına yönelik eğitimler verilmelidir.

Kayıp ve Kaçırılan Çocuklar Sorununa Bütüncül Bir Yaklaşım İçin “Kayıp Çocuk” Kavramını Yeniden Tanımlamak
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Kayıp ve kaçırma vakalarına yönelik toplumda bilinç ve farkındalık oluşturacak 
çalışmalar, kampanyalar ve etkinlikler desteklenmelidir. Kamuoyunda kayıp çocuk 
ve çocuk kaçırma vakalarına yönelik farkındalık arttırmaya yönelik merkezler oluş-
turulmalı ve etkinlikler planlanmalıdır. Ayrıca her yıl mayıs ayının son haftasının, 
toplumda bir farkındalık oluşturmak adına “Kayıp Çocuklar Günü” olarak ülke-
mizde de gündeme alınması önerilmektedir. Alana yönelik çalışmak isteyen gönül-
lü organizasyonlar ve STKlar devlet tarafından desteklenmelidir. Çocuk kaybı ve 
kaçırma vakalarını soruşturma ve arama boyutu ile ele alan kurumlar ile önleme, 
kayıp yakınlarına destek ve toplumda farkındalık oluşturma üzerine faaliyet göste-
ren organizasyonlar Avrupa Birliği bünyesindeki ilgili organizasyonların ağlarına 
dâhil olmalıdır.

M. Burak Gönültaş
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GİRİŞ

21. yüzyılın teknolojik ve bilimsel birikimlerin devrim niteliğinde yeniliklere yol 
açtığı bir çağ olarak her alanda olduğu gibi parasal sistemlerde değişim ve dönü-
şümler meydana gelmiştir (Alpago, 2018: 411). Bu doğrultuda dijital teknolojide 
yapay zeka teknolojisinden kripto paralara kadar birçok yeni kavram ortaya çık-
mıştır. 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 değişim aracı 
olarak ortaya çıkmıştır (Ağan ve Aydın, 2018: 797-798). Özellikle bankacılık sek-
töründe teknolojik bir yatırım aracı olarak ortaya çıkan bitcoin kimilerine göre ge-
leceğin finans ve dijital altyapısını oluşturacak önemli bir yenilik, kimilerine göre 
ise bir proje olmuştur (Yıldırım, 2018: 81). Ancak kripto para piyasasında yapılan 
en temel finansal işlem, bir kişinin diğer bir kişiyle para değiş tokuşu yapmasıdır 
(Ünsal ve Kocaoğlu, 2018;56). Kimsenin müdahalesi olmadan özgür bir ortamda 
para transferinin sağlanması kullanıcıların işlemlerini kolaylaştırmıştır. Dolayısıyla 
bu ve buna benzer özellikleri beraber ortaya çıktığı tarihten bu yana işletmeler ve 
kişiler tarafından ilgi odağı olmuş ve gün geçtikçe kullanım oranlarında artışlar 
yaşanmıştır.

Bunun yanı sıra gerek kullanıldığı teknoloji gerek yarattığı küresel etkiler ge-
rek diğer para birimleri ile girdiği hegemonya savaşları nedeniyle son yıllarda en 
çok tartışılan konulardan biri olmuştur. İlk olarak geleneksel bir sanal oyun ya da 
topluluk gibi sanal ekonomilerde geleneksel olarak kullanılırken, daha sonrasında 
reel ekonomiye girmiştir (Ağan ve Aydın, 2018: 797-798). Buna bağlı olarak para 
kavramı geleneksel olarak itibari, elle tutulabilir ve taşınabilir bir mübadele aracı 
olma özelliğinden sıyrılarak boyut değiştirmesine yol açmıştır (Kandemir, Serezli 
ve Kılınç, 2018: 818).

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda kripto para kullanımında hizmet verenle-
re, düzenleyenlere ve tüketicilere belirli fırsatlar ve avantajlar sunmuş bunun yanın-
da bir takım zorlukları ve dezavantajı da beraberinde getirmiştir (Ağan ve Aydın, 
2018: 798). Getirmiş olduğu fırsatlar; aracı kuruma ihtiyaç duyulmadan iki kişi 
arasında para transferinin sağlanması, yapılan işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleş-
mesi, 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 işareti yara-
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tan bu konu, kripto paraların diğer para birimlerinden farklı olarak dijital ortamda 
kullanılması, yapılan işlemlerin herkes tarafından görülmesi, herhangi bir merkezi 
hükümet ve banka tarafından denetlenememesi ve yasal bir statüye dayanmaması 
gibi unsurlarından kaynaklanmaktadır. Kullanımında ortaya çıkabilecek olan risk-
ler karşısında herhangi bir muhatap kurumun varlığının olmaması, devletin elinde 
bulunan para basma tekelinin üzerinde bir baskı oluşturması gelecekte oluşabilecek 
güvenlik sorunlarının habercisidir.

Bu çalışmada günümüzde popüler olan kripto paranın taşıdığı güvenlik ve risk-
leri konusu değerlendirilmiştir. İlk olarak literatürde yapılan kripto para ile ilgili 
yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Sonrasında kripto parayı ayakta tutan blok zincir 
teknolojisinden ve kripto paranın küresel etkilerinden  bahsedilmiştir. Devamında 
kripto paraların güvenliği konusuna değinilmiştir. Son olarak sonuç kısmına geçil-
miştir.

1. LİTERATÜR İNCELEMESİ 
Literatürde yapılan çalışmalarda araştırmacıların kripto paranın kullanımda veya 
kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek güvenlik ve risklerini ortaya konulmuştur. 
İlk olarak Dilek (2018), yılında yaptığı “Blockchain Teknolojisi ve Bitcoin’’ adlı ça-
lışmasında kripto paraları ulus devletin en önemli güçlerinden biri olan para basma 
tekeline bir meydan okuma olabileceği riskini taşıdığını belirtmiştir.

Ağan ve Aydın (2018)’de yaptıkları çalışmalarında kripto paraların yaygınlaş-
masıyla ve işlem amacıyla da kullanılmaya başlandıkça küresel majör para birim-
lerinin ‘rezerv para’ statüsüne ciddi ölçüde zarar verebileceği dolayısıyla bunun so-
nucunda gerek uluslararası ve ulusal ticari işlemlerde, gerekse de rezerv para olarak 
kripto paraların kullanılmaya başlamasıyla birlikte küresel majör merkez bankaları-
nın senyoraj gelirlerinde önemli düşüşler olacağını vurgulamışlardır. Bu düşüşlerin 
merkez bankalarının ve hükümetlerin vereceği tepki, küresel para sisteminin de 
belirleyicisi olacağını belirtmişlerdir. 

Yıldırım (2018)’deki çalışmasında kripto paranın teknolojik alt yapısını oluştu-
ran blok zincir teknolojisinin gelişmiş bir güven protokolü olduğunu vurgulamıştır. 
Günlük hayata dahil olması ile kullanımının yaygınlaşacağını ve dolayısıyla top-
lumsal bir takım sonuçlarının doğuracağını belirtmiştir. Merkezi yapısının dağıtık 
olması yani merkezsiz olması toplumsal bir güven taşıdığını vurgulamıştır. 

Kandemir, Serezli ve Kılınç (2018) yılında yapmış oldukları çalışmalarında 
kripto paraların güvenliği konusunda olumlu görüşler belirtmişlerdir. Buna göre 
kripto paranın en yaygın olan Bitcoin’in izinin sürülemez olması, taşınmasının ko-
lay olması, çökme riskinin bulunmaması ve ucuz ve basit olması gibi avantajlı yan-
larının olduğunu vurgulamışlardır.
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Avunduk ve Aşan (2018), yaptıkları çalışmalarında kripto paralarla ilgili yapı-
lan transfer işlemi sürecinde kullanılan blok zincir teknolojisinin işletmelerde uy-
gulanmasındaki güvenliği konusunda Blok zincirinin %51’ine yapılacak bir saldırı 
yumuşaklık sorunları özgünlük veya kriptografi konularına tabi tutulabilir görüşü-
nü belirtmiştir. Kripto para kullanımında kaydedilen takma adlar Blok zincirinin 
sahipsiz yapısının sarsılabileceğine ve deneysel bulgular, işlemleri ve meta verileri 
analiz ederek Bitcoin Blockchain adresleriyle IP adreslerine ulaşabileceği riskini 
olduğunu savunmuşlardır. Aynı şekilde işleme alınan kayıtların geri dönüşüm ko-
nusunda blok zincirini bozmadan eski bir bloğun içindeki bilgiyi değiştirmenin 
imkânsız olduğunu ve bu nedenle veri bozulduysa tüm düğümler içinde görülebilir 
bir hale gelebileceğini belirtmişlerdir.

Karaarslan ve Akbaş (2017) yılı çalışmalarında kripto paraların yalnızca farklı 
bir ekonomi yaratmadığını, kullandıkları P2P ağları ve blok zinciri yapısına dayalı 
mimarileri ile siber güvenlik için yeni çözüm önerisine ışık olacağını belirtmişlerdir. 
Blok zinciri yapısına dayanan bu mimari ile veri bütünlüğü, mahremiyeti, kulla-
nılabilirliği güvenlik servislerinin ve hata toleransının sağlandığı etkin çözümler 
geliştirdiğini vurgulamışlardır.

Bunların aksine Çarkacıoğlu’nun (2016) yılında yaptığı çalışmasında diğer 
araştırmacıların aksine kripto paraların kullanımda güvenli olduğunu ortaya koy-
muştur. Buna göre kripto paranın işleyişinde merkezi olmayan yapısının merkezi 
bir arıza noktası olmayacağına, bireysel olarak kullanıcılar hecklense de (hacked), 
sistemin bütünü bundan etkilenmeyeceğini vurgulamıştır. Kriptografik olarak 
blokların ve blok içi işlemlerin bütünlüğü ve kronolojisi korunduğunu ve bireysel 
olarak her Bitcoin cüzdanı gizli anahtar ile korunduğunu ve gizli anahtar olmadan, 
cüzdanlar üzerinden işlem yapmak mümkün olmadığını belirtmiştir.

Kripto para konusu üzerinde birçok çalışma yapılmıştır ve günümüzde de ya-
pılmaya devam etmektedir. Sanal bir para özelliğine sahip olması yapılan araştırma-
larının açısını genişletmiştir. Bu çalışmada kripto paranın güvenilir olup olmadığı 
konusunda değerlendirilmesi amaç edinmiştir. 

2. BLOCKCHAİN (BLOK ZİNCİRİ) TEKNOLOJİSİ
Blok zinciri teknoloji, sanal para özelliği taşıyan kripto paraların işleyişinde teknik 
alt yapısını oluşturan kripto para kullanıcılarının yaptıkları işlem verilerini merkezi 
olmayan bir sistem üzerinde tutan veri havuzuna denir. Başka bir deyişle blok zin-
ciri teknolojisi, kamuya açık veya özel bir ağdaki birden fazla bilgisayarda depola-
nan, kodlanmış dijital bir defterdir (Durğay ve Karaarslan, 2018). Kripto paraların 
ilk ortaya çıktığı 2009 yılından bu yana yapılan tüm işlemlerin dijital olarak blok 
zincir veri yapısında saklanmaktadır. Hali hazırda yapılan işlemler Blok-Zincir’e 
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işlenmekte, ileride yapılacak olan işlemler de, Blok-Zincir’e işlenecektir. 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 
karşı dirençli hale gelmektedir (Çarkacıoğlu, 2016: 42). Kripto paralar bu sistem 
üzerinde eşler arası (peer-to-peer) mimaride birbirine bağlı durumda madenci dü-
ğümü adı verilen bilgisayarlara ve blok zinciri yapısında tutulan kayıt sistemine 
dayanmaktadır (Karaarslan ve Akbaş, 2017: 16). Kripto paraların sanal para olma-
sından dolayı ortaya çıkabilecek güvenlik sorunlarını  merkezi olmayan blok zinciri 
sistemiyle çözüm oluşturulmaktadır.

Kripto para transferlerinde blok zinciri teknik yapı, transfer olunan paraların 
hesap hareketleri kaydını tutar. Her hesap hareketlerinde güvenliği sağlamak ama-
cıyla dijital olarak imzalanır ve herhangi bir kimse bu imzaya müdahale edemez. 
Dolayısıyla kimsenin müdahale edememesi hesap hareketlerinin kendisine ait ol-
duğu 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 gere-
kir. Şekil 1’de blok zinciri teknoloji veri yapısını gösterilmiştir. 

Blok#1 

Üst Bilgi

Bir Önceki 

Bloğun Özeti

İş İspatı İçin 

Gerekli Veri

Merkle Kökü

Blok#2 

Üst Bilgi

Bir Önceki 

Bloğun Özeti

İş İspatı İçin 

Gerekli Veri

Merkle Kökü

Blok#3 

Üst Bilgi

Bir Önceki 

Bloğun Özeti

İş İspatı İçin 

Gerekli Veri

Merkle Kökü

Blok#1

 Transfer İşlemleri 

Blok#2

 Transfer İşlemleri 

Blok#3

 Transfer İşlemleri 

Şekil-1. Blokchain (Blok Zincir) Teknoloji Veri Yapısı (Çarkacıoğlu, 2016)

Yukarıda yer alan Şekil-1’e göre yapılan her transfer işlemi 1MB büyüklüğünde 
bloklar halinde kayıt edilmektedir. Her blok kendi başlık bilgisi içerisinde hem 
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kendisine hem de bağlı bulunduğu bloğa ait SHA-256 algoritması kullanılarak ha-
zırlanmış iki adet kriptografik özet değerine (hash) sahiptir (Kırbaş, 2018: 78). 
SHA256 özet fonksiyonu, Bitcoin ve diğer kripto para ağı altyapısında da kulla-
nılmaktadır. SHA256, girilen mesajın uzunluğundan bağımsız, 256-bit (32 byte) 
mesaj özeti oluşturur ve bu kriptografik olarak en güvenilir özetleme fonksiyonla-
rından biridir. Bu fonksiyon yapılan transfer işleminde veya hesap hareketlerinde 
veriyi belirli uzunlukta belirli standart kalıpta özet değerine dönüştürmektedir (Yıl-
dırım, 2018: 144). Hedeflenen özet değerine ulaşıldıktan sonra online blok işlemi 
oluşmaktadır. Oluşan blok yapısı içerisinde kendi özet değeri ve bir önceki bloğun 
özet değeri yer almaktadır. Bu özet değerleri tek özet değerine ulaşılıncaya kadar 
işlem devam ettirilir. İşlem sonucunda elde edilen tek özet değeri merkle kökünü 
oluşturmaktadır. Bu süreç içerisinde oluşturulan bloğa ilişkin detay olmayan bil-
gilerden oluşan üst bilgi meydana gelir (Çarkacıoğlu, 2016: 43). Yapılan işlemler 
sonucunda kripto para transfer işlemi gerçekleşmektedir. Her transfer işleminde bu 
aşamalar tekrar edilmektedir. 

İşleyen bu süreçte Blockchain ağının temel karakteristikleri şunlardır: 
Değişmezlik: Hiçbir kullanıcı hesap defterine kaydedilen işlemden sonra işlem 

üzerinde bir oynama yapamaz. Eğer yapılan işlemde hata varsa, yanlışlığı düzeltmek 
için yeni bir işlem yapılmak zorundadır; bu her iki işlem de şeffaftır. 

Mutabakat: Yapılacak işlemin geçerli olabilmesi için tüm kullanıcıların işlemin 
geçerliliği üzerinde hem fikir olması gerekmektedir.

Kaynak Bilgisi: Kullanıcılar bir varlığın kaynağını bilmekte ve varlığın sahipli-
ğine ilişkin zaman içerisindeki hareketleri görebilmektedir.

Kesinlik: Bir varlığın sahipliğine veya bir işlemin tamamlandığına karar ver-
mek için sadece tek bir yer, ortak hesap defteri, bulunmaktadır (Arslan, 2018: 8-9).

Yukarda da blok zincir teknolojisinin karakteristik özelliklerinden görüleceği 
üzere para transfer işleminde yapılan işlemlerde tek başına hareket edilmediği diğer 
kullanıcıların da onayının olması ile bir takım prosedürlere gerek duyulmaktadır.  

Yapılan para transferi sırasında merkezi ağlarda, merkezdeki sunucu arızalandı-
ğında veya hacklendiğinde, sistemin tamamı risk altına girmektedir. Bununla bir-
likte tüm güvenlik, merkezi sunucuyu işleten kuruluşa edilmiş durumdadır. Eğer 
kuruluş iflas ederse veya hileli işlemler yaparsa, kullanıcılar zor durumlarda kalabil-
mektedir (Çarkacıoğlu, 2016: 14). 

Diğer bir konu Bitcoin, dağıtık uzlaşı prensipleri ile eşten-eşe çalışan bir tek-
nik alt yapı ile çalışmaktadır. Sistemin güvenli ve dağıtık bir şekilde çalışabilme-
si için bütün eşlerde aynı özellikte olması ve algoritmaları çalıştıran açık kaynaklı 
yazılımlara ihtiyaç vardır. Çeşitli sebeplerle bu yazılımın parametreleri, özellikleri 
veya kullandığı algoritmalarda geliştirmeler veya değiştirmeler yapılması gereke-
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bilmektedir. Bu durumlarda yapılan değişikliklerin seviyesi bazen sert (hard-fork) 
bazen yumuşak (soft-fork) şekilde yapılabilir. Yani yapılan herhangi bir sistemde 
geliştirme, değiştirme daha önce aktif olan bir bloğu pasifleştirebilir veya işlemi 
geçersiz hale getirebilir (soft-fork). Bunun tam tersi olarak daha önce geçersiz olan 
bir bloğu/işlemi geçerli hale getirebilir (hard-fork) (Ünsal ve Kocaoğlu, 2018: 61).

Blok zinciri teknolojisinin bu gibi olası olumsuz durumlar olabileceği gibi krip-
to paranın ortaya çıkmasından bu yana yerine getirdiği işlevler bakımından benzer-
siz işlemleri yerine getirmektedir (Aslan, 2018: 1). Özellikle Blok zincir teknolojisi 
ismini kripto paralar (crypto currency) ile duyursa da, üzerinde geliştirilebilecek 
sistem ve uygulamalarla gündemde ve birçok finans kurumu, bu teknolojiyi aktif 
kullanmak için çalışmaya başlamıştır. Tarım ve ziraide, sağlıkta, savunma alanların-
da ve birçok ülkedeki e-devlet uygulamalarında bu teknoloji denenmeye başlamıştır 
(Durğay ve Karaarslan, 2018).

3. KRİPTO PARALARI KÜRESEL ETKİLERİ
Kripto paraların kullanımda bazı küresel etkileri sebep olmaktadır. Bunlar ekono-
mi, vergiler, politik ve finans sektörü üzerinde etkisini göstermektedir. 

3.1. Ekonomi Üzerinde Etkisi
Kripto para, bölünebilme, değişim aracı olma, taklit edilememe, değer saklama, 
transfer edilebilme ve homojenlik gibi bir parada olması gereken özellikleri taşıdığı 
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 tamamlan-
mış geri kalan %20’lik oranı ise 2140 yılında tamamlanacağı tahmin edilmektedir. 
Hiçbir kişi veya otorite, Bitcoin sistemine dışarıdan para arzı yapamaz, dolayısıyla 
enflasyon oluşmaz. Para arzı, başarılı blok oluşturan madencilere verilen ödüller 
şeklindedir (Çarkacıoğlu, 2016: 13).

Merkez bankaların para basma tekelinde sağladığı senyoraj geliri üzerinde krip-
to paraların giderek yaygınlaşmasının etkisi büyüktür. Merkez bankasının basmış 
oldukları para maliyeti ile basılan paranın üzerinde yazılı olan fiyat arasındaki far-
kı senyoraj gelirini oluşturmaktır. Kripto paralar yaygınlaştıkça ve giderek işlem 
amacıyla da kullanılmaya başlandıkça merkez bankalarının senyoraj gelirinde ciddi 
düşmeler meydana gelecektir. Bununla birlikte kripto paraların yaygın kullanımı, 
küresel majör para birimlerinin ‘rezerv para’ statüsüne ciddi ölçüde zarar verecek-
tir. Bunun sonucunda ise gerek uluslararası ve ulusal ticari işlemlerde, gerekse de 
rezerv para olarak kripto paraların kullanılmaya başlamasıyla birlikte küresel majör 
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merkez bankalarının senyoraj gelirlerinde ciddi düşüşler olacaktır. Bu düşüşler kar-
şısında hükümetleri ve merkez bankaların vereceği tepki, küresel para sisteminin de 
belirleyicisi olacaktır (Buğra ve Aydın, 2018: 805).

Sanal para birimi olan kripto para birimi aşırı dalgalı bir fiyat seyrine sahiptir. 
Kripto para birimi ile yatırılan maaşlar, 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 ku-
ruluş veya merkez bankası tarafından kontrol altında olmaması ve müdahale edi-
lememesidir. Kuruluş aşamasında arzı belirlenmiş ve herkesin kullanabileceği ve 
üretebileceği bir sistem üzerinden devam etmektedir. Böyle bir durumun sonu-
cundan merkez bankasının elinde bulundurduğu para basma ve ekonomi üzerin-
deki müdahalesi üzerinde bir tehdit oluşturmaktadır. Herhangi bir yasal alt yapısı 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla kripto piyasasında ortaya çıkan bir hata veya bir suç 
karşısında muhatap alınacak bir kuruluş bulunmamaktadır.

Kripto para birimlerinin yasal statüsünün olmaması ve resmi bir otorite tarafın-
dan regüle edilememesi devletsiz bir para birimi şeklinde tanımlanmasını sağlarken 
illegal işler ve yeraltı aktiviteleri için kullanımını da cazip hale getirmektedir. Özel-
likle devletler için “deep web” (derin internet) olarak tanımlanan internetin derin 
ve karanlık (dark net) kısımlarında yasa dışı işler için aktif bir şekilde kullanılması 
endişeye sebep olmaktadır (Dilek, 2018: 25).

Ayrıca kripto para birimlerin yaygın kullanımı her ne kadar geleceğin para bi-
rimi olarak düşünülse de, bugün için yasal altyapısının olmaması Bitcoin ve di-
ğerlerinin kısa dönemde yasal karşılığı olan para birimlerinin yerine geçmesi zor 
görünmektedir. Her ne kadar Bitcoin dikkate alınması gereken bir para birimi olsa 
da, kağıt paranın yerini alması düşüncesi kısa dönemde gerçekçi bir düşünce gibi 
görünmemektedir. Buna rağmen bugün gelinen noktada paranın alternatifi olarak 
görülmekte ve teknolojinin de gelişmesiyle hızla yaygınlaşmaktadır (Buğra ve Ay-
dın, 2018: 806).

3.3. Vergiler Üzerindeki Etkisi
Kripto paraların ortaya çıkmasından bu yana para transferi sağlamadaki işlevinin 
yanında pek çok ticari işlemde kullanılmıştır. Yapılan ticari işlemlerde sanal para 
birimi olan kripto para birimin muhasebe kaydının nasıl tutulacağı konusu tartış-
ma konusu olmuştur. Bunun yanında yapılan işlemlerde vergi alınması konusudur. 
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Kripto paralarla yapılan her türlü işlemler şeffaf, herkes tarafından hesap hareketle-
rinin bilineceği sistemde gerçekleşmektedir. 

Bazı delillere göre kripto paranın vergi kaçırmak maksadıyla kullanılmaya 
başlandığını işaret etmektedir. Konuya ilişkin bir çalışmada saptanan bulguların 
tespitlerine göre; Bitcoin cüzdanı sahiplerinin çoğu kısmı, bunları yatırım hesa-
bı olarak kullanmaktadır. Bu tür hesaplar, Bitcoin göndermek değil; sadece almak 
için kullanılmaktadır. Bu tür cüzdanlardaki kazançlar, kullanıcı kendisi beyanda 
bulunmadıkça vergi otoritelerinin erişimine uzaktır. Bununa birlikte araştırmalara 
göre vergi kaçırmanın yolunu kes, yapıştır, birleştir metodu ile yaptıklarını ortaya 
konulmuştur. Yüksek meblağlı Bitcoin’leri olan kullanıcının birden fazla hesapları-
na dağıtmaktadır. Vergi kaçıranlar ve kara para aklayanlar genellikle bu yöntemleri 
kullanarak fon kaynaklarını ve varış noktasını gizlemeye çalışmaktadır. Bunun da 
ötesinde, bazı vergi mükellefleri vergi beyan gereklerinden bağışık olmak adına ken-
dileri de Bitcoin kullanmayı düşündüklerini açıkça itiraf etmişlerdir. Hükümetler 
kripto para birimlerinin düzenleyici zorluklarını ve Bitcoin’in vergi kaçırma amaçlı 
muhtemel kolaylığı dâhilinde olduğunu belirlemişlerdir. Ancak hükümetler, buna 
nasıl çözüm ve önlem alabilecekleri konusunda henüz tam bir fikir sahibi değiller-
dir (Buğra ve Aydın, 2018: 806).  

3.4. Finansal Etkileri
Kripto paraların kullanımından bu yana para transferinde aracı bir kurumun olma-
ması,  transfer ücreti olmaması, maliyeti düşük ve hızlı bir şekilde iletilmesi ayrıca 
vergi ödenmemesi gibi olanaklar bankacılık sistemine önemli bir meydan okuma-
dır. Bunun yanında kripto paraların yıkıcı etkisi bankacılık sektöründe paranın 
sanallaşması açısından büyük bir değişimi 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 kolaylaştırmak olduğu düşü-
nülürse, Forex’te işlem görmeye başlayan Bitcoin’e olan ilgi hayli büyük ilgisi olup 
birçok kişi tarafından yatırım aracı olarak görülmektedir. Ancak Bitcoin bir yatırım 
aracı olsa bile spekülasyonlar nedeniyle riskli olduğu düşünülmektedir. Öyle ki; 
dünyanın ilk ekonomik balonu olan Lale Çılgınlığı ile benzerlik gösterdiği söylen-
mektedir. Yatırım aracı olarak gören kişilerin, kripto paralara sermayesini bağladı-
ğında fiyatlardaki dalgalanmalar sonucunda zarara uğrayacaktır. Riskli bir yatırım 
aracı olarak görülmesinin nedeni likitedisinin az olması ve kaldıraçlı alım satım-
larda fiyatının sürekli dalgalanmasından dolayıdır. Günümüzde, kripto paralarla 
yapılan işlemlerin artması ve ticaret hacminin artmasının nedeni forex üzerinden 
Bitcoin alım ve satımı yapmak en karlı işlem olarak sayılmaktadır. Küresel dünyada 
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birçok ülkenin önemli olan finans kurumları ve düzenleyici ve denetleyeceği otori-
teleri, kripto para kullanıcılarını uyarmakta ve hiçbir güvencesinin olmadığını vur-
gulamaktadır. Mesela Çin hükümeti kripto para olan Bitcon’i ticari işletmelerinin 
kullanmasını yasaklamıştır. Bununla birlikte ekonomi dünyasında önemli araştır-
macılar Bitcon’inin anlamsız bir ürün olduğunu savunmuşlardır. Bitcoin sistemi-
nin Ponzi şemasını 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).

4. KRİPTO PARA VE GÜVENLİK
Teknolojik gelişmeler neticesinde ortaya çıkan yenilikler insan yaşamını kolaylaş-
tırdığı gibi bazı güvenlik sorunlarını da birlikte getirmiştir. Kripto paraların ortaya 
çıkmasıyla sadece farklı bir ekonomi yaratmakla kalmamakta, aynı zamanda kullan-
dıkları P2P ağları ve blok zinciri yapısına dayalı mimarileri ile siber güvenlik için 
yeni çözüm önerilerine ilham olmaktadır. Blok zinciri yapısına dayanan bu mimari 
ile kişisel mahremiyete, veri bütünlüğü, kullanılabilirliği güvenlik servislerinin ve 
hata toleransının sağlandığı etkin çözümler geliştirilebilmektedir. Kripto paranın 
teknolojik alt yapısını oluşturan blok zinciri teknoloji oluşabilecek siber güvenlik 
saldırılarına karşı diğer çözümlere göre daha zor olduğu tahmin edilmektedir. Olu-
şabilecek herhangi bir siber saldırıda en az %51 olasılıkla sistemi ele geçirilebilece-
ği veya yazılımda değişiklik yapılması durumunda madenci düğümünün çoğunu 
ikna etmesi gerekmesi siber güvenlik sistemlerinde kullanılmasında önemini ortaya 
koymaktadır (Karaarslan ve Akbaş, 2017: 20). Dolayısıyla kripto para kullanımda 
ortaya çıkacak olan bir siber saldırının önündeki engel blok zincir teknolojisinin 
dağıtık uzlaşı içinde olmasıdır.

Diğer bir husus kripto para kullanımda kullanıcıları gizlilik açısından Blok 
zincirinin sahipsiz yapısı sarsabileceği düşüncesidir. Deneysel işlemler, bulgular ve 
meta verileri analiz ederek Bitcoin Blockchain adresleriyle IP adreslerine ulaşabilir 
(Avunduk ve Aşan, 2018: 377). Bu durum kripto para kullanıcıları için hoş karşı-
lanmayacak bir durumdur.

Diğer bir husus kripto para teknolojisi çok kolay anlaşılamayan, teknolojik alt 
mimarisi bilgisinin olmamasından dolayı, insanlar bu teknolojiye şüpheyle yaklaş-
maktadır. Bunun en önemli sebebi öne çıkan Bitcoin’in önemli derecede yükseliş 
göstermesi nedeniyle balon olduğu yönündeki, resmi kuruluşlar ve devlet tarafın-
dan yapılan açıklamalardır. Arkasında bir merkezi otorite ve devlet olmaması geniş 
halk kitlelerine yayılmasının önündeki en büyük engeldir (Yıldırım, 2015: 91). 

Kripto para kullanıcıları üzerinde bahsedilen tehditlerin olabileceği gibi kripto 
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paraların silah ve uyuşturucu alımı ve kullanılmasında ve kara para aklama, terör 
finansmanında yararlanabileceği konusu gündemdedir. Örneğin, 2014 yılında Bit-
coin çıkaran kuruluş Bitinvest’in üst düzey yöneticileri Bitcoin’i yasa dışı bir şekilde 
satmaya teşebbüsten tutuklanmıştır. Bu işlemi yaptıkları internet sitesi Silk Road 
ise silah ve uyuşturucu gibi yasal olmayan ürünlerin satıldığı iddiasıyla kapatılmış-
tır. Bu gibi olaylar genel olarak değerlendirildiğinde Bitcoin sisteminin saldırılara 
açık olması, illegal işlerde kullanılması dahi giderek yaygınlaşmasının önüne geçe-
memektedir (Ateş, 2016: 359). Özellikle gelecekte kripto paraların kullanımında 
son derece önemli bir konu dijital yatırım araçlarına ve kripto para sistemine yö-
nelen kurum ve kişilerin hacker saldırıları ve sahteci girişimlerin hedefinde olacağı 
gerçeğidir. Özellikle sahte Bitcoin cüzdanlar, sahte Bitcoin hesaplar ve sahte satıcı 
ve alıcılar kripto para piyasasında bu pazarın kârlılığı ve yaygınlığı oranında etkin-
liklerini artıracaklardır (Alpago, 2018: 427).

SONUÇ
Alternatif para olarak ortaya çıkan kripto para dünya ekonomisine büyük yenilik 
getirmiştir. Gerek dijital ortamda üretilmesi ve sanal olması gerek teknolojik alt 
yapısını oluşturan blok zincir sistemini kullanması, küresel dünyaya belli avantaj ve 
dezavantaj getirmiştir.  

Öncelikle diğer paralarla yapılan işlemlerin kripto para ile de yapılabilmesi, 
yurt dışına kolay ve hızlı bir şekilde para transferini gerçekleştirebilmesi, herkesin 
kripto para üretebilmesi ve sahip olabilmesi gibi finansal özgürlük sağlaması gibi 
avantajlara sahiptir. Dolayısıyla bu olanaklar kripto paralara olan talepleri de arttır-
mıştır. Bununla birlikte kripto para birimlerinde yaşanan fiyat oynaklıklarını takip 
eden yatırımcı bu değişimleri fırsat olarak değerlendirebilmektedir. Teknolojinin 
getirdiği önemli bir yenilik olan kripto paranın alt yapısını oluşturan blok zincir 
teknolojisi gelecekte dağıtık merkezi yapısıyla birçok sektörde veya alanlarda duyu-
lan ihtiyaçlara göre önemli katkıları olacağı düşünülmektedir.  

Avantajları olduğu kadar dezavantajlara da sahip olan kripto paraların kulla-
nımında bazı riskleri ortaya çıkarmaktadır. En çok üzerinde durulan konulardan 
birisi herhangi bir devlet veya merkez bankası tarafından müdahale edilememesi, 
her türlü işlemin bilgisayarlar üzerinden işlenmesi ortaya çıkabilecek güvenlik so-
runlarını oluşturmaktadır. Kripto paraların arkasında bir devlet gücünün olmaması 
ve belirli bir mevzuat ve yönetmelik gibi yazılı bir belgeye dayanmaması, diğer para 
birimlerin yerini alabileceği düşüncesinin çok uzağında yer almasına neden olmak-
tadır. Ayrıca her türlü yapılan kişisel hesap hareketleri herkes tarafından görülmesi, 
yapılan işlemlerin gizliliğinin olmaması, kişisel mahremiyeti konusunu ortaya çı-
karmaktadır. Küresel dünyada önemli bir risk olan terör finansmanı ve kara para 
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aklama durumlarında kullanılabilecek önemli bir ayrıntı olarak kullanılması riski 
olduğu düşünülmektedir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde kripto paraların kullanımında oluşabilecek 
riskler genel itibariyle dijital ortamdan gelmektedir. Dolayısıyla ortaya çıkabilecek 
güvenlik sorunlarının bertaraf etmek için kripto paralarla ilgili konuları yasal mev-
zuata dayandırılması gerektiği düşünülmektedir.

Emine Soyaslan



705

KAYNAKÇA 

Alpago, H. (2018). Bitcoin’den Selfcoin’e Kripto Para, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar  Dergisi,  Cilt 
3, Sayı 2, Sayfa 411-428

Ateş, B. (2016). Kripto Para Birimleri, Bitcoin ve Muhasebesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 349-366 

Avunduk, H. ve Aşan, H. (2018). Blok Zinciri (Blockchain) Teknolojisi ve İşletme Uygulamaları: 
Genel Bir Değerlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss: 
369-384, cilt:33

Aslan, A.(2018). Kripto Para Olgusu ve Blockchaın Teknolojisi: Ekonomik Aktörlerin Tepkisi, Maliyet 
Analizi, Var Modeli ve Granger Nedensellik Testi, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Ağan, B. Ve Aydın, Ü.(2018). Kripto Para Birimlerinin Küresel Etkileri: Asimetrik Nedensellik Analizi, 
Uluslararası Katılımlı 22. Finans Sempozyumu Bildiri Kitabı, ss.797-816

Çarkacıoğlu, A. (2016), ‘’Kripto-Para Bıtcoın’’, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Dergisi,

Dilek, Ş. (2018).  Blockchaın Teknolojisi ve Bıtcoın, Siyaset, Ekonomive Toplum Araştırmaları Vakfı, 
İstanbul, sayı:231

Durğay, Z. ve Karaarslan, E., (2018). Blok Zinciri Teknolojisinin E-Devlet Uygulamalarında Kullanımı: 
Ön İnceleme, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Muğla

Kandemir, T., Serezli, G., Kılınç, M.(2018). Kripto Paraların Fiyatındaki Dalgalanmalara Etki Eden 
Faktörler: Hayes Process Makrosu İle Bitcoin Üzerine Bir Analiz, Uluslararası Katılımlı 22. Finans 
Sempozyumu Bildiri Kitabı, ss.817-836

Ünsal, E., Kocaoğlu, Ö. (2018). Blok Zinciri Teknolojisi: Kullanım Alanları, Açık Noktaları ve Gelecek 
Beklentileri, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Sayı 13, S. 54-64, 

Kırbaş, İ.(2018). Blok zinciri Teknolojisi ve Yakın Gelecekteki Uygulama Alanları, Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1): 75-82

Karaarslan, E. ve Akbaş, M. (2017), Blok Zinciri Tabanlı Siber Güvenlik Sistemleri, Uluslararası Bilgi 
Güvenliği Mühendisliği Dergisi, Cilt:3, No:2, S:16-21,

Kaplanhan, F. (2018). Kripto Paranın Türk Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi ‘’ Bitcoin Örneği’’, 
Vergi Sorunları Dergisi, ss, 105-123 (erişim tarihi; 05.09.2019)

Yıldırım, H. (2018). Açık Ve Uzaktan Öğrenmede Blok Zincir Teknolojisinin Kullanımı, Açıköğretim 
Uygulamaları Ve Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 3, 142-153

 Kripto Paranın Güvenliği ve Riskleri Açısından Değerlendirilmesi







708

GİRİŞ

İçinde bulunduğumuz göçler çağında dünyanın hemen her coğrafyasında insan-
lar bireysel veya topluluklar halinde çeşitli nedenlerle doğdukları ve ait oldukla-
rı vatanlarından uzak coğrafyalara göç etmektedirler. Bu göç hareketlerinin farklı 
sebepleri olmakla birlikte, asıl nedenin can ve gelecek güvencesi kazanma arzusu 
olduğu bilinmektedir. Birleşmiş Milletler, 2017 yılında 258 milyon kişinin göçmen 
olduğunu ve bu sayının dünya nüfusunun % 3,5’una tekabül ettiğini açıklamıştır 
(Birleşmiş Milletler, 2017). Bu göçmenlerin 150,3 milyonu çalışma, 4,8 milyonu 
da eğitim amaçlı olarak göç etmişlerdir. Kalan 102,9 milyonun büyük bir bölümü-
nü de güvenliklerini temin amacıyla başka ülkelere sığınmak zorunda kalanlar oluş-
turmaktadır. Ülke içi nüfus hareketleri bu çerçevede mütalaa edilmemekte olup, 
bunlar milli sınırlar içindeki mobilite olarak değerlendirilmektedir.

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla sona eren Soğuk Savaş dönemi ve küresel de-
ğişimin bir sonucu olarak hızlanan sınır aşan nüfus hareketleri ulusal ve uluslararası 
siyasetin gündeminde üst sıralara oturmuştur. Bu hareketlilik tabiatıyla beraberinde 
farklı tartışmaları da getirmiştir. Küreselleşme malların, hizmetlerin ve sermayenin 
serbest dolaşımı imkânlarını geliştirmesine karşın, insanların bu serbest dolaşımdan 
geniş biçimde yararlanmaları mümkün olamamıştır. 

Günümüzün önemli küresel meselelerinden biri olan güvenlik sorunsalı bağ-
lamında 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 gündem-
lerin üst sıralarında yerlerini korumaktadır. Ancak, bu birlikteliğin tamamen so-
runsuz olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Haklı güvenlik kaygılarından 
kaynaklanan politikaların ve uygulamaların demokrasi ve insan hakları bakımın-
dan tamamen sorunsuz olduğunu söylemek yanlıştır. O nedenle hukukun üs-
tünlüğünün gözetildiği demokratik ülkelerde göç ve güvenlik konusunda azami 
dikkat gerekmekte, anayasalarda ifadesini bulan “herkesin temel hak ve özgür-
lüklerden yararlanması” ilkesi ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde (1948) 
(Aybay 2006) ve diğer uluslararası hukuk araçlarında yer alan ilkelere uyulması 
önem arz etmektedir.

Göç konusunda çok önemli iki gelişme, göç ve göçmenlikle ilgili meselelerin 
seyrini değiştirmiştir. Bunlardan birincisi artan terör saldırılarıdır ve özellikle batı 
dünyasında göçle ilgili algıyı ciddi biçimde etkilemiştir. Diğeri ise son dönemde 
dünyanın farklı bölgelerinde çıkan iç siyasal çatışmaların tetiklediği zorunlu göç-
lerdir. Bu gelişmeler nedeniyle uluslararası göç öncelikle güvenlik mülahazaları ve 
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algıları etrafında değerlendirilir hale gelmiştir.Bu yaklaşımın haklı taraflarının yanı 
sıra, insan hakları açısından sorunlu taraflarının da olduğunu belirtmek gerekir.

Batı dünyasında göç ve güvenlik ilişkisi esasen 11 Eylül terör saldırılarından 
önce, daha 1990’larda bir paradigma haline getirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı son-
rasında başlatılan konuk işçi programının giderek bir ihtiyaçtan ziyade tehdit olarak 
algılanması sonucu, göçmen nüfus görünürlüğüne ve göçmen mevcudiyetine karşı 
ırkçı/yabancı düşmanı kanaat, tutum, davranış ve hatta şiddet olayları ortaya çık-
maya başlamıştır. Medyanın da etkisiyle göç, hemen her yerde bir güvenlik meselesi 
olarak görülmeye başlamıştır.

Söz konusu algının haklı olduğu yönleri olduğu kadar göçmen kabul eden ülke 
toplumları ve yönetimleri açısından da çok ciddi risklere neden olduğu da bir ger-
çektir. 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. 

Çalışma içerisinde güvenlik kavramı, göç olgusunun tüm tarafları, özellikle de 
göçmen kabul eden ülkeler ile bizatihi göçmenlerin güvenliği açılarından ele alın-
mıştır. 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 
ilişkiler çalışmaları açısından bakıldığında ise, güvenliğin sosyal inşacılık yaklaşı-
mının en çok kullanıldığı bir alan olduğu, bu yaklaşıma neo-realizm, liberalizm ve 
eleştirel kuramın karşı söylemler geliştirdikleri görülmektedir (Huysmanns 2002, 
43). 

İnşacılık, egemen uluslararası ilişkiler paradigmaları, gerçekçilik ve liberalizm 
için önemli bir teorik meydan okuma haline gelmiştir (Tsai 2009, 21-22). Uluslara-
rası sistemdeki değişim ile oyuncuların sistemdeki davranışları arasındaki etkileşim 
çoğu zaman bir inşacı mercek kullanılarak incelenebilir ve açıklanabilir. Özellikle, 
kimlik, fikirlerin gücü, aktörler ve onların sosyal bağlamları arasındaki etkileşimler, 
aktörlerin sözcüklerinin ifade ettiği kavramlar ve etkileşimler gibi yapıcı kavram-
lar ve aktörlerin var oldukları dünyayı şekillendirdiği ve ne istedikleri gibi daha 
önce açıklanamayan etkileşimlerin birçoğunu uluslararası ilişkiler içinde analiz 
etmek için kullanılmıştır. İnşacılığın en verimli olduğu alanlardan biri de ulusla-
rarası güvenlik ilişkileridir. Geleneksel yaklaşımlar güvenliğe güvenlik kültürü ve 
kurumlarına ilişkin paradigmaları üzerinden yaklaşırlarken inşacı yaklaşım kimlik 
ve aidiyet üzerinden insan güvenliği odaklı da bir bakış açısıyla söylem geliştirmeye 
çalışmıştır. Bu kapsamda güvenlik bilinci, ulusal kimlik ve aidiyet ile ulusal çıkar 
gibi kavramlar güvenlik yaklaşımına farklı perspektifler kazandırmıştır. İnsan odaklı 
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güvenlik anlayışı böylece yeni bir boyut kazanmaktadır. Bununla birlikte sosyal 
inşacılık karşıtı realist görüşün en önemli temsilcilerinden biri olan ve uluslararası 
ilişkilerde güvenlik endişesini ve korkuyu odak alan John Mearsheimer, güvenlik 
konusunda inşacı yaklaşımdan çok farklı bir duruşun temsilcisidir (Pashakhanlou 
2017, 92). Bu konudaki tartışmalara bakıldığında sosyal bilimin henüz insan odaklı 
güvenlik anlayışı ile devletin güvenliğini merkeze alan güvenlik anlayışı arasında 
bir uzlaşıdan uzak olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu çalışmada söz konu-
su kuramsal tartışmalardan bağımsız olarak bir güvenlik tehdidi olarak göç olgusu 
farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır. Ancak, meseleyi sadece devletin güvenliği ola-
rak almanın günümüz dünyasında artık eskisi kadar kabul görmeyeceğini, küre-
selleşmenin getirdiği bilginin yoğun dolaşımı, karşılıklı etkileşimin hızla arttığı ve 
demokratik değerlerin gelecekte daha fazla hatırlanacağı gibi hususların realist gü-
venlik algısını kısmen de olsa zayıflatacağı düşünülmektedir. Nitekim Türkiye’nin 
Suriyeli sığınmacılara karşı sergilediği insani tutum, bu konuda güvenlikçi yakla-
şımların daha çok etkisinde kalan batılı ülkelerin tutumuna kıyasla bu görüşümüzü 
teyit eder niteliktedir.

1. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GÖÇ
Göç, insanların çeşitli nedenlerle bireysel veya topluluklar halinde doğdukları 
coğrafyalardan farklı coğrafyalara geçici veya sürekli olarak yaşamak üzere git-
meleri olgusudur (Castles/Miller 2008; Meyers 2000, 1245). Bu nedenler daha 
iyi bir yaşam standardına kavuşmak veya sadece güvenli bir yaşama arayışıdır. 
İlk çağlardan beri siyasal çalkantılar, savaşlar veya kökeninde iklim değişikliği 
olan ekonomik sıkıntılar bireysel ve kitlesel göçlerin temel gerekçeleri olmaktadır. 
Yoksulluk, göçe teşvik eden en önemli unsurlardandır. Bu nedenle ilk çağlardan 
beri göç hareketleri daima insanlığın en önemli gündem maddelerinden birini 
oluşturmaktadır.

Günümüzde dünyanın hemen her yöresinde nüfus hareketleri devam etmekte-
dir. Göçler esasen tarihin başlangıcından bu yana insanlığın en önemli konuların-
dan biri olmuş, uygarlıkların oluşması, gelişmesi ve nitelik değiştirmesi halkların 
birbirleriyle karışması sonucunda yaşanmıştır. Bu olgunun tarihin belli çağlarında 
dış etkenlere bağlı olarak etki ve şiddetinin artmasına tanık olunmuş, ancak göçle-
rin insanlığın gelişmesinde en önemli bir amil olduğu gerçeği değişmemiştir. Tarihe 
bakıldığında, örneğin Kavimler Göçü (350-800) Avrupa milletlerinin oluşmasında 
çok ciddi bir etkiye sahip olmuştur. Kısaca göç, ilk çağlardan beri sonuçlarıyla top-
lumların en çok etkilendikleri bir olgu konumundadır. Zira meskûn bir coğrafyaya 
dışarıdan gelenlerin yerli toplum üzerinde değişime zorlayan siyasi, ekonomik, kül-
türel ve sosyal etkilerinin olması tabiidir. 
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Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış döneminde, 1878 Berlin Konferansı döne-
minden itibaren özellikle yitirilen topraklardan on yıllarca süren Anadolu’ya yöne-
lik göç dalgaları, 1989 Bulgaristan’dan zorunlu göç hadisesine kadar devam etmiş-
tir. Balkanlar’dan çoğunlukla komünist komşu ülkelerle yapılan ikili anlaşmalarla 
1950’lerden 1960’ların sonuna kadar dönem dönem ülkemize soydaş göçleri ya-
şanmıştır. Anadolu’ya ayrıca 1860’larda Kafkasya’dan, Lozan Barış Antlaşması’ndan 
sonra “mübadele” ile Yunanistan’dan ve Anadolu’dan Yunanistan’a göç edenlerin 
ülkemizin nüfus gelişmeleri tarihinde önemli yeri vardır. 1991’de Birinci Körfez 
Savaşı ertesinde Irak’tan ülkemize sığınan yaklaşık 500 bin Irak vatandaşı Kürt, 
son dönemde ülkemize sığınan ve büyük çoğunluğuyla soydaş olmayan sığınma-
cı akımının ilki sayılmaktadır. 2011’de Suriye’de patlak veren iç savaşın sonunda 
başta Türkiye olmak üzere, Suriye’nin komşularına çok ciddi bir sığınmacı akımı 
yaşanmıştır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün sayılarına göre bugün Türkiye’de 
3.680.000 civarında geçici koruma altında Suriyeli sığınmacı ikamet etmektedir 
(Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2019). 

Türkiye’nin göç tarihinde bir diğer önemli gelişme ise, 1960’lı yıllarda başlayan 
Batı Avrupa’ya işgücü göçüdür. Başlangıçta kabul eden devletlerle Türkiye arasında 
akdedilen ve devlet kurumlarının gözetiminde gerçekleştirilen işgücü göçü ile baş-
layan sürecin 58. yılına geldiğinde, yerleşik olarak yaşayan vatandaşlarımız ve yaşa-
nılan ülkenin uyruğuna geçen soydaşlarımızın sayısı Avrupa ülkelerinde neredeyse 
7 milyonu bulmuştur (Dışişleri Bakanlığı, 2019). 

Türkiye, bugün bölgesinde ve dünyada en çok sığınmacı kabul eden ve göçmen 
barındıran bir ülke olarak son yıllarda güncelleştirdiği mevzuatı ve kurumsal altya-
pısı ile küresel göç olgusunun önemli bir aktörü haline gelmiştir. Özellikle Suriyeli 
ve diğer bazı ülkelerden ülkemize sığınan ve geçici koruma altına alınan kişilerle 
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 taşımaktadır. 
Bu uygulamalar, ülkemizin güvenlik kaygıları ile sığınmacı ve göçmenlerin hakları-
nın muhafazası arasındaki dengenin de başarıyla gözetildiğine işaret etmektedir. 

2. GÖÇMENLER VE GÖÇ ETTİKLERİ ÜLKELERDEKİ GÜVENLİK 
TEHDİTLERİNE İLİŞKİN ENDİŞELER 
Günümüzde, özellikle Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve küreselleşme olgusu ile bir-
likte nüfus hareketlerinde ciddi bir artışla karşılaşılmaktadır. Göç konusunda çok 
önemli iki gelişme göç ve göçmenlikle ilgili meselelerin seyrini değiştirmiştir. Bun-
lardan birincisi 11 Eylül 2001 terör saldırılarıdır. Bu terör saldırısı özellikle batı 
dünyasında göçle ilgili algıyı ciddi biçimde etkilemiştir. Diğeri ise son dönemde 
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dünyanın farklı bölgelerinde çıkan iç siyasal çatışmaların tetiklediği zorunlu göçler-
dir. Özellikle Avrupa ülkelerine ve Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik kitlesel sı-
ğınmacı akımları bu ülkelerdeki hassasiyeti ve tartışmaların niteliğini önemli ölçüde 
etkilemiş bulunmaktadır. Böylece uluslararası göç öncelikle güvenlik mülahazaları 
ve algıları etrafında değerlendirilir hale gelmiştir. 

Bu yaklaşımın haksız olduğunu ileri sürmek haliyle mümkün değildir. Bunun-
la birlikte, mesele insanın çıkarı ve hakları söz konusu olduğunda ortaya çözümü 
güç bir ciddi sorun çıkmaktadır. Bu hususa aşağıda tekrar değinilecektir. Fakat bu 
noktada belirtilmesi gereken, güvenlikleştirilen göç olgusunun insanların serbestçe 
dolaşımı açısından ve uluslararası göçe ilişkin algıları belirlemesi bakımından çok 
büyük önem taşımakta olduğudur.  

Esasen batı dünyasında göç ve güvenlik ilişkisi 11 Eylül terör saldırılarından 
önce, daha 1990’larda bir paradigma haline getirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı son-
rasında noksan işgücünü istihdam maksadıyla başlatılan konuk işçi programının 
giderek ihtiyaç duyulmaz hale geldiğine ilişkin algı, Avrupa ülkelerinde göçmen 
meselesinin ekonomik faydadan farklı biçimlerde bir tehdit olarak düşünülmesine 
yol açmıştır. Bu gelişmenin önemli sebeplerinden biri de göçmen nüfusun görünür-
lüğünün artmasıdır.  Netice itibariyle bu görünürlüğe karşı ırkçı/yabancı düşmanı 
kanaat, tutum, davranış ve hatta şiddet olayları ortaya çıkmaya başlamıştır. Med-
yanın da bu konuda önemli bir taraf olması meselenin daha da derinleşmesine yol 
açmıştır (Koch 1996).. Böylece göç, hemen her yerde bir güvenlik meselesi olarak 
görülmeye başlamıştır. 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 oluşturduğu keyfiyetini daha ayrıntılı ele 
almak yararlı olacaktır. Aşağıda göçmenlerin gittikleri ülkelerde hangi tehditlere 
neden olduğu tartışılmaktadır.

Çağımızın en ciddi tehlikelerden biri hiç kuşkusuz terörizmdir (Taylor/Torpy 
2013, xvıı-xxı). Terörist örgütler ve eylemleri çok eski çağlardan beri insanlığın düş-
manı olmuştur. Fakat İkinci Dünya Savaşı sonrasında siyasal bir araç olarak farklı 
coğrafyalarda terörizme başvurulması yaygınlaşmış, böylece ülkelerin ve milletlerin 
bütünlüklerini tehdit eden ciddi bir olgu ile karşılaşılmıştır. 

Terör örgütleri, başka ülkelere göç eden mensuplarından bulundukları ülke-
lerdeki siyasal, örgütsel ve ekonomik destek almaktadırlar (Schneider/Hofer 2008, 
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67-69). Bu ülkelerin aynı zamanda da demokrasi vs. gibi gerekçelerle terör örgüt-
lerinin göçmen olarak o ülkelere yerleşen veya mülteci olarak kucak açtıkları men-
suplarını hedef ülkelere karşı araçsallaştırdıkları görülmektedir. 

Yine ülke dışından göçmen veya sığınmacı olarak gelen terör örgütü mensupları 
geldikleri ülkelerde gerçekleştirdikleri eylemlerle göç ve göçmen algısını etkilemekte-
dirler. Bu teröristlerin devam eden küresel göç akımlarından istifade ettikleri ve bazı 
kabul eden ülkelerin liberal göçmen politikalarını istismar ettikleri görülmektedir. 

Yasal veya düzensiz göçmenlerin gittikleri ülkelerde organize suç örgütleri oluş-
turdukları ve bu vasıtayla ülke kanunlarına ve ekonomisine aykırı işler yaptıkları 
sıkça rastlanan bir husustur (www.ghadban.de, 2018). Nitekim geçmişte ve bugün 
birçok göçmen kabul eden ülkede göçmen grupları arasında mafyalaşma olarak ni-
telendirebileceğimiz yapılanmalar, bu ülkelerin ciddi güvenlik meselesi olarak bi-
linmektedir. 1990 sonrası Almanya’da eski sosyalist ülkelerden (Arnavutluk, Rusya) 
göç edenlerin arasından organize suç örgütleri doğmuştur. Günümüzde de birçok 
Alman kentinde Lübnan kökenli geniş ailelerin organize suç faaliyetleri ile müca-
dele edilmektedir. Terör örgütleri de organize suç örgütlerinin faaliyetlerine benzer 
faaliyetleri kullanmaktadır. 

Bir ülkenin beşeri sermayesi, yani demografik yapısı en önemli zenginliği-
dir. Yukarıda değinildiği üzere, milletler göçlerle oluşmuştur. Ancak günümüzün 
ulus-devlet yapılanmasında da belirleyici olan temel felsefe, vatandaşlarla vatandaş 
olmayanların ayrımıdır. Hemen her anayasa metninde temel hak ve özgürlüklerden 
“herkesin” yararlanacağı belirtilmiş, ancak yasalarla getirilecek kısıtlamalara da ce-
vaz verilmiştir. Böylece vatandaşla vatandaş olmayan arasında kesin farklılık ortaya 
çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle, hiçbir ülke mevcut millet yapısının gelen ya-
bancılarla değişmesine rıza göstermek istememekte, bu olası demografik değişimi 
de bir güvenlik tehdidi olarak mütalaa etmektedir. 

Ülkeye gelen göçmenler beraberlerinde kültürel değerlerini, davranış biçimleri-
ni, inanç değerlerini ve kısaca kimliklerini de getirmektedirler. Bu farklılıklar yine 
kabul eden pek çok ülkede milli bütünlüğe yönelik bir tehdit olarak algılanmak-
tadır. Özellikle son dönemde hemen hemen bütün dünyada yükselen popülizmin 
farklılıklara karşı tahammül ve saygının azalmasına ciddi biçimde katkı yaptığı gö-
rülmektedir. Günümüzde kültür ve kimlik üzerine inşa edilen politikalar toplum-
ları siyasi kültürüne egemen olmuştur. Bu durum genellikle iç siyasal dengeleri de 
alakadar ettiği için göç ve güvenlik bağlamında sıkça gündeme taşınmaktadır. 

Göçmenler gittikleri ülkenin siyasetinde zaman içersinde farklı biçimlerde 
etkili olabilmektedirler. Bu etki, kabul eden ülkedeki yerleşik yerli nüfus tarafın-
dan kolaylıkla kabul edilmemekte ve bir güvenlik tehdidi olarak algılanmaktadır. 
Ancak küreselleşme ülkeler arasındaki sınırların geçirgenliğini bir ölçüde arttırmış 
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bulunmaktadır. Bu geçirgenlik ulus-devlet yapılanmasının engellemelerine rağmen 
gelecekte de artacak ve sınır dışı kaynaklı siyasal etkileşimler göçler bağlamında 
farklı coğrafyalarda artarak devam edebilecektir. Bu çerçevede esasen ulus-devletler 
açısından yapılacak çok fazla şey yoktur. Aynı siyasal etki, göç ülkesinde bulunan 
göçmenlerin menşe memleketine yönelik siyasal faaliyetlerinde de olmaktadır. Ni-
tekim 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ertesinde Türkiye’den kaçan terör örgütü 
mensuplarının kendilerine kucak açan ülkelerden Türkiye’ye yönelik zararlı faali-
yetlerine devam ettikleri görülmektedir.  

Göçmen akımları esas itibariyle menşe, transit ve göç ülkeleri açısından bir eko-
nomik değer de ifade etmektedir. Bu ekonomik katkı son yıllarda göçün güvenlik-
leştirilmesi ile en azından algıda eski ehemmiyetini kaybetmiş olarak görünmektedir. 
Ülke dışından gelen yabancılar ekonomik bakımdan bir yük ve özellikle de sosyal 
bütçeleri istismar etmeye yatkın oldukları gerekçesiyle bir tehdit olarak değerlendi-
rilmektedir. Ancak bu algının büyük ölçüde isabetsiz olduğu düşünülmekte ve göç-
men nüfusun göç edilen ülkenin ekonomik hayatında olumlu katkılarının bulundu-
ğu göz ardı edilmektedir. Bu konuda Almanya Göç Dairesi tarafından yayınlanan 
bir rapordaki veriler düşüncelerimizi teyit eder niteliktedir (www.bamf.de, 2019). 

Tüm bu unsurlar devletlerin göç politikalarını öncelikle güvenlik penceresin-
den görmelerine yol açmaktadır. Bu tutum güncel göç literatüründe farklı açılardan 
tartışılmakta ve ulus-devletin egemen olduğu günümü dünyasında göçün güvenlik-
leştirilmesi 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 getir-
mekte, güvenliği aynı zamanda göçmenlerin güvenliği olarak da ele almanın etik açı-
dan zorunlu olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, toplumun ve ülkenin güvenliği 
için atılan yasal ve meşru adımların, aynı zamanda söz konusu kırılgan grubun men-
suplarının da haklarının dikkate alınması suretiyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Göçmenleri tümüyle bir güvenlik tehdidi olarak görmek etik açıdan sakıncalıdır. 
Özellikle göçmenlerin hangi statüde olurlarsa olursa olsunlar, keyfi gözaltı veya keyfi 
sınır dışı etme gibi davranışlarla karşılaşmaları eleştiri konusu olmaktadır.  

Meseleye bu açılardan bakıldığında milli mevzuatların ilgili hükümlerine ve 
uluslararası hukuk araçlarında öngörülen ilkelere bütünüyle uyulması ihlallerin ön-
lenmesi için elzemdir. Ne var ki, geleneksel olarak göçmen kabul eden birçok ülke 
dahi bu hususlarda gereken özeni göstermemekte ve güvenlik gerekçesiyle ekono-
mik amaçla Avrupa’ya göç etmeye çalışan yoksul Afrikalıların Akdeniz sularında 
hayatlarını kaybetmesine adeta göz yumulmaktadır. 

Göç konuları günümüzde uluslararası ilişkilerde en çok istismar edilen konu-
lardandır. Varsıl ülkelerin zenginliklerini yoksul göçmenlerle paylaşmama adına 
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göçü bir suç ve güvenlik tehdidi olarak görmeleri genel göçmen karşıtı politikaları 
tetiklemiştir. Göçmenlerin arasına karışan teröristler, suç örgütü üyeleri veya genel 
olarak istismara yatkın kişilerin varlığı tüm göçmen kitlelerine mal edilebilmekte 
ve dolayısıyla göçmenler topyekûn tehdit olarak algılanmaktadır. Göç ve göçmen 
konuları devletlerin dış politikalarında giderek önemli bir yer işgal etmeye baş-
lamıştır. 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 başka ülkelere ihracı bile söz konusu ola-
bilmektedir. 

3. GÖÇMENLERİN HAKLARI VE ULUSLARARASI GÖÇ YÖNETİŞİMİ
Hangi nedenle olursa olsun, kitlelerin göç etme zorunda kalmalarının hemen her 
coğrafya için önemli bir sorun oluşturduğu tartışılmaz bir gerçektir. Fakat bu tehdit 
algısından ötürü nüfuz hareketlerini engellemek veya yasaklamak da çok mümkün 
değildir. Bu nedenle uluslararası toplumun yeni ve etkili yönetişim araçlarına ihtiyacı 
vardır. Bu araçlardan en yenisi 2018 Aralığında Marakeş’de imzalanan iki adet Küre-
sel Göç Paktı’dır. Bunlardan birincisi düzenli ve güvenli göç hareketleri öngörürken 
diğeri mültecilerin hakları açısından yönetişimi gerekli görmektedir. Ne var ki, bu 
araçların ikisi de bağlayıcı değildir. Göçmen hakları konusunda şimdiye kadar Birleş-
miş Milletler bünyesinde sadece bir bağlayıcı sözleşme hayata geçirilebilmiştir. Tüm 
Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası 
Sözleşme öncelikle menşe ülkeleri arasında itibar görmüş ve sadece 55 ülke tarafın-
dan onaylanmıştır. Bu ülkelerin arasında Türkiye de vardır (Ünver 2017, 85-102).

Haklarla ilgili durum bu iken devletlerin terörle ve suçla mücadelede de güçlü 
bir yönetişim arzusu taşımamaları nedeniyle etkin bir savaşım gerçekleştirileme-
mektedir. Böylece göçmenler bir yandan kendi ülkeleri dâhil, transit geçtikleri ve 
gittikleri ülkeler açısından bir tehdit algısıyla karşı karşıya kalırken diğer taraftan 
da onların da içinde bulunduğu muhtemel somut tehlikelerle tam olarak mücadele 
edilmesi kolay olmamaktadır. 

SONUÇ
Göç olgusu insanlığın geçmişinde olduğu gibi bugününde ve yarınında önemli bir 
küresel konu olarak kalacaktır. Dünyanın pek çok yöresinde varlığını sürdüren yok-
sulluk, eşitsizlik, insan hakları ihlallerine neden olan hukuksuzluk ve tahrip edilen 
çevre ile değişen iklim koşulları bundan sonra da kitlelerin farklı coğrafyalarda gü-
vence aramaya yönelmesine neden olacaktır. Polisiye tedbirlerle kısmen durduru-
labilse bile bu insani sorunun temelindeki nedenler ortadan kaldırılmadığı sürece 
göçler devam edecektir. Bu durumda yeni uluslararası yönetişim mekanizmalarının 
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ortaya çıkarılması ve politikaların uygulanması elzemdir. Göç olgusu ve göçmen-
ler, devletlerin en meşru hak ve ödevi olan güvenliğe bir tehdit oluşturuyorlarsa 
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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