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ÖNSÖZ

Uluslararası bir bilimsel araştırma dergisi olan Bilim ve İnovatif Teknolojiler Dergisi’nin günceli takip eden bilim insanlarına ulaşmadaki başarı formülü önemli ölçüde tercihlerini bilimden ve yenilikten yana kullanmasında saklıdır. “Küresel siyaset: Türkiye’den
bakış” Özel Sayısı da bunun en son örneğini oluşturmuştur. Özel olarak planlanan bu sayı
Türkiye’ye özel bir başlık düşünülmesi elbette bir tesadüf değildir.
Muhtemelen asırlar sonra siyasi tarih kitaplarında “200 Yıl Savaşları” gibi bir başlık altında ele alınacak olan insanlığın son iki yüz senesinde yaşadığı başlıca olaylar bir boyutuyla Osmanlı İmparatorluğu’nu ve Türkiye Cumhuriyeti’ni doğrudan ilgilendirmiştir. Örneğin
Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli cepheleri Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları üzerinde yer almıştır. Diğer yandan bu savaş İtilaf Devletleri ve Almanya arasında 11 Kasım
1918 günü imzalanan Rethondes Ateşkes Antlaşması ile sona erdi diye bilinmektedir. Oysa
ki Osmanlı İmparatorluğu’nun imzaladığı 30 Ekim 1918 tarihli ateşkesten sonra Türk toplumunun Sevres Barış Anlaşması’nın insanlık dışı dayatmalarını reddetmesiyle Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlattığı Türk Kurtuluş Savaşı, İtilaf devletlerinin önüne
Birinci Dünya Savaşı’nı gerçekte sonlandıran Mudanya Ateşkes Anlaşması’nı getirmiştir. Bu
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nedenle oryantalist tepkilerden arınmış bilim insanları için Birinci Dünya Savaşı’nın asıl bittiği tarih 11 Ekim 1922’dir ve böylece Birinci Dünya Savaşı’na son noktayı Türkler koymuştur. Gerçi hukuken biten Birinci Dünya Savaşı sorunları çözmekten ziyade derinleştirmiştir.
Takip eden yıllar Avrupa için Faşist rejimleri büyütürken insanlığın en karanlık dönemlerinden birini doğurmuştur.
Devamında yaşanan İkinci Dünya Savaşı bu nedenle Birinci Dünya Savaşı’nın sonucudur.
Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na katılmamış ama aktif bir tarafsızlık izleyerek savaş döneminin
önemli devletlerinden biri olmuştur. Savaş sonrası dönemde Batı Bloku ve NATO’nun önemli
üyelerinden olan Türkiye aynı zamanda Avrupa’daki bütünleşme süreçlerinin tamamında
aktif olarak yer almış bir devlet olarak dikkat çekmektedir. Küreselleşme sürecinin ekonomik temelli analizlerinde Türkiye potansiyeliyle, jeopolitik ve stratejik konumuyla ve ayrıca enerji kaynaklarına ve dağıtım güzergahlarına olan yakınlığıyla güçlü ekonomilerin her
zamanki gibi odağında olmayı sürdürmektedir. Bu nedenle bir yandan strateji üretmeye ve
güçlü olmaya çalışırken diğer yandan da üzerine üretilen stratejilerle mücadele edebilmek
zorundadır.
2020 yılı tüm dünyada COVID-19 pandemisi ile anılacaktır. Pandemi sürecinin 2021’de
de devam ettiği açıktır. Bu süreç artık pek çok konunun yeniden değerlendirildiği, yeni bir
dilin yaşama girdiği, eski ezberlerle yol almanın mümkün olmadığı bir dönemin ilk yıllarını
oluşturmaktadır. Böylesi bir başlangıç her ne kadar eski ezberlerin unutulmaya başladığı
bir dönem gibi algılansa da günümüz eskinin üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle değişen
sadece yöntem olduğu müddetçe esasta bir yenilik ortaya çıkmayacaktır. Oysa COVID-19 ezber bozan bir düşmandır. Küresel ekonomiye doğrudan etki eden sonuçları bulunmaktadır.
Bu durumda mücadelenin küresel eşgüdüm ve dayanışma ile yürütülmesi bir zorunluluktur.
Böylesi bir dayanışmanın samimi ve etkin yürütülmesi ise ancak köklü sorunları makul
bir düzlemde çözmekle mümkündür. Kısaca Ka kaslar’dan Balkanlar’a, Karadeniz’den Akdeniz’e, Orta Doğu’dan Afrika’ya dağılan büyük bir coğrafyanın yüzlerce yıldır süregelen sorunlarını köklü şekilde gözden geçirme zamanıdır. Bu süreçte Türkiye gibi bir devletin yine
temel aktörlerden biri olacağı aşikardır.
Bilim ve İnovatif Teknolojiler Dergisi’nin bu özel sayı çalışması tam da bu nedenle çok
değerlidir. Zira Türkiye’ye özel bir sayı planlamak sadece Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan’ın dostane ilişkiler içerisinde olmasının sonucu değil, akademik, bilimsel bir realitenin
kaçınılmaz gerekliliğidir. “Türkiye” çalışmak küresel siyaseti anlamanın önemli bir parçasını
tamamlamaktır. Türkiye’yi anlamak küresel siyaseti anlamaktır.
“Küresel siyaset: Türkiye’den bakış” Özel Sayısı, bu nedenle önemseyerek ve özenerek
hazırladığımız tamamıyla akademik kaygılarla ve bilimsel etiğe bağlı olarak derlediğimiz bir
sayı olmuştur.
Derginin yazar kadrosu siyaset bilimi, ekonomi, uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği,
Azerbaycan ve Ka kaslar, Balkanlar, uluslararası ticaret, insan hakları gibi temel sosyal bilim
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konularında uzmanlaşmış değerli bilim insanlarından oluşmuştur. Yazarlarımız Anadolu
Üniversitesi (Eskişehir), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın), Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir), Ege Üniversitesi (İzmir), İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir), Manisa Celal
Bayar Üniversitesi (Manisa), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye), Sıtkı Koçman
Üniversitesi (Muğla), Yaşar Üniversitesi (İzmir) gibi Türkiye’nin önemli 9 Üniversitesinde
bilim insanı olarak görev ve akademik kariyer yapmaktadırlar. Bu dergide genç ve çağı yakalamış, derginin ismine uygun şekilde yenilikçi gelişmeleri yakından takip eden deneyimli
ve başarılı akademik isimlerle beraber çalışılarak bu özel sayı bilim dünyasının yararına
sunulmuştur.
Bu arada derginin hazırlanış sürecinde hepimizi mutlu eden başarı öyküleri motivasyonumuzu yukarıya taşımıştır. Yazarlarımızdan Prof. Dr. Turgay Uzun bu özel sayı için
makalesini yazdığı sıralarda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne Rektör olarak atanmış ve
görevine başlamıştır. Bu yoğun göreve rağmen makalesini titizlikle tamamlamış ve bilime
kazandırmıştır. Bu davranış “bilim insanı için önce bilim gelir” felsefesine harika bir örnek
oluşturmuştur. Yazar kadromuzun tamamı bu felsefeyi özümsemiş ve sonuçta ortaya böyle
bir çalışma çıkmıştır.
Yayın çağrımıza ilk makaleyi yollayan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin değerli
bilim insanı Doç. Dr. Murat Necip Arman’ın “An Assessment of the Environmental Security
Performance of Turkey in 2020” başlıklı makalesini sembolik bir gerekçeyle ilk sıraya koyarak sıraladığımız tüm değerli çalışmaları bilime kazandırmanın huzurunu yaşıyoruz.
Çalışmalarda yer alan görüşlerin yazarlara ait olduğunu belirterek, tüm emeği geçenlere
teşekkürü bir borç biliriz.

6
6

Bilim ve İnovatif Teknolojiler Dergisi

ÖZEL SAYI
KÜRESEL SİYASET: TÜRKİYE’DEN BAKIŞ
İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..........................................................................................................................................................4
Assoc. Prof. Dr. Murat Necip ARMAN
An assessment of the environmental security performance
of Turkey in 2020..................................................................................................................................10
Sinem ABKA
Krı̇zler çağında Türkı̇ye - Avrupa Bı̇rlı̇ğı̇ ı̇lı̇şkı̇lerı̇
ve geleceğe yönelı̇k projeksı̇yonlar ...............................................................................................22
Dr. Erdi KUTLU, Dr. Çağdaş CENGİZ
21. Yüzyılda Avrupa Bı̇rlı̇ğı̇ – Azerbaycan ı̇lı̇şkı̇lerı̇:
Zorluklar, firsatlar ve Türkı̇ye ..........................................................................................................40
Prof. Dr. Nazif MANDACI
Banal mı̇llı̇yetçı̇lı̇k veya banal Osmanlıcılık? .............................................................................52
Dr. Eylül KABAKÇI GÜNAY, Nurdan YİĞEN
Çevresel sorunların küresel sı̇yasete etkı̇sı̇nı̇n gezegensel baskılara
uyarlanmiş ı̇nsanı̇ gelı̇şme endeksı̇ eksenı̇nde değerlendı̇rı̇lmesı̇ ....................................68
Dr. Dilara SÜLÜN
Implementing European environmental policy in the European Union
and Turkey: The cost and expenditures of the policy compliance ..................................86
Dr. Ahmet Nazmi ÜSTE, Ahmet ODABAŞ
İnsanı̇ güvenlı̇k bağlaminda Covid-19 pandemı̇sı̇ .............................................................. 102
7
7

Bilim ve İnovatif Teknolojiler Dergisi
Dr. Ayşe GÖNÜLLÜ ATAKAN
Kalkınma ve kadınların sı̇yasi temsili ilişkisi: Türkiye’de
Kadınların formel siyasete katılım deneyimlerinin
toplumsal cinsiyet perspektifinden analizi............................................................................. 118
Doç. Dr. H.Kutay AYTUĞ
Türkı̇ye’de demokratı̇kleşme ı̇çı̇n kurumsal dönüşüm:
Kamu Denetçı̇lı̇ği Kurumu ........................................................................................................... 130
Prof. Dr. Turgay UZUN, Leyla İSAYEVA
Küresel çağda egemenlik, temsil ve parlamentolar ............................................................ 148
Seçil ÖRAZ BEŞİKÇİ
Türk dış politikasında Davutoğlu dönemi ve Stratejik
Derinlik Doktrini: Güney Ka kasya ülkeleri örneği ............................................................. 160
Fulya AKGÜL DURAKÇAY, Özge BOZKAYA
Turkey’s climate change policies in the context
of governance .................................................................................................................................... 178
Orhan IRK
Surı̇ye krı̇zı̇ karşısında Türkı̇ye’nı̇n polı̇tı̇k adımları:
Bı̇r örnek olay üzerı̇nden karar analı̇zı̇ ..................................................................................... 192
Elif Nur TAŞ, Zeynep PARALI, Hatice Nur ÇETİN
Dünya basınında Türkı̇ye’nı̇n S/İHA gücü ve küresel
sı̇yasete yansımaları.......................................................................................................................... 202
Dr. İlkin MİKAYILOV

Türkı̇ye’nı̇n yenı̇ bölgelere yönelı̇k “ı̇ddı̇alı” dış polı̇tı̇kası:
Herkesı̇n dostlara ı̇htı̇yacı var .................................................................................................................230
Mehmet GÜRSU
Ukrayna krı̇zı̇ sonrası NATO’nun Avrupa güvenlı̇k yapısına etkı̇sı̇ ............................... 242

8
8

Bilim ve İnovatif Teknolojiler Dergisi

ÖZEL SAYI
KÜRESEL SİYASET:
TÜRKİYE’DEN BAKIŞ

9
9

AN ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL
SECURITY PERFORMANCE OF TURKEY IN 2020
Assoc. Prof. Dr. Murat Necip ARMAN
Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Aydın Economics,
Department of International Relations,
mnarman@adu.edu.tr

Abstract
The performance of Turkey in 2020 in terms of environmental security is examined in this study.
Despite Turkey’s adoption of many international treaties about environmental issues, it is concluded that Turkey’s environmental performance in 2020 was very low. The research uses the Environmental Performance Index (EPI) and the Combating Climate Change Performance Index (CCPI) to
access environmental security assessments. With the above results, it has been indicated that ecosystem vitality, biodiversity and habitat, isheries, ef icient use of energy, and climate policies are
the areas where the country performs the least. To add, The Ministry of Environment and Urbanization of Turkey has underlined that water pollution is the most important environmental problem
in Turkey. Moreover, the fact that Turkey is one of seven countries that have not rati ied the Paris
Climate Agreement is determined as a major issue of environmental security.
Keywords: Human security, environmental security, Paris Climate Agreement, Environmental Performance Index (EPI), Combating Climate Change Performance Index (CCPI).
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An assessment of the environmental security performance of Turkey in 2020

INTRODUCTION
The aim of this study is to assess Turkey’s current situation in terms of environmental
security standards for 2020. The de inition of human security will be discussed irst in the
study. Human security is studied in the areas of economic security, food security, health
security, environmental security, personal security, social security, and political security,
which has been discussed as a third security paradigm since the end of the Cold War, as well
as national security and international security in terms of security studies. The performance
of Turkey’s environmental security in 2020 will be assessed in the sense of human security
in this study.
Following the conceptual framework of this study, all categories of human security will
be addressed and discussed how each should be understood in terms of human security.
The study question is to analyse Turkey’s environmental security, and that analysis will be
performed based on Turkey’s rankings for each subheading in indices prepared on a global
scale on environmental issues.
Turkey is a party to many international treaties concerning environmental security. These
are: the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, the Montreal Protocol on
Substances that Deplete the Ozone Layer, United Nations Framework Convention on Climate
Change, Kyoto Protocol, the Convention on Biological Diversity, the Cartagena Protocol on
Biosafety, the United Nations Convention to Combat Deserti ication, the Convention on
International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora, the Ramsar Convention on
Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat, Barcelona Convention,
Mediterranean Action Plan, Protocol on the Prevention of Pollution of the Mediterranean
Sea by Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, the Protocol on
Land-Based Sources, Prevention and Emergency Protocol, SPA and Biodiversity Protocol,
the Convention on the Protection of the Black Sea Against Pollution, Protocol on Protection
of the Black Sea Marine Environment against Pollution from Land Based Sources, Bucharest
Convention on the Protection of the Black Sea, the Convention on the Protection of the Black
Sea Against Pollution, the Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol to the
Convention on the Protection of the Black Sea Against Pollution, the Basel Convention on the
Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, the Stockholm
Convention on Persistent Organic Pollutants, the Convention on Long-Range Transboundary
Air Pollution, Geneva Protocol on Long-term Financing of the Cooperative Programme for
Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe, Bern
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, International
Convention for the Conservation of Atlantic Tunas, European Landscape Convention, the
Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty, the Protocol on Environmental
Protection to the Antarctic Treaty (Ministry of Foreign Affairs).
Scholars have been discussing whether Turkey’s performance in terms of environmental
protection is enduring for some time. Many initiatives on environmental issues to which
Turkey is a party, such as the “Environment” negotiation chapter, which was opened in 2009
11
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during full membership negotiations with the European Union (EU) that started in 2005,
and the Republic of Turkey’s the Ministry of Environment and Urbanization (MEU) 20192023 Strategic Plan, National Waste Management and Action Plan 2016-2023, and Climate
Change Action Plan 2011-2023, lead us to believe that Turkey values environmental issues.
However, it is widely known that the application takes precedence over the formal records.
To answer this dilemma, we look at the Environmental Performance Index (EPI) and the
Climate Change Performance Index (CCPI) to see where Turkey stands in the world when it
comes to environmental security. Based on this data, an overview of Turkey’s environmental
security will be provided in the conclusion section.

Conceptual Framework
The term “security” will be used in this study to refer to the absence of threats. The
concept of emancipation and the concept of security are inextricably related. Emancipation,
according to Booth (1991:319), is the freedom of people from physical and human
limitations that prohibit them from doing what they want freely. The danger of war and
war, poverty, insuf icient education, political pressure, and other factors, according to Booth
obstruct emancipation. Self-determination becomes a dominant force as soon as people are
existentially safe, as per Deci and Ryan’s (2002) theory of psychology on self-determination.
It’s important to remember that once man’s battle for survival is over; his energy is largely
directed toward “development” As a result, the problems of survival should be addressed irst
and foremost for human development. Self-determination is an essentially emancipatory
endeavour that shows a person’s feelings of being in tune with himself.
Furthermore, human security encompasses both man’s freedom from fear and his
freedom from a will, which includes human development, as well as the right to live a life
of honour. In this context, human security involves all threats to everyday life and dignity,
as well as all the conditions for human survival (King and Murray, 2002). As a consequence,
human security is more generally described as a collection of interventions aimed at
protecting human beings’ physical presence while also mitigating conditions that jeopardize
the functioning and long-term development of their lives. Following the end of the Cold
War, new risks and threats emerged, including unemployment, poverty, ethnic nationalism,
uncontrolled immigration, forced displacement, and organized crime. (Ağır, Gürsoy and
Arman, 2018: 46). As a response, since the 1990s, there has been an increasing body of
literature on a broader concept of security.

12
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Human security is described by the United Nations (UN) as a method for assisting member
states in identifying and addressing common and interrelated challenges to their people’s
survival, livelihood, and dignity. The human security approach claims to provide a humancentered, systematic, context-speci ic, and prevention-oriented solution that communicates
the security of all people based on this concept. (UN General Assembly Resolution 66/290).
Human security can be described as a requirement that includes responses to the complex
interplay between old and new security threats (UNTFHS, 2009). These risks, however,
necessitate a wide range of security measures that are not protected by national or
international security measures that are exclusively based on military interventions. Human

An assessment of the environmental security performance of Turkey in 2020

security can be viewed as a third paradigm, somewhere between national and international
security, with aspects that in luence both. Traditional security mechanisms cannot solve
problems in the ield of human security; instead, systemic solutions can be developed by
creating a reciprocal network between development, human rights, and national security. In
this manner, a direct connection between human development and societal empowerment
through emancipation can be created. This relationship is represented in the table below:

Source: Bertrand Badie, 1102. (adopted from Welzel, Inglehart and Kligemann)

The UN Human Security Trust Fund stresses that everyone has the right to live in peace
and dignity, free of despair and poverty. Per the report, everyone has the right to dignity
and respect, to be free of fear and to have equal opportunities and rights to fully develop
their human potential. Human security, according to the Fund, de ines the interconnections
between development, human rights, and peace. One of the most important aspects of the
human security strategy is that it does not purport to be a substitute for state security.

Categories of Human Security Approach
Human security is divided into seven categories by the UN Human Development Report
of 1994. Economic security, food security, health security, environmental security, personal
security, social security, and political security are the six pillars of security. The irst of these,
economic security, refers to people having access to the jobs and services they need to live, to be
13
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as unaffected as possible by famine crises, and to increase the quality of life in society. In terms
of liberal or socialist economic theories, economic stability may be measured in a number
of ways. Similarly, depending on the reference object, different de initions may be formed
(Mesjasz, 2008: 139). Since the person is the reference object of the human security approach,
Nesadurai’s de inition is the most appropriate for our subject. According to Nesadurai (2005),
economic security should be described in a way that minimizes the risk of harm to the following
three basic economic values: irst, the amount of money and consumption needed for the
individual’s and his family’s minimum needs, second, market integrity, and third, distribution
justice. At this point, both the household’s income and its ability to live a digni ied life are in
doubt. The most critical aspects of economic security are the individual’s long-term access to
goods and services that satisfy his or her needs, as well as the parameters by which the state’s
economic policies allocate the country’s income among its citizens.
Food security could only be accomplished if all people had physical and economic access
to adequate, secure, and nutritious food that always ful illed their nutritional needs and food
preferences for an active and balanced life, according to the 1996 World Food Summit (FAO,
1996). The irst part of this strategy is food access. Access, according to the FAO, is de ined as
the availability of suf icient quantities of food of appropriate quality, whether from domestic
production, importation, or food aid. Individuals with The legal, political, economic, and
social regulations of the community in which they reside determine a person’s access to food
due to prejudice or dispute on the basis of race, faith, politics, or other factors. The pro it
is the second important factor to remember. The term “pro it” refers to the availability of
healthy drinking water, sanitary conditions, and nutritious food that meets all physiological
requirements. Finally, another component of food security is the fact that appropriate steps
have been taken to ensure food security so that individuals are not affected by seasonal,
climatic, or economic crises for long-term access to food (FAO, 1996).
Although many diseases are important for health security, global pandemics, war and
humanitarian crises, as well as poverty and inequality, stand out as the most signi icant
health security concerns (FAO, 1996). The UN Commission on Human Security (CHS) was
founded in 2001 as a global organization focused on health security. Due to the motto of
human security to be free of fear, CHS states that health is not only the absence of disease
but also a full state of emotional, physical, and social well-being. Human Security Now, a CHS
report from 2003, described four conditions that are directly linked to human security and
health security. The irst is the present and potential scale of disease burden, the second is
the urgency of the need for action, the third is the breadth and scope of the societal effects,
and the fourth is the externality that is likely to have a ripple effect beyond speci ic diseases,
individuals, or venues, and inally, the externality that is likely to have a ripple effect beyond
speci ic diseases, individuals, or venues (Commission on Human Security, 2003). The
COVID-19 pandemic, which has infected people all over the world since the beginning of
2020, has moved the health security issue to the forefront of the human security agenda.
Human security is most prominent as a discipline between national and international
security in the category of environmental security. It results in national inadequacy of
14
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environmental hazard controls, similar to the absence of environmental boundaries.
The biggest challenge right now is that the steps that need to be taken in this ield must
concentrate on interactions between ecosystems and humanity, the effects of global
environmental change on environmental degradation, energy, and the effects of rising social
demand for environmental goods (Zurlini and Müller, 2008). Factors such as war, civil war,
and military con licts, in addition to natural environmental issues, locate environmental
security on the human security agenda. Throughout the end, the origin of many con licts
on earth is the division of resources, the majority of which are environmental; in addition,
armed con licts can cause environmental destruction and the asymmetrical distribution of
environmental resources as a result of con licts. In this regard, issues such as the causes of
con lict, the environmental impacts of con lict, the role that the environment and natural
resources can play in peace and security, including environmental recovery and post-con lict
peace building (Ratner, 2014) are among the issues of environmental security.
Personal security, by de inition, is the protection of people from all external sources
of physical violence, especially the state. While personal security has been a fundamental
necessity of humanity since the beginning and the essence of human existence, it is generally
agreed that Franklin D. Roosevelt’s historic presentation to the US Congress in 1941 was
the irst time the term was incorporated into the literature of security studies. Roosevelt
proclaimed in his speech that man has four fundamental freedoms in nature: freedom
of speech and worship, freedom from want, and freedom from fear (Roosevelt, 1941).
Humanitarian law can be described as being based on these freedoms that are the product
of the principle of natural rights, which is the cornerstone of Enlightenment philosophy.
Strengthening international laws against genocide and war crimes, removing weapons that
are particularly dangerous to civilians, and humanitarian efforts aimed at protecting them
are all part of the humanitarian law de inition (Gierszewski, 2017:59). All acts aimed at
removing physical threats, and dignity and honour to three generations of human rights can
be analysed within the framework of personal security, in other words.
Political security was described in the 1994 Human Development Report as
the prevention of threats from state oppression, systemic human rights abuses, and
militarization. Political security should be regarded as a mechanism for protecting citizens
against governments on topics such as political repression, systemic torture, mistreatment,
and disappearances. (UNDP, 1994). Political security, admittedly, is connected to the claims
of Democratic Peace Theory,1 which contends that democracies should not ight each other
and that the only way to maintain permanent peace is for democratic principles to be
universally spread. Political security will, of course, be consciously used in a setting where
there is no war because we assess peace in both positive and negative terms. Furthermore,
a positive peace environment in which all people can completely exercise their democratic
1

For the Democratic Peace Theory, see: Bruce Russett Grasping the democratic peace: Principles for a post-Cold
War world. Princeton University Press, 1994. Rudolph J. Rummel “Democracies ARE Less Warlike Than Other
Regimes”, European Journal of International Relations 1, 1 (1995): 457-479. Michael W. Doyle “Liberalism and
World Politics”, American Political Science Review 80, 4 (1986): 1151-1169. Steve Chan “In Search of Democratic
Peace: Problems and Promise”, Mershon International Studies Review 41, 1, (1997): 59-91.
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rights and freedoms can only be accomplished after all barriers to democratic principles
have been eliminated. Political security can be preserved in an atmosphere where there
are no constraints on the opposition, the establishment of peaceful organizations and
union activities, communication ethics and press freedom, and there are no legal barriers
to freedom of thought and speech. These interpretations are complementary and assist in
understanding the phenomenon of human security.

Environmental Security: Turkey Case
Environmental security is different from national security and international security in
that it is a separate domain from both but addresses risks that impact both. The consequences
of rapid environmental shifts, as well as the need to strengthen global environmental security,
will more easily impact both foreign policy and international security agendas. Establishing
global cooperation is claimed to be easier in this ield, which realists represented as low
policy, than policies such as armament or building military alliances. However, the expense
of environmental legislation to national economies will make enforcement challenging,
necessitating global cooperation. One of the best examples of this situation is the Trump
administration’s decision to withdraw from the Paris Climate Agreement, which was signed
by Obama administration. Despite the fact that, as soon as he assumes of ice, Joe Biden’s
irst presidential signature was the Paris Climate Agreement. As Braden Allenby (2000) put
it, the situation is also noteworthy for the new dimension that the climate has taken in the
ontological debate about national security in the United States. In comparison, Turkey’s
reluctance to ratify the Paris Climate Agreement1 indicates that climate change is not a
national security issue for the country’s decision-makers.
The following are the claims of Homer-Dixon and Blitt (1998), who claim that
environmental security should be measured in the scope of national interest: a.
environmental scarcity is caused by the degradation and depletion of renewable resources;
b. political violence, chaos, and war are caused by the scarcity of renewable resources. c.
powerful groups capture vital resources, while disadvantaged groups move to poor areas; d.
due to environmental scarcity, existing social divides can sharpen; f. environmental famine
weakens government and institutions and states; g. environmental famine may contribute
to ethnic wars, protests, and coups; h. environmental famine-related con licts can have a
negative effect on the international community.
Furthermore, Arı and Gökpnar (2020: 50) remind us that green theory suggests a
systemic solution to the security problem in a wider context in conventional security theories
by producing the idea of climate migrants. Bosetti, Cattaneo, and Peri (2000) measured how
each degree Celsius of global warming affected total migration on the planet; Sedova and
Kalkuhl (2020) calculated the relationship between climate migrants and rural development
in India; and Bosetti, Cattaneo, and Peri (2000) measured how each degree Celsius of global
warming affected total migration on the earth. Climate change is one of the triggers of the
1
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Syrian civil war, which is the strongest example of the relationship between environmental
security and national security. Selby, Dahi, Fröchlich (2016), and Hulme (2017: 234) argue
that the drought in Syria created a severe food crisis before the war began, and that the
accompanying social unrest, combined with political problems, sparked the ongoing war,
which has killed thousands of people and caused mass migration for years.
It is a realistic approach to analyse the indices of organizations that collect data on
environmental problems globally in order to examine environmental security in a country’s
case. These indices are likely to allow comparisons of the country’s results in similar
subject areas in previous years as well as that of other countries. The 2020 Environmental
Performance Index is the irst index we’ll dig at in this regard (EPI). EPI is a data-driven index
that uses thirty-two performance metrics in eleven categories to measure environmental
sustainability around the world. In terms of environmental health and ecosystem vitality,
the EPI ranks 180 countries (Wendling, Emerson, de Sherbinin, Esty, et al., 2020). With
2020 info, Turkey is ranked 99th out of 180 countries in the EPI index. Turkey is ranked last
among European countries with this ranking.
In the environmental health category of the same index, Turkey is 58th in the index
among 180 countries, 130th in ecosystem vitality and 58th in the air quality category; 58th
in the sanitation and drinking water category, 75th in the heavy metals’ category, 70th in
the waste management category, 175th in the bio-diversity and habitat category, 75th in
the ecosystem services category, 91st in the isheries’ category, 96th in the climate change
category, and 46th in the emission pollution category. During it, it is able to ind its place in
33rd place in the agriculture category and 49th in the water resources category.
Turkey is the worst performer on this list in the biodiversity and environment categories.
Furthermore, biodiversity is one of the world’s most signi icant environmental challenges.
The world’s mammal, bird, reptile, and ish populations decreased by 68 percent between
1970 and 2016, as seen in the graph below:

Source: (adopted from) WWF (2020)
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Based on standardized parameters, the Climate Change Performance Index (CCPI)
measures and compares the climate protection performance of 57 countries and the EU,
which together compensate for more than 90% of global greenhouse gas emissions. Chile
was the most recent country to be added to this list. Turkey ranks 42nd out of 61 countries
in terms of climate change mitigation activities, according to the CCPI. The country’s efforts
to tackle climate change are identi ied as “low” in the same index. Turkey’s performance
in terms of greenhouse gas emissions, which was ranked 37th in the index, was once again
classi ied as “low”. Another measure of environmental impact is Turkey’s rating in green
energy, which is 14th. In this regard, Turkey belongs to a community of countries that excel
at renewable energy. Turkey, on the other hand, is ranked 46th in the “low” group of energyef icient usage of the same index. Climate policies are the category in which Turkey performs
the worst in this index (Burck, Hagen, Bals, Höhne, and Nascimento, 2020). Turkey’s 58th
place positions her among the “very poor” performing nations, which may explain why
Turkey has not yet to ratify the Paris Climate Agreement.
Turkey’s MEU has determined that the most pressing environmental concern in the
country is the scarcity of water. Reduced water supplies risk triggering a slew of critical
issues, including armed con licts, increasing ethnic tensions, interregional development
sociological crises, and food insecurity due to lower agricultural production. “Quality control
at 158 aboveground water sources showed that water was dirty at 33 points (21 percent of
resources) and very dirty at 52 points (33 percent of resources)” according to data collected
from 81 cities in Turkey, in the Ministry of Environment’s Environmental Issues and
Priorities Assessment Report. The most important causes of water pollution, according to the
Ministry, are “the failure to set up treatment plants in 46 cities due to inancial aimlessness
and a lack of awareness in society in 18 cities” (MEU, 2019:3). Furthermore, the country’s
continuous rise in grain imports may be a signi icant environmental protection problem.
Despite this, Turkey was the world’s largest wheat importer in 2020, with 9.659.239 tons
of wheat imports (ITC). If no action is taken, environmental security risks in Turkey can
eventually become a food security risk.
When other indices on the climate and related issues were analysed, similar results
were found. Despite the fact that Turkey has made proposals such as the MEU 2019-2023
Strategic Plan, the National Waste Management and Action Plan 2016-2023, and the
Republic of Turkey’s Climate Change Action Plan 2011-2023, global comparisons show
that the targets set for 2023 by 2021 are far off. Turkey, on the other hand, is one of the
most successful countries in terms of adopting the Montreal Protocol and the 2015 National
Development Goals, which were adopted at the United Nations National Summit in 2000.
(T.C Ministry of Foreign Affairs, Basic Environmental Issues).
Environmental security can be considered one of the most serious human security
challenges in Turkey, based on all of these evaluations. With TL 3.378.164.000 (approximately
USD 480 million) for 2021, the MEU with the smallest share of the budget among the
ministries, it is unlikely that a major improvement in environmental protection will occur
in that year.
18
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CONCLUSION
The preceding arguments demonstrate that Turkey’s environmental issues are urgent.
However, since the environment has become a securitized concern in Turkey, the issues
would not be prioritized in the public sector’s transfer of resources and employment.
Decision-makers in Turkey use the option between economic growth and environmental
protection in favour of economic growth, as seen in many developing countries. All of this
indicates that, given that 2020 is the year of the COVID-19 pandemic, the urgent need for
resource transfers to severely impaired economic sectors and diminishing employment may
be a reason why environmental problems were not a priority for Turkey.
When we look at the levels of development of the countries that have not rati ied the
Paris Climate Agreement – Eritrea, Iran, Iraq, Yemen, Libya, and South Sudan – it is clear
that Turkey, which is a G-20 member and claims to be a regional power, should not be on
this list. Comparably, numerous countries with similar economic indicators and issues to
Turkey have signed the Paris Climate Agreement and adopted many of the Agreement’s legal
provisions.
Ecosystem vitality, biodiversity and ecosystems, isheries, ef icient energy usage, and
climate policies, according to the results of this report, are the most ineffective categories
in environmental issues for Turkey in 2020. Water pollution is also the country’s most
signi icant environmental problem, according to the MEU. This study offers a glimpse into
the mechanism by which the urgent securitization of environmental problems and thus the
transfer of human and inancial capital to the environment seem to be the only way for
Turkey to maintain environmental security.

19
19
| www.ejsr.org

Murat Necip Arman

REFERENCES
Ağır, Bülent Sarper, Gürsoy, Barış and Arman, Murat Necip “European perspective of human security and
the Western Balkans.” Revista de Stiinte Politice 50 (2016): 41-54.
Arı, Tayar and Gökpinar, Fatih Bilal “Climate-Migration: A Security Analysis within the Context of Green
Theory”, Uluslararasi Iliskiler 17, 68, (2020): 41-53
Allenby, Braden R. “Environmental security: Concept and implementation” International Political Science
Review 2, 11 (2000): 5–21.
Badie, Bertrand International Encyclopedia of Political Science Vol. 1, SAGE Publications, California, 2011.
Booth, Ken. “Security and Emancipation”, Review of International Studies 17 (1991): 313–326.
Bosetti, Valentina, Cattaneo, Cristina and Peri, Giovanni “Should they stay or should they go? Climate
migrants and local con licts” Journal of Economic Geography (2020): 1–33.
Burck, Jan, Hagen, Ursula, Bals, Christoph Bals, Höhne, Niklas Höhne and Nascimento Leonardo, Climate
Change Performance Index (CCPI) 2021: Results of Climate Mitigation Efforts of 57 Countries plus the
EU. Covering 90% of the Global Greenhouse Gas Emissions.
Deci, Edward. L. and Ryan, Richard. M. “The what and why of goal pursuits: Human needs and the selfdetermination of behavior”, Psychological Inquiry 11(2000): 227–268.
Chan, Steve “In Search of Democratic Peace: Problems and Promise”, Mershon International Studies Review
41, 1, (1997): 59-91.
Doyle, Michael W. “Liberalism and World Politics”, American Political Science Review 80, 4 (1986): 11511169.
FAO, Food Security: http://www.fao.org/ ileadmin/templates/faoitaly/documents/pdf/pdf_Food_
Security_Cocept_Note.pdf Web January, 12 2021.
Fröhlich, Christiane. J. “Climate migrants as protestors? Dispelling misconceptions about global
environmental change in pre-revolutionary Syria.” Contemporary Levant, 1, 1 (2016) 38–50.
Gierszewski, Janusz “Personal Security within the Human Security Paradigm”, Security Dimensions:
International & National Studies 23 (2017): 51–66.
Homer-Dixon, Thomas. F., and Blitt, Jessica, ed, Ecoviolence: Links among environment, population, and
security Lanham, MD: Rowman & Little ield, 1998.
ITC, List of importers for the selected product Product: 1001 Wheat and melsin, https://www.trademap.
org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c1001%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c
1%7c2%7c1%7c2%7c3%7c1%7c1 Web January 03 2021
King, Gary and Murray, Christopher J. L. “Rethinking human security”, Political Science Quarterly 116, 4
(2002): 585–610.
Mesjasz, Krakov, “Ekonomik Güvenlik”, Uluslararası İlişkiler 5, 18 (2008): 125-150.
Nesadurai, Helen E. S. “Conceptualizing Economic Security in an Era of Globalisation: What Does the East
Asian Experience Reveal?”, Working Paper, Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation
(CSGR), 157/05, February 2005.
Ratner, Blake D. “Environmental security: dimensions and priorities”, 5th GEF Assembly (2014), the
Scientific and Technical Advisory Panel (STAP),
https://www.stapgef.org/sites/default/files/documents/Environmental%20Security%20and%20
the%20GEF%20-%20final1.pdf Web January 23, 2021
Roosevelt, Franklin Delano “The Four Freedoms”, 6 January 1941, American Rhetoric: Top 100 Speeches:
https://www.americanrhetoric.com/speeches/fdrthefourfreedoms.htm Web January 20, 2021.
Rummel, Rudolph J. “Democracies ARE Less Warlike Than Other Regimes”, European Journal of International
Relations 1, 1 (1995): 457- 479.
20
20

An assessment of the environmental security performance of Turkey in 2020

Russett, Bruce. Grasping the democratic peace: Principles for a post-Cold War world. Princeton University
Press, 1994.
Selby, Jan, Dahi, Oma S., Fröhlich, Christiane and Hulme, Mike “Climate change and the Syrian civil war
revisited”. Political Geography 60, (2017): 232–244.
Sedova, Barbora and Kalkuhl, Matthias “Who are the climate migrants and where do they go?”, Evidence
from rural India. World Development 129, (2020: 1-19.)
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Çevre Sorunları Ve Öncelikleri Değerlendirme Raporu (2017 yılı
verileriyle), Ankara, 2019.
T.C. Dışişleri Bakanlığı, Ülkemizin Taraf Olduğu Başlıca Çevre Anlaşmaları: http://www.mfa.gov.tr/data/
DISPOLITIKA/Anlasmalar.pdf Web February 08, 2021.
T.C. Dışişleri Bakanlığı, Temel Çevre Sorunları,
http://www.mfa.gov.tr/i_-temel-cevre-sorunlari.tr.mfa#:~:text=%C3%87%C3%B6lle%C5%9F
me%2C%20biyolojik%20%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fin%20azalmas%C4%B1%2C%20or
mans%C4%B1zla%C5%9Fma,%C3%A7evre%20sorunlar%C4%B1%20aras%C4%B1nda%20
%C3%B6ne%20%C3%A7%C4%B1kmaktad%C4%B1r. Web February 01, 2021.
UN General Assembly Resolution 66/290, 25 October 2012:
https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/GA%20Resolutions%20
and%20Debate%20Summaries/GA%20Resolutions.pdf Web 01 Şubat 2021.
UN Treaty Collection:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7d&chapter=27&clang=_en Web January 28, 2021.
UNDP, Human Development Report 1994. Oxford: Oxford University Press: http:// hdrnet.org/426/1/
hdr_1994_en.pdf Web January 29, 2021
UNOCHA: https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%2 0Security%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf Web
January, 09 2021.
UNTFHS. (2009). United Nations Trust Fund for Human Security. Retrieved from
Wendling, Z.A., Emerson, J.W., de Sherbinin, A., Esty, D.C., et al. 2020 Environmental Performance Index, New
Haven, CT: Yale Center for Environmental Law & Policy, 2020.
Wæver, Ole. (1993) “Societal Security: The Concept” Identity, Migration, and the New Security Agenda in
Europe, Ed. Ole Waever, Barry Buzan, Morten Kelstrup, and Pierre Lemaitre. London: Pinter., 1993,
17-40.
WWF, Yaşayan Gezegen Raporu 2020–Biyolojik Çeşitlilik Kaybını Tersine Çevirmek, 2020, https://wwftr.
awsassets.panda.org/downloads/2020_yaayan_gezegen_raporu_ozet_10_09_2020.pdf Web January
19, 2021.
Zurlini, Giovanni and Müller, Felix “Environmental Security”, Systems Ecology. Vol. [2] of Encyclopedia of
Ecology Ed. Sven Erik Jørgensen and Brian D. Fath, Oxford: Elsevier, 2008. 1350-1356.

21
21
| www.ejsr.org

BİLİM VE İNOVATİF TEKNOLOJİLER DERGİSİ

KRİZLER ÇAĞINDA TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
VE GELECEĞE YÖNELİK PROJEKSİYONLAR
Araş. Gör. Sinem ABKA

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
sinem.erbas@deu.edu.tr

Özet
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıldan bu yana yönü her zaman Batı’ya dönük bir ülke olmuştur. Bu doğrultuda Batılı ittifakların içerisinde yer alma hede ine dayanarak 1959 yılında o
dönemki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) üyelik başvurusunda bulunmuştur. Gerek
yeni kurulan Türkiye’nin siyasi olarak yaşadığı deneyimler gerek AET’nin derinleşme ve genişleme çabaları ikili ilişkilerin hızlı ilerlemesine engel teşkil etmiştir. 1990’lı yılların ortalarında siyasi
bütünleşmesini derinleştiren ve İç Pazarı’nı tamamlayarak tek bir Topluluk haline dönüşen Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler 1999 yılında gerçekleşen Helsinki Zirvesi ile birlikte Türkiye’nin aday
ülke statüsü elde etmesiyle birlikte hız kazanmıştır. Bu kapsamda Türkiye, üyelik yolunda ilerlerken Kopenhag Kriterleri çerçevesinde AB müktesebatı ile uyumlulaşma çalışmalarını gerçekleştirmekle yükümlü kılınmıştır. 3 Ekim 2005 tarihinde üyelik müzakerelerinin resmi olarak başlamış
olmasına rağmen ikili ilişkiler yine kendi iç dinamikleri ve uluslararası konjonktüre bağlı olarak
sekteye uğramış ve hâlihazırda durma noktasına gelmiştir. 2020’li yılların artık bir krizler dönemi
olacağı öngörüsü kapsamında bu çalışma mevcut kriz ortamlarında Türkiye-AB ilişkilerinin ne
şekilde gelişeceği konusunda bir projeksiyon sunmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye siyaseti ve ekonomisi açısından önemli bir mütte ik olan AB’nin uzun bir süre daha Türkiye’ye tam üyelik vaadi
veremeyeceği; ancak sıkı ticari ilişkileri olan iki tarafın birbirine aynı zamanda enerji, güvenlik ve
ekonomi konularında da bağımlı olmaları sebebiyle ilişkilerini uzun bir süre daha sonlandıramayacağını öngörmektedir. Çalışma kapsamında AB bütünleşmesi süreci ile Türkiye-AB ilişkilerinin
tarihinde yaşanan mevcut krizler ve bu krizlerin nasıl çözüme kavuştuğu konuları ikincil kaynaklara dayandırılarak analiz edilecek ve önümüzdeki yıllar için gerçekleşmesi beklenen kriz dönemlerinde ikili ilişkilerin hangi yönde ilerleyeceği konusunda öngörüde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa bütünleşmesi, Türkiye - AB İlişkileri, Krizler, Covid-19, Pandemi.
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TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS DURING THE TIMES OF CRISIS AND
PREDICTIONS ABOUT THE FUTURE
Abstract
Turkish Republic has always been a west-oriented country since its establishment in 1923.
In this regard the membership application to the European Economic Community (EEC) in 1959
was a direct consequence of the desire to take part in the Western alliances. Despite the mutual
willingness of the two parties the bilateral relations did not progress rapidly due to the political
problems Turkey had to struggle as well as the further integration prospects of the EEC. The
progress was inally achieved in the late 1990s after the EEC was transformed into the European
Union (EU) which turned to be a political community with its own single market. Turkey was
inally granted candidate status at the Helsinki Summit of 1999 where Turkey was obliged to
meet the Copenhagen criteria and to harmonize its policies with the acquis communautaire of
the EU. Despite the initiation of the negotiations in 3 October 2005 the bilateral relations have
almost been suspended due to the internal political dynamics of the two parties as well as the
international conjuncture. The main target of this study is to make a prediction about the future
developments of Turkey-EU relations during the 2020s which are foreseen as the times of crisis.
Accordingly, the study offers that although the EU would not be able to guarantee full membership
for Turkey in the upcoming years, the bilateral relations would not be expected to be suspended
due to the interdependence in the areas of energy, security and economy. Methodologically the
study applies on the secondary resources to overview Turkey-EU relations during the times of
crisis in history and depending on the existing literature makes a prediction about the possible
scenarios which the bilateral relations could be re-formulated.
Keywords: European integration, Turkey-EU Relations, Crisis, Covid-19, Pandemic.
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GİRİŞ
Küresel dünyada 2020’li yılların artık krizler çağı olması beklenmektedir. Fuat Keyman’a göre bu dönemde artık Çin ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile olan ilişkiler ticaret savaşından konvansiyonel savaşa dönüşebilecek, çok tara lılığın ve uluslararası kurum
ve işbirliklerinin önemi artacak, milliyetçilikle birlikte bireysel kimlikler ön plana çıkacak
ve son olarak ısınan ve dijitalleşen bir dünyada pandemi hayatlarımızın bir parçası haline
gelecektir (2020’lerde Küreselleşen Dünya).
Küresel dünya bahsi geçen bu krizlerden birçoğu ile aslında 2020 yılından önceki dönemlerde tanışmıştır. Yükselen popülist partiler ve beraberinde gelen milliyetçilik akımları,
Ortadoğu ülkelerinde alevlenen kabile kimlikleri ile birlikte ortaya çıkan güvenlik sorunları,
Çin ve ABD arasında gerginleşen ilişkiler bunlardan bazılarıdır. Son olarak 2019 yılının son
aylarında ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınının bir
neticesi olarak pandemi dünyasına giriş yapılmıştır. Tüm dünyanın hazırlıksız yakalandığı
bu süreç beraberinde sosyal, ekonomik ve siyasal bir dizi problemleri de getirmiştir. Böylelikle pandemi ile tek başlarına mücadele etmekte zorlanan ülkeler çok tara lı işbirliklerinin
önemini bir kez daha anlamışlardır.
Krizler çağına geçişin gerçekleştiği dünya düzeni içerisinde Türkiye - Avrupa Birliği
(AB) ilişkileri hakkında değerlendirme yapılırken yalnızca her iki tarafın siyasi ve ekonomik
dönüşümleri değil aynı zamanda uluslararası alanda yaşanan değişimler ve kriz dönemleri dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda tara ların özellikle mücadele etmek zorunda kaldıkları
krizler olmaksızın ikili ilişkilerin gidişatı hakkında öngörüde bulunmak doğru saptamalar
yapılmasına engel teşkil edecektir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişiminde hem iç hem de dış siyasette maruz kaldıkları krizlerle ne şekilde mücadele edebildiğini gözler önüne sererek, ilişkilerin bundan sonraki süreçte nasıl
ilerleyeceği konusunda öngörüde bulunmaktır. Çalışmanın ilk bölümünde öncelikle Avrupa
bütünleşme tarihinde yaşanılan krizler ve bu krizlere yönelik çözümlerin neler olduğuna
ilişkin bir özet sunulacaktır. Ardından Türkiye-AB ilişkileri dönemsel olarak ele alınacak ve
krizlerin bu ilişkilere yansımaları değerlendirilecektir. Son olarak sonuç bölümünde tarihsel
arka plana dayalı olarak ilişkilerin geleceği hakkında bir projeksiyon sunulacaktır.

1. KRİZ DÖNEMLERİNDE AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ
Bir siyasi sistem içerisindeki sağlıklı işleyişin bozulmasına yol açan düzensizlikler kriz
olarak tanımlanmaktadır (Erdoğan 2). Avrupa Birliği (AB) de ekonomik ve siyasi bir bütünleşme hareketi olarak temellerinin atıldığı 1957 yılından bu yana bütünleşme sürecinde
aksamalara yol açabilecek çeşitli krizlerle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Birlik henüz
kurulmadan önce bu krizlerin olabileceğini öngören Jean Monnet, krizlerden doğan Avrupa’nın yine gelecekteki krizler için oluşturulacak çözümlerden meydana geleceğini belirtmiştir (Erdoğan 2). Nitekim öngörüldüğü üzere, zorlu şartlar altında aşılabilen her türlü
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krizi kendisi için bir fırsata çevirmeyi başarabilen AB aynı zamanda bütünleşmesinin ilerlemesine katkı sağlayacak reformlara imza atabilmiştir (Nas, Koronavirüs).
Bu bağlamda o dönemki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ilk krizini 1965 yılında Fransa Devlet Başkanı General De Gaulle’ün Ortak Tarım Politikası ile ilgili alınacak
kararların oybirliği yerine, nitelikli oy çokluğu ile alınmasını öngören ve tarımın Topluluk
bütçesindeki payının azaltılması yönünde gelen tekli lere karşı çıkması üzerine tecrübe etmiştir. Altı ay kadar Fransa’nın AET kurumlarındaki temsilcilerini geri çekmesi ve bu süre
boyunca AET’nin hiçbir toplantısına katılmaması sebebiyle ‘Boş Sandalye Krizi’ olarak anılan bu olay, 1966 yılında ‘Lüksemburg Uzlaşısı’ ile orta yolun bulunması sayesinde çözülebilmiştir.
Ardından gelen ikinci kriz yine De Gaulle ile yaşanmıştır. 1967 yılında AET’ye ikinci
kez başvuru yapan İngiltere’nin başvurusu yine Fransız General tarafından İngiliz ve ABD
karşıtı retoriği (Balkır 67) ve İngiltere’nin olası üyeliğinin ortak tarım politikası kapsamında
Fransa’yı olumsuz etkileyebileceği gibi çeşitli gerekçelerle reddedilmiştir. Bu sorun da De
Gaulle’ün iktidarını kaybetmesini takriben çözümlenmiş ve yerine gelen Georges Pompidou
döneminde Fransa-İngiltere ilişkilerine yeni bir sayfa açılması üzerine İngiltere; İrlanda ve
Danimarka ile birlikte 1973 yılında AET’ye üye olmuştur. Böylelikle AET bir genişleme dalgasını daha tamamlamıştır.
AET’nin tecrübe ettiği bir başka kriz küresel çapta yaşanmıştır. 1973 yılında ortaya çıkan Petrol Krizi’nin temel sebebi petrol ihraç eden Arap ülkelerinin İsrail-Filistin Savaşı’nda
İsrail’e destek vermiş olan Batılı ülkelere karşı petrol ambargosu uygulama kararı üzerine
ortaya çıkmıştır. Enerji kaynakları açısından dışa bağımlı olan Avrupa ekonomileri artan
maliyetler sebebiyle bu krizden olumsuz etkilenmiştir. AET genişleme dalgasının hemen ardından, 1973 ve sonrasında 1978 yıllarında yaşanan petrol krizlerinin etkilerini uzun süre
yaşamasına rağmen yeni bir iyat düzeyine geçerek mevcut duruma uyum sağlamayı başarabilmiştir (Erdoğan 5).
1980’li yılların başındaki kriz AET bütçesine yaptığı büyük katkıya rağmen bütçeden
yeterince pay alamaması sebebiyle İngiltere’nin sorun çıkarması ile yaşanmıştır. Dönemin
Komisyon Başkanı Jacques Delors’un en çok uğraşmak zorunda kaldığı ülke İngiltere olmasına rağmen mevcut bütçe sorunu bölgesel uyum fonunun oluşturulması ve Topluluk bütçesine yapılan katkıda indirimin öngörülmesi sayesinde aşılmıştır.
1970’li ve 1980’li yıllar boyunca AET’nin mücadele etmek zorunda kaldığı krizler, bütünleşme sürecini yavaşlatmış, özellikle derinleşme çalışmalarını sekteye uğratmıştır. Krizlerin devam ettiği süreçte 1981 yılında Yunanistan; 1987 yılında Portekiz ve İspanya’nın
Topluluk üyesi olmasının ardından derinleşme çalışmaları hız kazanmıştır. 1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından yeni bir yapılanma içerisine giren Topluluk,
artık daha sıkı bir bütünleşme yaratabilmek amacıyla güvenlik ve dış politika konularında
da ortak politikalar oluşturabileceği mekanizmalar yaratmaya başlamıştır. Daha derin bir
bütünleşmenin kendi egemenlik alanlarında erozyonlar yaratabileceği kaygısıyla bazı üye
ülkeler sorun çıkarmış olsa da bu ülkelere sağlanan ayrıcalık ya da istisnalar aracılıyla bu
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sorunun üstesinden gelinmiştir (Erdoğan 6). Sonuç olarak daha geniş kapsamlı bir işbirliğine ve bir İç Pazar’a dönüşen AET, 1993 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması ile Avrupa
Topluluğu (AT) adını almıştır.
2000’li yıllar AT’nin artık yapısal krizlerle karşı karşıya kaldığı sorunlara damgasını vurmuştur. Bunlardan ilki, daha derin bir bütünleşme amacıyla önerilen Anayasa Anlaşması’nın
2005 yılında iki kurucu devlet Fransa ve Hollanda’da gerçekleştirilen referandumlarda reddedilmesi olmuştur. Bu sonuçlar, üye devlet vatandaşlarının gözünde AB’nin meşruiyetinin
azaldığı ve vatandaşların daha fazla bütünleşme istemediği şeklinde yorumlanmıştır. Bu
eğilim göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenen ve federal bir yapılanmaya benzer
‘Avrupa Birleşik Devletleri’ kurulduğu yönünde endişeleri ortadan kaldıracak şekilde yeniden düzenlenen Lizbon Antlaşması 2007 yılında üye ülkelerce imzalanmıştır. Bu kez İrlanda
referandumunda onay almayan antlaşma, sonunda tüm ülkelerin onayı ile 2009 yılında yürürlüğe girebilmiştir. Böylelikle AT adı yerine AB kullanılmaya başlanmıştır.
Anayasal antlaşma ile ilgili sorunların çözüme kavuşmasının hemen ardından 2007 yılında ABD’de başlayan ‘mortgage krizi’ 2008 yılında Birlik genelinde etki göstermeye başlayan bir ‘Avro krizi’ne dönüşmüş ve on yıla yakın bir süre adından söz ettirerek AB gündemini meşgul etmiştir. Söz konusu krizin ilk kurbanları Yunanistan, İrlanda, İspanya ve Portekiz olmuştur. AB genelinde bu ülkelere yardım etme konusunda bir hareketlilik olmaması
üzerine kısa sürede domino etkisiyle tüm üye ülkelere yayılan kriz giderek derinleşmiştir
(Erdoğan 9). Bunun üzerine harekete geçen AB, oluşturduğu mekanizmalar ve krizden en
çok etkilenen ülkelere yaptığı mali yardımlarla birlikte krizi kontrol altına alabilmiştir. Avro
bölgesinin AB’nin devamlılığı için önemli olduğu düşüncesiyle merkezde yer alan ülkeler,
kriz sebebiyle i lasa yaklaşan güney ülkelerine destek sağlamıştır (Şanlıoğlu 112). AB’nin
işleyişi ile ilgili mekanizmalarda mevcut olan yapısal sorunları görmesi açısından bir avantaj olarak değerlendirilen bu kriz, öte yandan kendi vatandaşlarının gözünde ve uluslararası
arenada güvenilirliğinde azalmaya yol açmıştır. Ayrıca merkez ülkelerin krizden daha çok
etkilenen ülkelerin külfetini çekmiş olmalarından duyduğu rahatsızlığın yanı sıra, krizden
daha çok etkilenen güney ülkelerinin AB’ye duyduğu güvenin azalmasına yol açarak AB içerisinde kutuplaşmalar ortaya çıkmıştır (Erdoğan 9).
Avro krizinin yol açtığı ekonomik sorunların henüz çözüme kavuşmadığı bu süreçte
patlak veren bir başka sorun Suriye’deki İç Savaş ile birlikte Avrupa ülkelerine yasal ya da
yasa dışı yollarla akın eden sığınmacılarla mücadele konusunda AB’nin ortak bir politika
geliştirememesi üzerine krize dönüşen göç akımları olmuştur (Kaygusuz 11). Bu süreç
içerisinde ortak bir politika oluşturulamamasının temel sebebi, ekonomik krizin etkisini
hala hissetmekte olan Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Almanya, İsveç ve Avusturya gibi
diğer AB üyelerine kıyasla daha misa irperver olan ülkeler arasında yaşanan anlaşmazlıklar olmuştur. AB bu süreçte dayanışma ruhunu ortaya koyamamış, liderler düzeyinde
gerçekleşen AB Zirveleri’nde ortak bir çözüm bulma konusunda sınıfta kalmıştır.
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Kriz dönemlerini büyük bir başarı ile kendileri için bir avantaja çevirebilen popülist
partiler mevcut krizlerden faydalanarak kısa süre içerisinde yükselişe geçmeye başlamış,
bazı AB ülkelerinde iktidar olmayı başarmıştır. Temel söylemlerini mali kriz ve AB karşıt-
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lığı üzerinden geliştiren popülist parti liderleri hem ulusal düzeyde hem de AB düzeyinde
elitleri bu sorunlara çözüm üretememekle suçlamakta, aralarında Macaristan ve Polonya
gibi iktidara gelmiş olanlar ise özellikle sığınmacı kabulü gibi konularda AB’ye direnerek hem otoriter bir siyaset izlemekte hem de demokratik değerlerden uzaklaşmaktadır
(Kaygusuz 12). Özellikle Orta ve Doğu Avrupa genelinde yaşanan demokratik değerlerden
uzaklaşma eğilimi Birlik çapında reformların gerçekleştirilmesi ve bütünleşmenin sağlıklı
bir şekilde ilerlemesine engel teşkil etmektedir.
Avrupa genelinde yükselmekte olan popülist partilerin Avrupa bütünleşmesine yönelik en büyük darbelerinden bir diğeri İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı (Brexit) olmuştur. 2016 yılında gerçekleşen referandumun ardından çıkış işlemlerine 2017 yılında
resmi olarak başlanmış ve 30 Ocak 2020 tarihinde Brexit süreci resmi bir şekilde tamamlanmıştır. Brexit ile birlikte İngiltere gibi AB’nin siyasi anlamda derin işbirliğine gitmesi
konusunda kaygı duyan Danimarka gibi ülkelerin de böyle bir sürece girip girmeyeceği
konusu gündeme gelmiştir. Ayrıca yükselen popülist partiler de AB karşıtı retoriklerini
güçlendirerek kendi ülkeleri için de AB’nin dışında geliştirilecek ekonomik işbirliği modelleri önermeye başlamıştır. Tüm bu kaygılar, AB’nin artık dağılma süreci içerisine girerek varoluşsal bir kriz içerisinde olup olmadığı tartışmalarını gündeme getirmiştir.
Her ne kadar AB’nin varoluşsal bir kriz içerisinde olmasının dayandığı insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerler sayesinde mümkün olamayacağı görüşü mevcut literatürde hâkim olsa da 1 Aralık 2019 tarihinde ilk kez Çin’in Vuhan
kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılarak pandemi ilan edilen
Covid-19 virüsü AB için zorlayıcı bir sınav haline gelmiştir. Almanya Başbakanı Angela
Merkel’in de İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana karşılaşılan en büyük kriz olarak adlandırdığı Covid-19 pandemisi AB dayanışma ruhu ve ortak bir politika geliştirebilme kapasitesi
açısından zorlayıcı olmuştur (Deutsche Welle). AB’nin bugüne kadar yaşadığı en etkili kriz
olan Covid-19 pandemisi temel olarak toplumların sosyal yaşamlarını ve sosyo-ekonomik
olanaklarını etkilemekle kalmamış, aynı zamanda devletlerin üretim ve tüketim kapasitelerini azaltmış, ticaret ağlarını kopma noktasına getirmiştir (Nas, Koronavirüs). Her ne kadar Avrupa Komisyonu bu konuda harekete geçerek Avrupa Sivil Koruma Mekanizması’nı
pandemiden en çok etkilenen İtalya ve İspanya için devreye sokmak istese de, Almanya ve
Fransa’nın başı çektiği çeşitli ülkelerin bu öneriye karşı çıkması sebebiyle etkisiz kalmıştır (Arısan-Eralp, Schuman Deklarasyonu 2). AB aynı zamanda kendi içerisinde de krizler
yaşamıştır. Örneğin, Schengen sistemi iilen askıya alınmış, Almanya ve Fransa pandeminin ilk dönemlerinde sağlık malzemelerinin ihracatına kısıtlamalar getirerek, İtalya’nın
taleplerini geri çevirmiştir. Böylelikle bir kez daha dayanışma sınavı vermek zorunda kalan AB, üye ülkeler tarafından eleştiri odağı haline gelmiştir. Bununla birlikte AB ancak
Nisan ayında harekete geçerek 2021-2027 bütçesine uzun süren görüşmelerin ardından
pandeminin etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik ekonomik kurtarma paketi ekleyebilmiştir (Çam ve Şeker). Ayrıca baskıya dayanamayan üye ülkeler hastanelerini diğer ülkelere açarak, kapasitesi dolan hastanelerde yatan durumu kritik hastaları kabul etmiştir
(Arısan-Eralp, Schuman Deklarasyonu 3). Aşı çalışmaları ve ortak işbirlikleri ile birlikte
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İç Pazarı’na zarar vermeden bu süreci atlatmaya çalışan Avrupa bütünleşmesinin salgın
sonrası süreçte nasıl şekilleneceği ise şimdilik merak konusudur.

2. KRİZLERİN TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI
Türkiye - AB ilişkileri temellerinin atıldığı 1959 yılından itibaren çalkantılı bir süreç
içerisine girmiştir. Bu trendin temel sebebi her iki tarafın içeride ve dışarıda gerçekleşen
dönüşüme uyum sağlama ve yaşanan krizlerle mücadele edebilme çalışmalarına hız vermesinden kaynaklanmaktadır. Krizler döneminde Avrupa bütünleşmesinin nasıl bir seyir
izlediğine bir önceki bölümde değinilmiştir. Çalışmanın bu bölümünde Türkiye - AB ilişkilerinin tarihçesi ikili ilişkilere damgasını vuran gelişmeler çerçevesinde farklı dönemler
altında incelenerek, güncel gelişmeler ışığında mevcut krizlerin Türkiye - AB ilişkilerini
hangi kapsamda etkilediği tartışılacaktır.
2.1. 1959-1995: Gümrük Birliği’ne Giden Süreç
Türkiye’nin Avrupa ve AB’nin bir parçası olma hede i batılılaşma ve modernleşme hareketleri altında 18. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlamış olsa
da modern dönemde sistematik bir çaba ancak Cumhuriyet’in kurulduğu 1923 yılında gerçekleşmiştir (Kirişçi 83). Münhasır medeniyetler seviyesine çıkma hede i ile modern, laik
ve Batılı olan Avrupa ittifaklarında yer alma çabasıyla 1959 yılında Yunanistan’ın hemen
ardından o dönemki adıyla AET’ye ortaklık için resmi başvuru yapılmıştır. 12 Eylül 1963
tarihinde imzalanan ve tara lar arasında ortaklık yaratan Ankara Anlaşması ile kademeli
bir ekonomik bütünleşme hede lenmiş ve Türkiye’nin AET’ye üyeliği ihtimali belirlenmiştir.
Ankara Anlaşması ile geliştirilen ortaklık hede inde; hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve
son dönem olmak üzere üç ayrı süreç öngörülmüştür. Hazırlık dönemi boyunca herhangi bir
yükümlülük altına girmemiş olan Türkiye’den tek beklenen, Topluluk tarafından sağlanacak
maddi yardımlarla tara lar arasındaki ekonomik dengesizlikleri ortadan kaldırmak üzere
ekonomisini güçlendirmesi olmuştur (Balkır 88). 1 Ocak 1973 tarihinde Katma Protokol’ün
yürürlüğe girmesiyle birlikte hazırlık dönemi sona ermiş ve geçiş dönemi başlamıştır. Bu süreçte tara lar arasında sanayi ve tarım ürünleri ile kişilerin serbest dolaşımının sağlanması
ve Gümrük Birliği’nin tamamlanması hede lenmiştir.
Bu olumlu tabloya rağmen 1970’li yılların başlarından 1980’lerin ortalarına kadar geçen süreçte Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sorunlar ve mücadele etmek zorunda kaldığı
siyasi istikrarsızlıklar sebebiyle ikili ilişkilerde gerileme yaşanmış; 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen askeri darbe sonucunda ise ilişkiler resmi olarak askıya alınmıştır (Kirişçi
84). Zaman içerisinde demokrasinin yerleşmesi ve liberal ekonomiye geçişin sağlanması
ile birlikte 1987 yılında Türkiye bu kez tam üyelik için başvuruda bulunmuştur. Bu süreçte kendi İç Pazar bütünleşmesini tamamlama çalışmaları içerisinde olan Topluluk, henüz
yeni üye kabul etmeye hazır olmadığını; ayrıca Türkiye’nin tam üyelik için siyasi, ekonomik ve hukuki açılardan gelişmeye ihtiyaç duyduğunu bildirmiştir. Ayrıca Türkiye ile ara28
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sındaki ilişkilerin askıya alındığı süreçte Yunanistan AET’ye 1981 yılında tam üye olmayı
başarmış ve Türkiye ile ilgili ilerlemeleri Kıbrıs meselesi gibi iki tara lı anlaşmazlıkların
gündemde olduğu durumlarda olumsuz etkileyebilme hakkı elde etmiştir.
Soğuk Savaş’ın sona erdiği 1990’lı yıllar hem AB hem de Türkiye açısından dönüşümlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Türkiye bu dönemde güneydoğu bölgelerinde patlak
veren Kürt sorunu ve bunun beraberinde gelen insan hakları ihlalleri sebebiyle AB ile olan
ilişkilerde sorunlar yaşamaya başlamıştır (Kirişçi 84). Aynı dönem Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla birlikte Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesi gerçekleşmiş, akabinde Federal Almanya AB üyesi haline gelmiştir. Ayrıca Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik bir genişleme
hede i belirleyerek, bu ülkeleri demokratikleşme çalışmaları aracılığıyla Sovyet etkisinden
tamamen kurtarabilmeyi hede lemiştir. Her genişleme dalgasında olduğu gibi, derinleşme
çalışmalarına da bu dönemde hız veren Topluluk 1993 yılında gerçekleşen Kopenhag Zirvesi’nde bu ülkelerin üyelik için karşılaması gereken birtakım kriterler belirlemiştir. Kopenhag Kriterleri olarak adlandırılan bu kıstaslar aday ülkelerin siyasi ve ekonomik konularda
Topluluk üyeleri ile aynı seviyeye gelmesini hede lemektedir.
İki taraf arasında yaşanan sorunlara ve kendi içlerinde yaşadıkları siyasi dönüşüme rağmen ikili ittifak tamamen bozulmamıştır. Türkiye AET üyeliği yolunda ihtiyaç duyduğu siyasi
ve ekonomik dönüşümü sağlayabilmek ve tam üyelik yolunda önemli bir adım atmış olmak
için Gümrük Birliği’ne dâhil olma çalışmalarına hız vermiştir. Bu doğrultuda 6 Mart 1995
tarihli Ortaklık Konseyi Kararı ile 1 Ocak 1996 tarihinde Gümrük Birliği’ni tamamlamış ve
Ortaklık İlişkilerinin son dönemine geçiş yapmıştır. Böylelikle Türkiye AET’ye tam üye olma
konusunda önemli bir adımı daha tamamlamıştır. Ayrıca Türkiye tam üye olmayan tek Gümrük Birliği üyesi olmuştur.
2.2. 1996 – 2003: Gümrük Birliği’nden Müzakere Sürecine Giden Yol
Türkiye - AB ilişkilerinde Gümrük Birliği Anlaşması’ndan sonra atılan bir diğer büyük
adım 1999 yılında gerçekleştirilmiş olan Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’ye adaylık statüsü
tanınması olmuştur. Bu olumlu süreçte Türkiye’nin iç ve dış siyasetinde gerçekleşen değişimlerin rolü büyüktür. Öncelikle 1999 yılında Kürdistan İşçi Partisi (PKK) lideri Abdullah
Öcalan’ın yakalanması ile 1990’lı yılların başında patlak veren Kürt sorunu ve buna bağlı
gelişen şiddet olayları bir süreliğine koruma altına alınmıştır (Kirişçi 85). Aynı sene Bülent
Ecevit liderliğinde kurulan koalisyon Türkiye’nin demokratikleşme ve liberalleşmesi için
çalışmalara başlamış ve bu kapsamda AB’nin desteğine başvurarak tam üyelik yolunda ilerlemek istediğini dile getirmiştir. Bunların yanında Yunanistan ile olan ilişkiler 1999 yılında
yaşanan büyük depremlerin ardından iyileşmeye başlamış, ikili ilişkilerde yakınlaşma gerçekleşmiştir. Bu durum Türkiye’nin AB üyeliğine giden yolda artık Yunanistan’ın desteğini
almasına önayak olmuştur.
1999 Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin üyelik sürecine
benzer şekilde Kopenhag Kriterleri’ni karşılayarak demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlere saygı gösteren ve işleyen bir pazar ekonomisine sahip olan
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bir ülke olma yolunda ilerleyebilmesi için siyasi ve ekonomik bir reform süreci içerisine
girmesi beklenmiştir. Ayrıca AB’nin hazırladığı Katılım Ortaklığı Belgesi ile birlikte Türkiye
için de bir yol haritası çizilmiştir.
Türkiye’nin adaylık statüsü elde ettiği bu dönemde AB güvenilirliği oldukça yüksektir
ve Koalisyon hükümetindeki tüm siyasi partilerin AB destekçisi olmamasına rağmen reform
süreci ilerlemektedir (Sipahioğlu 55). 2001 yılında anayasasında bazı değişiklikler yapan
Türkiye, bu yolda önemli bir adım atmış ve bu çabası Avrupa Komisyonu tarafından da
olumlu değerlendirilmiştir. Bu süreçte 2001 yılının Aralık ayında Kıbrıs meselesine çözüm
bulabilmek amacıyla Ada’nın iki lideri bir araya gelmiş ve ikili ilişkilerde ılımlı bir süreç
başlamıştır.
Türkiye - AB ilişkilerinde ılımlı bir havanın oluştuğu bu dönemde iç siyasette Avrupa şüpheci yaklaşımlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Koalisyon üyesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
lideri Devlet Bahçeli, Kopenhag Kriterleri’ne uyum kapsamında yapılması hede lenen siyasi
reformların Türkiye’nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar vereceği gerekçesiyle hükümete karşı çıkmaya başlamıştır. Tüm muhalif görüşlere rağmen ülke içerisinde yer
alan AB yanlısı sivil toplum örgütlerinin (STK) ve AB yanlısı olan halkın da desteği ile birlikte
meclise sunulan reform paketi gerekli oyu almayı başarmıştır (Kirişçi 87).
2002 yılına gelindiğinde koalisyon kendi içerisindeki anlaşmazlıklar sebebiyle dağılmış ve erken seçime gidilmiştir. Bu seçimin sonucunda Türkiye siyaseti açısından büyük
bir dönüşüm gerçekleşmiş, oyların %34’ünü toplayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
meclisteki sandalyelerin çoğunluğunu kazanarak iktidar partisi olmuştur. AKP’nin de ilk
hede i AB üyeliği olmuştur. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), STK’lar ve askeriye de AB yanlısı olmaları sebebiyle bu konuda AKP Hükümetine destek vererek bir
koalisyon oluşturmuşlardır. Bu kapsamda Kopenhag kriterlerini karşılayabilmek adına
reform çalışmalarına devam eden Türkiye kısa süre içerisinde ekonomi, siyaset ve insan
hakları konularında olumlu değerlendirilen adımlar atabilmeyi başarmıştır.
Tüm bu olumlu değerlendirmelere rağmen Kıbrıs meselesinin çözümü ile Türkiye’nin
müzakere tarihi alabilmesi konusu birbirleri ile ilişkilendirilmiş ve Türkiye’den bu konuda bir çözüm bulması beklenmiştir. Bu kapsamda Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik siyasetini
değiştirmesiyle birlikte Kıbrıslı Türkler de Birleşmiş Milletler (BM) dönem Genel Sekreteri Ko i Annan’ın Ada’daki sorunların çözüme kavuşması için önerdiği Annan Planı’nı 2004
yılında gerçekleşen referandumda onaylamış, ancak Kıbrıslı Rumların referandumda
olumsuz oy kullanmaları üzerine sorun çözüme kavuşamamıştır.
Türkiye’nin Kıbrıs ile ilgili politikalarında yapmış olduğu değişim ve Kıbrıslı Türklerin referandumda olumlu oy kullanması; Kıbrıs meselesinin çözülmesi hususunda Türkiye’nin önüne konulmuş olan şartlardan birini yerine getirdiğinin kanıtı olmuştur. Öte
yandan Kıbrıslı Rumların Annan Planı’nı kabul etmemesine rağmen Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi (GKRY), Türkiye henüz müzakere sürecini başlatamadan 1 Mayıs 2004 yılında
AB üyesi olmuştur. Aslında Kıbrıs konusunda üye devletlerin birçoğunun mevcut sorunların henüz çözülmemiş olması ve adada bir birliğin sağlanamaması gerekçesiyle isteksiz
30
30

Krı̇zler çağında Türkı̇ye - Avrupa Bı̇rlı̇ğı̇ ı̇lı̇şkı̇lerı̇ ve geleceğe yönelı̇k projeksı̇yonlar

olmasına rağmen Yunanistan’ın Kıbrıs üyeliğinin destekçisi olması ve bu doğrultuda Eski
Doğu Bloğu ülkelerinin katılımını veto edeceğini belirtmesi sebebiyle GKRY’nin AB üyeliği gerçekleşmiştir (Balkır 82). Artık AB’nin üyesi olarak karar alma mekanizmalarında
temsil hakkına sahip olan GKRY, Türkiye - AB arasındaki ilişkilerin seyrini etkileyebilecek
yetkiyi elde etmiştir.
AB Orta ve Doğu Avrupa’ya yönelik genişlemesini tamamlarken, Türkiye ise bu süreçte ancak 17 Aralık 2004 tarihinde gerçekleşen Brüksel Zirvesi’nde bir müzakere tarihi
alabilmiştir. Bu karara göre, müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde başlatılması öngörülmüştür. Adaylıktan müzakerelerin başlamasına kadar geçen süreç içerisinde Türkiye siyasi dönüşüm için sahip olduğu motivasyon sayesinde AB koşulluluğunu yerine getirerek
Avrupalılaşma süreci içerisine girmiş ve bunu uzun bir süre devam ettirmiştir. 2004 yılında müzakere tarihi alabilmesinin sebebi de 1999-2005 yılları arasında gerçekleştirilen
reform serisinin AB tarafından olumlu karşılanmasından kaynaklanmıştır.
Bununla birlikte, Türkiye’nin tüm motivasyonuna rağmen AB’nin üyelik için önüne
sunduğu tek şart Kopenhag kriterlerine uyum sağlaması olmamış, aynı zamanda ülkedeki
yüksek nüfus oranı, demokratik gelişmişlik gibi konular da tartışılır olmuştur. Bu kapsamda müzakerelerin açık uçlu olduğu, müzakere sürecinde kalıcı koruma önlemlerinin
alınabileceği ve AB’nin hazmetme kapasitesi bağlamında genişleme öngörebileceği ifadeleri üyelik sürecinin en başından Türkiye’nin AB üyeliği için duyduğu heyecan ve güvende
eksilmelere yol açmıştır (Balkır 91).
2.3. 2005 - 2010: Müzakere Sürecinden Artan Avrupa Şüpheciliğe
1999 - 2005 yılları arasında hızlı bir Avrupalılaşma süreci içerisine giren Türkiye
2005 yılında müzakerelerin başlamasıyla birlikte AB’ye duyduğu güveni çeşitli sebeplerle kaybetmeye başlamıştır. Öncelikle Avrupa genelinde artmakta olan Türkiye karşıtı
görüşlere bağlı olarak 2005 yılında Almanya, Fransa ve Avusturya’dan Türkiye’ye gelen
tam üyelik yerine ‘imtiyazlı ortaklık’ önerileri üzerine Türkiye - AB ilişkileri gerilmeye
başlamıştır. Bunun yanı sıra üyelik sürecinde ilerleme sağlanabilmesi için tamamlamakla
yükümlü olduğu fasıllardan 8 tanesinin müzakeresinin 2006 yılında askıya alınmasıyla
birlikte reform süreci olumsuz etkilenmiştir. Askıya alınan fasılların yanında Türk limanlarının GKRY bandrollü uçak ve araçlara geçiş izni vermesi yönünde uygulanan baskı ve
tam üyelik dışında önerilen alternatif ortaklık modelleri AB koşulluluğunun güvenilirliğinin Türkiye nezdinde azalmasına ve azalan AB koşulluluğunun reformların üzerindeki
etkisinin de sınırlanmasına yol açmıştır (Yılmaz 87).
Ülke içerisinde artmakta olan Avrupa şüpheciliği ile birlikte AB yanlısı koalisyon da
AB’nin katılım sürecinde olan Türkiye’ye karşı adaletsiz davranması ile ilgili duydukları
endişeleri dile getirmeye başlamıştır. Özellikle Kürt sorunu gibi hassasiyet içeren konular
çerçevesinde yalnızca AB değil, aynı zamanda AKP hükümeti de ülkenin ulusal çıkarlarını
göz ardı ettiği gerekçesiyle eleştiri odağı haline gelmiştir (Sipahioğlu 56). Ana muhalefet
partisi CHP ise AB karşıtı ve milliyetçi bir söylem edinerek özellikle Kıbrıs meselesi gibi
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hassas konularda Avrupa şüpheci bir yaklaşım geliştirerek AB üyeliğine karşı daha kalın
bir çizgi çekmiştir. 2007 yılında gerçekleşen seçimlerde MHP de meclise girerek ülkedeki
Avrupa şüpheci koalisyona dâhil olmuştur.
Özetlemek gerekirse müzakerelerin başladığı 2005 yılından 2011 yılına kadar geçen
süreç içerisinde Türkiye’de artmakta olan Avrupa şüpheci eğilimden söz etmek mümkündür. Bununla birlikte, AKP reform sürecini tamamen terk etmemiş, ancak kendi siyasi tercihleri doğrultusunda bir reform sürecini takip etmiştir. Böylelikle meclis içerisinde artan
muhalefete rağmen halkın desteğine başvurmak suretiyle kendi meşruiyetini kazanmayı
başarmıştır.
Anayasal Antlaşmanın 2005 yılında Fransa ve Hollanda’da referandumlarda reddedilmesi, AB’nin hazmetme kapasitesi tartışmalarını gündeme getirmiştir. AB içerisindeki
anayasa krizi sonucu medyada çıkan haberler AB’nin Türkiye tarafından imajını olumsuz
yönde etkilemiştir. Türk halkı genelinde artmakta olan Avrupa şüpheciliğine katkı sağlayan bu kriz, AB’nin krizlerle uğraşan ve çekici olmayan bir bütünleşme hareketi olduğu
yönünde bir algı yaratmıştır (Sipahioğlu 57).
2005 yılından sonraki süreçte yapısal krizlerle mücadele etmek zorunda kalan AB bu
süreçte hazmetme kapasitesinin düşmüş olması gerekçesiyle Türkiye’ye müzakerelerin
açık uçlu olduğunu tekrar hatırlatmıştır. Örneğin 2008 yılında Avrupa genelinde yayılan
Avro krizi, mali konularla meşgul olan AB’nin kendi içine kapanmasına yol açmıştır. Türkiye ise ekonomik ilişkilerini çeşitlendirmek amacıyla Rusya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
ülkeleri ile ekonomik ve diplomatik bağlantılar kurmuştur (Sipahioğlu 63). Bu kapsamda dönemin Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 2009 yılında izlemeye başladığı ‘komşularla sıfır sorun politikası’ kapsamında Türkiye’nin yönü Batı’dan Ortadoğu ve
Arap dünyasına çevrilerek bu bölgelerle ittifak arayışı içerisine girilmiştir (Sipahioğlu 62).
2.4. 2011 ve Sonrası: Avrupalılaşmadan Uzaklaşma Süreci
2005-2010 yılları arasında AB’nin Türkiye’ye verdiği vetolar, bloke edilen fasıllar, çözümlenemeyen Kıbrıs sorunu ve alternatif ortaklık önerileri gibi sorunlar sebebiyle Avrupalılaşma yolunda hevesini kaybeden Türkiye 2011 yılından itibaren reformları durdurmuştur (Sipahioğlu, 52). Öte yandan Türkiye’nin Avrupalılaşma süreci üzerine yazılmış
mevcut literatür bu eğilimi aynı zamanda AKP’nin 2011 yılında oyların neredeyse yarısını
alarak kazanmış olduğu seçim zaferi sonucuna ve değişen hede lerine de dayandırmaktadır. Bu kapsamda Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu Birinci Dünya Savaşı sırasında kaybedilen toprakların yeniden Türkiye ile birleşmesi hede ini sıklıkla dile getirerek,
Türkiye’nin Balkanlar, Ortadoğu ve Orta Asya gibi önceki Osmanlı topraklarında liderlik
kurmasını hede lemiştir (Alpan 22). Ayrıca her ne kadar bu dönemde Avrupa’ya fazla referans verilmese de bu bölgelerle kurulması hede lenen ilişkiler yine de demokrasi, güçlü
sivil toplum örgütleri ve güçlü bir ekonomi gibi Avrupalı kavramlara başvurularak meşrulaştırılmaya çalışılmış ve böylelikle dış politikanın güçlendirilmesi hede lenmiştir.
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Yine de AB ve reform yanlısı STK’lar bu dönemde AB üyeliği ile reform sürecini desteklemeye devam etmişlerdir. Örneğin TÜSİAD istikrarlı ve tekrarlı bir şekilde AB üyelik
sürecinin ve Türkiye’de demokratikleştirici reformların yeniden başlatılması gerekliliğini
savunmuştur. Ancak Türkiye’deki sivil toplumun siyaset üzerindeki etkisi önceki dönemlerde olduğu gibi sınırlı kalmıştır (Yılmaz 96).
2012 yılına gelindiğinde Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin iktidarı kaybetmesi
üzerine Türkiye - AB ilişkileri açısından umut verici bir dönem başlamış, 17 Mayıs 2012
tarihinde Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında ‘Pozitif Gündem’ oluşturulmuştur. Bu
kapsamda Türkiye - AB arasındaki işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi ve oluşturulacak teknik çalışma gruplarıyla birlikte fasılların açılış/kapanış kriterlerinin en kısa
sürede yerine getirilmesini amaçlayan bir çalışma sistemi öngörülmüştür. İkili ilişkilerde
ilerleme sağlama potansiyeli olan ‘Pozitif Gündem’ 2014 yılında sona ermiştir (Avrupa
Birliği Başkanlığı).
Türkiye - AB ilişkilerinin gerilemesine sebep olan bir diğer olay 2013 yılının Mayıs
ve Haziran aylarında gerçekleşen Gezi Protestoları olmuştur. İlk olarak Taksim Gezi Parkı’nın korunmasını savunan gösteriler kısa sürede Türkiye genelinde yayılarak hükümet
karşıtı bir karakter kazanmıştır. Protestolar sırasında polis tarafından aşırı güç kullanılması sebebiyle birçok kişi yaralanmış, altı kişi de hayatını kaybetmiştir. Protesto boyunca
AKP hükümeti basını olaylar hakkında yayın yapmamaları için sansürlemiş, protestoculara karşı sert önlemler almış ve onları dış güçlerin bir aracı olmakla suçlamıştır. Siyasi
eylemciler ve gazetecilerin tutuklanması; protestolar süresince düşünce, ifade ve basın
özgürlüklerine kısıtlamalar getirilmesine benzer uygulamaların demokrasi ve insan hakları gibi değerlerle örtüşmediği gerekçesiyle AB ile ilişkiler durma noktasına gelmiştir.
Avrupa Parlamentosu yayınladığı ilke kararı ile AKP hükümetinin politikalarını eleştirmiş, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kararları tanımadığını ilan ederek
AB’ye rest çekmiştir. Bunun üzerine dış politikada yönünü Batı’dan Doğuya çeviren AKP
hükümeti, 2013 yılının Kasım ayında Avrasya ülkeleri ile işbirliği arayışları içerisine girmiştir (Yılmaz 97). Böylelikle artan Avrupa şüpheciliği ve Avrupalılaşmadan uzaklaşma
süreci ile birlikte AB konusundaki söylemler giderek olumsuz bir hal almıştır. Bu süreçte
AB’nin Türkiye’ye yönelik politikaları kadar Türk hükümetinin de maliyetleri yüksek olan
reformları yürütme konusunda motivasyonu kaybolmuştur.
İkili ilişkilerin duraksadığı bu döneme damgasını vuran olay, Arap Baharı’nın ortaya
çıkışı ile birlikte iç çatışmalardan kaçan göçmenlerin AB ülkelerine sığınmaya başlaması
olmuştur. Özellikle 2015 yılı ve sonrasında AB’ye göç akımları yoğunlaşmış, Avrupa’nın
birçok kentinde yaşanan terör saldırılarına bağlı güvenlik kaygıları ortaya çıkmıştır. Bu
süreçte AB genelinde yükselişe geçen popülist partilerle birlikte Avrupa şüpheci eğilim
artmış ve Avrupa kendi iç siyasetine yoğunlaşmıştır. Özellikle ortak bir göç politikası belirlemek konusunda girişimlerde bulunsa da çeşitli ülkelerin bu ikre karşı çıkması sebebiyle ortaya çıkan siyasi sorunlarla ilgilenmek zorunda kalmıştır.
AB genelinde yapılan görüşmeler neticesinde göç kontrolünün sınır ülkelerde yapılması kararı alınmış ve bu kapsamda Türkiye ile 2016 yılında Geri Kabul Anlaşması imza| www.ejsr.org
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lamıştır. Bu anlaşma ile AB prensipte Türkiye üzerinden kendi sınırlarına giriş yapan tüm
sığınmacıları Türkiye’ye geri gönderebilecek ve karşılığında Türk vatandaşlarına AB ülkelerine vizesiz seyahat hakkı tanıyacaktır. Ayrıca AB, Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı’nı (FRIT) başlatarak bu alanda yürütülecek projeleri destekleyecektir. Öte
yandan vize serbestisinden faydalanabilmesi için Türkiye’nin önüne 72 kriterden oluşan
bir liste sunulmuştur. Kendisine çizilen yol haritasında bu 72 kriterden 66 tanesini karşılayan Türkiye özellikle terörle mücadele kapsamında AB’nin isteklerini yerine getirmediği
için vize serbestisinden faydalandırılmamıştır (Nas, Pozitif Gündem).
2013 Gezi Protestoları sonrasında gerilmeye başlayan ilişkilere damgasını vuran bir
başka olay ise 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişimi ve beraberinde gelen demokrasi ve insan hakları ihlalleri tartışmaları olmuştur. Türkiye’de darbe girişimi bir demokrasi zaferi olarak yansıtılmış, hatta darbe girişiminin gerçekleştiği gün bir
demokrasi ve bu uğurda canını feda eden şehitlerin anılma günü olarak ilan edilmiştir.
Öte yandan Batı’da bu olay farklı şekilde algılanarak muhalefetin susturulmaya çalışıldığı
yönünde endişeler ortaya çıkmaya başlamıştır (İktisadi Kalkınma Vakfı, Darbe Girişimi).
Darbe girişiminin hemen ardından AB darbeyi kınamıştır. Ancak ilerleyen süreçte Türkiye
tarafından kapsamlı önlemlerin alınması amacıyla iki kez üst üste olağanüstü hal (OHAL)
ilan edilmesi AB nezdinde endişeler yaratmıştır. Bu kapsamda Avrupa Parlamentosu bu
durumun hukukun üstünlüğü ilkesine halel getirdiği gerekçesiyle Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması tekli inde bulunmuş ancak AB liderleri bu tekli i onaylamamıştır (Arısan-Eralp, Quo Vadis Türkiye).
2016 yılı genel olarak Türkiye - AB ilişkileri açısından gerilim ve belirsizliklerle dolu
bir dönem olmuştur. Darbe girişimi, göç akımları ve terör eylemlerinde yaşanan artışın dışında bu dönem Donald Trump ABD Başkanı seçilmiştir. Trump’ın başa gelmesiyle birlikte
ABD’nin siyasal ve jeopolitik güç ilişkilerinde yaşanan dönüşümler AB’ye ve AB’nin küresel
bir güç olma hede i üzerinde olumsuz etkiler doğurmuştur. Trump Dönemi’nde ABD’nin
Avrupa güvenliğinin garantörü olmayacağının anlaşılması üzerine AB de kendi içerisinde
güvenlik mekanizmalarına yoğunlaşmış, bu kapsamda Rusya ve Çin’in Avrupa’daki nüfuzunun azaltılabilmesi adına Batı Balkanlarla işbirliğine gitmiştir (Çelik). Biden Yönetimi
dönemini ikili ilişkileri açısından olumlu yorumlamasına rağmen ABD içerisindeki kutuplaşmalar sebebiyle AB artık en iyi olasılık olarak gördüğü Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi sürecine odaklanarak fayda elde etmeyi hede lemektedir (Güney).
2017 yılına gelindiğinde, Türkiye’de Nisan ayında yapılan anayasal referandum sebebiyle ikili ilişkiler zarar görmüştür. 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin ardından
2017 yılında anayasa değişikliği için gerçekleştirilen referandum öncesi Avrupa Komisyonu, geçilecek yeni başkanlık sisteminde kuvvetler ayrılığı ilkesinin gözetilmemesi ve
bunun kolaylıkla otoriter bir rejime dönüşebilmesi ihtimali sebebiyle Türkiye’ye uyarıda bulunmuştur (Arısan-Eralp, Quo Vadis Türkiye). Bu uyarıları dikkate almayan Türkiye
gerçekleşen referandum sonrası başkanlık sistemine geçişi gerçekleştirmiştir. Bu süreçte
kendi iç siyasi ve ekonomik gereklilikleri sebebiyle uzaklaşma yaşansa da ikili ilişkiler
hiçbir zaman kopma noktasına gelmemiştir.
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2011 yılından itibaren duran müzakere süreci Türkiye - AB ilişkileri açısından iki konu
üzerinden ilerleme sağlamaktadır. Bunlardan ilki yukarıda bahsi geçen mülteci anlaşması,
ikincisi ise Gümrük Birliği’dir. Gündemde yer almalarına rağmen bu iki konu da sağlıklı
bir işleyişe sahip değildir. Her ne kadar Gümrük Birliği’nin yenilenmesi için tara lar 2015
yılında bir araya gelerek müzakere sürecinin başlaması için gerekli çalışmaları tamamlamış olsalar da süreç 2016 yılında tıkanmıştır. Bunun temel iki sebebi 2016 yılında darbe
girişimine bağlı ilan edilen OHAL’lerin demokrasi ve insan hakları ilkelerine ters düşmesi,
bir diğeri ise 2017 yılında anayasal sistemin değişmesi ile başkanlık sistemine geçilmiş
olmasıdır (Nas, Gümrük Birliği). Bu kapsamda Gümrük Birliği’nin yenilenmesi konusundaki yetki Türkiye’nin demokrasi ve insan hakları karnesinin kötü olması sebebiyle üye
ülkelerden Avrupa Komisyonu’na devredilmemektedir (Aydın-Düzgit). 2018 yılında AB
Konseyi Türkiye’nin norm ve değerler açısından AB’den uzaklaşmış olması gerekçesiyle
Gümrük Birliği’nin yenilenmesi için gerekli müzakerelerin başlatılmayacağını belirtmiştir.
Bu gidişatta Türkiye – AB İlişkileri göz önünde bulundurulduğunda her zaman inişli çıkışlı bir trende sahip olduğu görülmektedir. Buna rağmen 2020 yılında ikili ilişkilerin önceki dönemlere göre daha büyük sorunlara maruz kaldığını söylemek mümkündür.
Bunlardan ilki, Türkiye’nin 2019 yılında Doğu Akdeniz’de başlattığı hidrokarbon enerji
kaynakları arama çalışmaları ve bir diğeri ise Suriye ve Libya’da gerçekleştirdiği müdahalelerdir. Bu olayların GKRY tarafından egemenlik alanı ihlali olarak değerlendirilmesinin
üzerine, AB de tüm adayı temsilen GKRY ve Yunanistan’ın arkasında durarak bu duruma
yoğun tepki göstermiştir. Türkiye’nin Libya’daki varlığı yalnızca GKRY ve Yunanistan’ı değil, aynı zamanda Fransa’yı rahatsız etmiştir (Nas, Pozitif Gündem). Bu ülkelerin Türkiye’ye yaptırım uygulanması yönünde AB’ye yaptığı talepler ise karşılıksız kalmıştır.
2020 yılının Ekim ayında gerçekleştirilen AB Konseyi’nin hemen ardından yayınlanan
Türkiye Raporu Doğu Akdeniz başlığı altında Türkiye’ye yönelik ağır eleştiriler barındırmakta ve Türkiye’nin bu bölgedeki politikalarını değiştirmesi durumunda pozitif gündemin yeniden oluşturulabileceği ihtimalinden bahsetmektedir. Bu dönemde Türkiye’ye
yaptırım uygulanması yerine diyalog kurma istekleri dile getirilmiştir. Bunun temel sebebi
göç, güvenlik ve enerji konularında önemli bir mütte ik olan Türkiye’yi yaptırımlarla düşmanlaştırmak yerine, AB’ye yakınlaştırmanın önünü açabilmektir (Nas, Pozitif Gündem).
Rapor kapsamında göç konusundaki işbirliğinden doğan sorumluluklarını yerine
getirmesi ve 3 milyon 600 bin Suriyeliye ev sahipliği yapması sebebiyle olumlu ifadeler
kullanılmıştır. Bununla birlikte iyice gerilemiş olan ikili ilişkiler sebebiyle müzakere ve
katılım sürecinin bahsi geçmemiş, bunun yerine karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinden söz
edilmiştir. Önerilen işbirliğinin gerçekleşmesi ise Ege ve Kıbrıs sorunlarının çözülmesine
bağlanması sebebiyle Türkiye açısından heyecan verici bir gelişme olmamıştır. Benzer şekilde, bu konular Gümrük Birliği’nin yenilenme görüşmelerinin yapılabilmesi için de bir
ön şart olarak Türkiye’ye sunulmaktadır (Nas, Pozitif Gündem). 2020 yılının Aralık ayına
gelindiğinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çalışmalarını tamamladığına denk gelmekteyiz. Bu sorunun bir süreliğine rafa kalkmış olmasından dolayı AB’nin pozitif gündem
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yaratma önerilerini dikkate alan Türkiye, ikili ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi yönünde bir karar almıştır (Çam ve Şeker).
2020 yılına damgasını vuran ve tüm dünyada sosyal, ekonomik ve siyasal krizlere yol
açan Covid-19 pandemisinin Türkiye - AB ilişkilerinin gidişatını ne yönde etkileyeceği soruları son dönemde gündemi meşgul etmektedir. Pandemi döneminde AB ülkelerinin ilk
zamanlarda yardım etmeyi geri çevirdiği İspanya ve İtalya’nın yardımına Türkiye koşmuş
ve bu ülkelere tıbbi malzeme desteği sağlamıştır. Yine de pandeminin Türkiye - AB ilişkilerine yönelik doğrudan olumlu bir etki yaratması beklenmemektedir (Arısan-Eralp, Schuman Deklarasyonu 5). Öte yandan zorlu pandemi sürecinde Çin ve Asya’da bulunan tedarik
zincirlerine erişim konusunda sorun yaşayan AB artık küresel zincirler yerine yakın bölgelerdeki güvenilir politikalara sahip olan ülkelere yönelmeyi hede lemektedir (Arısan-Eralp, Schuman Deklarasyonu 5). Türkiye ise bu arayış için evrensel değerlerle uyumlu bir
reform süreci içerisine girerek AB için önemli bir pazar haline gelmenin yolunu arayabilir.
Böylelikle pandeminin kendi ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini de azaltma konusunda olumlu bir adım atmış olacaktır. Bu konuda Türk Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
da açıklamalarda bulunarak Avrupa bölgesindeki tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve
iki tara lı fayda elde edilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu’na çağrıda bulunmuştur (Daily
Sabah). Özetle, her ne kadar pandeminin kısa vadede ikili ilişkiler üzerinde doğrudan bir
etki yaratması beklenmese de tara ların aralarında ekonomik toparlanma ve göç konularında önemli işbirliklerinin geliştirebilecekleri öngörülmektedir. Bu işbirlikleri AB tarafından Türkiye’nin reforma gitmesini gerektirse de Türkiye’nin bu dönemde ikili, bölgesel
ve küresel işbirliklerine önem vereceği düşünülmektedir (Yeni Akit).
Son olarak, 2021 yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “demokratik ve ekonomik
reform yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda Türkiye’nin AB ve ABD gibi batılı mütteiklerle ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi beklenmektedir (Duran). Bu doğrultuda ilk adım Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2 Mart
2021 tarihinde Erdoğan tarafından açıklanan ‘İnsan Hakları Eylem Planı’ ile atılmıştır. Söz
konusu Eylem Planı ile ‘özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye’ hede lenmekte ve bu kapsamda kamusal alanda değişiklikler yapılması öngörülmektedir (Birgün).
Bu Eylem Planı insan hakları, insan onuru ve hukuk önünde eşitlik gibi birçok evrensel
hukuk normunu içinde barındırması ve AB Temel Haklar Şartı ile uyum göstermesi sebebiyle Türkiye’nin AB sürecinin ilerlemesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir (Zeytinoğlu).

36
36

Krı̇zler çağında Türkı̇ye - Avrupa Bı̇rlı̇ğı̇ ı̇lı̇şkı̇lerı̇ ve geleceğe yönelı̇k projeksı̇yonlar

SONUÇ
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu andan itibaren münhasır medeniyetler seviyesine
çıkmak amacıyla Batı’yı bir varış noktası olarak değerlendirmiştir. Bu eğilim sayesinde
köklü bir geçmişe sahip olan Türkiye - AB ilişkileri aynı zamanda kurumsallaşarak birbirine bağımlı hale gelmiştir. Karşılıklı bağımlılık kapsamında değerlendirildiğinde Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların çoğu AB kaynaklıdır ve toplam ticaret içerisinde AB’nin payı büyüktür. AB aynı zamanda Türkiye’nin demokratikleşme ve kalkınma
sürecinde bir rehber görevi üstlenmiştir. AB açısından ise geniş bir pazar sunmasının yanı
sıra enerji ve güvenlik konularında stratejik bir konuma sahip olması sebebiyle Türkiye
önemli bir mütte iktir. Özellikle 2015 yılı sonrasında yaşanan göç akımları ve beraberinde
ortaya çıkan güvenlik kaygıları kapsamında AB’nin sınırlarının Türkiye tarafından kontrol
altında tutulduğu söylenebilir.
Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinin başlamasının ardından her iki taraf içeride ve
dışarıda ortaya çıkan krizlerle yoğun bir şekilde mücadele etmek zorunda kalmıştır. Krizlerle mücadele aşamasında ikili ilişkiler bazı dönemlerde kopma noktasına gelse de kurumsallaşmış ilişkileri sayesinde uzlaşı sağlamayı başarmış ve aralarındaki ittifakı devam
ettirmişlerdir. Her ne kadar işleyiş konusunda sorunlar çıksa da göç ve gümrük birliği her
iki tarafı birbirine bağlı kılan temel politika alanlarıdır. Bu alanlar sayesinde 2020 yılında
Doğu Akdeniz’de gerçekleşen gerilimlere rağmen AB Türkiye’yi kendisine düşmanlaştırmayı göze alamayarak, Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulamaktan kaçınmış ve zeytin dalı
uzatarak pozitif gündem oluşturma konusunda öneri sunmuştur.
Son dönemlerde yenilenmesi öngörülen gümrük birliği ve vize serbestisinin sağlanması talepleri Türkiye’nin demokratikleşme konusunda atacağı adımlara ve gerçekleştireceği reformlara bağlanmıştır. Öte yandan Türkiye’deki Avrupa şüpheci tavrı tetikleyen
etkenlerden en önemlisi AB’nin çifte standartlı politikaları olmuştur. 2020’li yıllar için
öngörülen krizler çağında Türkiye ve AB’nin karşılıklı olarak istişareler yürüterek orta
noktayı bulması gerekmektedir. Özellikle Covid-19 pandemisinin ardından çok tara lı işbirlikleri ve yönetişim sistemlerine duyulan ihtiyacın anlaşılmasıyla birlikte, Türkiye’nin
AB’nin olmadığı bir gelecekte değişen dünya düzeni içerisinde yalnız kalarak ekonomi,
ticaret, iklim ve dijital dönüşüm alanlarındaki gelişimini sağlayamayacağı söylenebilir.
AB de Çin, Rusya ve ABD gibi güçlerle birlikte çok kutupluluğa dönüşen sistem içerisinde
kendi güvenliğini sağlaması ve küresel bir aktör olabilme yolunda sağlam adım atabilmesi
için Türkiye gibi güvenilir mütte iklere ihtiyaç duymaktadır. Kriz dönemlerinde gerileyen
ikili ilişkilerin kriz sonrası dönemde daha sağlam inşa edildikleri varsayımı ile Türkiye
ve AB’nin gelecekte de kurumsal ilişkileri koparamayacağı, kendi yapılanması içinde çok
vitesli bir sisteme dönüşen AB’nin Türkiye ile ortaklığın devamı konusunda da bir orta yol
bulacağı öngörülmektedir.
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Özet
Avrupa Birliği (AB) ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler yaklaşık otuz yıldır başta ticaret olmak
üzere, ekonomi, mevzuat ve kültürel boyutlu uyum ve yakınsama çabaları ile günümüze ulaşmıştır. Bu süreçteki en önemli adım ise 21. yüzyıl’a bir adım kala imzalanan 1999 AB-Azerbaycan
Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması olmuştur. 2004 yılında Avrupa Komşuluk Politikası (ENP)
kapsamında yer alan Azerbaycan, 2009 yılında ise AB’nin üyelik perspektifinin dışında kalan
fakat ortaklık stratejisinin potansiyel üyeleri olan doğu komşuları Belarus, Ukrayna, Moldova,
Ermenistan ve Gürcistan ile birlikte Doğu Ortaklığı (EaP) girişiminin bir bileşeni olmuştur. Bu
kurumsal arkaplana rağmen AB ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler Dağlık Karabağ meselesi, enerji
jeopolitiği ve çok taraflı bölgesel siyaset ekseninde şekillenmektedir. Azerbaycan’ın etnik ve kültürel bağlar ile yakın akrabası olan Türkiye’nin bölgesel ağırlığı ve AB ile olan köklü geçmişi de bu
denkleme katıldığında, ikili ve çok tara lı ilişkilerde karşılaşılan zorluklar ve varolan fırsatlar daha
da belirginleşmektedir. Bu bağlamlardan hareketle bu çalışmada 2000’li yılların başından bu yana
AB ile Azerbaycan ilişkilerinin çerçevesini çizen anahatlar incelenmekte ve mevcut ilişkilerin daha
da derinleşmesine dair mevcut zorluklar ve fırsatlar tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği - Azerbaycan İlişkileri, Avrupa Komşuluk Politikası,
Doğu Ortaklığı, Enerji, Dağlık Karabağ, Türkiye.
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EUROPEAN UNION - AZERBAIJAN RELATIONS IN THE 21st CENTURY:
CHALLENGES, OPPORTUNITIES AND TURKEY

Abstract
The relations between the European Union (EU) and Azerbaijan have reached the present
day for nearly thirty years, through the harmonization and convergence efforts particularly on
trade, and economy, legislation and cultural dimensions. The most important step in this process
was the 1999 EU-Azerbaijan Partnership and Cooperation Agreement, which was signed one
step before the 21st century. Azerbaijan has been included in the European Neighborhood Policy
(ENP) in 2004, and also been a component of the Eastern Partnership (EaP) initiative in 2009 with
EU’s eastern neighbors that are outside the EU’s membership perspective but are the potential
members of the ‘partnership’ strategy: Belarus, Ukraine, Moldova, Armenia and Georgia. Despite
this institutional background, the relations between the EU and Azerbaijan are shaped around the
Nagorno-Karabakh issue, energy geopolitics and multilateral regional politics. As the Azerbaijan’s
close relative through ethnic and cultural ties, when the Turkey’s in luence in the region and
its deep-rooted past with the EU taking into consideration, the challenges and opportunities in
bilateral and multilateral relations become more evident. Based on these contexts this study
examines the outlines that have drawn the framework of relations between the EU and Azerbaijan
since the early 2000s, and discusses the challenges and opportunities for further deepening of
existing relations.
Keywords: European Union - Azerbaijan Relations, European Neighborhood Policy,
Eastern Partnership, Energy, Nagorno-Karabakh, Turkey.
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1. GİRİŞ
Batı Asya ile Doğu Avrupa’nın buluştuğu Avrasya topraklarında bir Güney Kafkasya
ülkesi olan Azerbaycan ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ekonomik, politik ve kültürel ilişkiler, 2004 yılında AB’nin üyelik perspekti i dışında yer alan komşularına yönelik başlattığı bir
dış politika programı olan Avrupa Komşuluk Politikası (ENP) ve onun devamı niteliğindeki
‘Doğu Ortaklığı’ (EaP) girişimi kapsamında şekillenmektedir. ENP, Birliğin bir resmi politika
belgesi olarak 16 ülkeyi kapsamakta ve Azerbaycan da bu ülkelerin arasında yer almaktadır.
ENP’yi tamamlacı nitelikte bir girişim olarak 2008 yılında imzalanan ve ilk zirvesini
2009 yılında Prag’ta gerçekleştiren EaP anlaşması ise Azerbaycan ile birlikte Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna gibi altı eski Sovyet ülkesini içermektedir. Böylelikle
bahse konu girişimler ve çok tara lı anlaşmalardan anlaşılacağı üzere AB ile Azerbaycan
ilişkilerini belirleyen siyasi düzlem, en büyük dayanağını Birliğin ilan ettiği resmi politika
belgelerinden almakta ve bu doğrultuda belirlenen gündem ve stratejiler üzerinden gerek
ikili gerekse bölgesel düzeyde şekillenmektedir.
Sovyetler Birliği’nden ayrılışından bugüne uzanan süreçte Azerbaycan ekonomisinin yapısal dönüşümü, emsalleri olan doğu bloğu ülkelerinde gerçekleşen dönüşümden
farklı bir biçimde, doğal kaynak ekonomisinin ve dolayısıyla enerji sektörünün gelişimiyle
belirginleşen bir seyir izlemiştir. Bu yönüyle ele alındığında Birliğin Azerbaycan ile ilişkilerinde enerji konusuna asli bir önem atfetmesi şaşırtıcı değildir. Öyle ki Birliğin bölgeye dair
resmi belgelerine yansıyan hukukun üstünlüğü, demokratikleşme veya Dağlık Karabağ gibi
meseleler özelinde koşullu politik yaklaşımlarını çoğu kez geri plana iterek pragmatik bir
politika setini öncelediği dikkati çeker (Nuriyev 155).
Diğer bir anlatımla, AB ile Azerbaycan arasında Birliğin yumuşak güç (soft power) yaklaşımını çoğu zaman realpolitik ile ikame ettiği çizgide belirginleşen ikili ilişkiler, her iki
tarafın da potansiyel anlamda kazançlı çıktığı enerji alanında yoğunlaşmaktadır. Keza Güney Hazar havzasında yer alan Şahdeniz başta olmak üzere doğalgaz ve petrol yatakları ile
bölgenin jeopolitik ve jeoekonomik açıdan önemi ve Rusya etkeni de hesaba katıldığında,
tara lar arası ilişkilerin belli bir istikrar düzeyini koruma zorunluluğu daha iyi anlaşılabilmektedir.
Bu boyutlarıyla birlikte değerlendirildiğinde AB’nin Güney Kafkaslar stratejisi, bölgenin
Batı ile ilişkilerinde güven ve istikrar ortamının sağlanmasını ve sürdürülebilir bir rotada ilerleyebilmesini destekler niteliktedir. Diğer bir deyişle enerji bağımlılığı, AB’nin Azerbaycan’a
yönelik dış politika stratejisinin ana öğesi ve ikili ilişkilerinde asli belirleyici konumundadır.
AB’nin enerji tedariğinde Rusya’yla olan bağımlılık ilişkisi de bu denkleme katıldığında, Birliğin Azerbaycan’a yönelik stratejisinin neden kendine has norm ve değerleri öncelemek suretiyle değil de karşılıklı ekonomik çıkar ve beklentiler temelinde kurgulandığı netleşir.
AB’nin Güney Ka kasya bölgesi ve Azerbaycan özelindeki politik yaklaşımları, bölgesel
güvenlik/istikrar beklentisi ve enerji bağımlılığı üzerinden şekillenirken, Rusya’nın Sovyet42
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ler’den artakalan Güney Ka kas coğrafyasındaki tarihsel etki kapasitesi, bir yanda bölgesel
ilişkileri belirleyen denklemin her iki tarafını, diğer yanda ise iki güçlü bloğun doğrudan
çatışmasını olasılık dışına iten gerekçeleri sunmaktadır. Sonuç olarak ENP ve EaP sayesinde,
bütün bu dinamiklerin hesaba katılabileceği, Azerbaycan ile AB arasındaki siyasi, ekonomik
ve sivil toplum ortaklığının ilerleyebileceği çerçeve de çizilmiş olmaktadır. Azerbaycan ile
olan tarihsel ve kalıtsal bağlarının yanı sıra AB’nin bölgedeki en yakın ve nispeten en bütünleşik komşusu olan Türkiye de kaçınılmaz olarak bu bölgesel denklemin başlıca aktörü
konumundadır.

2. BATI’DAN UZAK HAZAR’DAN YAKIN: AB’NIN DOĞU ORTAĞI AZERBAYCAN
Uluslararası ilişkilerde enerji meselesi özel bir öneme sahiptir. Bu önem şu şekilde de ifade edilebilir; “şayet enerji sektörü söz konusu ise, coğrafi mesafeler ortadan
kalkmaktadır”. Benzer şekilde mesafeleri anlamsız kılan bir diğer boyut da, çevre ülkeler arasında yaşanan ve/fakat uluslararası hale gelmek suretiyle kökleşmiş/derinleşmiş
bölgesel ihtilaf ve çatışmalardır. Dağlık Karabağ, tam da bu noktada bir turnusol işlevi
görmektedir.
Dağlık Karabağ meselesinde AB, özel temsilcilik misyonu da dahil olmak üzere izlediği politikalar ile öteden beridir bölgede inisiyatif almaya ve etkin bir aktör olmaya çalışmış, bununla birlikte 1990’lı yıllarda yaşanan pek çok uluslararası siyasi kriz ve çatışmada
olduğu gibi kendi içerisinde uyumlu ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyamamıştır. Bu
durum, özellikle Birliğin üyelik perspekti ine konu olmayan bölgelerdeki siyasi ataletini
ve etkisizliğini yansıtmasının yanı sıra onun meşhur dönüştürücü potansiyelinin sorgulanmasını da kaçınılmaz kılmıştır (van Gils). Nitekim ABD ve Rusya’nın karşılıklı kutupları
temsil ettiği bu ve benzeri ihtilaf bölgelerinde AB, üçüncü bir güç olarak ağırlığını hissettiremediği gibi, bu iki süper gücün izlediği yeknesak ve kararlı politik adımları atabilecek
Birlik-içi konsensustan da mahrum durumdadır.
Enerji güvenliği boyutu da bu denkleme dahil edildiğinde Birliğin ENP ve EaP girişimleri üzerinden bölge ile kurduğu ilişki, Minsk Grubu çalışmalarının desteklenmesi, özel
temsilcilik misyonuna ağırlık kazandırılması ve muhtelif inansal desteklemeler yoluyla
kısmi ekonomik yakınsama adımlarının atılmaya çalışılmasından ibarettir (Aras 115).
Keza yine 1990’lara benzer şekilde 2020 Dağlık Karabağ savaşında da görüldüğü gibi,
ateşkesin üzerinden geçen çeyrek asırdan fazla bir süreye rağmen meseleye taraf hiçbir
siyasi gücün barışçıl söylemlerin ötesine geçerek kalıcı bir çözümün sağlanabilmesi adına
rasyonel bir katkı sunamadığı ortadadır.
AB, yenilenen ENP kapsamında Doğu Avrupalı komşularının tamamı ile ikili düzeyde Ortaklık Anlaşmaları imzalamayı ve kendine has norm ve değerler silsilesi üzerinden
bölge üzerindeki nüfuzunu gerçek manada artırabilmeyi hede lemektedir. Bununla birlikte kısmen yukarıda değinilen mevcut handikaplardan dolaylı/dolaysız dayanak bulan ve
Birliğin Azerbaycan ile ilişkilerine yansıyan bir takım zorluklar mevcuttur. Örneğin Azerbaycan’ın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğinin hala gerçekleşmemiş olması, bu yönüyle
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Azerbaycan’ın, çerçevesi küresel sistemin egemenlerince çizilmiş olmakla birlikte küresel
sisteme entegrasyon anlamına gelen ağın dışında yer alması önemli bir zorluk olarak belirginleşmektedir.
Böylelikle, her ne kadar Avrupa Konseyi’nin bir üyesi olsa da Azerbaycan’ın, küresel
sisteminin ana akım birlikteliğini temsil eden DTÖ kriterleriyle mevcut mesafesi, AB’nin
Azerbaycan ile olası bir ortaklık anlaşmasının başlıca öğelerini teşkil edecek olan Derin
ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement/
DCFTA) özelinde somut ve nihai adımların atmasına da engel teşkil etmektedir. Bu nedenle DCFTA üzerinden Gürcistan, Moldova ve Ukrayna örneğindeki gibi Avrupa Tek Pazarı
ile kısmi sektörel bütünleşme fırsatını yaratabilecek elverişli zemin de oluşamamaktadır.
Diğer bir deyişle, bu zeminin oluşması için bir önkoşul olan DTÖ üyeliği, bu noktadaki
kapsamlı bütünleşmeye dair resmi müzakerelerin önüne set çekmekte ve uluslararası sistemin dışında yer alan Azerbaycan ile AB arasındaki ortaklık düzeyine geçiş dinamiklerinin karşısındaki başlıca zorluğu temsil etmektedir.
AB ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin miladı, 1999 yılında yürürlüğe giren AB Azerbaycan Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması’dır (EAP). Ticari, ekonomik ve sosyal kalkınma ayakları üzerindeki siyasi köprüyü oluşturan bu kapsamlı başlangıç, Birliğin Doğu Avrupalı ülkeler ile gerçekleştirdiği diğer Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmaları’nda (PCAs) yer
alan kapsam ve koşulları içermektedir. Siyasi diyalog, yatırım, ticaret, ekonomik işbirliği,
mevzuat uyumu, kültür, bilim vb. çok sayıda yakınsama alanını kapsayan Anlaşma, uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülebilirliği, anlaşmazlıkların barışçıl çözümü, demokrasi
kurallarına ve insan haklarına saygı ile pazar ekonomisinin desteklenmesi gibi taahhütlerden oluşur (European Union 1999).
Bu anlaşmanın açtığı kanaldan devam eden ENP ve ardılı/tamamlayıcısı niteliğindeki
EaP girişimi ise yukarıda da açıklandığı üzere ikili ilişkilere derinlik kazandıracak olan
süreci başlatmıştır. Azerbaycan ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesini, ekonomik gelişme ve mevzuat uyumunun sağlanarak fırsatların çoğaltılmasını,
daha somut ifadeyle ekonomik anlamda karşılıklı açılmayı, ticarette tarife dışı engellerin azaltılmasını, büyüme ve yatırımlara ivme kazandırmak suretiyle Birliğin diğer Doğu
komşuları ile olduğu gibi Azerbaycan ile de daha yakın ilişki kurmasına uygun koşulları
sunmaktaydı (European Commission 2006: 7).
Güney Ka kasya ülkelerinin de ENP’ye dahil edilmesinden sonra AB, PCA’lardan daha
ileri düzeyde ortaklık bileşenleri sunabilme potansiyeli olan Azerbaycan Eylem Planı’nı
2006 yılında kabul etmiştir. Eylem planında özellikle demokratikleşme, insan hakları, sosyo-ekonomik reform, yoksullukla mücadele, enerji, Ermenistan ile Dağlık Karabağ meselesinin çözümü ve sektörel konular kapsamında AB’nin Azerbaycan ile ortaklaşa çalışacağı başlıklar açıklanmıştır. Nitekim Azerbaycan’ın DTÖ’ye üyeliği gerçekleşir gerçekleşmez
PCA kapsamında DCFTA müzakerelerinin de başlatılacağı AB tarafından açıklanmıştır
(European Commission 2006: 10).
AB ve Azerbaycan ilişkilerin henüz erken döneminde en çok kayırılan ülke prensibi
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ile uyarlı biçimde ithalat ve ihracatta uygulanan kısıtlamaları sınırlandırma konusunda
uzlaşmış, AB’nin yaklaşımı doğrultusunda aralarındaki ticarette diğer doğu komşuları
gibi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Azerbaycan’ın tek pazara girişini kolaylaştıran adımlar atılmış ve tara lar arasındaki ticaret hacmini artırma fırsatı doğmuştur (European Commission n.d.). Esasen temelleri 1993 yılında atılan bu ticari yakınsama,
o tarihte tekstil ürünlerine yönelik imzalanan anlaşma ile başlamıştır. 1999 yılında revize edilen anlaşma, 2004 yılında bazı tarım ürünleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Tarımsal ticarette tara lar arasında imzalanan anlaşmanın gelecekte PCA kapsamında
derinleşmesinin ve böylelikle tarım ürünleri ticaretinde tarife serbestisinin sağlanarak
Azerbaycan’ın tek pazara yönelik daha geniş haklardan yararlanabilmesinin önü açılmıştır (European Commission 2005: 7).

3. BÖLGESEL MESELELERDE KÜRESEL GÜNDEM: ÇÖZÜM FIRSATLARI VE
MÜDAHIL TARAFLAR
Dağlık Karabağ meselesi Güney Ka kaslar’da istikrar ve refahın artırılması önünde en büyük engeli teşkil etmektedir. 2003 yılından bu yana bölgede görevli özel temsilcilik misyonu, AB ve bölge ülkeleri arasında diyaloğun artırılması, bölgesel kalkınma
programlarının gerçekleştirilmesi için kapsamlı politikaların geliştirilmesi ve mevcut
bölgesel çatışmaların çözümü ile kalıcı barışın tesisi için Birlik adına görevlendirilmiş
durumdadır. Bu misyon aynı zamanda Dağlık Karabağ meselesinin çözümü için Fransa,
ABD ve Rusya’dan oluşan AGİT Minsk Grubu ile de yakın temasta ve ortak mesai içerisindedir.
Dağlık Karabağ meselesinin yanı sıra bölge açısından küresel düzeyde yansımaları
olan diğer önemli mesele, Türkiye’nin de başlıca aktör olarak merkezinde yer aldığı ve Asya’dan Avrupa’ya uzanmakta olan enerji ve taşıma hatlarına ilişkindir. Nitekim Azeri doğal
gazının Avrupa’ya akışı için 2011 yılında imzalanan ortak deklarasyondan bu yana AB,
enerji tedariğinde Rusya ile olan asimetrik ilişkisinden kaynaklanan zorluğu aşabilmek
adına konuya özel bir önem atfetmiş ve bunun yanı sıra Birliğin potansiyel ortak ülkesi
olarak Azerbaycan ile arasındaki ticaret hacminde kayda değer artışların gerçekleşmesi
öngörülmüştür (Deutsche Welle).
Azerbaycan’dan Avrupa’ya Güney Gaz Koridoru (The Southern Gas Corridor) güzergahının son parçası olan Trans Adriyatik Boru Hattı’nın (TAP) tamamlanmasıyla birlikte ilk
sevkiyat 31 Aralık 2020’de gerçekleşmiş durumdadır. TAP, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru
Hattı (TANAP) ve Güney Ka kasya Boru Hattı ile birlikte güney koridorunun Avrupa ayağını oluşturmakta ve Şah Deniz 2 havzasından Avrupa’ya ticari gaz akışını ağlamak üzere
Türkiye ile Yunanistan sınırında TANAP’a bağlanmaktadır. Böylelikle Azerbaycan doğal
gazının Avrupa’ya doğrudan taşınması, AB’nin enerji arz çeşitliliği ve güvenliği anlamında
elini güçlendirmekte (Bloomberg), diğer tarafta ise Azerbaycan ve Türkiye açısından jeoekonomik açıdan önemli bir aşamayı temsil etmektedir.
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Kuzeyinde Rusya, güneyinde İran, doğu tarafında ise Kazakistan ve Türkmenistan gibi
petrol zengini aktörlerin varlığında Azeri enerji kaynaklarının boru hatları vasıtasıyla Avrupa’ya taşınması, AB ve Azerbaycan açısından karşılıklı ve çok boyutlu fayda ve fırsatlar
anlamına gelmektedir. Bahse konu hatlar, her iki tarafın Rusya’ya olan ekonomik ve politik
bağımlılığını azaltan güncel stratejik kazanımlar olarak belirginleşmektedir. Bu kazanımlar yalnızca ekonomik açıdan değil, Dağlık Karabağ başta olmak üzere uluslararası düzeye
taşınmış meselelerde Azerbaycan’ın daha bağımsız denge politikaları izleyebilmesi anlamında siyasi açıdan da kritik hamleler olmuştur. Rusya’nın eski Sovyet coğrafyasında yer
alan ülkeler üzerindeki nüfuzunu dolaylı veya gerektiğinde doğrudan/askeri müdahale
şeklinde kullanabildiği bir konjonktürde Azerbaycan açısından siyaseten bağımsızlığın,
enerji alanında izlenecek olan bağımsız ekonomik kararlardan geçtiği açıktır.
Bunun yanı sıra geleneksel kaynakların kıtlığı ve enerji maliyetlerindeki yükseliş, bir
yanda ülkeler açısından enerji verimliliğini daha yaşamsal hale getirmekte, diğer yanda ise yenilenebilir/sürdürülebilir enerji konusunu gündemin merkezine taşımaktadır.
Örneğin AB’nin enerji verimliliğinde ileri teknoloji profiline sahip ülkesi Almanya, verimli
ve güvenli enerji hedefine yönelik gelecekte enerji ithaline bağımlılığın azaltılmasını da
içeren kıta ölçeğindeki girişimlerin öncüsü konumundadır. Bu bağlamda Azerbaycan ve
AB’nin lokomotif gücü olan Almanya arasındaki enerji ilişkilerinin güçlendirilmesi büyük
önem arz etmektedir. Bunun için öncelikle, yasal düzenlemelerin AB müktesebatına uyarlı
hale getirilmesi, enerji verimliliği konusunda yatırımcılara rekabet kuralları çerçevesinde
mali desteklerin sağlanması, enerji kaynaklarının bölgesel karakteristiğini dikkate alarak
kapasitese artışının sağlanması ve tüketim kültürünü dönüştürecek farkındalıkların yaratılması önemlidir (Gholizadeh 65-67). Bu aynı zamanda Azerbaycan’ın salt doğal kaynaklara dayalı bir ekonomi olmaktan çıkabilmesi ve yeşil enerji politikalarına ve mevzuatına
uyarlı biçimde çevre ve enerji standartlarını güçlendirebilmesi, fosil yakıtlara alternatif
süreçlerin ön plana çıktığı bir konjonktürde gerek enerji sektörünü gerekse ekonomik
aktivitelerini çeşitlendirebilmesi fırsatına karşılık gelmektedir.

4. İKİLİ İLİŞKİLERDE ÜÇÜNCÜ BOYUTLAR: KARADENİZ, EKONOMİ VE TÜRKİYE
Romanya ve Bulgaristan’ın 2007 yılında AB üyesi olmasıyla birlikte Birliğin sınırları
Karadeniz kıyılarına ulaşmıştır. Aynı yıl AB, Karadeniz bölgesindeki işbirliğini desteklemek üzere Karadeniz Sinerjisi’ni başlatmıştır. 2006 yılında Romanya’da başlatılan Diyalog
ve Ortaklık için Karadeniz Forumu (Black Sea Forum for Partnership and Dialogue) Romanya’nın 2007 yılında AB üyeliğine kabul edilmesi sonrasında bir AB girişimi haline gelmiştir. Böylelikle Karadeniz’i çevreleyen ülkeler arasında bölgesel işbirliğinin desteklenmesi
AB’nin önerdiği esnek bir hükümetlerarası forum mekanizması ile gerçekleşmiş, yeni diyalog kanallarının açılmasıyla birlikte bölgesel ve küresel zorluklara karşı siyasi işbirliği
hede lenmiştir (EEAS).
AB’nin bölgesel ve küresel bir aktör olarak nüfuzunun güçlendirilebilmesi için Karadeniz bölgesinde çok tara lılığı esas alan bölgesel işbirliğinin başarısı belirleyici bir öne46
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me sahiptir. AB kuralları çerçevesindeki bölgesel düzenin koşulluluğa dayalı AB teşvikleri
ile sağlanma hede i, Azerbaycan için de geçerlidir. Keza Karadeniz Sinerjisi’ne üye ülkeler gönüllülük esasına dayalı hükümetlerarası düzeyin şemsiyesi altında bölgesel gelişim
odaklı proje ve tedbirleri katılımcı bir konsensus çerçevesinde uygulamaktadır. Bu yolla
bölgesel düzeyde sınır ötesi işbirliği, yerel yönetimler, sivil toplum alanlarında hükümetlerarası muhtelif tematik işbirliği olanakları yaratılmaktır.
Azerbaycan’ın yanı sıra Gürcistan, Ermenistan, Moldova, Ukrayna ve Romanya da Karadeniz Sinerjisi’nin üyeleridir. Türkiye ve Bulgaristan ise gözlemci konumundadır. Gelinen noktada sınır ötesi işbirliği, sivil toplum bağlantısı, araştırma ve inovasyon, mavi
büyüme, balıkçılık, iklim değişikliği ve çevresel koruma alanlarındaki bağlantı tüm üyeler
arasında sağlanırken; taşımacılık, eğitim, enerji, kültür ve turizm gibi alanlarda ise bazı
üyeler bazında sınırlı bir işbirliğinin söz konusu olduğu dikkati çekmektedir. Benzer şekilde Karadeniz Sinerjisi’yle hede lenen işbirliği alanlarından olan ticaret, istihdam ve sosyal
ilişkiler bağlamında da kayda değer bir ilişkiler ağının oluşturulamadığı görülecektir.
Karadeniz havzasındaki ülkelerin Güney Ka kaslar ile bağlantısının sağlanması
üzerinden Azerbaycan’ın Hazar havzasındaki üretiminin Avrupa’ya güvenli yollardan aktarılması ve bölge istikrarının sağlanması Sinerji’nin asli politik hede lerindendir. Azerbaycan’ın Karadeniz kıyısında olmamasına karşın Karadeniz Sinerjisi’nde yer alması ENP
ve EaP’deki pozisyonunu destekleyebilme amacını taşımaktadır. Esasen EaP ve Karadeniz
Sinerjisi farklı nitelikte oluşumlar olsalar bile her ikisi de ENP’yi tamamlayıcı nitelikte
hükümetlerarası forumlardır. Karadeniz havzası petrol ve gaz üreten ülkeler ile AB pazarı
arasında bir nevi köprü konumundadır. Hazar Havzasından gelen enerjinin arz ve taşınmasındaki güvenlik koridori Karadeniz Sinerjisi üyelerinden geçmektedir. Bu nedenle Güney Gaz Koridoru üzerindeki ülkelerin Sinerji’de yer alması ayrı bir önem arz etmektedir.
Çalışmanın ilk bölümünde de değinildiği üzere AB ile Azerbaycan arasında 1999 yılında temelleri atılan ilişkilerin, sonraki yıllarda derinleşmesi ve güncellenmesi adına pek
çok adım atılmıştır. Son olarak ortak ticari düzenleri güncellemek amacıyla 2017 yılında
yeni bir kapsayıcı anlaşma hedefiyle müzakereler başlatılmıştır. Bu süreçte AB, Azerbaycan’ın DTÖ üyeliğini teknik yardımlar ile de destekleyeceğini ilan etmiş, bunun yanı sıra
gerçekleşen yedi ticari raunddan sonra tara lar eski anlaşmanın geliştirildiğini duyurmuşlardır.
Bütün bu işbirliği platformlarının ötesinde reel ticari ilişkilerin seyri, ikili ilişkilerin
en önemli boyutu ve taşıyıcısı olmaya devam etmektedir. AB ile Azerbaycan arasındaki
ticaretin son yıllardaki seyri incelendiğinde (Tablo 1), mal ticareti açısından Birliğin Azerbaycan’a karşı önemli miktarda bir ticaret açığı vermeye devam ettiği görülecektir. Azerbaycan’ın enerji ihracatından kaynaklanan bu ticaret fazlası, 2017’de yaklaşık 8 milyar
Euro iken, 2018 yılında 10 milyar Euro düzeyine yaklaşmış, 2019 yılında ise yaklaşık 9
milyar Euro düzeyinde gerçekleşmiştir.
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Tablo 1. AB-Azerbaycan Mal Ticareti (Milyar €)
Yıllar

AB İthalatı

AB İhracatı

Ticari Denge

2017

9.3

1.5

-7.9

2018

11.3

1.6

-9.7

2019

10.6

1.8

-8.8

Kaynak: EU Commission, 2021.

Azerbaycan’ın toplam ticaret hacmi içerisinde AB’nin payı %36.7’dir. Bununla birlikte
Azerbaycan toplam ihracatının %51’ini AB ile gerçekleştirmekte, toplam ithalatının ise
yalnızca %16’sını AB’den karşılamaktadır. Azerbaycan’ın toplam ticaret hacmi ve ihracat
payında AB birinci, ithalatında ise ikinci sırada yer almaktadır. AB’nin Azerbaycan’dan
ithalatında enerji ürünleri ilk sırada yer alırken, AB’nin Azerbaycan’a ihracatında ise makina ve ulaşım ekipmanları ilk sırada yer almaktadır. Azerbaycan’ın 2019’da AB’ye fosil
yakıtlar ve maden ürünlerini içeren ihracatı 10.46 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. Bunun, Azerbaycan’ın AB’ye gerçekleştirdiği tüm ihracat hacmindeki payı yaklaşık %98.6
olmuştur.
Ticari ilişkilerin yanı sıra 2009’dan bu yana Azerbaycan’a yönelik AB destekli kredilerin miktarı yaklaşık 227 milyon Euro’yu bulmuş ve 12.500 şirket bu fonlardan faydalanmıştır. Yanı sıra son 10 yılda 50 eşleştirme projesi hazırlanmış, 40 tanesi tamamlanmış, 6
tanesi devam etmekte, 4 tanesi de hazırlık aşamasındadır.
AB ve Azerbaycan 2018 Eylül’ünde aralarındaki yeni ticari ilişkiyi şekillendirecek
ortaklık önceliklerini gelecekteki AB-Azerbaycan ortaklığına rehberlik edecek politik
öncelikler bağlamında belirlemiştir. Avrupa Komisyonu ve AB Dış İlişkiler Eylem Birimi
hazırladıkları yıllık raporlarla Azerbaycan’ın ilerleme durumunu değerlendirmektedir.
1997 yılında DTÖ üyeliği için başvuran ancak üyelik süreci henüz tamamlanmamış olan
Azerbaycan’ın AB ile ileri düzeyde ticari ilişkiler geliştirebilmesi ve daha önce de değinildiği üzere AB’nin diğer doğu ortaklarına sunduğu DCFTA süreçlerinin başlatılabilmesi
için DTÖ üyeliği başlıca kriter olarak öne çıkmaktadır. 1997 yılından beri yürürlükte olan
mevcut anlaşmada tarife öncelikleri bulunmamakla birlikte tara lar arasındaki kotalar da
kaldırılmamıştır. Anlaşma Azerbaycan ticari mevzuatının AB standartlarına aşamalı bir
yakınsama kaydetmesini amaçlamıştır. Nitekim yeni anlaşma tarım da dahil olmak üzere
tara lar arasındaki ticaretin daha fazla serbestleştirilmesini ve kotaların azaltılmasını hede lemektedir.
AB-Azerbaycan ilişkilerinin gelişimi, bölgedeki mevcut çatışmaların çözümü, istikrar
ve güvenliğin tesisi ile sağlanabilecektir. Bu noktada tara lar arasındaki yukarıda değinilen ticari boyutlu karşılıklı bağımlılık ilişkisi, doğaldır ki bölgesel güvenliğin de önemini
artıran bir unsur olmaktadır. Son olarak 2020 yılında yaşanan Azerbaycan-Ermenistan
48
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Dağlık-Karabağ çatışmasının çözümünde yumuşak güç sıfatıyla yer alan AB yaşanan gelişmelerle birlikte inisiyati i Rusya’ya ve arka planda ise Türkiye’ye bırakmış görünmektedir.
Böylelikle ekonomik ve ticari ilişkilerdeki gelişimi önceleyen, bu öncelikler üzerinden bölgeye yaklaşan ve ortaklara gönüllü/opsiyonlu entegrasyon tekli inde bulunan AB, doğrudan inisiyatif almaktan kaçınmıştır. Bunun nedenleri arasında AB’nin Birlik-içi uyuma ilişkin zorlukları kadar bir yanda Rusya diğer yanda ise ABD’nin ağırlığıyla şekillenen küresel
egemenlik ilişkilerinin ağırlığı önemli bir etken olmuştur. Bununla birlikte AB, bölgede
sivil topluma mali destek sunarak resmi barış sürecinin ilerletilmesi ve bölgesel ayrılığın
giderilmesi yaklaşımını sürdürmeye ağırlık vermiştir.
Türkiye, Azerbaycan’ın AB ile ilişkilerinde bir nevi kilit ülke konumundadır. Türkiye
ile Azerbaycan ilişkileri otuzuncu yılını doldurmak üzereyken, otuz yıldır atılan adımlar,
Avrupa’ya enerji akışını sağlayan hatlar başta olmak üzere hayata geçirilen projeler, Güney Ka kasya ve yakın çevresinin jeopolitik haritasını yeniden şekillendirdiği gibi ikili ilişkileri de farklı bir boyuta taşımıştır. Keza bölgesel barış, istikrar ve refahın sağlanmasında
ikili ilişkiler kadar diğer devletlerle geliştirilen üçlü işbirliği mekanizmalarının önemi de
daha iyi anlaşılmıştır (Aydın 56-57). Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gerek
ekonomik gerekse kurumsal/yapısal bağlar açısından daha da derinleşmesi ve mevcut
potansiyelini yansıtabilmesi için AB ile olan ilişkiler her iki ülke adına önemli bir dayanak
sunmaktadır. Son dönemde kaydedilen ve bu üçlü eksen doğrultusunda şekillenen politik
ve jeoekonomik boyutlu gelişmeler bölgesel anlamda önemli bir yapısal dönüşümü işaret
ediyor olsa da AB-Azerbaycan-Türkiye ekseninin gerçek potansiyeli halklar arasında
daha sıkı bağların oluşmasına olanak tanıyacak ortak adımların atılmasında ve mevcut
bölgesel ihtila ların yine ortak politikalar yordamıyla bir arada ele alınıp dönüştürülmesinde yatmaktadır. Bu ise yalnızca enerji koridorları üzerinden değil, ortaklığı üç boyutlu
bir yaklaşımla kurgulayabilecek politik adımlarla olanaklı hale gelebilecektir. Diğer bir
deyişle enerji alanında atılan adımlar, bu üçlü yaklaşımın yalnızca sonucunu değil, potansiyelini de resmeden kanıtlar sunmaktadır.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Azerbaycan ile AB arasındaki ilişkiler 2004 yılında ENP, 2007 yılında Karadeniz Sinerjisi ve 2009 yılında EaP ile ikili ve bölgesel işbirliği temelinde sürdürülmektedir. AB’nin
her üç girişiminin de bileşeni olan Azerbaycan, sahip olduğu enerji kaynakları ile AB nezdinde önemli bir partner konumundadır. AB’nin ortakları ile entegrasyonunu geliştirmeyi
amaçlayan üç girişimin de Birliğe tam üyelik perspekti i sunmaması idari, iktisadi ve sosyal reformların hızlanması önünde önemli bir engel teşkil etmiş ve tara lar arası entegrasyonun geliştirilmesi için gerekli AB mevzuat ve standartlarına uyum konusunda başarı
sağlanamamıştır. Bu zayıf ilerlemelere rağmen Azerbaycan, EaP ile AB’nin yakın sınırlarında güvenli halka oluşturma politikasına dahil olmuştur. Bununla birlikte bu üç önemli
hükümetlerarası girişim temelinde ve herhangi bir üyelik perspekti inin de bulunmadığı
koşullarda tara lar arasındaki iyi ilişkilerin en önemli anahtarları; Dağlık Karabağ meselesinin çözümü, enerji ortaklığının geliştirilmesi ve kuşkusuz Azerbaycan-Türkiye-AB
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hattı üzerinde yalnızca enerji boyutlu değil, siyasi ve kültürel anlamda da sağlam bir güç
eksenin oluşturulabilmesidir.
2017 yılının başında AB ve Azerbaycan arasındaki mevcut siyasi ve ekonomik diyalogun ilerletilmesi ve kapsamlı ortaklık anlaşmasının tamamlanması için müzakereler başlatılmıştır. AB açısından bakıldığında Azerbaycan stratejik bir enerji partneridir ve Rusya’nın enerji arz zincirindeki tekelinin kırılması açısından Türkiye ile birlikte en önemli
aktördür. Hazar Denizindeki enerji kaynaklarının AB için önemi, siyasi ilişkilerde Rusya’nın elindeki güçlü enerji kartını zayı latabilmesinden ileri gelmektedir. Azerbaycan’ın
dış ticaretteki en büyük partneri olan AB’nin Azerbaycan’dan ithalatında enerji sektörü
en büyük payı oluşturmakta ve bu bağlamda enerji güvenliği için bölgesel istikrar AB nezdinde büyük önem taşımaktadır. Nitekim Azerbaycan, 2019 da AB’nin toplam petrol ithalatının yaklaşık %5’ni karşılamıştır (Eurostat). Güney Gaz Koridoru vesilesiyle Azerbaycan’dan Avrupa’ya doğrudan doğal gaz akışının başlaması ile tara ların enerji alanındaki
ticari hacmi kayda değer bir potansiyele ulaşmıştır. Bu gelişmeler kuşkusuz Doğu-Batı ve
Kuzey-Güney ekseninde geçiş noktası ve enerji jeopolitiği açısından güçlü potansiyeliyle
ön plana çıkan Azerbaycan’ın Avrasya’daki güçlü konumunu daha da pekiştirmektedir.
Diğer yandan, AB ve Azerbaycan halkları arasındaki sosyal etkileşim ve sivil toplum
ilişkileri, ikili düzeyde geliştirilmesi gereken konuların başında gelmektedir. Bununla
birlikte Azerbaycan, Schengen Bölgesi’nde henüz vizesiz olmasa da vize kolaylığıyla seyahat olanaklarına sahip olmakta ve Erasmus+ Programları aracılığıyla yürütülen değişim fırsatları sayesinde Azerbaycan halkının Avrupa halkları ile bağları güçlenmektedir.
2014 yılında Schengen bölgesine vizesiz seyahate yönelik ilk adım olan vize kolaylaştırma
ve geri kabul anlaşması vize sürecinin daha ucuz, hızlı ve kolay olmasını sağlamıştır. Schengen bölgesine vizesiz seyahat rejimi henüz gündemde olmasa da kaydedilen aşama,
Azerbaycan halkının Kıta Avrupası ile bağını güçlendirmeye namzettir. Nitekim 20152019 arasında Erasmus+ programı kapsamında iki bine yakın öğrenci ve akademisyen
Avrupa’da eğitim alma/verme olanağına kavuşmuştur. Yine bine yakın AB vatandaşı da
Azerbaycan’da eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmıştır. Binlerce genç çalışan, gönüllü
ve stajyer ise bahse konu olanaklar sayesinde AB ülkelerinde çalışma fırsatı bulmuş, kısa
dönemli değişimler kapsamında iş ve seyahat tecrübesi edinmiştir.
Azerbaycan’ın, geleneksel doğal kaynaklara dayalı ekonomisinin dayandığı sınırları
aşarak gerek yeşil dönüşüm alanında gerekse genel ekonomik aktiviteye ilişkin üretim
desenini artırması ve dolayısıyla bu alanda AB’nin yöneldiği standartları yakından takip
etmesi önemli fırsatlar doğurabilecektir. Bu anlamda AB’nin yakın zamanda oluşturduğu
yeşil enerji politikasına ve uzun vadeli hede leri içeren mevzuatına Azerbaycan çevre ve
enerji standartlarının yakınlaştırılması gerekmektedir. Karbon vergisi olarak anılan fosil yakıtların yol açtığı kirliliğin faturası Azerbaycan’ın enerji üretim ve ticaret ilişkilerini
dolayısıyla geleneksel ekonomik çevrimini kaçınılmaz olarak etkileyecektir. Bu doğrultuda Azerbaycan’ın Avrupa Yeşil Mutabakatı’na (Green Deal) uyumu her ne kadar kısa/orta
vadede ek maliyetlere yol açacak olsa da uzun vadede tara lar arasında enerji ticaretinin
gelişimine ve ekonomik aktivitede çeşitliliğe olumlu anlamda katkı sunacaktır.
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Özet
Banal Osmanlıcılık Osmanlı mirasının olumsuz biçimde algılandığı bir coğrafyada 400 yıllık Osmanlı Barışından esinlenen gemeinschaft tarzı bir bölgeselciliğin ana anlatısı olma şansını
2000’li yıllarda buldu. Bunda gerek Türkiye içindeki liberalleşme dalgası, gerekse Soğuk Savaşın
ardından eski Yugoslavya’da yaşanan krizlerin Türk toplumunun ulus devletin içinde sıkıştırdığı
ulus tasvirinin aniden genişleyip bendini aşmasını sağlaması önemli rol oynadı. 2000’lerin ikinci
onuncu yılından itibaren ise banal Osmanlıcılık evine döndü ve Türk kimliğinin evrilmesi sürecine
katkı vermeye devam etti.
Anahtar kelimeler: Banal milliyetçilik, bölgeselcilik, Osmanlıcılık, Türk kimliği.
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BANAL NATIONALISM OR BANAL OTTOMANISM?

Abstract
In a geography where the Ottoman heritage has pejorative connotations among the locals, a
banal Ottomanism found a chance to turn into the narrative of a gemeinschaft kind regionalism,
which inspired from 4 centuries long “Pax Ottomana.” In this unexpected lourish of the idea, the
post-Yugoslavia crises, which helped the Turkish society to transgress the borders of the imagined
community long imposed by the Turkish nation-state and the liberalisation wave in the early
2000s played signi icant roles. By the middle second decade of the 2010s, banal Ottomanism was
back home by retreating to its original functions in the evolution of Turkish identity.
Keywords: Banal nationalism, Ottomanism, regionalism, Turkish identity.
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GİRİŞ
Banal milliyetçilik ve yeni-Osmanlıcılığı çok özel bir bağlamda bir araya getirmek gerekiyor. Bu noktada çalışmada ortaya koymaya çalıştığım iki savı biraz daha belirginleştirmeye
çalışayım. İlk sav, Soğuk Savaşın bitmesiyle Türkiye’nin etrafındaki bölgelerdeki gelişmelerin o zamana kadar kanıksadığımız ulusal sınırları bilişsel anlamda yeniden çizmeye sevk
ettiğine dair. İkincisi, bu yeniden tasvir sürecinin şekillendirdiği Türk ulusunun dünyadaki
yerine dair kurulu cumhuriyetçi olana alternatif yeni anlatının muhafazakar, milliyetçi kesimin yanı sıra şaşırtıcı bir biçimde liberal ve de bir kısım sol aydını da içine alan geniş bir
toplumsal destekle meşruiyet kazanmaya başlamış olması. Ben özellikle bu noktada herkes
tarafından malum muhafazakar-milliyetçi kesimin on yıllardır dillendirdiği anlatının -buna
şimdilik Osmanlıcılık diyelim- özellikle Türkiye’deki liberal kesimin katkılarıyla evrensel
manada meşru kabul edilebilir bir karakteristiğe büründürüldüğü, dönüştürüldüğü kanısındayım. Diğer deyişle, liberal elit kendi geleneksel ikir düzleminde normalde kabul edilebilir bulmadığı, sömürgeci, saldırgan, irredantist bulup ayıpladığı karşı kampın anlatısına,
bu yeni ve çok güçlü toplumsal bilişsel baskının karşısında en azından evrensel ve meşru
dayanak noktaları da sağlayacak bir biçimde yön ve şekil vermeye girişti. Bu çalışma da
Türkiye’nin 2000’li yıllarda Balkanlarda büyük paralar harcayarak giriştiği restorasyon hareketlerine bu perspektiften bakmayı amaçlıyor. Ama önce farklı perspekti lerden bakıyor
olsalar da son tahlilde toplumsal tasviri (imagination) öne çıkaran iki yazarın görüşlerinden
nasıl yararlandığımı belirtmeliyim.

Tasvirin Sınırları ve Banal Milliyetçilik
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Benedict Anderson (2006) ulusların doğal oluşumlar olmadıklarını, modern zamanlar
diye tanımlayabileceğimiz yaklaşık 16. yüzyıldan itibaren kesif sosyolojik ve siyasal olgular
olarak belirginleştiğini söyler. Yazarın bir topluluğun ne zamandan itibaren ulus olduğuna
dair tari i oldukça basittir; kendilerini ulus olarak tasvir etmeye başladıklarından itibaren.
Bununla birlikte, bu tasvir ancak belirli modern koşullar altında -özellikle modern basın
(print kapitalism)- ortaya çıkmakta, ve daha da önemlisi, ulus daima kendini egemen olarak
ve de aşağı yukarı ulusal sınırlar diye niteleyebileceğimiz limitler dahilinde tasvir eder. Son
olarak ulus kendini bir cemaat gibi tasvir etme eğilimindedir, çünkü can verdiği dayanışma ve adanmışlık derecesini ancak bir cemaatte bulmak mümkündür. Anderson bir ulusun
tasvirinde taşıyıcı kolonları tarif ederken nüfus sayımı, harita ve müzeleri de ele almakta;
bunların özellikle eğitimin yardımıyla tasvirin izleyen jenerasyonlar tarafından yeniden
üretilmesine nasıl yardım ettiğini de anlatmakta. Özetle düşünür durmaksızın ulusu günlük
rutinleri içinde üretmeye devam eden, hep orda olan, ama varlığını öylesine kanıksadığımızdan dolayı dikkat celbetmeyen “şeylerin” önemini bize açıklar. Doğal olarak aynı rutin bize
sürekli olarak tasvirin sınırlarını da hatırlatıyor. Anderson’un argümanı bu bağlamda kısıtlayıcı, ve temel referansı ulus tasvirinin dışlayıcı doğasına dair. Bununla birlikte, düşünce
tarzının bize cemaatin sınırlarının hangi koşullar altında aşılabileceğine dair ikir yürütmek
de yardımcı olacağına kuşku yok. Özellikle 1990’ların ortasında Türk toplumunun parçası
olduğu cemaatin sınırlarını o tarihe kadar ulus devletin bilinçli olarak çizmiş olduğunun
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dışına taşırarak tasvir etmesi doğrultusundaki argümanı diğer sosyal inşacı görüşlere girmeden basit bir biçimde ifade etmek açısından Anderson son derece elverişlidir.
Öte yandan, Michael Billig (1995) “Banal Milliyetçilik” başlıklı çalışmasında milliyetçiliğin farkına varılmaksızın tüketildiğini belirtiyor. Amerikan ve Britanya vatandaşları devamlı
milliyetlerini hatırlatan “şeylerin”, sembollerin, işaretlerin, şekillerin, renklerin, kelimelerin
vs. bombardımanı altındalar. Bunlar örneğin, “biz”, “bu ülke” gibi tamlamalar, medyada, hava
durumu raporlarından siyasete, spora, kültüre dair her türlü haberde bolca varlar. Açık ve
radikal bir biçimde milliyetçi bir tavır kabul edilebilir bulunmadığından, bu şeyler sessizce bize nereye ait olduğumuzu duyumsatıyorlar. Billig liberallerin, aydın insanların dahi bu
bombardımandan etkilendiklerini, kaçamadıklarını ve belirli koşullarda ortaya çıkıveren
milliyetçi modalitelere herkes kadar şartlandırılabildiğini söylüyor. Bu nedenle bu haliyle
banal milliyetçilik tehlikeli mi sorusuna bize banalitenin zararsızlıkla aynı anlama gelmediğinin altını çizen Hannah Arendt’i hatırlatarak veriyor (Dushesne 842-843). Bu çalışmada
banal milliyetçilikteki bu basit içkin argümanı 2000’lerin başında özellikle Türk liberallerinin Osmanlıcılık anlatısını yeniden inşa ederek neyi hede lediklerini anlatmak açısından
kullanıyorum. Bir diğer husus, Billig’in banal milliyetçiliğin tekrar tekrar üretilmesindeki
başat rolüne işaret ettiği medyanın yerini bu çalışmada Balkanlardaki tarihi Osmanlı yapılarına/mirasına veriyorum. Bunu yapmaktaki amacım ise bunların yeni Osmanlıcı anlatıya
araçsallık (medium) bağlamında yaptıkları katkıyı tartışmaya açmak.
Hemen belirtilmeli ki, pek çok yazar Billig’in banal milliyetçiliğinin farklı tezahürlerini,
farklı araçsallıkları itibarıyla bambaşka sosyal çerçeveler içinde keşfettiler. Mesela Tilley’e
(221-249) göre bahçeler Billig’in banal milliyetçiliğini keşfetmek isteyenler için harika mekanlar, çünkü buralarda ulusların kendilerini yeniden üretebilmelerini sağlayan, düşünsel
kökleri olan alışkanlıkları bulmak mümkün. Mc Neill ve Tewdwr-Jones (738) ise mimari
projelerin biçimleri, büyüklükleri ve işlevleri açısından, ki mesela Cardiff Körfezindeki Gal
Opera Evi, Bilbao’daki Guggenheim Müzesi ya da Berlin’deki tarihi imparatorluk parlamento
binası Reichstag bunlara örnektir, siyasal elitin kendi ulusunu dünya üzerinde konumlandırma kaygılarına hitap ettiğini söylüyorlar. Belki de bu hususta 2014 Üsküp Projesinden
daha şaşaalısı olmayabilir. Bu proje öylesine devasaydı ki şu andaki diplomatik ismiyle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin o mütevazi başkentini ideal bir geçmişi tekrardan üretmek
adına baştan sona değiştirdi (Kubiena 738-743). Bu girişim Yugoslavya döneminden kalma
soğuk ve asık yüzlü bloklarla birlikte, kentin modern meydanını Osmanlı geçmişini saklayan
çarşıya bağlayan zarif tarihi Taşköprü’nün de bir bir anda anıtsal bir kakafoni içerisinde kaybolmasına neden oluverdi. Büyük İskender’in devasa, psişedelik tarzda olanı başta olmak
üzere, etrafa abartılı biçimde serpiştirilmiş tarihi kişiliklerin heykelleri ve bilinçli bir biçimde tarihsel miras konusunda kavgalı oldukları Yunanları kızdıracak biçimde ion düzeninde
tasarlanmış kamu binaları ile Makedon siyasal elitin uluslarının Batı tarihindeki saygın geçmişinin altını kalınca çizmeyi amaçladığına kuşku yoktur.
Şeylerin araçlaştırılması çabalarında görsel sanatlardan maharetlisi bulunmaz; mesele milliyetçilik olduğunda belki de en etkili aracılardan biridir. Mesela Nuckolls (817-837)
Japonya yenildikten sonra muzaffer mütte ikler tarafından yargılanıp idam edilen Tojo Hi55
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deki’nin hayatını anlatan “Gurur” adlı ilmde ortaya konan devlet adamı imgesinin Japon
halkının ulusal kimliğini yeniden üretmesinde oynadığı dikkat çekici role odaklanırken, Raento ve Brunn (145-163) yer adları (toponim) ve posta pullarının yanlarından geçenlere
ya da mektup zarfına yapıştıranlara ulusal aidiyete dair görünmez mesajları nasıl da maharetle ulaştırdıklarına dikkat çekiyorlar. Yeni Osmanlıcılığın da Türkiye’deki çözümlenmemiş
kimlik sorununun bir fazı olduğuna dair bir kuşku yok. Kurulduğu 1990’lı yıllardan beri,
yani AKP iktidarından da evvel, TIKA’ya ulusal sınırların dışındaki Osmanlı-İslam eserlerinin rehabilite edilmesinde ya da restore edilmesinde kullanmak üzere ödenekler ayrıldı.
Bu bağlamda Balkanlardaki Osmanlı eserlerini gün ışığına tutarak Türk ulusunun parlak,
medeniyet kurucu geçmişine ve bugün dünya uluslar ailesi içindeki yeri ve konumuna işaret
edilmek istendiğine kuşku yok. 1990’lar ve 2000’lerin arasındaki önemli fark bu söz konusu
mesajın alıcısı açısındandır; 1990’larda bu tür faaliyetler bitmeyen kimlik inşası sürecinin
parçası olarak Türk toplumuna yönelikti; 2000’lerde de bu artarak sürdü ama bu sefer alıcı
hanesine bölgesel topluluklar da eklendi. Bu çalışmadaki sorunsalım tam da budur. Böylelikle, her ne kadar kısa bir dönem boyunca olsa da, bu tarihi eserlerin bir deniz feneri gibi
ışıklarını yeni bir bölgesel kimliğin üzerinde gezindirmesi, yeni bir aidiyete dair bir mesajı
tekrarlaması umuldu. Bununla birlikte, 2010 sonrasında bu çabanın Türkiye’nin kendisinden kaynaklanan nedenlerle hızla sönerek kaybolduğunu görebiliyoruz.
Luke (154) 2013 tarihli çalışmasında Türkiye’nin ve başta ABD ve AB olmak üzere Batılıların Balkanlardaki tarihi yapılara -Osmanlı, Bizans ve diğerleri- yönelik kültürel miras
programlarının gerek söylem, gerekse de amaçlar açısından önemli farklılıklar olduğunu
belirtiyor. Türkiye’nin bölgedeki varlığını daha fazla hissettirmek yönlü gündemine karşın, Batılıların çeşitlilik, çoğulculuk ve tolerans gibi evrensel değerlere daha fazla önem
vermekteler. Burada hemen belirtmek gerekiyor ki, aşağıda da izah edilmeye çalışıldığı
üzere, 2000’lerin ilk on yılı ve ikinci on yılı Osmanlıcılık anlatıları arasında derinleşen
farklılıklar bulunuyor ve bu yüzden Luke’un bu yargısı çok şaşırtıcı değil. Avrupa Konseyi
ve UNESCO Dünya Mirası Merkezi yerel aidiyet duygusunu arttırarak toleransın, dolayısıyla istikrar ve demokrasinin gelişmesine vesile olacak tarihi mirasın -lokasyonlar, müzeler, sanat eserleri, ya da benzer objeler- rehabilite edilmesini uzun süredir destekliyor.
Söz konusu Balkanlar olunca Türkiye de diğer aktörler gibi Balkanlardaki bu türden özel
yerlerin restore edilmesi, ya da rehabilite edilmesinde uzun zamandır öncü devletlerden
biri. Luke miras söyleminin kişilerin bulundukları lokasyonla ilgili duygularını derinden
etkilediğine işaret ediyor, böylelikle doğal olarak bozuk yolların belediye tarafından düzeltilmesi ile kültürel yapıların rehabilitasyonu arasında aidiyet ilişkisi açısından önemli
farklar bulunuyor. Bu özelliği ise kültürel miras hususunu kullanmak isteyenler açısından önemli bir yumuşak güç enstrümanı haline getiriyor. Türkiye’nin bu yumuşak güç
enstrümanını Türkiye’nin de eklemlendiği bir bölgesel ortak kimlik yaratmak için bir süreliğine kullandığı aşikar. Ayrıca Türkiye’deki 2000’li yılların ilk on yılı boyunca gelişen
liberal siyasal ortamın ve Osmanlı geçmişiyle toplumsal barışma sürecinin dinamiklerinin
Türkiye’nin bölgede iyicil egemen (benign hegemon) olmak yönlü yoğunlaşan diplomatik
hamlelerinin altını doldurup, daha inanılır kılmak açısından önemli avantajlar sağladığı
da hemen eklenmelidir.
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Biz Yeni Osmanlılar: Yeni Bir Bölgesel Kimlik
2000’lerin ortalarından itibaren Türkiye’nin özellikle dış politikasındaki değişiklikler dünya basınının olduğu kadar akademik dünyanın da dikkatini çekmeye başladı. O
dönem özellikle bu değişimi analiz eden akademik çalışmalar dönemin Dışişleri Bakanı
Türklerin Metternicht’i (Bengio 16) Ahmet Davutoğlu’nun Stratejik Derinlik başlıklı kitabında ortaya koyduğu jeopolitik ağırlıklı tezlere referans vermeden geçmiyorlardı. Konuyu ele alan yazarların çoğunluğu AKP’deki genel eğilimin 2000’li yıllara kadar komşularla yapıcı ilişkilere gem vurduğu düşünülen “kuşatılmışlık sendromuna” son verme
yönünde olduğunun altını çiziyorlardı (Özel 26-27; Güzeldere 14-19). Keza Davutoğlu da Türkiye’nin ulusal güvenlik anlayışının Sevr sendromundan muzdarip olduğunu,
bölünme ve parçalanma takıntısının Türkiye’nin uzun soluklu stratejiler geliştirmesini
önlediğini, kendi kabuğuna çekilip savunmada kalmasına sebep olduğunu belirtiyordu
(Arman 142; Michael 74). 2000’lerin ikinci yarısında akademik literatürde Türk diplomasisinin üzerindeki askeri vesayetin kalkması ve Kemalist ulus devlet kavramsallaştırılmasına karşı direncin artmasıyla birlikte, Türk siyasal elitinin özellikle uluslararası
ilişkileri Hobbesçu yerine Kantçı perspektiften algılamaya başladığı iddiası sıklıkla dillendirildi. Bu algı değişimi ile AB ile olan ilişkiler bahar havasına girdi ve de Türkiye gerçekten de normal şartlar altında yanaşmayacağı 2004’teki Annan Planına yeşil ışık yaktı
(Fuller 48-49; Fotiou ve Triantaphyllou 100; Kirişçi 48-49; Larrabee 161). Bazı yazarlar
ise bu liberal dönüşümün yanı sıra insan faktörünün de altını çizdiler. Örneğin, dönemin
dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu’nun fikirlerinin bu sürece şekil ve momentum verdiği
yönünde genel bir kanı bulunuyordu.
Davutoğlu Türk devletinin kuruluşundan bu yana izlediği statükocu tavrı ve genelde
başta ABD olmak üzere Batının dümen suyundan gitmesi nedeniyle dış politikasının basit
ve tahmin edilebilir olduğunu, bununla birlikte, Soğuk Savaşın bitiminden sonra ortaya çıkan belirsizliğin daha bireysel, daha çok yönlü ve daha karmaşık stratejileri gerektirdiğini
iddia ediyordu. Ayrıca AKP iktidarının tüm dünyaya demokrasi ve İslamın uzlaşabileceğini
başarıyla gösterdiğini, bu nedenle Türkiye’nin özellikle dini anlamda yakın topluluklar
açısından, Batının da olurunu almış bir rol model olması hede leniyordu. Türkiye bu konudaki ikilemi aşmıştı, değişebilmişti, dahası etrafını da kendi gibi dönüştürecek her türlü
potansiyele, tarihe, coğra i konuma, kaynaklara ve son dönemdeki ekonomik sıçrama hasebiyle inansal güce sahipti. Tarihi yönlendirmiş her büyük devlet de olduğu gibi, Türkiye
değişirken çevresini de ister istemez değiştirecekti, bu kısaca eşyanın tabiatıydı. Özellikle,
Türkiye’de siyasetin iç ve dış güvenlik meselelerini geleneksel anlamlarının dışında kavramsallaştırmaya başlaması, çok kültürlülüğü, kozmopolitliği, etnik ve dini kimliğin ötesinde siyasal (civic) bağları kutsayan yeni bir sosyal/siyasal düzen yaratma çabasına girişmesi kendiliğinden ülkenin etrafındaki güvenlik aurasını da pozitif biçimde etkileyecek
ve yeniden biçimlendirecekti (Sözen 104; Beng 21-40; Aras 29-30; Larrabee 158). Diğer
deyişle Türkiye Osmanlı devletinden bu yana ilk kez yakın çevresinde bir Pax yaratmasına
ve Davutoğlu’nun ifade ettiği gibi, kendisiyle birlikte Balkanların da dünyanın merkezine
yerleşmesine olanak sağlayacak tarihi bir fırsatı yakalamıştı (Petrovic ve Reljic 161-162).
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Tam bu noktada AKP’nin siyasal retoriğinde sürekli Osmanlının fütuhatçı-İslamcı karakteristiğine göndermeler yapan Milli Selamet damarından gelmesinin içerde ve dışarda bazı
soru işaretleri bırakmış olması gayet doğaldı. Bu yüzden, Bakan Davutoğlu pek çok platformda
bu yeni anlatının bir yeni ve yayılmacı, irredantist Osmanlıcılık ideolojisinin altını doldurmayı
amaçlamadığını, ama Osmanlının farklı dini ve etnik toplulukları yüzyıllarca barış içinde bir
arada yaşamasını sağlayan anlayışına sahip çıkılması gerektiğini belirtiyordu. Daha anlaşılabilir biçimde, Davutoğlu bu tarihsel gerçeğin sadece Türklere değil eski Osmanlı coğrafyasındaki
tüm yeni nesillere esin vermesi gerektiğini belirtiyordu. Diğer deyişle, aslında sadece Türkiye’nin değil, Balkanlardaki ya da Ortadoğu’daki tüm komşuların Osmanlının devamı olduğuna
vurgu yapıyor, bu geniş coğrafyada farklı algılanan bu tarihsel imgenin barış içinde bir arada
yaşama, işbirliği, çok kültürlülük ve bölgesel sahiplenme ile ilintili evrensel bir bağlamda yeniden inşa edilebileceğine işaret ediyordu. Yine de kafalarda hemen pek çok soru işareti oluştu
ve konu akademinin ve medyanın radarına çabucak giriverdi.
Jeopolitik uzmanı Agnew (3-6) jeopolitik mantalitenin söylemler ve de mümkünse eylemler vasıtasıyla jeopolitik tasvirler (representasyonlar) yarattığının altını çizer. Böylelikle,
söz konusu jeopolitik tasvir hedef alınan bölgenin/coğrafyayı eksiksiz tarif eden modeller
yaratır. Öte yandan tasvir ve modelleme dışarıdaki gücün bu coğrafyaya yönelik sadece çıkarlarını değil, aynı zamanda gelişen sorumluluklarını da bir meşruiyet dairesi için almayı
hede ler. Davutoğlu’nun Stratejik Derinlik (247-250) çalışmasının böyle bir meta-coğrafya
(Afrika, Asya ve Avrupa kümelerinin kesiştiği Afroavrasya) yarattığına, Türkiye’nin geleneksel politikalarının epey ötesindeki bir alandaki çıkar ve sorumluluklarını meşru bir zemine
oturtan jeopolitik bir okuma olduğuna kuşku yoktur. Balkanlar da bu coğrafyanın içindedir;
ama bana göre Davutoğlu gözlemlendiği kadarıyla bunun bir emperyalist politika olmadığı
hususunda muhatap olunan tara ları ikna etmekte zorlanmıştır. Bu bakımdan bu yeni okumanın içeriği ve sınırları itibarıyla defalarca açıklanması gerekti. Kısaca Türkiye, kastedilen tüm Afroavrasya olsa da burada Balkanlar özelini ele alalım, bölgedeki toplumlar arası
ilişkilerin farklı bir üsluba evrilmesinde öncü rolü oynamayı istiyordu. İkincisi, bölgedeki
politik süreçlerde büyük güçlerin belirleyici rolü azami biçimde azaltılmalıydı. Bu bağlamda
özellikle “bölgesel sahiplenme” hususu çok sık bir biçimde telaffuz ediliyordu. Bölgesel sahiplenme, grup içi dayanışma ve işbirliğini güçlendirecek, söz konusu ulusları ekonomik anlamda birbirine bağımlı (interdependent) hale getirecekti. Türkiye tüm bu süreçlerde rehber ve de kolaylaştırıcı rolü üstlenmeyi amaçlıyordu (Davutoğlu TBMM Tutanakları). Ayrıca
Türk diplomasisi bölgedeki ulusları etkin olduğu uluslararası platformlarda savunmalıydı.
Diğer önemli bir husus bölgede yukarıda bahsedilen hede lere yönelik norm ve değerlerin
yayılmasıdır ki Türkiye burada eğitim kurumları, medya, Diyanet, Yunus Emre Enstitüsü,
TIKA gibi devlet kurumlarını kullanacaktı.
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Fakat önemli bir sorun vardı; Türkiye’nin bir zamanlar egemen olduğu bölgede tekrar
lider, ya da rehber konumunda etkinlik kazanması emperyalizm kuşkularını arttıracağından
Osmanlıcılık anlatısının içinin boşaltılması ve yeniden kurgulanması gerekiyordu. Çünkü
Osmanlıcılık Balkanlarda, Billig’in belirttiği üzere, gelişmiş Batı toplumlarının geri kalmışlığın timsali, zararlı bir ideoloji olarak görüp reddettiği milliyetçilikten hiç de farklı değildi.
Keza kurulduğu günden bu yana Türk ulus-devleti bu konuda çok dikkatliydi; açıkça irre-
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dentizmi çağrıştıran bu anlatı Balkanlarda statükonun korunmasını şiar edinmiş bir devletin dış politikasıyla bağdaşmazdı (Mandacı 821-823). 2000’lere gelindiğinde Balkanlar
açısından Osmanlı Barışı kaygan ve tartışmalı bir kavram olmaya devam ediyordu. Tam bu
noktada, bu çalışmada bahsedildiği üzere Osmanlı anlatısının yeniden inşasına Türkiye’deki
liberal elitten destek geldi. Öte yandan, yeni Türk siyasal elitinin yarattığı coğra i tasvirin,
yani meta-coğrafyanın burada hipotetik olmaktan çıkması ve Türkler de dahil tüm bölgesel
toplumlarda görülebilir ve kanıksanabilir hale gelmesi gerekiyordu ki, burada TIKA’nın özel
bir rolü olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bu kurum geçmişin Osmanlı Barışı me humunu
Türkiye’nin şekillenmesinde öncülük edeceği bugünün istikrarlı barış sürecine eklemlenmesinde önemli bir misyon yüklenme potansiyeline sahipti.
Konuyla ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında yeni-Osmanlıcılık birbiriyle çelişen pek
çok perspektiften okunmaya müsaitti. Hürriyet yazarı Hadi Uluengin yeni-Osmanlıcılığın
emperyalist bir vizyon olmadığını Türklerin günahıyla sevabıyla kendi tarihleri ile barışma fırsatı sunduğunu savunuyordu. Sabah gazetesinde Zülfü Livaneli yeni-Osmanlıcılığın
şu anda eski Osmanlı arazisini işgal eden modern uluslarla kültürel dayanışmanın ötesine
taşınmaması gerektiğinin altını çiziyordu. Pek çok kişiye göre yeni-Osmanlıcı görüşün ikir
babası olan Cengiz Çandar’a göre ise Osmanlı kozmopolitliği bizi Türk ulus devletinin içerde
çözemediği başta kimlik olmak üzere pek çok probleme nasıl çözüm üretebileceğimiz hususunda aydınlatıyor, hatta bunun ötesinde, Türkiye’nin etrafındaki kemikleşmiş sorunların
nasıl bitirileceği hususunda rehberlik ediyordu. Böylelikle Uluengin ve Çandar gibi yazarlar
içerideki siyasal, kurumsal, sosyo-ekonomik ve de bilişsel dönüşümün ülkenin komşularıyla,
hatta daha da önemlisi, bunun ötesinde komşularının kendi aralarındaki ilişkilere yeni bir
yöntem (modality) kazandırabileceğine inanan bir grubun sözcülüğünü üstlendiler (Çolak
586-602; Yavuz 19-41; Kushner, 219-233; Özen 106-107). Bu ikinci uluslararası boyut bizim
için önemlidir. Bu yeni uluslararası siyaset yöntemi karakteristikleri itibarıyla, birincisi yeni
değil, uzun süre hor görülmüş, ama nihayet “yeniden keşfedilmiş” ve modern koşullarda yeniden inşa edilmeye hazır bir ortak miras olarak kozmopolit “Osmanlı Barışından” ilham almaktaydı. İkinci olarak, bu siyasal yöntem Batıdan kaynağını alan Hobbesçu ya da güç odaklı
siyasal yöntemden tamamıyla farklıydı, birlikte var olmaya, kader birliği etmeye ve sonuç
olarak dayanışmaya dayanıyordu. Üçüncüsü Kantçı bir yoruma ihtiyaç duymuyordu, çünkü
onu önceliyordu, kadimdi, denenmiş, başarılmıştı ve en önemlisi bireysel çıkarların gerektirdiği ölçüde işbirlikçiliğin ötesinde cemaatsel anlamda dayanışmacıydı (Bayraklı, 2012;
Poulton 194-213). Türkiye’nin yeni bir bölgesel, ya da daha doğrusu metacoğra ik kimlik
inşası açısından bu söylem son derece katkı sağlayıcıydı. Böylelikle bölgedeki Osmanlı tarihini anımsatan her türlü objenin bu kimliksel dönüşümde üstleneceği araçsallık önem kazanıyordu. Bunlar günlük hayatın parçası olan, kamu yararı sağlayan, orada sessizce durmakla
birlikte, güçlü bir şekilde üstünden ya da yanından geçene burada adil ve de kozmopolit bir
idare altında tüm bu bölgedeki insanlar barış içinde yaşayabildiler mesajını mütemadiyen
yansıtan ibadethane, çeşme, köprü vesaire gibi tarihi objelerdi.
Geçmişe bakıldığında Türk hükümetleri Balkanların modern ve demokratik Avrupa’nın
bir parçası olma idealine bağlı kalmalarını ulusal çıkarlarımızdan biri olarak görüyorlardı;
bununla birlikte, yeni-Osmanlıcı görüş bu geleneksel politikadan açık bir kopuş gibiydi. Te| www.ejsr.org
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mel olarak Batılılaşma Balkanlaşma sürecinin nihayetlendirecekti ki bu konuda Türkiye ve
Balkanlı komşuları arasında görülür bir uzlaşma mevcuttu. Yeni siyasal elit Balkanlaşmayı
Batıda kavramsallaştırıldığı biçimiyle kabul etmiyordu. Balkanların sadece bölünme ve çatışmayı çağrıştıran bir alt bölge haline gelmeden önce –Batılılaşmadan önce diye okumak
gerekiyor- tolerans ve sosyal dayanışmayı önceleyen millet sistemi sayesinde Avrupa kıtasının en istikrarlı ve güvenli yarımadası olduğuna vurgu yapılıyordu. Liberal kesimin de çeşitli
vesilelerle bu yeni anlatıya Bosna’da senelerce süren kıyım karşısında Batının tutarsız çatışma yönetimi ile Osmanlı’nın 15. yüzyıldan itibaren 4 asır boyunca bölgeye getirdiği huzuru
karşılaştırarak destek verdikleri görülüyordu. Burada hemen belirtmek gerekir ki liberal
elit AKP’li siyasal elit ile bir önemli noktada ayrılmaktaydı. Siyasal elit ataları kabul ettiği
Osmanlıların askeri, sosyal ve imar siyaseti ile öğünüp, bugünkü Türk ulusunun fertleri ile
Osmanlılar arasında mütemadi (perennial) bir bağa işaret ederken, liberal aydın kesimin
Türk ulusunu Osmanlının devamı olarak görme hususunda önemli çekinceleri bulunuyordu (Chriss 12-16). Böylelikle, liberal kesim Osmanlı Barışı kavramının İslam-Türk içeriğini
boşaltıp, yeniden inşa eden, böylelikle ona nötr, özgün, bölgesel hatta evrensel bir içerik
yükleyen entelektüel bir çaba içine girdi.
Bu entelektüel çaba sadece siyasal iktidarın içerideki liberalleşme, dışarıda da tarihte
Osmanlı’nın çıkar ve sorumlulukları olduğunu gördüğü geniş coğrafyaya yönelik aktif diplomasisinden kaynaklanmıyordu. 2000’lerin ilk on yıllık döneminin diğer göze çarpan gelişmelerinden belki de en önemlisi Türk toplumunun ulus tasvirinin yükselen kozmopolit
anlatıyla paralel olarak önemli bir dönüşüme uğramasıydı. Yukarıda da değinildiği üzere
Anderson ulusun oldukça dışlayıcı bir mahiyette, belirli ve egemen devletin iziki –ya da
bazen de olması arzu edilen- sınırları içinde tasvir edildiğine vurgu yapmakta; bununla birlikte, Türk toplumu gibi imparatorluk geçmişi bulunan tüm toplumlarda, örneğin Ruslarda, ulusun etnisite başta olmak üzere esasi (primordiyal) bağlar hasebiyle algılanmasında
bazı kesintilere rastlanabiliyor. Bu bağlam içinde bakıldığında, eğer yeni-Osmanlıcılık kendi
toplumumuz içindeki kozmopolit ruhu keşfetmemiz ile alakalıysa, o zaman 1990’lı yıllarda
Balkanlarda yaşanan krizlere çok şey borçlu olmalıdır. Geçmişe bakıldığında Türk toplumuna
ulus devletlerinin iziki sınırlarının dışına taşan bir “ulusal biz” olduğunu duyumsatan önemli
dış siyasal gelişmeler olduğu görülebilir.
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Örneğin, 1960’lardan itibaren Kıbrıs ve Batı Trakya Türkleri, 1980’lerin ortasından itibaren Jivkov rejimi altındaki Bulgaristan Türkleri ve bunlarla ilintili krizler hepsi siyasi sınırların
içine sıkışmış olandan daha kalabalık bir “ulusal biz” olduğunu tahayyül etmeye vesile oldular.
Bununla birlikte, hemen altı çizilmelidir ki, örneğin aynı dönemde İsrail işgali altındaki Filistin’deki Arapları da alternatif ve daha kapsayıcı bir “kolektif biz” bağlamında Türk toplumun
sorunu olarak algılatmak için çaba harcayan, başta Milli Selamet Partisi olmak üzere, siyasal
hareketler mevcuttu; fakat bunlar hiç de yeterince ikna edici olamamışlardı. Fakat, özellikle 1992-1995 arasındaki Bosna’da yaşanan savaş, ardından Kosova’daki olaylar Türkiye’de
yarattığı toplumsal in ial açısından benzersizdi. Aslında ilk tasvir genişlemesi Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazanan Orta ve Ön Asya Türk devletlerine doğruydu. Ama Bosna
meselesi tasvir edilen cemaatin sınırlarını Batıya çevirdi. Mesela 1993 yılında Sabah gazetesi okuyucularına yeni bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetlerinin bayraklarını hediye
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olarak vermişti. Bununla birlikte, bayraklar arasında bir Bosna bayrağı da vardı; halbuki
Boşnaklar etnik akrabalardan değildi. (Vracic 8) Hiç kuşkusuz bu krizlerin bu kadar sahiplenilmesinde NATO’nun alan dışı (out of area) müdahale etme kararı ve Türkiye’nin etkin
angajmanının bir çarpan etkisi bulunuyordu, ama bu sefer Türk kamuoyu kendini bir dış
gözlemci değil, bir kurban olarak da tahayyül ediyordu. Böylelikle, söz konusu krizler tahayyül edilen topluluğun sınırlarını iziksel sınırların ötesindeki ulusalın da ötesine taşımayı
başardı. Fakat bu halen Türk İslamcı siyasal hareketlerin önerdiği türden bir hayali cemaate
tekabül etmiyordu; hala seçici ve dışlayıcıydı, yani Balkanlarla sınırlıydı. Örneğin, Moldova’daki Gagavuz Türkleri ya da o sırada önemli insan ihlallerinin yaşandığı Ka kaslardaki Çeçen direnişi bu kadar önemli bir toplumsal tepki tetikleyememişti.
İkincisi, Türk toplumunda İslamcı ya da değil neredeyse tüm toplum kesimleri eş zamanlı
biçimde, kendi ikri şerhlerini terk etmeksizin, aynı süjeye odaklandılar. Bu bağlamda, daha
evvel işlevselliğini tartışma konusu yapan modernist kesimler dahi Müslüman-Osmanlı imgesinin toplumsal uzak mekânsal dilimleri; Bosna, Kosova, Makedonya ve Anadolu’yu sıkı
bir biçimde bağladığını bir gerçeklik olarak kabul etmiş oluyordu. Bunu liberal, modernleştirici aydın ile muhafazakar kesimin söylemlerinin ne kadar birbirine yaklaşmış olduğuna
bakarak doğrulamak mümkün. Örneğin, Hürriyet, Sabah gibi dönemin liberal basınının öncüsü gazetelerde Bosna’ya uluslararası müdahalenin gecikmesinin müsebbibi olarak algılanan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Ghali’nin, bir Kıpti Hıristiyan olduğuna kuvvetli bir vurgu yapılarak, Bosna’daki Osmanlı mirasının yok edilmesine kasten göz yumduğu
iddialarının ortaya atılması ilgi çekicidir. Bununla birlikte, Bosna krizinin hemen ardından
Miloseviç’in idaresi altındaki Yugoslavya ile ilişkiler hızlı bir biçimde normalleşti, hatta Miloseviç Dayton’daki yapıcı tutumu nedeniyle –bunu ilginç bir biçimde Izzetbegoviç de hatıratında belirtiyor- takdir gördü (Ekinci Sarıer 45; İzzetbegovic 371). Türkiye Sırbistan’ı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği teşkilatına davet etti. Kosova krizinin başında Türkiye özellikle kendisini de ilgilendiren olası yansımaları nedeniyle Yugoslavya’nın toprak bütünlüğünü
önceleyen bir siyaset izledi. Belki de bu tasvir etme (imagination) süreci sönebilirdi ama
1999’da bu sefer Kosova krizi patladı. Her ne kadar Türkiye bu krizde aslında Bosna’dakine
oranla daha düşük pro il bir rol oynadıysa da tasvir edilen cemaat Arnavutlarla büyüdü ve
tasvir etme süreci AKP iktidarı ile kolayca örtüştü. AKP’nin siyasal genlerinden ötürü Balkanlardaki Osmanlı/İslam tarihi mirasına daha bir önem vermesi şaşırtıcı değildir; fark yeni
siyasal elitin geleneksel dışlayıcı ulus tasvirinin ötesinde daha kapsayıcı bir cemaat tasvirini
kabul etmeye çok daha hazır bir kitleyi bulmasıydı.

Banalitenin Araçsallığı olarak Restorasyon ve Türk Yumuşak Gücü
Luke’a göre tarihi mirasın rehabilitasyonunun evrensel birlikte barış ve tolerans içinde
yaşama, çeşitlilik, kozmopolitlik, demokrasiye katkı vermek amacıyla mı yoksa daha dar ve
güç odaklı siyasal erekler adına mı yürütüldüğünü anlamanın en iyi yolu söz konusu eserlerin
UNESCO gibi uluslararası örgütler tarafından dünya kültürel mirası olarak sını landırılıp sınıflandırılmadığına bakmaktır. 2000’li yılların başından itibaren Türkiye’nin TIKA ve yeniden
organize edilen Vakı lar Genel Müdürlüğü Balkanlarda pek çok tarihi eserin restorasyonu
girişti. Yapılan faaliyetlere bakıldığında beklendiği üzere 2005’te İspanya ile sponsorluğu
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üstlenilen Medeniyetler İttifakının bir uzantısı olmasından hareketle bu restorasyon çalışmaları daha çok dini yapılara yönelik olmuştur. Vakı lar Genel Müdürlüğünün 2010-2014
bütçesinden hareket edildiğinde ise çalışmaların sadece Osmanlı dönemi yapılarını hedeflendiği, böylelikle de ortak miras kavramının arttırılan bütçeye ters bir biçimde daraltıldığını
söylemek mümkündü. Luke (354) bu noktada Osmanlı tarihi eserlerinin bölgedeki tarihsel
kozmopolitliğe işaret ettiğine kuşku bulunmadığını, bununla birlikte, Türkiye’nin faaliyetlerinin giderek kültürel sermayenin bölgesel hegemon olma yönlü stratejik siyasal amaçlar
için kullanıldığı yönünde bir algının geliştiğinin altını çiziyor. Bakıldığında bölgede Türkiye’nin Vizegrad’daki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü ve Mostar dışında katkıda bulunduğu
dünya mirası kabul edilen başka Osmanlı-İslam eseri olmaması başka bir nokta. Türkiye’nin
bölgede dünya mirası statüsüne sahip diğer kültürlere ait mirasın korunmasında ortada görünmüyor olması, sadece Osmanlı/İslam eserlerine yoğunlaşması sadece yumuşak güç siyaseti izlediği algısını güçlendiriyordu.
TIKA AKP’nin iktidara geldiği 2002’den itibaren ilk on yılda güneydoğu Avrupa’da 17
ülke, özellikle ağırlıklı olarak ise Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova olmak üzere 925 proje
ve aktivite yürüttü. Bu faaliyetlerin yaklaşık yarısı sosyal altyapının ve hizmetlerin iyileştirilmesine harcandı (Özkan ve Demirtepe 656). 2009’dan itibaren sadece anahtar ülkelerden
biri olarak görülen Sırbistan’da başlayan eğitime, altyapıya ve sağlığa yönelik faaliyetlerin
sayısı 2017’de faaliyetler 223’e ulaştı. Örneğin kurum bu ülkede Şeyh Mustafa Türbesi, Kale
Meydan’daki Ali Paşa Türbesi, Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi, Vali Sultan Camii projelerini
yürüttü. Sırbistan’da rehabilite edilen eserlerin arasında tek Osmanlı mirası olmayan tarihi
yapının Sırbistan’daki feodal döneme ait Ram Kalesi olduğu görülüyor ki, bu kalenin Yıldırım Bayezit tarafından tekrar yaptırıldığının altını çizmeliyiz (TIKA, tarihsiz). Aşağı yukarı
envanter incelendiğinde Kosova, Arnavutluk ve Kosova’da da yüzlerce projesi bulunan TIKA’nın bilinçli bir biçimde sadece Osmanlı dönemi tarihi eserlerine yöneldiği görülebilir.
Bu noktadan bakıldığında, tarihi eserlere araçsallık yüklemesi kaçınılmaz olan bu banal Osmanlıcılığın en azından Balkanlardaki Müslüman toplulukları Türk toplumunun bir kısmıyla
aynı geniş hayali cemaati tasvir etmeye sevketmesi beklenebilir. Daha ötesinde, Balkanların
Müslüman olmayan kesimlerindeki Osmanlı Barışı me humuna dair hakim toplumsal algıda
bir kısım değişiklikler meydana geldiği umulabilir. Paralelinde, bunu uluslararası ilişkiler
düzlemine taşıdığımızda ise Türkiye’nin başarılı bir yumuşak güç stratejisini hayata geçirdiği düşünülebilir. Bununla birlikte, Balkanlardan alınan sinyaller bu yönde çıkarsamalar
yapmanın oldukça zor olduğunu bize gösteriyor. Bunun da çeşitli sebepleri bulunuyor.
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Yumuşak güç kavramını ele alan Nye (153-171) bir zorlayıcı tedbirler olmaksızın başka
bir ulusu etki altına almanın var olan evrensel değerleri sadece savunmakla değil, ayrıca
kendi evinde uyguluyor olmakla mümkün olacağını belirtiyor. Bu bağlamda “dar değerler
ve dar görüşlü (parochial) değerler etrafında yumuşak güç stratejisi oluşturulamaz. İkinci
önemli nokta, Mattern’in (583-612) belirttiği üzere yumuşak güç düzleminde oluşan asimetrik ilişki dahi kendi öncelikli çıkarlarına göre hareket tara larca inşa edilir; diğer deyişle,
tek yönlü değil, iki yönlüdür. Bu noktada, banal Osmanlıcılığı ilgilendiren iki açmazdan bahsetmek gerekiyor. 2000-2010 arası Türkiye’nin liberal aydınların medyada ve akademide
dillendirdiği gibi Türkiye’nin bir hegemonya peşinde olmadığı, izlediği stratejinin kucakla-
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yıcı olduğu, dar Hobessiyan çıkarlar doğrultusunda, kısıtlı coğra ik alana yönelik değil evrensel karakteristikte olduğu, Türkiye’nin etrafındaki bölgelerin kendi dinamikleri özelinde
güvenlik ve istikrarını amaçladığı iddiaları ülke sınırlarından dışarıda kabul görmedi (Aras
ve Fidan 195-217). Diğer deyişle, Türkiye’deki liberal aydınlar Balkanlı aydınları Osmanlı barışının bilişsel planda yeniden inşasına katkı vermeye ikna edemediler. Bunun birinci
nedeni, Osmanlı döneminin Balkanlardaki Müslüman ve Hıristiyan topluluklar tarafından
algılanışındaki derin farklılıklardı. İkinci önemli neden ise, Türkiye’deki liberalleşme dalgasının çok kısa ömürlü olmasıydı. Denilebilir ki Türk dış politikası eskiye oranla son derece cesur
biçimde Osmanlı barışı nosyonunu diplomatik platformlarda Davutoğlu’nun dışişleri bakanı
olduğu 2009-2014 yılları arasında dillendirdi. Bu arada Türkiye 2011 yılında TİKA aracılığıyla yaptığı toplam 2.363 milyar dolar civarındaki dış yardımın yaklaşık yüzde 6.5’unu
Balkanlara ayırmış (TİKA 21), ve artan bir ivmeyle bölgeye yatırım yapan ülkeler arasına
girmişti. Türkiye’nin bölgedeki ekonomik ağırlığının artmasının yanı sıra bir siyasal model
olarak algılanmaya devam edebilseydi 2008’den itibaren inansal krize giren AB’nin önemli
bir biçimde ihmal etmeye başladığı Balkanlarda en azından entelektüel düzeyde Osmanlı
Barışının yeniden inşa sürecine Balkanlardan da katkılar gelebilirdi.
Öte yandan, Türkiye cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana statükonun muhafazasını
desteklemişti. Bu durum 1990’larda Yugoslavya coğrafyasındaki çatışmalarla biraz değişir
gibi olduysa da, Türkiye’nin özellikle Kosova krizi öncesindeki Arnavutlara yönelik tavrına
bakıldığında hızlı bir biçimde kurumsallaşmış diplomatik tavrına döndüğünü söyleyebiliriz.
Tüm bunlara rağmen Türkiye Balkanlar düzleminde Rusya, Almanya, Çin ya da Körfez ülkeleri gibi bir yumuşak güç olarak algılanması, hem iziksel konumu hem de bölgenin eski
dominant gücü olduğundan kolay değildir; diğer deyişle, Türkiye kolayca revizyonist bir güç
olarak algılanabilir. Davutoğlu’nun temelde önerdiği topluluk ikri bölge ülkelerinin güvenlik ikilemi girdabına girmeden dayanışma içinde gelişmeleri üzerine oturmaktaysa da, Türkiye’nin gücünün artmasının tehdit algısı uyandırdığı gerçeğinin altı çizilmelidir. Balkanlardaki Hıristiyan topluluklar açısından Türk-Osmanlı imgesi son derece olumsuz olmasının
tüm tara ların rasyonel ve yapıcı bulduğu girişimlerin dahi altını oyabilecek etkiye sahip
olduğunun bilinmesi gerekiyor. Bu konuda pek çok da örnek bulunabilir. Mesela, Türkiye,
Bosna ve Sırbistan arasındaki Troyka istişare mekanizması bölgede normalleşmeye önemli
katkıları olan bir girişimdir. Troyka en azından Boşnak ile Sırp liderler Sladzic ve Tadic’i bir
araya getirmeyi ve Sırp parlamentosunun Srebreniça’daki katliamdan dolayı özür dilemesini sağladı (Mulalic 129-148). Bu arada Türkiye ve Bosna-Hersek bir ortak deniz tatbikatı
kararı aldılar, fakat Neum limanına gelecek Türk savaş gemilerinden birinin isminin Sokullu
Mehmet Paşa olması nedeniyle Sırp ve Hırvat tara larının itirazı üzerine tatbikat gerçekleştirilemedi (Vracic 10).
Banal Osmanlıcılığın Balkanlardaki Müslüman topluluklar üzerinde başından beri beklenen etkiyi yaptığını düşünmek daha doğru olabilir. Türkiye özellikle Bosna’da, Kosova’da
ve Arnavutluk’ta yumuşak güç stratejisini görülür bir etkinlikle götürdü. Bununla birlikte,
değişen konjonktürün etkisini göz önüne almak gerekiyor. Her ne kadar çatışmalar bitmese de en azından silahlı çatışma olasılığının artık AB yörüngesine girmiş bölgede artık çok
zayı ladığı bir tarihsel faza girilirken yumuşak güç stratejilerini özellikle inanç ortaklığı üze| www.ejsr.org
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rine kuran güçlerin elinin zayı ladığı görülüyor. Örneğin, Bosna, Kosova, Makedonya ve Arnavutluk’ta 1990’lardan itibaren vakı lar ya da insani yardım organizasyonları aracılığıyla
Sele i-Vahabi İslamı yaymaya çalışan Körfez ülkelerinin faaliyetlerini ekonomik alanın dışında da yoğunlaştırmalarının yaratabileceği sorunları ciddi bir biçimde değerlendirmelerine
yol açacak bazı gelişmeler oldu (Mandacı, Western 340-363; Mandacı, Kosovo 163-180). Öte
yandan, Banal Osmanlıcılığın bu politikayı yürüten siyasal elitin etkileneceğinden emin olduğu Müslüman toplulukları bilişsel anlamda umulduğu kadar değiştirmediği de anlaşılıyor.
Örneğin, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 2013’te Prizren’de yaptığı konuşma Kosova’daki Arnavut milliyetçi grupları oldukça ö kelendirmişti. Arnavutluk’ta ve Makedonya’da şeri düzene geçilmesini talep eden İslamcı hareketlerin Osmanlı devleti ile nostaljik bağlarının Türk
irredantizmini çağırdığını ve çok dinli Arnavut ulusunun bütünlüğünün altına oyduğunu
düşünen Katolik ve Ortodoks Hıristiyan kesimler de yabana atılmamalıdır (Krasniqi, 2019).

Sonuç Yerine
Benedict Anderson insan topluluklarının kendilerini mesafelerden bağımsız, aynı sevinç ve kederlerin paylaşıldığı büyük kapsayıcı bir cemaat olarak tasvir ettiklerinden itibaren ulus haline geldiğini belirtir. Bununla birlikte, bu hayali cemaat sınırlı, genelde içinde
bulunulan devletin sınırları dahilinde ve siyasal organizasyonun sahibi olarak, yani egemen
olarak tasvir edilir. Bu özellikle yazılı basının yaygınlaşması ile kendiliğinden gelişen ama
siyasal otorite tarafından devlet imkanları ile yeniden üretilen bir kimliğe kaynaklık eder.
Türkiye’de ulus devlet çizdiği tasvirin sınırlarının dışına geçmiş yıllarda pek çok kez çıkıldı.
Türk toplumu etnik akrabalarının problemlerine, kendisiyle aynı esasi (primordiyal) bağları
paylaştığı müddetçe reaksiyon gösterdi. 1990’larda Sovyetler Birliği yıkılıp da Türk cumhuriyetleri belirince bu tasvirin bendini tekrar aşacağı beklentisi hakimdi. Bununla birlikte,
özellikle Bosna’daki kriz eşi benzeri görülmemiş bir etki yarattı; artık etnik bağların ötesinde bağlarla kader birliği eden daha büyük bir “biz” tasvir edilir olmuştu, ama referansı esasi
bağlar değildi.
2002 sonbaharında iktidara gelen AKP’nin siyasal lider kadrosu ülkenin genişleyen
ekonomik gücünü eski Osmanlı coğrafyasında ulusları, yine Türkiye’nin liderlik ettiği bir
gemeinschaft tarzı güvenlik topluluğuna çevirmekte kullanmak için kolları sıvadı. AKP elitinin duruşu idealistti, içeride de AB’nin demokratikleşme adına talep ettiği önemli anayasal
değişiklikler yapılmıştı ve ülkede siyasal ve ekonomik liberalizm açısından bir bahar havası
esiyordu. Dolayısıyla liberal aydın kesim Osmanlı geçmişine karşı tutumu az çok bilinen siyasal kadronun yine Osmanlıcı olduğu su götürmez bu yeni stratejisine gönüllü bir entelektüel destek verdi. Böylelikle, kısa bir süreliğine de olsa Osmanlı Barışı imgesinin evrensel
kabul görmesi adına dini, etnik açıdan nötrleştirilmesi ve kimliksizleştirilmesine girişildi.
Örneğin Kanta göre nasıl bir konumlandırıldığı tartışmaya açıldı. Bu noktada gittikçe daha
fazla kaynak harcanarak Osmanlı geçmişini simgeleri olan eserleriyle belirginleştirme çabası bu çalışmada banal Osmanlıcılık diye tanımlanan sürecin zenginleşmesine ve de Billig’in
atfettiğinden daha olumlu bir işlev yüklenmesine zemin hazırladı. Türkiye devleti eliyle Balkanlardaki Osmanlı eserlerinin restore edilmesi yeni bir şey değildi; bu klasik anlamıyla
banal milliyetçilik sürecinin kendisiydi. Bu eserler oldukları yerlerde parıldayarak Türk ulu64
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suna parlak geçmişini hatırlatıyor, dünya üzerindeki konumunu fısıldıyordu. Şimdi ise Balkanlılara ortak kader birliği ettikleri, tüm etnik, dini ve kültürel farklılıklara rağmen barış içinde
var olmayı başardıkları altın dönemi hatırlatacaklardı. Bu açıdan Billig’in yıkıcılığına işaret
ettiği banalitenin tam tersine olumlu bir işlev yüklenebilirlerdi.
Türk entelejensiyası Balkanlarda her ferdin Osmanlının bölgede sağladığı nizamı sahiplenmesini amaçlayan bir anlatıyı elzem görüyordu. Bu aşı Balkanlı meslektaşlarını da
bu ikir fırtınası sürecine çekmeleriyle tutabilirdi. Bunda başarı sağlanamadı. Türkiye’nin iç
siyasal koşullarının değişmesine bağlı olarak liberal kesimin projeye desteği söndü ve hükümetin tarihi mirasın yeryüzüne çıkarılması yönündeki artan çabaları banal Osmanlıcılığın
sadece Türk ulusuna akan damarını canlı tuttu. Bu noktada evrensel moral ögeleri Türkler dahil tüm Balkanlıları içine alan kolektif bir entelektüel çaba ile kurgulanabilecek bir
Osmanlı Barışı nosyonundan artık bahsetmek mümkün değil. Bu yüzden literatürde artık
Türkiye’nin Osmanlı-Türk eserlerini restore etmesi, ya da TIKA gibi kurumlar eliyle yaptıkları yardımlar yumuşak güç uygulamaları olarak kategorize ediliyor. Bu aslında 2000’lerin
ilk on yılındaki idealizmin epey gerisinde bir durumsallığa işaret ediyor; çünkü yumuşak
güç kaynak ülke ile hedef ülke arasında yine materyal beklentiler doğrultusunda aslında
karşılıklı pazarlık ile inşa edilen bir ilişki biçimi. Unutulmaması gereken şey, 2000’lerdeki
performansın özellikle 2008’deki ekonomik krizin etkisiyle bölgeye olan dikkatini yitiren
AB’nin yerine bir Türk modelini Balkanlarda gündeme getirmişti. Ülkelerin nispi kapasiteleri artar ve de azalır, bununla birlikte, anlatılar bazen ulusların maddi ilişkileriyle alakalı
gelgitlerinden daha kalıcı olabilir.
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Özet
Temelinde ülkelerin daha hızlı büyümesi ve daha yüksek bir refah seviyesine ulaşması olan
günümüz ekonomik sisteminde sürdürülebilirlik kavramıyla başlayan dönüşüm çevre sorunlarının ciddiyetinin anlaşılması ile devam etmektedir. Bu değişimin bir yansıması olan ve 2019 senesinde hesaplanmaya başlayan gezegensel baskılara uyarlanmış insani gelişme endeksine (GİGE)
göre insani gelişmişlik endeksinde (İGE) yüksek puanlara sahip olan ülkeler gezegene verdikleri
zarar ile değerlendirildiklerinde sıralamada gerilere düşmekte ve bu durum bu ülkelerin gezegene
yaptıkları baskı ile ifade edilmektedir. Bu çalışmanın amacı 2019 yılı için ülkelerin GİGE puanları
İGE puanları ile karşılaştırmalı olarak incelenerek ülkelerin gezegene yaptıkları baskının ve küresel siyasette yol açabileceği değişikliklerin yorumlanmasıdır.
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Çevresel sorunların küresel sı̇yasete etkı̇sı̇nı̇n gezegensel baskılara uyarlanmiş ı̇nsanı̇ gelı̇şme
endeksı̇ eksenı̇nde değerlendı̇rı̇lmesı̇

EVALUATION OF EFFECTS OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS
TO GLOBAL POLITICS IN THE SCOPE OF PLANETARY PRESSURES –
ADJUSTED HUMAN DEVELOPMENT INDEX

Abstract
The transformation that started with the concept of sustainability in today’s economic
system, which is based on the faster growth of countries and a higher level of welfare, continues
with the understanding of the seriousness of environmental problems. Countries that have high
scores in the human development index (HDI) according to the planetary pressures-adjusted
human development index (HDI) which are a re lection of this change and started to be calculated
in 2019, fall behind in the rankings when evaluated with the damage they cause to the planet, and
this situation is expressed by the pressure these countries put on the planet. The main objective
of this study is to examine the HDI scores of the countries for 2019 in comparison with the HDI
scores and to interpret the changes in global politics that countries put on the planet.
Keywords: Planetary Pressures–Adjusted Human Development Index, Human
Development Index, CO2 Emissions, Environmental Problems, Global Politics.
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GİRİŞ
Ülkelerin gelişmişlik yolunda ilerlerken fazlaca önemsemedikleri faktörlerin başında çevre gelmektedir. Bunun en önemli göstergesi son 100 yılda benzeri görülmemiş bir
biçimde insan ömrü uzarken, refah seviyesi artarken ve ülkeler ekonomik olarak hızla
büyürken bir yandan gezegenimizin küresel ısınma, hava kirliliği, artan ekolojik ayak izi
ve karbondioksit salınımı gibi sorunlarla çevrelenmesidir. 20.yüzyılın başlarından itibaren artan bu çevre sorunlarının varlığına rağmen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
bu konuda ciddi tedbirler almamaları, çevresel dönüşümde yavaş kalınması da insanlığa
ve gezegenimize verilen zararın artmasına neden olmaktadır. Nitekim dünyanın mücadele ettiği güncel sorunların bir tablosunu gözler önüne seren Sürdürülebilir kalkınma
amaçları da incelendiğinde 17 hede in 7’sinin doğrudan çevre sorunlarıyla ilgili olduğu
görülmektedir.
Esasen çevre sorunları uluslar ve ülkeler üstü bir nitelik taşımaktadır. Bu durumun
farkındalığının bir yansıması olarak ülkelerin gelişme yolunda gezegene verdikleri zararın ölçülmesi için geliştirilmiş olan gezegensel baskılara uyarlanmış insani gelişme endeksi ilk kez 2019 senesinde hesaplanan ve İnsani Gelişme Endeksi’ni ülkenin kişi başına
karbondioksit emisyonu ve madde tüketim düzeyine göre uyarlanmış şeklidir.
Bilindiği üzere İnsani Gelişme Raporu’nda belirtilen sorunların oluşumu insan merkezli olmasından dolayı önlenebilmesinin de mümkün olduğu sonucuna varılabilir. Bu
bağlamda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içerisinde çevre ve tehditler oldukça geniş şekilde değerlendirilmektedir. Bu hedefler ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler
olarak boyutlandırılmaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik ise biyoçeşitliliğin korunması,
doğal tehlikelere karşı dayanıklılık ve ayrıca istikrarlı bir iklim konusunu kapsamaktadır. Düşük karbon, su ve biyolojik çeşitlilik ayak izine sahip ürünlerin çevre dostu olarak
geliştirilmesi ve tüketilmesi için kurumlarca desteklenmesine ve çeşitli teşviklere gereksinim vardır. Bu şekilde desteklenmesi ile doğal kaynak yönetimi çevresel sürdürülebilirliği sağlanabilecektir (UN 11-27).
Bu çalışmanın amacı Birleşmiş Milletler tarafından 1990 yılından bu yana hesaplanan ve ülkelerin ekonomik performanslarına ek olarak insani gelişmişliklerinin göz
önüne alındığı İnsani gelişme endeksinin çevresel sorunlar ekseninde yeniden hesaplanarak oluşturulmuş hali olan gezegensel baskılara uyarlanmış insani gelişme endeksi
kapsamında yüksek gelişmişlik seviyesine sahip olan ülkeleri değerlendirerek bu yeni
endeks özelinde küresel siyasetin ne gibi muhtemel değişikliklere uğrayabileceğini tartışmaktır. Bu değerlendirme yapılırken özellikle gelişmiş ülkelerin refah düzeylerini
artırırken çevreye verdikleri zararın ne olduğu ve bu verilen zararın ilgili ülke vatandaşlarının hayat standartlarını yükseltirken; bunun karşılığında negatif bir dışsallık yaratarak hem ülkedeki gelecek nesilleri hem de diğer ülke vatandaşlarını nasıl etkilediği
üzerinde durulacaktır.
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TEORİK ÇERÇEVE VE AMPİRİK LİTERATÜR
Sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan ve insan-makine işbirliği ile büyüyen çevresel
sorunların gündeme getirilmesi ve çevre sorunlarının önemine dikkat çekilmesi “çevreye
rağmen büyüme” anlayışının hakim olmasıyla ilişkili olarak uzun zaman almıştır. Sanayi
devriminin etkilerinin son 250 yıldır yaşanıyor oluşu ancak buna rağmen çevreyi koruma
önlemleri ve çevre ekonomisine ilişkin yapılan çalışmaların aslında son 60 yıldır tartışılageldiği göz önüne alındığında bu yozlaşma daha açık bir biçimde karşımıza çıkmaktadır.
Konu ile ilgili yapılan öncü çalışmalara bakıldığında Carson, 1962 yılında 17 bölümden oluşan ‘‘Silent Spring’’ eseri ile bu yozlaşmanın tüm perspekti lerine yer vermiştir. Çevresel
farkındalığın ve uluslararası iş birliğinin öneminin artması ile 1960-70’lı yıllar arasında
Yeşil Hareket’in yükselişi devletleri çevresel sorunları çözmek için çeşitli reformlar yapma
zorunluluğuna itmiştir (Curran 48).
Yine 1972 yılında Stockholm Konferansı’nda (Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı) çevresel yaşamı önemseyen ve bu noktada çevresel kalite kurumlarına sahip sadece
11 gelişmekte olan ülkenin varlığı söz konusuydu. Bu konferans ile devletlerin ortak hareket
etmesi ikri kabul görmüş aslında çevrenin ve doğanın ortak bir mal olması noktasında kitlesel sorumluluk bilincinin gelişimi bir anahtar olarak nitelendirilmiştir.
Önceki çalışmaları ile de çevre sorunlarının üzerine birçok katkı sağlayan Cladwell
(1996), Uluslararası Çevre Politikasının neredeyse tüm cildin temasını ve odak noktalarını
tek bir paragrafta toplayarak ekolojik birlik içerisinde olamayan ve siyasi anlamda parçalanmış görünen dünyanın paradoksunu gözler önüne sermiştir. İnsan davranışının yıkıcılığının
önüne geçilmez ise refah ve ekolojik birliğin ortadan kalkacağı bu yüzden biyosferi korumanın yollarını aramaya başlamanın önemini belirtmiştir.
Yine Price’a göre World Environmental Handbook (Dünya Çevre El Kitabı) yayınlandıktan sonra 110 gelişmekte olan ülke çevre ve doğal kaynak yönetimi için oluşturulan kurumlar sayesinde çevre sorunları ile mücadele ederek birçok siyasi taahhütname ile hareket
etmeye başlamıştır (Price 121).
1987 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED) tarafından “Ortak Geleceğimiz” başlıklı Brundtland Raporunda ilk kez “sustainability” yani sürdürülebilirlik kavramı kullanılmıştır. Bu dönemden sonra kalkınma ile sürdürülebilirlik birlikte ayrılmaz bir yola girmiştir.
Belirtmek gerekir ki çevre sorunları tanımlanırken bu sorunların muhtemel sonuçlarından biri olan devletlerin güvenliklerini sağlayamaması da literatürde yer alan ilginç kaygılardan birisidir (Buzan 110). Nitekim 1994’te Kaplan’ın ‘‘The Coming Anarchy’’ (Yaklaşan
Anarşi) adlı makalesi yayınlanmış ve dünyada gerçekleşen iklim koşullarının olumsuz değişimi ve nüfusun artışı ile çevresel bozulmaların daha çok artacağı, kaynak dağılımların ve
paylaşımların adaletsizliği ile savaşların tetikleneceğini bu yüzdende salgın hastalıkların ve
özellikle kitlesel göçün devletler adına güvenlik tehdidi olarak daha büyük sorunlar yaratacağını belirtmiştir (Kaplan 154).
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1997 yılına gelindiğinde Kyoto Protokolü 192 ülke tarafından kabul edilmiş ancak onay
sürecinin çalkantılı olması dolayısı ile 16 Şubat 2005’te yürürlüğe girmiştir. Bu protokol ile
hede lere uygun bir şekilde sera gazı emisyonlarına bir limit belirleme ve azaltma açısından
geçiş ekonomileri ile birlikte sanayileşmiş ekonomilerde ‘‘Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’’ (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCC)’ni işler hale getirebilme amacı ile düzenli olarak rapor vermelerini taahhüte bağlanmıştır
(UNFCC). 2012 yılında Rio+20 Zirvesi için Brezilya’da toplanılmış ve ilk alınan kararların
ne kadarının uygulandığı ve dünyanın şu an ki çevresel durumu analiz edilmiştir. 13 madde üzerinde anlaşmaya gidilerek ekonomik, sosyal ve çevresel yönlerin birbirleriyle olan
bağlantılarının oldukça ileri seviyede tekrardan ele alınması gerekliliği ortaya konulmuştur
çünkü Rio+20 öncesinde yapılan Johannesburg (2002) ve Doha Gündem 21 Uygulama Planlarına beklenilen taahhütlerin uygulamada hala sorunlar olduğu açık şekilde görülmektedir
(Gönel 300-301).
Ülkelerin somut yükümlülükleri bağlamında konu değerlendirildiğinde UNFCCC (1992)
ile amaçlanan iklimi tehdit eden tehlikelerin önüne geçilebilmesi, ülkeler arasındaki iş birliğinin kurallarının belirlenmesi ve sorumluklarının sını landırılması ele alınırken salınım
ile ilgili bir hede in belirlenmediği görülmektedir. Kyoto Protokolü ile anlaşmayı onaylayan
ülkeler için karbondioksit salınımı azaltım yükümlülükleri (ki bu oran 1990 için %5’di) doğarak daha çözümcül bir sürece girilmiştir. Ancak II. Kyoto protokolü bu hede i %18 olarak
belirlemesine rağmen protokol yürürlüğe girememiştir. 2015 yılında ise Paris Anlaşması
184 ülke tarafından 2020 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bu anlaşma ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için farklı prosedürler oluşturulmuştur. Küresel olarak uzun erimli
sıcaklık hede leri ile birlikte iklim inansmanı için yüz milyar $ bütçe ayrılmıştır. Bunun
dışında Marakeş Uzlaşmaları, Lima Yol Haritası, Cancun Anlaşmaları ve Paris COP21 gibi
anlaşma dışı gelişmeler de yaşanmıştır (Mazlum 7). Fakat işin küresel siyaset boyutuna değinileceğinden bu konudaki açıklamalara yer vermeden yeşil siyaset açısından literatüre
bakmakta fayda olacağı düşünülmektedir.
1972 yılında Meadows, vd. tarafından literatürde ‘‘Roma Kulübü Raporu’’ olarak da
bilinen ve “Limits to Growth” (Büyümenin Sınırları) isimli bir çalışma yayınlanmıştır. Bu
çalışma hem dünya ekonomisinde hem de dünya siyasetinde oldukça büyük bir etki yaratmıştır. Yeşil siyasetin oluşumunda oldukça itici bir güce sahip olan bu çalışma ile giderek
hızlanan nüfus artışı, gıdaların üretim şekli, ülkelerin sanayileşme hızı, çevresel bozulmaların ve kirlenmelerin düzeyleri ve yenilemez doğal kaynakların tükenme seviyesi ve hızı
o dönemdeki seviyede ilerlemeye devam ederse insanlığı ve ekonomiyi bekleyen geleceğin
ne olacağı soruları sorulmuştur (Meadows 1-205). Gerçekleşen çevre sorunları dolayısı ile
ülkeler daha ciddi politikalar uygulamaya başlarken diğer bir yandan da ülke içi siyasal oluşumlarda toplumsal hareketliliği başlatarak ilerleyen dönemlerde siyasal parti olma noktasına kadar ulaşılmıştır.
Küresel çevre siyaseti kapsamında konu değerlendirildiğinde ise Mazlum (2014), iki
yaklaşım olduğunu belirtmektedir. Bunlardan birincisi realizm ikincisi liberalizmdir. İnsan
ve çevre merkezciliği sını landırmanın realizm boyutunu göstermektedir. Bu anlayışa in72
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sanmerkezcilik denmesi mümkündür çünkü özü itibari ile insan yararına ve refahına katkı
sağlayacak tüm canlı ya da cansız formların kullanılıp tüketilebileceğini vurgular. Realizmin
ikinci esas aldığı nokta ise çevre merkezciliktir. Çevre merkezcilik ile kastedilen şey ise tüm
türlerin ekosistem ve ekosferle beraber ele alınması gerekliliğidir (Akt. Üste 41). Genel olarak realizm ve liberalizm açısından 1972 yılından 1992 yılına kadar gerçekleşen normlar ve
bu çerçevede ele alınan ilkeler Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Uluslararası Çevre Normların Evrimi (1972-1992)
Devlet Egemenliği ve
Sorumluluk

Çevre ve
Kalkınmanın
Politik Ekonomisi

1. Devlet sınırları içinde
kaynaklar üzerinde
egemenlik ve çevrenin
korunması. Eyalet
sınırlarının ötesindeki
kirlilikten sorumluluk
(21 ve 23. İlkeler).

2. Çevresel problemlerin çözümü ve
kaynağında gelişmiş
ve gelişmekte olan
ülke ayırımı (11-13.
ilkeler).

3.Serbest ticareti emtia
iyat istikrarıyla dengelenmelidir.
(10.ilke).

4. Çevrenin korunması,
gelişmekte olan ülkelere
önemli miktarda teknoloji ve
kaynak aktarımını gerektirir.
( 9 ve 20. ilkeler).
5. Devletler, küresel kaynakları korumak ve geliştirmek
için ortak hareket etmelidir.
(1-7 ve 24. ilkeler).
6. Ulusal ve uluslararası
planlama açısından piyasa
Mekanizması yerine komuta
ve kontrol yöntemleri. (13
ve 14. ilkeler).

WCED
1987

1. Değiştirilmemiş

2. Devletlerin aşağıdaki ortak sorumlulukları vardır:
a) küresel büyümeyi
canlandırmak
b) küresel çevre
sorunlarına ortak
yanıtlara katılmak.

3. Serbest ticaret ayrıca
yönetilen müdahaleler
ve emtia iyatı istikrarıyla dengelenen küresel
büyümeye vurgu.

4.Küresel ortaklıklara uygulanan bazı vergiler dışında
değiştirilen madde yok.
5. Diğer amaçlar için zorunlu
olmasından dolayı küresel
ekonomik büyüme için çok
tara lı işbirliğinin yapılması.
6. Komuta ve kontrol ile
piyasa mekanizmalarının
birlikte bir karışımı. Kirleten
öder ilkesi (PPP) onaylandı.

UNCED 1992

1. (İlkeler 2, 13 ve
14): a) Olası çevresel
zararların bildirilmesi
(İlkeler 18 ve 19); b)
Devletin kaynakları
kullanma hakkı, çevre
politikalarına ek olarak
kalkınmaya da bağlı
olmalıdır. Diğer ilkeler
değiştirilmedi

2. Gelişmiş ve
gelişmekte olan
ülkelerin ortak ancak farklılaştırılmış
sorumlulukları ( 3, 7
ve 11. ilkeler). Çevre
koruma maliyetleri
çok yüksekse gelişme öncelik kazanır.
(11. İlke).

3. Serbest ticaret ve
liberal piyasalar. Çevre
ve serbest piyasalarla
uyumlu olmalıdır(12.
İlke).

4. Transferler sadece en az
gelişmiş ülkelere uygulanmalı bunun dışında kalan
ülkelerde ise piyasa mekanizmasına bırakılmalı.

Stockholm
1972

Çevre ve Kalkınmanın
Politik Ekonomisi

Çevresel Yönetimi

5. WCED ve ona ek olarak
insan merkezli geliştirme ile
aynı. ( 1, 7 ve 27. ilkeler).
6. Piyasa mekanizması ve
Kirleten öder ile birlikte
ihtiyatlılık ilkesi. ( 15 ve 16.
ilkeler)

Kaynak 1 Bernstein, Steven. “Liberal environmentalism and global environmental governance.” Global
Environmental Politics 2.3 (2002): 5-6
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Bernstein ’ın tablolaştırmış olduğu bu normlarda, Stockholm 1972’de alınan kararlar
‘‘Çevresel Koruma’’; WCED 1987’de alınan kararlar ‘‘Sürdürülebilir Gelişme Yönetişimi’’ ve
UNCED 1992’de alınan kararlar ve değiştirilen maddeler ‘‘Liberal Çevrecilik’’ kapsamına
girmektedir (Bernstein 5-6).
Çevre konusu daha doğrusu çevre sorunlarının anlaşılması hem ideolojik bir tartışma
alanı hem de uzlaşma ve hede ler belirleme noktasında politik bir tartışma alanıdır. Genel
kabul görmüş siyasal düşünce, insanmerkezcilik olarak bildiğimiz, temelinde doğanın ve
diğer her şeyin insan ihtiyacına ve yaşamını kolaylaştırma araçları olarak insan ihtiyaçlarının ve hede lerinin gerçekleştirilmesinde ahlaki bir durum olarak özetlenebilir. İnsan
ihtiyaçlarının ve çıkarlarının ahlaki ve felse i önemi geçersiz kıldığı inancı anlamına gelen
insanmerkezcilik (antroposentrizm) ilk liberal ilozof olan Locke (1632-1704) tarafından
da şöyle dile getirilmiştir; ‘’insanlar doğanın hem efendisi hem de sahibidir’’. Oysa çevresel düşünce bunun tam tersi bir ilkeye bağlıdır. Bu ise sadece insan yaşamı değil tüm
yaşam türlerinin ilişkisel ağı olan ekoloji ilkesidir (Heywood 387). Son otuz yıl içerisinde Batılı ülkelerde var olan gönüllü çevre kuruluşlarının önceki yüzyıldaki öncüllerine
oranla daha demokratik bir iç işleyiş sistemine sahip oldukları öne sürülebilir. Genel olarak bu dönemde sonrasında batılı ülkelerde gönüllü çevre kuruluşlarının çok daha demokratik ve şeffaf bir şekilde faaliyetlerini gerçekleştirdiğini söylemek mümkündür. Yeşil
hareketler olarak adlandırılan bu oluşum sürecinde en çok Baltık ülkelerinde (Estonya,
Litvanya ve Letonya) gelişim görülmüştür. İlk Yeşil Parti Estonya’da (1988) kurulmuştur.
Gürcistan’da ise Yeşiller Hareketi hem kamusal hem de siyasal bir örgüt olarak tanımlanmakta Ermeni Yeşiller Birliği ise oluşumlarını insan hakları hareketi olarak görmekte,
eski Sovyet bölgesinde en önemli Yeşil Hareket olarak da Yeşil Dünya gösterilmekteydi
(Khrushchev ve Gorbachev 209-210; Caldwell, 89) Bunlara ek olarak yeşil politika adına
iki kapsamlı sını lama yapmakta mümkündür. Birincisi reformist ekoloji ikinci ise radikal
ekolojidir. Reformcu ekoloji çağdaş kapitalizm ile ekoloji ilkesini bir araya uyum içerisinde getirmeye çalışır. Bu bağlamda ‘‘modernist ekoloji’’ demek de mümkündür. Kapitalizmden kastedilen şey ise bireysel anlamda kendini arayış, materyalizm, ekonomik büyüme
gibi noktalarla temellendirilebilir. Bu ekol bize çevresel deformasyonun bir şekilde refahı
ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğini ve ‘‘büyümenin sınırları’’ olduğunu bilir
ve kabul eder. Reformcu perspektifte, çevreyi etkileyen faktörler negatif dışsallık olarak
varsayılır bu aslında bir ‘sosyal maliyettir’. Reformist ekoloji denildiğinde anahtar kavram
sürdürülebilir kalkınmadır dolayısı ile kaynakları en iyi şekilde verimli bir biçimde kullanmak daha yavaş zengin olmayı tercih etmek temel motivasyonunu oluşturur. Dolayısı
ile sosyal maliyet ile sürdürülebilirlik arasında denge oluşturulmaya çalışılır. Çevresel bozulmanın engellenebilmesi için üç ana çözümü savunmaktadır. Bunlar pazar ekolojizmi
(yeşil kapitalizm)’’, ‘‘insan zekası ve yeşil teknolojilerin geliştirilmesi’’ ve ‘‘uluslararası rejimler ve ulusötesi düzenleme sistemleri’ ’dir.
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Radikal ekoloji ise reformist ekolojinin tam aksi bir noktada durmaktadır. Hatta bazı
sorunların çözümünde devrimci bir iradenin değişimi tetikleyeceğini ileri sürmektedir.
Çevresel sorunların çözümünün hem sosyal hem de radikal bir süreç içerisinde gerçekleşeceğini savunurlar. Kendi içerisinde ise birbirinden oldukça farklı yapılara ayrılmış du-
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rumdadırlar. Bunlar; Eko-sosyalizm, Eko-anarşizm ve Eko-feminizm ’dir. Eko-sosyalizm,
ekolojik sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için tek çıkış noktasının sosyalist bir toplum
inşa edilmesi ile sağlanabileceğini; Eko-anarşizm, devletlerin ortadan kaldırılması gerektiğini ve insan merkezli, kendi kendini geliştirebilen ve yöneten toplulukların çevresel
bozulmaları engelleyebileceğini; Eko-feminizm ise ataerkil yapıdan kaynaklanan çevresel
bozulmaların bir yansımasından bahseder ve insanlara uygulanan baskıların doğa ve ekoloji üzerinde de baskı yarattığını ileri sürer (Heywood 389-391).
Ekonomik ve çevresel konular tarihsel olarak bu şekilde ilerlerken 2020 yılında İnsani Gelişme Raporu çarpıcı bir başlıkla bulunduğumuz çağı İnsan Çağı olarak nitelendirilmiş ve raporu “Önümüzdeki Sınır: İnsani Gelişme ve Antroposen” başlıklı raporu yayınlamıştır. Bu rapor diğer raporlardan farklı olarak çevresel tüm sorunların detaylarını ve
sorunların çözümünde metodolojik ölçümleri başka bir noktaya taşımıştır.
1. Yeni bir Ölçüm Yöntemi Olarak Gezegensel Baskılara Uyarlanmış
İnsani Gelişme Endeksi (GİGE)
Bilindiği üzere insani gelişme endeksi (İGE) ülkelerin gelişmişlik düzeylerini kıyaslayabilmemize olanak sağlayan bir endekstir. Bu endeks oluşturulurken dikkate alınan değişkenler 2010 yılından sonra uygulanmaya başlayan hesaplamaya göre eğitimde geçen
ve geçmesi beklenen süre, doğumda yaşam beklentisi ve satın alma gücüne göre uyarlanmış milli gelirdir. Bu göstergeler esas alınarak her ülkenin insani gelişmişlik düzeyi
hesaplanmaktadır. Birleşmiş Milletler ’in 1994 yılında yayınlamış olduğu İnsani Gelişim
Raporu’nda bulunduğumuz yüzyılın en büyük tehditleri yedi başlık altında ele alınmıştır.
Bunlar; kontrolsüz nüfus artışı, ekonomik fırsatlardaki eşitsizlikler, aşırı uluslararası göç,
uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı, uluslararası terörizm ve çevresel bozulmalardır. Çevresel bozulmaya bağlı olarak acilen çözülmesi gereken sorunlar içerisinde çevre tehditlerini
ortadan kaldırmak da bulunmaktadır. Bu raporda yoğun sanayileşme ve giderek hızlanan
nüfus artışı ile gezegensel baskının dünyayı çevresel tehditlere karşı savunmasız bıraktığı
ve küresel çevre bağlamında sorunun ortak hareket edilerek çözülmesi gerektiğinin altı
çizilmiştir (HDR 28-34).
GİGE ise insani gelişme endeksinin gezegensel baskılara uyarlanmış şeklidir. GİGE, İGE
ve
(1 – Gezegensel Baskı Endeksi)’nin çarpımıdır, burada (1 – Gezegensel Baskı Endeksi)
uyarlama faktörü olarak isimlendirilebilir.
GİGE= İGE*Uyarlama Faktörü
Uyarlama Faktörü=
Co2 Emisyon ve Madde Ayak İzi Endeksi: (Maksimum Değer- Gözlenen Değer)/
(max değer-min değer)
Görüldüğü üzere GİGE insani gelişme endeksinin çevresel sorunlar ile ilişkilendirilmiş,
kişi başına düşen kardondioksit emisyonu ve kişi başına materyal ayak izine göre uyarlan| www.ejsr.org
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mış insani gelişme düzeyidir. Kişi başına karbondioksit (CO2) emisyonu üretim temellidir ve
insani faaliyetlerin (yakma/yanma ve endüstriyel süreçler, gaz parlaması ve çimento üretiminde kömür, petrol ve gaz kullanımı) sonucu olarak üretilen karbondioksit emisyonlarının
yıl ortası nüfusa bölümü şeklinde hesaplanır. Elde edilen değerler bölgesel emisyonlara aittir, yani emisyonlar nerede ortaya çıkmışsa o ülkeye aittir.
Kişi başına madde ayak izi (MF) ise küresel madde çıkarımının bir ülkenin iç piyasadaki
son talebine ait olan kısmıdır. Bu gösterge, ithalatın hammadde eşdeğeri ile yerel madde
çıkarımının toplanması; elde edilen bu değerden ise ihracatın hammadde eşdeğerinin çıkartılması şeklinde bulunur. Böylelikle dış ticaret neticesinde ülkeye giren ve çıkan malların da
son ürün haline gelinceye kadarki yükü hesaplanmış olur. Toplam madde ayak izi biyokütle,
fosil yakıtlar, metal cevherleri ve metal dışı cevherlerin madde ayak izlerinin toplamıdır.
Gezegen üzerinde hiçbir baskının olmadığı ideal durumda, GİGE’nin İGE’ye eşit olması
beklenir. Ancak baskı arttıkça GİGE İGE’nin altına düşer. Hem kişi başına CO2 emisyonu hem
de kişi başına MF için gözlenen değer ne kadar yüksekse, gezegen üzerinde baskı da o kadar
yüksektir.

METODOLOJİ
Ülkelerin 2019 yılı için GİGE’ye göre elde ettikleri değerlerin incelenmesi ve bu değerlere göre sıralandıklarından İGE’ye göre yerlerinde ne gibi değişmeler olduğunu yorumlamaya dayalı çalışmamızda GİGE’ye göre değerlendirildiğinde birçok ülkenin sıralamada gerilere düştüğü görülmektedir.
Tablo 2. Tüm Ülkelerin İnsani Gelişme Endeksi ve Gezegensel Baskılara Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeks Değerlerine Göre Sıralamaları

İGE
(sıralama)

Ülke

İnsani
Gelişme
Endeksi
(İGE)

Gezegensel Baskılara Uyarlanmış
İnsani Gelişme Endeksi (GİGE)

Değer

Değer

İGE
Değerinde
Gerçekleşen
Kayıp (%)

İGE
Değerinde
Gerçekleşen
Kayıp
(sıralama)

GİGE
Değerine Göre
Sıralama

2019

2019

2019

2019

2019

Çok Yüksek İnsani
Gelişmişlik

76
76

1

Norveç

0.957

0.781

18.4

-15

16

2

İrlanda

0.955

0.833

12.8

1

1

2

İsviçre

0.955

0.825

13.6

0

2

4

Hong Kong, Çin (SAR)

0.949

..

..

..

4

İzlanda

0.949

0.768

19.1

-26

30
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6

Almanya

0.947

0.814

14.0

-1

7

7

İsveç

0.945

0.817

13.5

1

6

8

Avusturalya

0.944

0.696

26.3

-72

80

8

Hollanda

0.944

0.794

15.9

-6

14

10

Danimarka

0.940

0.824

12.3

5

5

11

Finlandiya

0.938

0.770

17.9

-19

30

11

Singapur

0.938

0.656

30.1

-92

103

13

İngiltere

0.932

0.825

11.5

10

3

14

Belçika

0.931

0.800

14.1

4

10

14

Yeni Zelanda

0.931

0.808

13.2

6

8

16

Kanada

0.929

0.721

22.4

-40

56

17

Amerika

0.926

0.718

22.5

-45

62

18

Avusturya

0.922

0.771

16.4

-11

29

19

İsrail

0.919

0.797

13.3

7

12

19

Japonya

0.919

0.781

15.0

2

17

19

Lihtenştayn

0.919

..

..

..

22

Slovenya

0.917

0.800

12.8

11

11

23

Güney Kore

0.916

0.746

18.6

-19

42

23

Lüksemburg

0.916

0.495

46.0

-131

154

25

İspanya

0.904

0.795

12.1

11

14

26

Fransa

0.901

0.801

11.1

16

10

27

Çekya

0.900

0.768

14.7

-5

32

28

Malta

0.895

0.794

11.3

13

15

29

Estonya

0.892

0.711

20.3

-40

69

29

İtalya

0.892

0.792

11.2

12

17

31

Birleşik Arap Emirlikleri 0.890

0.609

31.6

-87

118

32

Yunanistan

0.888

0.768

13.5

0

32

33

Kıbrıs

0.887

0.767

13.5

-2

35

34

Litvanya

0.882

0.746

15.4

-8

42

35

Polonya

0.880

0.752

14.5

-5

40

36

Andorra

0.868

..

..

..

37

Letonya

0.866

0.777

10.3

9

28

38

Portekiz

0.864

0.780

9.7

15

23
77
77
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39

Slovakya

0.860

0.720

16.3

-21

60

40

Macaristan

0.854

0.781

8.5

21

19

40

Suudi Arabistan

0.854

0.707

17.2

-33

73

42

Bahreyn

0.852

0.691

18.9

-42

84

43

Şili

0.851

0.774

9.0

14

29

43

Hırvatistan

0.851

0.779

8.5

19

24

45

Katar

0.848

0.581

31.5

-84

129

46

Arjantin

0.845

0.778

7.9

20

26

47

Brunei Sultanlığı

0.838

0.672

19.8

-49

96

48

Karadağ

0.829

0.738

11.0

-1

49

49

Romanya

0.828

0.760

8.2

11

38

50

Palau

0.826

..

..

..

51

Kazakistan

0.825

0.672

18.5

-46

97

52

Rusya Federasyonu

0.824

0.728

11.7

-4

56

53

Belarus

0.823

0.781

5.1

33

20

54

Türkiye

0.820

0.746

9.0

10

44

55

Uruguay

0.817

0.704

13.8

-20

75

56

Bulgaristan

0.816

0.745

8.7

9

47

57

Panama

0.815

0.778

4.5

30

27

58

Bahamalar

0.814

0.733

10.0

6

52

58

Barbados

0.814

0.758

6.9

18

40

60

Umman

0.813

0.704

13.4

-15

75

61

Gürcistan

0.812

0.772

4.9

30

31

62

Kosta Rika

0.810

0.779

3.8

37

25

62

Malezya

0.810

0.699

13.7

-18

80

64

Kuveyt

0.806

0.547

32.1

-74

138

64

Sırbistan

0.806

0.732

9.2

10

54

66

Mauritius

0.804

0.727

9.6

9

57

Yüksek İnsani Gelişme

78
78

67

Seyşeller

0.796

0.699

12.2

-13

80

67

Trinidad ve Tobago

0.796

0.603

24.2

-54

121

69

Arnavutluk

0.795

0.756

4.9

28

41

70

Küba

0.783

0.749

4.3

27

43
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70

İran (İslam
Cumhuriyeti)

0.783

0.698

10.9

-12

82

72

Sri Lanka

0.782

0.765

2.2

34

38

73

Bosna Hersek

0.780

0.718

7.9

8

65

74

Grenada

0.779

..

..

..

74

Meksika

0.779

0.733

5.9

22

74

Saint Kitts ve Nevis
Federasyonu

0.779

..

..

..

74

Ukrayna

0.779

0.720

7.6

13

61

78

Antigua and Barbuda

0.778

0.713

8.4

7

71

79

Peru

0.777

0.743

4.4

28

51

79

Tayland

0.777

0.716

7.9

9

70

81

Ermenistan

0.776

0.745

4.0

32

49

82

Kuzey Makedonya

0.774

0.720

7.0

19

63

83

Kolombiya

0.767

0.729

5.0

26

57

84

Brezilya

0.765

0.710

7.2

10

74

85

Çin

0.761

0.671

11.8

-16

101

86

Ekvador

0.759

0.718

5.4

19

67

86

Saint Lucia

0.759

..

..

..

88

Azerbaycan

0.756

0.720

4.8

24

64

88

Dominik Cumhuriyeti

0.756

0.727

3.8

28

60

90

Moldova

0.750

0.734

2.1

36

54

91

Cezayir

0.748

0.721

3.6

29

62

92

Lübnan

0.744

0.688

7.5

-2

94

93

Fiji

0.743

0.713

4.0

21

72

94

Dominik

0.742

..

..

..

95

Maldivler

0.740

0.689

6.9

1

94

95

Tunus

0.740

0.710

4.1

19

76

97

Saint Vincent ve Grenadinler

0.738

..

..

..

97

Surinam

0.738

0.687

6.9

1

96

99

Moğolistan

0.737

0.657

10.9

-10

109

100

Botsvana

0.735

0.637

13.3

-18

118

101

Jamaika

0.734

0.700

4.6

18

83

102

Ürdün

0.729

0.700

4.0

19

83

52

79
79
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103

Paraguay

0.728

0.686

5.8

5

98

104

Tonga

0.725

..

..

..

105

Libya

0.724

0.673

7.0

3

102

106

Özbekistan

0.720

0.691

4.0

15

91

107

Bolivya

0.718

0.695

3.2

17

90

107

Endonezya

0.718

0.691

3.8

16

91

107

Filipinler

0.718

0.701

2.4

24

83

110

Belize

0.716

0.690

3.6

16

94

111

Samoa

0.715

0.690

3.5

17

94

111

Türkmenistan

0.715

0.595

16.8

-18

129

113

Venezuela

0.711

0.670

5.8

7

106

114

Güney Afrika

0.709

0.648

8.6

-1

115

115

Filistin

0.708

..

..

..

116

Mısır

0.707

0.684

3.3

15

117

Marshall Adaları

0.704

..

..

..

117

Vietnam

0.704

0.664

5.7

7

110

119

Gabon

0.703

0.680

3.3

16

103

131

Orta İnsani Gelişme

80
80

120

Kırgızistan

0.697

0.669

4.0

11

109

121

Fas

0.686

0.668

2.6

11

110

122

Guyana

0.682

..

..

..

123

Irak

0.674

0.642

4.7

3

120

124

El Salvador

0.673

0.654

2.8

8

116

125

Tacikistan

0.668

0.657

1.6

12

113

126

Cabo Verde

0.665

0.641

3.6

5

121

127

Guatemala

0.663

0.650

2.0

10

117

128

Nikaragua

0.660

0.647

2.0

9

119

129

Butan

0.654

0.624

4.6

4

125

130

Namibya

0.646

0.621

3.9

4

126

131

Hindistan

0.645

0.626

2.9

8

123

132

Honduras

0.634

0.621

2.1

6

126

133

Bangladeş

0.632

0.625

1.1

9

124

134

Kiribati

0.630

..

..

..

Çevresel sorunların küresel sı̇yasete etkı̇sı̇nı̇n gezegensel baskılara uyarlanmiş ı̇nsanı̇ gelı̇şme
endeksı̇ eksenı̇nde değerlendı̇rı̇lmesı̇

135

Sao Tome ve Principe

0.625

0.610

2.4

6

129

136

Mikronezya

0.620

..

..

..

137

Laos

0.613

0.586

4.4

-2

139

138

Esvatini

0.611

0.587

3.9

0

138

138

Gana

0.611

0.601

1.6

5

133

140

Vanuatu

0.609

0.592

2.8

3

137

141

Doğu Timor

0.606

..

..

..

142

Nepal

0.602

0.595

1.2

7

135

143

Kenya

0.601

0.594

1.2

6

137

144

Kamboçya

0.594

0.584

1.7

3

141

145

Ekvator Ginesi

0.592

..

..

..

146

Zambiya

0.584

0.576

1.4

1

145

147

Myanmar

0.583

0.578

0.9

3

144

148

Angola

0.581

0.570

1.9

2

146

149

Kongo

0.574

0.567

1.2

2

147

150

Zimbabve

0.571

0.562

1.6

2

148

151

Solomon Adaları

0.567

..

..

..

151

Suriye Arap Cumhuriyeti

0.567

0.554

2.3

1

150

153

Kamerun

0.563

0.558

0.9

3

150

154

Pakistan

0.557

0.547

1.8

2

152

155

Papua Yeni Gine

0.555

0.547

1.4

3

152

156

Komorlar

0.554

..

..

..

Düşük İnsani Gelişme
157

Moritanya

0.546

0.539

1.3

1

156

158

Benin

0.545

0.535

1.8

-1

159

159

Uganda

0.544

0.539

0.9

3

156

160

Ruanda

0.543

0.537

1.1

2

158

161

Nijerya

0.539

0.532

1.3

0

161

162

Fildişi Sahili

0.538

0.535

0.6

3

159

163

Tanzanya

0.529

0.526

0.6

1

162

164

Madagaskar

0.528

0.526

0.4

2

162

165

Lesotho

0.527

0.503

4.6

-4

169

166

Cibuti

0.524

0.518

1.1

2

164
81
81
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167

Togo

0.515

0.509

1.2

2

165

168

Senegal

0.512

0.505

1.4

0

168

169

Afganistan

0.511

0.508

0.6

3

166

170

Haiti

0.510

0.507

0.6

3

167

170

Sudan

0.510

0.500

2.0

0

170

172

Gambiya

0.496

0.491

1.0

0

172

173

Etiyopya

0.485

0.483

0.4

0

173

174

Malavi

0.483

0.481

0.4

0

174

175

Demokratik Kongo
Cumhuriyeti

0.480

0.477

0.6

0

175

175

Gine-Bissau

0.480

..

..

..

175

Liberya

0.480

0.476

0.8

-1

176

178

Gine

0.477

0.473

0.8

0

178

179

Yemen

0.470

0.467

0.6

0

179

180

Eritre

0.459

0.449

2.2

-1

181

181

Mozambik

0.456

0.452

0.9

1

180

182

Burkina Faso

0.452

0.446

1.3

0

182

182

Sierra Leone

0.452

0.442

2.2

-1

183

184

Mali

0.434

0.427

1.6

-2

186

185

Burundi

0.433

0.431

0.5

1

184

185

South Sudan

0.433

0.430

0.7

0

185

187

Çad

0.398

0.396

0.5

0

187

188

Orta Afrika Cumhuriyeti

0.397

0.393

1.0

0

188

189

Nijer

0.394

0.390

1.0

0

189

Kaynak: Birleşmiş Milletler Kalkınma programı, http://hdr.undp.org/en/content/planetary-pressures%E2%80%93adjusted-human-development-index-phdi Erişim Tarihi: 12.03.2021

Tablo 2’de gezegensel baskılara uyarlanmış insani gelişme endeksinin 2019 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanmış ülke sıralamaları ile bu ülkelerin gezegensel baskılara uyarlanmış insani gelişme endeksine göre yapılmış olan karşılaştırmaları bulunmaktadır. Karşılaştırma hakkında yorumlar yapılırken 2 yönden konu incelenmiştir. İlki İnsani
gelişmişlik endeks değerleri gruplandırması yönünden; ikincisi ise GİGE’de yeni elde edilen
sıralamanın İGE’ye göre değerlendirilmesidir.
İnsani gelişmişlik endeks değeri 0,800 ile 1.000 arasında olan kısaca İnsani gelişme endeksine göre çok yüksek insani gelişmişlik düzeyine sahip olan 66 ülkeden 42’si gezegensel
baskılara uyarlanmış insani gelişmişlik endeksine göre değerlendirildiğinde bir grup aşağı82
82
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ya düşerek yüksek insani gelişmişlik seviyesine sahip olan ülkeler sını landırmasında yer almıştır. Özellikle en dramatik düşüşler Avusturalya, Singapur, Kanada, Amerika, Lüksemburg,
Estonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Brunei Sultanlığı, Kazakistan ve Kuveyt’te
yaşanmıştır. Özellikle Lüksemburg 131 sıra gerilemeyle dikkat çekmektedir. Denilebilir ki
bu ülkeler gezegene verdikleri zararın görece fazla olduğu ülkelerdir. Bulunduğu grubu koruyan ülkeler ise İrlanda,İsviçre,Almanya,İsveç, Danimarka,İngiltere, Belçika, Yeni Zelanda,
Slovenya ve Fransa’dır.
Yine İGE’ye göre yüksek insani gelişmişlik düzeyinde olan kısaca endeks değeri 0,8000,700 arasında 52 ülkeden 23’ü GİGE’ye göre hala aynı gelişmişlik seviyesinde yer alırken
29’u orta insani gelişme seviyesindedir (0,700-0,550 arasında). Anlaşılmaktadır ki yüksek
insani gelişmişlik seviyesinde yer alan ülkelerden neredeyse %60’ı gezegene verdikleri
zarar kapsamında tekrardan değerlendirildiklerinde insani gelişmişlikte daha geride kalmaktadırlar. Bu gelişmişlik düzeyindeki ülkelerden Seyşeller, Trinidad ve Tobago, İran , Çin,
Lübnan, Moğolistan ve Botsvana gerilemenin yaşandığı ülkelerdendir. Özellikle Trinidad ve
Tobago İGE’ye nazaran 54 sıra birden gerileyerek GİGE’de 121. Sıraya yerleşmiştir.
Dikkat çekici bir durum ise orta insani gelişmeye sahip olan kısaca endeks değeri 0,7000,550 arasındaki ülkelerde yaşanmaktadır. Bu ülkelerde GİGE’ye göre gelişmişlik seviyesi
düşen sadece iki ülke vardır. İGE’ye göre orta insani gelişmişlik seviyesinde yer alan Pakistan
ve Papua Yeni Gine; GİGE’ye göre düşük insani gelişme seviyesinde yer almaktadır (0,550
puanın altı) . Görülmektedir ki orta insani gelişmişlik seviyesinde yer alan 37 ülkeden sadece ikisi bir alt gruba düşmüştür. Bu durum zaten gelir seviyesi eğitim ve doğumda beklenen
yaşam bakımından dezavantajlı olan ülkelerde çevresel baskının diğer ülkelere göre daha
az olduğunu ortaya koymaktadır. Kısacası çevreye verilen zararın büyük çoğunluğu yüksek
insani gelişmeye sahip olan ülkeler tarafından verilmektedir. Anlaşılmaktadır ki gelişmişlik
seviyesinin yükselmesi çevreye rağmen olmaktadır ve özellikle karbondioksit salınımı ve
madde ayakizi, bağlamında bu ülkeler gezegene daha yüksek oranda zarar vermektedirler.
Endeks değeri 0,550’nin altında olan düşük insani gelişmişlik seviyesine sahip olan ülkeler için GİGE ve İGE’ye göre değerlendirme yapıldığında iki endeksin birbirinden çok farklılaşmadığı görülmektedir. Bu durum ise insani gelişmeyi gerçekleştirmenin sonuçlarından
birinin çevresel sorunlar yaratmak olduğunu göstermektedir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
İGE ve GİGE karşılaştırmaları neticesinde elde edilen sonuçlara göre yüksek insani
gelişmişlik seviyesine sahip olan ülkeler en fazla çevresel sorunlar yaratan ülkelerden olmaktadır. Bu durum ise ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile çevreye verdikleri zarar arasında
doğrusal bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkelerin geneli ekonomik büyümelerini artırabilmek, eğitim ve sağlık hizmetlerini yaygınlaştırabilmek gibi amaçlar için çevre
sorunlarına gereken önemi vermemekte, bu sorunları kolaylıkla göz ardı edebilmektedir.
İGE’ye göre dünyanın en müreffeh ve insani gelişmişlik bağlamında lider ülkeleri, GİGE’ye
göre değerlendirildiklerinde bu durum tersine dönmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere
çevresel faktörlerin de değerlendirildiği bu endekste dünyanın en gelişmiş ülkeleri düşük
skorlar almakta; dünyaya en fazla karbondioksit salınımı gerçekleştiren ve en fazla kişi başına madde ayak izi yaratan ülkeler arasına girmektedirler. Bu durum ise gelişmişliğin bir
bedeli olarak değerlendirilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki yaratılan bu çevre sorunları sadece o ülke sınırları içerisinde sınırlı kalmamakta; çevre sorunları uluslar ve sınırlar üstü
bir özellik taşımaktadır. Bu bağlamda çevresel sorunların çözümünde başta bu sorunların
yaratılmasında sorumluluğunun daha fazla olduğu anlaşılan gelişmiş ülkelerin paydaş olarak yer alması gerekmektedir. Bu bağlamda yaratılan bu dışsallıkların içselleştirilmesi adına
bu ülkelerin mücadeledeki rolleri uluslararası siyaset arenasında tartışılmalı ve bu ülkelerin
sorunların çözümlerinde daha etkin rol almaları sağlanmalıdır. Çevresel sorunların çözümünde etkin rol almak istemeyen gelişmiş ülkelere çeşitli ekonomik ve siyasi yaptırımlar
uygulanmalıdır. Çünkü inanılmaktadır ki çevresel problemlerin küresel doğası gereği çevreye verilen zararlar ancak endüstriyelleşmiş ülkelerin öncülüğünde kolektif bir anlayışla
giderilebilir.
Unutulmamalıdır ki insanlığın yaşamını sürdürebileceği tek gezegen vardır. Bu bağlamda gelecek nesillere temiz ve sürdürülebilir kaynaklara sahip olan bir dünya bırakmak her
ülkenin önceliği olmalıdır. Şu anda orta ya da düşük insani gelişmişlik seviyesinde bulunan
ülkelerin de gelişme yolunda adımlarını atarken bunu gözönünde bulundurması gerekmektedir. Ekonomik büyüme hede i uğruna çevreye verilen zararlar görmezden gelinmemeli,
küresel sürdürülebilir bir büyüme anlayışı benimsenmelidir. Şayet yoksul ülkeler hızlı ve
çok sayıda üretim yaparken çevreyle dost teknolojileri edinmek ve bunları kullanmak anlamında yetersiz kalıyorsa, dünün az gelişmiş ancak bugünün gelişmiş ülkeleri tarafından
desteklenmeli; hukuki yaptırımlar ile çevreyle dost teknolojilerin üretimde kullanılması bir
tercih değil zorunluluk haline getirilmelidir. Ayrıca denilebilir ki gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek birinci öncelik haline getirilmeli ve dünya siyasetinde büyümenin
sınırlarının nereye kadar ulaşabileceği hakkında bir konsensüs oluşturulmalıdır.
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Abstract
This paper examines the European environmental policy and the tools that the European Union
(EU) uses for the aim of protecting the environment. Environmental policy is of crucial importance
indeed as it has direct impact on human’s health, on the quality of environment, on the well-being
of all living creatures and species and on the preservation of our natural resources around the
world. The EU is quite active in environmental protection policy making and the scope of her
environmental policy expanded with time, including nowadays many aspects such as air, water and
soil pollution, waste management, protection of the environment, industrial pollution, chemicals,
climate change and noise pollution. The methodology of the study consists of the review and
analysis of primary and secondary sources regarding EU legislation on European environmental
policy. The requirements of environmental policy are exposed and evaluated at the European level
and other international engagements at the global level such as the United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCC), Kyoto Protocol and Paris Agreement are also evaluated
in our paper. European statistics and reports are evaluated to provide a good understanding
and assessment of the relation between governments and corporations’ expenditures and the
protection of environment in EU member states and in Turkey. Our paper also includes the
implementation of the European environmental policy in Turkey, therefore Turkish of icial policy
alignment and compliance is explained with data related to EU funded projects implemented by
Turkish institutions. Regarding the relation between expenditures and environment, our indings
indicate a reverse causality effect; the quality of the environment determines the level of public
expenditures indeed, and not vice-versa. As analyzed in our paper, governments and corporations’
investments related to environmental protection are quite low and they are in decline, this share
needs to be increased both at the EU level and in Turkey.
Key Words: European Union Environmental Policy, Climate Change, Kyoto Protocol,
Paris Agreement, Government Expenditures on Environmental Policy.
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Özet
Bu makale, Avrupa Çevre Politikasını ve Avrupa Birliği’nin (AB) çevreyi korumak amacıyla
kullandığı araçları incelemektedir. İnsan sağlığı, çevre kalitesi, bütün canlı türlerinin refahı ve
doğal kaynaklarımızın korunmasında doğrudan etkisi olması nedeniyle, çevre politikasının incelenmesi oldukça önemlidir. AB, çevre koruma politikası oluşturma konusunda oldukça aktiftir ve
çevre politikasının kapsamı genişleyerek, günümüzde hava, su ve toprak kirliliği, atık yönetimi,
çevrenin korunması, endüstriyel kirlilik, kimyasallar, iklim değişikliği ve gürültü kirliliği gibi konuları da kapsamı içine almıştır. Makalemizde çalışma metodolojisi olarak, Avrupa Çevre Politikası
ile ilgili AB mevzuatı, birincil ve ikincil kaynaklar incelenmektedir. Çevre politikasının gereklilikleri AB düzeyinde değerlendirilmekte olup, küresel düzeyde ise Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi (UNFCC), Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması gibi uluslararası antlaşmalar da
çalışmamızda incelenmektedir. Hükümet ve şirketlerin harcamaları ile çevrenin korunması arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve değerlendirebilmek için Avrupa istatistikleri ve raporları incelenmiştir. Çalışmamız, Avrupa Çevre Politikasının Türkiye’de uyarlanmasını konusunu da ele almakta
olup, bu çerçevede Türkiye’deki resmi merciler tarafından gerçekleştirilen uyum çalışmalarını ve
kurumlar tarafından uygulanan AB inansmanlı projelere ilişkin verileri de içermektedir. Kamu
harcamaları ile çevre arasındaki ilişki konusunda bulgularımız ters bir nedensellik etkisine işaret
etmekte; zira kamu harcamalarının seviyesini, içinde bulunduğu çevrenin kalitesi belirlemektedir.
Çalışmamızda ortaya konulduğu üzere, hükümetlerin ve şirketlerin çevrenin korunmasına yönelik
yatırımları oldukça düşük bir düzeyde bulunmakta olup, bu payın genel olarak hem AB düzeyinde
hem de Türkiye’de artırılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği Çevre Politikası, İklim Değişikliği, Kyoto Protokolü,
Paris Antlaşması, Çevre Politikasında Hükümet Harcamaları.
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INTRODUCTION
According to the World Health Organization, 9 out of 10 people worldwide breathe
polluted air and approximately 7 million people die each year from air pollution (Air
Pollution). The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) predicts
that in 2050 outdoor air pollution will be the top cause of environmentally related deaths
worldwide (Environmental Outlook).
The EU is among the parties that is active in the protection of the environment in
general. While the European environmental policy covered mostly water and air pollution
and protection of species in the 1970’s, it turned towards a more comprehensive content
at global level for the last few years. Indeed, the protection of the environment gained a
global importance, thus the scope of the European environmental policy also expanded
with time. In consequence, a wide area of EU policies became complementary with the
environmental policy. Beside air, water and soil pollution, waste management, protection of
the environment, industrial pollution, chemicals, climate change and noise pollution have
also been added into the EU legislation. As a result, in the last decades, the EU introduced
and implemented environmental legislation which has contributed to an important decrease
of water, soil and air pollution in the EU and has also contributed to decrease the use of
toxic substances. Around 18% of EU’s land is protected natural area but there are still many
issues which need to be tackled (European Commission, Environment Action Programme to
2020). The combat against environmental issues needs to be addressed and fought at global
level, since these issues and challenges affect our entire globe.
What is the European Environmental Policy and the international agreements at global
level and its requirements in terms of objectives and actions? What is the position of Turkey
within these policies? How much do governments spend on environment policy? These are
the research questions which we will explore in our paper. To this end, we will explore irst the
background of the European Environmental Policy and examine the European Environment
Agency. We will analyse then the European climate actions which are classi ied in the EU 2030
Climate and Energy Framework, the EU 2050 Energy Road Map and the EU Emission Trading
System. We will expose then the UNFCCC, Kyoto Protocol and Paris Agreement. The position
of Turkey within these agreements and the implementation of the European Environmental
Policy in Turkey would then be examined. Finally, we will expose the costs of environmental
policies and evaluate these expenditures in the EU countries and in Turkey.

Literature Review
The European Commission was initially an independent Commission but turned rather
dependent upon the EU member states in its development of policy proposals, while the
European Parliament gained bigger in luence on ‘environmental standard setting’ compared
to many national parliaments. Consequently, we can say that the European Commission
which is a supranational political authority nowadays regulates subnational environmental
public goods extensively (Weale 1).
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As the EU integration progressed, the EU environmental policy also progressed
signi icantly, which can be based on three- stage development; a ‘forming period’, an
‘establishing period’ and a ‘developing period’. Environmental policy became a fundamental
tool in achieving sustainable development in Europe (Fu 2). There are over 900 Europeanscaled groups and thousands of national-scaled interest groups which work actively to
in luence EU policies (Hallstrom 2).
On the other hand, we can also talk about the EU’s efforts to ‘globalize’ her environmental
policy and regulation. The EU has inclined toward environmental governance both because
of its domestic politics and also as a necessity arising from the international regulations
and competition (Kelemen 2). On the global stage, EU environmental norms have in a way
legitimized EU rules both domestically and with third countries, such as with Turkey for the
accession talks and the negotiations in environmental policy.
With the entry into force of the Lisbon Treaty, a new paragraph is introduced in regard
to challenging the legality of European acts (Article 230 EC) which opens the way for wider
access to justice in environmental matters (Vedder 2).
In general, it would be fair to say that environmental elements have improved in
the last decade for European countries. However, Central-Eastern European countries,
Scandinavian countries and Spain have achieved the highest ef iciency in environmental
spending (Czyżewskia, Matuszczaka et al 1).

Background, Evolution and Implementation of the European Environmental
Policy
The origin of the European environment policy dates back to the European Council
which was held in Paris in 1972 where member states recognized the necessity of a common
environment policy including action programmes and initiatives. The Single European Act
(SEA) of 1987 launched a new ‘Environment Title’, which served as the irst legal basis
at the Community level in the ield of environment policy. This title aimed at protecting
environment quality, preserving human health, and targeting natural resources to be used
rationally at the Community level. Environment became an of icial EU policy topic with
the Treaty of Maastricht in 1993. The Treaty of Amsterdam introduced ‘environmental
protection’ into all EU sectoral policies in 1999. With the Lisbon Treaty which entered into
force in 2009, ighting with the climate change and including sustainable development
became the main targets of the Union both within the Union itself and its relations with
third countries (European Parliament, Environment Policy). The European environment
policy includes many topics and action areas, which can be classi ied as below:
•

Fighting with the issue of climate change,

•

Protecting biodiversity and forestry,

•

Preserving water,

•

Combatting with noise and air pollution,

•

Using resources rationally and ef iciently,
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•

Providing sustainability in both consumption and production and

•

Regulating and banning harmful chemicals and pesticides.

Fundamental Rules and Basis of the European Environment Policy
The European environment policy reposes on the concepts of ‘precaution, prevention
and rectifying’ pollution at its source, and on the ‘polluter pays’ rule. The European Liability
Directive of 2004/35/CE executes the ‘polluter pays’ principle and deals with the liability
concerning the ‘prevention and rectifying’ of environmental damages (European Union
Law, EUR-Lex). Thus, we can say that the European Environmental policy mainly focuses
on protecting environment, preventing damages at their sources, aiming sustainable and
ef icient use of natural resources, protecting human health, and increasing living standards.
The Environment Action Program (EAP) of the EU which is being prepared since 1973
re lects the integrated environmental management perspective of the EU.
The seventh EAP entered into force in January 2014 covering the years between 2014
and 2020. It guided the European environment policy until 2020 with a long-term vision of
the Union by 2050. It had three main targets (European Commission. Environment Action
Programme to 2020):
• to preserve and increase EU’s natural capital,
• to provide an ef icient use of the EU’s resources, with green and low-carbon economy
and
• to protect EU citizens from environmental risks for their health.

European Environment Agency
The European Environment Agency (EEA) was established in 1990, with the aim of
providing information on environment to policymakers and the public. The headquarter
of the agency is located in Copenhagen and approximately 200 staff work for the agency.
Member countries of the EEA are the EU countries, Norway, Iceland, Liechtenstein, Turkey,
and Switzerland. Cooperating countries are Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo,
Montenegro, North Macedonia, and Serbia (European Environment Agency, Countries).
EEA also coordinates and leads the European Environment Information and Observation
Network (Eionet) which is a network of national bodies dealing with environment which
include over 300 institutions across Europe (European Commission. European Environment
Agency).
The EEA’s main search and working topics are air quality, air pollution, policies and
actions for climate change, bio-diversity and eco-systems, green infrastructure, forests,
protected areas and species, land, soil, and water use and management, sustainability and
well-being, chemicals, noise, resource ef iciency and waste, green agriculture, renewable
energy and electric vehicles.
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Climate Change
The European climate change policy is mainly based on the EU Emissions Trading System
(ETS) but also on the European 2020 Strategy, the 2030 Climate and Energy Framework and
the 2050 Energy Road Map. The European 2020 Strategy included the “20/20/20” target to
be reached by 2020 for climate and energy, which was consisting of (European Commission,
European Strategy 2020 9):
•

Reducing greenhouse gas emissions at least by 20% compared to 1990,

•

Increasing energy ef iciency by 20%

•

Increasing the share of renewable energy sources in energy consumption to 20%

The 2030 Climate and Energy Framework
The 2030 Climate and Energy Framework covers the following key targets:
•

At least 40% cuts in greenhouse gas emissions (from 1990 levels)

•

At least 32% share for renewable energy

•

At least 32.5% improvement in energy ef iciency

However, the European Commission (EC) targeted in September 2020 to reduce at least
by 55% gas emissions by 2030 compared to 1990. Thus, the EC developed more detailed and
speci ic legislation for this increased target from June 2021 which also enabled the EU to
achieve its commitments of the Paris Agreement. The 2030 Climate and Energy Framework
covers the EU policy actions and objectives from 2021 to 2030 (European Commission,
2030 Climate and Energy Framework)

2050 Energy Road Map
The 2050 Energy Road Map aims to reduce greenhouse gas emissions by 80–95% by
2050. The objective is that two thirds of energy should come from renewable sources and
electricity production needs to be almost emission-free (European Commission, Energy
Road Map 2050). The reduction of greenhouse gas emissions is operated through the EU
Emission Trading System (ETS), which is explained below.

The EU Emission Trading System
The EU Emission Trading System (ETS) is one of the key elements of the European
policy in tackling climate change. It aims to reduce the greenhouse emissions and operates
in EU member states as well as in Iceland, Liechtenstein, and Norway. Within the EU’s target
to reach a climate-neutral by 2050, the U set an intermediate goal of 55% net decrease in
greenhouse gas emissions by 2030 and the European Commission is planning to revise and
extent the scope of the EU ETS (European Commission, EU Emissions Trading System).
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United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol and Paris Agreement
As the global warming of the climate is mainly caused by humans, this situation has
pushed the United Nations to take an action against this global issue. The UNFCC was
drafted and opened for signing in 1992 with the main objective of reducing greenhouse gas
emissions. The convention was signed by over 190 countries including Turkey and the EU
and came into force in 1994.
The Kyoto Protocol is an international agreement which was adopted in the city of Kyoto
in Japan in December 1997. It came into force in February 2005, and there are currently 192
parties to the Kyoto Protocol (United Nations Climate Change, What is the Kyoto Protocol?).
The objective of the Kyoto Agreement is speci ied in the article 2 of the Convention as to
keep greenhouse gases at a degree that would prevent from obstructing with the climate.
The Kyoto Protocol, which covered two commitment periods (2008-2012 and 2012-2020),
served as a tool for the UNFCCC.
Paris Agreement was signed in 2015 by 196 countries during the UNFCC Summit in
Paris which replaced the Kyoto Protocol and entered into force in 2016. Its target is to
reduce global warming to 1.5 degrees Celsius, in comparison to pre-industrial levels. The
Paris Climate Agreement is turning point because it is binding agreement to ight with the
combat climate change (United Nations Climate Change, The Paris Agreement). With the
Paris Agreement, countries submit their plans for climate, called Nationally Determined
Contributions (NDCs).

92
92

Implementing European environmental policy in the EuropeAn Union and Turkey:
the cost and expenditures of the policy compliance

IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN ENVIRONMENTAL POLICY, KYOTO PROTOCOL AND PARIS AGREEMENT IN TURKEY
Kyoto Protocol, Paris Agreement and Turkey’s Position
Turkey became a party to the Kyoto Protocol on 2009 August and because she hasn’t
rati ied the UNFCC while the list of the Annex B countries was implemented, Turkey had
no obligation for the reducing her gas emissions during Kyoto’s two commitment periods
(Turkish Ministry of Foreign Affairs, UNFCC and the Kyoto Protocol).
Turkey wanted to show that she is part of the countries who decided to ight with the
climate change and has therefore signed the Paris Agreement on 22 April 2016, but the
rati ication process is still under evaluation. However, Turkey announced its goal of ‘up
to 21% reduction in greenhouse gas emissions from the Business-as-Usual level by 2030’.
According to the Turkish Ministry of Foreign Affairs, Turkey implements her obligations
arising from the UNFCC, she has presented her ‘Fourth Biennial Report’ on January 1st,
2020 (Turkish Ministry of Foreign Affairs, UNFCC and the Kyoto Protocol).

The Implementation of the European Environmental Policy in Turkey
Turkey became of icially a ‘candidate country’ for membership to the European Union
during the Helsinki Summit held on 10-11 December1999 and her accession negotiations
started in 2005. Within Turkey’s negotiations with the EU, 16 chapters were opened so far,
including the chapter of Environment, which was opened in December 2009.
The Ministry of Environment and Urbanisation and the Ministry of Agriculture
and Forestry are the main institutions responsible for preparing and implementing the
compliance policies with the European environmental policy in Turkey (Turkish Ministry
of Foreign Affairs. Fasıl 27: Çevre ve İklim Değişikliği). The meetings on the Environment
Chapter were completed in 2006 and approved at the COREPER1 meeting in November
2009. Following the end of the scanning meetings, the start of the negotiation talks was
approved during the European Intergovernmental Conference approved on December 21st,
2009 in Brussels.
Turkey implements all the related topics within her Negotiation Position Report and
Strategic Report, based on her engagements and agenda requirements, such as the horizontal
topics, air quality, water quality and water management, waste management, the protection
of the nature and of the environment, the control of industrial pollution, risk management,
chemicals, noise and climate change. Turkey developed and implemented many projects
within the negotiation of the environment chapter with the EU. Under the Turkey-EU Financial
Cooperation, 15 projects were completed between 2002 and 2006 (Turkish Ministry of Foreign
Affairs. Türkiye-AB Mali İşbirliği Kapsamında 2002-2006 Programlama Yılları Kapsamında
Çalışılan Projeler). According to the European Union Department of the Turkish Ministry of
1

COREPER stands for ‘Committee of the Permanent Representatives of the Governments of the Member States to the
European Union’.
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Foreign Affairs, 28 projects were completed between 2007 and 2013 under the Instrument
of Pre-Accession I (IPA) funds. Between the years of 2014 and 2020, 10 projects started and
are still being conducted under the Instrument of Pre-Accession II (IPA) funds. The main
bene iciary of these projects is the Ministry of Environment and Urbanisation.

The Costs of EU Environmental Policies to Governments and Businesses
The cost of compliance with environmental regulations in an important debate in
evaluating the relation between economic competitiveness and environmental sustainability.
However, may calculations and assessments show that costs are indeed lower than expected
(Ecologic, The Costs of EU Environmental Policies to Business). We will see in this part the
expenditures related to environmental policies and protection occurred in governments
and corporations’ budgets.

EU Expenditures on Environmental Protection
According to the Eurostat data (Environmental Protection Expenditure Accounts), the
EU-27 expenditures on environmental protection increased by 34% from 2006 to 2019,
these expenditures equalled 0.8 % of GDP in 2019; they cover resources allocated to activities
aiming to avoid, decrease and terminate pollution. They include households, corporations,
and governments’ expenditures on the protection of environmental services, such as ighting
with all kind of pollution, managing waste, protecting biodiversity as well as research and
development activities and education in the ield of protection. At countries’ level, National
Expenditure on Environmental Protection (NEEP) reached 269 billion Euros, thus as stated
above, NEEP increased by 34 % from 2006 to 2019, which means an average increase of
almost 2% by year (Eurostat, National expenditure on environmental protection).
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Figure 1. Total General Government Expenditure on Environmental Protection, 2019 (% of GDP)
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Source: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_
expenditure_on_environmental_protection
As we can see from the igure 1, governments’ expenditures are divided into 5 main
categories which are:
•

waste management,

•

waste water management,

•

pollution abatement,

•

protection of biodiversity and landscape and

•

Research and Development on environmental protection.

Malta, Netherlands, Greece and Belgium are among the highest investors while Finland
is the lowest investor.

Figure 2: National Expenditure on Environmental Protection by Institutional Sector and as
Percentage of GDP, EU-27, 2006–2019 (EUR billion and % of GDP)

Source: Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php/Environmental_protection_expenditure_accounts#National_expenditure_on_
environmental_protection
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As we can see from the igure 2, corporations made the largest contribution to NEEP which
accounted for 57% of total NEEP in 2019. Corporations’ expenditures on environmental
protection increased by 42% from 2016 to 2019. General governments’ expenditures
accounted for 22% of total NEEP while Non-pro it Institutions Serving Households
(NPISH) accounted for 21%. Expenditures of these two increased by 15% between 2006
and 2019. An important spending is made by households in payments for waste collection
and waste treatment as well as wastewater to local governments or specialised enterprises,
this amount rose by 35% between 2006 and 2019.

Figure 3. National Expenditure on Environmental Protection, 2017 (% of GDP)

Source: Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=File:National_expenditure_on_environmental_protection,_2017_(%25_of_GDP)_.png
It is important to note that the percentage of investment related to environmental
protection in total investments of corporations is quite low. This share was 1.7 % in 2019,
which re lects a reduction of 1% since 2006. The share of governments’ investments for
environmental protection was 4.9 % in 2019, which re lects a reduction of 2.7% since 2006.
If we analyse by country, we can see that in 2017 which is the most recent data available,
the percentage of national investments dedicated to environmental protection among total
investments changed across countries, Turkey is placed among the lowest investor right
after Luxembourg, with around 1,1% which is quite below the 2% of the EU-27 average.
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Figure 4. Investments for Environmental Protection by Corporations, 2017
(% of corporations’ total investments)

Source: Eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Environmental_protection_expenditure_accounts#National_expenditure_on_environmental_protection

The percentage of corporations’ investments dedicated to environmental protection
among total investments changed across countries, as can be seen from the igure 4 above,
it ranges from 0.1 % to 3.9 % of total investments. Slovenia, Luxembourg, Belgium, Estonia,
Czechia and Poland are among the highest investors while Ireland, Denmark and Greece are
the lowest investors with a share below 0,5% and Turkey is placed above these countries
and above Norway, with a share over 0,5 %.
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CONCLUSION
According to Pew Research Center, concerns about climate change increased signi icantly
around the world since 2013; in most surveyed countries, the majority considers climate
change as a big threat with especially Greece, South Korea, France, Spain, Mexico, Japan on
the top of this list.
The European Union has attached great importance to environmental issues. There are
many aspects of the European environmental policy, the EU Emissions Trading System is
considered as the heart of the European climate change policy and has been effective in
reducing emissions by around 35% from 2005 to 2019. The implementation of the Market
Stability Reserve in 2019 has also helped to reduce emissions by 9% in 2019. The European
Commission targeted September 2020 to reduce gas emissions by at least 55% by 2030 and
will provide its legislative proposal for this new target in June 2021.
Turkey is also deeply attached to ight climate change issue due to its location in
the Mediterranean region which is under high impact of the global climate change and also
because she is a EU candidate and negotiating country, which encourages and obliges her to
comply with the Acquis Communautaire in general and with the European environmental
policy in particular. Turkey is thus committed to the protection of the environment at many
levels, be it domestic, European and global levels. She has been part to the Kyoto Protocol
and Paris Agreement, and is attached to the UNFCCC principles.
As pointed by Czyżewskia et al (2020), there is a wide literature showing the reverse
causality effect; indeed, the quality of the environment determines the level of public
expenditures, and not vice-versa. This means that if the quality of the environment in a
given country is high, the level of expenditures would be lower compared to a country
where the quality of the environment is low. This may explain the low level of government
expenditures in Finland for example in igure 1 and also the low percentage of national
expenditures for environmental protection in Luxembourg in igure 3.
However, for the case of Turkey, we can say that it is a country with one of the highest rates
of premature deaths due to air pollution in Europe. According to the European Environment
Agency (EEA), 97.2 % of the urban population in Turkey is exposed to unhealthy levels of
particulate matter (PM10) (Health and Environment Alliance, Air Pollution and Health in
Turkey). According to Air Quality Index (AQI) and PM2.5 air pollution, Turkey ranks 46th
among 106 countries in 2020 ( IQAir, Air Quality in Turkey).
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As we have analysed in this paper, Eurostat igures show us that the percentage of
investment related to environmental protection in total investments of corporations is quite
low. This share needs to be increased at the EU level in general, since it is in decline. The
share of governments’ investments for environmental protection needs also to be increased
especially in countries with low environmental quality. Turkey which is placed among the
lowest investor with around 1,1% which is quite below the 2% of the EU-27 average, should
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invest more into this ield as for the bene it of its environment in general and for the health
of its citizens and of all species present in its natural environment.
The same evaluation is valid for the share of corporations’ investments dedicated to
environmental protection, among the EU. Ireland, Denmark, and Greece should increase
their level of investments. As for Turkey, it would be again in her interest to increase the
share of corporations’ investments for the good objective of the environmental protection.
As the preservation and the quality of the environment is vital for both humans and all living
creatures, and species, all countries need to collaborate and encourage the achievement of
environmental policies and targets, which have direct impacts on the quantity and quality
of our world’s natural resources and the climate as well. Therefore, it is important to comply
with environmental policies and invest from the beginning because prevention would be
less costly than remedy.
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Özet
İnsani güvenlik olgusu Soğuk Savaş sonrası Batı’nın değişmeye başlayan güvenlik algısının
bir ürünü olarak, güvenlik ile insan hak ve özgürlüklerini birleştirmeyi amaçlamaktadır. İnsani
güvenlik kavramı, güvenliği “yalnız tehlikenin olmaması” algısından “korku ve ihtiyaçlar” gibi unsurların da hesaba katıldığı bir algıya dönüştürmüştür. Ancak COVID-19’un etki ettiği yeni durum
ve pandemiyle mücadele amacıyla alınan önlemler insani güvenliği erozyona uğratarak endişe
halinin başat duygu haline geldiği, ihtiyaçların karşılanmasında zorlukların doğduğu ve karşılanması güç yeni ihtiyaçların ortaya çıktığı bir dönemi yaşamamıza neden olmuştur. İnsani güvenlik
anlayışının birçok kez eleştirilmesine neden olan, kavramın genişliği ve karşılanması güç niteliği
nedeniyle COVID-19 pandemisi boyunca terk edilerek klasik koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik anlayışına geçilmiştir. Bu süreçte haklar hiyerarşisi, sorumluluğun toplumsallığı ve özgürlüğün sınırı
gibi kaynaklar, alınan kısıtlayıcı önlemlerin meşruiyetini oluşturmuştur. Hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında uygun görülen bu olağan üstü haller birçok hukuk metninde de özgürlüğün sınırlanmasında meşru bir neden olarak sayılmıştır. Salgın hastalık gibi olağanüstü durumlarda mücadelenin meşruiyetini sağlayan bir diğer durum da bu tarz vakaların nadirliğidir. Ancak dünya bu
meşruiyet kaynağını tahrip edecek bir sorun ile karşı karşıyadır. Dünyada hızla değişirken salgın
hastalıklara neden olan virüsler sabit bir noktada değildir. Virüslerin hızlı evrimi ve salgınların
yaygınlaşması yakın gelecekte COVID-19 pandemisine benzeyen salgınlar yaşanmasını muhtemel
kılmaktadır. Bu nedenle insani güvenlik gibi kavramların bu tip olağanüstü olarak tanımlanan durumlarda tahribata uğraması ve ardından gelen normalleşme süreçlerinde tekrar tadil edilmesi
yeterli olmayacaktır. Bu çalışma insani güvenlik olgusunu, COVID-19 pandemisi boyunca yaşadığı
erozyonu, dayanağı olan meşruiyet kaynaklarını ve karşılaşılması muhtemel sorunları analiz etmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19 Pandemisi, Haklar Hiyerarşisi, İnsani Güvenlik, Özgürlük.
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COVID-19 PANDEMIC IN THE CONTEXT OF HUMAN SECURITY

Abstract
The phenomenon of human security aims to combine security with human rights and
freedoms as a product of the changing security perception of the West after the Cold War. The
concept of human security has transformed security from the perception of “only the absence of
threat” to a perception in which elements such as “fears and needs” are also taken into account.
However, the new circumstance affected by COVID-19 and the measures taken to combat the
pandemic have enforced us to experience a period in which human security is eroded, anxiety
becomes the dominant emotion, dif iculties arise in meeting the existing needs as well as the new
needs that are dif icult to meet. During the COVID-19 pandemic, the concept of human security has
been abandoned and the classical protective-restrictive security approach has been adopted due
to the wideness of the concept and its dif icult nature to de ine, which has criticised many times.
In this process, sources such as the hierarchy of rights, the sociality of responsibility and the limit
of freedom have constituted the legitimacy of the restrictive measures that had been taken. These
extraordinary conditions, which are deemed appropriate for the limitation of rights and freedoms,
are listed as a legitimate reason for the limitation of freedom in many legal texts. Another point
that provides the legitimacy of struggle in extraordinary situations such as epidemic is the rarity of
such cases. However, the world is faced with a problem that will destroy this source of legitimacy.
While the world is changing rapidly, viruses that cause epidemics are not at a ixed point. The rapid
evolution of viruses and the spread of epidemics indicate the possibility of similar the outbreaks
like the COVID-19 pandemic in the near future. For this reason, it will not be suf icient for concepts
such as human security to be damaged in such extraordinary situations and to be amended
again in the subsequent normalization processes. This study aims to analyze the human security
phenomenon, the erosion that it has experienced during the COVID-19 pandemic, its underlying
sources of legitimacy and the possible problems to be encountered.
Keywords: COVID-19 Pandemic, Freedom, Hierarchy of Rights, Human Security.
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GİRİŞ
Güvenlik tarih boyunca üzerine düşünülen, aynı zamanda dönemin koşullarına göre
kendine yüklenen anlamın gelişerek değiştiği bir kavram olarak dikkat çekmektedir. Bu değişim aynı zamanda güvenliğe ilişkin yeni kavramsallaştırmaları da beraberinde getirmektedir. Yaşadığı dönemin koşullarına ve ihtiyaçlarına göre yeniden tanımlanan ve yeni nitelikler kazanan güvenlik kavramı, bazen de bu yeni niteliklerinden dolayı bir sonraki dönemin
sorunlarıyla baş edemeyerek yeni bir forma bürünebilmekte ya da bir önceki dar anlamına
ihtiyaç duyabilmektedir. Her iki durum da güvenlik kavramının ne kadar devinim içinde bir
yapıya sahip olduğunu vurgulamaktadır.
Örneğin 19. yüzyılın ikinci yarısında konu edilen güvenlik kavramıyla dünya savaşlarının yaşandığı 20. yüzyıldaki güvenlik kavramı farklı anlamlar içermiştir. Aynı şekilde soğuk
savaş ile soğuk savaş sonrası dünyada da güvenlik algısının farklı anlamlara ulaştığı gözlemlenmiştir1. Soğuk savaşın sona ermesinden başlayarak gelişen süreçte güvenlik kavramı çok
boyutlu ve farklı katmanlara sahip olacak bir biçimde genişlemiştir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 1994 tarihli İnsani Gelişim Raporu bu sürecin gelişimi ve bu tarihten
sonraki vizyonu öne sürmesi açısından kilit bir öneme sahiptir. Güvenlik kavramı bu süreçle
birlikte içerdiği nitelik bakımından insan haklarını geliştirici bir niteliğe sahip olmuştur. Ancak 2019’da başlayan ve 2020’de tüm dünyayı etkisi altına alarak yeni bir güvenlik sorunu
yaratan COVID-19, güvenlik kavramının niteliğindeki birçok boyutu ilgilendiren bir güvende
olmama durumu yaratmıştır. Bu kriz ayrıca “güvende miyiz?” sorunun da tekrar gündeme
gelmesine neden olmuştur.
COVID-19 pandemisi ile güvenlik kavramı bir kez daha devinime uğramıştır. Ancak bu
devinim soğuk savaş sonrasında insan haklarının gelişimiyle beraber anılan güvenliğin, insan hakları açısından bir gerilemeyle beraber anılmasına yol açabilecek nitelikler barındırmaktadır. İnsani güvenliğin iki boyutunu oluşturan “korkutan kurtulmak” ve “yoksunluktan
kurtulmak” ilkeleri erozyona uğramıştır. Hem korkunun hâkim olduğu hem de insan ihtiyaçlarının karşılanmasında zorlukların gözlemlendiği bu süreç, güvenlik kavramının önemini
anlayabilmemiz için adeta bir laboratuvar gibi görülmektedir. Tüm sürecin COVID-19 pandemisinden kaynaklanan güvenliğin erozyonu perspekti inden incelenmesi insani güvenlik
açısından önemli bir aşama olarak kabul edilebilecektir.
Bu çalışma ile amaçlanan, COVID-19 pandemisi sürecinde güvenlik kavramının ne şekilde değiştiğini açıklamaktır. Çalışmanın birinci bölümünde güvenlik, insani güvenlik ve güvenlik ihtiyacı kavramları ile bunların süreç içindeki değişim ve gelişimi ele alınacak, ikinci
bölümünde de pandemi sürecinde güvenlik kavramının dönüştüğü yeni boyut ve insani güvenlik olgusunun erozyonu incelenecektir. Üçüncü bölümde pandemi sürecinde güvenliğin
1
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sağlanması için haklardan vazgeçilmesi durumu irdelenecekken dördüncü bölüm, devletlerin eylemleri, tepkiler ve yaşanabilecek sorunları barındıran bir değerlendirmeyi içerecektir. Çalışma sonuç bölümüyle sonlandırılacaktır.

Güvenlik, Güvenlik İhtiyacı ve İnsani Güvenlik
Güvenlik kavramının sınırlarının çizilmesindeki sorun, kavramın sabit bir anlam içerdiği yanılgısından kaynaklanmaktadır. Güvenlik kavramına yüklenen anlam dönemin şartlarıyla doğrudan ilişkili bir şekilde değişmektedir. Bu bölümde güvenlik kavramına yüklenen
genel anlamın tarihsel süreçteki değişimi ve soğuk savaş sonrasında tanımlanan insani güvenlik olgusu üzerinde durulacaktır. Klasik güvenlik tanımlarında meydana gelen gelişim
ve insani güvenliğin kazandığı boyutlar üzerine yapılacak analiz bu kavramın devinimini
açıklamayı amaçlamaktadır.
Geleneksel güvenlik kavramı tehlikenin olmaması olarak tanımlanırken kavram insani
güvenlikle daha geniş bir anlama ulaşmıştır. Geleneksel güvenlik en genel anlamda tehlike ve
korkunun olmaması olarak tanımlanmaktadır (Heywood, Siyaset 490). Bu tanım güvenliğin
negatif bir perspektiften yorumlandığı, tehlikenin olmadığı bir durumu ifade etmektedir. Güvenlik çalışmaları, kavramın bu dar anlamına uygun bir şekilde genellikle askeri bir durumu tanımlayarak 1940 ile 1980 yılları arasında stratejik araştırmaların ilgi alanında kalmıştır. Daha
çok devlet merkezli, askeri ve tehlike temelli güvenlik kavramı, soğuk savaşın da etkisiyle uzun
bir dönem bu dar anlamı ile incelenmiştir (Açıkmeşe 241-243). Soğuk savaşın sona ermesinden önceki dönemde güvenlik kavramı genellikle askeri ve devlet temelli bir niteliğe sahiptir.
Güvenlik olgusunun kavramsallaştırıldığı ilk öncüler olan Hitit, Mısır ve Asur uygarlıklarında
güvenlik; askeri ve devlet temelli niteliğiyle, tehlikenin var olmaması olarak tanımlanmıştır.
Hegel ise güvenliği devletlerin birbirine üstün gelmesi olarak ifade etmiştir (Dedeoğlu, Güvenlik 40, 61). Tüm bu kavramsal ifadeler güvenlik olgusunun zamanın koşullarına bağlı değişen
ve formu sürekli devinim içinde olan bir kavram olduğunu vurgulamaktadır. Bu değişimi açıklamak ve öngörüde bulunabilmek, dönemin koşullarının analizini gerekli kılmaktadır.
Güvenlik kavramının gelişiminde kaynaklardan biri Maslow’un 1943 tarihli “A Theory of
Human Motivation” çalışmasıdır. Bu çalışma insan psikolojisinin gelişiminde güvenlik ihtiyacının önemini vurgulayarak güvenliğin sınırlarını genişletmiştir. Bu teoriye göre güvenlik,
bireyin gelişimindeki bir süreçte ulaşılması gereken ve ulaşamaması durumunda bireyin
kendini inşa sürecini olumsuz etkileyen güvenlik ihtiyacını nitelemektedir. Bireyin kendini
inşa sürecinde daha üst ihtiyaçlara ulaşabilmesi, kendi duygusal ve ussal karakterini inşa
edebilmesi için güvenlik ihtiyacının karşılanması bir zorunluluk olarak tanımlanmıştır. Teoriyi güvenlik olgusu açısından önemli kılan konulardan biri de bireyleri “güvenlik arayan
mekanizmalar” olarak ifade etmesidir (376). “A Theory of Human Motivation” güvenlik
ihtiyacının insan gelişimindeki önemini ortaya koymaktadır. Güvenliğin bu denli başat bir
ihtiyaç olması bu kavram üzerine yapılan çalışmalar için öncü bir bakış açısı sunmaktadır.
Bununla birlikte güvenliği insani gelişim için zorunlu bir ihtiyaç olarak tanımlaması, bu çalışmanın esas amacı olan COVID-19 pandemisi sürecinde düşülen güvenlik yoksunluğu halini analiz etmek için bir temel oluşturmaktadır.
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Güvenlik bireysel ve toplumsal yaşamın her alanında ortaya çıkan bir arayışı ifade etmektedir. Farklı derecelerde bir endişe bütünü olarak tanımlanan güvenlik, genellikle var
olan bir şeylerin güvende olmasını, bu var olma durumundan yoksunluğa düşülmemesini
ifade etmektedir (Dedeoğlu, Güvenlik 27). 1980 sonrasında güvenliğe stratejik araştırmalar
perspekti iyle yaklaşan çalışmalar değişmeye ve kavram genişlemeye başlamıştır. Richard
Ullman’ın 1983 tarihli “Rede ining Security” makalesi güvenlik kavramın soğuk savaşın askeri niteliğiyle incelenmesinin ötesine geçerek güvenliğin kapsamını genişletici bir perspekti le analiz etmiştir. Güvenlik kavramı bu genişlemeyle yaşam kalitesini de içeren bir nitelik
kazanmaya başlamıştır (133-134).
Soğuk savaş sonrası dünyada akademik çevrelerde gelişen yeni güvenlik yaklaşımları ve
güvenliğin anlamının genişlemesi uluslararası kuruluşların da bu konuda yeni tanımlamalar
ve hede ler belirlemesini beraberinde getirmiştir. Soğuk savaş sonrası öncelikleri değişen
dünyada farklı sorunlar gündeme gelmiş, çevresel bozulma ve salgın hastalık gibi konular
güvenliğin temel konuları haline gelmeye başlamıştır (Krause ve Williams 233). Birleşmiş
Milletler’in bu konudaki re leksi Kalkınma Programı’nın 1994 tarihli İnsani Gelişme Raporu
ile gerçekleşmiştir. Güvenlik kavramının genişleyerek yeni bir çerçeveye kavuşması, Maslow’un güvenlik ihtiyacını da içeren ve bunu aşan bir anlama kavuşmasını sağlamıştır. Bu
yeni tanım gerçekleşmesi zorlaşan bir hede i tanımlamıştır (Heywood, Siyaset 511). Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 1994 tarihli İnsani Gelişme Raporu güvenlik olgusunun insani güvenlik olarak tanımlandığı ve güvenliğin sınırının genişlediği uluslararası ilk
belge olmuştur. İnsani Gelişme Raporu tarafından tanımlanan güvenlik anlayışı ilerleyen yıllardaki raporlar ile daha da geniş bir anlama ulaşmış olmakla birlikte 1994 tarihli raporun
içerdiği iki önemli ilke üzerine inşa edilmiştir. Bu ilkelerden ilki olan “korkudan kurtulmak”
bireyin tehlike ve endişe içinde olmamasını ifade etmektedir. Klasik güvenlik tanımını da
içinde barındıran bu ilke soğuk savaş yıllarının korku atmosferinin artık aşılması gerektiğini vurgulamaktadır. “Korkudan kurtulmak” bireyin tehlikeden ve endişeden kurtulması
gereğini bizlere ifade etmesi yönüyle hem dar anlamda tehlikeyi vurgulamaktayken hem de
iklim değişikliği ve salgın hastalıklar gibi tehlikeleri tanımlamaktadır. İkinci ilke olan “yoksunluktan kurtulmak” ise insani güvenlik perspekti inin temel mimarisini oluşturmaktadır.
Bireyin artık ihtiyaçlarını karşılayamadığı bir ortamda da güvenlik içinde olamadığını bizlere anlatmaktadır. Özellikle yoksulluğu hedef almakla birlikte birçok hakkın kullanımına
dair ihtiyaçlar bu ilkenin kapsamına girmektedir. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinden temel hak ve özgürlüklere çok geniş bir skalayı hede lemektedir. Bu yeni güvenlik anlayışı
içinde ekonomik güvenlik, gıda güvenliği, sağlık güvenliği, çevresel güvenlik, şahsi güvenlik,
toplumsal güvenlik ve siyasi güvenlik sayılmış ve bu başlıklar ilgili raporda irdelenmiştir
(United Nations, Development Program 24-25).
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İnsani güvenlik kavramının genel olarak üç perspekti i bulunmaktadır. Bunlardan ilki,
insani güvenlik devlet merkezli askeri nitelikli tehditleri göz ardı etmeksizin, insanı ve insanın içinde yaşadığı toplumu önceleyen, insan haklarına bağlı bir güvenlik anlayışını ifade
etmektedir. İkinci perspektif ise insani güvenliğin bireyin ihtiyaçlarından ve korkularından
kurtulduğu hem maddi hem de kültürel bir ilişkiye sahip olduğunu vurgulamaktadır. Siyasi
ve sosyal hakların ekonomik haklarla birlikte var olması gerektiği bir anlayışı ifade etmek-
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tedir. Üçüncü perspektif ise insani güvenliğin soğuk savaşın devlet temelli, kaotik ve esnek
güvenlik anlayışından sınırları belirlenmiş ve bir hak olarak tanımlanmış güvenlik anlayışına geçişi ifade etmesidir (Kaldor 446).
İnsani güvenlik anlayışı soğuk savaşın bitmesiyle başlayan süreçte gerek akademik çalışmalarda gerekse Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların raporlarında insan hakları perspekti iyle tanımlanmıştır. Uluslararası toplumun sorumluluklarını daha da arttırmış
ve güvenlik kavramının niteliğini klasik güvenlik anlayışına göre genişletmiştir. Bu tanım
güvenlik anlayışının pozitif anlamda genişletici bir etkisini doğurmakla birlikte COVID-19
pandemisinin yarattığı kriz iklimi insani güvenlik anlayışının tanımlanmasının yetersiz olduğunu göstermiştir. Uluslararası toplum 1994 tarihli İnsani Gelişim Raporu aracılığıyla
daha geniş bir sorumluluğa bürünüyor gibi görünmekle birlikte pandemi sürecinde sağlık
başlığı altında tanımladığı güvenlik kavramının getirdiği salgın hastalıklara karşı güçlü bir
savunma geliştirememiştir. Bu aynı zamanda kendisi için tanımladığı sorumluluğunu yerine
getirmediğini de göstermektedir. Pandemi ile mücadele yoğun olarak ulusal çapta yürütülen
politikalarla başarılmaya çalışılmakta ve çoğunlukla da bu politikalar, olağanüstü şartların
getirdiği meşruiyete dayanmaktadır.

COVID-19 Pandemisinde İnsani Güvenlik
COVID-19 küresel sürecin ulaştığı olanakları da kullanarak kısa sürede dünyaya yayılmış ve bir pandemiye dönüşmüştür. COVID-19 pandemisinin neden olduğu durum insani
güvenlik kavramının sahip olduğu niteliği tartışmalı hale getirmektedir. Hiç kimsenin hiçbir yerde güvende olamadığı bir duruma dönüşen pandemi, dezavantajlı gruplar için daha
olumsuz sonuçlara neden olmuştur. Güvenlik kavramının yaşadığı erozyonu açıklamak ve
ne kadar güvende olduğumuzu sorgulamak amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 1994 tarihli İnsani Güvenlik Raporu tarafından belirlenen iki temel ilkenin pandemi
sürecinde yaşadığı değişimi analiz etmek gerekmektedir.
11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) pandemi ilan ettiğinde Avrupa’da
teyit edilmiş vaka sayısı yirmi binlerdeyken bine yakın kişi hayatını kaybetmiştir (WHO,
Announces). COVID-19 pandemisi hiçbir devletin bu salgını sınırları dışında tutmayı başaramadığını ve bu ölçekte bir salgınla mücadele etmeye hazır olmadığını göstermiştir. Tüm
dünyada 11 Mart 2021 tarihinde teyit edilmiş 118.629.293 vaka bulunurken hayatını kaybedenlerin sayısı 2.631.994 olarak kaydedilmiştir (WHO, Dashboard). Pandemi nedeniyle küresel ekonomi ciddi anlamda küçülmüş, ulusların bu konuda ellerindeki silahların sınırlılığı
nedeniyle bu küçülmenin önüne geçilememiştir. Bununla birlikte pandemiye karşı alınan
önlemler bu ekonomik küçülmeyi tetiklemiştir. Uluslararası Para Fonu’nun ekonomik görünüm istatistiklerine göre dünya ekonomisinin 2020 yılında yüzde cinsinden 4.4 küçüleceği
beklentisi belirtilirken bu küçülme beklentisinin ABD’de 4.3, Birleşik Krallık’ta ve Fransa’da
9.8, Almanya’da 6, Rusya’da 4.1 ve Türkiye’de 5 olarak gerçekleşeceği belirtilmiştir (IMF,
Unemployment). Devletler her ne kadar pandemiye karşı aldığı önlemler ve açıkladıkları
destek paketleriyle hem COVID-19 ile hem de yaklaşan ekonomik krizle mücadele etmeye
çalışsa da vaka sayılarındaki artış ve 2020 boyunca gerçekleşen ekonomik daralma önle| www.ejsr.org
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nememiştir. Her ne kadar Uluslararası Para Fonu 2021 için iyimser bir tahminde bulunarak dünya ekonomisinin 5.2 büyüyeceğini ön görse de devletlerin COVID-19 pandemisinin
etkisinden kurtulmaları zaman alacaktır. Uluslararası Para Fonu istatistiklerini incelediğimizde dünyada işsizliğin pandemi sürecinde derinleşme trendinde olduğu görülmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilanından 2020 yılı sonuna kadar geçen süreçte Uluslararası Para Fonu istatistiklerine göre yüzde cinsinden işsizlik oranı Türkiye’de 11’den 12.4’e,
ABD’de 3.7’den 8.9’a, Almanya’da 3.1’den 4.3’e ve Birleşik Krallık’ta 3.8’den 5.4’e yükseldiği
belirtilmiştir (IMF, Growht). Üstelik bu oranlar devletlerin işsizliği önlemek amacıyla attığı
radikal adımlar karşısında gerçekleşmiştir. Ekonomik durgunluk tek başına bir insan hakları ihlali karakteri taşımamakla birlikte ekonomik durgunluğun etkileri insani ölçülerde bir
yaşamı tehlikeye sokmakta; sağlık, temizlik, barınma, su ve gıda gibi bireyin insanca yaşayabilmesi için zorunlu temel ihtiyaçlarına ulaşımını engelleyebilmektedir. Böyle bir durumda
devletlerin temel re leksi yalnız büyük sermayeyi değil hayatta kalmayı sağlayacak istihdamı desteklemek olmalıdır. Yaşamı etkileyecek düşük geliri insan hakları perspekti iyle
değerlendirmesi gereken devlet, çeşitli politikalarla COVID-19 pandemisine karşı harekete
geçmelidir (Bohoslavsky 384). COVID-19 pandemisinin başladığı günden itibaren işsizlik
rakamlarındaki artış ve ekonomik küçülme bireylerin temel ihtiyaçlara ulaşımını riske atmaktadır. Bu nedenle de pandeminin, insani güvenlik kavramı perspekti iyle toplumun büyük bir kısmını etkileyen bir güvenliksizlik durumuna neden olduğu, kavramın erozyona
uğradığı görülmektedir.
İnsani güvenlik kavramının iki önemli ilkesi olan “korkudan kurtulmak” ve “yoksunluktan kurtulmak” pandemi sürecinde derin bir erozyona uğramaktadır. Bu iki ilkenin pandemi sürecinde büyük bir erozyona uğraması, insani güvenliğin tartışılması gerekliliğini
göstermektedir. “Korkudan kurtulmak” bireyin bir endişe ve tehlike içinde olmamasını, bu
duyularla yaşamamasını ifade etmektedir. Pandemi ile bu ilkenin niteliğine zıt bir biçimde
toplumda çok boyutlu bir korku atmosferi oluşmuştur. Gerek ekonomik küçülme ve artan
işsizlik kaynaklı gelecek korkusu gerekse COVID-19’a yakalanma endişesi bireylerin yaşamlarını derinden etkilemiştir. Bu durum bireylerin tüm davranışlarını etkileyen endişe durumunu aşarak “koronafobi” adında yeni bir psikolojik vakayı ortaya çıkarmıştır. Bu vaka izyolojik olarak sağlıklı bireylerin sürekli hasta olduklarını düşünerek belirtiler gösterdikleri
yanılsamasına neden olan ve bireyde her an virüse yakalanacağı endişesi yaşatan bir boyuta
evrilmiştir (Anadolu Ajansı, Koronafobi). Bireylerde hem ekonomik kaygılar hem de virüse
bağlı izyolojik ve psikolojik endişeler nedeniyle derin bir korku hali yaratan pandemi süreci, devletlerin pandemiyi atlatmak amacıyla uyguladıkları izolasyon ve kapatma politikalarının da etkisiyle bireyleri olumsuz etkilemiştir. Özellikle hastalığın bulaşma riskini azaltma
amacıyla alınan sosyal izolasyon kararları birey psikolojisini derinden etkilemektedir. Yapılan bir klinik çalışmanın sonucunda sosyal izolasyonun bireylerde obse if kompulsif bozukluk ve anksiyete gibi psikolojik sorunlara denen olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Bilge ve Bilge
43-44). Tüm bu süreç “korkudan kurtulmak” ilkesinin, bireylerin çok boyutlu bir tehlike
ve endişe içinde bulunması nedeniyle, erozyona uğramasına neden olmuştur. Bu erozyon
aynı zamanda “yoksunluktan kurtulmak” ilkesinde de meydana gelmektedir. İnsani güvenlik
kavramının taşıdığı pozitif niteliğin en önemli göstergesi olan bu ilke, bireylerin ihtiyaçları108
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nı karşılayabilmelerini ve arzularını yerine getirebilmelerini vurgulayan bir anlamı bünyesinde barındırmaktadır. Fakat pandemi süreciyle birlikte yaşanan yoksullaşma, pandemiyle
birlikte bazı hizmetlerin dönüşmesi ve bazılarının da aksamaya başlaması bu ilkenin niteliğini sorgulanır hale getirmektedir. Derin yoksulluk yaşayan ve genellikle günlük işlerde
çalışan toplumun dezavantajlı gruplarının; barınma, gıda ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını
dahi karşılayamaz bir pozisyona itildiği görülmektedir (Derin Yoksulluk Ağı 61). Fakirliği
tanımlamada başvurulan genel ölçüt Maslow’un 1943 tarihli “A Theory of Human Motivation” çalışmasındaki ihtiyaçlar hiyerarşisinin en alt basamağını oluşturan gıda, su, barınma ve
giysi gibi iziki ihtiyaçların mutlak bir biçimde karşılanamamasını ifade eden temel ihtiyaçlar tanımlamasıdır (Heywood, Küresel 422-423). Pandemi ile birlikte toplumun dezavantajlı
gruplarının bu temel ihtiyaçlardan mutlak bir biçimde yoksun kalması riski artmıştır. Toplumun dezavantajlı gruplarının çalışma, eğitim, sağlık ve beslenme gibi uluslararası belgeler
tarafından tanımlanmış haklardan yoksun olacak düzeyde yoksullaşması, insani güvenlik
kavramının ifade ettiği değerleri sorgulanır hale getirmektedir. Uzaktan eğitim araçlarına
ve internete ulaşımda sorun yaşayan ve sağlık hizmetine adil bir şekilde ulaşmada zorlanan
toplumun dezavantajlı grupları pandemi sürecinde “yoksunluktan kurtulmak” ilkesi bağlamında bir güvenliksizlik ile karşılaşmaktalardır. Eğitim hakkı ve sağlık hakkı uluslararası
belgeler ile garanti altına alınmakla yetinilmeyerek her ülkenin kendi kanuni düzenlemelerinde tanınması bir teamül halini almış temel haklardır. Bu hakların yaşadığı erozyon insani
güvenlikten evrensel insan haklarına çok boyutlu bir krizi meydana getirmektedir. Pandemi
ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 1994 tarihli İnsani Gelişme Raporu içinde tanımlanan başlıklardan sağlık güvenliği, ekonomik güvenlik ve gıda güvenliği anlayışı aşınmaya maruz kalmaktadır.
16 Aralık 1966’da imzalanarak 3 Ocak 1976 tarihinde yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 7. maddesi herkesin adil ve elverişli şartlar altında güvenli ve sağlıklı koşulların sağlandığı bir çalışma hakkına sahip olduğunu düzenlemektedir. Ancak pandemi sürecinde dünyanın birçok yerinde
insanlar ya elverişsiz şartlarda çalışmakta ya da işlerini kaybetme riskiyle karşılaşmaktadır.
11. madde yeterli beslenmeyi, 13. madde ise eğitim hakkını düzenlemesine rağmen toplumun dezavantajlı grupları iilen ilgili maddelerin koruması dışında kalmaktadır. 12. madde
herkesin “ulaşılabilecek en yüksek iziksel ve zihinsel sağlık standardına sahip olma” hakkından bahsederek “salgın hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve kontrolü” görevini devletlere
vermektedir. Ancak COVID-19 pandemisi tüm bu maddelerin uygulanabilirliğini tartışmalı
hale getirmektedir. Pandemi ilan edildiği günden bugüne dünyada birçok normalin zarar
gördüğü süreç içinde insan hakları ve insani güvenlik kavramları da erozyona uğramaktadır.
Bu durum ulusların bu tip bir salgına karşı ne denli kırılgan olduklarını göstermekle birlikte
insani güvenlik ve insan hakları gibi kavramların feda edilebilir olduğunu göstermiştir.
COVID-19 pandemisi ekonomi, sağlık ve insan hakları dikotomisi ile klasik güvenlik insani güvenlik dikotomisini gündeme getirmeyi gerekli kılmıştır. İnsani güvenlik kavramı,
soğuk savaş sonrası Batı için tehlike algısının zayı ladığı bir dönemin ürünü olması ile insan
haklarını da içine alan, bireylerin hem korkudan hem de istek ve ihtiyaçlardan azade oldukları ütopik bir kazanımı tanımlamaktadır. Kavramın bu denli geniş olması ve güvenliği insan
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ile ilgili her alana yayması, insani güvenliği belirsiz hale getirmiştir. Kavramın somut sosyo-ekonomik ilişkileri tanımlamaması nedeniyle politika yapıcıların bu konuda uygulayacakları politikaları belirleyemeyeceği yönündeki eleştiriler sıklıkla dile getirilmiştir (Paris
88, 92-93). İnsani güvenlik kavramının ütopikliği bir virüs salgını aracılığıyla kanıtlanmıştır.
Kavramla ilgili temenniler ekonomik zorluklar, alınan önlemler ve her geçen gün artan vaka
ve ölüm rakamları nedeniyle geçersizleşmiştir. Nitekim insani güvenlik anlayışının eleştirilerinin başında da bu işlevsizliği yer almaktadır. Kavramın güvenliği bireysel bir olguymuş
gibi ele alması nedeniyle güvenliğin sağlanmasını imkânsız hale getirdiği belirtilmekte ve
güvenlik kavramını anlamsızlaştırdığını ifade edilmektedir (Heywood, Siyaset 511). COVID-19 pandemisinin yarattığı kriz ortamı devletlerin klasik güvenlik anlayışı perspekti i
içinde hareket etmelerini meşrulaştırarak birtakım hakların pandemi ile mücadele için askıya alınabilmesine olanak tanımıştır.

Pandemi Süreci ve Hakların Askıya Alınması
COVID-19 pandemisi insani güvenlik kavramını erozyona uğratma durumunu insani
güvenliğin insan hakları perspekti iyle kazandığı geniş anlam üzerinde gerçekleştirmiştir.
Soğuk savaş dönemiyle özdeşleşen geleneksel koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik anlayışı, soğuk
savaş sonrası dönemin karakterine uygun bir biçimde özgürleştirici ve kazandırıcı bir niteliğe bürünmüştür (Krause ve Williams 233). Bu yeni niteliğin kazandırdığı anlam pandemi
önlemlerinin sahip olduğu koruyucu-kısıtlayıcı niteliğin taşıdığı güvenlik kaygısı nedeniyle
zarar görmüştür. Pandemi ile mücadelede alınan koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik önlemleri
insan hak ve özgürlüklerinin tartışıldığı bir durumu gündeme getirmiştir. İnsani güvenlik
olgusunun erozyonuyla ilişkilendirilebilecek olan bu tartışmalar özgürlük ve sorumluluk
dikotomisini tartışılır hale getirmiştir.
Özgürlük olgusuyla ilgili yapılan tanımlamalar arasında yer alan negatif ve pozitif özgürlük kavramları, özgürlüğün iki temel boyutunu tanımlamaktadır. Negatif özgürlük bireyin bir eylemi gerçekleştirmesi için önünde hiçbir engelin olmadığı, sınırlamalardan yoksun
bir durumu ifade etmektedir. Pozitif özgürlük anlayışı ise bireyin kendisinin efendisi olduğu,
kendi ikir, istek ve sorumlulukları ile hareket edebilecek ehliyette olduğu bir durumu ifade
etmektedir (Berlin 169,178). Özgürlük ve hukuk arasında var olan gerilim bir sınırlandırma
ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Hukuk normları ile özgürlük arasındaki ilişki bireyin kendi
bedeni üzerindeki hakimiyetinin ölçüsü ve özgürlüğün hangi şartlar altında kısıtlanabileceğinin belirlenmesi sürecinde meşruiyetini topluma dayandırmaktadır. Toplumsallık John
Stuart Mill’in de özgürlüğün sınırlarını çizmekte kullandığı ölçüyü işaret etmektedir. Mill
toplumun, bireyin özgürlüğü üzerindeki otoritesinin ancak eylemleri topluma zarar verme
noktasına ulaştığında uygulanabileceğini vurgulamaktadır (Mill 97-99). Kamusal alanda
birlikte yaşayan bireylerden oluşan toplum, birbirine karşı sorumluluğu, bu sorumluluk ilişkisi de özgürlüğün sınırını doğurmuştur. Özgürlük ve sınırlama kavramlarının bir arada bulunduğu kamusal alan pandemi süreci ile dengenin sınırlamalar lehine değiştiği bir dönemi
gündeme getirmiştir. Koruyucu ve kısıtlayıcı önlemlerin sebep olduğu özgürlük tartışması
birçok otorite tarafından dile getirilmektedir (OHCHR; DW Türkçe, Haklar).
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Pandemi ilanını takip eden 24 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren 10 komitenin başkanlarının ortak açıklaması, pandemi önlemleri ve insan hakları arasında gözetilmesi gereken ölçüyü ilkesel olarak beyan etmektedir. Çağrının ilk bölümü toplumun dezavantajlı gruplarına uygulanması gereken politikaları vurgularken diğer
bölümü insan haklarında meydana gelen sınırlamalara vurgu yapmaktadır. Bazı devletlerin
seyahat özgürlüğüne, özel hayata ve yasal toplanmalara getirdikleri sınırlamaların katılığına
vurgu yapılarak, bu uygulamaların geçerli hukuki çerçeve uyarınca yapılması gerekliliği ifade edilmiştir. Olağanüstü hâl ilanının geçici ve istisnai olması gerekliliği ile zorunluluk hali
dışında uygulanmaması istenmiş, tüm güvenlik önlemlerinin insan haklarının temel ilkelerine dayanarak uygulanması gerekliliği vurgulanmıştır (OHCHR). 2020’nin Nisan ayında
Arnavutluk, Ermenistan, Estonya, Gürcistan, Letonya, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya ve Sırbistan’dan oluşan 9 ülkenin pandemiyi gerekçe göstererek Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi kaynaklı yükümlülüklerini askıya aldıklarını bildirmeleri ve bununla birlikte
Macaristan hükümetinin pandemi ile mücadele amacıyla süresiz olağanüstü hâl ilan etmesi
Avrupa Konseyi’nin bir endişe beyanında bulunmasına neden olmuştur. Pandemi süresince uygulanan politikaların insan hak ve özgürlükleri perspekti iyle değerlendirilmesi çağrısı yapılmıştır (DW Türkçe, Haklar). Ancak ne Birleşmiş Milletler ne de Avrupa Konseyi bu
konuda endişe beyanının önüne geçebilmişlerdir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15.
maddesi ulusun varlığını tehlikeye düşürecek genel bir tehlike hâlinde, durumun gerektirdiği ölçüde sözleşmeye aykırı tedbirler alınabileceğini ifade etmektedir. Ancak pandeminin
gerekçe gösterilmesi ve bu denli geniş çaplı bir askıya alma hareketi, insan hakları endişesini gündeme getirmiştir. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’nin dile getirdiği endişe
pandemi ile mücadele sürecinde uygulanacak güvenlik politikası ile insani güvenlik yaklaşımı arasındaki gerilimi de ortaya koymaktadır. İnsani güvenliğin genişletici anlayışına karşı
pandemiyle mücadelede geleneksel güvenlik yaklaşımını esas alan koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik anlayışının tercih edilmesi, özgürlüklerin sınırlandırılmasındaki ölçülülük tartışmalarına neden olmuştur.
Koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik anlayışının tekrar uygulanması için meşru bir zemin
oluşturan yaşam ve sağlık hakkı, haklar hiyerarşisinde üst bir noktaya konarak birçok ulusal ve uluslararası hak ve özgürlük belgesinde diğer hakları sınırlayabilecek bir nitelikte
belirlenmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen Kişisel ve Siyasal Haklar
Uluslararası Sözleşmesi seyahat, toplanma ve örgütlenme gibi temel özgürlükler için “ulusal güvenliğin, kamu güvenliğinin, kamu düzeninin (ordre public), genel sağlık veya ahlakın,
başkalarının hak ve özgürlüklerinin koruması amacıyla” sınırlama getirilebileceğini düzenlemiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özgürlük ve güvenlik hakkı başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının e bendinde bulaşıcı hastalığı yayma riski olan kişilerin özgürlüğünden
mahrum bırakılabileceği düzenlenmiştir. Yaşam ve sağlık hakkının öncelendiği COVID-19
pandemisi diğer hak ve özgürlüklerin kısıtlanması için meşruiyetini haklar hiyerarşisine dayandırmaktadır. Koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik anlayışı birçok özgürlüğü tahribata uğratma
riskini de bünyesinde barındırmaktadır. Gerek Birleşmiş Milletler’in gerekse Avrupa Konseyi’nin pandemi süresince uygulanan politikaların insan hakları konusunda elde edilen
kazanımların kaybedilmesi riskine vurgu yapması, insani güvenlik yaklaşımının karşı kar111
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şıya kaldığı erozyonu vurgulamaktadır. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nın yaptığı
“Sağlık Hakkı Bağlamında COVID-19/Korona Virüsü Salgını Hakkında Basın Açıklaması” ile
COVID-19 pandemisinin insan haklarını olumsuz etkilediği ifade edilmektedir. Bununla birlikte bu açıklamada da haklar arasında öncelik, sağlık ve yaşam hakkına tanınmıştır. Sağlık
hakkının diğer haklar ile olan sıkı sıkıya bağlılığı ve pandemi kaynaklı sorumluluğun devlet
ve vatandaşı birlikte kapsadığı bu basın açıklamasında önemle vurgulanmaktadır (TİHEK).
Basın açıklamasının vurguladığı bu nokta haklar hiyerarşisi ve sorumluluk ilkeleridir. Sağlık
ve yaşam hakkı diğer hak ve hürriyetlerin önüne geçerek onların kısıtlanması için gerekli
meşru zemini sağlamakta, bununla birlikte sorumluluğu vatandaşa da yüklemektedir. Fakat,
Mill’in özgürlüğün sınırı olarak ifade ettiği bir başka kimsenin zarar görmeye başladığı nokta, pandemi süresince kamusal alanın her noktasına nüfuz edecek bir biçimde genişlemiştir.
Böyle geniş bir sınır(sızlık) tanımı yaşam ve sağlık hakkı adına alınacak önlemlerin insani
güvenlik gibi kaygılarla değil de koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik önlemeleriyle hareket edilmesinin meşruiyetini sağlamıştır.
Kamusal alanda bireyin herkese karşı sorumlu kılınması, özgürlüğün sınırının bir zarar
ilişkisine dayandırılması ve haklar hiyerarşisinin yaşam ve sağlık hakkının daha üstün olduğunu vurgulaması COVID-19 pandemisi boyunca koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik anlayışının
uygulanabilmesi için gerekli şartları oluşturmuştur. İnsani güvenlik yaklaşımının iki temel
ilkesinin hızla erozyona uğradığı pandemi süresince uygulanan koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik politikalarının aşırıya kaçtığı örneklerde uluslararası aktörler yalnız endişe açıklamalarında bulunabilmiştir. Bir yıldır devam eden kısıtlayıcı politikaların farklı ölçülerde de olsa
tüm hükümetlerce uygulanmakta olması ve pandemi sonrası dönem için öngörülen ekonomik ve sosyal krizler insani güvenlik yaklaşımının geleceğini sorgulanır hale getirmektedir.
Her ülkede farklı ölçülerde de olsa koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik önlemlerinin uygulanması,
insani güvenlik anlayışının erozyona uğraması ve özgürlüklerin pandemi süresince kısıtlanması güvenlik ve özgürlük kavramlarını birleştirmeyi amaçlayan insani güvenlik anlayışının
geçerliliğini tartışılır kılmaktadır.

Değerlendirme
Pandemi süresince alınan önlemler devletler düzeyinde incelendiğinde sokağa çıkma
yasağı, maske zorunluluğu, seyahat sınırlamaları, birçok işletmeyi kapsayan kapatmalar ve
uzaktan eğitime geçiş gibi önlemlerin farklı düzeylerde olmakla birlikte hemen hemen tüm
devletlerde uygulandığı görülmektedir (Anadolu Ajansı, Önlemler; Doğrulukpayı; ThinkTech). Mevcut kısıtlayıcı önlemlere rağmen yayılmasının önüne geçilemeyen COVID-19, mücadele sürecinde ulus devletin rolünü güçlendirici bir etkiye neden olmuştur. Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklı yükümlülüklerin askıya alınmasına karşı yalnızca bir endişe mesajının yayınlanabilmesi, uluslararası kuruluşların pandemi ile mücadelede sorumluluğu ulus devlete bıraktığının bir göstergesidir. Bu aynı zamanda pandemi öncesi yükümlüklerin bu olağanüstü dönemde devam etmeyeceğini düşündürmektedir.
İnsani güvenlik anlayışını tahrip eden önlemlerin alınması, kavramın erozyona uğraması ve koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik yaklaşımının benimsenmesi tüm bu sürecin ulus dev112
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let kontrolüne bırakılmasıyla yakından ilişkilidir. Örneğin, ABD’nin pandemide Dünya Sağlık Örgütü’nün öncü bir rol üstlenmesine engel olduğu düşünülmüştür (DW Türkçe, ABD).
ABD’nin pandemi süresince DSÖ’nün öncü bir rol üstlenmesini engellemesi, buna karşın
diğer devletlerin DSÖ’yü öncü tayin etmemesi, devletlerin koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik
önlemlerini alırken insan hakları gibi evrensel referanslar yerine virüsle mücadelede sert
ulusal politikalar uygulamak istediklerine referans gösterilebilir. Pandemi ile mücadelede
sert önlemlerin işe yaradığı argümanı DSÖ Genel Sekreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından da dile getirilmiş olmakla birlikte bu önlemlerin devlet mekanizmasının
tamamının organize olduğu kolektif, etkin ve kapsayıcı bir politika ile başarılı olabileceğinin
altı çizilmiştir (WHO, Brie ing). Çin, Güney Kore, Singapur ve Hong Kong gerek daha önceki
Sars salgını kaynaklı deneyimleri gerekse COVID-19 virüsüne hızlı bir reaksiyon göstererek
uyguladıkları izolasyonist uygulamalar aracılığıyla pandemiyi kontrol altına alarak hayatı
normal seyrine döndürmeyi başaran ülkelerden olmuşlardır. Aldıkları sert önlemlerin yanı
sıra uyguladıkları sosyal politikalar aracılığıyla kısıtlamalar boyunca temel ihtiyaçların karşılanmasını gözeterek görece kısa bir sürede kısıtlayıcı dönemi sonlandırmışlardır. Bunu
yaparken geliştirdikleri teknolojik ağlar ve uyguladıkları sosyal politikalar bu sürecin atlatılmasında etkili olmuştur (ThinkTech). Başarılı olarak tanımlanan ülkelerin koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik önlemlerini sert bir biçimde uyguladığı ancak ortalama iki ay içinde bu
önlemlerin gevşetildiği görülmektedir. Bireylerin korku ve endişe halinden hayatın görece normal seyrine dönmesi ile psikolojik anomaliden kurtulduğu görülmektedir. Avrupa
ve Amerika gibi koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik önlemlerinin yaklaşık bir yıldır devam ettiği
bölgelerde ise gerçekleşen toplumsal tepkiler, politikaların meşruiyetini tartışmalı hale getirmektedir. ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Hollanda, Macaristan ve
Slovenya gibi birçok ülkede kısıtlamalara karşı çeşitli protestolar düzenlenmiştir. Protestocuların kısıtlamalara karşı özgürlük talepleri ve hak ihlali iddiaları ile düzenledikleri çeşitli
gösteriler, koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik önlemlerinin kaldırılması yönünde toplumsal bir
talebin doğduğunu göstermiştir. (VOA; Anadolu Ajansı, Gösteriler). Almanya’da gerçekleşen
protestolarda “korona çılgınlığını durdurun” ve “ekonomi ölüyor” sloganları kullanılmıştır
(Hürriyet). Yaklaşık bir yıldır devam eden ve bazı temel hak ve özgürlükleri askıya alınan
koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik önlemleri meşruiyetini yitirmiştir. Bu durum insani güvenliğin
erozyonunun boyutunu kanıtlamaktadır. Örneğin, Hollanda hükümetinin uyguladığı gece
sokağa çıkma yasağına karşı açılan davada Lahey Bölge Mahkemesi yasağın meşru olmadığı
ve derhal kaldırılması gerektiği kararı vermiştir (DW, Hollanda). Gerek koruyucu-kısıtlayıcı
güvenlik politikalarının meşruiyetini yitirme süreci gerekse insani güvenliğin erozyonu yeni
bir anlayışa duyulan ihtiyacı göstermektedir. Bu durum pandemi sonrası dönemin karakteriyle ilgili öngörüler ile birleşerek yeni ve daha girift bir sorunu oluşturmaktadır.
Pandemi süreci uluslararası iş birliğine gereksinim duyulan bir mücadeleyi zorunlu
hale getirmiştir. Dünyada iş birliğinin artması için uygun koşulların oluştuğu dönemlerde
entegrasyon artarken kriz dönemlerinde sertlik yanlısı politikalar tekrar uygulanır hâle gelebilmektedir (Dedeoğlu, Dengeler 11-13, 35-38). Örneğin, soğuk savaş sonrasında yaşanan
entegrasyon yeni dünya düzeninde yeni kavramların, yeni yaklaşımların ve yeni politikaların geçerli olacağı düsturunu yaygınlaştırmıştır. ABD’nin barışı, insan haklarını, demokra113
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siyi ve refahı yaygınlaştıracak, maliyetlerin ve yükümlülüklerin bölüşüldüğü, uluslararası
hukuka bağlı yeni bir uluslar ortaklığı olarak ifade ettiği bu entegrasyon bu yeni dünya düzeninin karakterini çizmiştir (Reagan). Savaş ve salgın hastalık gibi sorumluluğun arttığı
durumlarda koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik önlemlerini sert bir biçimde uygulayabilecek ulus
devletin etkisi artmaktadır. Sistemin kısıtlayıcı ve özgürleştirici karakterinin içinde bulunduğu dönemin şartlarına göre değiştiği savı COVID-19 pandemisi süresince uygulanan kısıtlayıcı politikaların meşruiyetini oluşturmaktadır. Bu savdan hareketle pandemi sonrası bu
politikaların değişerek insani güvenlik yaklaşımının tekrar egemen olacağı söylenebilecektir. Fakat buna karşılık içinde bulunduğumuz dönemin salgınların sık yaşanacağı bir dönemi
ifade ettiği ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Kentleşmenin, teknolojik ilerlemenin ve
küreselleşmenin etkisiyle yayılması kolaylaşan virüslerin; bunun yanında biyolojik yapılarını değiştirdikleri ve devam eden süreçte salgınların daha sık yaşanacağı ifade edilmektedir
(Öztürk 84). Bu durum salgın hastalıkların önlenmesi adına uygulanan politikaların insani
güvenlik kavramını erozyona uğratmasının meşruiyetini tartışılır kılmaktadır. Güvenlik ve
özgürlük kavramlarını birleştirici bir etkiye sahip olan insani güvenlik yaklaşımının yaşadığı
erozyon, bu konuda yeni yaklaşımlara duyulan ihtiyacı göstermektedir.
Yaşam ve sağlık hakkının haklar hiyerarşisinin üstünde tutulduğu, bu gerekçeyle diğer
hak ve özgürlüklerin askıya alınabildiği koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik anlayışının pandemi
sonrası dönemde tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. İnsani güvenlik anlayışının ihmal edilmediği, insan hakları kaynaklı yükümlülüklerin askıya alınmadığı yeni politikalar,
yeni güvenlik perspekti leri oluşturulmalıdır. Hiç kimsenin hiçbir yerde güvende olmadığı COVID-19 pandemisi bireyleri geniş çaplı bir endişe haline sürükleyerek insani güvenlik
kavramının hede lediği iki ilkeyi de tahribata uğratmıştır. Uluslararası toplum bireylerin ne
güvende ne de özgür oldukları bir vaka ile karşı karşıyadır. Uluslararası toplumun üstlenmesi gereken görev, yaşanacak diğer salgınlarda uygulanacak politikaların insan hak ve özgürlükleri ile insani güvenlik gibi yaklaşımların gözetilmesi adına yeniden inşa edilmesinin
organizasyonunu sağlamak olmalıdır.
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SONUÇ
Devletlerin geleneksel koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik önlemlerini yeğlemesi üzerine yürüttüğümüz tartışmanın temel yapısını güvenlik ve özgürlük dikotomisi oluşturmaktadır.
Gerek özgürlüğün sınırına çizilen toplumsallık gerekse haklar hiyerarşisinin durumu günümüzde yalnız insani güvenlik anlayışının erozyona uğradığı bir dönemi değil bununla birlikte kavramın terk edildiği olağandışı bir duruma da neden olmuştur. İnsani güvenlik kavramının doğuşuna eşlik eden soğuk savaşın sona erdiği ve Batı’nın güvenlik algısının değiştiği
atmosferin bir virüs nedeniyle ortadan kalktığı, endişenin alınan önlemleri etkileyen temel
neden olduğu bu dönem, kavramı tartışılır hale getirmiştir.
Bu çalışma şu bulgulara ulaşmaktadır;
1) COVID-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik ve tıbbi kriz insani güvenlik kavramının erozyona uğramasına neden olmuştur.
2) Devletlerin uyguladığı koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik önlemleri bu erozyonu derinleştirmiştir.
3) Koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik önlemlerinin pandemi sürecinin uzaması nedeniyle uygulanmaya devam etmesi, süreçten mâdur olanlar tarafından meşruiyetti tartışılır bir konuya
dönüşmüştür.
4) Gelecek yıllarda salgın hastalıkların daha sık yaşanacağı ile ilgili öngörüler bu durumu bir meşruiyet krizi haline getirebilecektir.
5) Salgın hastalıklar için uygulanacak politikaların insani güvenliği ihmal etmeyen, insan haklarını askıya almayan bir biçimde yeniden inşa edilmesi gündeme gelecektir.
6) İnsani güvenlik tanımını yapan Birleşmiş Milletler kavramın hayata geçirilmesinde de
sorumludur.
7) Uluslararası toplum sorumluluğunu yerine getirmeli ve salgın hastalıklara karşı insani güvenlik temelli politikalar geliştirmelidir.
Toplumsallığın özgürlüğü sınırlamada meşru araç olması ve haklar hiyerarşisinin yaşam ve sağlık haklarının diğer özgürlükleri askıya alabileceğini belirtmesi koruyucu-kısıtlayıcı güvenlik önlemlerinin devletlerce sert bir biçimde uygulanmasını mümkün kılmıştır.
Ancak bu durum iki sorun ile karşılaşmaktadır: Bunlardan ilki bu meşruiyetin toplumun
tamamı tarafından kabul edildiği savının zarar görmekte olduğudur. Gerçekleşen protestolar hakların bu denli sınırlandırıldığı uygulamaların ilerleyen dönemde tartışılması gerekliliğini göstermektedir. Bu soruna eşlik eden ikinci sorun birinci sorunun temelini güçlendirmektedir. İkinci sorun COVID-19 pandemisine benzer salgınların ilerleyen yıllarda sık
rastlanılan bir durum halini alacağı öngörüsüdür. Bu iki sorunun birlikte işaret ettiği durum
COVID-19 pandemisinde alınan önlemlerin ilerleyen yıllarda sıklaşması beklenen salgınlara
karşı uygulanmasının toplumsal bir kriz yaratma riskidir. Sınırlamaların ve özgürleşmenin
mevcut konjonktüre bağlı şekillendiği durum, gelecekte salgınların sıklaşacağı bir dünyada
özgürlükleri tartışmaya açacaktadır. Bu nedenle insani güvenliğin ifade ettiği anlayışın göz
ardı edilmediği uygulamaların geliştirilmesi, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacak sorunlara karşı toplumsal krizlerin önüne geçilmesi adına büyük önem arz etmektedir.
| www.ejsr.org
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Özet
Günümüzde kalkınmanın sadece ekonomik boyutlarıyla değil sosyal, çevresel boyutları ile ele
alınması gerekliliği tüm uluslararası toplumca kabul edilmiştir. 1970’lerde ortaya çıkan alternatif
Kadın ve Kalkınma yaklaşımları da kadınsız kalkınma düşüncesinin mümkün olmayacağını, kalkınmanın önemli aktörleri olarak kadınların güçlendirilmesi ile esas gelişmenin mümkün olduğunu vurgulamıştır. Kadınların “kendi hayatları hakkında stratejik karar alma yetilerini kazanmaları” olarak kavramsallaştırılan güçlenmenin sağlanabilmesi için en önemli araçlardan birinin karar
alma mekanizmalarına katılımları olduğu, kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları literatüründe
üzerinde uzlaşılan hakim bir görüştür. Bu bağlamda, kadınların kendi deneyimlerinden kaynaklanan sorunlarının, yine kadınlar tarafından ve kendi perspekti leriyle çözüme kavuşturulması için
formel siyasete katılımları yaşamsal önemdedir. Bu çalışma, kalkınmış ülkeler arasında yer almaya aday ülkeler arasında olan Türkiye’de kadınların formel siyasette temsil deneyimlerini, toplumsal cinsiyet perspekti inden nedenler, sonuçlar ve çözümler açısından ele almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Siyasi katılım, toplumsal cinsiyet, kadın ve kalkınma, güçlenme.
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Kalkınma ve kadınların sı̇yasi temsili ilişkisi: Türkiye’de Kadınların Formel Siyasete Katılım
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THE RELATIONSHIP BETWEEN DEVELOPMENT AND WOMEN’S POLITICAL
REPRESENTATION: AN ANALYSIS OF WOMEN’S EXPERIENCE IN FORMAL
POLITICAL PARTICIPATION IN TURKEY FROM A GENDER PERSPECTIVE

Abstract
Today, the necessity of addressing development not only with its economic dimension but also
with its social and environmental dimensions has been accepted by the international community.
Alternative Women and Development approaches that emerged in the 1970s also emphasized that
the idea of development without women would not be possible, and that the main development is
possible with the empowerment of women as important actors of development. It is a dominant
view that is agreed in the literature on women and gender studies that one of the most important
tools for achieving empowerment, which is conceptualized as “gaining the ability of women to
make strategic life choices”, is their participation in decision-making mechanisms. In this context,
it is vital for women to participate in formal politics with their own perspective in order to solve
their own problems based on their own gendered experiences. In this study, inadequate political
representation of women in Turkey, as a candidate to be among the developed countries, is
discussed from a gender perspective in terms of reasons, results and solutions.
Keywords: Political participation, gender, women and development, empowerment.
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GİRİŞ
1970’lerden itibaren anaakım kalkınma perspektifine güçlü bir alternatif olarak
ortaya çıkan Kadın ve Kalkınma1 yaklaşımlarında kadınların güçlenmesi, bireyselden
toplumsala farklı uzanımları içeren çok boyutlu ve karmaşık bir süreç olarak ele alınır
(Gönüllü Atakan, Alternative Perspectives 4). Kadının eğitime erişimi, istihdama katılımı, gelirini nereye harcayacağının kararını kendisinin vermesi, bedeni ve doğurganlığı
üzerinde kontrol sahibi olması gibi “kendi hayatı hakkında stratejik karar alma yetileri”ni (Kabeer 436) elde etmesi; hane içi iş yükünü erkeklerle paylaşması, şiddetin hiçbir
türüne maruz kalmaması, karar alma mekanizmalarında yer alması ve hakları hakkında farkındalığa sahip olması bu sürecin içerdiği farklı katmanlardır (Bari, Gender 130;
Medel Anonuevo 11). Günümüzde, kadınların güçlenmesinde önemli paydaşlar olan
uluslararası ve ulusal düzeyde politika yapıcılar ve uygulayıcıların söz konusu kavramın
bütünleşik doğasının farkında olarak süreçleri yönetmeleri gereği açıkça ortaya çıkmaktadır.
Bu kapsamda, Birleşmiş Milletlerin2 2016 yılında yürürlüğe giren 17 Sürdürülebilir
Kalkınma Amacı ve bu amaçlarla ilişkilendirilmiş 169 tane alt hedef arasında “toplumsal
cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi” hem ayrı bir amaç (Amaç
5), hem de kalan 16 amaçtan 10’unun gerçekleştirilmesi için ileri sürülen alt hedeflerde
doğrudan ele alınmaktadır. Söz konusu amaç ve ilgili hedeflere yakından bakıldığında;
kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığın her yerde ortadan kaldırılması amacıyla
eğitim ve iş gücü piyasasında süre gelen eşitsizliklerin giderilmesi, ücretsiz bakım ve ev
işlerinin eşitsiz bölüşümü ve kamu görevlerinde ayrımcılığın sona erdirilmesi, arazi ve
mülk gibi ekonomik kaynaklar üzerinde eşit haklara sahip olunması ve erişilebilir cinsel
ve üreme sağlığı sağlanmasına yönelik politikalar ve mevzuat güçlendirilmesi etkili çözümler olarak öngörülmektedir (UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları).
Toplumsal cinsiyet eşitliği amacının diğer tüm sürdürülebilir kalkınma amaçları ile
benzer şekilde ulusal düzeyde uygulanabilmesi için sivil toplum kuruluşları, özel sektör,
üniversiteler, yerel yönetimler ve hükümetin paydaş olduğu bir sürecin işletilmesi gereği açıktır. Diğer yandan, kadınların kaynaklara ve fırsatlara erişiminde ve sonuçlarda
eşitliğe odaklanan bu amacın özgün yönü, hedefleri gerçekleştirebilmek için işbirliği
yapılacak paydaşların toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini uygulamalarında yansıtabilecek niteliğe sahip olmaları gereğidir. Paydaşlar kendi örgütsel yapılanmalarında ve
uygulamalarında toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini anaakımlaştırmakta3 ne kadar
Kadın ve Kalkınma Yaklaşımları içindeki ana perspekti ler, Kalkınmada Kadın Yaklaşımı (WID), Kalkınma ve
Kadın Yaklaşımı (WAD), Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma Yaklaşımı (GAD) ve Kadın Çevre ve Kalkınma Yaklaşımı (Ekolojik Yaklaşım) olarak sıralanabilir. Bu yaklaşımlarla ilgili ayrıntılı okuma için bkz. (Gündüz Hoşgör;
Rathgeber; Sarker; Toksöz)
2
Birleşmiş Milletlerin (BM), 2000 yılında ortaya koyduğu Binyıl Kalkınma Hede leri’nin kapsamını genişletip
2015-2030 dönemi boyunca gündemini daha da ileri seviyeye taşıdığı 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve bu
amaçlarla ilişkilendirilmiş 169 alt hedef açıkça göstermektedir ki; sürdürülebilir kalkınma için sadece ekonomik değil, toplumsal, kültürel, doğal ve çevresel boyutların bir arada ele alınması gerekmektedir
3
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi 1997 yılında toplumsal cinsiyet anaakımlaştırması (gender
1
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istekli ve kararlılarsa söz konusu sürdürülebilir kalkınma amacının gerçekleştirmesi o
derece mümkün olmaktadır. Hem ulusal düzeyde hem de yerel düzeyde uygulayıcıların bu amacı sahiplenmesi ve bir ihtiyaç olarak görmesi bu pozisyonlarda kadın bakış
açısına sahip olan kadınların varlığı ile de yakından ilişkilidir. Dolayısıyla siyaset başta
olmak üzere tüm ilgili kurumlarda karar vericiler arasında kadınların olması kendi çıkar
ve ihtiyaçlarına yönelik güçlenme odaklı politikaların hayata geçirilmesi için elzemdir
(Lovenduski; Phillips).
Bu kapsamda bu çalışma, Birleşmiş Milletler toplumunun bir üyesi olan Türkiye’nin,
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni sağlamada önemli
bir paydaş olan siyaset kurumunda kadınların eşit katılım ve temsili meselesini ele alacaktır. Kadınların siyasi karar alma mekanizmalarına katılım deneyimlerine küresel ve
tarihsel bir perspektiften bakılacak, söz konusu kurumlardaki “temsil krizi”nin nedenleri analiz edilecek ve son olarak sürdürülebilir kalkınma için hem araç hem de sonuç
olmak gibi ikili bir öneme sahip kadınların siyasete tam ve etkili eşit katılımını mümkün
kılmanın yolları tartışılacaktır.

Dünyada ve Türkiye’de kadınların siyasi katılım deneyimleri
Çağdaş dünyada, Fransız Devrimi’nin “özgürlük, eşitlik, kardeşlik” şiarı ile ortaya atılan vatandaşlık çerçevesinin içerisine “giren”, “dışlanan” ve “iliştirilen” bireylerin kimler ve/
veya hangi gruplar oldukları, tarihin her döneminde farklılık göstermiş ve bu çerçevenin
içindeki konumları hukuki, siyasal ve sosyal haklara erişmebilmek için kat etmeleri gereken mesafeyi belirlemiştir. Bu nedenle çerçevenin içerisinde konforlu bir poz verebilmek bir
çok toplumsal hareketin motivasyonu olmuştur. 19. yüzyılın ortalarından itibaren kadınlar,
modern topluma ait albümünün ilk yapraklarından itibaren var olan beyaz, erkek ve mülk
sahibi erkeklere ait fotoğra larda önce yer almak daha sonra da kendilerine eşit alan açmak
için mücadele etmişlerdir ve hala mücadele etmektedirler. Kadınlara oy verme hakkı ilk olarak 1893 yılında Yeni Zelanda tarafından tanınmıştır. Bu ülkedeki kadınlar seçilme hakkına
ancak 26 yıl sonra, 1919 yılında sahip olmuşlardır. Diğer yandan, 1848’de ayrım gözetilmeksizin bütün erkeklerin “genel oy” hakkı elde ettiği Fransa’da kadınlar neredeyse erkeklerden
bir asır sonra, 1944 yılında seçme ve seçilme hakkını kazanmışlardır. Kadınların seçme ve
seçilme hakkına 1921 yılında eriştiği ilk Müslüman ülke ise Azerbaycan’dır. Günümüze en
yakın zamanda, Kuveyt’li kadınlar 2005 yılında mecliste seçilme hakkına, Suidi Arabistan’lı
kadınlar ise 2015 yılında yerel seçimlerde seçme ve seçilme haklarına kavuşmuşlardır.
Türkiye’de kadınlar oy kullanma haklarını ilk olarak belediye seçimleri için 1930 yılında, muhtar seçme ve köy heyetine seçilme hakkını da 1933 yılında kazanmışlardır. Milletmainstreaming) kavramı şöyle tanımlıyor: “Yasal düzenlemeler, politika ve programları da kapsamak üzere,
planlanan herhangi bir hareketin kadınlar ve erkekler açısından doğuracağı sonuçların belirlenmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. Kadınların ve erkeklerin sorun ve deneyimlerinin, ekonomik, politik ve sosyal tüm
alanlardaki politika ve programların tasarlanması, uygulanması ve izlenmesi aşamalarının bütüncül bir boyutu
haline getirilmesini, böylece her iki cinsin eşit fayda sağlamasını ve eşitsizliğin ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir stratejidir.” Avrupa Konseyi ise 1998 yılında “Toplumsal cinsiyet eşitliği perspekti ini her düzeye, her
aşamaya, politika üreten bütün aktörlere eklemleyerek, politik süreçleri (yeniden) örgütleme iyileştirme, geliştirme ve değerlendirme stratejisidir.” diye tanımladı (Akgökçe).
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vekili seçme ve seçilme haklarına ise dünyadaki bir çok hemcinslerinden daha önce 1934
yılında kavuşmuşlardır. Aradan geçen 87 yılda Türkiye’de kadınların siyasete katılımında
artış gözlense de, hala hem yerel hem de ulusal düzeyde kadınların eşit temsilinden bahsetmek mümkün değildir. Günümüzde kadınların yerel ve ulusal düzeydeki temsil oranına
bakıldığında adaylık süreçlerinde bile eşitsizlik göze çarpmaktadır. Örneğin, 31 Mart 2019
Yerel Seçimlerinde siyasi partilerden ve bağımsızlardan oluşan toplam 8 bin 257 aday içerisinde 652 aday sayısı ile kadın oranı %7,8’dir. Bu seçimlerde hedefe ulaşan 41 kadın belediye başkanının toplam seçilen 1389 belediye başkanına oranı ise %3.2’dir. 24 Haziran
2018’de yapılan son Genel Seçimler sonucu meclise giren 600 milletvekili arasında 101 kişi
ile mecliste kadınların temsil oranı %17’dir. Bu oranlar Türkiye’yi BM’nin 2020 yılı Toplumsal Cinsiyet Eşitsitliği Endeksi’nde 189 ülke arasında 54. sıraya; Dünya Ekonomi Forumu Küresel Cinsiyet Eşitliği Uçurumu Endeksi’nde ise 153 ülke arasında 130. sıraya yerleştirmektedir.1 Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınlar bir çok çağdaşından daha önce seçme ve seçilme
haklarını elde etmiş olsalar da kadınların siyasete katılımındaki güncel rakamlar ve küresel
indekslerdeki düşük sıralamalar söz konusu kazanımların uygulamada yeterince görünür
olmadığını göstermektedir.

Kadınların temsil krizinin nedenleri
Temsil krizi, eksik temsil veya yetersiz temsil olarak kavramsallaştırılan kadınların siyasete düşük katılımını etkileyen sosyal sermaye gibi unsurlar ancak toplumsal cinsiyet perspekti inden bakılarak anlaşılabilir (Lowndes; Norris ve Inglehart; Sapiro). Bu doğrultuda
kadınların temsil krizinin altında yatan esas nedenin geleneksel cinsiyet rolleri ve iş bölümünden kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz. Cinsiyete dayalı iş bölümü kadını yeniden
üretim emeğinin yoğun olduğu özel alanla eşlerleken, erkeği üretim emeği ve kaynakların
paylaşımında kritik kararların alındığı kamusal alanla eşler. Bu eşleşme “siyasetin erkek işi”
olduğu söyleminin temelini oluşturur. Geleneksel toplumlarda bireyin sosyalleşme sürecinde pekiştirilen siyasetin “erkek işi” olduğu algısı hem kadınların siyasete katılmaya yönelik
ilgilerini sınırlamakta, hem de siyasi partilere oy verme davranışlarının hane içerisindeki
“o alanın sahibi” erkekler tarafından yönlendirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Dolayısı ile
kadınların hem karar verici hem de karar alıcı aktörler olarak siyasette etkin bir varlık göstermeleri toplumsal cinsiyet normlarından bağımsız düşünülemez. Ataerkil kültüre göre şekillenen söz konusu toplumsal cinsiyet normları kadının yeniden üretim emeğini, zaman ve
mekan kullanımını, sosyal ve ekonomik sermayeye erişimini büyük ölçüde belirler.
Yeniden üretim emeği kadının özel alanda gerçekleştirdiği ücretsiz, tekrarlanan ve gö1
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BM tarafından oluşturulan Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (Gender Inequality Index – GII) ve Dünya
Ekonomi Forumu tarafından hazırlanan Küresel Cinsiyet Eşitliği Uçurumu Endeksi (The Global Gender Gap Report) tüm ülkelerin kadınlar ve erkekler arasında var olan eşitsizlikleri gidermelerini sağlamak amacıyla toplumsal cinsiyet ayrımına dayalı eşitsizliği ölçmek ve raporlamak üzere oluşturulmuş endekslerdir. Toplumsal
Cinsiyet Eşitsizliği endeksinin “güçlendirme boyutu” göstergelerinden birisi kadın ve erkeğin mecliste sahip
olduğu koltuk oranıdır; Küresel Cinsiyet Eşitliği Uçurumu Endeksinde ise her bir cinsiyetin parlementodaki
koltuk sayısı; bakan ve dengi görevli sayısı, devlet bakanlığı görevda kalma süresini içeren “politik yetkilendirme” boyutlarının göstergeleridir (Hesaplama Yöntemleriyle Gelişmenin Göstergesi Endeksler ve Toplumsal
Cinsiyet Eşitsizliğine Bir Bakış).

Kalkınma ve kadınların sı̇yasi temsili ilişkisi: Türkiye’de Kadınların Formel Siyasete Katılım
Deneyimlerinin Toplumsal Cinsiyet Perspektİfİnden Analizi

rünür olmayan işleri içerir (Acar-Savran ve Tura Demiryontan; Dedeoğlu ve Yaman Öztürk;
Gönüllü Atakan, Bakım Emeği; Vogel). Çocuk, yaşlı ve hasta bakımına harcanan bakım emeği ve temizlik yapmak, çamaşır yıkamak, yemek pişirmek gibi rutin işlere harcanan ev işi
emeği hane üyelerinin ve gündelik yaşamın yeniden üretimi için yaşamsal önemdedir. Geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine göre kadının üstlendiği söz konusu bakım işi ve ev işi,
hane içinde gerçekleştirildiği ve mesaisi günün neredeyse günün tüm saatlerine yayıldığı
için kadının mekansal ve zamansal mobilitesini sınırlamaktadır. Bu durum kadının kamusal
alana çıkış koşullarını da yakından belirlemektedir. Bu doğrultuda kadının siyasete katılmasının önündeki en büyük engellerden birinin kadının yeniden üretim emeğinin yoğunluğu
olduğu bir gerçektir. Siyasete katılabilen kadınların çoğunun özellikle çocuk bakım emeğini
üzerinden atmış veya devredebilmiş, çoğunlukla orta yaş grubundan kadınlardan oluşması
bu gerçeği doğrulamaktadır (Bkz. Tablo 1). TÜİK’in (TÜİK Adalet ve Seçim İstatistikleri) 24
Haziran 2018 Seçimlerine Yönelik İstatistiki verileri kadın milletvekillerinin ağırlıklı olarak
35 yaş ve üstü yaşlarda meclise girdiklerini göstermektedir. Mecliste bulunun 104 Kadın
milletvekilinin %74’ü 40 yaşının üzerindeyken, %26’sı 40 yaş altındadır.1
Tablo 1: 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimi Kazanan Kadın Milletvekilleri
Adaylarının Yaş Grubuna Göre Dağılımı2

Kaynak: (TÜİK Adalet ve Seçim İstatistikleri)

Bu oran erkek milletvekillerinde % 89’u 40 yaş üstü, %11’i 40 yaş altı olarak görülmektedir. Tüm 40 yaş altı milletvekillerinin meclisteki oranı ise %13,3’tür. Bu oranlar bize gençlerin siyasete katılım oranının her iki cinsiyette
düşük olduğunu göstermektedir. Bu durum siyasette yaşçılık/yaş ayrımcılığının bir göstergesi olarak okunabilir
ve yaş ilerledikçe, deneyimin arttığı ve dolayısıyla orta yaş ve üzeri milletvekillerinin siyasette kendilerine daha
çok yer buldukları görüşünün bu sonuca yol açması olarak yorumlanabilir. Diğer yandan siyasi deneyimlerinin görece daha yüksek olduğu düşünülen 60 yaş üstü milletvekili oranlarına yakından bakıldığında erkek milletvekili
oranının % 20 , kadın milletvekilleri oranının ise %3 olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla mecliste ayrılan koltuk
oranına bakıldığında 40 yaş altı kadın ve erkeklerin ortak deneyimledikleri yaşcılık, 60 yaş üstünde sadece kadınların deneyimlediği bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum yaş ilerledikçe deneyimin arttığı görüşünün
kadın ve erkek milletvekilleri açısından benzer yansımaları olmadığını ortaya koymaktadır.
2
Kazanan adayın yaşı, 24 Haziran 2018 tarihine göre gün, ay ve yıl dikkate alınarak hesaplanmıştır.
1
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Diğer yandan 2018 Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına bakıldığında (bkz. Tablo 2)
hiç evlenmemiş bireylerin milletvekili olma oranı ortalama % 6.8 iken, bu oran kadınlarda
%21.2 ile ortalamanın oldukça üstündedir. Bu durum bakım emeği başta olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı iş yükünün yoğunluğunun kadının medeni durumu ile yakın ilişkisi
olduğu ve söz konusu iş yükü görece ha if olan hiç evlenmemiş kadınların siyasete daha
fazla katılma eğiliminde oldukları olarak yorumlanabilir.
Tablo 2: 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimi Kazanan Milletvekilleri Adaylarının Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Dağılımı
Türkiye

Erkek

%

Kadın

%

Toplam

%

Hiç evlenmedi

19

3.8

22

21.2

41

6.8

Evli

456

91.9

72

69.2

528

88.0

Boşandı

17

3.4

8

7.7

25

4.2

Eşi öldü

4

0.8

2

1.9

6

1.0

Toplam

496

100.0

104

100.0

600

100.0

Kaynak: (TÜİK Adalet ve Seçim İstatistikleri)

Ataerkil kültüre göre şekillenen toplumsal cinsiyet normlarından bir diğeri de kadınların zamanlarının ve mekansal mobilitelerinin kontrolüdür. Kadının hayatındaki eril igürlerin1 sıkı denetimi üzerinden, hangi zaman dilimlerinde nerede olacağı ve olamayacağı;
karşı cinsle bir araya gelebileceği ve gelemeyeceği mekanların neler olduğu gibi normlar
empoze edilmektedir. Bu nedenle ataerkil toplumda siyaset, bireyin zamanını gerektiğinde
geç saatlere, hafta sonlarına, sonu gelmeyen toplantılara vakfedebildiği; kahvehanelerden,
akşam yemekleri, şehir dışı seyahatler ve kongrelere kadar uzanan informel veya formel
toplantılarda “yabancılarla” (erkeklerle) bir araya geldiği, “eril” bir uğraş olarak görülmektedir. Söz konusu eril uğraş alanı çoğu zaman kadınların girmeyi hayal bile etmediği, girmeyi
düşünse de eş, akraba, yakın çevreyi ikna etmek için yoğun emek harcadığı (Erzene Burgin,
Aydınoğlu ve Yalçın) bir etkinliğe dönüşmektedir. Yukarıda bahsedilen engelleri aşıp siyasete katılan kadınların ise çoğunlukla giyim, konuşma üslubu, ses tonuyla ya “erilleşme” ya da
“cinsiyetsizleşme” stratejileri güderek bu alanda hareket edebildikleri görülmektedir (Yaraman). Toplumsal cinsiyet rollerine göre kadına atfedilen duygusallık, sevecenlik, nai lik gibi
özelliklerin eril siyasette yeri olmadığı düşünülmektedir.
Kadınların siyasete katılımının önündeki engellerden biri kadının siyasete atılmak için
yeterli sosyal ve ekonomik sermayeye sahip olmamasıdır. Ataerkil normlardan dolayı mekansal ve zamansal olarak mobilitesi özel alanla sınırlı olan kadınlar siyasette tercih edilebilir makbul bir aday olabilmek için çoğu zaman yeterli sosyal çevre ve desteğe sahip olamamaktadırlar. Bununla birlikte birçok kadın daha aday adaylığı sürecinde siyasi partilerin
genellikle talep ettiği başvuru ücretini bile karşılayamamaktadır (Pınarcıoğlu). Asıl görev
yeri anne ve eş olarak özel alan olarak belirlenmiş kadının, iş gücü piyasasına girmesi de
1
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Bu igürler baba, eş, ağabey, kayınpeder, kayınvalide olabileceği gibi daha geniş halkada akrabalar, hemşehrilik,
cemaat gibi diğer bağlantıları da içerebilir.
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çoğu zaman ancak ailenin ihtiyacı söz konusu olduğu zaman genellikle enformel sektörde;
esnek, güvencesiz ve düşük ücretli işler yoluyla gerçekleşmektedir (Dedeoğlu ve Yaman Öztürk 16). Dolayısıyla sosyal ve ekonomik sermayeye erişimde kadınlar ve erkekler arasında
adaylık başvuru sürecinden, seçim kampanyasının yürütülmesine kadar kadınlar aleyhine
işleyen bir eşitsizlik ortaya çıkmaktadır.
Tüm bunların yanında, yukarıda ifade edilen toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı fırsatlara erişimde ve kaynakların ayrılmasında kadınların yaşadıkları eşitsizlik, geleneksel
siyasetin “cinsiyet nötr” yapısı ile de pekiştirilmekte ve gittikçe derinleşmektedir. Söz konusu sistemde kadınlar ve erkeklerin eşit şartlarda yarışa başladığı, aralarındaki farklılıkların toplumsal cinsiyete göre değil bireysel yetkinliklere göre oluştuğu varsayılmaktadır.
Bu varsayımın başat olduğu bir siyasi sistemde kadınların siyasete katılımını arttırmaya yönelik kota uygulaması gibi geçici özel önlem politikalarını içeren ve tüm partileri bağlayan
siyasi partiler yasası öngörülmemektedir. Siyasette egemen olan bu cinsiyet nötr bakış açısı
sadece kadınların siyasete katılımını sınırlamakla kalmamakta, aynı zamanda kaynakların
bölüştürülmesinde toplumsal cinsiyete göre farklılaşan ihtiyaçlara yönelik politika ve uygulamalarının hayata geçmesini engellemektedir (Connel).

Kadınların siyasetteki temsil krizini aşmak
Kadınların siyasette yetersiz temsilinin -sahip oldukları veya olmadıkları- bireysel yetkinliklerden değil yapısal bir eşitsizlikten kaynaklandığı kabul etmek, kadınların siyasette “nitelikli temsilini”1 arttırma hede i için uzun ve zorlu bir yola koyulmayı gerektirmektedir. Çünkü,
söz konusu yol ikili ilişkiler, aile, akrabalık, eğitim, ekonomi ve ilgili tüm diğer kurumlar ve ilişkileri içinde barındıran ekosistemdeki toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin giderilmesinden geçmektedir. Bununla birlikte, oldukça uzun vadede sonuç vermesi öngörülen bu uğraşta,
siyaset alanında atılacak etkili adımları ve alınacak tebirleri içeren politika uygulamaları süreci hızlandırabilecektir. Dünyadaki iyi uygulama örneklerine bakıldığındasöz konusu süreçte
“toplumsal cinsiyet kotaları” uygulamaları gibi “olumlu ayrımcılık” araçlarının kadınların temsilini arttırdığı görülmektedir.2 Söz konusu kotaların uygulama ilkelerini ve bunlara uyulmadığı takdirde karşılaşılacak yaptırımları tanımlayan yasalarla desteklenmesi ile etkisinin daha
arttığı anlaşılmaktadır (Dahlerup; Sancar; Schwindt-Bayer).
Türkiye’de ilgili mevzuata bakıldığında söz konusu kota uygulamasının ülkede de hayata geçirilmesinin önünde yasal bir engel olmadığı aksine hem taraf olunan uluslararası
sözleşmelerde hem de Anayasa’da kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi görüşü açıktır. 2004 yılında Anayasa’nın 10. Maddesine “Kadınlar
1

2

Nitelikli temsil, temsil edilen grubun (bu makalede kadınların) gereksinim ve çıkarlarının savunulduğu, perspekti lerinin ve deneyimlerinin politika tasarlama süreçlerini etkilediği bir temsil türüdür (Gouws).
AB üyesi ülkelerinden Fransa’nın 2000 yılında Siyasi Partiler Kanunu’nda, “Parite Yasası” olarak bilinen yaptığı
düzenleme; Slovenya’da 2004 yılından itibaren uygulanan tüm seçimlerde uygulanması zorunlu kılınan cinsiyet kotası; Portekiz’de 2006 yılında siyasi partilere aday listelerinin her bir sırasında farklı cinsiyettten adayın
yer almasına yönelik “fermuar sistemi”’ni zorunlu hale getiren yasa; 2011 yılında Polonya’nın %30 ve 2012
yılında İrlanda’nın % 30 zorunlu cinsiyet kotasını getirdikleri yasalar ve 2015 yılında İtalicum Reformu olarak
bilinen İtalya’da her bir cinsiyetin seçim aday listelerindeki oranının %60’dan az olmayacağı düzenlemesi iyi
uygulamalara örnek olarak sıralanabilir (Sancar 55-56).
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ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” hükmü eklenmiş, 2010 yılında ise bu maddenin ikinci ikrasının sonuna: “ (…) bu
maksatla alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz” ibaresi eklenmiştir.
Ayrıca 2010 yılında Anayasa’da yapılan bir diğer değişiklik de 90. Maddeye eklenen “Usülüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla
ulusal kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda çıkabilecek ihtila larda milletlerarası anlaşma hükümleri esas alınır” ibaresidir. Bu doğrultuda Türkiye’nin taraf
olduğu ve ulusal düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda devletlere
sorumluluklar yükleyen CEDAW1 (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Sözleşmesi) ve İstanbul Sözleşmesi23 (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi
ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi) kota gibi uygulamalara hukuki zemin oluşturmaktadır.

SONUÇ
Günümüzde kalkınmanın sadece ekonomik boyutuyla değil tüm toplumsal ve çevresel
boyutlarıyla ele alının bir olgu olduğu uluslararası toplumca kabul edilmiştir. Bununla birlikte ilk olarak 1970’lerde kadınların dahil edilmediği bir kalkınmanın gerçek bir kalkınma
olamayacağı eleştirisi ile ortaya çıkan alternatif kadın ve kalkınma yaklaşımları, bugünün
anaakım kalkınma düşüncesi üzerinde oldukça etkilidir. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve ilgili hede leri arasında “toplumsal cinsiyet eşitliği” ve “kadın ve kız
çocuklarının güçlendirilmesi”nin yer alması bu etkinin önemli bir yansımasıdır.
Kadınların güçlenmesi meselesi; eğitime ulaşma, istihdama katılım, kendi bedenleri ve
doğurganlıkları hakkında söz sahibi olma ve şiddetin hiçbir türüne maruz kalmama gibi
“kendi hayatları hakkında stratejik karar alma yetilerini” kazandıracak bir çok boyutla yakından ilişkilidir. “Kadın sorunu” olarak da adlandırılan bu konuların pek çoğu bireysel ve
siyaset dışı meseleler olarak algılansa da esas olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik
politikaların odağını oluşturmaktadır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi için çözülmesi gereken sorunların, toplumsal cinsiyet bakış açısıyla ve bunlara yönelik politikalar üretebilecek kadınlarla siyaset alanında ele alınıp çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Ne var ki,
siyasette hemcinsleri için politika üretecek kadınların yetersiz temsili, kadın sorunlarının
yeterince gündeme gelmemesi ile sonuçlanmaktadır.
CEDAW 1979 yılında BM Genel Kurulunca kabul edilip, 1981’de yürürlüğe kondu. Türkiye tarafından 1985
yılında imzalanan sözleşme, taraf devletleri kadınlara karşı ayrıcılığın ortadan kaldırılması için somut adımlar
atmakla yükümlü kılmaktadır (CEDAW ).
2
Avrupa Konseyi tarafından desteklenen İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında imzaya açılmış, 2014 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye’nin 2011 yılında çekincesiz imzaladığı sözleşmede imzacı devletlerden toplumsal
cinsiyet eşitliği ekseninde kapsayıcı nitelikte politikalar üretilip uygulanması, bunu sağlamak adına daha fazla
ekonomik kaynak tesis edilmesi, kadına yönelik şiddetin boyutu hakkında istatistik verilerinin toplanması ve
kamuoyu ile paylaşılması, şiddeti önleyecek toplumsal zihniyet değişikliğinin yaratılması sorumluğunu yüklemektedir (İstanbul Sözleşmesi).
3
Makalenin hazırlandığı sırada 20 Mart 2021 tarihinde, İstanbul Sözleşmesi, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince feshedilmiştir.
1
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Bu doğrultuda kadınların siyaseteki eksik temsilini, siyasete atılmak için gerekli olan
koşullardan zamansal ve mekansal mobilite ile sosyal ve ekonomik sermayenin yokluğunu kişinin sahip olmadığı bireysel yetkinlikler ve yeterliliklerden öte, bir toplumsal cinsiyet grubunun ortak deneyimlediği göreli yoksunluk (Alptekin; Katrina, Mo ve Schmidt)
veya kültürel yoksun bırakılmışlık olarak tanımlamak, beraberinde doğru çözüm yollarını
da getirecektir. Uygun çözümler ise ancak kadınların toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı
fırsatlara erişim ve kaynakların ayrılmasında yaşadıkları eşitsizlikleri düzeltmeye yönelik
tasarlanmış politikalarla mümkün olacaktır. Makalenin de başında belirtildiği gibi, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir toplum düzenine geçmenin uzun ve meşakatli bir yol
olduğu açıktır. Bu kapsamda, siyasete katılımda fırsat eşitliği kendiliğinden gerçekleşene
kadar kadınları destekleyecek geçici özel önlem politikalarının uygulanması en uygun yol
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu uygulamalardan en bilineni kota günümüzde siyasi temsilde
kadın oranı yüksek olan bir çok ülke tarafından hali hazırda uygulanmaktadır. Söz konusu
ülkelerin aynı zamanda toplumsal cinsiyet gelişmişliği eşitliği endeksinde üst sıralarda yer
almaları rastlantı değildir. Kalkınmış ülkeler arasında yer almaya uygulanacak doğru politikalarla çok yakın mesafede duran Türkiye için, kadınlara eşit vatandaşlar olarak siyasette
hak ettikleri yerleri sağlamak bu yoldaki ivmesinin hızla yükselmesi sonucunu doğuracaktır.
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Manisa
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Özet
Günümüzde birçok gelişmiş ülkede bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tarihsel kökleri
on sekizinci yüzyıl İsveç’ine dayanmaktadır. Bununla birlikte modern dünyaya yayılması yirminci
yüzyılda gerçekleşmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu genel olarak idarenin haksız iil ve usulleri
karşısında bireylerin yanında olmayı amaçlamakta, bireylerin hak ve özgürlüklerini koruyarak iyi
idare hede ine hizmet etmektedir. 1970’li yıllardan beri oluşturulması tartışılan kurum Avrupa
Birliği (AB) ile müzakere sürecinde 2012 yılında kurulmuştur. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun her
ne kadar günümüzde etkinliği bir tartışma konusu olsa da, göreve başlamasından sonra nicel olarak iş yükünün arttığı ve aldığı kararlara idarenin uyum düzeyinin yükseldiği görülmektedir. Bu
bağlamda Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olma idealine ulaşması için yeni fırsatlar sunan bir yapıdır. Bilimsel yazın taraması ve yayımlanan kurumsal raporlar
çerçevesinde ikincil verilerin kullanılarak yapıldığı bu çalışma, öncelikle bir kavramsal çerçeve
çizmek için Kamu Denetçiliği Kurumu’nun gelişimini ve işlevlerini tarihsel bir çerçevede sunacaktır. Daha sonra çalışma Kurumun Türkiye’deki kuruluşunu ve gelişimini 1970’lerden beri devam
eden tartışmaları da dikkate alarak inceleyecektir. İzleyen bölümde öncelikle Türk Kamu Denetçiliği Kurumunun yapısı, işleyişi ortaya konulacak ve aldığı kararlar ile etkililiği tartışılacaktır. Son
olarak da ortaya konulan tüm bu veriler ve değerlendirmeler ışığında Kurumun başarı verimlilik
ve etkinliğinin arttırılması için öneriler getirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kamu Denetçiliği Kurumu, Temel Haklar, Hukuk Devleti, AB Müzakereleri.
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Türkı̇ye’de demokratı̇kleşme ı̇çı̇n kurumsal dönüşüm: Kamu Denetçı̇lı̇ği Kurumu

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION IN TURKEY FOR DEMOCRATISATION:
THE OMBUDSMAN

Abstract
The historical roots of the Ombudsman Institution, which operates in many developed
countries today, date back to the eighteenth century Sweden. However, its spread to the modern
world took place in the twentieth century. Ombudsman aims to stand by individuals in the face of
unfair acts and procedures of the administration, protects their rights and freedoms and serves
the goal of good administration. The institution, whose establishment had been discussed since
the 1970s, was established in 2012 during the negotiation process with the European Union (EU).
Although the effectiveness of the Ombudsman Institution is a matter of debate today, it is seen
that the work load of the Ombudsman Institution has quantitatively increased and the level of
compliance of the administration has risen to the decision of Ombudsman. In this context, the
ombudsman is a structure that offers new opportunities for Turkey to achieve the ideal of being a
democratic state of law. This study, which is done by using secondary data within the framework of
scienti ic literature review and published corporate reports, will irstly present the development
and functions of the Ombudsman Institution in a historical context in order to draw a conceptual
framework. Then, this paper will examine the establishment and development of Ombudsman
considering the ongoing discussion since the 1970s. In the following section, irst of all, the
structure and operation of the Turkish Ombudsman Institution will be presented and its decisions
and effectiveness will be discussed. Finally, in the light of all these data and appreciations, this
paper will make some suggestions to increase the success, ef iciency and effectiveness of the
Institution.
Keywords: Ombudsman, Fundamental Rights, Rule of Law, EU Negotiations.
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GİRİŞ

Günümüzde birçok gelişmiş ülkede bulunan kamu denetçiliği kurumunun (ombudsmanlık) tarihsel kökleri on sekizinci yüzyıl İsveç’ine dayanmakla birlikte modern dünyaya yayılması yirminci yüzyılda gerçekleşmiştir. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren
Türkiye’de de oluşturulması tartışılmaya başlanan Kamu Denetçiliği Kurumu genel olarak
idarenin haksız iil ve usulleri karşısında bireylerin yanında olmayı amaçlamakta, bireylerin
hak ve özgürlüklerini koruyarak iyi idare hede ine hizmet etmektedir. Avrupa Birliği (AB)
ile müzakere sürecinde 2012 yılında oluşturulan Türk Kamu Denetçiliği Kurumu’nun her ne
kadar günümüzde etkinliği bir tartışma konusu olsa da, Türkiye’nin demokratik bir hukuk
devleti olma idealine ulaşması için yeni fırsatlar sunan bir yapıdır. Bilimsel yazın taraması
ve yayımlanan kurumsal raporlar çerçevesinde ikincil veriler kullanılarak yapılan bu çalışma, öncelikle bir kavramsal çerçeve çizmek için Kamu Denetçiliği Kurumu’nun gelişimini ve
işlevlerini tarihsel bir çerçevede sunacaktır. Daha sonra, kurumun Türkiye’deki kuruluşunu
ve gelişimini 1970’leden beri devam eden tartışmaları da dikkate alarak inceleyecektir. İzleyen bölümde öncelikle Türk Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yapısı ortaya konulacak ve aldığı
kararlar ile etkililiği tartışılacaktır. Son olarak ise kurumun etkinliğinin ve güvenilirliğinin
arttırılması için önerilerde bulunulacaktır.
1. Kavramsal Çerçeve: Kamu Denetçiliği Kurumu
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Yirminci yüzyıl boyunca modern devletlerde, yönetimin oldukça büyümesi sonucunda oluşan aşırı bürokratikleşme ve bununla ilgili şikâyetlerin artması neticesinde dünyanın
birçok yerinde ülkeler kamu denetçiliği kurumlarını (Ombudsman) oluşturmaya başlamıştır (Reif 1). Hemen her kamu denetçiliği kurumu temel olarak “mahkemeye gitmeden anlaşmazlıkların çözümü” ve “demokratik hesap verilebilirlik” olmak üzere iki temel işleve
sahiptir (O’Brien ve Seneviratne 1-2). Bununla birlikte söz konusu kurum, günümüzde birçok AB ülkesinde, gerek Avrupa standartlarına gerekse, diğer uluslararası standartlara göre
temel hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir rol oynamaktadır (Alyanak 15). Kamu
denetçiliği kurumları, ulusal, ulusüstü ve ulusaltı düzeylerde gerçekleşen kötü yönetim uygulamaları ile yönetimin her türlü eylem ve işlemleri ile ilgili şikâyetleri araştırmak ve bunlara çözüm önerileri getirmek konusunda önemli bir işlev görmektedir. Öte yandan kamu
denetçiliği kurumu kavramının tanımlanmasında ve görev kapsamında da tam bir uzlaşı
bulunmamaktadır. Bu durum ülkelerin kendi tarihsel birikimleri ve ihtiyaçları ile bağıntılı
bir durumdur (Ayeni, Reif ve Thomas 10; Stieber 49; Rowat). Her ne kadar kamu denetçiliği
kurumu için dünyada İsveç kökenli bir kelime olan “umbuds man” in İngilizce çevirisi olan
“Ombudsman” sözcüğü Türkçe dâhil birçok dilde kullanılıyor olsa da günümüzde farklı ülkeler bu kavramı tanımlamak için kendi dillerinde kavramlar türetmişlerdir. Örneğin Fransa’da ‘arabulucu’ anlamında “Mediateur”, İspanya ve İspanyolca konuşulan Arjantin, Peru ve
Kolombiya’da ‘insanların koruyucusu’ anlamında “Defensor del Peublo”, İtalya’da ‘savunucu’
anlamında “Difensore Civico”, Madagaskar’da ‘halkın savunucusu’ anlamında “Défenseur de
Peuple” sözcükleri tercih edilmektedir (Gregory ve Giddens 4; Kucsko-Stadlmayer 6).

Türkı̇ye’de demokratı̇kleşme ı̇çı̇n kurumsal dönüşüm: Kamu Denetçı̇lı̇ği Kurumu

Kamu denetçiliği kurumu, çağdaş dünyada tercihen devletlerin yasama organlarına
bağlı bir şekilde oluşturulan bir kamu kesimi kurumu (public sector institution)dur. Kurum
temel olarak, yürütmenin eylemlerini gözlemekte, kamu yönetiminin işleyişi ile ilgili gelen
her türlü şikâyet üzerine, yönetimin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını
nesnel bir şekilde inceleyip çözüm önerileri getirmektedir (Reif 1-2). Günümüzde söz konusu kurumun temel işlevleri (Gregory ve Giddens 5);
− Vatandaşların kamu makamlarına karşı şikâyetlerini soruşturmak ve gerektiğinde
kendi soruşturmasını başlatmak,
− Eğer şikâyetler haklı bulunursa, mağdur kişiler için çözüm ve/veya tazminat önerilerinde bulunmak ve
− İş yapış uygulama ve yönetim usulleri ile sistemlerde iyileştirme ve yeniden düzenlemeler konusunda önerilerde bulunmak, eğer sistemsel bir sorun yoksa aynı hataların tekrarlanma riskini en aza indirecek önerilerde bulunmaktır.
Kamu denetçiliği kurumlarının dünyadaki sayılarının artması ve ülkelerin kendi ihtiyaçlarına göre bu kurumları oluşturmaları sonucunda, kurumlar farklı düzeylerde yetki alanlarına sahip olmuşlardır. Bu bağlamda söz konusu kurumlar kendi aralarında farklı şekillerde
gruplandırılabilir (Frahm 13-16). Bu çalışmada 5 farklı grupta kategorize edilmektedirler.
Bunlar (Gregory ve Giddens 8-10,; Frahm 13-16; V. O. Ayeni 501; Sezen 74-75);
1. Genel Amaçlı Kamu Denetçiliği Kurumları: Klasik veya geleneksel kamu denetçiliği
kurumu olarak da adlandırılabilen bu yapıda belirli bir hizmet alanıyla sınırlı olmaksızın
yönetim düzeyi ne olursa olsun idarenin bütün alanlarıyla ilgili şikâyetler kabul edilir.
2. Özel ya da Tek Amaçlı Kamu Denetçiliği Kurumları: İdarenin sadece belirli bir alanıyla sınırlı konularda şikâyetleri kabul eder veya yalnızca bir şikâyetçi grubun çıkarlarını
korumakla yükümlüdür. Bu çerçevede çevre, sağlık, silahlı kuvvetler vb. belirli kamusal alan
ve hizmetlerden sorumlu olmakta veya çocuklar, engelliler, mahkûmlar, etnik azınlıklar gibi
belirli grupların şikâyetleriyle ilgilenmektedir.
3. Melez (Hibrit) Kamu Denetçiliği Kurumları: İnsan hakları kamu denetçisi olarak da
ifade edilen bu türde, kurum bir yandan genel amaçlı kamu denetçiliğinin kötü yönetim ile
ilgili görevlerine odaklanmaya devam ederken diğer yandan çok daha geniş bir perspektiften insan hakları ihlalleri ve yolsuzlukla mücadele faaliyetlerine odaklanmaktadır.
4. Özel Sektör ya da Kurum Kamu Denetçisi: Ticaret veya sanayi alanlarında tüketicilerin haklarını korumak üzere oluşturulan bu kurumlar, bankacılık, sigortacılık vb. sektörlerle
ilgili şikâyetleri kabul etmektedir.
5. Uluslararası ya da Ulusüstü Kamu Denetçiliği Kurumu: Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarda çalışanların şikâyetleri üzerine odaklanan
uluslararası kamu denetçileri olduğu gibi, AB ülkelerinde Birliğe üye yurttaşlarla üye ülkelerde yaşayan halkın AB kurumlarındaki ve organlarındaki kötü yönetim şikâyetlerine bakan
“Avrupa Ombudsmanı” şeklinde uluslarüstü kamu denetçiliği kurumları da bulunmaktadır.
| www.ejsr.org
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Bu çalışma temel olarak Türk Kamu Denetçiliği Kurumunu incelediğinden Türkiye’deki
resmi görev kapsamı üzerinden tanımlanacaktır. Türk Kamu Denetçiliği Kurumu, dünyadaki
gelişmelere paralel bir şekilde AB müzakere sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı
bir şekilde anayasal bir kurum olarak oluşturulmuştur. 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kanunu madde 5’e göre, kurum Türkiye’de “idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her
türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde
bulunmakla görevli” bağımsız bir kuruluştur.
2. Tarihsel Arka Plan
Her ne kadar dünyada yaygınlaşması yirminci yüzyılda gerçekleşse de tarihsel kökleri 1713 yılında İsveç kralı XII. Charles tarafından oluşturulmuştur. Süreç, XII. Charles’ın
Rusya karşısında uğradığı bozgundan sonra ortaya çıkan ihtiyaca karşın başlamıştır. Rusya karşısındaki yenilgiden sonra Osmanlı İmparatorluğuna sığınan XII. Charles’ın İsveç’teki uzun süre yokluğu ülkede yönetsel anlamda bozulmaları arttırmıştır (Reif 5). XII. Charles’ın Osmanlı İmparatorluğunda geçirdiği zaman zarfında ülkede faaliyet gösteren; Divan-ı
Me-zalim, Ahilik, Muhtesib, Kâdılkudât Kazasker gibi kurumsal yapılardan etkilenmesi
sonucunda, 1713 yılında yaptığı atamayla bugün bilinen anlamda kamu denetçiliği kurumunun (Ombudsman) öncülü oluşmuştur (Alyanak 3; Fendoğlu 24; Odyakmaz 5-6; Şengül
73; Pickl 39). Yaklaşık yüzyıl boyunca idarenin (kralın) etkisinde kalan bu yapı, 1809’da
kralın tahttan indirilmesinden sonra oluşturulan anayasa ile bugünkü anlamda idareden
özerk bir yapıya kavuşmuştur. Her ne kadar İsveç’te oluşturulan modern kamu denetçiliği
kurumu köklü bir geçmişe sahip olsa da kurumun popülerleşip dünyaya yayılması yirminci
yüzyıl boyunca gerçekleşmiştir. İsveç’ten sonra ilk kez 1919 Anayasasıyla 1920 yılı başında
Finlandiya’da faaliyete başlamıştır (Kastari 392; Valtiolle; Cheng 21). Kamu denetçiliği kurumunun dünyaya asıl yayılması Danimarka’nın 1953 tarihli yeni anayasası çerçevesinde
1954 yılında kurumu oluşturmasıyla başlamıştır (Ziller 105; Stern, Denmark 154). İzleyen
süreçte 1962 yılında Norveç (Stern, Norway 332), 1967 yılında Birleşik Krallık (Ko ler 434)
ve 1973 yılında Fransa’da (Pauti 176) kamu denetçiliği kurumlarının oluşturulmasıyla dünyaya hızla yayılmaya başlamıştır (Kucsko-Stadlmayer 2).

3. Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumunun Oluşturulması
Çalışmanın bu bölümünde öncelikle Türkiye’de kurumun oluşturulması ile ilgili uzun
süreçte yaşanan tartışmalar değerlendirilecektir. Daha sonra kurum oluşturuluncaya kadar
geçen süreçte AB ilerleme raporlarındaki değerlendirmeler özetlenecek ve son olarak Türk
Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu ve yapısı kısaca açıklanacaktır.
3.1. Türkiye’de Yaşanan Tartışmalar
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Her ne kadar Türkiye’de kötü yönetim hakkındaki şikâyetleri araştırmak üzere tarihsel süreçte birçok kurum oluşturulmuş olsa da bunlar tam olarak Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yerine geçmemektedirler. Bu kurumlardan en çok dikkati çekenler Devlet Denetle-
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me Kurumu1, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi
İnsan Hakları İnceleme Komisyonu2 ve T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu3’dur.
Yaşanan siyasal konjonktürde bugün için tamamen durma noktasına gelmiş olsa da, AB
müzakere süreci Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu’nun oluşturulmasındaki temel unsur
olarak dikkati çekmektedir. Öte yandan bu kurumun oluşturulması yönündeki tartışmalar
Türkiye’de 1970’li yıllara kadar uzanmaktadır (Saygın 1046; Sürekli 201; Erhüman 155;
Sezen 72). Söz konusu tartışmalar üç başlık altında toplanabilir. Bunlar; akademisyenlerin
yaptığı tartışmalar, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı tartışmalar ve son
olarak ise AB müzakere sürecinde kurumun kurulması sürecine yapılan tartışmalardır (Saygın 1048).
Çalışmanın tarihsel arka planında kısaca özetlendiği üzere, özellikle II. Dünya Savaşı
sonrasında dünyada hızla yayılmaya başlayan kamu denetçiliği kurumunun, 1973 yılında Fransa’da kurulması üzerine, Fransız idare hukukundan oldukça etkilenmiş olan Türk
akademisyenlerin de bu konuya odaklanmaya başlamaları dikkat çekmektedir. Söz konusu
dönemde Ömer Baylan’ın (1978) “Vatandaşın Devlet Yönetimi Hakkında Şikâyetleri ve Türkiye için İsveç Ombudsman Modeli” adlı çalışması Türkçe yazındaki ilk kapsamlı çalışma olup
daha sonraki çalışmalara da kaynaklık etmiştir. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yeni
anayasa yapım çalışmaları sırasında, Ankara Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler fakülteleri öğretim üyeleri tarafından hazırlanan “Gerekçeli Anayasa Önerisi” nde temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kamu denetçiliği kurumu önerilmiştir (Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi 137-139). O dönemde Milli Güvenlik Kurumu bu öneriyi uygun bulmamış fakat Cumhurbaşkanına bağlı olarak Devlet Denetleme Kurumu hayata geçirilmiştir.
Akademik düzeydeki bu inceleme ve tartışmaların ötesinde kurumsal düzeyde de kamu
denetçiliği kurumunun oluşturulması tartışılmıştır. Bu konuda dikkati çeken önerilerden
biri Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) 1979 yılındaki Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının (1979-1983) adalet hizmetleri bölümünde gelmiştir. Planda DPT “uyuşmazlıkları mahkeme önüne gelmeden çözümleyecek yetkilerle donatılacak bir ‘Devlet Avukatlığı Kurumu’
oluşturulacak, kurum etkinliğini ve sağlıklı çalışmasını öngören yöntem ve koşullara kavuşturulacaktır” (DPT 484) demektedir. Fakat 12 Eylül askeri müdahalesi sonrasında gelişen
süreçte bu öneri hayata geçirilememiştir.
1990’lı yıllara gelindiğinde kamu denetçiliği kurumunun hayata geçirilmesi T.B.M.M.
bünyesinde de tartışılmaya başlanmıştır. Söz konusu dönemde siyasi kişiliklerinin yanı
sıra akademik hayatta da önemli isimler olan Hikmet Sami Türk (1998) ve Zekeriya Temizel (1997) bu siyasi tartışmalara ciddi entelektüel katkı vermişlerdir. Bu dönemde DPT’nin
kalkınma planlarında tekrardan kamu denetçiliği kurumunun yer aldığı görülmektedir4.
Bu planlarda geçen ifadeler AB’nin her geçen gün daha fazla kurumsal dönüşümde etkin
olduğunu göstermektedir. 1990’lı yılların sonu ile 2000’li yılların başlarında barolar ve ticaret örgütleri gibi sivil toplum kuruluşları konuya daha fazla ilgi duymaya başlamışlardır.
Türkiye’deki ticari faaliyetlerle ilgili iki önemli sivil toplum kuruluşu olan TÜSİAD ve TOBB
bunların başında gelmektedir. TÜSAİD tarafında hazırlatılan raporda kamu denetçiliği kurumunun kurulabilmesi için ilk aşamada avukatlar, savcılar, kıdemli hâkimler, üniversitele| www.ejsr.org
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rin hukuk fakültelerindeki öğretim üyeleri gibi tüm iddia sahiplerinin yer aldığı bir arama
konferansı önerilmektedir (TÜSİAD 30). TOBB ise kamu denetçiliği kurumunu AB üyeliği
sürecinde devletin yeniden yapılanması bağlamında incelemiştir (TOBB).
Türkiye’de her ne kadar 1970’li yıllardan beri kamu denetçiliği kurumunun oluşturulması tartışılsa da sürecin 1999 Helsinki Zirvesinde Türkiye’nin adaylığının tescil edilmesinden sonra hızlandığı görülmektedir (Saygın 1053). Avrupa Komisyonu’nun Türkiye
hakkında 1998 yılında hazırladığı ilk ilerleme raporundan itibaren çeşitli raporlarda defaatle kurumdan bahsedilmiş, kurumun hayata geçirilmesinin insan haklarının korunması ve
kamu yönetiminin iyileştirilmesi bağlamında önemli gelişmelere hizmet edeceği vurgulanmıştır (European Commission 17; European Commission 12). Bu raporlarda kamu denetçiliği ile ilgili geçen değerlendirmeler izleyen bölümlerde sunulacaktır.
3.2. Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında Kamu Denetçiliği Kurumu
Türkiye’de kamu denetçiliği kurumunun oluşturulması sürecinde ulusal düzeyde yaşanan tartışmalara paralel bir şekilde AB adaylığından kaynaklı olarak Birliğin yönlendirici
etkisi olmuştur. Adaylık perspekti inin netleşmesiyle hazırlanmaya başlayan ilerleme raporlarından birçoğunda düzenli olarak Türkiye’de bir kamu denetçiliği kurumunun kurulmasından bahsedilmiştir. Raporlardaki bu değerlendirmeler hem Türkiye’de kurumun oluşturulmasına kadar geçen süreçteki tartışmaları göstermekte hem de AB’nin üyelik hede iyle
Türkiye’deki kurumsal dönüşümü 2000’li yılların başında nasıl etkilediğini Türk Kamu Denetçiliği Kurumu’nun oluşturulması bağlamında ortaya koymaktadır.
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1998 yılında hazırlanan ilk raporda siyasi kriterler altında insan hakları ve azınlıkların
korunması alt başlığında bir insan hakları koruma aracı olarak “bağımsız bir kamu denetçisi
atanması uzun zamandan beri TBMM tarafından tartışılmaktadır. Bu düzenlemenin benimsenmesi, Türkiye’de insan haklarının korunmasını çok büyük ölçüde iyileştirecektir.” (European Commission 17) ifadesi geçmektedir. 1999 yılı ilerleme raporunda bahsi geçmeyen kamu
denetçiliği kurumu için, 2000 yılı ilerleme raporunda adalet bakanlığının Kopenhagen siyasi
kriterlerini karşılamak amacıyla kamu denetçiliği kurumunun oluşturulması için son aylarda
yoğun mesai yaptığı vurgulanmıştır (European Commission 13). İzleyen süreçte Türkiye ile
AB arasında üyelik müzakerelerin başlamasında önemli kilometre taşlarından biri olan 2004
ilerleme raporuna kadar söz konusu raporlarda kamu denetçiliği kurumu hakkında bir ifade yer almamıştır. Söz konusu raporda Ulusal Program için 2004 yılında tahsis edilen 235,6
milyon Avronun harcama öncelikleri arasında bir kamu denetçiliği kurumu kurulmasını desteklemek amacıyla yapılan faaliyetler bulunduğu belirtilmiştir (Commission of the European
Communities 8). 2005 yılı ilerleme raporunda kamu yönetiminin verimliliğinin artırılmasında
ve yolsuzluğun tespitinde kilit bir kurum olacağı değerlendirilen kamu denetçiliği kurumunun
oluşturulması hakkında herhangi bir gelişme olmadığı belirtilmiştir (European Commission
12). 2006 yılında Kamu Denetçiliği Kurumunun oluşturulmasına yönelik yasanın meclisten
geçmesi 2006 yılı ilerleme raporuna olumlu yansımıştır. Söz konusu raporda, temel haklarla ilgili yasama alanındaki ilerlemenin sınırlı kalmasına rağmen, Kamu Denetçiliği Kurumunun oluşturulmasının memnuniyetle karşılandığı ve kurumun Türkiye’de kamu sektöründeki
faaliyetlerin şeffa lığının ve hesap verilebilirliğinin artmasına katkıda bulunmasının beklen-
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diği vurgulanmıştır (Commission of the European Communities 60). 2007 yılı ilerleme raporunda, Türkiye’de dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun önce veto edilmesi daha sonrasında ise Anayasa Mahkemesine
iptal davası ile götürülmesi konusu eleştirilmiş ve Cumhurbaşkanı ile Hükümet arasındaki
gerginliğin reform sürecini yavaşlattığı belirtilmiştir (Commission of the European Communities 7). 2008 yılında Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine 2008 ve 2009 ilerleme raporlarına yukardaki benzer değerlendirmeler yenilenmiştir. 2010 yılı ilerleme raporunda ise 12 Eylül 2010 tarihli anayasa
referandumundan çıkan evet oyu sonucu, hayata geçen anayasa değişikliği ile kamu denetçiliği kurumunun oluşturulması için anayasal bir zeminin oluşması olumlu bir gelişme olarak
değerlendirilmiştir (European Commission 10).
2012 yılında, yapılan anayasa değişiklikleri ardından, yürülüğe konan 6328 sayılı Kamu
Denetçiliği Kurumu Kanunu ile kurumsal düzenlemenin oluşturulmasının ardından, Komisyonun değerlendirmeleri daha çok kurumun yapısı, işlevleri, AB muktesabatı ve standartlarıyla uyumu konularına odaklanmaya başlamıştır. Söz konusu raporlarda geçen hususlar
çalışmanın bütünlüğünün korunması açısından Kamu Denetçiliği Kurumunun ve kararlarının değerlendirildiği bölümde ele alınacaktır.
3.3 Kamu Denetçiliği Kurumunun Kuruluşu ve Yapısı
Gerek yukarıda özetlenen tartışmalar, gerekse AB üyeliği hede inden kaynaklanan ihtiyaçlar neticesinde 1997 yılında ilgili bakanlıklardan, yargıdan ve üniversitelerden gelen temsilcilerin oluşturduğu bir komisyon, kamu denetçiliği yasa taslağı hazırladı. Dönemin başbakanına
sunulduktan sonra 1999 yılında T.B.M.M.’ye gelen taslak metin 2002 yılı seçimlerine kadar rafa
kaldırıldı. Ardından 2002 yılında tek başına iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
hükümeti söz konusu taslak metni 2004 yılında güncelleyerek, 2006 yılında AB müzakere süreci çerçevesinde yasalaştırdı (Alyanak 4). Fakat ilgili yasa öncelikle dönemin Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edildi. Yasanın tekrar meclisten geçirilmesi üzerine 5548
sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, Anayasa Mahkemesinde 1982 Anayasa’nın 6., 87. ve
123. maddelerine aykırı bulunması gerekçesiyle oybirliği ile iptal edildi (T.C. Anayasa Mahkemesi). Bunun üzerine kurumun oluşturulması 12 Eylül 2010 tarihli Anayasa referandumunda
gerekli düzenlemelerin5 yapılması sonrasına ertelendi.
2010 tarihli anayasa değişikliğinden sonra Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilen
5548 sayılı kanun yerine 2012 yılında 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu çıkarılmıştır. Halen yürürlükte olan bu kanuna göre; “Kurum, idarenin6 işleyişi ile ilgili şikâyet
üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına
dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir” (madde 5). Bununla birlikte yasa koyucu, yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemleri, yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin
kararları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece askerî nitelikteki faaliyetlerini kurumun inceleme kapsamı dışında bırakmıştır (madde 5). Öte yandan 2013 yılında 6328 nolu kanun
çerçevesinde çıkarılan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te kurumca incelenmeyecek konulara açıklık getirilmiştir.
| www.ejsr.org
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Buna göre, yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış
uyuşmazlıklar, sebepleri, konusu ve tara ları aynı olup incelenmekte olan veya daha önce
sonuçlandırılan şikâyetler ve belli bir konuyu içermeyen şikâyetler incelenmemektedir (T.C.
Kamu Denetçiliği Kurumu).
Kamu Başdenetçisi tarafından yönetilmekte ve temsil edilmekte olan kurum, Kamu
Başdenetçiliği ve Genel Sekreterlikten oluşmaktadır. Kamu Başdenetçiliği, T.B.M.M. tarafından dörder yıllığına en fazla 2 defa atanabilen Kamu Başdenetçisi ve beş Kamu Denetçisinden oluşmaktadır. Kurumun idari ve mali işleriyle sekretarya hizmetlerini yerine
getiren genel sekreterlikte, Genel Sekreter ve diğer idari personel görev yapmaktadır.
2013 yılından beri dilekçeleri almaya başlayan kurum, T.B.M.M. Başkanlığı altında özel
bütçeli olarak 6328 sayılı kanun kapsamında kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir.
4. Kamu Denetçiliği Kurumu ve Kararlarının Değerlendirilmesi
Her ne kadar Türk Kamu Denetçiliği Kurumu’nun diğer devlet kurumlarıyla yakın
ilişkileri bulunsa da, yasal düzlemde özerk ve diğer kamu otoritelerinden bağımsız bir
konumdadır. Kurum, kamu idaresindeki kötü yönetim uygulamalarından, insan hakları
şikâyetlerine kadar her türlü eylemin incelenmesinden sorumlu olduğu için çalışmanın
kavramsal çerçeve bölümünde yapılan sını landırmaya göre melez (hibrit) bir yapıdadır.
Öte yandan, yönetilenlerin haklarını idarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı
koruması gereken bu kurum tarafından hazırlanan raporlara yakından bakıldığında; kullanılan dilin devlet kimliğinin sınırlaması altında önemli bir siyasi önyargıya sahip olduğu
izlenimi edinilebilmektedir.
Bugünkü durumda idarenin işlem ve eylemleri ile tutum ve davranışı sonucu hak ve
özgürlükleri veya menfaatleri ihlal edilen gerçek (tabiiyet ve karşılıklılık şartı aranmaksızın yabancı ülke vatandaşları da dâhil olmak üzere) ve tüzel kişilerin (şirketler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakı lar, sendikalar vb.) başvurabildiği kurumda, eğer şikâyet
konusu insan hakları, temel hak ve özgürlükler, kadın hakları, çocuk hakları ve kamuyu
ilgilendiren genel konulara yönelik ise, doğrudan hak ve özgürlüğü veya menfaati ihlal
edilme şartı aranmaksızın tüm gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilmektedir (T.C. Kamu
Denetçiliği Kurumu 88). Bu işleyiş şekliyle kurum orta/uzun vadede Türk kamu yönetiminin gelişmesi ile temel hak ve özgürlüklerin korunması konusunda olumlu katkılar
yapabilir.
Kurum tarafından açıklanan istatistiklere göre, 20.968 adedi 2019, 17.585 adedi 2018
yılında olmak üzere 2013 yılından itibaren toplamda 80.535 başvuru gerçekleşmiştir (T.C.
Kamu Denetçiliği Kurumu 89). Tablo 1’de bu başvuruların yıllara ve konularına göre dağılımı verilmiştir. Tablo incelendiğinde son üç yılda en çok şikâyet alan konuların benzerlik
gösterdiği dikkate çekmektedir. En çok şikâyet alınan konulardan ilk altısı tüm şikâyetlerin dörtte üçünden fazlasını oluşturmaktadır. Bundan dolayı çalışmada sadece bu ilk altı
grup kısaca değerlendirilecektir.
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2013 yılından beri alınan şikâyetlere bakıldığında en çok dikkati çeken şikâyetlerin
kamu personel rejimiyle ilgili olduğu görülmektedir. 2019 yılındaki bu şikâyetlere bakıldığında en çok öne çıkan konuların; idarede işçi statüsünde çalışanların İş Kanunundan ve
iş akdinden kaynaklanan haklarına ilişkin konular, disiplin cezaları ve memuriyetin sona
ermesi, personel alımı, atama, nakil, yer değiştirme, görevlendirme ve mali haklarla ilgili
olduğu görülmektedir (T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu 111). Kamu Personel Rejimi ile ilgili 2018 yılındaki şikayetlerin yoğunlaştığı konular 2019 verilerine paralel başlıklardan
olup bu alandaki tüm şikayetlerin dörtte üçünü oluşturmaktadır (T.C. Kamu Denetçiliği
Kurumu 69).
2019 yılı verilerine göre, kamu personel rejiminden sonra en çok şikâyet alınan adalet, milli savunma ve güvenlik ile ilgili konulardaki şikâyetlerdir. Söz konusu şikâyetlerde
2017 yılında yaklaşık dört kat artış yaşanmış ve izleyen süreçte bu artış devam etmiştir.
Bu alandaki şikâyetler 2018 yılında daha çok Türk Silahlı Kuvvetlerinin kamu personel
rejimine ilişkin konular ve sırf askerî nitelikte olmayan faaliyetleri, kolluk kuvvetleri faaliyetleri, ceza infaz kurumlarının faaliyetleri, adalet hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin
faaliyetler ile adalet, milli savunma ve güvenliğe ilişkin diğer konularda yoğunlaşmıştır
(T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu 66). Öte yandan, 2019 yılındaki şikâyetlerin %40,18’i tek
başına ceza infaz kurumlarının faaliyetleri ile ilgili olmuştur (T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu 108).
2019 ve 2018 yılları hariç hemen her dönemde en çok şikâyet edilen ikinci alan eğitim-öğretim, gençlik ve spor grubunda yaşanmaktadır. Buradaki şikâyetlerin odağını sınavlar ve bağlantılı uygulamalar; yükseköğretim hizmetlerine ilişkin konular; öğrencilerle
ilgili işlem, eylem ve uygulamalar oluşturmaktadır.
Hemen her dönem en çok şikâyet edilen konular arasında ilk üç içinde olan (2018
yılında ikinci sıraya çıkan) çalışma ve sosyal güvenlik ile ilgili şikâyetlerdir. Özellikle 2018
yılında bu şikâyetlerin yarıdan fazlasını (%51,05) taşeron işçi sorunları (idarenin asıl işveren olmasından kaynaklı olarak İş Kanunu ve iş akdi çerçevesinde idareden talep edilen
haklara ilişkin konular) oluşturmaktadır (T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu 67). 2019 yılında
taşeron işçi sorunlarına yönelik şikâyetler önemli ölçüde azalmış (%13,87) fakat Emekli Sandığı (%35,97) ve Sosyal Sigortalar (%31,99) ile ilgili şikâyetlerin yoğunluğu ciddi
oranda artmıştır (T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu 109).
Mahallî idarelerce yürütülen hizmetler konusundaki şikâyetler hemen her dönem en
çok şikâyet alınan ilk beş grup içerisinde yer almaktadır. Bu grupta en fazla şikâyet su
hizmetleri ile ilgilidir. Bunun dışında, ruhsat iş ve işlemleri, altyapı hizmetleri, imar ve
bayındırlık işlem ve uygulamaları, toplu taşıma hizmetleri ve mahalli idarelerce yürütülen hizmetlere ilişkin diğer konulardan başvurular gerçekleşmiştir (T.C. Kamu Denetçiliği
Kurumu 70).
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Tablo 1: 2013-2018 Yılları Şikâyetlerin Konularına Göre Dağılımı
Başvuru Şekli

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kamu Personel Rejimi

2.142

1.349

1.584

1.759

4.803

4.705

5.170

Eğitim-Öğretim, Gençlik ve Spor

1.203

1.056

1.296

669

4.480

2.079

1.782

Çalışma ve Sosyal Güvenlik

888

419

385

556

1.953

4.319

2.366

Mahallî İdarelerce Yürütülen
Hizmetler

455

343

329

368

926

1.122

1.917

Adalet, Milli Savunma
ve Güvenlik

455

283

190

338

1.126

1.202

3.250

Ekonomi, Maliye ve Vergi

784

440

295

326

707

587

1.568

İnsan Hakları

263

423

327

303

353

331

234

Diğer Konular ve Alanlar

141

381

384

217

131

117

90

Mülkiyet Hakkı

239

144

188

155

340

364

493

Kadın Hakları

32

40

103

8

26

31

9

137

245

786

459

Çocuk Hakları
Orman, Su, Çevre ve Şehircilik

198

186

376

120

568

427

478

Enerji, Sanayi, Gümrük ve Ticaret
Sağlık

166

64

111

111

222

274

414

158

131

130

110

285

313

427

Ulaştırma, Basın ve İletişim

271

125

95

107

457

301

1.188

Engelli Hakları

87

106

111

104

130

117

435

Sosyal Hizmetler

46

73

52

58

78

106

165

Nüfus, Vatandaşlık, Mülteci ve
Sığınmacı

37

17

26

21

99

208

223

Gıda, Tarım ve Hayvancılık

28

18

14

20

68

78

76

Ailenin Korunması

13

28

37

17

78

59

105

Bilim, Sanat, Kültür ve Turizm

32

13

22

15

56

59

65

7.638

5.639

6.055

5.519

17.131

17.585

20.968

TOPLAM

Kaynak: T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (2020), 2019 yıllık Raporu, Ankara, s.94, T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (2019), 2018 yıllık Raporu, Ankara, s.52 ve T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (2017), 2016 yıllık Raporu,
Ankara, s.87’den alınarak oluşturulmuştur.
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Ekonomi, maliye ve vergi alanındaki şikâyetler konusunda 2019 yılında ciddi bir artış olduğu (tablo 1) dikkat çekmektedir. Bu şikâyetlerin yarıdan fazlası bankacılık işlemleri
üzerine yaşanan sorunlardan oluşmaktır. Bu çerçevede maaş promosyonu ödenmesi talebi,
banka hesapları ve kredi kartlarından kesilen işletim ücreti, aidat vb. adlar altında yapılan
kesintiler, banka hesabının kapatılmaması, banka ATM’lerinde yaşanan sorunlar, bankacılık işlemlerinde üçüncü şahıslar tarafından dolandırılmanın neden olduğu mağduriyetler,
emekli hesabını başka bir bankaya nakledilmemesi, bankaların kredi faiz oranlarını güncel
orandan yapılandırmaması ve banka kredilerinden alınan dosya masrafının iadesi konuları
öne çıkmaktadır. Bankacılık işlemlerinden sonra sırasıyla, vergi işlemleri, ihale iş ve işlemleri, kamu borçları ve kamu alacakları konusunda şikâyetler gerçekleşmiştir (T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu 110, 305).
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31.12.2019 tarihine kadar kurum tarafından sonuçlandırılan 21.270 adet başvurudan,
önemli bir kısmına “Gönderme Kararı”7 (%41,43) ve “İncelenemezlik Kararı”8 (%35,65)
verildiği görülmektedir. Bunun dışında kurum, şikâyetlerin çok önemli bir kısmını “dostane çözüm kararı”9 (%8,21) olarak ifade edilen uzlaştırma yoluyla sonuçlandırmıştır. Ayrıca
başvuruların %0,81’inde “Başvurunun Geçersiz Sayılması”, %2,22’sinde “Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar”, %4,39’unde “Tavsiye Kararı”, %4,56’sında “Ret Kararı” ve
%2,09’unda ise “Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı” verilmiştir (T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu 102).
2017 yılı itibariyle kuruma olan başvuru sayısının artmasıyla birlikte nitelikli ve mevzuata göre kabul edilebilir başvuru sayısı yükselmiş ve buna bağlı olarak idareye verilen
tavsiye kararlarıyla kısmen tavsiye kısmen ret kararlarında (Tablo 2) ciddi artış olmuştur.
Ayrıca idarenin kurumun verdiği tavsiye kararlarına uyum oranı da her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda, şikâyetlerin alınmaya başladığı 2013 yılında %20 olan uyum oranı 2019
yılına gelindiğinde yıldan yıla yükselerek %75,17’ye ulaşmıştır (T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu 117).
Tablo 2: Yıllar İtibariyle Tavsiye, Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Karar Dağılımları
Karar Türü

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tavsiye Kararı

64

93

56

62

245

677

860

Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı

11

26

26

32

177

269

410

Toplam

75

119

82

94

422

946

1270

Kaynak: T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (2020), 2019 yıllık Raporu, Ankara, s.116.

Yukarıda ortaya konan nicel verilere bakıldığında oldukça genç sayılabilecek bir kurumun gelişmesine yönelik olumlu gibi görülen bu tablonun gerçekte ne kadar başarılı olduğu/olacağı konusu tartışmalıdır. Çünkü son kertede kurumun verdiği kararlar tavsiye niteliğinde olup yaptırım gücü bulunmamaktadır. Gelişmiş demokrasilerde tavsiye niteliğindeki
bu kararların etkisi; ülkedeki demokrasinin işleyişine, medya gibi baskı mekanizmalarının
halk üzerindeki etkisine, kurum ile başdenetçisinin tarafsızlığı ve güvenilirliği konusunda
kamuoyundaki algıya bağlıdır (Sayan 335). Türkiye gibi siyasal olarak çok kutuplaşmış bir
ülkede bu pozitif algıyı inşa edip sürdürmek oldukça zor olacaktır.
Öte yandan 2012 ve sonrasında AB’nin yayımladığı ilerleme raporlarında da kurumun
genel olarak artan iş yükü ile faaliyet performanslarının olumlu olduğu vurgulanmaktadır.
Söz konusu raporlar incelendiğinde Kamu Denetçiliği Kurumuna yönelik değerlendirmeler
aşağıdaki gibi özetlenebilir
2012 yılındaki ilerleme raporunda kurumun oluşturulması, vatandaşlık haklarının güvence altına alınması ve kamu yönetiminin hesap verebilirliğinin sağlanması bakımından
olumlu karşılanırken, söz konusu kanunun AB müktesebatı ve standartlarıyla tam bir uyum
içinde olmadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda izleyen yıllardaki ilerleme raporlarında da sıklıkla vurgulanacak olan hususların başında kurumun resen soruşturma yapma yetkisinin
bulunmaması gelmektedir (European Commission 9,11). Kurumun ilk başvurularını alma| www.ejsr.org
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ya başlamasından sonra hazırlanan 2013 ilerleme raporunda, kuruma gelen şikâyetler çok
kısaca özetlendikten sonra, kurumun çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğinin
Avrupa Ombudsmanının tavsiye kararlarıyla uyumlu olduğu ve kurumun Avrupa Ombudsmanları Ağına katıldığı vurgulanmıştır (European Commission 10). 2014 ilerleme raporunda, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun verdiği ilk kararların nitel ve nicel olarak kısa bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu bağlamda, kurumun verdiği tavsiye kararlarında; masumiyet
karinesi, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, kolluk görevlilerinin aşırı
güç kullanımının engellenmesi gibi temel demokratik ilkeleri içeren Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararlarına atıfta bulunulduğuna dikkat çekilmiştir. Komisyon, bu raporda bir
kez daha Kamu Denetçiliği Kurumu’nun resen girişimde bulunma, yerinde inceleme yapma
ve kurum tarafından verilen tavsiye kararlarının takibine ilişkin yapılması gereken değişikliklerin hayata geçirilmediğini belirtmiştir (European Commission 11). 2015 yılına gelindiğinde Komisyon yukarıda ortaya konan sayısal verilerle uyumlu olarak kurumun aktif
olarak çalıştığını ve kötü yönetimle ilgili rutin davaları ele alma kapasitesini geliştirdiğini
vurgulamıştır. Bununla birlikte kurumun doğu ve güneydoğudaki insan hakları ihlalleri ile
ilgili davalara müdahil olmamış olması eleştirilmiştir (European Commission 10). 2016 ilerleme raporunda Komisyon, kurumun faaliyet performansında ve idarenin kurumun verdiği kararlara uyma konusundaki olumlu gelişmeleri zikretmekle birlikte, kurumun doğu ve
güneydoğudaki insan hakları ihlalleri başta olmak üzere genel olarak insan hakları ihlalleri
konusundaki sessiz kalmasını eleştirmiştir. Ayrıca kurumsal düzeydeki tüm olumlu gelişmelere rağmen, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun hâlâ zayıf olması ve insan hakları alanındaki
tavsiyelerinin sınırlı düzeyde takip edilmesi, insan hakları ihlallerinin potansiyel mağdurlarına yönelik telâ i ve tazminin etkililiği ile ilgili şüphe yarattığı vurgulanmıştır. 2016 ilerleme raporunda son olarak, vatandaşların iyi yönetilme hakkının korunmasının kurumun
resen yetkisinin olmaması nedeniyle sınırlı kaldığı belirtilmiştir (European Commission
12,16,69). 2018 ilerleme raporundaki değerlendirmelerde kurum hakkında 2016 ilerleme
raporundan farklı bir husus bulunmamaktadır (European Commission). 2019 ilerleme raporunda Komisyon daha önceki değerlendirmelerine ek olarak, kurumun sabit bir dosya
yüküne ulaştığı ve rolü ile ilgili farkındalık yaratma çalışmalarında bulunduğu belirtilmiş
ayrıca insan haklarının geliştirilmesi ve uygulanması konusunda kurumun etkinliğinin ve
kapasitesinin geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır (European Commission 15,29).
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Her ne kadar tarihsel kökleri Osmanlı İmparatorluğu’nda bulunan Divan-ı Me-zalim,
Ahilik, Muhtesib, Kâdılkudât Kazasker gibi kurumsal yapılara kadar götürülebilse de bugünkü anlamda kamu denetçiliği kurumunun hayata geçmesi 1809 yılında İsveç’te gerçekleşmiştir. Bununla birlikte bu kurumun dünyaya yayılması II. Dünya Savaşından sonra gerçekleşmiştir. Fransa’nın 1973 yılında kendi kamu denetçiliği kurumunu oluşturmasından
sonra, Türkiye de tartışmalara katılmıştır. Türkiye’deki tartışmalar akademik ve kurumsal
düzeyde 1970’lerde başlamış olmakla birlikte, hayata geçirilebilmesi 2012 yılında AB müzakere sürecinin etkisiyle mümkün olmuştur. Melez (hibrit) bir yapıda oluşturulan Türk Kamu
Denetçiliği Kurumu, kamu idaresindeki kötü yönetim uygulamalarından, insan hakları ihlallerine ilişkin şikâyetlere kadar her türlü eylemin incelenmesinden sorumludur. Oldukça
genç bir kurum olmasına rağmen, aldığı şikâyet sayılarındaki hızlı artış ile toplumdaki tanınırlık düzeyi her geçen gün yükselmektedir. Bu durum AB ilerleme raporlarındaki değerlendirmelere de yansımaktadır. Kurum raporlarında ortaya konulduğu üzere 2017, 2018
ve 2019 yıllarında sayıları ciddi oranda artan şikâyetlerin genel toplamı 80.535 başvuruya
ulaşmıştır. Söz konusu şikâyetlerin yaklaşık dörtte üçü, kamu personel rejimi; eğitim-öğretim, gençlik ve spor; çalışma ve sosyal güvenlik; mahallî idarelerce yürütülen hizmetler;
adalet, milli savunma ve güvenlik ile ekonomi, maliye ve vergi konularında yoğunlaşmaktadır. Ayrıca idarenin kurumun verdiği tavsiye kararlarına uyum oranı da 2019 yılına gelindiğinde yıldan yıla artarak %75’lere ulaşmıştır. Orta uzun vadede, kamu denetçiliği kurumu
aracılığıyla oluşturulacak denetim mekanizmasının; hukukun üstünlüğünün sağlanması,
temel hak ve özgürlüklerin korunması ve toplumun farklı kesimleri arasında var olan gerilimin azaltılmasında pozitif katkı yapması beklenmektedir. Fakat unutulmamalıdır ki kurumun verdiği kararlar tavsiye niteliğindedir. Kurumun etkisinin artması sadece yasal düzenlemelerle gerçekleşemez. Bunun için güçlü ve çok sesli bir medya; bu medyada görülür,
güvenilir ve tarafsızlığı tartışma konusu olmayan bir başdenetçi gereklidir. Başdenetçinin
tarafsızlığının güçlendirilmesi için mevcut sistemde T.B.M.M. tarafından dörder yıllığına en
fazla iki kez atanması yerine, emekli olana kadar görevde kalması veya sadece bir kez yedi
yıllığına atanması konusu tartışmaya açılmalıdır. Böylece T.B.M.M. tarafından ikinci kez seçilmek durumunda olmayacak başdenetçi karar verirken kendisini siyasi baskıdan çok daha
uzak hissedebilecektir. Ayrıca başdenetçi ve denetçilerin seçilmeden önceki en az son 5 yılda herhangi bir siyasi partiye üye olmaması koşulunun getirilmesi kurumun tarafsızlığını
güçlendirecektir.
Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumun saygınlığının ve etkinliğinin arttırılması için AB
ilerleme raporlarındaki değerlendirmeler çerçevesinde düzenlemeler yapılmalıdır. Bu bağlamda, hemen her ilerleme raporunda zikredilen, kamu denetçisinin soruşturma başlatmak
ve hukuk yolu açık olan davalara müdahale etmek için resen yetkilendirilmesi hususu hayata geçirilmelidir. Özellikle insan haklarına yönelik sorunlarda kurumun etkisinin arttırılması, bu konuda daha fazla inisiyatif alması ve insan hakları alanındaki tavsiyelerinin takibi ve
hayata geçirilmesi konusunda medyada daha fazla görünür olup arkasına kamuoyu desteği
alması gerekmektedir.
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1982 Anayasasına göre kurulan kurumun 2017 referandumu öncesindeki parlamenter rejimdeki konumu
ve işlevi hakkında bkz (Soybay) “Devlet Denetleme Kurulunun Konumu ve İşlevi”. Parlamenter rejimde oldukça
sembolik bir yapıda olan kurumun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yetki ve sorumluluk sahası
genişlemiştir. Yeni dönemde en çok dikkati çeken konuların başında, Kurula idari soruşturma yetkisinin
verilmesi ve özellikle Genel Kurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi ile her
türlü askeri okul, birlik ve birimlerde denetleme ve idari soruşturma açma yetkisinin verilmesidir. 2017
sonrasında Devlet Denetleme Kurulunun kısa bir değerlendirmesi için bkz. (Tögel), “Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sisteminde Devlet Denetleme Kurulunun İdari Denetimdeki Rolü” .
1987 yılında AB’ye yapılan tam üyelik başvurusunun ardından insan hakları ihlalleri ile ilgili Parlamenter
düzeyde çalışma yapılmasının gündeme gelmesi üzerine 18. yasama döneminde Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partilerden milletvekillerinin imzalarını içeren yasa tekli i Meclis
Başkanlığına sunulmuştur. 05.12.1990 tarihinde 3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu
kabul edilmesiyle, söz konusu komisyon Türkiye’de insan haklarının ulusal düzeyde korunması amacıyla
kurulan ilk ulusal insan hakları koruma mekanizması olmuştur (T.B.M.M.; Eroğlu 35).
2004 yılında AB’nin isteğiyle Başbakanlığa bağlı olarak oluşturulmuş olan bu kurul Türkiye’de kamu
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4

5

6

7
8

9

yönetiminin ve kamu görevlilerinin etik denetimini sağlmak amacıyla kurulmuştur. Gerçekte ciddi bir
yaptırım gücü olmayan bu kurulun kararları tavsiye niteliğinde olup bulguları kamuoyu ile paylaşmak
dışında bir yaptırımı bulunmamaktadır (Arap ve Yılmaz 65-66; Akdeniz 69-72).
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1996-2000) kamu hizmetlerinde etkinliğin arttırılması bağlamında
“yönetim-birey ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların etkin ve hızlı bir şekilde çözümü amacıyla; yargının
katı işleyiş kurallarına bağlı oluşu ve zaman alıcı işlemesi gerçeği karşısında, yönetimi yargı dışında denetleyen
ama yönetime de bağlı olmayan bir denetim sistemi ihtiyacı sonucunda ortaya çıkmış olan ve Avrupa Birliğinin
kendi bünyesinde ve üye ülkelerin çoğunda da bulunan, halkın şikayetleriyle ilgilenen bir Kamu Denetçisi
(ombudsman) sisteminin Türkiye’de de kurulması sağlanacaktır” (DPT 119). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma
Planında (2001-2005) ise “Kamu yönetimi-vatandaş ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların etkin ve
hızlı bir şekilde çözümü amacıyla, halkın şikayetleriyle ilgili konularda, yönetimi denetleyen ama yönetime
bağlı olmayan bir Kamu Denetçisi (ombudsman) sistemi kurulacaktır. Bu çerçevede, gerekli altyapının
oluşturulmasına ve sistemin istisnasız tüm idari işlem ve eylemleri kapsamasına önem verilecektir” şeklinde
kurumsal düzenleme yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır (DPT 193).
Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra, 1982 Anayasasının 74. Maddesi oldukça detaylı bir şekilde
tadil edilmiştir. Söz konusu değişiklik; “(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/8 md.) Herkes, bilgi edinme ve kamu
denetçisine başvurma hakkına sahiptir. (Ek fıkra: 12/9/2010-5982/8 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler. (Ek
fıkra: 12/9/2010-5982/8 md.) Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl
için seçilir. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu
aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü
oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur. (Ek fıkra: 12/9/2010-5982/8 md.)
Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması,
inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve
özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.” şeklindedir.
6328 sayılı yasada idare kavramı (madde 3 e) “Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal
güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, mahallî idarelerin bağlı idarelerini, mahallî idare birliklerini, döner
sermayeli kuruluşları, kanunlarla kurulan fonları, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları, kamu iktisadi
teşebbüslerini, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlar ile bunlara bağlı ortaklıklar
ve müesseseleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, kamu hizmeti yürüten özel hukuk tüzel
kişilerini” ifade etmektedir.
İdari başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvurular için “Gönderme Kararı” verilip, söz konusu başvuru
ilgili idareye gönderilmektedir.
İncelenemezlik kararı; şikâyet başvurusunda bulunması gereken kanunun öngördüğü zorunlu hususların
bulunmadığı belli bir konuyu içermeyen, yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca
karara bağlanmış uyuşmazlıklara ilişkin olan, sebepleri, konusu ve tara ları aynı olanlar ile daha önce
sonuçlandırılan başvurular için verilmektedir (T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu 101).
Şikâyet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya şikâyetin çözüme kovuşturulduğunun
tara larca Kuruma bildirilmesi halinde dostane çözüm kararı verilir (Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik madde:33/A).
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Özet
Küreselleşme kıtaların ve bir bütün olarak dünyanın bütünleşmesi sonucudur. Son derece çeşitli bir süreç olan Küreselleşme her alana etki etmektedir. Yeni bir dünya sınırları çizerken aynı
anda devlet sistemlerine ait eski düzeni ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Jean Bodin ’den beri
egemenlik konusu siyaset biliminde önemli bir yer tutmuştur. Küresel çağda kavramın yeni yönleri
ortaya çıkmış ve ulusal egemenliğin değişimi aktif bir şekilde tartışılmıştır. Çalışmanın amacı da
küresel çağda egemenlik gücünün aşındığı ve yasama gücü parlamentoların tarihsel gelişimi ile
bugüne geldiği durumu analiz etmektir.
Anahtar Kelimeler: Egemenlik, Temsil, Küreselleşme, Parlamento.
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Abstract
Globalization is the result of the integration of continents and the World as a whole. Globalization, which
is an extremely diverse process affects all areas. While determining the boundaries of a new world, it is
trying to eliminate the old order of state systems at the same time. The issue of Sovereignty has occupied
an important place in Political science since Jean Bodin. İn the global age, new aspects of the consept have
emerged and the change of national Sovereignty has been actively discussed. The aim of the study is to
analyze the historical development of the parliaments which have the power of legislative and the situation
where Sovereignty is eroded in the global age.
Keywords: Sovereignty, Representation, Globalization, Parliament.
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GİRİŞ
Küreselleşme insan yaşam alanlarının tümünü içine alan, yaşadığımız dünyayı yeniden
şekillendirip tanımlayan bir süreçtir. Zaman ve mekân sıkışması teziyle dünyanın farklı noktalarındaki birçok konuda var olanları yakınlaştırıp dünyayı adeta “küresel köy” haline dönüştürmektedir. 80’ler sonrası varlığını daha aktif hissettiren süreç, teknolojik gelişmelerle
ekonomik, siyaset, kültür, hukuk ve birçok alanlarda etkileşimini sürdürmüştür.
Küreselleşme siyasi anlamda birey-toplum-devlet ilişkisini yeniden sorgulamış, birey
merkezli düzen ortaya çıkarmıştır. Devletin gücünü azaltarak uluslararası örgütler, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere çeşitli çıkar gruplarını dahil ettiği çok aktörlü dünya düzeni
inşa etmiştir. İçinde farklı boyutları ve aynı zamanda da birbirine zıt etkenlerin var olduğu
yeni dünya sistemi kapsadığı her alanda tektipliliği yaygınlaştırmakla beraber, melez kültürlerin de ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.
Çok boyutlu alanı kapsayan süre, yönetimsel boyutta da merkezinde bireyin ağır bastığı,
insan hakları, özgürlük, etnik kimlik adına devletlerin ulus üstü örgütlerin müdahil olmasıyla ulus devletlerin sıkıştırıldığını söylemek mümkündür. Egemenliğin ve onun yetki merci
olan ulusal parlamentoların, hükümetlerin küreselleşmenin olumsuz etkilerinden korunmak adına hangi tedbirler almakla ne denli mücadele ede bildiği bu çalışmanın temel konusu olmaktadır. Küreselleşmenin mevcut egemenlik üzerinde etkileri incelenmiş, olumlu
veya olumsuz yönleri ile bir bütün olarak ele alınmıştır.
Siyasi temsilin tarihsel gelişimi ile modern siyasi temsile dönüşen süreçte Türkiye Cumhuriyet tarihinden itibaren parlamentoların temsili ve küresel çağda yetki alanlarının aşınıma uğramasına çalışmada yer verilmiştir.
Çalışmanın giriş ve sonuç bölümlerinden ilave 3 bölümden oluşarak küreselleşmenin
tarihsel oluşumu ve devlet ile ilişkileri, egemenliğin tarihsel gelişiminden ibarettir. Ayrıca
sonuç bölümünde yasama erkinin küresel çağda nasıl değişime uğradığı incelemiş, değişimin parlamento adına gelecekte ne gibi olasılıklarla karşılaşacağına cevap bulmaya çalışı
Küreselleşme ve tarihsel gelişmi
Küreselleşme dediğimizde akla ilk gelen ekonomideki gelişmeler ve bunun sonucu
olarak ortaya çıkan siyasi gelişmeler, insanların birbiriyle gelişen teknoloji ile hızlı iletişim
sağlaya bilmesidir. Kesin bir tanımının olmadığı kavrama çeşitli yaklaşımlar olmuş ve ikir
birliği sağlanamamıştır. Küreselleşme en başlıca “zaman-mekân sıkışması” (Harvey 270),
dünyanın bir küresel köye dönüşmesi ve zaman üzerinden iletişim miktarının yoğunlaşmasıdır. İletişim ve ulaşım araçlarının gelişmesiyle beraber yakınlık ve uzaklık kavramının
büyük bir değişime uğraması küreselleşmenin bir boyutu olarak ele alına bilir. Kavramın
kesin bir tanımı olmadığı gibi sürecin tarihsel gelişmesinde de siyaset bilimciler tarafından
farklı şekillerde ele alınmıştır. Kimi yaklaşımlarda miladını sanayi devriminin, özellikle buharlı makinelerin kullanılması ile beraber başlayan bir süreç olarak değerlendirilirken, kimi
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yaklaşımlarda ise coğra i keşi ler üzerinden ele alınmaktadır. Temel noktası insana dayalı
olduğu için süreci insanın bir yerden başka bir yere göç etmesi veya fetihler dönemleriyle
bile ilişkilendirmek mümkündür. Modern dünyanın küreselleşmesinde ise ön plana çıkan
rasyonalitenin ve aklın merkezi konuma gelmesiyle insanın dünyaya bakış açısının şekillenmesi ve modern ulus devletlerle daha da evrenselleşmiştir.
Marksist yazarlar tarafından süreç, 1980’lerden sonraki gelişen olaylar ekseninde ideolojik zaferin ekonomiğe yansıması olarak uluslararası alanda sermayeyi yönlendirilmesiyle
hız kazanmıştır (Uzun 366). Ronald Reagan, Margaret Thatcher’in siyasette öncülük ettiği
yeni-sağ veya ekonomik paradigma olan neo-liberal politika ile küreselleşme yeni bir merhaleye geçit yaptı.
Küreselleşmeyi ekonomik açıdan ele alan Chomsky’ye göre (17) “Küreselleşme, neo-liberalizm ile azınlığın kendi özel çıkarlarını en yüksek düzeye çıkarmak için toplumsal yaşamın olabildiğince büyük kesimini denetim altında tutmasına yönelik politikalara ve faaliyetlere tekabül etmektedir”. Küreselleşmenin dünyanın farklı yerlerinde aynı sonuçlar
doğurduğunu söylemek mümkün değildir. Hegemonik ülkelerin siyasi ve ekonomik gücünün ağır bastığı süreç ile bir taraf zenginleşirken diğer tarafın dezavantajlı duruma evirilmesi ile kazanan ve kaybedenin içinde bulunduğu dünya oluşmuştur.
Etkilerine göre akademik alanda sürece çeşitli yaklaşımlar oluşmuştur. Genel olarak üç
ana başlıkta toplarsak; aşırı küreselleşmeciler (Hiperglobalist), küreselleşme karşıtları-şüpheciler, (Sceptic) ve dönüşümcüleri (Transformationalist) temsil eden grupların olduğunu
söylemek mümkündür. Küreselleşme taraftarlarının neo-liberal ekonomi üzerinden hareket ederek serbest piyasa dolaşımının genişlemesinin sonucu ulus devlet sınırlarını aşarak
egemenliğini sınırlamasına, bölgesel/yerel aktörlerin geleneksel yapıya sahip ulus devletlerin yerine alması ile yeni toplumsal yapılanmalara dönüşeceği ikrini savunmaktadırlar
(Aktel 12-13). Devletlerin bu süreçte yapması gereken küresel rekabet özgürlüğüne kapı
açarak piyasanın sürdürüle bilinmesi için altyapı çalışmaları sağlamaktır. Kendi aralarında
da ikir ayrılığı yaşamakta olan aşırıcı grubun neo-marksist temsilcilerine göre ise küreselleşme kapitalist sistemin çıkarlarını oluşturmaya hizmet etmektedir.
Küreselleşme karşıtlarının ele aldıkları genel ikir, neo-liberal ekonomik politikaların
dengeler arasındaki uçurumu daha da büyüterek yoksulluğun önünü açması, demokratik
değer dağılımının içi boş yansımadan ibaret bir ideoloji olduğu ve bunun sonucunda da hem
siyasal hem de ekonomik anlamda küreselleşmenin sık-sık krizlere yol açarak önünün görülemez olduğunu vurgulamaktadırlar.
Giddens’in de içerisinde yer aldığı dönüşümcüler küreselleşmenin sadece ekonomik
boyuttan ele alınmasının doğru olmadığını ve beraberinde ulus devletlerin sonunu geldiği
tezini reddederek, çok boyutlu ve deyişime uğrayan bir süreç olarak görmektedirler.
Küreselleşmenin rakip konumunda görülen devlet ve egemenliği bu süreç içerisinde etkilenmiş ve geleneksel yapısından uzaklaşmıştır. Egemenlik de bu dönüşümden payını almıştır.
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Egemenlik kavramı ve tarihsel gelişimi
Egemenlik modern bir kavram olup, devlet içinde nihai veya en üstün otoritenin ne olduğuna dair ortaya atılmıştır. Başka bir ifadeyle, egemenlik nihai otoritenin kaynağının kimde ve nerede olduğu sorusuyla ilgilidir. Genellikle bir devletin belirli sınırlar dahilinde tam
bağımsızlığı, iç politikadaki üstünlüğü ve dış politikadaki bağımsızlığının en önemli özelliği
egemenliğidir.
Yazılı anayasa geçerliliğin nihai kaynağı ve kanunların kendisinden türemesinin önemi
ile en üstün otoriteye sahip olarak son sözü söylemek yetkisi egemenindir (Benn 67). Egemenliğin modern bir kavram olarak tanımlanması Batı Avrupa’daki 16. Yüzyıldan itibaren
yaşanan siyasi olaylardan yola çıkılarak anlaşılabilir. Orta çağ boyunca “çift kılıç” kuramı
üzerine ilahi ve dünyevi otoritenin siyasi unsuru olarak önemli yere sahip olmuş ve feodal
düzenin fenomeni olarak görülmüştür. Fakat modern devletin ortaya çıkması da eski hukuk
anlayışının değişikliğe uğraması ile ilişkili olup, feodal dönemin toplumsal ve siyasal yapılanmasına karşı merkeziyetçi devlete geçişte bir tepkinin ürünü olarak egemenlik unvan
değiştirmiştir.
Egemenliği sistemleştiren ilk en büyük teorisyen Jean Bodin olmuştur. Devlet üzerine
yazdığı kitabında egemenliği devletin niteliği olarak vurgularken farklı devlet yapılarında
olmasına rağmen mutlaklığını hiçbir güç tarafından engellenemez ve sınırsız olduğunu belirtmiştir (Bodin 89-91). Ayrıca egemen gücün mutlak ve sürekli olması, devredilemez olması Bodin kadar Hobbes’un ünlü baş yapıtı “Leviathan”da da görmek mümkündür. Hobbes
egemenlik düşüncesini geliştirerek monarşik yapılar üzerinde kapsamlı şekilde incelemiştir
(Loughlin 130). Hobbes, insanı doğa durumunda egoist, kötü, korkak, saldırgan, hukuki ve
ahlaki düzenin olmaması, ölüm korkusu ve her kesin eşit statüde olmasının bile kargaşa
durumunun kaçınılmaz olduğunu öne sürmüştür. Savaş durumu ve güvensiz ortamdan kaçınmanın yolu olarak genel irade altında tüm yetkilerini en üstün olana, egemene devir etmekle bir cisimde toplanman kolektif bilinçle devletin oluşumunu ve güven ortamının oluşa
bileceğini savunmaktadır (Ağaoğulları, Akal ve Köker 203-206).
Klasik egemenlikten halk egemenliğe geçişin asıl etkisi 18. Yüzyıl sonlarında ortaya çıkmıştır. Halk egemenliğinin yerini bulduğu, nihai kaynağının halk olduğuna ilişkin demokratik ikir Amerikan ve Fransız İhtilallerinden kaynaklanmıştır. Beraberinde de gücünü ulustan alan ulus devlet ikrinin temellerini oluşturmuştur (Göze 220).
Klasik egemenlik anlayışının sonunu getiren gelişmeler ise başta liberal siyasal düşüncenin ortaya çıkışı ile beraber iktidarın bölünemez olması halinin özelikle birey özgürlüğü
üzerindeki yıkıcı etkisine odaklanmış ve buradan kuvvetler ayırımı ve hukukun üstünlüğü
kavramları yeni bir egemenlik yaklaşımına giden yolu açmıştır. Avrupa’daki reforma süreçleri ve bildirgeler dönemi ile birlikte bireysel hakların anayasalarda yer alması kabulü siyasal iktidarın giderek zayı layarak yeni devlet uygulamalarına da kapıyı aralamış, bu bağlamda üniter devletin karşısına federal devlet yapılanmalarını çıkartmıştır. Vestfalyan Barış
Antlaşması ile hukuki zemini oluşturulan ulus devletlerin egemenlik anlayışı post modern
devlet yapılarında özellikle küresel çağdaki yeni aktörlerin dahil olmasıyla yönetim biçimle152
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rinin aşınmasına (Çetin 677) ve egemenliğin etkisi de sadece demokrasiyi tanımlamak için
kullanılmak yönde varlığını sürdürmektedir (Kapani 88).
Locke’la başlayan devletin işlevlerinin üç temel erk düzeyinde ele alınması düşüncesi,
Montesquieu tarafından “kuvvetler ayrılığı prensibi” olarak kuramsallaştırılmıştır. Yasama,
yürütme ve yargı erkleri arasında kesin bir ayrılığın olmasını liberal demokratik rejimlere
siyasal düzenin ve siyasal özgürlüğün korunması açısından olmazsa olmaz niteliğe sahiptir.
Montesquieu, devletin üç temel görevini kanun yapma, kanunları uygulama ve uyuşmazlıkları çözme biçiminde ele almış, bu ilke daha sonraki kuramcılar tarafından geliştirilerek
demokrasinin temel ilkeleri haline getirilmiştir. Özellikle iktidarın kötüye kullanılması, bireysel hakların iktidar tarafından sınırlandırılması ve demokratik düzenin zayı latılması
tehlikelerine karşı yürütmenin, yasama ve yargı erkleri üzerindeki etkinliğinin sınırlandırılması gerektiği kabul edilmiştir.

Siyasal temsil düşüncesinin gelişimi
Günümüz dünyasında milli egemenliğin kullanımı halk adına yapılmaktadır. Bu durum
ise ancak temsili sistem sayesinde gerçekçi ve faydalı olabilecektir. Teorik olarak temsil kavramının insanların siyasal yaşama doğrudan katkıda bulunmasının imkansızlığıyla seçtikleri kişilere onları temsil etme hakkı vermesi anlamına geliyor. Demokrasinin temel belirleyici
unsurlarından biri ve en önemlisi olan siyasal temsil demokrasi kadar siyaset sahnesinde
uzun tarihsel sürece sahip olmuştur. Siyasal temsili andıran kurumsal düzenlemeler Antik
Yunan kent devletlerinde görülse de halkın doğrudan katılımı kavramı üzerine oluşturulan
temsil daha çok, yabancı olmayan, yirmi yaş üstü kamusal erdeme sahip özgür yurttaşlardan ve ekonomik yapının köle emeğine dayanması ayrıca kent devletlerinin nüfus sayısının
az olması sonucu halk temsilciler meclisini genellikle soylularla sınırladı. Daha çok kamusal müzakereler ve mahkeme rolü üstlenen bu meclisler günümüz temsili parlamentoların
işleyiş mekanizmasından farklılık göstermekteydi. Siyasal temsile giden yolda Mısır, Roma
İmparatorluğu kamusal hizmeti sağlamak üzerine halkın toplandıkları meclisler, konseyler
oluşturmuştur. Orta çağda egemen gücün kilisede toplanmasıyla tüm Hristiyan cemaat ve
inananları bir arada tutmak ve belirli kurallar çerçevesinde temsilciler seçmekle kullanılmıştır.
Büyük ve orta ölçekli toplumlarda doğrudan katılımın imkansızlığını savunan John Stuart
Mill halkın seçilen kişiler tarafından temsil edilmesinin en iyi yönetim biçimi olduğunu dile
getirmiştir (Nacak 149). Temsil olgusuna olumlu yaklaşan düşünürler olduğu kadar olumsuz yaklaşan düşünürler de bulunmaktadır. Temsili egemenlik kavramıyla ele almış ve ortak
iyilik için oluşturulan genel iradede egemenlik devredilemez. Aksi takdirde bu halkın boyun
eğmesi ile ortaya efendi biçimini çıkartarak halk olma niteliğini kaybetmesiyle egemenliğin
yok olmasına sebebiyet vermektedir (Rousseau 41-43). Rousseau’nun egemenlik olgusuna getirdiği yenilik Hobbes’daki bir bütünden oluşan monark veya kral değil, genel iradenin temelini oluşturan halktır. Aynı zamanda egemen gücün kontrol edilmesi adına toplum
sözleşmesini oy birliği ve rızaya dayalı şekilde gerçekleştirerek demokratik perspektif sunmaktadır. En iyi devlet yönetiminin tüm kararları insanların kendilerinin aldığı yönetimdir
demesinde sebep yaşadığı bölgenin küçük boyutlu olmasından kaynaklandığından ola bi| www.ejsr.org
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lir. Büyük ölçekli yerlerde doğrudan temsilin mümkün olmaması ile temsile kapı aralaması
Rousseau’nun paradoksu olarak da adlandırıla bilinir. Halk egemenliği adına temsilin hayata
geçirilmesi ile modern demokrasinin temelleri atılmıştır.
Siyasal temsilin bugünkü kavramına benzer anlamda ve kurul olarak en radikal adım
13. Yüzyılda İngiliz Parlamentosu için kullanılmıştır. Kavram olarak parlamenter sözcüğü
Fransızca konuşma anlamında parler kökünden türetilmiş ve Orta çağ süresince manastırda
keşişler arasında yapılan konuşmaları anlatmak için kullanılmıştır. Payaslıoğlu’nun belirttiği üzere “modern temsil ikrinin ilk izlerine dinî konsil teorisinde rastlamak mümkündür.
Çünkü ilk olarak kilise için düşünülen bu teori, daha sonra devlet işlerine de teşmil” edilecek
ve böylece “siyasi bir yapının tüzel kişiliğe sahip bir olgu olduğu ikri” yayılmaya başlayacaktır” (6). Temsili parlamentoların gelişiminde en önemli örnek İngiltere’de yaşandı. 1215
tarihinde Kralın bazı yetkilerini kısıtlayarak, soyluların haklarını güvence altına alan Magna Carta bildirgesi temsili demokrasiye giden yolda önemli dönüm noktası oldu. Buradaki
parlamentonun kanun yapma değil, vergiye rıza gösterme ve bütçeyi kabul etme yetkisi var
iken, daha sonraki dönemlerde ise kanun yapma yetkisini de kapsayacak şekilde genişlemiştir (Gözler 366). Magna Carta ile sistemleşmeye başlayan siyasal temsil, günümüz İngiltere
Parlamentosunun iki kanadını oluşturdu ve gelişen olaylar ekseninde kral karşısında güçlenen parlamento halk ile kral arasında bağlayıcı öneme sahip oldu. Günümüzdeki kavramına
daha yakın olan parlamento temsilcileri bölgesel sorunları anlatıyor ve bir bakıma onları
temsil ediyordu. Orta çağda feodal sistem temellerinde gelişen temsil kavramı Avrupa’nın
diğer monarşik yapılarında da demokratik temeller taşımayan lordların çıkarları doğrultusunda var olduğunu söylemek mümkündür (Örs 6). Manin’e göre (316) “18. yüzyıldan bu
yana gelişen temsil kavramı karmaşık ve kompozit yapısına rağmen, yönetenler ve yönetilenler arasında güvenilir bir demokratik bağın uyumudur”.
Temsil sisteminin sac ayağını oluşturan siyasal partilerin işlevleri ile ilgili olarak; halkın teveccühü ve rıza taşları ile döşeli iktidar gücüne ulaşan bu yolda partiler ciddi bir yarış içerisine girip, iktidarı elde etme mücadelesi verirler. Başarılı olan siyasi partiler seçim
sonrası ise halkın temsilcisi olarak parlamentoda halkı temsil etmekle mükelleftirler. Kısıtlı
demokrasiye sahip bazı ülkelerde temsilciler seçildikten sonra seçmen kitle karşısındaki
sorumlulukların önüne kendi tercihlerini koymaktadırlar.
David Apter, “demokratik olsun ya da olmasın, bütün sistemlerde parlamentoların üç temel işlevinden bahsetmektedir. Bunlar, merkez kontrol, amaçların belirlenmesi ve kurumsal
tutarlılıktır” (311). Halk kendi refahını ve yaşam kalitesini iyileştirmek için seçtiği temsilcilerden beklentileri doğrultusunda hizmet sağlamasını ister. Daha önce iktidar veya idare
tecrübesi olmayan temsilciler yeteri kadar yönetim donanımına ve bilgi birikimine sahip
olmaya bilirler. Aynı zamanda bir yönetim ekibi oluşturma süreci uzaya bilir. Bu gibi durumlarda adayın vaat ettiği ve seçmenin talep ettiği iyileştirmeler ivedilikle yerine getirilmez,
süreç uzar ise seçmende güven kaybı ve parlamentonun itibar kaybına neden olduğu gibi
yasama gücünü yürütme gücüne kaptırma riskiyle baş başa kala bilir (Turan 16).
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ler olarak nitelendire bileceğimiz Sivil Toplum Kuruluşları da (STK) temsili demokrasilerde önemli yer edinerek yasama sürecinin bir parçası haline getirmiştir. Parlamento- STK
arasındaki ilişki yasama sürecinde halkın doğrudan talep ve beklentilerinin daha yakından
öğrenilmesi, yasaların halkın çıkarları ve refahı üzerine hazırlanması STK’ların görevlerine
dahil edilirken, halkı temsil eden parlamentoların yapması gereken bu doğrultuda yasaların
toplumsal beklentilere uygun şekilde hazırlanmasıdır.
Türkiye’de Parlamenter Gelenek
Türkiye’de parlamento faaliyetlerine bakıldığında ilk parlamentonun kısıtlı yetkilerle
donatılmış olmasına rağmen meclisler yine de uzun bir tarihsel sürecin ilk adımları olarak
değerlendirilmektedir. Avrupa’da feodal sistemi kaldırılıp yerine güçlü merkezi krallıkların
yer alması ve daha sonra aydınlanma hareketinin rasyonalitenin öneminin artması, birey
merkezli gelişmeler sonucu kralların mutlak gücünün yok edilmesiyle egemenliğin halka
geçmesi ve temsil için parlamentoların üstlenmesi prosesi Osmanlı’da daha geç 19. Yüzyılda gerçekleşmiştir (Türe 31). Osmanlı Devleti’nde de egemenlik kayıtsız şartsız Padişah’ta
toplandığı için, Bernard Lewis’in değerlendirilmesi ile (126), “On dokuzuncu ve yirminci
yüzyıllar dünyasında, Türkiye ya modernleşmek ya da mahvolmak durumundaydı; Tanzimatçılar da bütün başarısızlıklarıyla birlikte, daha sonra yapılacak olan daha köklü modernleşme için zorunlu temeli kurdular”.
Batı’da gelişen yeni dinamikler karşısında zayı lamakta olan Osmanlı Devleti’nde 23
Aralık 1876’da Kanuni Esasi ile cereyan eden mutlak monarşiye geçerek demokratik yönde
atılan ilk adım olarak ve aynı zamanda batılı güçlerin Osmanlı üzerine baskı yapmaması
(Öymen 279, 282) gibi değerlendirmek yanlış olmazdı. Meşrutiyet Dönemi içerisinde parlamento, Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan olmak üzere iki yapılıydı. Yönetimdeki değişmelere göre her iki meclisin yapılarında ve kendi aralarındaki ilişkilerde değişmeler olmuştur
(Tunaya 39).
I. Dünya Savaşının sonuçları ile beraber ülke çalkantılı dönemler yaşasa da aynı zamanda ulus bilincinin gelişmesini hızlandırdı. Ulusalcıların kazanması Türk devriminde yeni bir
sayfa açtı. Millî mücadele Türk milli egemenliğin şahlanmasına sahne oldu. Kurtuluş Savaşı
sonrası kurulacak yeni rejim Anadolu’nun bölünmemesi üzerine antiemperyalist olmakla
birlikte, toplumsal olarak da tutucuydu. Asker-sivil bürokrasi, Anadolu’nun önde gelen kişileri ve kent burjuvaları arasında siyasi ittifak vardı. Kurulan mecliste ulusal harekete destek
verenler arasında meslek grup temsilcileri, taşranın farklı kesimlerinden toprak ağaları ve
din adamları vardı. (Ahmad 65-68).
Egemenlik kavramını kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu, milletin bu gücünü hiç kimse
ile paylaşmaksızın kullanacağını mutlak ve üstün kabul ederek bunu da millet temsilcileri
eliyle uygulanacağı ikriyle Mustafa Kemal 23 Nisan 1920 tarihinde toplanmış olan Büyük
Millet Meclisi’ni (BMM), milletin iradesini, yani, egemenliğini ortaya koyan ve onun üstünde
başka güç bulunmayan “organ” olarak tanımlamış oluyordu (Arsel 556). Egemenlik millete
ait olduğu sürece meşrutiyet adı altında Krallık rejimi ve saltanat sistemi kabul edilemezdi. Halk egemenliği kavramı ile bağdaşabilecek dönemin koşulları gereği bir tek hükümet
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sistemi vardı ki, o da bütün güçlerin “Güçler Birliği İlkesi” ne dayanarak Millet Meclisinin
uhdesinde toplandığı sistemdi, yani “Meclis hükumeti Sistemi” idi. Meclis hükümet sisteminin benimsenmesindeki maksat savaş durumundan çıkmış ve içerisinde hala olağanüstü
durumların yaşandığı ülke konumunda olmasıydı (Yavuz ve Bülbül 227).
Türkiye’de oluşan milli egemenlik kavramını içinde bazı çelişkileri barındırsa da J.J.
Rousseau’nun egemenlik doktrini çerçevesinde şekillendiğini görmek mümkündür. “Aklın
egemenliğini kurmak” sloganı feodalizmden kapitalizme geçiş için halka yol gösterecek olan
azınlığın liderlerinin gereksinim olması ve egemenliğin bölünmezliği ilkesine göre Türkiye
örneğinde bu işi Büyük Millet Meclisi görmüş oluyordu. Ayrıca egemenlik bölünemez ilkesini yine bu dönem için siyasi parti ve derneklerin bulunmamasında, genel irade dışında
mevcut olacak özel iradenin yaratılması sonucu genel iradeye zarar vere bilmesinden kaynaklanıyordu.
23 Nisan 1920 senesinde açılan ilk Büyük Millet Meclisi devlet yönetimi ile ilgili aldığı
kararlar memleketin bağımsızlığı yolunda daha sonraki gelişmeler için ışık tutmuştur. Meclis
Hükümet Sistemi Millî Mücadele ruhunu daha da geliştirmiş, dolayısıyla Cumhuriyetin ilanına götürmüştür. 20 Ocak 1921 Anayasasına kadar anayasasız yönetimle yetkilerin mecliste
toplanması, 1924’de kabul edilen ikinci Devlet Anayasasıyla Türkiye siyasi tarihinde bir sayfanın kapanıp, yeni sayfanın açılmasına, istikrarlı bir düzenin başlamasına zemin hazırlamıştır.
Yeni anayasanın temel prensipleri daha önce mevcut olan 1921 anayasası üzerine inşa edilmiş, “Hâkimiyet bilâ kayd-ü-şart Milletindir” (m.3) ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin
yegâne ve hakîkî mümessili olup Millet nâmına hakk-ı hâkimiyeti istimâl eder” (m.4) diyerek
egemenliğin kullanıldığı tek adresin TBMM olduğunu belirtmektedir (Gözler 72).
1924 Anayasasında belirtildiği üzere devletin yürütme kanadında Cumhurbaşkanı ve
Bakanlar Kurulu yer almıştır. Fakat yasa gereğince meclisin varlığı devre dışı edilmemiştir.
Karma hükümet sistemi olarak nitelendirilen kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı özelliğini
kullanarak meclis hükümet sistemi ile parlamenter sistem arasındaki geçiş süreci olarak
değerlendirilir. Egemenlik kavramının önemi üzere meclisin iş yükü daha fazla olmuş, yasa
yapma gibi işlerine ilaveten devlet yönetiminin şekillenmesi TBMM’nin çalışma alanına girmiştir. Unutmamak lazım ki, 1924 Anayasası ve tek parti dönemi dünyadaki siyasi olayların
gelişmesi sonucu II. Dünya Savaşının etkileri parlamentonun yürütme organ ve dış siyaset
üzerinde etkili role sahip olmuştur. Faşizmin savaş sonrası çökmesi, ülkeyi saran ekonomik
ve siyasi sorunlar, batıda yükselen demokrasi geleneği Türk siyasi tarihinde çok partili dönemle yer edinmiş, 1946 yılında Demokrat Partisinin kurulmasıyla siyasal muhalefet hareketinin temelleri atılmıştır. İktidar değişikliği sonrası yaşanan sorunlar askeri darbenin
önünü açmış, 1960 darbesi ile 1924 Anayasası devri geride kalmıştır.
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Tepkisel bir anayasa olarak değerlendirilen 1961 Anayasası 1924 yılındaki hükümleri
kaldırmıştır. Yönetim şekli güçler birliği ve meclis hükümet sistemini geride bırakmış, parlamenter sistemli yumuşak güçler ayrılığı ilkesine dayanan çift meclisli sistemi oluşturmuştur. Seçim sistemine dayanarak halk tarafından seçilen parlamento temsilcilerinin sayı 450
olarak belirlenmiş, cumhurbaşkanı da meclis içinden 2/3 oyla seçilmişti (Gözler 79). Ayrıca
modern demokrasi iktidarı denetlemek amacıyla bazı anayasal kurumlar oluşturmuştur.

Küresel çağda egemenlik, temsil ve parlamentolar

Anti-demokratik gelişmelerin karşısı alınması adına Anayasa Mahkemeleri egemenliğin
vazgeçilmezi oldu. Anayasa parlamenter sistemi esas almasına karşın, egemenlik erkinini
kullanımı genişletilmiş, Meclisin siyasi sistem içindeki ağırlığı azalmıştır. Parlamenter sistem, çağdaş, çoğulcu, temel hak ve özgürlüklere vurgu yapıldığı rejimlerin önünü açmıştır.
1961 Anayasası temel insan hakları, özgürlük ve demokrasinin temsilcisi olarak çıktığı yolda, birçok partinin bu ılımlı süreç sonucunda mecliste kendine yer bulması, siyasal
anlamda özgürlük, farklı grupların da temsil edilmesi renklilik olarak görülse de toplum
nezdinde kutuplaşmaya ve iç karışıklıklara everildi. Kontrol altına alınamayan ve başta sivil
itaatsizlik olarak başlayan ancak şiddeti giderek tırmanan bir iç karışıklığa dönen bu süreç
daha sonraki yaklaşmakta olan darbenin ayak sesleri olmuştur. Türkiye Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin ülkede huzuru ve barışı sağlamak adına gerekli tedbirlerin alınması yönünde 12
Eylül 1980 tarihinde devlet yönetimine el koyması Parlamentonun feshine, siyasi partilerin
kapatılmasına sebep olmuştur.
1982 Anayasasında “Türk Milleti, egemenliğini, anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır” diyerek kavramın kullanımı noktasında tek adres olan parlamentonun yanında “yetkili organlar” tanımlamasını getirerek, egemenliğin atanmış devlet
görevlileri eliyle de kullanılabilmesinin önünü açmıştır. Oysa 1924 anayasası “Hâkimiyet
bilâ kayd-ü-şart Milletindir” ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin yegâne ve hakîkî mümessili olup Millet nâmına hakk-ı hâkimiyeti istimâl eder” diyerek egemenliğin kullanıldığı tek adresin TBMM olduğunu belirtmektedir. Bu da temsili demokrasi anlayışı ile çelişen
önemli bir noktaya işaret etmekte. Görüldüğü üzere 1982 Anayasası yürütmeyi, yargı ve
yasama karşısında güçlendirmiştir. Temsilde adaletin yerini yürütmede istikar almış, siyasi
parti yasalarında değişiklik olması sonucu rekabeti zor koşullar altında bir nevi tekelleştirerek demokratik kültürün de yavaş gelişmesine sebep olmuştur.
Montesquieu’nün “güçler ayrılığı” ilkesindeki gibi yasama, yürütme ve yargı ile gücün
değişik ellerde kullanılması bu gücün kötüye kullanılmasını önleyebilecekti.
Cumhuriyeti’nin kurulmasından bu yana siyasi olaylar ekseninde yaşanan darbeler, iç
savaş durumuna varan çatışmalar sonucu uzun bir süre ülkede siyasal kriz hâkim olmuştur.
Temsilde adaletsizliğin, key i yönetimlerin, siyasi partiler arasındaki anlaşmazlıkların demokrasinin arka plana itilip, meşruiyet tartışmalarının ve temsilin sorgulanmasına getirmiştir.
1920 tarihinde başlayan ve günümüzde yüzüncü (100) yaşını kutlayan Meclis hayatı
1960 ve 1980’de sekteye uğrasa da bu darbelerinin her birinde kabuk değiştiren yönetim
anlayışı, kendisini daha taze bir şekilde ifade etme gücü bulabilmiştir. 1961 ve 1982 Anayasasıyla egemenliğin sadece meclis tarafından kullanılması kalkmış, yasama ve yürütme
organları arasında dengeli şekilde yetkili organlar tarafından kullanılması formülü benimsenilmiştir.
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Turgay Uzun, Leyla İsayeva

SONUÇ
Küreselleşme konusunda farklı yaklaşımlar olsa da genel çerçeveden baktığımızda yeni
ve farklı aktörlerin de içinde bulunduğu dünya düzeni olduğunu kabul etmek mümkündür.
Berlin Duvarının yıkılmasıyla Soğuk Savaş sonrası zihinlerdeki duvarların da yıkıldığını,
liberalizmin zaferi ile o zamana kadar içe kapalı olan toplumların canlanmasına, farklı ve
çeşitli toplumsal grupların siyaset sahnesine çıkmasına neden olmuştur. Evrensel boyuta
ulaşan küreselleşme tüm dünya ülkelerine eşit şekilde yayılmamıştır.
Süreç içerisinde egemenlik ifade ettiği anlamdan uzaklaşmış, devletle özleşen kavram
içine yeni aktörleri alarak yeni bir anlam biçimi kazanmıştır. Sürekli değişen ve dönüşen
egemenlik kavramı küreselleşme sürecinde nereye kadar yol alacağı veya yerini hangi kavrama bırakacağı tam olarak bilinmemektedir.
Özellikle 1980’den sonra çok hızlı bir tarihsel süreç olan küreselleşme, kimine göre iyi
ve kaçınılmaz iken, kimine göre ise emperyalizmin, batının dünyayı sömürmesidir. Birçok
olguyu bünyesinde taşıyan küreselleşme devlet-birey-toplum ilişkisini siyasi düzeyde yeniden düzenlemekte, bununla beraber devletin daha etkin bir yapıya da ulaşma istediğini de
gün yüzüne çıkartıyor.
Küreselleşme sonucu ulus devletin daralması ile siyasal temsilin de geleceği ile ilgili
tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Touraine’e göre (18), “küreselleşme sürecinde “demokratik olsunlar veya olmasınlar, ulus-devletlerin gerilemesi siyasal katılımın azalmasına yol açmaktadır ve buna ‘siyasal temsilcilik bunalımı’ denmektedir. Temsilcilik bunalımı,
yurttaşların devlet yönetiminde milli egemenliği kavramının özünü kaybetmesiyle siyasal
katılıma can atmaması, daha çok tüketici grupta yer alması”, temsili demokrasinin olumsuz
yanlarını ifade ederken bilgi ve iletişim araçlarının küresel çağda önem kazanmasıyla seçmen ve temsilci arasında iletişim kurmanın kolaylığı, temsilciyi şeffaf denetlemek ve hesap
sorula bilirlik arttırmış, temsilcinin karşısında bilinçli seçmen ve destek halindeki STK’ların
varlığı parlamentoların adil işlemesine ve hizmet etmek zorunda olduğunu her daim hatırlatmıştır. Bu da küresel çağın parlamento işleyişi üzerinde olumlu sonucu olarak ele alına
bilinir. Aynı zamanda demokratik uygulama yeri olarak görülen parlamento ülke içerisinde
demokrasinin nasıl işlediğinin bir örneğidir.
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Özet
2002 yılında düzenlenen genel seçimlerle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve kadrosundaki yeni isimler Türk siyasi hayatında yerini aldı. Bu isimlerden biri olan Prof. Dr. Ahmet
Davutoğlu 2002-2016 yılları arası AKP dönemine ait dış politika söylem ve uygulamalarının mimarı olarak kabul edilmektedir. Dış politika stratejisinin ana hatlarını kendisinin ortaya koyduğu
“Stratejik Derinlik Doktrini”nden alan Davutoğlu böylelikle teorisyeni olduğu politikaların uygulayıcısı da olmuştur. Türk Dış Politikasına getirdiği “çok boyutlu çok kulvarlı dış politika”, “ritmik
diplomasi”, “komşularla sıfır sorun politikası”, “maksimum düzeyde uluslararası işbirliği”, “proaktif dış politika”, “sorun değil çözüm üreten ülke” gibi perspekti lerle yeni bir dış politika çizgisi
oluşturmaya çalışmıştır. Görev yaptığı süre boyunca pek çok farklı dış politika alanında aktif bir
şekilde çalışmış, kritik diplomatik süreçleri yönetmiş ve politika öncelikleri doğrultusunda cesur
sayılabilecek kararlar almıştır. Bu bağlamda bu makalenin amacı Stratejik Derinlik Doktrini etrafında şekillendirdiği dış politika unsurlarının Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’dan oluşan
Güney Ka kasya ülkelerine yönelik dış politika yapımında ne derece uygulanabildiğini ve eğer uygulanabildiyse Türkiye’nin bölge ülkeleriyle olan ilişkilerine yansımalarının ne olduğunu tespit
etmektir. Bu amaçla her ülke için kritik önem arz eden ve etrafında bir dış politika perspekti i inşa
edilebilecek olan üç örnek olay seçilmiştir. Bu olaylar 2008 Rus-Gürcü Savaşı, 2009 yılında şekillenmeye başlayan Ermenistan Açılımı ve de 29 yıllık bir mazisi olan Dağlık Karabağ sorunu olarak
belirlenmiştir. Çalışmayı yaparken Davutoğlu’nun kitapları, makaleleri, gazete ve dergi röportajları, demeçleri incelenmiş olup dış politika önceliklerinin ve stratejilerinin belirlenmesinde söylem
analizi yönteminden faydalanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik Doktrini, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan.
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DAVUTOĞLU ERA IN TURKISH FOREIGN POLICY AND THE STRATEGIC DEPTH
DOCTRINE: THE CASE OF THE SOUTH CAUCASIAN COUNTRIES

Abstract
The Justice and Development Party (JDP) and its new cadre have entered into Turkish
political life by the general elections held in 2002. Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, one of the members
of the new cadre, has been considered as the architect of foreign policy discourse and practices
pursued under JDP rule between 2002-2016. Davutoğlu has become both the theoretician and the
practitioner of foreign policy strategies, which has been built on his “Strategic Depth Doctrine”.
Davutoğlu has aimed to reach a new foreign policy strategy by the new principles such as “multidimensional foreign policy”, “rhythmic diplomacy”, “zero problems with neighbors”, “maximum
international cooperation”, “proactive foreign policy” and “order instituting actor”. In these
contexts, the aim of the paper is twofold. The irst one is to ind out whether Davutoğlu’s new
foreign policy principles have been implemented in the foreign policy-making processes of the
South Caucasus states of Azerbaijan, Armenia, and Georgia and, if yes, the second one is to de ine
the policy re lections over Turkey’s foreign relations with these states. For this aim, three speci ic
cases, which are critical to these states, have been selected: the Russian-Georgian War (2008), the
Armenian Opening, and the Nagorno-Karabakh Con lict. The method of discourse analysis has
been utilized and Davutoğlu’s books, articles, interviews, and speeches have been reviewed.
Keywords: Ahmet Davutoglu, Strategic Depth Doctrine, Azerbaijan, Armenia, Georgia.
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Seçil Öraz Beşikçi

GİRİŞ
Kasım 2002 genel seçimleri 1990’lı yıllar boyunca devam eden koalisyonlar dönemine
son verirken, Türk siyasi hayatında yeni bir partiyi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’ni iktidara taşımıştı. AKP iktidarı ile beraber siyaset sahnesine yeni ve ılımlı isimler de giriş yaptı.
Bu isimlerden biri de alanında tanınan bir akademisyen olan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu idi.
Gerek ulusal gerek uluslararası alanda AK Parti dönemine ait dış politika söylemi ve uygulamalarının mimarının partinin 2002 yılında iktidara gelmesinden bu yana ilk olarak başbakan başdanışmanı ve büyükelçi sonrasında Dışişleri Bakanı (2009-2014) ve Recep Tayyip
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle de AK Parti genel başkanı ve 64. Hükümetin
Başbakanı (2014-2016) olarak görev yapan Ahmet Davutoğlu olduğu kabul edilmektedir
(Aras 127-142; Grigoriadis; Kirişçi 29-57; Murinson 945-966; Walker, Learning 32-47, Turkey’s). Bu sebeple Stratejik Derinlik doktrini etrafında şekillenen sürecin analizi için sadece
Davutoğlu’nun dışişleri bakanlığı yaptığı dönem değil başbakan baş danışmanı olarak akademiden siyasete atılıp 64. hükümetin başbakanlığı görevinden istifa ettiği 2003-2016 yılları arasındaki dönem, Davutoğlu’nun yeni dış politika perspekti leri ve bu perspekti lerinin
Güney Ka kasya ülkeleri ile ilişkilerimize yansımaları açısından incelenecektir. Bu bağlamda
ilk olarak söylem analizi yöntemi kullanılarak Davutoğlu’nun kendi doktrini etrafında ortaya koyduğu dış politika algısı, bu algıda Türkiye’yi uluslararası sistemde konumlandırdığı
yer, Soğuk Savaş sonrası döneme ait dış politika eleştirileri ve bu eleştirilerin temelinde
oluşturmaya çalıştığı yeni dış politika çizgisinin unsurları tespit edilmeye çalışılacaktır. İkinci kısımda ise Güney Ka kasya ülkelerini oluşturan üç ülke (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan) için seçilen örnek olaylar (Dağlık Karabağ sorunu, 2008 Rus-Gürcü Savaşı, Ermenistan
Açılımı) bağlamında Davutoğlu’nun belirlediği yeni dış politika unsurlarının uygulanabilirliği tespit edilmeye ve uygulanabildiyse bu ülkelerle ilişkilerimize yansımaları ortaya konmaya çalışılacaktır.

Stratejik Derinlik Doktrini Bağlamında Davutoğlu Dönemi Dış Politika
Perspekti leri
Uluslararası ilişkiler profesörü olan Davutoğlu bu alanda vizyoner bir kişidir ve siyasete atılmasıyla birlikte kendisinin ortaya koyduğu Stratejik Derinlik doktrinini uygulama
alanı bulmuş ve döneminin Türk Dış Politikasının hem teorisyeni hem de uygulayıcısı haline gelmiştir. Akademik hayatı boyunca yaptığı çalışmalarda ikir dünyasını ve bu dünyada Türkiye’yi konumlandırdığı yeri açıkça izah etmiş olduğu için Dışişleri Bakanı olarak bu
amaca ulaşmadaki tutarlılığı ve istikrarı; Türk dış politikasını belirli bir doktrin etrafında
kuramsallaştırmaya çabaladığı için de bu yoldaki kararlılığı ve başarısı çokça tartışılmıştır.
Bu sorular bağlamında Davutoğlu dönemini olumlu değerlendirenler de olduğu gibi özellikle 2012 sonrasında eleştirel yaklaşanlar da bulunmaktadır.
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Peki, hem yaratıcısı hem uygulayıcısı olduğu Stratejik Derinlik doktrinin ana hatları
nedir? Stratejik Derinlik doktrini, adını Davutoğlu’nun ilk baskısı 2001 yılında aynı adla
yayınlanan ve Türkiye’nin stratejik vizyonunu detaylandırdığı kitabından alır (Davutoğlu,
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Stratejik). Daha çok jeopolitik modellemeler üzerinde durduğu önceki yayınlarına bakıldığında (Davutoğlu, Clash of Interest, Alternative Paradigms) yıllar içinde Davutoğlu’nun görüşlerinde kayda değer değişiklikler olduğu fark edilmektedir. Jeopolitik, Davutoğlu stratejisinin ana çerçevesinde hala çok önemli bir yerde dursa da Stratejik Derinlik’i kaleme aldığı
2000’li yılların başında stratejisini yumuşak güç, uyuşmazlıkların çözümü ve kazan-kazan
yaklaşımı gibi liberal öğelerle desteklediği görülmektedir (Grigoriadis 4).
Bu bağlamda Davutoğlu’nun dış politika stratejisini inşa ettiği belli başlı prensipler
vardır. Bu prensipleri detaylandırmadan önce ise Davutoğlu’nun stratejisinde Türkiye’yi
uluslararası sistemde nasıl tanımladığı ve konumlandırdığı sorusunun cevabı da önemlidir.
Çünkü bu cevap başlangıç noktasıyla bitiş çizgisi arasındaki mesafeyi kısaltacak önemli bir
unsurdur. Bu sebeple de Davutoğlu dönemi dış politika prensiplerinin belirleyicisidir. Buna
göre; doktrin temelde tarihsel bağları, kültürel zenginliği ve ait olduğu siyasi coğrafyası nedeniyle Türkiye’nin “stratejik derinliğe” sahip olduğunu söyler. Bu nedenle az sayıda ülkenin
sahip olabildiği “merkez ülke” konumunda olduğunu savunur. Merkez ülke olma durumuna
yaptığı vurgu geleneksel Türk dış politikası söyleminde Türkiye’nin Doğu ile Batı arasında
bağlantı kuran bir “köprü ülke” bir nevi “aktarım nesnesi” olarak lanse edilmesine yönelik
ciddi bir eleştiri barındırır. Henüz başbakan baş danışmanı ve büyükelçi olarak görev yaptığı
2004 yılında katıldığı bir televizyon programında bu eleştirisini şu cümlelerle paylaşmıştır:
“Türkiye’nin uluslararası sistemdeki rolü tanımlanırken genellikle kullanılan kavram
‘bir köprü olma’ rolü idi. Hâlbuki köprünün tek işlevi, iki entite arasında irtibat kurmak ve
bir tarafı diğer tarafa taşımaktan ibarettir. Bu sebeple kendi bağımsız varlığı olan bir aktör
olarak algılanmaz. Bu tanımlamanın benimsenmesi, Doğu ile ilişkilerimizde Batı’nın değerlerini empoze etmeye çalışan bir Batılı, Batı ile ilişkilerimizde ise Doğu’nun olumsuz görülen
unsurlarını taşıyan bir Doğulu olarak algılanmamıza yol açtı. …. Türkiye yeni dönemde ‘köprü’ değil, ‘merkez’ ülke olarak tanımlanmalıdır. Buradan kastedilen; Doğu platformlarında
Doğulu kimliğinden gocunmadan, ama o kimlikle yüzleşip yine o kimlik etrafında tezler ve
çözümler üretebilen, Batı platformlarında ise Batı’nın nosyonlarını özümsemiş, Avrupalı bir
bakışla Avrupa’nın geleceğini tartışabilen bir ülke olmaktır (Davutoğlu, Merkez Ülke).”1
Kendi cümlelerinden çok net bir şekilde anlaşılacağı gibi merkez ülke olma perspekti i
coğra i bir tanımın ötesinde Türkiye’nin uluslararası sistemdeki manevra kabiliyetini gösteren jeopolitik bir perspektiftir. Davutoğlu, ülke olarak bu perspekti i edinebilmek ve koruyabilmek için de Soğuk Savaş sonrası dönemin bir fırsat olduğunu düşünmekteydi (Yeşiltaş
ve Balcı 13). Çünkü Soğuk Savaş sonrası anarşinin hâkim olduğunu uluslararası sistem düzen kurucu, gündem belirleyici ve yapıcı bir aktör olarak öne çıkmaya elverişli bir zemindi
ve merkez ülke olma iddiasındaki bir ülkenin bu zeminde hareket kabiliyetini arttırması
gerekliydi. Bunun yolu da “bütüncül bir dış politika yaklaşımı” (Aras 132) benimsemekten
1

Davutoğlu’nun son cümlesinde altını çizdiği konu Davutoğlu dış politikasının zeminidir denebilir. Ben İdraki
(self-perception) kavramı (Davutoğlu, Ben-İdraki) en yalın haliyle bireyin ait olduğu medeniyetin bilincinde olmasıdır. Davutoğlu, ben idraki kavramını dış politika stratejine uyarlamıştır ve ben-idrakine sahip olmanın dış politikada
bir duruşa, bir yönelime ve bir anlamlandırmaya sahip olmak demek olduğunun altını çizmiştir. Bu bilince sahip
olmak dış politikadaki mekân ve coğrafya algısını da değiştirmektedir. (Davutoğlu, Stratejik 3-11). Bu anlamıyla da
temel teşkil etmektedir.
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geçiyordu. Davutoğlu’na göre Türkiye Soğuk Savaş sırasında dış politika yönelimlerini ülkenin iç politik kaygılarının sonucu olan önceliklere göre belirlemekteydi (Aras 128). Dış
politika, yapıcılarının kafasında bir öncelikler hiyerarşisi temelinde yürütülüyordu. Oysa ki
Soğuk Savaş sonrası dönemde artık bu hiyerarşi geçerliliğini yitirmişti. Bu nedenle tüm dış
politika konularına bütüncül bir yaklaşım gerekliydi. Sahip olduğu farklı bölgesel kimlikler
Türkiye’yi farklı dış politika alanlarını aynı resmin içinde değerlendirecek bütüncül bir dış
politika izlemeye vakıf kılmaktaydı. Davutoğlu’na göre zaten Türkiye’nin artık bir zamanlar
yapıldığı gibi yüzünü Batı’ya dönüp Doğu’yu görmezden gelme gibi lüksü yoktu (Aras 132133). Türkiye artık AB ile üyelik müzakerelerini devam ettirirken, Orta Doğu’da arabulucu
rolü üstlenmeli ya da G-20’nin aktif bir üyesi olarak çalışırken aynı zamanda Ka kasya’da
istikrarı sağlayabilmeye dönük açılımların yürütücüsü olacak bir dış politika izlenmeliydi.
Bütüncül dış politikanın pratikte karşılığı buydu: bir yandan NATO, AGİT, BM, G-20 üyesi
olan ve AB ‘ye üyelik sürecini yöneten bir ülke olarak Batı’ya olan yükümlülükler sürdürülecek diğer yandan Doğu ile olan ilişkiler derinleştirilecekti.1
Peki, böylesi bir dış politika stratejisinin başarısı hangi prensiplerle sağlanacaktı? Dış
işleri bakanlığının son aylarında yayımlanan makalesinde “etkiye tepki” vermeye dayalı
reaksiyoner dış politikayı reddettiklerini belirten Davutoğlu (Principles 96) bunun yerine
son dönem dış politikalarını bazı temel prensipler üzerinden yürüttüklerini yazmıştır. Bu
prensipleri şu şekilde sıralamıştır: (1) çok boyutlu, canlı, hareket ve uyumun öne çıktığı
ritmik diplomasi (2) sorun çıkmasını beklemeden sorun çıkması muhtemel alanlara müdahale eden proaktif politika, (3) tek bir konuya indirgenmemiş çok boyutlu dış politika,
(4) komşularla sıfır sorun politikası, (5) uluslararası düzeyde maksimum işbirliği ve de (6)
uluslararası sistemde düzen kuran, sorun değil çözüm üreten bir aktör olma (Principles 98).

Genel Hatlarıyla Davutoğlu Dönemi Güney Ka kasya Politikası
Davutoğlu, Türkiye’nin merkez ülke olarak etki alanına giren bölgeleri Yakın Kara Havzası (Balkanlar-Orta Doğu-Ka kaslar), Yakın Deniz Havzası ( Karadeniz-Doğu Akdeniz-Körfez-Hazar) ve Yakın Kıta Havzası (Avrupa-Kuzey Afrika-Güney Asya-Orta ve Doğu Asya) olarak kategorileştirmiştir (Davutoğlu, Stratejik 119-208). Bu bağlamda Ka kasya doğrudan
kara sınırı olması nedeniyle Yakın Kara Havzası içinde sayılan bir bölgedir. Davutoğlu, Yakın
Kara Havzasının Türkiye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu havzadaki oluşumların
ve gelişmelerin Türk dış politikasını doğrudan etkilediği ikrindedir. Atfettiği önemin ilk
ayağını “Türkiye’nin uluslararası konum içindeki siyasi, ekonomik ve kültürel ağırlığının bu
havzada sahip olduğu etkinliğe ve performansa bağlı olmaya devam edecek olması (Stratejik 119)” , ikinci ayağını ise “ülkenin iç bütünlüğünün bile bu havza içindeki faktörlere bağlı
olması (Stratejik, 119)” olarak açıklar.
Davutoğlu, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’dan oluşan Güney Ka kasya ülkeleri
ile ilişkilerin teorisini “merkez-çevre” ilişkisi bağlamında almış, merkeze çevre olan bölge1
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Davutoğlu’nun bütüncül politika fikri uygulamada dış politikada Orta Doğu’nun artan yeri ile sonuçlanmış ve bu süreçte Türk dış politikasının “eksen kayması” yaşamakta olduğu tartışılmaya başlamıştı. Konuyla ilgili farklı görüşler
için bkz. Cornell 3-6, Çandar, Eksen Tartışmaları; Gözen 2010; Manisalı, 2011; Oğuzlu Middle Easternization, Öniş
2011).
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lerle ilişkilerin nasıl kurulacağı konusunu değerlendirmiştir. Bu bağlamda, “Merkez ülke”
konumundaki ülkelerin çevrelerine karşı geliştireceği politikaların rasyonel, makro ölçekli
ve uzun dönemli planlanmasını gerektiğini aksi takdirde ülkelerin kendi içinde güç kaybına
uğrayacağını savunmuştur. Bu tezini de siyasette aktif yer almasından çok kısa bir süre önce
verdiği bir röportajda şöyle örneklendirmiştir:
“…Yani Almanya, Orta ve Doğu Avrupa’yı kaybedince ikiye bölünüyor. Rusya, Ka kasya’yı
(Kuzey Ka kasya ve stepler) kaybedince kendini Moskova’da bile güvende hissetmiyor. Ya
da Türkiye, Orta Doğu’daki her problem sizi ilgilendiriyor. Ya da Balkanlarda. …. Boşnaklar
neden bir problem olduğunda Edirne kapısına geliyor da, mesela Avusturya kapısına gitmiyor? Gürcistan’daki bir problem neden bizi birinci derecede ilgilendirir hale geliyor? Bu bir
güçtür. Statik düşünenler bunu bir zaaf veya risk olarak görebilir ama rasyonel bakıldığında
bu bir güç haline dönüşür….” (Davutoğlu, Küresel Bunalım 180-181)
Merkez ülke ile çevre ülkeler arasındaki iyi ilişkilerin doğurduğu bu “güç” aynı zamanda Davutoğlu’nun doktrininin ana ekseninde yer alan tarihsel derinliği ve dolaylı olarak da
stratejik derinliği besleyen bir yapıdadır. Türkiye’nin Ka kasya ile olan sınırının “Türkiye’nin
NATO’ya girerek Soğuk Savaş’ın Batı Cephesinde yer almasıyla Türk-Sovyet sınırının NATO-Varşova Paktı’na dönüşmesiyle oluşan suni bir perde (Stratejik 125)” olduğunu düşünen
Davutoğlu, Ka kasya bölgesinin Türkiye açısından tarih unsurunun ağırlığının fazlaca hissedildiği bir bölge olduğunu vurgular. Bu bağlamda SSCB’nin yıkılmasıyla bölgede başlayan
süreç suni perdeyi kaldırmıştır ve dış politikanın kurgulanması anlamında yeni fırsatlar doğurmuştur.
Bununla beraber, Ka kasya üzerine dış politika oluştururken gözden kaçırılmaması gereken dört husus vardır. Bunlardan ilki Soğuk Savaşı dönemini iliklerine kadar yaşayan bölgenin SSCB’nin dağılması ve 11 Eylül süreci ile birlikte etrafında şekillenen siyasi konjonktürdür. Önemli bir ulaşım koridoru olması, zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarına sahip
olması ve Rusya faktörü nedeniyle her dönem küresel güçlerin ilgisini çeken bir bölge olan
Ka kasya bu süreçte küresel bir rekabet alanına dönüşmüştür. Bu dönemde peşi sıra yaşanan renkli devrimler, NATO, AB, AGİT gibi uluslararası kuruluşların ve de bölgenin doğal
kaynakları sebebiyle de çokuluslu şirketlerin bölgedeki varlıkları ABD, İngiltere, Japonya
gibi küresel güçlerin bölgeye ilgisini göstermektedir (Stratejik 125). İkinci husus ise bölgeyle doğrudan ilgili bölgesel güçlerin jeopolitik ve diplomatik manevralarının sebep olduğu
bölgesel denklemlerdir. Rusya, Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan arasındaki etkileşimler dinamik bir diplomatik süreci zorunlu kılmaktadır. Üçüncü husus ise bölgede sıcak çatışmaya dönmesi muhtemel etnik çatışmalardır. Gerek Dağlık Karabağ bölgesindeki Azeri-Ermeni çatışması gerekse Gürcistan’daki Gürcü-Abaza / Gürcü-Oset çatışması,
Rus-Çeçen sorunu bölgenin istikrarı anlamında kırılgan dengeler yaratmaktaydı (Stratejik
126). Son husus ise Ka kasya’nın hem jeopolitik hem de jeoekonomik bir hat üzerine oturan
bir coğrafya olmasıdır. Yani “Doğu Anadolu ve Körfez-Doğu Akdeniz hattını kapsayan Kuzey
Ortadoğu jeopolitik olarak; Azeri petrolü, Doğu Anadolu’nun su kaynakları ve Kuzey Irak
petrolleri de jeoekonomik olarak bir bütündür (Stratejik 128)”. Buna göre bu bölgeleri birbirinden ayrı düşünmek mümkün ve de güvenli olmadığı için Türkiye’ye düşen daha geniş bir
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politika yani bir Batı Asya politikası geliştirmektir. Bu büyük resme hâkim olmak hem içteki
ve dıştaki güvenlik parametrelerinin farkında olmamızı hem de ekonomik güce dönüşecek
kaynaklara ulaşmamızı sağlayacaktır. Davutoğlu ayrıca bu hat üzerinden Orta Asya ile de
sağlıklı ilişkiler kurulabileceğini savunmuştur.
Bu bağlamda, Davutoğlu’nun Türkiye’nin Soğuk Savaşın bitiminden sonra sürdürdüğü
Ka kasya politikasına yönelik 2 temel eleştirisi vardır.1 İlki Türkiye’nin SSCB’nin dağılmasıyla Ka kasya’da başlayan sürece ne psikolojik ne de diplomatik olarak yeterince hazırlıklı
girmemesidir. Bunun sebebinin ise “yeni ortaya çıkan konjonktürün getirdiği imkân patlaması nedeniyle yaşanan intibak dönemi” olduğunu ve “bu dönemin yol açtığı gecikmelerin
dinamik bir nitelik kazanan bölgesel dengelere yönelik politikalarda zamanlama problemi
doğurduğunu” (Stratejik 128) belirtmiştir.
İkinci eleştirisi ise bahsettiği gecikmenin farkına varıldığı döneme aittir. Bölgeye yönelik dış politika belirlenirken Ka kasların bir bütün olarak yeni bir çerçeveye oturtulmadığı
ve Ka kasya politikasının sadece Azerbaycan-Ermenistan çatışması odağında ele alındığı
için bölgeye yönelik çok yönlü bir politika geliştirilemediğini savunmuştur. Azeri-Ermeni
Savaşının önemini kabul etmekle birlikte bu meselenin “bölgesel stratejinin ana parametreleri içinde süreklilik ve tutarlılık arz eden bir çerçevede sağlıklı bir zemine oturtulabileceğini” (Stratejik 128) belirtmiştir. Davutoğlu’na göre “komşularla sıfır sorun” politikasında
da söz edildiği gibi özellikle sınır komşularıyla gerilimli ilişkiler yaşayan bir ülkenin sınır
ötesinde politika türetmesi mümkün değildir. Ek olarak Ka kasya örneğinde Ermenistan ile
yaşanan gerilim ve de bunun sonucu olan iletişimsizlik böylesine dinamik bir diplomasi yürütülmesi gereken bir bölgede alternatif politikaların önünü kesmektedir. Bu da çözümsüzlük demektir.
Davutoğlu’na göre Türkiye’nin komşu ülkeleriyle ve de komşu ülkelerin birbirleriyle
olan gerilimlerin Türkiye’ye etkilerinin aşılamamasının ve yeni bir dış politika perspekti i
yaratılamamasının bir nedeni de “artık tepkisel bir alışkanlık haline gelmiş olan komşularla
gerginlik hatlarına indirgenmiş küçük ölçekli reaksiyoner dış politika psikolojisidir (Stratejik 148)”. Davutoğlu açık bir şekilde bütün bir dış politikanın ana ekseninin “gündemli,
güdümlü, suni tırmanışlar gösteren” belirli dış politika olgularına bağlamamak gerektiğini
savunmaktadır. Bu bağlamda, bu döngüden çıkışın reçetesini de şu şekilde vermiştir:
1
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SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanan bölge ülkelerine yönelik Türk dış politikası “bağımsız, siyasi ve
ekonomik istikrara sahip, kendi aralarında barış ve işbirliği içinde yaşayan, Batılı değerleri benimsemiş ülkelerin
varlığının sağlanması ve desteklenmesi” (Çelikpala 94) olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda o dönemde Türkiye’nin
bölgeye ilişkin öncelikleri Batı’nınkilerle örtüşüyordu. Bölge ülkelerinin istikrarının sağlanması, bağımsızlıklarının
korunması, tekrar Rusya’nın “arka bahçesi”ne dönüşmemeleri, Sovyet döneminin dışa kapalı ekonomik sisteminden
sıyrılıp küresel sisteme entegrasyonları temel hedeflerdi. Bu sebeple 90lı yıllara ait Kafkasya ajandasının öncelikli konuları ise bölgede sıcak çatışmaya dönmesi muhtemel etnik çatışmalar, bölgesel işbirliği ve ticari bağların kurulması
olarak ortaya konmuştur. Türkiye, bölgede çatışmaya dönme ihtimali yüksek etnik anlaşmazlıkların (Dağlık Karabağ,
Abhazya, Çeçenistan, Güney Osetya) çözümlenmesi noktasında tarafları diyaloga davet eden mesafeli ve dayatmacı
olmayan bir tutum sergilemiştir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (1992) ve Türkiye Kalkınma ve İşbirliği
Ajansı (TİKA) (1992) gibi kurumlar ve bir öneri olarak kalsa da Kafkasya İstikrar Paktı ise (1999 AGİT Zirvesi’nde
dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından gündeme getirilmişti) Kafkas ülkeleri ile kurulmaya çalışılan
bölgesel işbirliğinin bu dönemdeki kurumsal altyapısını oluşturmuştur. Ayrıntılı okumalar için bkz. Çelikpala 94-103;
Kasım, Soğuk Savaş 20-130).
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“Komşu ülkelerle yaşanan bu gerilimleri aşabilmek için yapılması gereken şey bu ülkelerle ilişkileri rejimler ve bürokratlar arasındaki uzun ve çetin süreçten çıkararak toplumlararası ilişkilerin yoğunlaştığı ekonomik ve kültürel unsurların ağırlık taşıdığı daha geniş bir
zemine yaymaktır. …Almanya ve Fransa’nın II. Dünya Savaşı sonrasında karşılıklı ekonomik
ve kültürel ilişkilerinin sağladığı yoğunlukta siyasi ve askeri bunalımları aşabilmiş olması
bu konuda güzel bir örnektir.” (Stratejik 144)
Davutoğlu’nun Almanya-Fransa örneğinden yola çıkarak vurguladığı ekonomik ve kültürel ilişkilerin nüansı karşılıklı bağımlılık ilişkisini güçlendirecek olmasıdır. Bu bağlamda
Davutoğlu özellikle tarihsel bağlamda sorunlu ilişkilerin hâkim olduğu coğrafyalar için “çift
yönlü bir politika” izlenmesini “birbirine paralel iki politikanın birden devreye sokulması”
gerektiğini savunur. Yani Türkiye bir yandan bölgesel güvenlik ve işbirliği çalışmalarında
öncü rol oynamalı diğer yandan ekonomik ve kültürel alanlarda karşılıklı bağımlılık ilişkisini güçlendirecek adımlar atmalıdır (Stratejik, 143-149).
Davutoğlu’nun argümanlarından hareketle dönemin Türk dış politikasının Ka kasya
ayağı şekillenmeye başlamıştır. Bu bağlamda bölge ile geliştirilen politikalarda öne çıkan
unsurların; “komşularla sıfır sorun”, “çok kulvarlı çok boyutlu dış politika”, “yumuşak güç
unsurları ve ritmik diplomasiyle desteklenen proaktif politika”, “sorun değil çözüm üreten
aktör olma” olduğu göze çarpmaktadır. Yukarıda gerekçelerine ver verildiği üzere bu unsurların bölge ile kurulan ilişkilerin hem siyasi, hem ekonomik hem de güvenlik boyutunda
kendini göstermesi hede lenmiştir. Bu bağlamda ortaya konan bu stratejinin Güney Ka kasya’da ne ölçüde uygulanabildiği ve hangi somut çıktıların ortaya konabildiği üç örnek olay
altında tespit edilmeye çalışılacaktır: (1) Rus-Gürcü Savaşı, (2) Ermenistan Açılımı ve (3)
Dağlık Karabağ Sorunu.

2008 Rus-Gürcü Savaşı Etrafında Şekillenen Türkiye-Gürcistan İlişkileri
Soğuk Savaş sonrası Türkiye-Gürcistan ilişkilerinde Ağustos 2008’de patlak veren
Rus-Gürcü Savaşının bir kırılma noktasıdır. Bu döneme kadar Türkiye, Gürcistan ile ilişkilerini kendini güçlü hissettiği, Sovyet tipi ekonomiden çıkış sürecinde karşı tarafın çokça ihtiyaç duyduğu ve karşılıklı bağımlılığı güçlendirecek bir koldan geliştirmiştir ve daha proaktif
hareket edebilmek için ekonomi temelli ilişkiler kurmaya başlamıştır. Bu bağlamda Gürcistan’la ticaret hacminin oldukça düşük seviyesi Davutoğlu dönemiyle birlikte 2000lerin başından beri oldukça dikkat çekici bir seviyeye gelmiştir. Ticari ilişkilerdeki yakınlaşma enerji transferi anlamındaki üç önemli proje ile devam etmiştir. Bakü-Ti lis-Ceyhan petrol boru
hattının inşası ile başlayan ve Bakü-Ti lis-Erzurum doğal gaz boru hattı ve Trans-Anadolu
(TANAP)1 doğal gaz boru hattı projeleriyle devam eden süreç karayolu ve Kars-Ti lis-Bakü
hattında demiryolu ağlarının kurulmasıyla ekonomik ve ticari ilişkileri canlı ve kalıcı tutan
ana etmenler olmuştur. Ek olarak tamamlanmış ve devam etmekte olan boru hattı projele1

TANAP Türkiye ve Azerbaycan’ın stratejik işbirliği projesi olarak ortaya çıkmış ve inşaası için ilk girişim Azerbaycan
ve Türkiye arasında 2012 yılında başlamıştır. 2013 yılında ise projenin TAP (Trans Atlantik Boru hattı) yolu üzerinde
devam ettirilerek genişletilmesine yani Azerbaycan’ın Hazar Denizi’nde Şah Deniz II sahasından çıkan doğal gazın
Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ve Trans Adriyatik Boru hattı gibi üç bölümden oluşan Güney Gaz Koridorunun önemli bir
bileşenidir (Erdoğan 10 -26; İsmayil; Mehdiyev 241-264; Özdemir vd. 97-103).
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ri bölgede oluşmaya başlayan Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan ekseninin de içini doldurmuş,
bölgede Ermenistan’ın dışarıda kaldığı üçlü bir stratejik ortaklık oluşmuştur. Yani ekonomi
temelli yürütülmeye başlayan ilişkiler enerji politikalarında ortaklığa ve bu ortaklığın yarattığı karşılıklı bağımlılık da siyasi anlamda stratejik ortaklığa evirilmiştir. Bu gelişimi Çelikpala
“ekonomik ve ticari ilişkilerin Ka kas ülkeleriyle kurulan siyasi ilişkilerin gerek yansıması gerek şekillendiricisi olduğu, Ka kasya’nın Türkiye’nin ticari ve ekonomik ilişkilerini kullanarak
etkin olma politikasının doğrudan sonuç verdiği komşu ülkelerin başında geldiği” şeklinde
açıklar (100). Bu bağlamda o dönem de dikkatini daha çok AB üyeliğine ve Ortadoğu’ya vermek durumda kalan Türkiye, bölgesel ilişkilerini güvenli bir temel üzerine inşa ettiği Gürcistan-Azerbaycan ekseninde sürdürmekteydi. Ama bu temel ve temel üzerine inşa edilenler
2008 yılında Gürcistan’ın kendini içinde bulduğu Rusya-Gürcistan savaşı ile sınanacaktı.
Bu savaşın etkilerine geçmeden önce savaşa giden süreci kısaca değerlendirmekte yarar vardır. Eski Sovyet Cumhuriyetleri arasında Batı dünyasına en yakın duran ülkelerden
biri Gürcistan’dır. Bunun temel sebebi Batı dünyası ile bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün önünde engel olarak gördüğü Rusya arasında bir denge gözetmektir. Batı dünyası
açısından bakıldığında ise Hazar denizi yeraltı kaynaklarının transfer güzergâhı olarak Gürcistan çok daha güvenilir bir rotadır. Gürcistan’ın Batı ile kurduğu bu yakınlık ise 2000’lerin
başında bir sınav verecektir. 1999 yılının son günü Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin’in
istifa etmesiyle Rusya milenyuma yeni bir lider (Vladimir Putin) ve de onun yeni dış politika doktrini ile girmiştir. Buna göre “Büyük ve Kudretli Rusya vaadi” ile seçimleri kazanan
Putin’in Rusya’sı “arka bahçe doktrinine” kendi ifadeleri ile “daha gerçekçi bir zeminde”
geri dönüyordu. Genelde tüm Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki özelde ise Güney
Ka kasya ve Orta Asya’daki askeri, siyasi ve ekonomik nüfuzunu geri kazanma bu dönemin
dış politika öncelikleri arasında sayılmıştı. Hatta Putin “Avrasya Birliği” projesine göz kırpmaktaydı (Flikke ve Godzimirski’den aktaran İsmayilov 93). Tam da bu süreçte BDT ülkelerinde hükümetlerin devrilmesi ve yerlerine Batı yanlısı liderlerin öncülüğünde yeni hükümetler kurulması ile sonuçlanan Renkli Devrimler (Oğan 17-77) silsilesi başladı. Gürcistan
da 2003 yılının Kasım ayında Eduard Şevardnadze’nin görevini bırakması ve yerine Mikhail
Saakaşvili’nin göreve gelmesi ile sonuçlanan Gül Devrimi ile bu silsileden payına düşeni aldı.
Batı yanlısı bir lider olan Saakaşvili’nin başkanlığı döneminde Gürcistan’ın Batı ile ilişkileri
yoğunlaşırken, NATO’ya üyelik başvurusu veya Gürcü ordusunun ABD ve NATO’nun desteği
ile modernize edilmesi gibi Rusya’nın çıkarlarına zıt düşen politikalar uygulanmaya başladı
(Atıcı Köktaş 97-99). İşte Gürcistan’ın kendisine bağlı federal bir bölge olan Güney Osetya’yı1
1
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Osetler bölgede önemli bir nufüs yoğunluğuna sahiptir ve 1989’da Güney Osetya Özerk Cumhuriyeti adı ile tek
taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bunun ardından Güney Osetya meselesi Gürcistan’ın en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Osetler’in bağımsızlığını ilan etmelerinin ardından iktidara gelen Gürcü lider Zviad
Gamsahurdiya oldukça milliyetçi ve sert politkalar izlemiş, bölgenin özerkliğini tanımamıştır. Bu da iki taraf arasında
2 yıl sürecek bir çatışmayı tetiklemiş, sonucunda onbinlerce Oset’in Kuzey Osetya’ya ilticası ile sonuçlanmıştır.
Süreç devam ederken Gamsahurdiya’nın yerine gelen Eduard Şevardnadze ve Yeltsin arasında bir uzlaşma sağlanmış,
Rus-Gürcü ve Osetlerden oluşan barış gücü Güney Osetya sınırına yerleştirilmiştir. Bu uzlaşı bir süreliğine de olsa
istikrar sağlasa da gerginlik yeniden alevlenmişir. Şevardnadze dönemi ayrılıkçı hareketlerin yoğun yaşandığı ve de
merkezi otoriteyi sarstığı bir dönem olmuştur. Bu sebeple Şevardnadze’nin yerine gelen Saakaşvili Osetlerin ayrılıkçı
faaliyetlerini sürdürmesi ve ABD ve Batı’nın desteğini aldığını düşünmesi sebebiyle Ağustos 2008’de askerlerini
“Anayasal Düzeni Sağlama Operasyonu” adı altında Güney Osetya’ya sokmuştur (Ayrıntılı okumalar için bkz. Kantarcı ; Kasım, Soğuk Savaş 70-72; Elmas 344-51).
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kontrol altına almak amacıyla 7 Ağustos 2008’de bölgeye müdahalesine Rusya’nın şiddetli
karşılığının nedenleri arasında Gürcistan’daki nüfuzunu yeniden kurma isteği vardı. Rusya
karşısında Gürcü birliklerin çekilmek zorunda kaldığı ve toplamda beş gün süren savaş bölgedeki dengeleri alt üst etmeye yetti. Savaşın sonunda Rusya, Abhazya ve Güney Osetya’nın
bağımsızlığını tanıdı. Bu noktadan sonra Ka kaslardaki durum uluslararası bir nitelik kazandı (Çelikpala 107) ve bölgeyle ilgilenen her devlet politika güncellemesine gitmek zorunda
kaldı. Türkiye de bu devletlerin başında geliyordu. Çünkü Türkiye, hem Gürcistan’la hem
Rusya’yla olan ilişkileri hem Batı kurumları ile olan bağlantısı sebebiyle doğrudan etkilendi, savaşı ve savaş sonrası gelişmeleri “Karadeniz merkezli politikalarını, BLACKSEAFOR ve
Karadeniz Uyumu gibi bölgesel güvenlik girişimlerini, Bakü-Ti lis-Ceyhan ile Bakü-Ti lis-Erzurum boru hatları ve Bakü-Ti lis-Kars demiryolu hattı gibi ekonomik ve siyasi projelerini
çökertme noktasına getiren bir gelişme” (Çelikpala 108) olarak değerlendirdi.
Bu bağlamda Türkiye savaş esnasında ölçülü bir diplomasi izledi. Bu durum 1990’lara
kıyasla daha farklı bir yaklaşımdı. 1992 yılında Abhazlar ile Gürcüler arasındaki Abhazya
Savaşı’nda Türkiye’nin aktif arabulucuğu düşünüldüğünde, 2008 yılındaki krizde de tıpkı
2004’te Gürcistan’ın Acara Özerk Bölgesiyle yaşadığı soruna yaklaşıldığı gibi yaklaşıldığını,
doğrudan müdahil olunmadığını ve Gürcistan’a desteğin ölçülü bir diplomasi dili ile yapıldığını görüyoruz.
Bununla beraber Türkiye savaş sonrasında savaş sırasındaki kadar pasif kalmadı. Kafkas İstikrar ve İşbirliği Platformu (KİİP) önerisi ile öneriyi götürdüğü 4 ülke üzerinden sıkı
bir mekik diplomasisini başlattı. Güney Ka kasya ülkeleri ile Rusya’yı bir araya getirebilecek
bir işbirliği platformu olarak tasarlanan KİİP bu anlamda dönemin prensiplerinden önleyici
diplomasi örneklerinden biri olarak da kabul edilebilir. Bu teklif ile Türkiye, bölge ülkeleri
arasında iletişimi kolaylaştırarak, istikrar, güven ve işbirliği oluşturmaya yönelik bir çerçeve
sunmak istemiştir (Babacan). Platformun ilk toplantısı aynı yılın Aralık ayında Helsinki’de
AGİT’in Bakanlar Konseyi toplantısı sırasında yapılmış, 2009 Ocak ayında düzenlenen platformun ikinci toplantısı ise İstanbul’da gerçekleşmiştir. Toplantıya Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan dış işleri bakan yardımcıları düzeyinde katılmıştır. Ağustos
ayındaki sıcak çatışmaların hemen ardından beş ülkenin Türkiye’nin inisiyati i ile ikinci kez
bir araya gelmeleri önemli bir potansiyele işaret etse de Rusya-Gürcistan, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ikili sorunların yarattığı uzlaşmazlık ortamı neticesinde platform
kurumsallaşamamıştır (Şir). Özellikle Karabağ sorunu çözülmeden Ka kas Platformunun
işlerlik kazanamayacağını belirten Azerbaycan ve de Platform’da AB ve ABD varlığının olmamasından kaygılanan Gürcistan öneriyi sahiplenmemiştir. Sonuç olarak platform önerisi
kurumsallaşamadan rafa kalkmıştır. Bunun akabinde Türkiye, savaştan çıkan ve ciddi maddi
kayıplar yaşayan Gürcistan ile ilişkilerine ekonomik temelli politikalara ağırlık vererek devam etmiştir. 2009 yılında Gürcistan’a vize serbestisi sağlanması ile ivme kazanan iki yönlü
turizm hem ekonomik canlanmayı hem de toplumların birbirini tanımasıyla kültürel hareketliliği desteklemiştir. Davutoğlu dönemi sona ererken Gürcistan, Türkiye için Azerbaycan’la birlikte bölgedeki stratejik eksen üzerinde durmaktaydı.
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Dağlık Karabağ Sorunu ve Ermenistan Açılımı Ekseninde Azerbaycan,
Ermenistan ve Türkiye İlişkileri
Örnek olay olarak ele alınması planlanan Ermenistan Açılımı ve Azerbaycan-Ermenistan arasında 29 yıllık bir mazisi olan Dağlık Karabağ sorunu gerek tara ların, gerek gelişmelerin kronolojisinin, gerekse varoluş sebeplerinin aynı olması sebebiyle aynı başlık altında
kronolojik ilerleme ile incelenecektir. Gerçekten de Ermenistan ile normalleşme sürecinin
gerekçelerinden biri Dağlık Karabağ sorunu iken açılımın sonuçlandırılamamasının gerekçelerinden biri yine Dağlık Karabağ sorunudur. Bu bağlamda bu üç ülkenin birbirileriyle
olan ilişkilerinin belirleyicisi yine kendileridir.
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Bu makalenin yazıldığı 2021 yılı itibariyle Ermenistan’ın saldırıya geçmesi sebebiyle 29
Eylül 2020’de başlayıp 10 Kasım 2020’de sonuçlanan II. Karabağ savaşı Rusya’nın arabuluculuğunda ve Azerbaycan’ın askeri ve diplomatik zaferiyle “şimdilik” sona ermiş görünüyor.
Bununla birlikte Dağlık Karabağ sorununun 29 yıllık bir geçmişi vardır ve 2020 Kasım ayına
kadar geçen bunca sürede insani anlamda Hocalı katliamı gibi büyük acıların sebebi, dış
politika anlamında ise Türkiye için önemli bir öncelik olmuştur. Davutoğlu, bunun sebebini
paylaştığımız tarihi, kültürel değerler ve sahip olduğumuz ortak dil, din ve soy bağına ek
olarak “Azerbaycan’ın Türkiye için genel olarak Ka kaslar’da, özel olarak Güney Ka kasya’da
en önemli stratejik mütte ik” olması ve de Azerbaycan’ın Ka kaslar’da kazanacağı istikrarlı
ve güçlü konumun Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını arttırabilmesi ve Hazar’a yönelik politikalar geliştirebilmesi için de gerekli (Stratejik 127-128) olması olarak açıklar. Bu bağlamda
1993 yılında Ermenistan’ın Azerbaycan’a bağlı Kelceber’i işgaliyle başlayan çatışmaları ve
sonrasında Azerbaycan’ın yaklaşık beşte birinin Ermeni işgali altına girmiş olmasını “Türkiye’nin Soğuk Savaş sonrası dönemde karşılaştığı en önemli stratejik kayıp” (Davutoğlu,
Stratejik 127) olarak tanımlar. Bu işgal neticesinde Azerbaycan iç karışıklıklar yaşamış ve
seçimle gelen Cumhurbaşkanı Elçibey görevinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Yerine gelen
eski Politbüro üyesi Haydar Aliyev ilk re leks olarak yeniden Rusya’ya yakınlaşmış ama iktidarının oturduğu yıllarda Türkiye’yi de dâhil ederek daha dengeleyici bir politika izlemeye
başlamıştır. Bununla beraber Rus-Ermeni yakınlaşması ve İran’ın bölgeye yönelik politikaları her an stratejik hassasiyetler doğurabilecek bir durumdadır. Bu bağlamlardan bakıldığında Ermeni-Azeri çatışmasının sıradan bir sınır anlaşmazlığı olmadığını ortadadır. Çünkü
sonuçları itibariyle Azerbaycan’ın iç bütünlüğünü, istikrarını ve güvenliğini etkilemektedir.
Bu da Dağlık Karabağ meselesinin çözümünün neden Azerbaycan’ın en önemli dış politika önceliği olduğunu açıklamaktadır. Bu anlamda Azerbaycan’ın kabul edeceği tek çözüm
Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycan bütünlüğü içine alınmasıdır. Stratejik ortağı olarak
gördüğü Azerbaycan’ın hayati olarak algıladığı bu meselede Türkiye her zaman Azerbaycan
yanlısı bir politika izlemiş ve Kelceber’in işgal edildiği 1993 yılından itibaren Ermenistan
sınırını kapatmıştır. Maalesef yıllar için konunun çözümüne dair Türkiye dışında bölgesel
veya küresel aktörlerden fazla bir destek alınamamıştır. En sonunda işgalin 15. yılında 14
Mart 2008’de BM Genel Kurulunda “Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarındaki durum”
başlıklı karar tasarısı uzun görüşmelerin ardından onaylanmış ve Ermenistan’ın işgalci ülke
konumda olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bu karara rağmen dış dünya sessiz kalmayı tercih
etmiştir. Bu bağlamda Davutoğlu, “dünya ekonomisinin büyük kısmını elinde tutan ekono-
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mik hiyerarşi” olarak tanımladığı küresel aktörlerin sistem üzerindeki baskısını eleştirirken
Dağlık Karabağ sorununu da bu çerçeveye oturtmuş ve şöyle demiştir:
“….Ekonomik hiyerarşi budur. Dünyanın en stratejik kuşağını İslam ülkeleri oluşturacak
ama kendileri ile ilgili hiçbir kararda o toplumların söz hakkı olmayacak…12 yıl içinde hiçbir
anlaşma yapılmadığı için bütün çatışmalar donduruldu, sorunlar da.. Irak Kuveyt’i işgal etti
ve cezalandırıldı, üçe bölündü. Irak’ın statüsü ne, belli değil. Sadece ateşkes yapıldığı biliniyor. Ermenistan, Azerbaycan’ın beşte birini işgal etti, ateşkes var. Bosna’da yapıldığı söylenen anlaşma, anlaşma değil, ateşkestir. Filistin’le İsrail Orta Doğu Barış Süreci bir ateşkestir
(Davutoğlu, Stratejik 19)”.
Bu bağlamda BM kararına rağmen hiçbir somut çıktı alınamamasıyla Karabağ sorunu
da Davutoğlu’nun gözünde “dondurulmuş” bir sorun halini almıştı ve Türkiye’nin bölgedeki
hareket kabiliyetini oldukça sınırlayan bir mesele olarak masada duruyordu. Kısa süre sonra
patlak veren Rus-Gürcü savaşının bölgedeki Rus varlığını hatırlatması ve sadece 5 günde
tüm dengeleri değiştirmesi üzerine Dış İşleri Bakanlığına atanır atanmaz ikri temellerini
oluşturduğu “komşularla sıfır sorun” politikasını Ermenistan özelinde uygulamaya koydu.
Bu bağlamda komşularla sıfır sorun politikası Davutoğlu’nun ortaya koyduğu dış politika unsurları arasında en çok tepki çeken, tartışma yaratan ve gerçekçi bulunmayanı idi.
Türkiye’nin Ermenistan’la sınırlarını kapatarak Dağlık Karabağ sorununda bir tarafa dönüşmesinin dışında en önemli nedenleri hiç kuşkusuz 1915 olayları sebebiyle Ermenistan’ın
Türkiye hakkındaki soykırım iddiaları, diasporası aracılığı ile aleyhimize yürüttükleri lobi
faaliyetleri ve Ermenistan’ın dolaylı toprak talepleriydi.
Bununla beraber Davutoğlu sınır komşumuz Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesini sağlamak niyetindeydi. 2008 yılına kadar sessiz bir diplomasi yürütülüp zaman zaman
Ermenistan’a gerek Başbakan gerek Cumhurbaşkanı nezdinde çağrı yapılsa da Robert Koçaryan’ın çözümsüzlük yanlısı sert politikaları bu çağrıları cevapsız bırakmıştı. Yine de Davutoğlu proaktif politikalarını sürdürüyordu. Konunun Davutoğlu için önemi, Ermenistan’la
diplomatik ilişkilerin olmamasının Türkiye için tasarladığı bölgesinde barış diplomasisi yürüten lider ülke idealinin ve “sorun değil çözüm üreten ülke” iddiasının önüne set çekmesi ve
bölge ile ilgili izlenebilecek olan politikaları kısırlaştırıp sorunları çözümsüzlüğe mahkûm
etmesiydi. Davutoğlu’nun söylemlerinde Dağlık Karabağ sorununun çok önemli olmakla
birlikte Ka kasya politikasının Azerbaycan-Ermenistan çatışması odağında ele alınmasının
bölgeye yönelik çok yönlü bir politika geliştirilememesi ile sonuçlanacağı savı büyük yer
tutmaktaydı. Buna ek olarak o dönem Amerikan Başkanlığı’na seçilen Barack Obama’nın Ermeni tezlerine yakın durması ve AB’den gelen çözüm baskısı da süreç konusundaki ısrarını
tetikliyordu. Davutoğlu bu süreçte iki ülke arasında var olan önyargıları kırmak ve hakları
yakınlaştırmak amacı ile bazı sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının toplumsal aktörler düzeyinde çalışmasını da desteklemekteydi (Cicioğlu 87). Bu politikası hem sivil toplum örgütleri gibi yumuşak güç unsurlarını mobilize etmesi hem de bürokratların başaramadığı
noktada konuyu toplumlararası ilişki zeminine taşıması gerektiğine dair söylemleri ile de
örtüşüyordu.
171
171
| www.ejsr.org

Seçil Öraz Beşikçi

Süreç, Şubat 2008’de Ermenistan seçimlerinde Robert Koçaryan’ın yerine Serj Sarkisyan’ın seçilmesiyle olumlu bir havaya büründü (Kasım, Ermenistan 191-196). Türkiye’nin
kutlama mesajına gelen olumlu tepkinin devamı Temmuz 2008’de Sarkisyan’ın Gül’ü Ermenistan’da oynanacak olan Türkiye-Ermenistan futbol maçına davetiyle sonuçlandı. “Futbol diplomasisi” ile başlayan süreç bir ay sonra yaşanacak olan Rus-Gürcü savaşı sonrasında Türkiye’nin KİİP tekli ine Ermenistan’ı da dâhil etmesiyle hızlandı. Eylül ayında ise Gül
önce Erivan’ı birkaç gün sonrasında ise Bakü’yü ziyaret etti. Burada Ka kasya’daki hassas
dengeleri bozmama ve Azerbaycan’ı süreçle ilgili huzursuz etmeme isteği kendini belli etmekteydi. KİİP’in ikinci toplantısı sonrasında ise görüşme tra iği iyice hızlanmıştı. Eş zamanlı olarak Türkiye, Bakü’nün hassasiyetlerine özen gösteriyor, her temasla ilgili Bakü’yü
bilgilendiriyor ve görüşmelerin üçlü seviyeye çıkarılması için gayret gösteriyordu (Çandar,
Ermenistan). Azerbaycan’ın hassasiyeti dikkate alınarak gerek Erdoğan, gerek Gül, gerek Davutoğlu Bakü’yle yaptığı görüşmelerde ve sıklaşan ziyaretlerinde bu politika ile amaçladıklarını ortaya koyuyordu. “Ermenistan’ın işgal ettiği bölgelerden çıkmadığı” sürece sınırlarını
açmayacakları konusunda kendilerine güvenmelerini istiyorlar ve Ermeni açılımı üzerinden
gelişecek normalleşme sürecinde oluşacak iyi niyet ve güven ortamının Dağlık Karabağ konusuna çözüm getireceğine inandıklarını yineliyorlardı. Bununla birlikte Obama’nın 6 Nisan’daki Türkiye ziyaretinin ve 24 Nisan tarihinin yaklaşmasının verdiği baskıyla 22 Nisan
2009’da Türkiye ve Ermenistan arasındaki yol haritası belirlendi (Çelikpala 115).
Bununla beraber yol haritasında Azerbaycan veya Dağlık Karabağ ile ilgili hiç bir vurgu olmaması nedeniyle Azerbaycan tarafından ilk tepkiler gelmeye başladı ve ilişkiler hiç
olmadığı kadar gerildi. İlham Aliyev’in Türkiye için düzenlediği doğal gaz iyatlarında artırıma gideceğini açıklaması ilişkilerin zemininin değişmeye başladığının göstergesiydi. Bunun üzerine Mayıs ayında Bakü’ye giden Erdoğan hem Aliyev’le görüştü hem de Azerbaycan
parlamentosunda “Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmediği sürece
sınırların açılmayacağı” sözünü yineledi. Erdoğan’ın ziyareti sonrası Azerbaycan tarafı tatmin olduğunu açıklasa da (Karan) süreç diken üstünde devam ediyordu.
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Bu noktadan hareketle iki tarafça da “stratejik” olarak tanımlanan Türkiye-Azerbaycan
ilişkilerini bu açıdan değerlendirmek yerinde olacaktır. Ermenistan açılımı Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin kırılgan yapısını ortaya koymuştur. Bu kırılganlığın sebebi aslında ikili
ilişkilerin stratejik bir temelden ziyade soy, dil, din bağı ve kardeşlik tematiği üzerine kurulu
olmasıdır. İkili ilişkiler de yaygın şekilde kabul gören “bir millet, iki devlet” söylemi de ilişkilerin duygusal yanını göstermektedir. Ne var ki bu duygusal tanımlama toplumlararası ilişkileri
kuvvetlendirirken siyasi ilişkileri zedeler bir niteliktedir. Çünkü “dış politikada moral değerlerin öne çıkması ilişkileri reelpolitik zeminden uzaklaştırmakta ve yüksek beklentilere neden
olmaktadır (Ekşi 98-99). Bu beklenti sebebiyledir ki Türkiye’nin Karabağ politikasında hiçbir
değişiklik olmayacağını yinelese de Ermenistan’la normalleşme süreci ikili ilişkiler de tansiyonu yükseltmiştir. Aliyev’in açılım sürecinde doğal gaz kartını açması ve normalleşme sürecinin
sekteye uğramasının hemen ardından 5 milyar dolarlık SOCAR projesinin imzalarının atılması
(Milliyet) ise ikili ülke arasında stratejik olarak değerlendirilmeye en yakın “enerji politikasının” da kırılgan zemini ortaya koymuş oldu. Bu anlamda Ermenistan’la normalleşme süreci
Azerbaycan’la ilişkilerimiz de bir kırılma noktası halini aldı.

Türk dış politikasında Davutoğlu dönemi ve Stratejik Derinlik Doktrini:
Güney Ka kasya ülkeleri örneği

Azerbaycan’la tansiyon Ekim 2009’da İsviçre’nin arabuluculuğunda gerçekleşen ikili
görüşme ve bu görüşmeden doğan iki protokol ile daha da yükselecekti: “Diplomatik İlişkilerin Tesisi” ve “İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi” protokolleri. Diplomatik İlişkilerin Tesisi
Protokolünde “tara ların ikili ve uluslararası ilişkilerinde, eşitlik, egemenlik, diğer ülkelerin
iç işlerine müdahale etmeme, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkelerine saygılı olacaklarını” teyit edilmişti. İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi Protokolünde ise “kapalı olan
sınırın protokollerin onayını takip eden iki ay içerisinde açılması” öngörülmekteydi (Balcı,
2013, 302) . Protokolde sonrasında tartışmalara neden olacak madde ise siyasi istişareden
enerji altyapı ve şebekelerine, hukuki konulardan ticaret, turizm ve ekonomik işbirliğine
ve de tarihsel boyuta ilişkin alt komisyonlar kurulması ile ilgili madde idi. Çünkü kurulacak
olan alt komisyonlarından biri olan “uluslararası tarih komisyonunda” 1915 olaylarını da
içine alan bir dönemi tarihsel kaynak ve arşivler üzerinden bağımsız uluslararası uzmanlarca incelenecekti (Çelikpala 17). Burada Türkiye’nin amacı Davutoğlu’nun deyimiyle “adil bir
hafıza” yaratmak ve 1915 olaylarını siyasilere değil de tarihçilere bırakmaktı.1 Ermenistan
tarafı ise bu komisyonun Anadolu’daki Ermeni tarihini araştırmakla sınırlı kalacağını düşünüyordu. Bu noktada yaşanan yorum farkları ve çıkan tartışmalar protokollerin imzalanmasından sonraki onay sürecinde yaşanacakların habercisiydi.
Buna göre Ermenistan’daki hukuk düzeni gereği Sarkisyan protokolleri onaylanması
Anayasa Mahkemesine göndermiştir. Ocak 2010’da Anayasa Mahkemesi protokolleri hukuka uygun bulduğunu açıklamıştır. Ne var ki gerekçeli kararda anlaşılmıştır ki Ermenistan
Anayasa Mahkemesi tarafından protokoldeki bazı hususlar yorum yoluyla değiştirilmiştir.
Değiştirilen maddeler ise soykırım iddiaları ve sınırın tanınması üzerine olanlardır. Sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin tesisi konuları ise uygulanması gereken ana hususlar
olarak kabul edilmiştir. Protokollerdeki diğer yükümlülüklerin ancak bundan sonra hukuken sonuç doğuracağı belirtilmektedir (Lütem 293- 296). Bu durum Protokolleri sadece
Ermenistan’ın çıkarlarını savunan araçlar hale getirmektedir. Bu durum Türkiye’de büyük
tepki çekmiştir. Davutoğlu’nun Ermeni meslektaşı Nalbatyan ile görüşmesinden de bir sonuç çıkmayınca Protokoller karşılıklı olarak askıya alınmış ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi süreci de en başa dönmüştür. Bu süreçten sonra Sarkisyan, Türkiye’nin
komşularla sıfır sorun politikasını sorgulayan demeçler vermiş ve Türkiye’nin bu politika ile
elde etmek istediği her durumda boyun eğen komşular yaratmaksa Ermenistan’ın onlardan
biri olmayacağını vurgulayarak daha önce yapmadığı sertlikte yorumlar yapmıştır. (Lütem
314). Buna rağmen 2010 sonrasında da Türkiye zaman zaman Ermenistan tarafına protokolleri orijinal haliyle imzalamaları halinde sınırların açılacağını ve normalleşme sürecine
devam edilebileceğini bildirmiştir. Buna rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin ön koşula bağlı olmadan normalleşmesi gerektiğinin altını çizen Ermenistan tarafından olumlu de sonuç
alınamamıştır. Bu bağlamda Davutoğlu dönemine dair bahsedilecek son gelişme 2014 yılın-

1

1915 olayları ile ilgili Davutoğlu’nun düşüncesi ortak tarihimiz gibi ortak acımızı da paylaşmak üstüneydi. O dönemde olanları reddetmemekle birlikte tek taraflı bir suç beyanını kesinlikle reddediyordu. Yaşanan acının ortak olduğunu
Türklerinde pek çok coğrafyada aynı acıya maruz kaldığını, koca bir imparatorluğun çöküş döneminde yaşananlardan
Türkiye’nin sorumlu tutulamayacağını belirtiyordu. Sonuçta Türkler ve Ermeniler yüzyıllarca sorunsuz yaşamışlardı
ve sadece kısa bir dönem üstünden değerlendirme yapmak bu açıdan da yanlıştı.
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da Başbakan Erdoğan’ın 24 Nisan’da yayınladığı 1915 olaylarına ilişkin mesajıdır.1 Mesajın
en kritik kısmı 1915 olaylarında ölen kişilerin torunlarına taziye dilenmiş olmasıdır. Ek olarak çekilen acılar arasında bir denge kurulmaya çalışılması ve adil hafızaya vurgu yapılması
da iyi niyet mesajıdır (Lütem 354). Erdoğan’ın bu mesajının ardından Davutoğlu’nun The
Guardian’da yayınlanan makalesinde Erdoğan’ın mesajıyla 2009’da kaçırılan uzlaşma fırsatını tekrar yakalama şansının kaçırılmaması gerektiğini (Davutoğlu, Turks and Armenians)
yazdıysa da Sarkisyan’ın Türkiye’yi suçlayan söylemlerinde bir değişiklik yaratamamıştır.

Değerlendirme ve Sonuç:
Çalışma da Güney Ka kasya’daki üç ülke ve onlarla ilgili dış politika tercihlerini belirleyen üç örnek olay bağlamında Davutoğlu dönemi Türk dış politikasının Güney Ka kasya’ya
yönelik dış politika perspekti leri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu tespit için şu iki temel
soruya cevap aranmıştır: (1) “Stratejik Derinlik Doktrini” bağlamında Türk dış politikasına
eklemlenen yeni unsurların Güney Ka kasya özelinde uygulama alanı bulabilmiş midir? ve
(2) Eğer uygulanabildiyse ikili ve bölgesel ilişkilere yansıması ne olmuştur?
Bu bağlamda ilk olarak Davutoğlu’nun Sovyet sonrası dönemde Güney Ka kasya’ya ait
Türk dış politikasına getirdiği eleştiriler ve yayınlarına yansıttığı ikir dünyası üzerinden
genelde Güney Ka kasya’ya özelde ise Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’a bakış açısı ortaya konmuştur. Davutoğlu’nun yakın kara havzası olarak kategorileştirdiği Güney Ka kasya
ile ilişkiler Türkiye’yi merkez ülke konumuna alarak değerlendirilmiştir. Buna göre her ne
kadar bölgedeki her olay doğrudan Türkiye’yi ilgilendirse de ve komşu ülkelerdeki sorun ve
istikrarsızlık Türkiye’yi direkt etkilese de daha önceki dönemlerde tercih edilen müdahaleci, statükocu, statik ve reaksiyoner politika tercihleri reddedilmiştir. Bölgesel ilişkilerin zeminine sadece güvenlik kaygısını ve askeri ortaklığı değil aynı zamanda karşılıklı bağımlılığı
sağlayacak ticaret, ekonomi ve enerji politikalarının da eklenmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Yine Güney Ka kasya özelinde öne çıkan konular olan etnik çatışmaların savaşa dönme riski,
enerji hatlarının güvenliği ve bölgedeki küresel ve bölgesel güçlerin varlığı gibi hususlar göz
önüne alındığında bölgede izlenmesi gereken dış politika unsurlarının (1) ritmik diplomasiyle desteklenen proaktif politika (2) tek boyuta indirgenmemiş çok boyutlu dış politika
(3) komşularla sıfır sorun politikası ve (4) sorun değil çözüm üreten aktör olma olduğu
sonucuna varılmıştır.
Ülkeler özelinde değerlendirmelerde de ise ilk olarak 2008 Rus-Gürcü Savaşı bağlamında Gürcistan ele alınmıştır. Güney Osetya merkezli savaşın bölgedeki dengeleri ve Türkiye’nin bölgeye bakışını değiştirdiğinden bahsedilmiştir. Bu bağlamda özellikle 2008 sonrası
dönemde Türkiye’nin dış politika yaklaşımına ve bu yaklaşımın somut bir önerisi olarak
KİİP tekli ine yer verilmiştir. Özellikle Azerbaycan ve Ermenistan’ın çekincesiyle teklif işlerlik kazanamasa da Davutoğlu politika unsurlarının pratiğe konmuş olması bakımından
önemlidir. Bu bağlamda KİİP’in ortaya konuş şekli, amaçları ve yöntemleri bağlamında düşünüldüğünde Davutoğlu’nun vurguladığı komşularla sorunları sıfıra indirebilmek, sorun
değil çözüm odaklı olmak amacıyla diplomasinin tüm araçlarıyla kullanıldığını, çok boyutlu
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Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1915 Olaylarına İlişkin Mesajının tam metni için bkz. Lütem, 351-353.
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aktif bir dış politika anlayışının yanı başımızdaki bu krizde etkili kılınmaya çalışıldığını görüyoruz. Daha önceki deneyimlerden farklı olarak Türkiye bu öneri ile daha önceden sorun bazlı ve ikili ilişkiler çerçevesinde yaklaştığı bölgeye ilk kez bir bütün olarak yaklaşmış
ve çözümü getirecek ana ekseni çözümsüzlüğü yaratan tüm aktörleri bir araya getirerek
aramıştır. Bu örnek bağlamında ana eksen Ka kasya’da istikrarı ve ekonomik canlanmayı
sağlamaktır ve ülkelerin birbirleriyle yaşadığı ikili çatışmaların ana eksenden kopulmasını
önleme amacı taşımaktadır. Bu amaçla sorun “Türkiye-Ermenistan”, “Azerbaycan-Ermenistan” veya “Rusya-Gürcistan” gerginliğine indirgenmemiş, Türkiye, Azerbaycan ile Ermenistan’ı Rusya ile Gürcistan’ı birlikte oturmaya ikna ettiği masada arabuluculuk rolü üstlenerek
Davutoğlu’nun “tek konuya indirgenmeyen çok boyutlu dış politika” ideali reelpolitik de denenmiştir.
Azerbaycan ve Ermenistan özelindeki örnek olaylar Dağlık Karabağ sorunu ve Ermenistan açılım ise birbirleriyle olan yakın ilintisi sebebiyle birlikte incelenmiştir. Ermenistan’la
ilişkilerin normalleşme süreci komşularla sıfır sorun politikasının Ka kaslar’daki uygulama
alanıydı. Normalleşmenin Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan için bir kazan-kazan sonucu
yaratacağı düşünülerek yola çıkılmıştı. Dolayısıyla çıkış noktası açısından Davutoğlu’nun sahada aktif ve canlı bir politika izleme ve sorun alanları ile ilgili tüm aktörleri çözüm odaklı
bir çatı altında bir araya getirecek lider ülke ikriyle uyumluydu. Ek olarak Ermeni açılımı
süreci boyunca kullanılan diplomasi dili, Ermenistan, Azerbaycan zaman zaman ABD ve AB
ile eşzamanlı yürütülen ritmik diplomasi yine Davutoğlu’nun stratejisini yansıtır niteliktedir. Bununla birlikte komşularla sıfır sorun politikasının etkilerine bakılacak olursa her iki
ülke açısından da gerek iç politika undurları gerek psikolojik faktörler nedeniyle sürecin
işletilemediği görülmektedir. Ek olarak Azerbaycan’la ilişkilerimizde bir güven bunalımı yaratmıştır. Azerbaycan ile ilişkilerde ortaya çıkan bu kırılganlık ise Davutoğlu’nun Azerbaycan’la ilişkilerde öne çıkardığı “stratejik ortaklık” hususunun yerinde olduğu göstermektedir. Bununla birlikte kendisinin döneminde bu hususun reelpolitik düzleme tam manasıyla
geçirilemediği de görülmektedir.
Sonuç olarak Davutoğlu, Güney Ka kasya politikasında teorilendirdiği dış politika unsurlarını uygulama alanı bulmuştur. En dikkat çekici husus politikalarını bir bütünü tamamlayacak nitelikte oluşturmuş ve uygulamış olmasıdır. Uluslararası konjonktürün çok hızlı değişebildiği günümüzde dış politikada en hızlı ve en doğru kararları alabilmek adına aktif bir
politika yürütmüştür. Bununla birlikte bölgesel çatışmalarda ve sorunlarda bir bütün olarak
gördüğü Türkiye’nin çıkarları ve bölgesel çıkarları koruyabilmek için daha realist araçlara
ve uygulamalara gerek olduğu anlaşılmaktadır.
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Abstract
Climate change is a global issue that has proven individual state-centred responses inadequate
and it necessitates sustainable collective actions. It requires cooperation and coordination at
global, national and local levels to tackle with its adverse effects. This study argues that climate
change’s cross-cutting nature and its effects compel states to adapt a new governance approach
as the most effective tool. Turkey as a part of the Mediterranean Basin is de ined as one of the
most vulnerable to the adverse effects of climate change. Its position on global climate change
governance is intertwined with its priorities for economic development which makes it a “unique”
party to the current global climate change regime because of its “special circumstances”. This study
analyses the case of Turkey by identifying the reasons behind Turkey’s attitude and position in its
integration into the global climate change regime as well as its national responses to issues arising
from climate change. It aims to evaluate: the determinants of Turkey’s approach to climate change
governance and Turkey’s formulation of its national climate change policies. Also, it interrogates
the ef iciency of Turkey’s steps taken towards climate change mitigation. In order to analyse
Turkey’s existing national structure regarding climate change governance, of icial documents such
as strategy papers and action plans composed by Turkey and framework documents generated by
international organisations, mainly the UN, are used as primary sources as well as the prominent
publications as secondary resources. This study concludes that Turkey’s climate change policies
and governance structure are still at an early stage. There is a need for a shift in its policy patterns
towards climate change governance in the post-Paris Agreement context.
Keywords: Turkey, Climate Change, Governance, National Policies.
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INTRODUCTION
Climate change is one of the challenges that the international society is exposed to its
effects. It affects nation-states, humankind and living beings regardless of the borders they
live in and the socio-economic development level they have. It has adverse effects on all kinds
of systems humans created by changing and distorting the ecological cycles, ecosystems and
biodiversity as well as creating new interdependency problems (Özer and Atvur 310). As
a result of the distortion of the climatic patterns, natural disasters such loods, droughts,
tsunamis, storms, and heat waves have become more frequent and intense. These incidents
render humans and states vulnerable and lead to several problems such as increases in
unemployment, poverty, migration and mortality levels especially in developing countries.
Climate change has been increasingly associated with the concept of threat for not just
national security but more and more for human security. As one of the earliest international
attempts to warn against inertia in the international society to cope with the adverse effects
of climate change, the World Commission on Environment and Development in its report
titled “Our Common Future” in 1989 pointed to the link between security, environment,
peace and sustainable development by associating environmental stress as a source
of con lict and climate change as a global threat (United Nations, Report of the World
Commission on Environment and Development: Our Common Future). The United Nations
Development Programme (UNDP) in its Human Development Report in 1994 has identi ied
climate change as a form of threat for human security at the global level (The United Nations
Development Programme).
Combatting the threats, problems and challenges arising from climate change requires
global action, responses, and solutions. Turkey as a part of the Mediterranean Basin is
de ined as one of the most vulnerable to the adverse effects of climate change, especially
the reduction of water reduction, deserti ication, and ecological degradation (T.C. Dışişleri
Bakanlığı). This study analyses the case of Turkey by identifying the reasons behind Turkey’s
attitude and position in its integration into the global climate change regime as well as its
national responses to issues arising from climate change. It argues that climate change’s
cross-cutting nature and its effects require states to adapt a new governance approach as the
most effective tool. Firstly, it reviews the concept of governance in relation to environmental
governance with a speci ic emphasis on climate change. Then, it aims to answer the following
research questions: What are the determinants of Turkey’s approach to climate change
governance? What are the determinants of Turkey’s formulation of its national climate
change policies? Does Turkey’s steps taken towards climate change are ef icient enough in
terms of mitigation policies? In order to ind answer to these questions, of icial documents
such as strategy papers and action plans composed by Turkey and framework documents
generated by international organisations, mainly the UN, are used as primary sources as
well as the prominent publications as secondary resources.
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1. Governance in Combatting Climate Change: Conceptual Framework
There is a variety of de initions of governance. While some conceptualizations take it
as synonym with government, others ascribe it social purposes. “Governance” and “good
governance” along with it have been associated with development since the early 1980s.
Herewith, these terms are mainly employed in relation to the state’s use of its social and
economic resources for development. Besides, the usage of these terms has evolved into
a meaning to embrace global problem solving. Beginning with the 1990s, the terms of
governance and good governance are used to de ine a process of interaction between state
and non-state actors, and to attribute importance to the civic realm, informal institutions,
legitimacy, protection of human rights, transparency, accountability, ef iciency and
participation by citizens in the management and performance of the administration (Weiss
795-800).
The more recent usage of the concept as “global governance” indicates the transformation
of world politics as globalisation has changed the nature and the range of problems
encountered by states. In this regard, the term global governance has been employed to point
to the inadequacy of state capacity for problem solving in the contemporary era (Biermann
and Pattberg 279). As negative consequences of economic and ecological globalisation,
climate change and environmental threats have the potential to pressure the effective use
of state resources and to make states more vulnerable (Lemos and Agrawal 300). Herewith,
the importance of governance approach becomes explicit since it contains the link between
the idea of the welfare or developmentalist state and the legitimacy of the state depending
on its ability to provide welfare or development (Biswas 189). As a reference to the concept’s
roots, Eckersley points to the emergence of environmental protection as the “subsidiary
task of the welfare state” in the 1970s and later its integration into the goals of economic
development (79).
Bevir describes governance as “any pattern of rule that arises either when the state is
dependent upon others or when the state plays little or no role” (3). Climate change as one
of the issues transcending national borders cannot be regulated by individual states (Özer
and Atvur 321). Therefore, combatting climate change necessitates governance mechanism
as it incorporates collective action. Biermann and Pattberg identify several matters in the
development of global environmental governance (280-284). The irst one is its characteristic
as multi-actor since the participation of the new actors such as networks of experts,
environmentalists and new agencies founded by states and the in luence of international
organisations have increased. The second one is the institutionalisation and formalisation
of non-state actors’ participation in global environmental governance thanks to new forms
of public-private and private-private cooperation. The third one is the emergence of new
institutional arrangements such as transnational regimes and networks.
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Plurality of variables related to ecological, social and economic aspects as well as its
interconnectedness to matters of international law and human rights render environmental
governance more complicated than other governance models (Özer 837-838). Savaşan
emphasizes the need for the plurality of actors to be involved in the legislation and policy-

Turkey’s climate change policies in the context of governance

making processes through interactive decision-making in a non-hierarchical way for climate
governance (545). Cross-border nature of climate change as an externality of globalisation
increases the importance of institutionalism since the state as an agent is forced to coordinate
its efforts and actions with other states, international organisations and non-governmental
organisations (NGOs) to ind solutions to relevant problems (Sinclair 36).
Since climate change is a multi-level process, its governance requires horizontal
cooperation which is the process of cooperation between state, market and civil society, and
vertical cooperation which refers to the coordination between bottom-up and top-down
levels (Özer 837). Cooperation and coordination at global, national and local levels become
crucial to tackle the climate issues, namely, prevention, mitigation and adaptation (Savaşan
545-546). Different levels necessitate different actors’ responsibilities for governance.
At the international level, the responsibility for governance of environmental matters is
undertaken by the UN and other NGOs. This role is undertaken by legislative bodies and
environmental agencies at the national level. Local municipalities undertake the main role
at the local level (Saraswat et al. 112-113).
As part of the multi-level process, the participation of NGOs at global, national and
local levels of environmental governance plays a crucial role since they function for the
betterment of the process by providing exchange of information, policy development and
implementation, evaluation and monitoring. The participation of the NGOs also enhances
the capacity of environmental governance by increasing its legitimacy, transparency,
accountability and ef iciency (Yıldırım and Ayna 412). Besides, Bayindir emphasizes the
signi icance of the involvement of transnational municipal networks in environmental
governance by providing urban responses to compensate for the failure of international
negotiations and the reluctance of national governments (1). Özer draws attention to the
signi icance of following a participatory and deliberative path for the increase in all actors’
internalisation and ownership of the environmental governance process (838).
2. Turkey’s Integration into Global Climate Change Regime
Turkey attended the Noordwijk Ministerial Conference held in 1989 as one of the
irst intergovernmental meetings on climate change and signed the declaration composed
at the end of the meeting (Turhan et al. 449) that recognized several key principles such
as “climate change as a common concern of humankind”, “the common but differentiated
responsibilities” and “the necessity of sustainable development” as a way to a climate treaty to
stabilise international “CO2 emissions and emissions of other greenhouse gases not controlled
by the Montreal Protocol” (United Nations Climate Change, The Noordwijk Ministerial
Declaration on Climate Change). However, Turkey was at a standstill on the formation of a
climate change regime until its rati ication of the the United Nations Framework Convention
on Climate Change (UNFCCC) in 2004 (Turhan et al. 449).
The UNFCCC as the irst international convention with a global agenda on combatting
climate change was opened to signature in 1992 and entered into force in 1994. Turkey’s
accession was delayed due to the debates about its position as a member of the Organisation
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for Economic Development and Cooperation (OECD) since it was included among the
Annex I and Annex II countries whom the Convention put the burden on to lead the way
(United Nations Climate Change, Turkey’s Fourth Biennial Report). Annex I includes
developed countries as they are considered to be the source of the most GHG emissions
and it lays responsibilities on these countries to reduce GHG emissions. In addition to this
responsibility, Annex II countries are obligated to provide inancial and technical support to
especially developing countries (United Nations, United Nations Framework Convention on
Climate Change).
Turkey’s absenting itself from the international efforts for a climate change regime
stemmed from its categorisation as a developed country due to its membership to the OECD,
which would bring the commitment of reducing GHG emissions at the same ratio with the EU,
USA and Japan as well as undertaking the inancial burden under the Convention (Duru 40).
At irst, Turkey was opposed to being categorised as an Annex I or II party on the grounds of
its socio-economic position and refused to sign the Convention. As of 2000, Turkey altered
its position on not to be included in both annexes. It started to follow a policy to be excluded
from only Annex II and be included in Annex I with “special circumstances” (Kayhan 270).
Turkey’s preference in the negotiations of the UNFCCC was to refrain from being included
as a party to be committed to reduce the GHG emissions as well as to bene it from the support
mechanisms for developing countries (Savaşan 542). At the end of the negotiations, Turkey
was removed from the Annex II list in 2001 and has become a party to the Convention as
an Annex I country in 2004. Besides, Turkey’s special circumstances that put Turkey in a
different position from other Annex I countries were recognized in 2010, 2011, 2012 and
2014 Conference of Parties decisions. Special circumstances underline the importance of
inancial, technological and capacity-building support to the developing countries for the
implementation of the Convention (T.R. Ministry of Foreign Affairs).
Since Turkey’s special circumstances were recognised of icially, it was not subject to
any emission reduction or limitation obligations. Turkey argues its position with an Annex I
party with special circumstances as different from other Annex I Parties to be in line with the
“common but differentiated responsibilities” principle of the Convention (United Nations
Climate Change, Turkey’s Fourth Biennial Report). Its position to the UNFCCC climate change
regime remains unique as it has been the only recognised country with special circumstances
under the Annex I that makes “it a ‘developing country’ among ‘developed countries’” (Turhan
et al. 454).
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In line with the “common but differentiated responsibilities” principle of the Convention,
the Kyoto Protocol to the UNFCCC was adopted in 1997 and brought obligatory commitments
to the developed countries for GHG emission limitation or reduction. Under the Protocol,
Annex B countries that are included in the Annex I to the Convention have the quanti ied
emission limitation or reduction commitment. For the irst commitment period of 2008 to
2012, the Protocol determined its target as reduction of the developed countries’ overall
emissions by at least 5% below 1990 levels (United Nations Climate Change, Kyoto Protocol
to the United Nations Framework Convention on Climate Change). Turkey became a party to
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the Kyoto Protocol in 2009. However, its accession to the Protocol was not much of a change
in its approach to the global climate change regime. Turkey was not a party to the UNFCCC
when the Annex B list of the Protocol was adopted. Therefore, it is not included in the Annex
B list and do not have any emission reduction or limitation obligations under the Kyoto
Protocol (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kyoto Protokolü).
As the Kyoto Protocol was to be terminated in 2020, 195 countries adopted the Paris
Agreement in 2015 as the irst-ever legally binding global climate change agreement. The
Paris Agreement constitutes a milestone for the global climate change regime in terms of its
participants and the innovations it brought about. It does not maintain the rigid classi ication
between developed and developing countries since it does not refer to the annexes of the
UNFCCC. However, it has not eliminated this differentiation system as it “is made operational
on the basis of the Paris Agreement’s pillars, from mitigation to adaptation and from climate
inance and transparency” still based on developed versus developing country Parties which
are not de ined by the Agreement (Mazlum 147).
The Paris Agreement introduced a common framework for all countries to commit
themselves to cope with climate change. The most signi icant changes brought about by
the Agreement are the introduction of the review system that leaves it to the Parties to
determine their own mitigation contributions and the Intended Nationally Determined
Contributions (INDC) via which the Parties commit their own voluntary targets and report
their emissions and implementation efforts on a regular basis (Mazlum 146). The INDC
re lects the “common but differentiated responsibilities” principle of the UNFCCC based
on different national capabilities, ambitions and circumstances (United Nations Climate
Change, Adoption of the Paris Agreement 21).
Turkey signed the Paris Agreement in 2016 but has not yet rati ied it. However, it
submitted its INDC to the UNFCCC. This signi ies that Turkey has GHG emissions reduction
target and commitment to take part in limiting global warming to below 2°C even if it is
on a voluntary basis (Savaşan 553). Turkey’s position on the global climate change regime
re lects its preference to act in accordance with the UNFCCC’s “common but differentiated
responsibilities” principle and different national capabilities indicated in the Paris
Agreement (T.R. Ministry of Foreign Affairs).
Pending rati ication of the Agreement stems from Turkey’s demands to be treated in the
same way with the other Parties in a similar position to access the inancing facilities and
mechanisms (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Paris Anlaşması). In this regard, the problem
of Turkey’s classi ication as a developed or developing country similar to the UNFCCC and
the Kyoto Protocol has been voiced by Turkey in its demand for a unique position to be
eligible as a developing country for access to the Green Climate Fund (Gençay et al. 219).
As the main resource allocation mechanism under the current climate change regime,
the Green Climate Fund aims to provide support from developed countries to developing
countries for their adaptation to the climate change and for their implementation of the
GHG emission reductions or limitations (Antimiani et al. 50). Compatible with its demand
to be in a unique position under the UNFCCC, the Kyoto Protocol and the Paris Agreement,
| www.ejsr.org
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Turkey prefers the application of a different criteria other than the OECD membership for
the operationalization of the “common but differentiated responsibilities” principle (Turhan
et. al., 455).
3. Recent Climate Change Indications of Turkey
According to Turkey’s national GHG inventory report published by Turkish Statistic
Institute on April 2020, the assessment regarding national GHG emissions for 1990-2018
period presents concrete statistics in which extent the governance towards climate change
mitigation has become more of a rising issue in Turkey. Accordingly, Turkey’s GHG emissions
have gradually increased and the increase rate of total emissions (except for the sector titled
“land use, land use change and forestry-LULUCF”) from 1990 to 2018 has been reported as
%137.5 (Turkish Statistical Institute 24). In the inventory report, energy sectors (71.6%)
come to prominent in terms of largest share in total GHG emissions (Turkish Statistical
Institute 27).
The other sectors following energy sector are listed respectively as industrial processes
and product use (12.5%), agriculture (12.5%) and waste (3.4%) (Turkish Statistical
Institute 27). The reason of energy sectors’ taking highest portion in total GHG emissions is
closely associated with high degree fossil fuels consumption in these sectors (Turhan et al.
451; Gokmenoglu and Sadeghieh 9). Energy sectors induce or anthropogenic high portion
of fossil fuels consumption causes an increase in concentrations of total GHG emissions and
harms the component of atmosphere (National Aeronautics and Space Administration).
According to 2016 data, Turkey’s total primary energy supplies comprise of 87.3% fossil
fuels and 12.4% renewable (T.R. Ministry of Environment and Urbanization, Seventh
National Communication of Turkey under the UNFCCC 32). These circumstances contribute
to global warming and deepen the need for governance also in energy policies based on
climate change mitigation and adaptation. In this term, inasmuch as energy sectors are the
main driver of increase in Turkey’s total emissions, ef icient energy policies and related
supportive regulations are essential complements of Turkey’s climate change governance.
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Turkey prepares “national communication” report once in every four years in conformity
with Annex-I country position and submit the report to the UNFCCC Secretariat. The last
and seventh national communication of Turkey was submitted to the UNFCCC in 2018 (T.R.
Ministry of Environment and Urbanization, Seventh National Communication of Turkey under
the UNFCCC 18). It includes recent-updated institutional, legal and political developments
and statistics with respect to climate change trends. In the report, it is stated that Turkey has
limited gas and oil reserves and these fossil fuels are not enough to meet the national demand.
Accordingly, Turkey is dependent on fossil fuels, since over 90% of petrol supply and over
99% of natural gas supply are imported from other countries (T.R. Ministry of Environment
and Urbanization, Seventh National Communication of Turkey under the UNFCCC 32). On the
other hand, while the portion of coal in total electricity generation is reported as 33.7%
in 2016, natural gas is amounted as %32.5 in the last national communication report of
Turkey (T.R. Ministry of Environment and Urbanization, Seventh National Communication of
Turkey under the UNFCCC 18). Fossil fuels dominancy in Turkey’s energy sectors as a main
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driver of the rising trend in GHG emissions, points to the importance of not only the need for
renewable energy but also systematic emissions’ reduction targets because of the existing
structure (Turhan et al. 451).
According to Change Performance Index- 2021, Turkey is ranked as number 42 in
terms of its general climate change performance among 57 countries (including European
Union members separately) and overall performance of European Union as a whole whose
emissions account for more than 90% of total GHG emissions in the world (Burck et al.
7). In the performance index, it is stated that none of the countries have achieved “very
high rating” or irst three ranking. For this reason, the ranking of countries starts from the
4th order in the performance index. The general climate change performance is estimated
by indexes of GHG emissions, energy use, climate policy and renewable energy (Burck et
al. 7). Besides, Climate Change Performance Index- 2021 ranks Turkey’s performance in
climate policy (covering related steps and measures) as number 58 and this performance
is categorized in “very low” rating (Burck et al. 15). Turkey’s denoted low rating both for
general “climate change” and “climate policy” performances pave the way for rethinking
upon the importance of harmonisation, coordination and ef iciency of multifaceted policy
areas and implementations towards climate change governance in Turkey.
4. Turkey’s Climate Change Policies, Responsible Institutions and Participation of
Non-Governmental Actors
The environmental and climate change regulations started to emerge in the 1970s
in several countries, Turkey’s approach to environment at that time remained within the
context of its potential use and bene its for economic development instead of focusing on
the solutions for environmental problems. Besides, environmental issues were handled in
the shadow of development policy priorities by reason of the fact that the existing structure
of industrial processes in Turkey and Turkey’s position as a developing country determined
the targets and priorities in terms of environment and climate change initiatives (Özışık 74).
Neglecting the environment’s integrity with other sectors and prioritizing the development
without being environment-focused led Turkey to place environmental values aside (Özışık
71). In this term, climate change is not a policy area in Turkey that is traced back to a longstanding governance process, rather it can be de ined as a newly rising issue in Turkey’s
governance agenda for recent years (Turhan et al.).
According to Turhan et al., Turkey’s climate change policies’ characteristic has been
developed in a “reactionary” context which has prioritized more international regulations
than domestic requirements (449). Turkey’s national policies towards climate change
have been more concerned as a governance issue mostly parallel with its recognition as a
candidate country for the EU membership in 1999 and then its rati ication of the UNFCCC in
2004 (Özışık 72). In compliance with the Environment and Climate Change (27th) Chapter of
EU Acquis that is opened to negotiations in 2009 within the context of Turkey’s accession to
the EU, it is expected from Turkey as a candidate country to adapt environmental protection,
climate change legal acts (including horizontal ones) and practice effective implementation
and good governance in harmony with international standards towards combatting climate
| www.ejsr.org
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change (European Commission; Savaşan 547). Furthermore, in conjunction with the
rati ication of the UNFCCC in 2004, climate change has turned into a topical issue gradually
in Turkey’s governance and policy making processes.
When Turkey’s legal acts in climate change is overviewed brie ly, it is considerable
to touch that the Constitution of the Republic of Turkey does not have any references to
“climate change” directly or indirectly. Instead, the constitution addresses “the protection of
environment” more from a general view under the 8th title of third section which comprises
“Social and Economic Rights and Duties” (Türkiye Büyük Millet Meclisi 11). On the other
side, Turkey’s Environmental Law (no. 2872) dated 1982 (then revised in 2006) covers the
general principles of environmental protection and pollution in 3rd article and in this article,
it is laid emphasis on combatting climate change, prevention of environmental pollution and
taking necessary measures in this realm (T.R. Ministry of Environment and Urbanization,
Seventh National Communication of Turkey under the UNFCCC 76).
The Environmental Law rendered more inclusive with respect to the ighting climate
change by including the terms of “combatting climate change, the implementation of circular
economy principles and surveillance of GHG emissions” into the scope of it as required by the
Law no. 7261 (12th article) (T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi 5912). However,
there is still not separated, detailed and direct narration with respect to climate change
in the law. Climate change measures are more embedded in the environmental protection
narration by remarking such issues and topics like obligatory standards for combatting
climate change, the promotion of the usage of renewable energy, green technology, electric
vehicles and the usage of market-based carbon trade mechanisms towards the surveillance
of GHG emissions (T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi 5912).
In virtue of being a signatory state of the UNFCCC, Turkey regularly has submitted
periodic reports and inventories to present national policies, legal acts, and related
governance initiatives towards climate change. Herein, reporting and following-up
developments with of icial submissions and reports regarding climate mitigation and
adaptation in a regular manner has created a space for enhancing a road map and future
projections towards climate change governance of Turkey. In other words, these reports
under the UNFCCC have contributed to self-monitoring and evaluating processes for Turkey
to make a stride in the way of climate change governance. Accordingly, recent reports were
submitted by Turkey under the UNFCCC obligations can be ordered as follows: Seventh
National Communication Report (2018), Turkey’s Fourth Biennial Report (December 2019)
and Turkish GHG Inventory 1990-2018 (April 2020) (T.R. Ministry of Foreign Affairs).
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In the Seventh National Communication Report of Turkey dated 2018, “National Climate
Change Change Action Plan (NCCAP)” and “National Climate Change Strategy (NCCS)” are
identi ied as “main policy documents dedicated to climate change policy of Turkey” (T.R.
Ministry of Environment and Urbanization, Seventh National Communication of Turkey under
the UNFCCC 83). NCCS involves short, medium and long-term targets upon climate change
mitigation and adaptation for 2010-2020 period in Turkey. Also, the strategy designated in
compliance with “special circumstances” position of Turkey and its limitedness. NCSS was
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prepared in 2010 by means of the cooperation of different stakeholders such as public and
private sectors, non-governmental organisations, universities and Climate Change and Air
Management Coordination Board of Turkey (T.R. Ministry of Environment and Urbanization,
Seventh National Communication of Turkey under the UNFCCC 84). This participatory
process for different actors can be evaluated as a constructive step towards climate change
governance.
NCCAP was designated in 2011 compatibly with Turkey’s 9th Development Plan, NCCS
and other related policies of Turkey. The action plan was prepared for the operationalising
of NCSS. In the Seventh National Communication document of Turkey, NCCAP is stated as
a plan which has “clear objectives” as regards to climate change mitigation and adaptation
for 2011-2023 period (T.R. Ministry of Environment and Urbanization, Seventh National
Communication of Turkey under the UNFCCC 84). One of the most important parts of this
plan can be re lected as its focus on the establishment of emission trade system (ETS) in
Turkey. NCCAP framed the need for preparedness towards ETS and legal actions to be taken
for establishing the system (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’de Sera Gazı Emisyon
Ticaret Sistemi Kurulmasına Yönelik Yol Haritası 77).
In the NCCAP, there are also some time-bound targets that are speci ied for variegated
sectors such as energy, building, industry, waste, transportation, agriculture, land use and
forestry (T.R. Ministry of Environment and Urbanization, Republic of Turkey Climate Action
Plan 2011-2023 11-13). Nonetheless, the percentaged emission reduction targets in the
action plan seems mostly took its form within the scope of energy ef iciency, renewable
energy, transportation and waste management (Turhan et al. 450). Furthermore, in the
action plan it is explicitly underlined that Turkey aims to contribute to global climate change
mitigation by limiting GHG emissions on the condition that limiting efforts do not disrupt
the development programme of Turkey (T.R. Ministry of Environment and Urbanization,
Republic of Turkey Climate Action Plan 2011-2023 9).
As for institutional structure in terms of climate change governance, the Ministry of
Environment and Urbanisation is a responsible institution and national coordinator in
Turkey’s existing climate change policies. Another essential governance agency carries out a
duty of inter-ministerial coordination and engaging in dialogue between public and private
sectors regarding climate change issues is Climate Change and Air Management Coordination
Board (CCAMCB) of Turkey (Turhan et al. 453; Savaşan 549). CCAMCB established under
the Prime Ministry Circular No. 2001/2 formerly named as Coordination Board on Climate
Change (CBCC). After the rati ication of UNFCC, Turkey’s CBCC restructured in 2013 and
renamed as CCAMCB (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Teşkilat Yapısı; T.R. Ministry of
Environment and Urbanization, Republic of Turkey Climate Change Strategy 2010-2023
3). Yet, CCAMCB has received some criticism regarding not including academics and the
representatives of environmental organisations among its members and in its new structure
(Turhan et al. 453).
Climate change governance of Turkey point outs coordination and burden sharing
between different ministries and government bodies. In this term, Ministry of Forestry and
| www.ejsr.org

187
187

Fulya AKGÜL DURAKÇAY, Özge BOZKAYA

Water Affairs’ role and mission with respect to adaptation to climate change and focusing on
preparedness for loods, drought, water resources is a crucial component of climate change
initiatives and policy implications (Savaşan 549). On the other side, the Ministry of Foreign
Affairs’ diplomatic support in international dialogues, the Ministry of Energy and Natural
Resources’ determinative position in GHG mitigation policies, the Ministry of Development’s
impact and dominance in economic analysis of climate change policies exempli ies the
institutions’ interpenetrated structure of Turkey’s institutional capacity regarding climate
change (Turhan et al. 453). In this climate change governance structure, even though the
Ministry of Environment and Urbanisation is de ined as the coordinator of climate policy
in Turkey, the Ministry of Energy and Natural Resources and the Ministry of Development
have comparatively determinative and dominant actorness especially in mitigation policy
making processes (Turhan et al. 453).
Under the decentralization, the participation local administrations in policy making
and implementation processes has a vital role in good climate governance. Besides, the
cooperation and consultation processes between centralised administration and local
administrations contribute to combatting climate change in an effective way. Municipalities’
contributions to the mitigation of GHG emissions and self-willingness towards being
ambitious to combat climate change are considerably signi icant within the context of
effective climate governance. In Turkey, Kadıköy Municipality is evaluated as one of the
good examples in terms of local GHG emissions’ mitigation targets that is ordered in the
municipality’s 2020-2024 strategic plan (Kadıköy Belediyesi 112; Özışık 87). Besides its
willingness and ambitious targets upon local mitigation efforts, the municipality has been
part of many projects by using different governance methods and one of these projects
is called as “The Calculation of Corporate GHG Emissions” (Özışık 87). Herein, “municipal
voluntarism” comes into prominence as regards to climate change governance structure
in Turkey. In this sense, Bursa and Gaziantep Metropolitan Municipalities are evaluated
among good examples in terms of their voluntarism, strategic visions and action plans on
the contrary of popular myth of several metropolitan municipalities’ reluctancy in climate
initiatives (Savaşan 557).
Turkey’s existing and early stage governance in climate change does not seem so
inclusive when it comes to implementation and policy making processes regarding
climate change mitigation and adaptation. Even though there has been consultation
and cooperation processes between governmental bodies and academics, civil society,
international organisations, other climate change actors in the some of icial and scienti ic
reports preparation processes, the multi-level governance and participatory approach do
not exist adequately in climate change related policy making processes and practices (Özışık
848; Savaşan 557).
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CONCLUSION
The EU’s acquis, the UNFCCC and Turkey’s “special circumstances” position in
international climate initiatives can be identi ied as the main drivers that have formalised
Turkey’s climate change policies and governance so far. Turkey’s efforts towards
adaptation to both international and the EU’s standards in climate change governance
are commendable, yet the improvement of climate governance seems mostly in its early
stage that makes Turkey laggard. In this regard, Turkey’s level of economic development’s
dominancy and deterministic in climate change policy-making processes have a persistent
impact on the progress of climate governance. Thus, interpenetrating structure of policy
areas and institutions in Turkey’s climate change initiatives require bargaining, counselling,
and unanimous processes between institutions in a more effective way.
Turkey’s capital accumulation model, economic growth and development priorities
have a direct in luence on both climate change mitigation and adaptation policies. In this
line, Turkey’s climate change governance characteristic has taken its form around being fullcompatible with economic and development priorities and not in con lict with its development
plan. The latest strategy paper and action plan of Turkey have been prepared compatibly
with economic and development priorities of Turkey under the Ministry of Environment
and Urbanisation’s coordinative mission involving sectoral based climate change mitigation,
adaptation targets and very new initiatives such as the establishment of ETS. Although these
efforts are very signi icant for promoting good climate change governance, Turkey can take
further steps forward to be more ambitious in terms of designating concrete climate change
mitigation targets and to eliminate or diminish the effects of future climate challenges.
The effective participation of the local authorities in climate change governance
is prerequisite especially for bottom-up levels of governance. In this term, “municipal
voluntarism” in Turkey has rendered the participation process in a more optional context
for local authorities. There are good examples in terms of setting ambitious targets both
for climate change mitigation and adaptation, such as Kadıköy municipality, Gaziantep,
and Bursa metropolitan municipalities. However, for the rest of Turkey, several other
municipalities must put more effort and develop their strategies to combat climate change
effectively. On the other hand, enhancing participation of NGOs, academics, and other related
actors and promoting transparency in climate change policy making processes will act as a
stepping stone for the climate change governance in Turkey.
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Özet
Bu çalışmada polihöristik karar verme modeli örnek bir olaya uygulanmış ve kriz anında politik
liderlerin nasıl ve neden karar aldıkları analiz edilmeye çalışılmıştır. Kriz döneminde alınan bir kararın
her yönüyle analiz edilmesi, sorunlara sunulan çözümlerin ne ölçüde etkili olduklarını anlama bakımından büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin, 22 Haziran 2012 tarihinde RF-4E “Phantom” tipi uçağının
düşürülmesi krizinde verdiği tepkileri daha iyi anlamak için karar analizi yapılmasının ve sürecin daha
geniş perspektiflerden incelenmesinin faydalı olacağı umulmaktadır. Bu örnek olayın seçilmesinin nedeni, krize karşı alınan kararların sonraki dönemde Türk dış politikası açısından önemli olaylara sebep teşkil etmesidir. Çalışma, Türkiye-Suriye ilişkilerinin genel bir anlatımını içeren giriş bölümü, karar alma
ve politik liderlerin kararları üzerine açıklamalarda bulunan ve polihöristik karar alma modelini anlatan
bölümler, seçilen örnek olaya modelin uygulanmasını içeren bir bölüm ve sonuç ve değerlendirme bölümünden oluşmaktadır. Kriz esnasında Türkiye askeri güç kullanma kararını, angajman kurallarını değiştirmek suretiyle ve uluslararası kamuoyunda olumlu ve haklı bir intiba oluşturarak seçmiştir. Ancak
sadece askeri güç kullanma kararı ile yetinilmemiş, uluslararası kamuoyunun kendiliğinden tepkisini
beklemeden Türkiye’nin harekete geçirmesiyle NATO’nun güvenlik şemsiyesinin altına girilmiştir. Bu
da iki farklı kararın sıralı olarak ve çabuk bir surette alınması demektir. Türk politik liderler alternatifler
arasından seçtikleri kararları sırayla uygulamaya koymuşlardır. Çalışmanın gelecekte daha kapsamlı
tartışmalarla karar alma süreçlerine yönelik araştırmaları geliştirerek alana katkı sağlaması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Suriye Krizi, Polihöristik Model, Politik Liderlik.
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TURKEY’S POLITICAL STEPS AGAINST SYRIA CRISIS:
DECISION ANALYSIS OVER A CASE STUDY

Abstract
In this study, the polyheuristic decision-making model is applied to a sample case and it is aimed to
analyze how and why political leaders make decisions during a crisis. Analyzing all aspects of a decision
made during a crisis is important in understanding how effective the solutions are. It is expected that an
analysis of crisis and an investigation of the process from a wider perspective will be useful for better
understanding of the Turkey’s reactions during the crisis when its RF-4E “Phantom” type air craft has
been shot down in 2012. The reason of choosing this case study is the results of decisions taken duruing
the crisis for Turkish foreign policy in the following periods. The article consists of the introduction
part about the general overview of Turkish-Syrian relations, a part explaining the decision-making
processes and decisions of political leaders as well as the polyheuristic decision-making model, a part
with implementation of the model to the choosen case and a conclusion part. During the crisis Turkey
has made decision to use military force by changing the rules of engagement and creating the positive
perception in the international community. However, it was not contented with the decision to use
military force alone. Turkey did not wait for the spontaneous reaction of the international community.
Turkey has mobilized international forces like NATO. This means that two different decisions are made
sequentially and quickly. Turkish political leaders have implemented the decisions in turn that had been
choosen among the alternatives. It is expected that the study would contribute to the field, improving
researches on the decision-making processes with more comprehensive discussions in the future.
Keywords: Syrian Crisis, Political Leadership, Polyheuristic Model.
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GİRİŞ
Türkiye ve sınır komşusu olan Suriye arasındaki ilişkiler genel olarak incelendiğinde inişli-çıkışlı bir sürecin varlığı karşımıza çıkmaktadır. Suriye, Türkiye’nin en uzun karasal sınıra
sahip olduğu komşusudur, iki ülkenin geçmişten gelen tarihi ve kültürel bağları vardır, sınırın iki
tarafında birbiriyle akraba olan insanlar yaşamaktadır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde
milletler emperyal devletlerin işgalinden kurtuluş mücadelelerine girişmiş, Türkiye 1923 yılında
cumhuriyetin ilanıyla bu mücadelelerden başarıyla çıkarken; Suriye belirli bir süre Fransa mandasına boyun eğmiş ve ancak 1946 yılında bağımsızlığına kavuşabilmiştir. Her ne kadar ticari,
ekonomik, turistik ya da kültürel yönlerden iki ülke arasında iyi ilişkiler sürdürülmeye çalışılsa
da özellikle bazı konular ülkelerin zaman zaman karşı karşıya gelmelerine neden olmuştur. Türkiye-Suriye arasındaki ilişkilerin inişli-çıkışlı olarak nitelendirilmesinin başlıca sebeplerini ise şu
şekilde özetlemek mümkündür:
•

Hatay’ın 1938 yılında bağımsızlığını ilan edip, 1939’da Türkiye Cumhuriyeti’ne katılması,

•

Güney Doğu Anadolu Projesi olarak bilinen ve Fırat Nehri’nin suyunun kullanımına ilişkin anlaşmazlıklar,

•

PKK terör örgütü unsurları ve yöneticilerine uzun bir süre Suriye tarafından barınma
imkânı verilmesi.

İki ülke arasındaki ilişkiler, terör örgütü yöneticisinin 1998’de Suriye’den sınır dışı edilmesi,
Suriye lideri Hafız Esad’ın 2000 yılında ölümü sonrası o dönemki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Esad’ın cenazesine katılması ve hemen sonrasında Suriye Başkan yardımcısının Ankara’yı ziyareti (Türkiye-Suriye İlişkileri 2014) ile olumlu yönde bir ivme
kazanmıştır. O dönem Suriye’de Hafız Esad sonrası bir iktidar mücadelesinin ortaya çıkması
-bölge ülkeleri ve- Türkiye’nin isteyeceği bir durum değildir, bu bağlamda Türk Cumhurbaşkanı
Hafız Esad’ın oğlu Beşar Esad’ın ülke yönetiminde olmasının Türkiye tarafından sıcak karşılanacağını ifade etmiştir (Erhan 169). Ardından gelen dönemde karşılıklı ziyaretler devam etmiş,
2007 yılında Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girmiş, 2009 yılında ise iki ülke
arasında karşılıklı olarak vizeler kaldırılmıştır. Ancak bu süreç, 2010 yılında Arap coğrafyasında
başlayan isyanlar neticesinde tekrar inişe geçmiş ve 2011 yılında Türkiye’nin Suriye’ye yaptırımlar uygulamaya başlayacağını açıklamasıyla sona ermiştir (Türkiye Suriye’ye Yaptırım). Çünkü
Suriye’nin toplumsal hareketleri bastırma şekli, isyanların Suriye yönetimi için bir ölüm-kalım
savaşına olarak değerlendirdiği izlenimi ve ileri sürülebilecek çeşitli sebeplerden ötürü Suriye’nin
mevcut yönetimi ile barışçı bir çözüm yolu bulunması ihtimalinin gittikçe ağırlığını kaybetmesi,
Türkiye’nin Suriye politikasını değiştirmesine sebep olmuştur. Tabiatıyla burada Türk politik liderliğinin Suriye olayına bakış açısı ve süreci değerlendirme şekli çok önemlidir. Türkiye, güney
komşusunda yaşanacak her gelişmeyi dikkatle izlemektedir, ayrıca Türkiye’nin bölgesel ve küresel bir güç olarak yakın ve uzak çevresinde olan bitenlere duruma göre müdahil olma yönünde politikalar izlediği de söylenebilir. Sonraki süreçte Türkiye, Suriye halkının meşru talepleri
doğrultusunda ülkenin yeniden inşası ve geçiş sürecinin başarıyla sağlanmasını gerçekleştirecek
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olan kapsayıcı ve etkili bir muhalefetin ortaya çıkma çabalarını destekleyen politikalar izlemeye
başlamış (Türkiye-Suriye Siyasi) ve günümüze kadar da bu durumu sürdürmüştür.
Türkiye’nin Suriye ile ilişkilerindeki 2000-2011 yılları arasındaki süreç, ülke liderlerinin
yakınlaşması ve geçmişte olmadığı kadar iyi ilişkilerin yürütüldüğü bir dönem olmuştur. Ancak
sonraki yıllar, geçmiş dönemlerin çok ötesinde ekonomik, ticari, beşerî vb. etkileri olan ve halen
çözülememiş krizlerin yaşandığı bir iklime evrilmiştir. Örneğin, Türkiye’de 3 milyon 656 bin
525 Suriyeli geçici koruma altında bulunmaktadır (Türkiye’deki Suriyeli Sayısı). Türkiye-Suriye
arasındaki ilişkilerin bu hale gelmesinin elbette birçok nedeni olduğu ileri sürülebilir. Bunlar
arasında yer alan, politik liderlerin sürecin ilk safhalarında karşılaştıkları krizlere verdikleri cevaplar sürecin bazı boyutlarını anlamaya yardımcı olabilecektir. Krizler karşısında atılan adımlar
ve arkasından yaşanan süreç başlı başına olayı anlamaya yetmeyecektir ancak sürecin içerisinde
yaşanan olaylar Türkiye’nin mevcut konumunu neden seçtiğini anlamaya yardımcı olabilir. Çalışmada, Türkiye’nin Suriye ile krizler yaşamaya başladığı ilk dönemde, 22 Haziran 2012 tarihinde
RF-4E “Phantom” tipi ve Türkiye’ye ait bir uçağın Akdeniz’de düşürülmesine (Türk Savaş Uçağı) odaklanmaktadır. Uçağın düşürülmesi, Türkiye açısından Suriye ile olan krizi derinleştirici
bir etkiye neden olmuştur. Bu bağlamda uçak düşürülmesi ve ardından tepki olarak Türk politik
liderliğinin aldığı kararların analizi önem taşımaktadır. Çalışma, bu krizi ve alınan karaları analiz
etmeye odaklanmıştır. Bununla amaçlanan politik kararların sadece neden alındığı değil, nasıl
alındığı ve amaçlananın ne olduğunun çok yönlü incelenmesi, karar alma sürecinin daha net bir
şekilde anlaşılabilmesinin sağlanmasıdır. Çalışmanın alana katkı sunacağı umulmuş, sonraki çalışmaların karar almaya ilişkin süreçleri daha zengin tartışmalarla geliştireceğine inanılmıştır.

1. Politik Liderlik ve Karar Alma
Uluslararası ilişkiler çalışmalarının tarihsel olarak çatışma ve iş birliği modellerine odaklandığı görülmektedir. Bununla birlikte, sistem bazlı anlatımlar tarihsel eğilimleri tahmin etmeye ya da açıklamaya yaramaktadırlar ancak liderlerin bireysel karar alma süreçlerine doğrudan
atıfta bulunulmadan hiçbir savaş ya da kriz anlaşılamaz; karar vermenin psikolojik incelemesi,
liderlerin kararlarını objektif koşullardan ziyade bu koşullara ilişkin algılarına göre verdiklerini
göstermektedir (Renshon ve Renshon 511). Politik liderler karşılarına çıkan problemleri yorumlayıp kişisel vizyonlarını da kullanarak çözümler sunan ve sundukları çözümleri uygulamak adına
takipçilerini harekete geçirebilen kimselerdir (Heifetz, 1994 ve Tucker, 1995’ten aktaran Masculli
ve diğerleri 6). Politik liderlerin görüşleri, yetenekleri ve stilleriyle kamusal kararlar ve tartışmalar şekillenmektedir (Hart and Rhodes 3).
Bir devlet içinde aşırı güce sahip olan bir lider, tipik olarak karar alırken fikir birliği aramamakta, kurumsal kısıtlamaları önemli bir faktör olarak değerlendirmemekte ve ayrıca politik
psikolog M. Hermann’a göre kriz zamanlarında liderlerin bireysel karar alma olasılıkları artmaktadır (Mintz ve DeRouen Jr. 18-19). Karar ortamındaki belirsizlik, muhalefette yer alanların
niyetlerinin belirsizliği, verilecek kararların dış politikaya ilişkin olanlarının liderin ülkesi, müttefikleri ve rakipleri için önemli sonuçlar taşıyor olması iktidardaki liderlerin iktidarda kalabilme
kabiliyetlerini etkilemektedir (Mintz ve DeRouen Jr. 25). Bununla beraber, özellikle demokratik
ülkelere ilişkin yapılan çalışmalarda liderlerin güç kullanımı gibi önemli konularda genel olarak
halka duyarlı oldukları da gösterilmiştir (Brule ve Mintz 171).
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Liderler, kısıtlı zamanlarda ve yeterli olmayan, karmaşık, eksik, hatalı, önyargıyla hazırlanmış bilgiler ışığında kendilerinden doğru kararlar vermesi beklenen kimselerdir ki bu durum
onların lider olarak kalabilmeleri için elzemdir. Aksi halde lider ve kararları sorgulanmaya başlanacaktır. Liderler, kriz ortamlarında aşina oldukları geçmiş krizlere verdikleri cevapları bazen
alternatif seçenek olarak kullanabilir ve bu seçenekle krizle mücadele edebileceklerine inanırlar;
bu ise krizle başa çıkmaya olanak verdiği gibi hatalı genellemeler yüzünden krizin derinleşmesine
ya da çeşitlenmesine de neden olabilir.
Liderlerin karar alırken rasyonel bir aktör gibi değil de duygularının etkisi altında olmaları da
ihtimal dahilindedir. Karar verme üzerinde duyguların etkisi konusu aslında uzun zaman önce politika bilimi için de gündeme getirilmiştir (McDermott 310). Çünkü liderin kararlarında risk hesaplamasını nasıl yaptığı önemli bir ayrıntıdır. Ayrıca riskli durumlar liderin stres seviyesini arttıracak ve
onun stresle başa çıkabilme gücünü etkileyecektir. Özellikle strese kaynaklık eden sürecin uzaması
ve/veya stresin kronikleşmesi liderin karar ortamını daha da kötüleştirme niteliği taşımaktadır.

2. Polihöristik Karar Verme Modeli
Liderlerin kararlarını nasıl verdiklerini açıklamaya yarayan karar verme modellerinden biri polihöristik karar verme modelidir. Polihöristik kavramı, kökü itibariyle karar vericilerin karşı karşıya
kaldıkları dış politikaya ilişkin karmaşık kararların basitleştirilmesi amacıyla kullanılan bilişsel yapılara atıfla çok anlamındaki poli (çok) ve höristik (sezgisel) kelimelerinin bir araya getirilmesiyle
oluşturulmuştur (Mintz ve diğerleri 554). “Poli” ile ayrıca politik liderlerin kayıp ya da kazanımlarını siyasi kavramlarla değerlendirdiklerine de atıf yapılmaktadır (Mintz, How 7). Karar alma modellerinden olan polihöristik karar teorisine göre dış politikayı etkileyen iç (ulusal) politika kararın
özüdür (Mintz ve DeRouen Jr. 6). Dış politika açısından karar tipleri tek seferlik kararlar, etkileşimli
kararlar, sıralı kararlar, sıralı-etkileşimli kararlar ve grup kararları olarak sınıflandırılabilir ve politik
karar alma noktasında stratejik etkileşimli karar tipinden olan iki türün yani dürtü odaklı (psikolojik)
ve rasyonel (amaç odaklı) kararların varlığından bahsedilebilir (Mintz ve DeRouen Jr. 16). Karar
çeşitleri tek taraflı, müzakere edilmiş, yapılandırılmış, yapılandırılmamış, bütüncül, sezgisel gibi
sayılabilir ve karar verme analiz seviyeleri bireysel, grup ve koalisyon kararları şeklinde ayrıma tabi
tutulabilmektedir (Mintz ve DeRouen Jr. 16-18). Modelin temel özelliği rasyonel ve bilişsel karar
verme perspektiflerini bir köprü kurarak birleştirmesidir; karar verici öncelikle bilişsel bir yaklaşımla karar alternatiflerini azaltır ve ardından rasyonel bir bakış açısıyla kararını verir yani karar verici
için kritik boyutlarda olmayan, büyük kayıplara neden olacak politikalar reddedilip geriye kalan
alternatiflerden biri seçilir (Mintz ve DeRouen Jr. 78-81; Mintz, Applied 94-95). Liderler, kazanım
ya da kayıplarını politik açıdan değerlendirirler ve yukarıda değinildiği üzere iç politikayı her zaman
kararlarının esası olarak konumlandırırlar (Mintz, Applied 95). Polihöristik teoride politik liderlerin
iç siyasete dair durum ve sonuçları sürekli dikkate aldıkları varsayımından hareketle, liderlerin kendi ayaklarını kurşunlamayacakları ve dolayısıyla kendilerini siyasi olarak olumsuz etkileyecek karar alternatiflerini öncelikle eleyecekleri; çünkü bunların telafi edici olmayan sonuçları olabileceği
yani başka boyutları ile çok önemli getirileri olsa da telafi edilemeyecek sonuçlara neden olması ihtimalinde ilgili kararı seçenekleri arasından çıkaracakları hipotezi bulunmaktadır (Mintz ve DeRouen Jr. 85). Polihöristik karar verme modelinde bir karar matrisi oluşturulur ve bu matris üzerinden
alternatifler değerlendirilir. Bu değerlendirme yorumsal olabileceği gibi sayısallaştırma şeklinde de
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olabilir. Öncelikler liderin verebileceği alternatif kararlar belirli boyutlarıyla etki düzeyleri bakımından ağırlıklandırılır, alternatifler belirlenir (hiçbir şey yapmama, güç kullanma, yaptırım uygulama
vb.), her alternatif eylemin çeşitli boyutlarda etkileri olacağından çıkarımlar yapılır (örneğin güç
kullanımın askeri, ekonomik vd. etkileri olacaktır) ve daha sonra derecelendirmeye geçilir (Mintz,
Applied 96). Bunun için karar matrisinden yararlanmak mümkündür. Derecelendirmede, çıkarımlar
isteğe bağlı olarak -10 (en kötü) ile +10 (en iyi) arasında sayısallaştırılır, örneğin bir düşman saldırısına karşı liderin seçimleri kaybetmesine neden olabilecek hiçbir şey yapmama alternatifi düşük bir
puanla sayısallaştırılmalıdır, tersi bir durumda yani güç kullanımı alternatifi liderin halk desteğini
arttırıcı bir etkiye sahip olursa o zaman da bu çıkarım +8 ya da +9 gibi bir puan almalıdır (Mintz,
Applied 96). Derecelendirmenin ardından her boyutun önem seviyesinin gösterildiği ağırlıklandırma aşamasına geçilir; örneğin 0 (hiç önemli değil) ile 10 (çok önemli) arasında bir derecelendirme
yapmak mümkündür (Mintz, Applied 96). Polihöristik teoride önemli olan alternatif kararlar arasında telafi edici olmayan kararın seçeneklerden elenerek kalan alternatif karar boyutlarının belirli
kriterlere göre ağırlıklandırılmasıdır. Karar matrisinde yer alan alternatif kararlar ve boyutlar sayısallaştırılmadan da analiz gerçekleştirilebilir. Telafi edici olmayan karar seçeneklerden çıkarıldıktan
sonra karar vermenin ikinci aşamasına geçilir ve burada faydayı maksimize eden, tatmin edici ya da
benzeri karar stratejilerinden birine göre optimal olan seçenek belirlenir (Sathasivam 58).

2.1. Karar Matrisi Oluşturma
Türkiye’nin, savaş uçağının düşürülmesine karşılık olarak vereceği kararların politik, askeri, ekonomik ve diplomatik boyutları bakımından etkileri olacaktır (Mintz ve diğerleri 557).
Alternatif kararlar olarak ise Hiçbir Şey Yapmamak, Uluslararası Kamuoyunun Tepkisini Beklemek, Yaptırım Uygulamak ya da Güç Kullanmak olarak belirlenebilir. Hiçbir şey yapmamak yani
Suriye’nin Türk uçağını düşürmesinin ardından bir süre beklenerek durumun değerlendirmesini
zamana ve karşılıklı görüşme trafiğine bırakmak şeklinde anlaşılabilir. Türkiye, geçmişte böyle bir durumla karşılaşmıştır (ayrıntısı boyut analizinde açıklanmıştır). Bir diğer alternatif olan
uluslararası kamuoyunun tepkisini beklemek, yani bölgesel ve küresel ülke ve grupların meydana
gelen olayla ve Türkiye’nin tutumuyla ilgili olarak birtakım tepkiler vereceği ortadadır. Bu durum, Türkiye’nin bölgeyle ilgili bazı tezlerinin tartışılması, desteklenmesi ve belki de kabul edilmesinden, küresel aktörler tarafından Türkiye’ye hava savunma sistemi gibi askeri malzemelerin
verilmesine kadar geniş bir yelpazede olumlu sonuçlara da yol açabilecektir. Yaptırım uygulamak
karar alternatifi de olası durumlardan biridir. Suriye’deki olayların başında Türkiye, Suriye’ye
yönelik olarak birkaç yaptırımı halihazırda yürürlüğe koymuş bulunuyordu, örneğin Suriye’ye
askeri malzeme taşıyan uçakların Türk hava sahasını kullanmaları yasaklanmıştı, Suriye Merkez
Bankası ile ilişkiler durdurulmuş ve daha birçok konuda yaptırım ilan edilmişti (Suriye’ye 9 Yaptırım). Yine aynı yol seçilerek başka yaptırımların devreye alınması da olasıdır. Son olarak güç
kullanma karar alternatifine bakılacak olursa, Türkiye’nin Suriye’ye askerî güç kullanma ihtimali
ve imkanları da bulunmaktadır. Türkiye, Ortadoğu gibi zor bir coğrafyanın bitişiğinde yer alan
bir ülkedir ve NATO üyesidir; kendisine yönelik tehditleri bertaraf etme kabiliyeti bulunduğu gibi
müttefik devletlerle ortak operasyon geçmişi bulunmaktadır. Ayrıca yakın geçmişte Suriye’de
Türkiye’ye zarar veren terör örgütünün uzun bir süre barınmış olması ve buna karşı ordudan yükselen sesin gayet sert oluşu (Öztürk) not edilmelidir.
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Buraya kadar anlatılanlardan karar matrisinde karar alternatiflerini ve karar boyutlarını şöyle
göstermek mümkündür:

Alternati ler
Karar Boyutları

Hiçbir Şey

Uluslararası

Yaptırım

Yapmamak

Kamuoyunun

Uygulamak

Güç Kullanmak

Tepkisini Beklemek
Politik
Askeri
Ekonomik
Diplomatik

2.2. Karar Boyutları
Türkiye’nin yaşanılan krizdeki tepkisini anlamak bakımından kararların politik boyutu büyük
bir önem taşımaktadır. Uçak krizinin yaşandığı günlerde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep
Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı da Ahmet Davutoğlu idi. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nde en
uzun süre başbakanlık yapan liderlerden biridir, halen ülkede iktidarda olan partinin genel başkanı
ve ülkenin cumhurbaşkanıdır. Erdoğan, destekleyicileri ile duygusal bağlar kurabilen, toplumun
çevre diye adlandırılan ve elit olmayan tabakasından çıkıp yine o tabakaya mensup kimseler tarafından sadakatle izlenen bir liderdir (Göksu 1078). Erdoğan, sade, basit ancak mesaj dolu politik
bir dil kullanarak seçmenleri ikna kabiliyetine sahiptir (Kantar 206). Erdoğan’ın liderlik ettiği
siyasal parti katıldığı her seçimde oyların çoğunu alabilmeyi başarmıştır. Özetlemek gerekirse
Erdoğan, çok güçlü bir politik aktör olarak ülke iç ve dış politikasında etkindir denilebilir. Ahmet
Davutoğlu bir akademisyen olmakla birlikte bir süre Başbakan Erdoğan’ın danışmalığını yapmış
ve ardından 2009 yılında Dışişleri bakanı olarak kabineye girmiş biridir. Ancak danışman olduğu
2002 yılından itibaren uzunca bir süre Türk dış politikası üzerinde etkili olduğu konusunda fikir
birliği bulunmaktadır (Aras 14). Davutoğlu, dış politikaya ilişkin çeşitli stratejileri olan biridir
ve yazmış olduğu eserinde Türk dış politikasında vizyon eksikliğinden bahsederek, Türk siyasi
elitinin Ortadoğu konusundaki tutumlarını eleştirmiş, Türkiye’nin Ortadoğu ile yakın kültürel ve
tarihsel bağlarının olduğuna atıfla bu coğrafyaya ilişkin küresel düzenlemeleri değil kendi politikalarını üretmesi gerektiğini vurgulamıştır (Kösebalaban 214-215).
Uçak krizinden önceki dönemlerde Erdoğan, Esad’a kardeşim diye hitap edebilecek düzeyde
yakın ilişkiler geliştirmiş; Davutoğlu ise Türkiye-Suriye ilişkilerinde “ortak kader, ortak tarih,
ortak gelecek” sloganını ilan ederek ülkeler arası yakınlaşmaya vurgu yapmıştır (Salık 24-25).
Ancak 2011 Mart ayından itibaren Suriye’de başlayan olaylar Türk liderlerin Suriye’ye bakışını değiştirmiş, Suriye’de iç istikrarsızlığın Türkiye’de zararlı etkilere olabileceğinden hareketle
Türk liderler Esad’sız bir Suriye rejiminin yönetimde olması konusunda ısrarcı olmuşlardır.
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Askeri olarak Türkiye RF-4E Phantom uçağının düşmesine tepkisiz kalamayacaktır. Uçağın
düşürülmesinin hemen ertesi günü Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı, Milli savunma Bakanı,
Genelkurmay Başkanı ve diğer üst düzey yöneticilerle uzun süren bir toplantı yapılmış ve keşif
uçağının Suriye tarafından düşürüldüğünün tespit edildiği bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştır (Sa-
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vaş Uçağını Suriye Düşürmüş). Türkiye, Suriye tarafından uçağının düşürülmesi olayıyla 1989
yılında bir kez daha karşılaşmış ve o dönem olayın açığa çıkmasını bekleyerek Suriye tarafından tazminat talebinde bulunmuş ve Suriye, Türk tarafına tazminat ödemek durumunda kalmıştır. İki olayda da Suriye tarafı Türk uçaklarının hava sahalarını ihlal ettiği iddiasında bulunarak
sorumluluk almak istememiştir. Türkiye’nin komşu ülkesinin savaş uçağını düşürmesine askeri
imkanlarını kullanarak tepkide bulunması gerekliliği bu sefer daha güçlü bir ihtimal olarak masada durmaktadır. Ayrıca Türkiye komşu ülkesinde terör unsurlarının bulunmasına asla müsamaha
göstermeyecektir ve gerekirse askeri operasyonlarla terör unsurlarını yok etmek için faaliyette
bulunacaktır. Ayrıca Suriye’nin Türkiye’ye yönelik saldırılarına askeri olarak cevap verilmesi de
gerekebilir ki nitekim 04.10.2012 tarihinde bu konuya ilişkin bir meclis tezkeresi çıkarılmıştır.
Çünkü Türk yönetiminde Suriye krizinin bölgesel ve küresel etkilerinin, Türk ulusal güvenliğine
zarar verecek boyutlara ulaşması endişesi vardır.
Diplomatik olarak Türkiye, Suriye ile diplomasi kanallarını kullanarak çeşitli adımlar atmış ve
isyanların ilk safhasında Suriye yönetimine çeşitli önerilerde bulunmuştur. Zaten 2004-2011 yılları periyodunda Türkiye-Suriye arasında diplomatik bakımından güzel bir ilişki seyri olmuştur, bu
dönemde Esad Türkiye’yi ziyaret ederek Türk milli sınırlarını tanımış, iki ülke arasındaki Hatay sorunu sona ermiş; -Davutoğlu’nun politik vizyonu olan- komşularla sıfır sorun ilkesi bağlamında iki
ülke arası politik ve ekonomik bakımlardan olumlu ilişkiler hayata geçirilmiştir (Küçük). Suriye’de
toplumsal hareketlerin başlamasıyla birlikte Türkiye, Esad yönetimini çeşitli reformlar yapmaya ve
göstericilere karşı şiddet göstermekten kaçınmaya davet etmiştir; Davutoğlu, Esad ile görüşmeler
yaparak onu ikna etmeye çalışmış ve reformlar yoluyla ülkesinde olumlu bir yönetsel yapının oluşumunu amaçlamıştır (Küçük); Erdoğan, Suriye konusunda “Suriye bizim iç meselemizdir” diyerek
(trthaber) Esad ile görüşmeler yoluyla sorunun çözülebileceğini ümit etmiştir ancak Esad’ın reformlar konusunda isteksiz olması sürecin diplomatik gidişatını sekteye uğratmış ve Türk politik liderler
tarafından Esad’sız bir Suriye rejiminin kurulmasına yönelik çabalara girişilmiştir.
Ekonomik olarak bakıldığında, Türkiye’nin Suriye ile ekonomik ilişkileri 2005-2011 arasında
oldukça ivme kazanmıştır. Örneğin, Türkiye’nin Suriye’ye ihracatı 2005 yılında 552 milyon dolar
iken 2011 yılında 1 milyar 610 milyon dolara ulaşmıştır; ihracat 6 yıl içinde %192 oranında artış
göstermiştir; bunda iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın da etkisi önemli ölçüdedir (Karakoyun ve diğerleri 228-229). Ancak kriz sonrası uygulamaya konan yaptırımlar özellikle
ekonomik alanda olmuş ve bu durum iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri doğal olarak olumsuz
etkilemiştir. Ayrıca krizin uzamasıyla birlikte iç savaş kaynaklı ve Türkiye’ye dönük sığınmacı göçünün Türk ekonomisi üzerindeki etkisi de incelenmesi gereken önemli konulardandır.

2.3. Analiz
Türkiye, o dönem için yürüttüğü dış politika ilkeleri doğrultusunda güney komşusunda farklı
bir dış gücün etkili olmasına ve rejimin istikrarsızlığından kaynaklı problemlerin ülkesine sirayet
etmesine engel olmaya çalışmıştır. Önceleri Esad yönetiminin devam etmesi istense de durum
uçak krizi öncesinden itibaren farklı bir politikaya dönüşmüştür.
Türk uçağının düşürülmesi olayı Türk liderlerin hiçbir şey yapmadan bekleyecekleri ve zamanla çözüm arayacakları bir olay değildir. Geçmişte bu alternatif politik karar alıcılar tarafından
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belli ölçüde tercih edilmiştir. 1989 yılında Suriye tarafı bir Türk uçağını düşürmüştür. Ancak 21
Ekim 1989’da Suriyeliler tarafından düşürülen uçak askerî uçak değildir ve o dönem Türkiye’de
20-31 Ekim tarihleri arası üç tur sürecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminin gündemde olması
Türkiye’nin Suriye’ye karşı tepkisizliğini açıklayabilir fakat 2012’deki durum farklıdır. Bu sefer
düşürülen askeri bir keşif uçağıdır. Pilotlar da hayatlarını kaybetmişlerdir. Sonuçta hiçbir şey
yapmama alternatifi tercihler arasından çıkarılır. Uçak krizinin hemen ardından Türk liderler küresel güçlerin tepkisini beklemeden ve fakat derhal askeri güç de kullanmadan bazı politik ve
diplomatik adımlar atmışlardır. Örneğin, 24 Haziran’da Suriye’ye diplomatik nota verilmiş (Suriye’ye diplomatik nota), 25 Haziran’da Türkiye angajman kurallarını değiştirmiştir. Erdoğan,
“Suriye’den sınırımıza yaklaşan her askeri unsur tehdit olarak değerlendirecek ve askeri hedef
olarak muamele görecektir” diyerek durumu ifade etmiştir (Angajman Kuralları). Türkiye bununla da kalmamış hemen NATO’yu acilen toplantıya çağırmıştır (Türkiye NATO’ya Başvurdu).
Türkiye, karar seçenekleri arasında olan yaptırım uygulama seçeneğini ise kullanamazdı çünkü
uçağın düşürülmesinden sadece aylar önce dokuz maddelik bir yaptırım paketini ilan etmişti.
Sonuç olarak Türkiye askeri güç kullanma kararını, angajman kurallarını değiştirmek suretiyle
ve uluslararası kamuoyunda olumlu ve haklı bir intiba oluşturarak seçmiştir. Ancak sadece askeri
güç kullanma kararı ile yetinilmemiş, uluslararası kamuoyunun kendiliğinden tepkisini beklemeden Türkiye’nin harekete geçirmesiyle NATO’nun güvenlik şemsiyesinin altına girilmiştir. Bu
durum, iki farklı kararın sıralı olarak ve çabuk bir surette alınması demektir. Türk politik liderler
alternatifler arasından seçtikleri kararları sırayla uygulamaya koymuşlardır. Bu kriz sonrası Esad,
Türk politik liderler tarafından istenmeyen adam ilan edilmiştir ancak Türk liderler Suriye halkını kesinlikle düşmanlaştırmamaya özen göstermişler, Türkiye’yi onlara sığınılabilecek bir alan
olarak açmışlardır. Ancak ilerleyen süreçte Esad’ın rejimin yönetimini kaybetmemesi, krizlerin
çoğalmasına ve Türkiye’nin baş etmesi gereken çok fazla yeni sorunun ortaya çıkmasına neden
olmuştur.

3. Sonuç ve Değerlendirme
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Bu çalışmada polihöristik karar verme modeli örnek bir olaya uygulanmış ve kriz anında politik liderlerin nasıl ve neden karar aldıkları analiz edilmeye çalışılmıştır. Kriz döneminde alınan
bir kararın her yönüyle analiz edilmesi, sorunlara sunulan çözümlerin ne ölçüde etkili olduklarını
anlama bakımından büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin, uçak düşürülmesi krizinde verdiği
tepkileri ayrıntılı anlamak bakımından karar analizi yapılmasının ve sürecin daha geniş perspektiflerden incelenmesinin konuyu anlamak isteyenlere faydalı olacağı umulmaktadır. Türkiye,
analiz edilen olayda içinde bulunduğu şartlar, geçmişten gelen birikimler ve yönetici liderlerinin
etkisiyle askeri angajman kurallarını değiştirerek ve uluslararası camiayı harekete geçirerek Suriye’ye tepkisini gösterme yolunu seçmiştir. Krizin öncesinde yaşanan olaylar ve alınan kararlar
farklı olsa, sürecin farklı bir biçimde gelişmesi de ihtimal dahilinde olacaktı. Ayrıca krizle birlikte
alınan kararların sonraki süreçte Türk dış politikasını şekillendirmede önemli etkileri olduğu da
iddia edilebilir. Örneğin, Türkiye’nin angajman kurallarını değiştirmesinin Türk-Rus ilişkilerinin
son dönemlerindeki gelişmelerde çeşitli etkileri olmuştur. Ancak salt kriz ve krize verilen tepkiler
bağlamında, yani bu örnek olay dahilinde konuyu incelediğimizde, Türkiye karar alternatiflerini
belirlemede ve harekete geçmede çabuk davranmıştır denebilir. Konu başka yönleriyle de tartışılırsa daha fazla veriye ulaşılacak ve daha iyi anlaşılabilecektir.
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Özet
Bilişim alanındaki teknolojik yenilikler, yapay zekâ ve robotik mühendislik gibi konularda yaşanan hızlı gelişmeler, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları’nı (SİHA) 21.
yüzyılın muharebe alanına sokmuştur. Bu noktada, ortak kaygıları güvenlik olan devletler hem
istihbarat elde etme hem de savaş-savunma alanında kullanımı hızla artan insansız hava sistemlerini geliştirme yoluna girmişlerdir. Gelişmiş insansız hava sistemlerini elinde bulunduran başta
ABD ve İsrail dışında, birçok ülkenin İHA-SİHA geliştirme yönünde çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Zira kendi insansız hava sistemlerini geliştiren ve üreten devletler, bu durumun askeri, politik
ve ekonomik çıkarları açısından stratejik bir avantaj sağlayacağının bilincindedir. Bu bağlamda,
her geçen gün gelişen insansız hava sistemlerine Türkiye de kayıtsız kalmamış ve son on beş yılda
yerli ve milli insansız hava sistemleri geliştirme konusunda önemli bir ivme kaydetmiştir. Özellikle
2010 yılının ortalarından itibaren söz konusu sistemler, gerek sınır içi operasyonlarda gerekse
sınır ötesi operasyonlarda verimli bir şekilde kullanılmıştır. Bu makalenin asıl sorusu, Türkiye’nin
İHA-SİHA gücünün, küresel siyasete nasıl yansıdığıdır ve bu doğrultuda dünya basını taranacaktır.
Bu bağlamda, bu çalışmada öncelikle Türkiye’nin yerli ve milli insansız hava sistemlerini geliştirme serüveni genel hatlarıyla açıklanacak; daha sonra Türkiye’nin bu araçları nerede ve hangi
amaçlarla kullandığı değerlendirilecektir. Ardından Türkiye’nin İHA-SİHA gücünü, diğer devletlerin ekonomik ve askeri-politik açıdan nasıl algıladığı, ilgili devletlerin basın-yayın kuruluşları
incelenerek değerlendirilecektir
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Dünya basınında Türkı̇ye’nı̇n S/İHA gücü ve küresel sı̇yasete yansımaları

TURKEY’S UAV / UCAV POWER IN WORLD PRESS AND
ITS REFLECTION ON GLOBAL POLITICS

Abstract
Technological innovations in the ield of informatics, rapid developments in subjects such
as arti icial intelligence and robotic engineering have put Unmanned Aerial Vehicles (UAV) and
Armed Unmanned Aerial Vehicles (UCAV) into the battle ield of the 21st century. At this point,
states whose common concerns are security have taken the path of both obtaining intelligence and
developing unmanned aerial systems, whose use is rapidly increasing in the ield of war-defense.
It is known that many countries are currently working on developing and producing UAVs, beside
United States of America (USA) and Israel which both have advanced unmanned aerial systems.
Because states that are developing and manufacturing their own unmanned aerial systems are
aware that this situation will provide a strategic advantage in terms of their military, political
and economic interests. In this context, Turkey didn’t stay indifferent to the developments of
unmanned aerial systems emerging in each passing day, it has made considerable momentum
towards the last ifteen years to develop national and indigenous UAV systems. Especially since
mid-2010, these systems have been used ef iciently in both intra border operations and crossborder operations The main question of this article is how Turkey’s UAV/UCAV power is re lected
in global politics and in this direction, world press will be scanned. In this context, this study will
primarily explained by Turkey’s domestic and national development of unmanned aerial systems
adventure in general terms; then Turkey’s use of these vehicles in where and for what purpose will
be evaluated. Afterward it will be evaluated that how Turkey’s power of UAV/UCAV is perceived by
other states in economic and military-political aspects by examining the relevant state press and
publishing organizations
Keywords: Turkey, Unmanned Aerial Vehicles, Unmanned Combat Aerial Vehicles,
Press- Publishing Organizations.
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GİRİŞ
Günümüz dünyasında savaş-savunma alanının en önemli unsurlarından birini şüphesiz insansız hava araçları oluşturmaktadır. İnsansız hava araçları, Küresel Hava Yönetimi
Operasyonel Konsepti tarafından (The Global Air Traf ic Management Operational Concept
doc: 9854) Şikago Konvansiyonu’nun 8. maddesi ile düzenlenmiş ve içinde pilotu olmayan
araçlar şeklinde tanımlanmıştır (ICAO,B-5). İnsansız hava araçları; kontrol istasyonu, fırlatma-geri kazanım sistemi, ulaşım ve iletişim sistemleri gibi birçok teknolojik donanımı içinde barındırmaktadır (Austin, 184). İHA’ların uçma ve diğer görevlerini yerine getirmesini
sağlayan Yer Kontrol İstasyonları, Yer Veri Terminali ve diğer ekipmanların dâhil edilmesi
ile oluşan alt sistemlere İHA Sistemleri (İHAS) adı verilmektedir. Bu sayede İHA’lar, uzaktan
kumanda ile kontrol edilebildiği gibi otonom olarak da görev yapabilmektedir. Ayrıca dâhili
ve harici olmak üzere faydalı yükler (silah, kargo malzemesi vb.) taşıyabilmektedir.
Dünya tarihine bakıldığında, 22 Ağustos 1849’da Avusturya’nın, içine zaman itilli
bombalar yerleştirdiği pilotu olmayan 200 balonu, İtalya’nın Venedik kentine göndermesi
ilk İHA kullanımı olarak kabul edilmektedir (Monash University). Bu tarihin ardından ilk
insansız uçak ise, 1916 yılında ABD donanması için tasarlanmış olan veilk uçuşunu 1918
yılında yapan bir hava torpidosu olmuştur (Barnhart vd 3). Modern anlamda İHA kullanımı
ile ilgili çalışmalar ise, II. Dünya Savaşı’nda ve onu takip eden Soğuk Savaş yıllarında gelişmeye devam ederken, çeşitli askeri operasyonlarda keşif ve gözlem amaçlı kullanılmıştır. Bu
amaçla kullanılan İHA’lar, ilerleyen yıllarda üzerlerine yerleştirilen lazer güdümlü bombalar
sayesinde, özellikle yüksek değerliğe sahip ve zamana karşı hassas hede ler karşısında etkili
bir silah sistemi haline dönüştürülmüştür (STM Sektör Değerlendirme Raporu 17).
Kullanılma amaçları başta keşif ve gözetleme olan İHA’lar, 2000’li yıllarda silahlandırılarak, muharebe alanında da görev yapmaya başlamışlardır. Bu bağlamda, İHA’ların silahlı
dönemi, ABD’nin ilk defa 2001 yılında İHA’ları silahlandırarak Afganistan’da kullanması ile
başlamıştır. Ardından 2002 yılında İsrail, Filistin ile yaşanan çatışmalarda SİHA kullanımı
gerçekleştirmiştir. İHA’ların silahlandırılması güvenlik ve muharebe konseptlerinin değişmesine yol açarken, S/İHA’ların önemli bir güç aracı olarak uluslararası ortamda yer almasına sebep olmuştur. Diğer yandan, İHA/SİHA üretimi konusunda faaliyet gösteren devlet sayısındaki artış, ülkelerin bu sektör üzerinden gelir elde etmelerine, istihdam sağlamalarına,
ithalat veya ihracatlarını arttırmalarına neden olmuştur. Bu durum, günümüzde “drone”olarak adlandırılan insansız hava araçlarını başlı başına bir ekonomik sektör olarak karşımıza
çıkarmış ve devletlerarasında ekonomik rekabet unsuru haline getirmiştir.
Türkiye 1990’lı yılların ortalarından itibaren yabancı şirketlerden ithal etme ya da kiralama yolu ile insansız hava araçları temin etmiş ve terörle mücadele kapsamında yoğun bir
şekilde kullanmıştır. Ancak 2000’li yıllarda yurt dışından temin edilen S/İHA sistemlerinde
yaşanan çeşitli sıkıntılar (ülkeler arası krizler, alt sistemlerin çeşitli kısıtlamalara tabi tutulması, yazılımlara hâkimiyet vb.) nedeniyle yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesine yönelik
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adımlar atılmıştır. Bu noktada, 2004 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)1ve Türk
Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ)2arasında imzalanan anlaşma, Türkiye’nin S/İHA
geliştirme sürecinde önemli bir adım olmuştur. İlerleyen yıllarda ise, TUSAŞ üretimi Anka,
Anka-S, Aksungur ve Baykar üretimi Bayraktar TB-1/TB-2 gibi dünya çapında ilgi gören S/
İHA ürünleri Türk savunma sanayii içindeki yerini almıştır. Bu bağlamda, yerli S/İHA sistemlerini geliştirme konusunda son yıllarda önemli gelişmeler gösteren Türkiye’nin ürettiği
S/İHA’lar, sadece iç güvenlik operasyonlarında değil, aynı zamanda Irak, Suriye, Libya ve
Azerbaycan gibi sınır ötesi operasyonlarda da kullanılmıştır.
Türkiye’nin geliştirdiği S/İHA’ları keşif, gözetleme ve gerekli gördüğü muharebe alanlarında başarılı bir şekilde kullanması, bir yandan askeri uygulamalarda değişim ve dönüşüme yol açarken, diğer yandan Türkiye’yi küresel güç mücadelesinde oyun değiştirici bir
aktör haline getirmiştir. Ayrıca Türkiye’nin kısa sürede yerli ve milli S/İHA ürünleri üretmesi, askeri kapasitesini geliştirerek, savunma alanında kendi kendine yeterli hale gelmesine
hizmet etmiş ve dışa olan bağımlılığını minimum seviyeye indirmiştir. Bununla birlikte, üretilen bu ürünler Türkiye’yi küresel S/İHA pazarında diğer ülkelerle rekabet edebilir bir duruma da getirmiştir. Türkiye’nin yerli ve milli S/İHA üretebilmesi ve ürettiği ürünleri etkili
bir şekilde kullanması dünya basınında yankı uyandırmayı başarmış ve konuyla ilgili ülkelerin algılamaları doğrultusunda şekil almıştır. Bu doğrultuda, Türk S/İHA’larına ve kullanımına yönelik yapılan haberlerin içeriğindeki vurgular, üçüncü bölümdeki tabloda belirtildiği gibidir. Bu çalışmada, Türkiye’nin günümüzdeki S/İHA gücünün diğer ülkeler tarafından
ekonomik ve askeri-politik açıdan nasıl algılandığı noktasında basın-yayın kuruluşlarının
incelenmesi ve neorealist perspektiften değerlendirilmesinin küresel siyaseti anlamak adına faydalı olacağı düşünülmektedir.
1. Türkiye’nin İHA ve SİHA Geliştirme Serüveni
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Türkiye’de savunma sanayiinin gelişimini anlamak adına iç ve dış etkenlerin tarihsel süreçteki önemine bakmak oldukça önemlidir. II. Dünya Savaşı sonrasında savunma sanayiinde büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye’nin 1964
Kıbrıs Bunalımı ve akabinde gelişen Johnson Mektubu olayıyla askeri alanda dışa bağımlılığının son derece vahim sonuçlar doğurduğu görülmüştür. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın
ardından ABD, Almanya ve İngiltere’nin uyguladığı silah ambargosu sebebiyle Türkiye’nin
dışa bağımlılığa yönelik sıkıntıları giderek artmıştır. Özellikle 1975’ten 1978’e kadar ABD
yönetimi tarafından uygulanan ambargo, kullanılan malzemelerin büyük bir kısmının ABD
menşeili olması sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) önemli derecede lojistik ve yedek parça sıkıntısı yaratmıştır. Özellikle bu süreçte yaşanan sıkıntılar, savunma sanayiinin
ulusallaşmasının ne denli önemli olduğunu göstermiştir (Mevlütoğlu).
SSM, 10 Temmuz 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmış ve ismi “Savunma Sanayii Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
2
1984 yılında Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına TUSAŞ Aerospace Industries (TAI) kurulmuştur. Ancak, 2005 yılında TAI’nin yabancı hisselerinin Türk hissedarlar tarafından satın alınmasıyla birlikte bu şirket yeniden
yapılandırılmıştır. Bu bağlamda, TAI ve TUSAŞ birleşerek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) çatısı altında
faaliyetlerine devam etmiştir.
1
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1985 yılında “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (SAGEB)
adıyla kurulup daha sonra yeniden yapılandırılan SSM’nin faaliyetlerine başlamasıyla modern savunma sanayiinin geliştirilmesi adına önemli bir adım atılmıştır.1990 yılında TUSAŞ
tarafından hayata geçirilen İHA-X1 Şahit sistemi, Türkiye’de üretilen ilk yerli İHA olup toplamda 2 adet üretilmiş ancak seri üretimi yapılmamıştır (BAU DEGS).İlk yıllarda dışarıdan
satın alma ve kiralama yoluyla İHA kullanmaya başlayan Türkiye, 2000’li yıllarla birlikte bu
alanda yerli üretimin yapılmasına yönelik stratejiler geliştirerek kendi İHA’larını üretmek
için harekete geçmiştir (Dinçer ve Ergin 158). Türkiye’de İHA kullanımı yerli tedarikin sağlanamaması sebebiyle ilk olarak 1989 yılında Meggitt irmasının ürettiği Banshee sistemi ile
başlamıştır (Bakır 128). Yeni kullanım alanları keşfedilen İHA’ların kullanım konseptlerini
belirlemek için 1980’lerde çalışmalara başlayan SSM, 1991 yılında açtığı uluslararası ihalede, 1993 yılında gerçekleşen testlerde başarıya ulaşan GNAT-750 tipi MALE (Orta irtifa,
Uzun Havada Kalış) İHA için İsrailli IAI irmasıyla kontrat imzalayarak bir sistem, altı uçak
satın almış ve uçaklar 1994 yılında TSK envanterine eklenmiştir. Alınan sistemlerin olumlu
etkisinin görülmesi neticesinde 1998 yılında iki adet Gelişmiş GNAT İHA ile bir adet Yer
Kontrol İstasyonu sipariş edilmiş fakat çeşitli problemlerden dolayı 2008 yılında söz konusu
İHA’lar, TSK envanterinden çıkarılmıştır. Nitekim İHA’ların özellikle terörle mücadele ve istihbarat alanındaki başarısının görülmesiyle bu sistemlerin yurt içinde üretimini sağlamak
adına 2001 yılındaki Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA) Programı ile yurt içindeki üretim için
yerli irmalardan teklif istenmiş fakat 2004’te ihale iptal edilmiştir (Akyürek vd 12).
Bu dönemde Balkanlar’da ve Irak’ta İkinci Körfez Harekâtı’nda İHA kullanımının sağladığı başarıların görülmesi ve modern ordularda kullanılmaya başlanmasıyla, TSK’nın bu
alanda geri kalmışlığının bilincine varılmıştır. Türkiye’nin askeri alanda dönemin en büyük
sorunlarından birini teşkil eden PKK ve Irak sınırını kontrol altında tutma zorunluluğu ise,
İHA kullanımını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu kapsamda, TSK’nın etkin bir şekilde gözlem
ve istihbarat yeteneğine katkı sağlayan İHA kullanımı, askeri operasyonların planlanmasında hayati öneme sahiptir (Uyar 2010). Buna ek olarak Türkiye’nin Batılı ülkelerle yaşadığı
gerginlikler de, Türkiye’nin İHA üretiminde itici bir güç unsuru olmuştur. Bu bağlamda, acil
İHA ihtiyacının temini için İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii’nden (IAI) MALE sınıfı İHA’lar
kiralanarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın (KKK) kullanımına sunulmuştur (Düz 8). Ardından IAI ve Elbit sistemlerinin eş ortak olduğu IUP (Israel UAV Partnership) irmasından
2005 yılında on adet daha Heron sipariş edilerek 150 milyon dolarlık anlaşma imzalanmıştır (Defencetalk).
Uzun yıllar boyunca dışarıdan tedarik yöntemiyle İHA kullanımı sürdüren Türkiye, İsrail menşeili Heron’ların kaza kırıma uğraması, iniş-kalkış gibi komutların İsrail tarafından
yönlendirilmesi ve İsrail ile yaşanan Mavi Marmara1 sorunu sebebiyle ilişkilerin kopma noktasına gelmesi gibi sebeplerden dolayı yerli İHA’larını üretme üzerine yoğunlaşmıştır (BAU
DEGS). Özellikle askeri amaçlı kullanılan İHA alanında ABD ve İsrail’e bağımlılığı en aza in1
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İsrail’in 2006 yılından itibaren Gazze’ye yönelik yaptırımları ve sonrasında kara ve deniz ablukası sebebiyle 2010
Mayıs ayında toplan yardımları Gazze’ye ulaştırmak amacıyla Türkiye’nin de içinde bulunduğu 6 uluslararası sivil
toplum kuruluşu harekete geçmiştir. İnsani yardım malzemeleri taşıyan Gazze Özgürlük Filosu İsrail askerleri tarafından yasal dayanak olmaksızın saldırıya uğramış ve 10 aktivist hayatını kaybederken 56 kişi de yaralanmıştır.
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dirmek amacıyla ihtiyaç duyulan yerli kaynakların oluşturulabilmesi için Türkiye’de milli
bir savunma sanayii alt yapısı tesis edilmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır (SSM 22).
Özellikle 2008 yılında terörle mücadele kapsamında ABD’den dörtadet General Atomics
üretimi MQ-1 Predator ve altı adet MQ-9 Reaper için talepte bulunan Türkiye’ye Amerikan
Kongresi’nin onay vermemesi, Türkiye’ye yerli üretimden başka bir seçenek bırakmamıştır
(Düz 10).
2004 yılından itibaren SSM önderliğinde başlatılan çalışmalarla özgün İHA üretimi konusuna ağırlık verilmiş, Türk Özgün İnsansız Hava Aracı (TİHA) Geliştirme Programı ile 24
Aralık 2004 tarihinde TAI ile anlaşma imzalayarak ANKA projesi başlatılmıştır. Müteakiben
Baykar Makine ve Vestel, mini İHA geliştirmek için çalışmalara başlamıştır (Yılmaz vd 14).1
Baykar Makine ve Kalekalıp’ın ortak girişimiyle 2005 yılında çalışmalarına başlanan Bayraktar Mini İHA sistemi, TSK envanterine giren ilk yerli İHA olma özelliğini taşımaktadır
(Sektör Değerlendirme Raporu 22). Mini İHA’ların yanında Taktik İHA geliştirme yönündeki
çabalar da devam etmiş ve ilk taktik İHA’lardan biri olan Gözcü, TAI tarafından 2007 yılında
üretilmiştir. Ardından Baykar yapımı Çaldıran ve Vestel Savunma bünyesinde üretilen Karayel sistemi, taktik İHA kategorisinde üretilen ilk araçlardan olmuş (Altunok, 41) ve 2015
yılı itibariyle Karayel TSK’da operasyonel faaliyetlerde kullanılmaya başlanmıştır.(Sektör
Değerlendirme Raporu, 24). Ayrıca 2013 yılında on adet ilave kabiliyetler2 içeren Anka-S
sistemi, terörle mücadele ve sınır güvenliği operasyonlarında etkin olarak faaliyet göstermiştir (TRT Haber).
Yerli S/İHA üretimi deyince akla ilk gelecek isimlerden olan Baykar irması, 1984 yılında otomotiv sanayii alanında hizmet verme amacıyla kurulmuş ve 2000’li yıllardan itibaren
İHA sistemlerinin milli olarak tasarlanması ve üretilmesi amacıyla Ar-Ge çalışmalarına başlamıştır. Baykar Savunma için esas dönüm noktası, 29 Nisan 2014’te ilk uçuşunu gerçekleştiren, 27.000 it yükseklikte uçabilen ve 24 saat 34 dakika havada kalan Bayraktar TB-2
olmuştur. TSK envanterindeki ilk milli taktik S/İHA olan Bayraktar TB-2, TSK, Jandarma ve
Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinde 2014 yılından bu yana faaliyet göstermiş ve dünyanın
farklı noktalarındaki çatışma alanlarında test edilmiştir. Bu bağlamda, Bayraktar TB-2, S/
İHA teknolojisinde Türkiye’ye önemli bir ivme kazandırmıştır (Baykar Savunma).
Savunma ihtiyaçlarının yurt içinde tasarım ve üretiminin başarılı olması ve bu sistemlerin TSK envanterine kazandırılması sayesinde 2000’li yılların başından itibaren yurt dışından hazır alım modeli oldukça azalmıştır. 2003 yılında TSK ihtiyaçlarının yurt içinden
temin edilme oranı %25 olarak kayıtlara geçerken, 2010 yılındaki oran %52,1’e ulaşmıştır.
Buradaki en önemli amaç, savunma sistemlerinin TSK’nin ihtiyaçlarına uygun olarak üretilmesidir (SSM 24). Savunma sanayiinin geliştirilmesi ve millileştirilmesine yönelik Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) 2021 raporundaki hede leri; milli kabiliyeti sürekli olarak
2006 yılı itibariyle Kale/Bayraktar ortak girişimiyle Bayraktar ve Malazgirt, Vestel Savunma’da Efe ve Arı, ODTÜ’de Güventürk ve Global Teknik’te Globiha Mini İHA modelleri geliştirilmiştir.
2
ANKA-S olarak adlandırılan İHA sistemi,yeni nesil yüksek çözünürlüklü gece ve gündüz kamerasının yanı sıra faydalı yük ve görev kabiliyetlerinin artırılması yönünden ilave kabiliyetler içermektedir. Buna ek olarak Türksat 4B
üzerinden kontrol edilebilen ANKA-S, Türkiye’de uydudan kontrol edilebilen ilk insansız hava aracı olma özelliğine
sahiptir.
1
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geliştirip dışa bağımlılığı en aza indirmek, endüstriyel yetkinlik veri altyapısını geliştirip,
geleceğin teknolojilerine yatırımları artırmaktır (SSB, 2021). Azalan ithalat oranının yanı
sıra, Türkiye’nin savunma teknolojileri alanındaki ihracat kapasitesinde de olumlu değişimler meydana geldiği görülmektedir. Nitekim Türkiye›nin savunma ve havacılık sektöründeki
ihracatı 2019 yılında, 2018 yılına göre % 35 yükselerek 2,741 milyar dolar olurken, 2023
yılında bu rakamın 10 milyar dolara ulaşması beklenmektedir (SIPRI 15).
Bu bağlamda S/İHA konseptinin özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafından yeni bir
rekabet ve pazar alanı olarak görüldüğü söylenebilmektedir. Türkiye için buradaki en önemli hedef savunma teknolojisi alanında dışa bağımlılığı en aza indirmek, maliyeti düşürmek
ve özellikle askeri alanda bağımsız politikalar izleyebilmektir. Bu amaçla S/İHA’ların milli
imkânlarla üretilmesi, silahlandırılması, gerektiğinde sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda
kullanılması, kendi kendine yeterlilik ilkesi kapsamında Türkiye’ye oldukça önemli bir ivme
kazandırmaktadır.
2. Türk Yapımı S/İHA’ların Kullanımının Gerçekleştiği Operasyonlar
Son on beş yılda kendi S/İHA’larını üretme yönünde önemli adımlar atan Türkiye, geliştirdiği ürünleri özellikle Türkiye’nin güneydoğusunda, Suriye ve Libya’da etkili bir şekilde
kullanmıştır.Bu doğrultuda, çalışmanın bu bölümünde Türkiye’nin gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonlarda, hangi SİHA’ları ne gibi amaçlarla kullandığı ve nasıl sonuçlar doğurduğu
açıklanacaktır. Ayrıca Türkiye’nin doğrudan dâhil olmadığı ancak, Türk yapımı SİHA’ların
aktif olarak kullanıldığı Karabağ Operasyonu da kısaca değerlendirilecektir.
2.1. Suriye
2009 yılının Aralık ayında Tunus’ta patlak veren Arap Baharı süreci, 2011 yılında Suriye’ye de ulaşmıştır. Ortaya çıkan halk isyanları Beşer Esad yönetiminin sert müdahalesiyle
karşılaşınca, birçok grubun çatıştığı bir iç savaşa evrilmiştir (Polat, 60). İç savaş sebebiyle
milyonlarca Suriyelinin savaştan kaçarak, komşu ülkelere sığınması ise, bütün bölgeyi etkilemiştir. Ayrıca bu çatışma ortamı dış güçlerin bölge üzerindeki rekabetlerinin araçları olan
DEAŞ,PYD/YPG gibi devlet dışı oluşumların Suriye’de etkinliklerini arttırmalarına sebep olmuştur. Kuzey Irak’taki yapıya benzer bir özerklik ikrine sıcak bakan, PKK’nın Suriye’deki
uzantısı olan PYD/YPG Suriye’deki iç savaş ortamından yararlanmış ve Esad rejimi ile kurduğu bağlantılarla Türkiye-Suriye sınır hattında bazı bölgeleri kontrol altına alarak kanton
ilan etmiştir (Erol ve Çelik 28-34).
Türkiye’nin, Suriye ve Irak ile sahip olduğu ortak sınırlar, bu ülkeler üzerinden iç savaştan kaçan Suriyelilerin yanı sıra, DAEŞ tehdidinin de Türkiye’ye gelmesine sebep olmuştur
(Yeşiltaş 17).Türkiye açısından diğer bir tehdit ise, PYD/YPG terör örgütüne Suriye’nin kuzeyinde manevra alanının açılması ve Suriye’nin parçalanma olasılığına karşı ortaya çıkabilecek bir terör yapılanmasının, Türkiye’nin güvenliğini doğrudan tehdit etmesi olmuştur.
Söz konusu terör örgütünün temel amacı ise, Suriye’nin kuzeyinden Akdeniz’e kadar ulaşan
bir “Kürt koridoru” oluşturmaktır (Altundeğer ve Yılmaz 293). Bu doğrultuda, Türkiye’nin
güvenliğini tehdit edecek böyle bir koridorun oluşmasına karşı, TSK,Özgür Suriye Ordusu’y208
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la (ÖSO) birlikte hareket ederek, çeşitli kara ve hava operasyonları ile bölgedeki etkinliğini
arttırmaya çalışmıştır.
Bu noktada, Fırat Nehri’nin batısını kırmızı çizgisi şeklinde deklare eden Türkiye, 24
Ağustos 2016 yılında, Birleşmiş Milletler’ in (BM) 51. maddesine1 dayanarak meşru müdafaa hakkını kullanmış ve Fırat Kalkanı Harekâtı’nı (FKH) başlatmıştır. Bu harekâtın öncelikli
amacı ise, DEAŞ’ın sınır hattından temizlenmesi ve sınır illerine karşı yapılan saldırıların
engellenerek, Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanması olmuştur. Türkiye hem sınır güvenliğini sağlamak amacıyla DEAŞ’ı bölgeden çıkarmak hem de DEAŞ saldırılarına maruz kalan
Cerablus halkını korumak istemiştir. Ayrıca YPG’nin batıya doğru olan ilerlemesini engellemek ve bağımsız bir Kürt koridoru inşa etme gayretlerini engellemek istemiştir. Bu amaçlar
doğrultusunda, Türkiye, FKH ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturmayı
amaçlamıştır (MGK Genel Sekreterliği).
TSK bu amaçları gerçekleştirebilmek için operasyonel ve taktik olarak harekât planı hazırlamış, kara ve hava operasyonlarının koordinasyonlarını sağlamıştır. Bununla birlikte, bölgesel güvenlik unsurları ve çatışmaların karakteristik özelliklerinde yaşanan değişikliklerin
farkında olan TSK’nın, harekâta katılan kuvvet yapısında bir takım değişiklere gitmiştir. Bu
noktada, FKH mekanize piyade, topçu ve tank birlikleri ile S/İHA’ların ortak katılımıyla gerçekleştirilmiştir. S/İHA’lar TSK’nın “ara-bul-yok et” stratejisinin bir parçası olarak en önemli
destek unsurlarından birini oluşturmuştur (Yeşiltaş 45). Özellikle Suriye sınır hattında kullanılan Bayraktar TB-2 ve Gözcü adındaki S/İHA’lar bu harekât kapsamında kesintisiz bir şekilde
keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdürmüştür(Anadolu Ajansı). Ayrıca FKH’da destek görevi
üstlenen İHA’lar, DEAŞ teröristlerine ait beş hede in Türk savaş uçakları tarafından ortadan
kaldırılmasına yardımcı olmuştur (Daily Sabah). Türkiye’nin gerçekleştirdiği bu operasyonda,
TB-2 ve Gözcü S/İHA’ların başarılı bir şekilde kullanılması doğrudan harekâtın sonuçları açısından olmasa da, Türk savunma sanayiinin geleceği ve Türkiye’nin muharebe alanında S/İHA
kullanımı adına önemli bir deneyim olmuştur (EDAM 12).
TSK, FKH’yı başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş, Azez-Cerablus arasındaki bölgeyi kontrol altına almış ve PYD’nin denetiminde bulunan Münbiç-Afrin arasına bir engel koyarak,
PYD’nin Akdeniz’e ulaşmasını engellemeye çalışmıştır. Bu noktada, İran ve Rusya’yla birlikte
hareket eden Türkiye, Astana ve Soçi sürecini başlatmış, İdlib’e kadar olan bölgeyi kontrolüne almıştır. Ancak, Türkiye ABD’nin desteğini alan PYD’nin, Afrin’den Akdeniz’e uzanma
ihtimalini engelleyememiştir. Böyle bir ortamda Türkiye, Afrin’de bulunan PYD/YPG terör
örgütlerince oluşturulan sözde “devlet” yapılanmasını ortadan kaldırmak, sınır güvenliğini sağlamak ve bölgede yaşayanları terör örgütlerinin baskılarından kurtarmak amacıyla,
20 Ocak 2018’de PYD’nin Afrin kantonuna karşı Zeytin Dalı Harekâtı’nı (ZDH) başlatmıştır
(Milli Savunma Bakanlığı 2018).
Türkiye, FKH’dan elde ettiği tecrübelerle birlikte, taktik ve operatif seviyede harekât
etkinliğine önemli katkı sağlayan S/İHA’ları, ZDH’de de kullanmıştır. Bu bağlamda, TSK’nın
1

BM’nin 51. maddesi; BM üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası
barış ve güvenliğin korunması adına gerekli tedbirleri alıncaya kadar, söz konusu üyenin doğal olan bireysel ya da
ortak meşru savunma hakkına halel getirmez şeklindedir.
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Afrin bölgesinde başlattığı ZDH’de ilk kez Roketsan tarafından geliştirilen 4 adet akıllı mühimmat MAM-L, Bayraktar TB-2’ye yerleştirilerek, bu operasyonda yaklaşık beş bin saat
uçuş gerçekleştirmiştir (Daily Sabah, Damage). ZDH’de de kullanılan İHA’lar hedef tespiti,
keşif-gözetleme görevlerinde etkili bir şekilde kullanılırken, S/İHA’lar operasyonun taktik
birliklerine havadan ateş desteği sağlayarak harekât birliklerini rahatlatmış ve teröristler
üzerinde psikolojik baskı yaratmıştır (Özçelik ve Acun 30). Bu bağlamda, ZDH’de de kullanılan TB-2 tarafından doğrudan 449, dolaylı olarak ise 680 teröristin imhasının sağlandığı belirtilmiştir (Anadolu Ajansı, Askeri). Diğer yandan, operasyonda kullanılan S/İHA’lar,
PYD’nin, uluslararası kamuoyunu yanıltma yönünde yaptığı propagandalara karşı da kullanılmıştır. Örneğin; terör örgütleri tarafından “TSK, Afrin’de hastane vurdu!” şeklinde servis edilen habere karşı, TSK, İHA’lar sayesinde elde ettiği kayıtlarda hastanenin sapasağlam
görüntülerini yayınlamıştır (M5). Görüldüğü üzere, S/İHA’ların etkinliği, terör örgütlerinin
yaptığı propagandaların uluslararası alanda kırılmasında da önemli bir görev üstlenmiştir
(Özçelik ve Acun 31).Bu amaçlarla kullanılan S/İHA’ların, ZDH boyunca operasyonun başarısında, önemli bir rol oynadığı görülmektedir.
Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği bir diğer operasyon ise, ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör unsurlarını sınırından temizlemek, Suriye’nin kuzeyinde
bulunan bölge halkının güvenliğini temin etmek ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak amacıyla, 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı (BPH) olmuştur(Milli
Savunma Bakanlığı). FKH ve ZDH’da olduğu gibi bu harekât da TSK tarafından hava ve kara
unsurlarının koordinasyonu sağlanarak yürütülmüştür. Bu bağlamda, güvenlik güçleri tarafından keşif-gözetleme ve taktik birliklere havadan destek sağlamak amacıyla, Mini İHA,
Kargu-Vurucu İHA, Alpagu-Vurucu İHA, Serçe, Anka-S ve Bayraktar TB-2 adındaki S/İHA’lar
etkili bir şekilde kullanılmıştır (DefenceTürk).
Diğer yandan, BPH devam ederken İHA sistemlerinin üretiminde yararlanılan alt donanımın, dış tedarikinde bir takım problemler yaşandığının belirtilmesinde fayda bulunmaktadır. Almanya, Kanada ve İngiltere gibi ülkeler, BPH sebebiyle, bazı askeri teçhizat ve
ekipmanlarda (elektro-optik kamera, kızılötesi kamera sistemleri vb.) Türkiye’ye ambargo
uygulama kararı almıştır (Kriter). Buna karşı SAHA İstanbul (Savunma Havacılık ve Uzay
Kümelenmesi), “Harekatın başlamasıyla NATO Antlaşması’nın 5. md.si gereği iilen destek vermesi gereken NATO ülkelerinin bir kısmının Türkiye’ye silah satışını askıya alma kararlarına
karşı devletimizin, ordumuzun yanında yer alıyoruz.” açıklamasında bulunmuştur (SAHA İstanbul Twitter Hesabı). Bu ihtiyaç doğrultusunda ASELSAN, CATS sistemlerini geliştirerek
ASELFLIR 400 ve DASS elektro-optik kamera sistemlerini üretmeye başlamıştır (Aselsan).
BPH’nda ortaya çıkan bu durum, Türkiye’nin alt donanım sistemlerini geliştirmesinin de
önünü açmıştır.
Suriye kısmında anlatılacak olan son operasyon ise, Bahar Kalkanı Harekatı (BKH)’dır.
Öncelikle Türkiye, Rusya ve İran’ın yürüttüğü Astana diplomatik sürecinin ardından 2017
yılında TSK’nın İdlib’e girdiğinin ve bölgedeki gerilimleri azaltmak maksadıyla, 12 adet gözlem noktası kurduğunun belirtilmesi gerekmektedir. TSK’nın bu bölgede bulunması, Türkiye’nin, Rusya’nın desteklediği Esad rejimi ve dolayısıyla Rusya ile bölgede sürekli karşı
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karşıya gelmesine sebep olmuştur. Bu gerginlikler devam ederken, 27 Şubat 2020 gecesi,
İdlib’in Balyun beldesindeki TSK güçlerine karşı rejim unsurları tarafından bir saldırı düzenlenmiştir. Düzenlenen bu saldırıda 34 Türk askeri şehit edilmiştir. Türkiye ise,yapılan bu
saldırıya misilleme olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 1 Mart’ta adı duyurulan BKH’nı başlatmıştır (Milli Savunma Bakanlığı).
Türkiye, Suriye’de gerçekleştirdiği diğer operasyonlarda olduğu gibi BKH’da da, S/İHA
envanterini bütün potansiyeli ile kullanmıştır. Sürüler halinde Suriye hava sahasında uçan
Bayraktar TB-2’ler ve bu sürülere destek veren Anka-S’ler etkili bir şekilde kullanılarak, rejim güçleri üzerinde psikolojik bir baskı oluşmasına sebep olmuştur. BKH’ya ilk kez sürü halinde katılan S/İHA’ların topçu tank unsurları ve hava kuvvetleri ile eşgüdümlü olarak kullanılması, özellikle hızlı bir şekilde mevzi değiştirebilen rejim güçlerinin ve hava savunma
sistemlerinin imhasında önemli bir rol oynamıştır (Mevlütoğlu). Bu doğrultuda, Türkiye’nin
açıkladığı verilere göre; rejim unsurlarına mensup 3400 asker, iki SU-24 ve L-39 uçağı, Rus
yapımı Pantsir S-1 ve BUK füze sistemleri olmak üzere sekiz hava savunma sistemi ve birçok
askeri teçhizat imha edilirken, iki havaalanında ağır hasar aldığı belirtilmiştir(Sözcü).
BKH’nın her aşamasında farklı görevlerde kullanılan S/İHA’lar, keşif görevi icra etmek,
elektronik savaş gerçekleştirmek, rejim unsurlarının araç ve mevzilerine saldırmak, yerde
bulunan hava kuvvetleri için koruma sağlamak, hava savunma sistemlerini yok etmek gibi
vazifeleri yerine getirmeyi başarmıştır (Kasapoğlu). Ayrıca operasyon sırasında S/İHA’ların
hede lerini imha ederken çektikleri görüntüler dünya kamuoyu ile paylaşılmış ve harekâtın
seyri hakkındaki bilgiler birçok dilde yayınlamıştır (Mevlütoğlu). Bu durum da, Türkiye’nin
sahip olduğu savaş-savunma kapasitesinin ve etkinliğinin dünyaya gösterilmesi açısından
önemli bir rol oynamıştır.
2.2. Libya
Arap Baharıyla birlikte iç istikrarsızlıkların artmaya başladığı Libya’da, Muammer Kadda i yönetimi NATO müdahalesi ile 2011 yılında devrilmiştir. Kadda i’nin ardından Libya’da
2012 yılından 2014 yılına kadar seçilmiş Genel Ulusal Kongre (GUK) ise, iç çatışmalar karşısında herhangi bir uzlaşma sağlayamamıştır (Hallet ve Clark-Lowes 31). Bu bağlamda,Libya’da özellikle 2014 yılından sonra şiddetlenen iç savaş ortamı, uluslararası anlamda destek
bulan iki grubu karşımıza çıkarmıştır. Bunlardan ilki, BM tarafından tanınan ve Türkiye’nin
desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)’dir. İkincisi ise, Suudi Arabistan, Birleşik
Arap Emirlikleri(BAE), Mısır, Rusya ve Fransa tarafından destek bulan ve kendini Libya Ulusal Ordusunun (LUO) komutanı olarak nitelendiren Halife Haftar olmuştur (International
Crises Group).
Aldığı dış destek ile güç kazanan Halife Haftar, ilk olarak Libya’nın doğusunu ve güneyini
kontrolüne geçirmiş, ardından Nisan 2019’da UMH’nin başkenti olan Trablus’a saldırı başlatmıştır (TRT Haber). Türkiye tarafından destek bulan UMH ise, Türkiye ile geliştirdiği ikili
ilişkiler neticesinde, 27 Kasım 2019’da “Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nı” (Mutabakat Muhtırası) ve 30 Aralık 2019’da “Güvenlik
ve Askeri İşbirliği Antlaşması’nı” imzalamıştır. Ardından, Türkiye’nin Libya’ya asker gön211
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derme talebi 2 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul
edilmiştir (TBMM). Türkiye’nin belirtilen bu antlaşmalar gereğince, UMH’ye destek vermesi,
gerek iç savaş gerekse, Doğu Akdeniz’deki enerji jeopolitiği açısından dönüm noktası teşkil
eden adımlar olmuştur. Bu bağlamda, Türkiye, UMH’ye LUO karşısında başarı elde edebilmesi amacıyla, askeri donanım, eğitim ve lojistik destek sağlamıştır. Ayrıca başta Türk yapımı
Bayraktar TB-2 ve Anka-S olmak üzere S/İHA’lar, LUO’nun ele geçirdiği hatların ve Trablus’u
kuşatan unsurların vurulması kapsamında yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Örneğin; Haziran
2019’da Halife Haftar komutasındaki LUO’nun kontrolünde bulunan Mitiga Uluslararası Havaalanını vurmak için sürü şeklinde hareket eden Bayraktar TB-2’ler kullanılmış ve Haftar
güçlerinin Trablus’u ele geçirmesi engellenmek istenmiştir (African Military Blog).
Haftar’ın saldırı girişimleri karşısında, Türkiye’nin askeri olarak desteklediği UMH,
Mart 2020’de Barış Fırtınası Operasyonunu (BFO) başlatmış ve Halife Haftar’ı aşama aşama Trablus’tan uzaklaştırmaya başlamıştır. Bu doğrultuda, UMH güçlerinin kontrolünde
kullanılan Türk yapımı S/İHA’lar tarafından Haftar güçlerine ait hava savunma sistemleri,
kamyon, kargo uçağı ve zırhlı araçlar imha edilmiştir (DefenceTürk, Rus Medyası). Örneğin;
Nisan 2020’de Cufra’ya çekilen LUO’ya mühimmat taşıyan bir Antonov An-26 kargo uçağı,
Bayraktar TB-2’lerle UMH güçlerince imha edilmiş ve elektro-optik kameralarla kaydedilen görüntüler basına servis edilmiştir (Anadolu Ajansı, Libya). 18 Mayıs 2020’de stratejik
bir alan olarak LUO’nun elinde bulunan Watya Hava Üssü, Türk S/İHA’larının yardımıyla,
UMHgüçlerince ele geçirilmiştir.27 Mayıs’da ise, döner kanatlı vurucu İHA Kargu, Ayn Zara
bölgesinde etkin bir faaliyet göstermiştir (DefenceTürk).
Bu bağlamda, BFO başlayana kadar sahada eli güçlü olan taraf Halife Haftar komutasındaki LUO iken, Türkiye’nin UMH’ye sağladığı destek ile LUO kimi bölgelerde geri çekilmek
durumunda kalırken, kimi bölgelerde etkili bir direniş dahi gösterememiştir. Bu durum, Halife Haftar’a bağlı LUO’nun Nisan 2019’da Trablus’u ele geçirmek için başlattığı saldırının
sonrasında güç dengesinin, Türkiye’nin S/İHA’larla verdiği katkıyla UMH lehine değiştiğini
kanıtlar niteliktedir (Le Monde).
2.3. Azerbaycan
Karabağ Savaşı, ilk olarak 27 Eylül 2020’de Ermenistan’ın Tovuz civarında (Ağdam, Terter, Fuzuli ve Cebrayil gibi bölgeler)sivil yerleşim yerlerine saldırmasıyla başlamış ve kısa
bir duraklamanın ardından çatışmaların artması ile devam etmiştir. Ermeni saldırıları ile
birçok sivil hayatını kaybetmiş ve bunun üzerine Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ’da1 44 gün süren bir operasyon başlatmıştır. Bu süre içinde, işgal altında bulunan topraklarını geri alabilme amacıyla hareket eden Azerbaycan, gerek stratejik
gerekse operatif ve taktik seviyede bir muharebe icra etmiştir. Karabağ’ın arazi yapısının
dağlık olduğu göz önüne alındığında, zırhlı araçların manevra alanının kısıtlandığının, bu
sebeple de harekâtın hava ve kara ateş destek unsurları ile birlikte icra edildiğinin belirtilmesinde fayda bulunmaktadır (Özgen 110).
1
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1993 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 884 sayılı kararına göre; Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağı
olarak tanınmıştır.
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Bu bağlamda, Suriye ve Libya’da gösterdikleri performans ile dikkat çeken Bayraktar
TB-2’ler, Türkiye’den Azerbaycan’a satılmış ve Karabağ Savaşı’nda da, Ermenistan’a karşı
kullanılmıştır. Ayrıca Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’ı destekleyen Türkiye, başta S/İHA
kullanımına yönelik tecrübelerin aktarılması olmak üzere, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne
teknik olarak (pilotluk eğitimi, kontrol merkezi yönetimi gibi) yardımda da bulunmuştur.
Burada Bayraktar TB-2’lerin Azerbaycan’a satılmasından daha önemli olan ise, askeri anlayışın Azerbaycan kuvvetlerine aktarılması olmuştur (Kasapoğlu).Böylelikle Türkiye’nin
daha önce BKH’nda ve Libya’da uyguladığı sürü S/İHA taktiğini, Azerbaycan da, Ermeni güçlerine ait hava savunma sistemlerini, komuta-kontrol merkezlerini, zırhlı araçlarını imha
etme noktasında yoğun olarak kullanabilmiştir. Bununla birlikte, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni güçlerine ait Rus menşeili otuz beş adet OSA sistemi, iki adet S-300,
üç adet TOR ve beş adet Kub ile Krug hava savunma sisteminin imha edildiğini belirtmiştir
(DefenceTürk, Azerbaycan). Aliyev France 24’e verdiği röportajda ise, Dağlık Karabağ’da
Bayraktar TB-2’lerin oynadığı rol hakkında “Bunlar çok modern ve gelişmiş silahlar. Sadece
Türkiye’den aldığımız İHA’lar yardımıyla Ermeni ordusunun 1 milyar dolarlık askeri teçhizatını imha ettik.” ifadelerini kullanmıştır (France24, Azerbaijani). Bu bağlamda, Azerbaycan’ın
başlattığı harekâtta kullandığı S/İHA’ların, savaşın seyrinde bir güç çarpanı olarak rol oynadığını söylemek yanlış olmayacaktır.
44 gün boyunca devam eden Karabağ Savaşı, Azerbaycan’ın zaferi ile sonuçlanmış ve 10
Kasım 2020’de Rusya’nın arabuluculuk yaptığı ateşkes antlaşmasının imzalanmasıyla son
bulmuştur. Azerbaycan’ın, Ermenistan güçleri karşısında sağladığı üstünlükte ise, şüphesiz
Türk yapımı S/İHA’lar belirleyici bir rol oynamıştır. Nitekim hede lerin imhası, zırhlı araçların yok edilmesi ve Azerbaycan güçlerinin karadaki ilerleyişinin kolaylaştırılması noktasında kilit rol oynayan Bayraktar TB-2’lerin, savaşın Azerbaycan lehine sonuçlanmasının
ardından, 8 Aralık 2020’de yapılan geçit töreninde özellikle yer alması bu araçların oynadığı
rolü kanıtlar niteliktedir (TRT Haber).
3. Türk İHA ve SİHA’larının Uluslararası Medyada Algılanış Biçimi
İkinci bölümde açıklandığı üzere, Türk yapımı S/İHA’lar, Türkiye tarafından gerçekleştirilen ve desteklenen askeri operasyonlarda etkin bir şekilde kullanılmıştır. Sahada gözlenen
başarı uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştır. Türk S/İHA’larının ve kullanımlarının ele alındığı haberler tarandığında bazı ifadelerin müşterekliği göze çarpmıştır. Kullanılan bu ortak ifadeler aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir. Türk S/İHA’larının ekonomik
açıdan değerlendirildiği haberlerde ucuzluğunun/düşük maliyetinin ön plana çıktığı görülürken, operasyonel başarısının ele alındığı haberlerde oyun değiştirici etkisi ve yarattığı
stratejik üstünlüğün yanı sıra, drone gücü ifadesine yer verildiği görülmüştür. Ayrıca Pantsir S-1 hava savunma sisteminin imhasının en çok işlenen olgu olduğu karşımıza çıkmıştır.
Diğer yandan, eleştirel yaklaşılan haberlerde ise, Türk S/İHA’ları için katil drone ifadesinin
kullanıldığı ve sivil can kaybı iddialarının yer aldığı görülmüştür. Ülkelerin bu durumları algılayış biçimlerinin, kendi ulusal çıkarları doğrultusunda şekillendiğinden hareketle, çalışmanın bu bölümünde, Türkiye’nin S/İHA gücünün diğer ülkeler tarafından nasıl algılandığı
ekonomik, askeri-politik ve eleştirel açılardan sını landırılarak ele alınacaktır.
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3.1. Ekonomik Açıdan Uluslararası Medya Analizi
S/İHA kullanımının sahada sağladığı operasyonel-taktik avantajlar, ülkelerin bu sistemleri kullanma ve üretme sürecine yönelmesine, ayrıca hacmen büyüyen bir drone piyasasının gelişmesine sebep olmuştur. Bu noktada, Drone Market 2020-2025 raporunda küresel
drone piyasasının değerinin 2020 yılında 22,5 milyar dolar olduğu belirtilirken, 2025 yılında bu rakamın 42,8 milyar dolara ulaşacağının öngörülmesi (Research and Markets, The
Drone), The Global Military UAV Market 2019-2029 raporunda ise 2019 yılında 10.9 milyar dolar değerinde olan askeri drone piyasasının 2029 yılında 14.8 milyar dolara erişeceği
tahmin edilmesi, (Research and Markets, The Global) drone piyasasının gelişimini anlamak
adına önem arz etmektedir. Bu gelişen piyasaya, hali hazırda drone piyasasını domine eden
ABD, İsrail ve Çin gibi devletlere ek olarak Türkiye’de yukarıda bahsi geçen operasyonlarda
yoğun olarak kullandığı yerli ve milli araçları ile dâhil olmuştur.
ABD ve İsrail’in drone satışı hususunda uyguladığı katı politikalar, Orta Doğu ve Kuzey
Afrika ülkelerini, Çin menşeili S/İHA’lara yöneltmiştir. Bu araçların diğer alternati lerinden
daha ucuz oluşu, bahsi geçen bölgelerde yer alan devletlerin mali durumları da göz önüne
alındığında önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda drone piyasasına
hızlı bir giriş yapan Türk S/İHA’larının da, Amerikan ve İsrail menşeili alternati lerine göre
daha ucuz oluşu, bu araçlara yönelik ilginin artmasına neden olurken, piyasadaki konumunu
da belirleyen önemli bir faktör olmuştur. Verilen tabloda da görüleceği üzere, uluslararası
basında yayınlanan birçok haberde, Türk S/İHA’ların ucuzluğu vurgulanmıştır. Amerikan
Reaper’ın 20 milyon dolardan, İsrail menşeili Heronlar’ın 10 milyon dolardan, Çin menşeili
Wing Laong’un 1-2 milyon dolardan ve Türk Bayraktar TB-2’nin 5 milyon dolardan satıldığı
bilinmektedir (Manara Magazine). Görüldüğü üzere satış iyatları bakımından Bayraktar TB2, Wing Laong’a önemli bir rakip haline gelmiştir. Nikkei Asia “ Türkiye askeri drone alanında
Çin ile rekabet etmeye başlıyor” başlığı ile aktardığı haberde bu rekabeti işlemiştir. Buna ek
olarak, Türk S/İHA’larının ihraç edildiği ülkelere «Baykar için her teslimat uzun soluklu ve
güvenilir bir işbirliğinin başlangıcıdır” anlayışıyla satış sonrası destek verilmesi1 ve EDAM
Direktörü Can Kasapoğlu’nun belirttiği üzere Çinli üreticilerin bu anlamda bir hizmet anlayışına sahip olmaması(Nikkei Asia), Türk menşeili S/İHA’ları bir adım öne çıkarmaktadır.
1

Detaylı bilgi için bkz. Baykar Savunma Resmi Web Sitesi, “Satış Sonrası Hizmetler” Başlığı.
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Son yıllarda Türk S/İHA’larına artan ilginin nedenleri, yeteneklerinin ve başarısının sahada tescillenmiş olmasıdır. S/İHA’ların aktif ve yoğun bir şekilde kullanılması kimi operasyonlarda doğrudan, kimilerinde ise dolaylı olarak çatışmaların kaderinin değişmesine
vesile olmuştur (Aljazeera, Largest). Bayraktar TB-2 ‘nin Amerikan Reaper’la kıyaslanmaya
başlanması da, sahadaki başarının bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır (IndraStra). Ayrıca Türkiye’nin operasyonlarda kullandığı drone sürüleri taktiği ile Rus yapımı Buk-M1 ve
Pantsir S-1 hava savunma sistemlerinin imha edilmesi ve görüntülerin basına servis edilmesi büyük yankı uyandırırken, hava savunma sistemlerinin dronelar karşısındaki etkinliği
sorgulanmaya başlanmıştır (The Defence Post, Drone). NATO bünyesinde bulunan Müşterek
Hava Gücü Mükemmeliyet Merkezi (JAPCC) tarafından yayınlanan “İnsansız Hava Araçlarına
Karşı Kapsamlı Yaklaşım” adlı raporda, “Aktif Pantsir S-1 sistemi, İHA’lar için büyük tehlikeydi ve hemen yok edilmeliydi. Pantsir S-1’in aktif sistemi, yoğun elektronik harp önlemleri
nedeniyle Bayraktar TB2’den ateşlenen küçük ve akıllı mühimmatı radar menzilinde olmasına
rağmen tespit edemedi.” ifadelerine yer verilerek Türk dronelarına karşı Rus yapımı hava
savunma sisteminin etkisizliği vurgulanmıştır (JAPCC). Sahada gösterilen bu başarı, Türk S/
İHA’larının uluslararası alanda tanıtımı ve reklamı olarak işlev göstermiştir (The Jamestown
Foundation, Baku’s). Bu doğrultuda sahadaki başarı, yurtdışı taleplerini de beraberinde getirmiştir.
2012 yılında Kale-Bayraktar ortaklığında üretilen mini İHA kategorisindeki 10 adet
Gözcü’nün Katar Silahlı Kuvvetleri’ne satışı, Türkiye’nin ilk İHA ihracatı olması bakımından
önemlidir (Baykar Savunma). Takip eden yıllarda Türk İHA’larının başarısı dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken, 14 Mart 2018’de Baykar ve Katar Silahlı Kuvvetleri arasında
imzalanan anlaşma ile bir yıl içinde 6 adet Bayraktar TB-2, 3 adet Yer Kontrol İstasyonunun
teslim edilmesi kararlaştırılmıştır (The Peninsula Qatar). Bu bağlamda, ilk SİHA ihracı da
yine Katar’a gerçekleşmiştir. 2019 yılında teslim edilen ve fabrika testlerini başarıyla tamamlayan SİHA’lar operasyonel olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Ukrayna da Türk S/İHA’larıyla yakından ilgilenen bir diğer devlettir. 12 Ocak 2019’da,
adet adet Bayraktar TB-2 ve üç adet Yer Kontrol Sistemi’nin tedarikini içeren anlaşma imzalanmıştır (Anadolu Agency). Bahsi geçen satışın Ukrayna’ya maliyeti 69 milyar dolar iken
(Gulf State Analytics), siparişin ilk partisi 7 Mart 2019’da, ikinci partisi ise 22 Ekim’de
teslim edilmiştir (Baykar Savunma). Bunlara ek olarak, Akıncı Taarruzi İHA’da Ukrayna’dan
tedarik edilen motorun kullanıyor olması, Ukrayna’yı önemli bir pazar olmasının yanı sıra,
önemli bir tedarikçi konumuna da getirmiştir (Savunma Sanayii Dergilik). Ayrıca imzalanan
Savunma Sanayii Projeleri Kapsamında Niyet Beyanı’nda iki ülkenin, başta İHA’lar olmak
üzere savaş gemilerinin ve türbin motorlarının inşası gibi alanlarda ortak projelerin yürütüleceği kayda geçmiştir. Ukrayna devletine ait olan silah ticaret şirketi Ukrspetseskport’un
Genel Müdürü Vadim Nozdriya’nın, Bayraktar TB-2 SİHA’nın Ukrayna’da ortak üretimiyle
ilgilendiklerine ve bu doğrultuda 48 adet SİHA daha satın almayı planladıklarını ifade etmiştir (Defence Türk, Ukrayna).
Azerbaycan, yürüttüğü Karabağ Savaşı’nda Türk S/İHA’larını yoğun ve etkin bir şekilde kullanmıştır. Azerbaycan ve Baykar arasında imzalanan herhangi bir satış anlaşması ka216
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muoyuna yansıtılmazken, France24 kanalına röportaj veren İlham Aliyev’in “Kaç adet Türk
SİHA’nız var?” sorusuna verdiği “Yeterince var. Hede lerimize ulaşmamız için bu bilginin gizli kalması gerekiyor. Açıklamayı tercih etmiyoruz” cevabı bu soruyu muallakta bırakmıştır
(France24, Azerbaijani). Ancak Caspiannews ilgili haberinde, Azerbaycan’ın Türkiye’den
toplam silah ithalatının geçtiğimiz yıllara göre altı kat arttığı ve 2020 Aralık itibarıyla 256
milyon dolara ulaştığı bilgisini paylaşmıştır (Caspiannews).
Tunus, Türk S/İHA’larına yönelen diğer bir devlettir. Tunus Savunma Bakanlığı ve TUSAŞ arasında iki senedir devam eden görüşmeler neticesinde, 3 adet ANKA-S ve 3 adet Yer
Kontrol Sistemi’nin tedarikini içeren anlaşma, 14 Aralık 2020 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşmanın inansmanının Türk Exim Bank tarafından Tunus’a sağlanacak olan 80 milyon dolarlık kredi sayesinde gerçekleşeceği aktarılmıştır (The Defence Post, Tunisia). Bu noktada,
Tunus’a yapılan satış, Anka-S ‘in ilk ihracı olması açısından önemlidir. Bahsi geçen ülkelere ek olarak, İngiltere, Polonya, Sırbistan, Pakistan, Malezya ve Kazakistan’ın da, Türk S/
İHA’larını yakından takip ettiğine ilişkin haberler bulunmaktadır. Özellikle Sırbistan ve Kazakistan’ın hâlihazırda Çin menşeili araçlara sahip oldukları göz önüne alındığında, Türk S/
İHA’larının, iyat olarak daha yüksek olmasına rağmen, önemli bir alternatif olarak görüldüğü söylenebilir. Özellikle İngiltere’nin Türk S/İHA’larına yönelik bir talepte bulunma ihtimalini değerlendiren Savunma Analisti Hakan Kılıç, bu ihtimalin gerçekleşmesinin çok zor
olduğunu belirtmiş fakat gerçekleşmesi durumunda muhtemelen Reaper’ların iyatlarında
düşüşe sebep olabileceğine dair yorumda bulunmuştur (TRT Haber, Avrupa’ya).
Yukarıda detaylı bir şekilde açıklanan anlaşmalar ışığında, drone piyasasına hızlı ve etkili bir giriş yapan Türkiye’nin, silah ihracatında meydana gelen artışın önemli bir bölümünün
S/İHA kaynaklı olduğu ifade edilebilir. Öyle ki, 2010-2014 ve 2015-2019 yılları arasında Türkiye’nin silah ihracatı yüzde 86 oranında artmıştır. Ayrıca Türkiye, 2010-2014 yılları arasında dünyanın 19. en büyük ihracatçısı konumundayken, 2015-2019 yılları arasında 13. sıraya
yükselmiştir (SIPRI, 9). İhracatta yakalanan bu ivme, S/İHA üretimi alanında faaliyet gösteren
Türk şirketlerinin, başta Çin, ABD ve İsrail menşeili olmak üzere, aynı alanda faaliyet gösteren
birçok üretici şirket ile rekabet edecek bir konuma geldiğini göstermektedir. Bununla birlikte,
hava savunma sistemlerinin S/İHA’lar karşısındaki etkisizliğinin sahada kanıtlanmış olmasının da,bu sistemlerin satışını etkileyebileceği, başta Rus menşeili olmak üzere bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin satışlarında düşüş yaşanabileceği ileri sürülebilir.
3.2. Askeri - Politik Açıdan Uluslararası Medya Analizi
Türk S/İHA’larının yürütülen ve desteklenen operasyonlardaki başarısının uluslararası
basındaki yansımasının incelendiği bu çalışma için taranan haberlerde, Türk S/İHA’larının
müdahil olması ile birlikte değişen dengelerden ağırlıkla bahsedildiği gözlemlenmiştir. Verilen tablodan hareketle, birçok haber sitesinin direkt olarak “oyun değiştirici” ifadesine
yer verdiği, hatırı sayılır bir kısmının da direkt olarak bu ifadeyi kullanmasa da bu anlamı taşıyan bir olay örgüsünü okurlarına sunduğu görülmüştür. Ayrıca Türk S/İHA’larının
Türkiye’ye kazandırdığı prestijin bir sonucu olarak birçok haber sitesinde Türkiye’nin bir
drone gücü olduğu değerlendirmesine yer verilmiştir. Türk S/İHA’larının ve dolayısıyla Tür217
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kiye’nin sahadaki başarısı hali hazırda yakın ilişkilerin tesis edildiği birçok ülke tarafından
memnuniyetle karşılanıp, işbirliği arayışlarını doğururken, çıkar çatışması yaşadığı ülkeler
tarafından tehdit olarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, Türk şirketlerinin gelecekte pazarlarını çeşitlendirme amacıyla yürüttüğü görüşmelerin de, Türkiye’nin muhtemel bir tehdit olarak görülmesine katkı sağladığı ifade edilebilir.
Türkiye ve Rusya dünya gündemini uzun süredir meşgul eden Suriye, Libya ve son olarak
Karabağ meselelerinde, bir önceki bölümde detaylandırıldığı üzere karşı sa larda konumlanmıştır. Bu doğrultuda Türkiye’nin S/İHA gücü, Rusya’ya karşı gerek askeri gerekse politik açıdan elini güçlendiren önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Pantsir S-1 hava
savunma sisteminin Türk SİHA’ları tarafından imha edilmesi Türkiye’ye prestij sağlarken, Rusya’nın hava savunma sistemleri alanındaki itibarının sorgulanmasına neden olmuştur. Sahadaki başarının masaya yansıdığı Karabağ operasyonu sonucunda imzalanan üçlü anlaşmaya
yönelik Rus Albay Alexander Zhilin’in de Nezavisimaya Gazeta’ya verdiği demeçte “Erdoğan
Güney Ka kasya’yı kazandı (şimdilik sadece Güney Ka kasya)… Bir kez daha ağır bir küçük düşürme karşısında sessiz kalmış ve askeri helikopterinin düşürülmesi ve pilotlarının ölümü karşısında
misilleme bile yapmamış olan Rusya, Erdoğan’ın koşullarıyla anlaşma imzalayarak onun karşısında ağır bir itibar kaybına uğramıştır” ifadelerini kullanması, Rusya’nın diplomatik alandaki
itibar kaybını vurgulaması açısından önemlidir (BBC Türkçe).
Türkiye ile Ukrayna arasındaki yakınlaşma da, Rusya’nın tehdit olarak gördüğü bir
başka durumdur. Zira uluslararası alanda hali hazırda mevcut olan donmuş ihtila ların geleceği, Azerbaycan lehine sonuçlanan Karabağ operasyonu ile sorgulanmaya başlanmıştır.
Ukrayna’nın, Rus işgali altında olan Donbas’ı ve ilhak edilen toprağı Kırım’ı geri kazanmaya yönelik arzusunun olduğu bilinmekle beraber, son yıllarda Türk yapımı S/İHA’lara
yönelmesi, bu amaca ulaşma ihtimalinde önem arz etmektedir. Bu husus, РИА НOBOCTИ
haber sitesinde, “Kiev Donbas için Karabağ senaryosu hayal ediyor” şeklinde aktarılırken
(РИА НOBOCTИ, Киев) Al-Monitor haber sitesinde, “Türk insansız hava araçları Ukrayna’nın topraklarını geri almasına yardım edecek mi?” başlığı altında irdelenmiştir (Al-Monitor). S/IHA satışlarına yönelik anlaşmanın duyurulmasından bir gün sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Maria Zakharova’nın verdiği demeçte, bahsi geçen silah
tedarikinin Ukrayna’da yaşanan krizi şiddetlendirecek bir unsur haline gelmemesi gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunması, Rusya’nın bu duruma başından beri ciddiyetle
yaklaştığının bir göstergesidir (РИА НOBOCTИ, В МИД). Türkiye ve Ukrayna arasında yürütülen drone diplomasisinin sonucu olarak, iki ülke arasında meydana gelen yakınlaşmanın, Karadeniz bölgesindeki Rus etkisinin dengelenmesi hususunda etkili olabileceği
değerlendirilmektedir (RFERL). Rusya’nın bahsi geçen nedenlerle bu yakınlaşmayı tehdit
olarak gördüğünü ve bu bağlamda iki ülkenin savunma alanındaki iş birliğini yakından
takip ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Geleceği tartışmalı olan bir diğer donmuş ihtilaf ise Pakistan ve Hindistan arasındaki
Keşmir sorunudur. Çin bu hususta, Hindistan karşıtı blokta yer alarak Pakistan’ın yanında
konumlanırken, Beluçistan’daki yatırımlarının ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun güvenliğini sağlamak amacıyla, Pakistan’a S/İHA temin etmektedir. Zira geçtiğimiz yılın Ocak
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ayında Çin menşeili 50 adet Wing Laong ‘un Pakistan’a satışı duyurulmuştur (Hindustantimes). Pakistan’ın Çin menşeili araçlarının yanı sıra, askeri kapasitesini arttırmak amacıylaS/
İHA alanında faaliyet gösteren Türk şirketleri ile görüşmelerini sürdürdüğü bilinmektedir.
Ayrıca Boğaziçi Savunma ile de İLTER drone algılama ve etkisizleştirme sistemi için irtibat
halinde olduğu belirtilmektedir (Timesnownews, How). Sahada gösterdiği başarı sayesinde
yoğun ilgi gören Türk S/İHA’larının tedarikine yönelik muhtemel bir anlaşma durumunda
ise, Hindistan’a karşı hava üstünlüğünün sağlanma olasılığının, Hindistan cephesinde endişe yarattığı iddia edilmektedir. Eurasiantimes gazetesi bu endişeyi, “Keşmir’de savaşın patlak
vermesi durumundaneden Pakistan/Türk silahı Hint ordusuna en ciddi tehlikeyi teşkil eder?”
başlığı ile aktarırken, içeriğinde Hindistan’ın. askeri kapasitesindeki eksiklikleri vurgulamıştır. Bu doğrultuda, Hindistan’ın çok geç olmadan karşı koyamayacağı bir saldırıya maruz
kalabileceği gerçeğine uyanması gerektiği ifade edilmiştir (Eurasiantimes, Why).
Hindistan’ın algıladığı bu güvenlik tehdidi silahlanma yarışını beraberinde getirmiştir.
Askeri kapasitesini arttırmaya yönelik adımlar atan Hindistan’ın İsrail’den dört adet Heron satın alacağı, 15 Şubat 2021 tarihinde basında yer almıştır (Timesnownews, Indian).
Ayrıca Hindistan’ın ABD’den MQ-9B deniz muhafızı dronelarının silahlı versiyonlarından
otuz adet alacağı belirtilmiştir. 8 Mart 2021 tarihinde duyurulan bu anlaşmanın, geçen yıl
Hindistan reddettiği için gerçekleşmediği aktarılmıştır (Eurasiantimes, After). Bu durum
ancak Hindistan’ın son bir yıl içerisinde Türk S/İHA’ları örneğinden hareketle, drone kullanımının sahada yarattığı üstünlüğün bilincine varmasıyla açıklanabilir. Türkiye ve Pakistan
arasındaki yakın ilişkilerin yarattığı bu güvenlik endişesi, kendisini diplomasi alanında da
göstermiştir. Türkiye ve Pakistan’ın, Doğu Akdeniz’de gerginliğin arttığı bir dönemde ortak
tatbikat düzenlemesi karşısında Hindistan tepkisini, Türkiye ile arasında birçok çıkar çatışması bulunan Yunanistan ile görüşmelerini sıklaştırarak göstermiştir. Kıbrıs meselesinde
BM’de oyunu Yunanistan lehine kullandığı bilinen Hindistan, Doğu Akdeniz meselesinde de
Yunanistan ile askeri ve güvenlik alanında işbirliğinin artacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştur (BBC News, Türkiye-Pakistan).
Yunanistan ile Türkiye arasında kıta sahanlığı, karasuları, hava sahası, FIR hattı, ihtila lı bölgeler ve adaların silahlandırılması gibi pek çok tarihsel mesele varlığını korurken,
atılan her adım karşı tarafın güvenliğine yönelik tehdit algılamasına neden olmakta ve endişe yaratmaktadır. Bu doğrultuda, Türkiye’nin S/İHA gücü, Yunanistan cephesinde özellikle
Doğu Akdeniz meselesi bu denli hararetli iken, büyük tehdit olarak görülmektedir. Konuya
ilişkin olarak Greekcitytimes Gazetesi’nde SunTzu’nun “Her savaş, henüz gerçekleşmeden
kazanılmış yahut kaybedilmiştir” sözüne yer verilerek, Yunan stratejistlerin teknolojinin
meydana getirdiği değişimleri hızlı bir şekilde kabul etmesi gerektiği vurgulanmıştır. (Greekcitytimes). Eliamep tarafından yayınlanan politika raporunda, Türk insansız hava aracı
programının gelecekte yaşanması muhtemel durumların bir habercisi olduğu varsayımı
ile Yunanistan’da örgütsel ve teknolojik olarak bir reform zihniyetinin gelişmesi gerektiği
belirtilmiştir. Yunanistan’ın ancak bu şekilde Yunan ulusal güvenliğine yönelik algılayacağı
tehditleri zamanında ve etkili bir biçimde caydırabilecek çözümler geliştirebileceği vurgulanmıştır (Eliamep).
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İki ülke arasında ortaya çıkan güvenlik ikilemi, güvensizliği ve dolayısıyla silahlanmayı
beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda, Türkiye’nin savunma alanındaki atılımlarının yarattığı endişenin, Yunanistan’ı askeri kapasitesini arttırma yoluna ittiği ifade edilebilir (Politico). 2021 bütçesinin görüşüldüğü toplantıda Başbakan Kyriakos Mitsotakis, hükümetin,
askeri alandaki harcamaların 2019 yılına kıyasla yüzde 57 oranında artmasını hede lediğini ifade etmesi bu durumun sonucu olarak değerlendirilebilir. (Anadolu Agency, Greece).Zira Yunan yetkililer askeri alanda yapılan harcamalardaki artışın nedeni olarak, Doğu
Akdeniz’de Türkiye ile artan tansiyona işaret etmiştir (Politico). Ayrıca askeri kapasitesini
arttırmak amacıyla Yunanistan’ın, İsrail’den kiralama yolu ile iki adet Heron temin edeceği
açıklanmış (Jerusalempost), Fransa ile de on sekiz adet -altı yeni, 12 kullanılmış- Rafale jetinin tedarikine yönelik 3 milyar dolar maliyetindeki anlaşmanın imzalandığı duyurulmuştur
(France24, Greece). Bahsi geçen tedarikler, Türkiye’nin hava kuvvetlerinin sahadaki üstünlüğünün dengelenmesi adına atılan adımlardır.
Türkiye’nin S/İHA gücü, Avrupalı devletler tarafından direkt tehdit olarak görülmese
de, kayda değer bir gelişme olarak karşılanmaktadır. Bu durum, devletleri kendi askeri kapasitelerini sorgulamaya yönlendirmiştir. Hiçbir Avrupa ordusunun kendi zırhını korumak
adına yüksek çözünürlüklü sensör füzyon veya plot füzyon zırhlı hava savunma sistemine
sahip olmadığı aktarılırken, sadece Fransa ve Almanya’nın düşük menzilli ‘anti-drone jammer’lara sahip olduğu belirtilmiştir. Avrupa Birliği’ndeki üye devletlerin -özellikle küçük ve
orta ölçekte olanların- ordularının böylesi modern ve kinetik bir savaşta Ermeni ordusu kadar etkisiz kalacağı ifade edilmiştir (ECFR). İngiltere’nin droneların sahadaki başarısından
etkilendiği ve bu doğrultuda yeni arayışlar içerisine girdiği söylenebilir. Zira, The Guardian gazetesi konuya ilişkin olarak “İngiltere, Azerbaycan›ın askeri başarısının ardından yeni
dronlar istiyor” başlığı ile aktardığı haberde, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’in “Bazı
zor seçimlerin yine de yapılması gerekecek. Ancak bu seçimler yeni alanlara, yeni ekipmanlara ve yeni çalışma yöntemlerine yatırım yapmamıza izin verecek. Bazen nitelik nicelikten
veya mükemmel iyiden önce gelir.” ifadelerine yer vermiştir (TheGuardian, UK). Ayrıca Almanya’da şu ana kadar sadece askeri alanda keşif amaçlı kullanımına izin verilen İHA’ların,
silahlandırılması konusu gündemdeki yerini almıştır. (Deutsche Welle).
3.3. Uluslararası Medyada Konuya İlişkin Eleştirel Yaklaşımlar
Meseleye teknik, askeri-politik ve ekonomik bakan haberler yanında çeşitli nedenlerle
Türkiye’nin drone kullanımını sert ifadelerle eleştiren haberler de bulunmaktadır. İncelenen
haberler doğrultusunda, Türkiye’nin S/İHA kullanımına yönelik yapılan eleştirilerin, yoğunlukla bu araçların sivil can kayıplarına sebep olduğu yönündeki iddialar üzerinden şekillendiği gözlemlenmiştir. Fakat burada silahlı drone kullanımının ahlakiliğinin sorgulanmasının,
Türkiye’nin kullanımından çok daha önce başladığı ve aslında bu araçların mahiyetlerine
ilişkin olduğunun belirtilmesinde fayda bulunmaktadır. Zira The Guardian’ın “Katil dronelar: kaç tane var ve kimi hedef alıyorlar?” başlıklı haberinde, durumu ABD açısından değerlendirmiştir. Haberde eski Başkan Donald Trump’ın 2019 yılının Mart ayında dronelardan
kaynaklı can kayıplarının detaylarının bildirilmesini idari bir emir imzalayarak yasakladığı
da aktarılmaktadır (The Guardian, Killer).
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Türkiye’nin S/İHA kullanımlarında sivil kayıpların olduğu iddiasını içeren haberlerin
metinlerinde Türk S/İHA’larından bahisle katil drone ifadesinin kulanıldığı görülmüştür.
The Intercept bu iddia ile birlikte Airwars1 kurucusu Chris Wood’un “Silahlı bir dronedan kaçamazsınız. Silahlı bir drone tarafından tutuklanamazsınız.Silahların devreye girmesinin tek
bir sonucu vardır ve bu ölümcül güçtür” ifadesini aktarırken (The Intercept) Intellinews ise,
haberinde “Türkiye, kendi topraklarında kendi vatandaşına karşı katil droneları kullanan tek
ülke” olduğunu iddia etmiştir (Intellinews, İstanbul). Middle East Eye haberinde, hükümet
dışı bir kuruluş olan Christian Peacemaker Team raporuna istinaden Ağustos 2015’ten beri
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi sınırları içinde drone kaynaklı sivil can kayıpları olduğu iddiası
yer almıştır (Middle East Eye).
Kimi yayın organları ise, Türkiye’nin S/İHA kullanımını, ülkenin “yayılmacı ve ofansif”
bir dış politika uyguladığı suçlama ve iddialarına delil olarak göstermiştir. Financial Times
bu doğrultudaki bir haberde Türkiye’nin bahsi geçen emellerini gerçekleştirmek adına askeri gücünü kullanmaya istekli olduğunu iddia etmiştir (Financial Times). Ayrıca Manara
Magazine de konu ile ilgili haberinde Türkiye’nin drone kullanımını agresif olarak nitelendirmiş akabinde Türkiye’nin bölgesel sorunların çözümünde sert güç taktiklerine yöneldiği
iddia edilmiştir (Manara Magazine).

SONUÇ
Türkiye İHA kullanımının sahada yaratmış olduğu avantajların bilinciyle bu araçların
kullanımına başlamış ve bu yıllarda yerli üretim bulunmadığından dışarıdan satın alma veya
kiralama yoluna gitmiştir. Fakat tedarikçi ülkelerle politik alanda yaşanan sıkıntılar, dışa
bağımlılığın yaratmış olduğu sorunları gün yüzüne çıkarmıştır. Türkiye bu bağlamda kendi
kendine yeterlilik prensibinden hareketle yerel üretimine ağırlık vererek dışa bağımlılığını
azaltmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda atılan adımlar olumlu sonuçlar vermiş, Baykar ve
TUSAŞ öncülüğünde geliştirilen çeşitli sını lardaki İHA’lar ve zaman içerisinde silahlandırılan versiyonları, TSK ve emniyet güçlerinin hizmetine sunulmuştur.
Özellikle Baykar ve TUSAŞ tarafından yerli olarak geliştirilen S/İHA teknolojilerinin TSK
envanterine eklemlenmesi, savaş-savunma kabiliyetleri üzerinde önemli rol oynamıştır. Bu
bağlamda, yerli üretim S/İHA’lar 2016-2020 yılları arasında Türkiye’nin güneydoğusu ile
Irak’ın kuzeyinde, Suriye’de (FKH, ZDH, BPH ve BKH) Libya’da ve Dağlık Karabağ’da, keşif- gözetleme, istihbarat, hedef işaretleme ve işaretlenen hede leri imha etme kapsamında
başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Türkiye kullandığı bu araçlarla, Bahar Kalkanı harekâtında Suriye rejim ordusuna, Libya’da ise Halife Hafter komutasındaki LUO’ya önemli kayıplar
verdirerek, savaşların seyrini ve güç dengesini önemli ölçüde değiştirmiştir. Ayıca Azerbaycan’a satılan Bayraktar TB-2’lerin, Karabağ silahlı güçlerine ağır kayıplar verdirmesi, savaşın Azerbaycan lehine sonuçlanmasına katkı sağlamıştır.

1

Airwars, Irak, Suriye ve Libya gibi çatışma bölgelerinde askeri eylemleri ve ilgili sivil zarar iddialarını takip etmeyi,
değerlendirmeyi ve arşivlemeyi amaçlayan kar amacı gütmeyen bir hükümet dışı kurulutur.
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Türk S/İHA’larının, kullanıldıkları sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda gösterdiği bu
büyük başarı, yurt dışı talebi de beraberinde getirmiştir. Böylelikle Türkiye’ye yeni bir ihracat kolu kazandırılmıştır.Bu doğrultuda,Türkiye’nin yerel üretimi savunma ve havacılık
sektöründeki ithalatını geçmiş yıllara kıyasla azaltırken, ihracat alanında da kayda değer
bir artış gerçekleşmiştir. Türkiye’nin S/İHA sektöründe artan popülaritesi dünya basınında geniş yer bulmuştur. Bu makale kapsamında, Türkiye’nin drone üretimi ve kullanımının
yorumlandığı 59 adet haber incelenmiştir. Bu haberlerden 12’sinin direkt olarak “oyun değiştirici” ifadesine yer verdiği, 19 tanesinin ise drone kullanımının sahada yarattığı stratejik
üstünlüğü işlediği görülmüştür. 11 adet haberde Türkiye, “drone gücü” olarak nitelendirilirken, 7 haberde “katil drone” ifadesi kullanılmıştır. İncelenen haberlerin 20’sinde Pantsir
S-1 hava savunma sistemi imhası, 12 haberde ise Türk dronelarının düşük maliyeti vurgulanmıştır. Öte yandan 11 adet haberde ise dronelardan kaynaklı sivil can kaybı iddiasına yer
verilmiştir. Söz konusu haberlerin büyük çoğunluğunun, Pantsir S-1 imhasını ve Türkiye’nin
drone gücünden kaynaklı stratejik üstünlüğünü vurguladığı göz önünde bulundurulduğunda, uluslararası alanda S/İHA üretimi ve kullanımının Türkiye açısından önemli bir başarı
olduğunu söylemek mümkündür.
Türkiye’nin S/İHA üretimi ve kullanımındaki bu başarı, hâlihazırda çıkar çatışması yaşadığı ülkeler tarafından güvenlik tehdidi olarak algılanmaktadır. Yunanistan örneğinden
hareketle Türkiye’nin artan S/İHA gücü, Yunanistan kanadında endişe yaratarak savunma
harcamalarında artışa sebep olmuştur. Görüldüğü üzere ortaya çıkan güvenlik ikilemi, silahlanmayı beraberinde getirmiştir. Öyle ki, S/İHA sistemlerinin ihraç edildiği ülkelerin çatışma yaşadığı ülkeler tarafından da Türkiye’nin tehdit olarak görüldüğü söylenebilir. Ukrayna-Rusya örneğinden hareketle Türkiye’nin S/İHA ihraçlarının da bölgede değiştirebileceği
dengeler bakımından Rusya tarafından tehdit olarak görüldüğü ifade edilebilir. Yapılması
muhtemel satış anlaşmaları da değerlendirildiğinde, Türkiye’yi tehdit olarak algılayan devletlerin çeşitleneceği öngörülmektedir.
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Özet
Bu makalenin temel argümanı ‘komşularla sıfır sorun’ odaklı dış politikanın başarısızlığa uğraması sonrasında Türkiye dış politikasında dönüşümün yaşandığı ve daha önce göz ardı edilen
bölgelere daha fazla yönelimin yaşandığıdır. Arap Baharı sonrası etkisizleşen komşularla sıfır sorun odaklı dış politikanın, özellikle Suriye Krizi sonrası Orta Doğu bölgesinde etkisini kaybetdiği
görülmüştür. Fakat bu durum Türkiye dış politikasının iddialılığını kaybettiği anlamına gelmemektedir. Orta Doğu, Akdeniz gibi bölgelere yönelik iddialı dış politika söylem ve uygulamalarından sonra daha az sorunlu bölgeler ve geleneksel olarak Türkiye’ye karşı daha olumlu eğilimlerin
olduğu Güney Ka kasya ve Orta Asya gibi bölgelere de kaydığını görmekteyiz. Bu bağlamda Turk
Konseyi ile ilişkiler derinleştirilirken İkinci Dağlık Karabağ Savaşı ile de bu bölgeye yönelik iddialı politika netleşmiştir. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Türkiye’nin Azerbaycan’a yönelik
hem söylem olarak güçlü desteği aynı zamanda da askeri alanda SİHA’lar ve başka Türk yapımı
savunma sanayi araçlarıyla bölgede iddialılığını fazlaca hissettirmiştir. Türk Konseyi ülkelerinin
hem siyasi hem de ekonomik olarak gelişmesi önemli bir bölgesel aktör haline gelmiştir. Bu durum
aynı zamanda Türk dış politikası için de iddialılığını göstermekte önemli bir araç haline gelmiştir.
Bölgedeki barış ve refaha katkı sağladıkça Türkiye’nin güvenliği açısından da önemli olan bu bölgelere yönelik iddialı dış politikası ivme kazacanaktır. Bu ülkeler için Türkiye’nin ağırlığını hissettirmesi olumlu olarak görülmekte bu da Türk dış politikası için son derece önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Dağlık Karabağ, İddialılık, Türk Dış Politikası, Türk Konseyi.
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TURKEY’S “ASSERTIVE” FOREIGN POLICY FOR NEW REGIONS:
EVERYONE NEEDS FRIENDS

Abstract
This article’s main argument is that after failure of ‘zero problems with neighbours’ oriented
foreign policy Turkey is experiencing the transformation of foreign policy and more focusing
towards the regions which were ignored before. After Arab Spring, especially after the Syrian
Crisis, it has been observed that ‘zero problem with neighbours’ oriented foreign policy became
ineffective and lost its effect in the Middle East. However, this does not mean that Turkey’s foreign
policy loses its assertiveness. After assertive policies towards Middle East and Mediterranean
areas, Turkey’s assertive foreign policy shifted towards new regions, which are historically, have
less confrontation with Turkey and has positive trends against Turkey such as Caucasus and Central
Asia. In this context, while the relations with the Turkic Council were deepened, the policy towards
this region became clear with the Second Nagorno-Karabakh War. During the Second NagornoKarabakh War Turkey gave strong support to Azerbaıjan both in term of rhetoric and military
support as well based on Turkish drones and other Turkish made military equipment which shows
the assertiveness of Turkey. The development of the Turkic Council’s member countries both
politically and economically made organization an important regional actor. Thus, Turkic Council
become an important tool for Turkish foreign policy in terms of assertiveness. Turkey’s assertive
foreign policy will increase which is the in compliance with the Turkey’s national security. Also
for region countries, it is important that Turkey put weight on region, which is crucial for Turkish
foreign policy.
Keywords: Assertiveness, Caucasus, Turkish Foreign Policy, Turkic Council.
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GİRİŞ
Tarihsel bir perspekti le baktığımızda Türk dış politikası 1930 yıllardan itibaren ülkenin gücünün ve dış politika yürütme kapasitesinin doğrultusunda dış politika uygulamaları
gerçekleştirmiştir. Ülkenin nasıl bir güc olduğu dış politikasına yansımıştır (Baba ve Önsoy,
9-14). Türk dış politikasında önemli bir yer teşkil etmiş olan Avrupa Birliği ile ilişkiler 1959
yılında Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na ortaklık için başvurması ile başlamış
ve 1996 yılında tamamlanmış olan Gümrük Birliği çerçevesinde ilerlemiştir. Türkiye 1999
yılı itibariyle Avrupa Birliği’ne resmi olarak ‘aday ülke’ olmuş ve üyelik müzakerelerine
2005 yılında başlamıştır, ancak Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki siyasi nedenler kapsamında müzakerelerde 2016 yılından bu yana ilerleme kaydedilememiştir (Sülün, 842). Diğer taraftan, Sovyetler Birliği‟nin dağılmasının ardından bağımsızlığına kavuşan ülkelere
yönelik olarak Türkiye’nin o döneme kadar izlediği dış politikada kayda değer dönüşümler
yaşanmış, pasif siyasetin yerini daha aktif yaklaşımlar almıştır (Aydın, 208). Yarı-çevre ülke
rolünü oynayan Türkiye merkezin ya da merkez adayı devletlerin bölgesel politikalarının
yürütülmesinde kilit rol oynayabilecek konuma gelmiştir (Üste ve Yılmaz 147). Bu anlamda
Türkiye’nin Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2002 yılında iktidara gelmesinden sonra önceki
dönemlere oranla daha iddialı dış politika uyguladığını görmekteyiz. Komşularla sıfır sorun
odaklı dış politika uygulamaları ilk yıllarda başarılı bir eğilim çizmiştir. Özellikle ekonomik
olarak daha istikrar ve gelişme kaydettikden sonra dış politika alanında da iddialılık gündeme gelmiştir. Komşularla sıfır sorun odaklı politika uygulamaları sonucunda özellikle eski
sorunlu ülkelerle ilişkiler düzeltilmeye çalışılmıştır. Orta Doğu’ya yönelik politikalar, Suriye
ile vizelerin kaldırılması, Ermenistan açılımı bağlamında ‘futbol diplomasisi’ gibi gelişmeler
bu çabalara örnek gösterilebilir. Komşulara yönelik sıfır sorun odaklı dış politika izlenirken,
küresel çapta da ‘dünya beşten büyüktür’ sloganıyla başlayan ve BM’de reform çağrıları dış
politikanın bir başka iddialı söylemi olmuştur (Uzer, 32). Türkiye dış politikasına realizm liberalizm ekseninde baktığımızda bu politikanın zaman zaman değişime uğradığını görmekteyiz ve Arap baharı çerçevesinde daha fazla liberal vurgular içerdiğini gözlemlemekteyiz
(Oğuzlu, 51).
Arap Baharı sonrası Suriye’de yaşanan halk ayaklanmalarına karşı Esad rejiminin şiddet
içeren müdaheleleri sonrası yaşanan olaylar ve bölgeye yönelik terör örgütlerinin saldırıları
ve faaliyetleri sonrası Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı gibi harekatlar yapılmıştır.
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları, Kıbrıs Barış Harekatı ve TSK tarafından
Irak’ın kuzeyine yapılan Çelik Harekatı (1995) ve Güneş Harekatı (2008) gibi askeri harekatlardan sonra yapılmış en önemli harekatlar olarak görülmektedir (Polat, 87). Türkiye’nin
güvenliğine yönelik tehditlere karşı yapılan bu harekatlar sonrası uluslararası aktörlerin
Türkiye’ye karşı tutumu ve çoğu söylem ve beyanatlarda bu harekatları desteklememesi,
yanısıra Arap Birliği’nden de gelen tepkiler Türkiye dış politikası için yeni zorlukları olarak
ortaya çıkmıştır. Bundan sonra uluslarası platformda bu harekatlara destek arayışları sürerken 2020 yılında Türk Konseyi Zirvesinde Türkiye’nin teröre karşı harekatlarına destek
gelmiştir. Araştırmamızda Türkiye’nin dış politikasında yeni iddialılık bölgeleri nerelerdir?
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Araştırma sorusunu soruyoruz. Bu bağlamda Türkiye’nin İkinci Dağlık Karabağ Savaşı sırasında oynadığı önemli rolü dikkate sunarak bu iddialı dış politikayı nasıl şekillendirmeye çalıştığını da araştırmaktayız. Hipotezimize göre Türk dış politikası Suriye Krizi sonrası
dönüşüm içine girse de İkinci Dağlık Karabağ Savaşı ve Türk Konseyi çerçevesinde ilişkiler
Türk dış politikası adına iddialılık örneğidir.

1. Dış Politikada İddialılık Kavramı
Son yıllarda literatürde özellikle yükselen güçleri tanımlarken, bu devletlerin dış politika uygulamaları incelenirken ‘iddialılık’ kavramı üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Belirtmek gerekir ki uluslararası ilişkiler literatüründe bu kavram yenidir. İddialılık kavramı
1970’li yıllardan sonra psikoloji ve iletişim bilimlerinde sıkça kullanılmaya başlanmıştır,
fakat uluslarası ilişkiler literatüründe iddialılık kavramınınn tanımı üzerin fazla çalışma yapılmamıştır (Speigeleire ve diğ., 11-12). Dolayısıyla bu kavramın yekdil bir tanımının olmaması literatürde iddialılık kavramının farklı anlamlarda kullanımlarını ortaya çıkarmıştır.
Örneğin, Laurence (2007), Overhaus (2005) çalışmalarında bu kavramı olumlu anlamda
kullanıken, birçok diğer diğer çalışmalarda bu kavram imperyalist veya uluslararası normlara aykırı davranışları tanımlamak için kullanılmaktadır (Tsygankov, 2008). Fakat kavramın
genelde olumsuz bir tutum olarak algılandığını da eklemeliyiz.
Daha önce de vurguladığımız gibi uluslararası ilişkiler literatüründe iddialılık kavramının teorik olarak genel kabul tanımı yoktur. Fakat araştırmacılar çalışmalarında iddialılık
kavramının tanımlamaya çalışmışlardır. Özellikle, son yıllarda yükselen güç olan Çin ve
Rusya’nın dış politika uygularamalarının iddialılığı üzerine çalışmalar fazlalaşmıştır. Bu
bağlamda Çin’in nasıl bir iddialılık örneği olduğunu araştıran çalışmasında Johnston iddialılık kavramını tanımlamaya çalışmıştır. Jonhnston’a göre uluslararası ilişkilerde iddialılık,
“bir aktöre, öncekinden açıkça daha fazla zarar (maliyetler) verme iddiasında olan iddialı
diplomasi biçimi”dir (2013). Tanımdan da görüldüğü üzere Johnstone iddialılık kavramını
daha çok ‘zarar’ (maliyet) perspeskti inden tanımlamaktadır. Örnek vermek gerikirse, eğer
Taiwan’a silah yardımı yaparsanız Çin de size bu durumda değişik yaptırımlar uygulamakla
tehdit eder. (Johnstone, 33). Fakat Speigeleire ve diğ. çalışmalarında Johnstone’un tanımındaki belirli öğelerin (örneğin, ülkeler arası etkileşim, tehdit vs.) doğruluğunu kabul etseler
de tanımın tamamen ‘zarar’ (maliyet) üzerine kurulmaması gerekliliğini ifade etmektedirler
(12,13). Yazarlara göre uluslararası ilişkilerde, söylem iddialılığı var ki bu da her zaman
ikinci tarafa ‘zarar’ (maliyet) vermez (12). Ayrıca, Speigeleire ve diğ. göre tanımdaki en
önemli eksiklik ‘güç’ kavramının tanımda bulunmamasıdır (11-12). Böylece Speigeleire ve
diğ. iddialılık kavramını ‘güç’ üzerine tanımlamışlar. Yazarlara göre, ‘ulusal bir güç’ tanımlanırken bu ‘gücü’ dört farklı şekilde ayrıştırmalıyız (12). Bunlar, bir ülkenin özünde sahip
olduğu güç, somut eylemlerle tezahür ettirmeye istekli ve muktedir gücü (gerçek), söylem
olarak iddia edilen güç ve diğer ülkeler tarafından algılanan güç şeklinde ayrıştırılmaktadır
(Tablo 1).
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Tablo 1: Gücün Farklı Yönleri
Sahip
Olduğun Güç
Ontolojik
(olmak)

Yansıttığın Güç
Davranışsal
(kullanmak)

İddia Ettiğin Güç
Retorik
(söylemek)

Başkalarının
Algıladığı Güç
Algılama
(hissetmek)

Objektif
Subjektif

Kaynak: Speigeleire ve diğ. (12).

Yine yazarlara göre, Tablo 1’in sağ tarafındaki üç öğe, yani yansıttığın güç, iddia ettiği
güç veya başkalarının algıladığı güç kavramlarında artış varsa bu iddialılık anlamına gelmektedir (13). Dolayısıyla iddialılığı tanımlarken güç olgusunun bu üç bileşenini dikkate
almalıyız. Aynı zamanda belirtmek gerekir ki, yansıttığın güç ve iddia ettiği güç objektif olarak görülürken, başkalarının algıladığı güç o ülkelerin subjektif algısıyla ilgilidir. Böylece,
iddialılığı objektif iddialılık ve subjektif iddialılık olarak da ikiye ayırabiliriz.
Dış politikada iddialılık üzerine verilerin farklı seviyyelerde işlenmesi ve toplanması
ciddi anlamda sıkıntılı ve yapılması zor bir süreç olsa da Spiegeleire ve ark. iddialılığın kodlama şemasını hazırlayarak, farklı kaynaklardan alınan bilgileri tasni lendirmeye çalışmışlardır (Tablo 2) (Speigeleire ve diğ. Russian...).

Tablo 2: İddialılık Kodlama Şeması
Diplomatik

Diplomatik

Söylemsel

Söylemsel

Pozitif/Tarafsız

Negatif

Ekonomik

Ekonomik

Gerçek

Askeri

Askeri

Diplomatik

Diplomatik

Ekonomik

Gerçek

Askeri
Kaynak: Speigeleire ve diğ., Russian..., 2015.
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Yine uluslararası ilişkiler litaratüründe iddialılık konusunda tanımsal soruna dikkat çeken bir başka çalışma Chen ve Pu (2014) tarafından yapılmıştır. Yazarlara göre, hem kelime
köken olarak anlamı hem de sosyal psikolojide kullanılırken olumlu olarak ortaya çıkan tanımına dayanarak, uluslararası ilişkilerde “iddialılık”, bir ülkenin haklarını veya iddialarını
uygun ve doğrudan bir yolu olarak da tanımlayabiliriz (Chen ve Pu 177).

2. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı ve Türkiye’nin İddialı Tutumu
Sovyetler Birliği’nin çökmesi sonrası bağımsızlığını kazanan ülkeler birçok sorunla
karşı karşıya kalmıştır. Muhtemeldir ki, bu sorunların en fazla hissedildiği bölge Kafkaslar ve
özellikle Güney Kafkasya’daki üç ülke olan Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan yaşamıştır.
Yaşanan derin ekonomik buhran, kurumların işlevsizliği, ülke içi siyasi krizler yanısıra
bölgedeki çatışmalar Güney Kafkasya’yı sorunlu bir bölge haline getirmiştir. Kuşkusuz bu
sorunların en önemlisi Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan Dağlık Karabağ sorunu
bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirmiştir. Derin tarihi kökleri olan Dağlık Karabağ sorunu
1990’lı yıllarda Azerbaycan’ın dış politikasında en önemli konu haline gelmiştir. Ateşkes
1994 yılında ateşkes imzalandıktan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti çeşitli mecralarda bu
sorunun çözümü için girişimlerde bulunmuştur. Fakat ne BM kararları ne de, AGİT çerçevesinde Minsk Grubu’nun faaliyeti sorunun barışçıl yolla çözülmesine yardımcı olmamıştır.
1990’lı yıllarda bağımsızlığını kazandıktan sonra Türkiye ile Azerbaycan arasında ilişkiler
‘bir millet iki devlet’ prensibiyle devam etmiştir. Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk
devlet olan Türkiye Dağlık Karabağ sorununda da Azerbaycan’ın yanında tavır sergilerken,
uluslararası arenada da konu gündeme geldiği zaman kayıtsız şartsız Azerbaycan’a destek
vermiştir. 1. Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan’la sınırları kapatarak Ermenistan’a
ambargo uygulamıştır. Türkiye’nin iç politikadakı gelişmelere bakılmaksızın, Azerbaycan’a
yönelik bu politikası ‘stratejik ortaklık’ şeklinde devam etmiştir (Veliyev, 2020). Türkiye’nin
bölgeye yönelik politikası Azerbaycan için bağımsızlığın ‘de fakto’ garantisi olarak da değerlendirilmektedir. Zengin doğal kaynaklara sahip ülkenin bu kaynakların uluslararası pazarlara arzını Türkiye üzerinden sağlama isteği sonucu büyük çaplı uluslararası projeler gerçekleştirilmiştir. Belirtmek gerekir ki, kaynakların güvenilir olmayan Rusya, İran üzerinden
değil de Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakli ülkenin güvenliği için önemli olmuştur.
Adalet ve Kalkınma Partisinin (AKP) iktidara gelmesinden sonra bölgeye yönelik politikalarda Türkiye Cumhuriyeti’nin geleneksel dış politikası uygulanmış ve ‘bir millet iki
devlet’ söylemi ve ilişkiler ‘stratejik ortaklık’ devam etmiştir. Bu bağlamda vurgulamamız
gereken komşularla ‘sıfır sorun politikası’ çerçevesinde Türkiye’nin Ermenistan’la ilişkileri
geliştirmek adına başlattığı ‘Ermeni açılımı’ Azerbaycan ve Türkiye arasında soğukluğa sebep olmuştur (Kodaman, 118-119).
AKP’nin bölgeye yönelik dış politika uygulamalarında daha fazla iddialı yaklaşımının ilk
belirtileri 2016 yılında Ermenistan Azerbaycan arasında yaşanan 4 Gün Savaşı sırasında ortaya çıkmıştır. Ateşkes imzalanmasından sonra bölgede ara ara çatışmalar yaşansa da ilk kez
büyük çaplı şiddetli çatışmalar askeri operasyonlara sebep olmuştur. Neticede Azerbaycan
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tarafı ilk kez Karabağ cephesinde toprak kazanımı elde etmiştir. 4 Gün Savaşı’nın uluslarası
toplumda büyük yankı uyandırmıştır ve birçok ülkeden bu çatışmalara yönelik açıklamalar
yapılmıştır (Tuncel 2016). Daha önce belirttiğimiz gibi Türkiye’nin bölgeye yönelik iddialılık bağlamında söylemleri ilk kez bu çatışmalarda yaşanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan
yaptığı bir konuşmasında çatışmalara değinerek, (Tuncel, 332)
“Türkiye, Karabağ meselesinde en başından beri Azerbaycan’ın yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir. Karabağ’da yaşanan işgalin ve girişilen katliamların acısı Türk
milleti olarak bizim de yüreğimizi yakıyor… Karabağ bir gün yeniden mutlaka asli sahibine
geri dönecek, Azerbaycan’ın olacaktır, buna inanıyorum. Neredeyse çeyrek yüzyıldır vatanlarından uzak yaşayan Karabağlı kardeşlerimiz bir gün mutlaka yurtlarına, evlerine döneceklerdir”.
Ayrıca, Türkiye Dış İşleri Bakanlığı da açıklamasında Azerbaycan’ın toprak bütünlüğene
vurgu yaparak açıkça Azerbaycan’a destek vermiştir (Dış İşleri Bakanlığı, 2016). Çatışmalar Rusya’nın girişimleri ile dursa da kalıcı etkileri olmuştur. Bu tarihten itibaren Azerbaycan silahlanma konusunda adımlar atmıştır. 2017 yılında askeri bir toplantıda, Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nisan 2016’da Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan çatışmaların ardından büyük meblağlı anlaşmalar imzaladıklarını, en çağdaş, yüksek
dakikliğe ve tahrip gücüne sahip silahlar sipariş verdiklerini açıklamıştır (Anadolu Ajansı,
2017). Belirtmek gerekir ki, bu çatışmalardan sonra Türkiye’nin Azerbaycan’a yönelik silah
satışlarındaki rakamlar da artımıştır.
Eylül 2020 de Ermenistan Azerbaycan arasında İkinci Dağlık Karabağ Savaşı başlamıştır. 44 günlük çatışmalar sırasında Türkiye’nin bölgeye yönelik politikası ve Azerbaycan’a
verdiği destek açıkça ortaya çıkmıştır. Özellikle askeri savunma sanayi konularında Azerbaycan’ın Türkiye ve İsrail’den temin ettiği silahların savaşın mukadderatını önemli ölçüde hallettiğini görüyoruz (Robin, 2020). Özellikle Türkiye’den temin edilen “Bayraktar TB2
silahlı insansız hava araçları (SİHA)” sayesinde Ermeni tarafına ağır zaiyat verilmiştir. Ermenistan envanterinde bulunan daha çok Rus yapımı silahlar büük ölçüde SİHA’lara karşı
koyamamıştır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev basına verdiği bir demeçte şöyle devam etmektedir, “Azerbaycan ordusunun sahip olduğu gelişmiş Türk insansız hava araçları sayesinde
cephedeki kayıplarımız azaldı. Bu dronelar Türkiye’nin gücünü gösteriyor ve bu da bize güç
veriyor.” (Eckel, 2020).
Dağlık Karabağ’da kazanılan zafer sonrası geçit töreni yapılmıştır. Bu törene Türkiye
Cumhurbaşkanı da kaıtlmıştır. Bu da Türkiye’nin bu zaferde ne denli önemli bir rol onadığının göstergesidir. Elbette Ermenistan’la ve Azerbaycan’ın imzaladığı Barış Bildirisi sonrası
da Azerbaycan topraklarında Rusya ve Türkiye Ortak Ateşkes İzleme Merkezi, Türk askerinin ‘de fakto’ bu bölgede konuşlanması anlamına gelmektedir. Bağımsızlık sonrası her nekadar Türk askerleri Azerbaycan ordusunun yeniden yapılanmasında önemli rol oynamışsa da
ilk kez Türk askeri bölgede ateşkesi kontrol etmektedir. Bu durum Azerbaycan için Rus Barış
Güçlerinin bölgeye gelmesi sonrası Rusya’ya karşı bölgedeki durumu dengelemek adına çok
önemlidir.
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3. Bir İddialılık Aracı Olarak Türk Konseyi (Türk Keneşi)
3.1. “Zirveler Süreci” ve Kurumsallaşmanın İlk Adımları
Sovyetler Birliği’nin yıkılması sonrası bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetlerine
yönelik Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni politika uygulamaları gereksinmi ortaya çımıştır. Kuşkusuz bağımsızlığın pekiştirilmesi anlamında bu cumhuriyetlere en büyük desteği Türkiye
Cumhuriyeti vermiştir. Bölgeselcilik eğilimlerinin arttığı 1990’lı yıllarda bu ilişkileri ortak
bir payda altında yürütme çabası gündeme gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bu çoktara lı
mekanizmayı oluşturmakta amacı yüksek dereceli siyasi bütünleşme olmuşsa da (Yılmaz,
6) yeni bağımsızlığını kazanan bu devletlerin böyle bir beklenti içinde olmaması hem jeopolitik olarak hem de ülkelerin beklentileri anlamında gerçekleşmesi mümkün olmamıştır.
Böylece Demirel’in “Adriyatik’ten Çine Türk Yurdu” (Demir, 216) söylemi ekonomik işbirliği
ve kültürel etkileşimden öteye gitmemiştir. Türk Cumhuriyetleri uluslararası alanda hem
demokrasi hem de serbest piyasa ekonomisi ile yönetilen Türkiye ile ilişkileri geliştirirken
kendilerinin dünya kamuoyunda devletlerinin varlığını, sınırlarını ve muşruiyetini vurgulamak adına Türkiye’den destek beklentisi içinde olmuşlardır. Bu bağlamda o günün liderleri
sık sık Türkiye Cumhuriyeti’ne resmi ziyaretlerde bulunmuşlardır (Baki, 2014).
Türkiye’nin girişimiyle ilk çoktara lı toplantı, Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ev
sahipliğinde Azerbaycan Devlet Başkanı Ebulfezl Elçibey, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Başkanı Askar Akayev, Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurad Niyazov’un katılımlarıyla 1992 yılında Ankara’da gerçekleştirilmiştir (Türk Konseyi Ana Sayfası). Zirve sonunda
Ankara Bildirisi imzalanmış ve böylece literatürde “Zirveler Süreci” (Baki, 141) olarak da
anılan çoktara lı görüşmeler başlamıştır. Bu süreç, 2001 tarihli İstanbul Zirvesi’ne kadar
resmi adıyla Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi olarak anılmış (İstanbul Zirvesi sonrası Türk
Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi olarak değiştirilmiştir) ve zirveler sonrası yayınlanan bildirilerde farklı alanlarda işbirliğine vurgu yapılarak kardeşlik ve işbirliği konularına vurgu
öne çıkmıştır. Zirve Bildirileri’nde birçok kültürel konular (örneğin, Türk lehçelerinin korunması, ortak sözlüklerin oluşturulması, kültür mirası eserlerin korunması ve onarılması
vs.), eğitim alanında işbirliği (örneğin, üniversiteler arası işbirliğinin geliştirilmesi, ortak
üniversitelerin kurulması), ekonomil alanda karşılıklı kolaylaştırmalar, çevresel konularda
işbirliği, enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden aktarılması gibi konular yanısıra, suçlar ve
suçlularla mücadele ve ülkelerin toprak bütünlüklerinin korunmasına vurgu gibi konular ön
plana çıkmıştır (Baki, 142-143).
1996 Zirvesi yılında yapılan Özbekistan Devlet Başkanı İslam Karimov’un evsahipliğinde,
Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev,
Kırgızistan Devlet Başkanı Askar Akayev, Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve
Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurad Niyazov’un katılımlarıyla Taşkent’te gerçekleştirilmiş ve Zirve sonunda Taşkent Bildirisi imzalanmıştır (Türk Konseyi...). Diğer Zirve’lerden
farklı olarak bu Zirve’de bir Sekretarya tesisi kararlaştırılmıştır. Böylece kurumsallaşma adına ilk adım Taşkent Zirve’siyle atılmıştır. 1998 yılında Kazakistan’ın yeni başkenti Astana’da
Nazarbayev’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Beşinci Zirve’de Sekretarya Tüzüğü kabul
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edilmiştir. Bakü’de Haydar Aliyev’in ev sahipliğinde 8 Nisan 2000 tarihinde yapılan Altıncı
Zirve’de daimi bir Sekretarya’nın kurulması kararlaştırılmıştır. Bakü Bildiri’siyle daimi Sekretarya İstanbul’da tesis edilmiştir.
Zirveler sürecinde en önemli Zirvelerden bir tanesi Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet
Necdet Sezer’in evsahipliğinde, Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Başkanı Askar Akayev, Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurad Niyazov ve Özbekistan Ali Meclis Başkanı Erkin
Halilov’un katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleştirilmiş ve Zirve sonunda İstanbul Bildirisi
imzalanmıştır (Türk Konseyi...). Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev Zirveler süreci çerçevesinde Aksakallılar Konseyi kurulmasını, ayrıca Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi gibi kurumların kurulmasını önermiştir. Böylece örgütlenme
adına ilk girişimler yapılmıştır, 2006 yılındaki Antalya’da yapılan Zirve’de Nazarbayev bu
konulardaki ısrarını sürdürmüştür (Türk Konseyi...). Belirtmek gerekir ki, ülkelerin bağımsızlıklarını koruma endişesi ortadan kalktıkça, uluslararası arenada yaşanan olaylar ve gelişmeler de Zirve Bildirilerine yansımıştır. Örneğin, 2006 yılında yapılan Zirve Bildirisi’nde
Avrasya bölgesinde terörizm, ayrılıkçılık, aşırı akımlar, kitle imha silahlarının yayılması gibi
konular yanısıra, 11 Eylül 2001 sonrasında Afganistan, Irak, Filistin ve Lübnan’da yaşanan
gelişmelere dikkat çekilmiş, kalıcı barış için katkıların sürdürülmesi ve uluslararası toplumca yürütülen etkinliklerin desteklenmesi gerektiği kaydedilmiştir (Baki, 145-146).

3.2. Örgüt Olarak “Türk Konseyi”nin Kurulması
2009 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ev sahipliğinde 2-3 Ekim
2009 tarihlerinde Nahçıvan’da yapılmıştır. Zirve’ye Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Kurmanbek
Bakiyev katılmışlardır. Özbekistan’ın katılmadığı Zirve’de Türkmenistan ise Cumhurbaşkanı
Yardımcısı düzeyinde temsil edilmiştir. Sözkonusu Zirve sırasında, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşması Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan
ve Kırgızistan tarafından imzalanmıştır. Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan tarafından onaylanan Anlaşma 17 Kasım 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkmenistan Anlaşma’ya taraf
olmamıştır. Nahçıvan Anlaşması’nın ikinci maddesinde (amaç ve görevler), “ortak çıkarların
söz konusu olduğu dış politika meselerinde ortak tutum belirlemeye çalışılması”, “Türk halkların sahip oldukları zengin kültür ve tarihi mirasın değerlendirilmesi”, “uluslararası hukuk
tarafından umumiyetle tanınan ilke ve normlara uygun olarak, hukukun üstünlüğü, iyi yönetişim, insan hakları ve temel özgürlüklerin güvence altına alınması” gibi konularda işbirliğne
vurgu yapılmıştır (Nahçıvan Anlaşması, 2009). Konsey’in yapısı Devlet Başkanları Konseyi,
Dışişleri Bakanları Konseyi, Kıdemli Memurlar Komitesi ve Aksakallar Konseyi, Daimi Sekretarya’dan oluşmuştur.
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Bundan sonraki süreçte kurumsallaşan bir yapıya dönüşen Türk Konseyi (Türk Keneşi) artık uluslararası arenada bir bölgesel kurum aynı zamanda bir söylem aracı olarak da
önemli bir merci olmuştur. Konsey’e üye ülkeler olan Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan,
Türkiye ve Özbekistan yanısıra “gözlemci ülke” sıfatıyla Macaristan’ın katılması son derece
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önemlidir. Devlet Başkanları Konsey zirveleri yılda bir kez toplanmaktadır. Böylece, 2010
yılında Türk Konseyi’nin (Türk Keneşi’nin) kurulmasından sonra düzenlenen Zirveler, Türk
Keneşi Zirveleri olarak anılmaya başlanmıştır ve şimdiye kadar, 2011 Almata, 2012 Bişkek,
2013 Gebele, 2014 Bodrum, 2015 Astana, 2018 Çolpon-Ata, 2019 Bakü’de ve 2020 yılında
telekonferans şeklinde olmak üzere 8 Zirve düzenlenmiştir. Bu Zirveler Türk dış politikası
açısından hem söylem açısından önemli bir merci olmuştur.
2018 yılında yapılan Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaret hacmini yükseltmek ve potansiyeli daha iyi değerlendirebilmek için yeni açılımlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, “Uluslararası ticaretin dolara
olan bağımlılığı artık karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı. Biz bu konuda kendi para
birimlerimizle ticaret yapılması seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı öneriyoruz” diye vurgulamıştır. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün bizleri bir araya getiren sadece dilimiz,
tarihimiz ve kültürümüz değil, güvenli ve müreffeh bir geleceği hep birlikte inşa etme arzu
ve irademizdir. Refahımızı ilerletmek, kalkınma hamlelerimizi başarıya ulaştırmak ve yüzleştiğimiz sorunlarla etkin bir şekilde mücadele etmek için güç birliği yapmamız şarttır”
ifadelerini kullanırken, Türk Konseyi’nin; İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve diğer çok tara lı platformlar ile eşgüdüm içinde faaliyet göstermesine önem verdiklerini dile getirmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı). Böylece Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Türk Konseyinin uluslararası alanda daha fazla tanınması ve kurum olarak güçlenmesini istemiş ve Türkiye’nin uluslararası sahnede yaşanan gelişmelere karşı bir söylem
olarak da Türk Konseyinin araçsallaştırmıştır.
Çalışmamızın konusu açısında önemli Zirvelerden bir tanesi 2019 yılında Bakü’de
yapılmıştır. Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatıyla YPG/PKK’ya karşı sınır ötesi harekat düzenlemiştir. Fakat bu harekat konusunda uluslararası toplumdan destek alamamıştır. Hatta
İslam ülkeleri dahil birçok ülke Türkiye’yi kınayan açıklamalar yapmıştır. Arap Ligi Genel
Sekreterliği görevinde bulunan Mısırlı siyasetçi Ahmet Ebu Gayt, Türkiye’nin terör örgütü
YPG/PKK’ya karşı gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonla ilgili “Bir Arap devletinin toprağını işgal ve egemenliğine saldırı” şeklinde basına açıklama yapmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’nin gerçekleştirdiği bu harekata uluslararası seviyyede tek destek Türk Konseyi’nden gelmiştir. Bakü’de yapılan Zirvenin sonuç bildirgesinde, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili olarak
“Türk Konseyi, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nın terörizmle mücadeleye, Suriye’nin toprak
bütünlüğünün sağlanmasına, Suriyelilerin teröristlerin zulmünden kurtarılmasına ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ana vatanlarına güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için şartların
oluşturulmasına katkıda bulunacağına olan umut ve inançlarını beyan etmektedir.” Türk Konseyin Türkiye’ye verdiği destek son derece önemlidir. 2020 yılında yapılan video konfrans
yöntemiyle yapılan Devlet Başkanları Zirvesi’nde ise Hazar geçişli Orta Koridorun önemine
değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ulaştırma koridorunda temassız dış ticaret ve çok modlu taşımacılık sistemlerinin geliştirilmesini teminen somut adımlar atmak için iş birliğimizi
yoğunlaştırmamız gerekiyor” eklinde açıklama yapmıştır. Ayrıca, “Demir yolu taşımacılığını
Orta Asya’ya kadar uzatabiliriz” şeklinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye,
Azerbaycan ve Gürcistan arasında yük taşımacılığı için kullanılan demir yolu taşımacılığını
Orta Asya’ya kadar uzatabileceklerine vurgu yapmıştır (Türk Konseyi...).
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SONUÇ
Uluslararası ilişkiler litaratüründe “iddialılık” kavramının yekdil bir tanımı üzerine
çalışmalar yapılmamıştır. Araştırmacılar son yıllarda, yükselen güçler olan Rusya, Çin gibi
ülkelerin dış politika stratejilerinde ülkelerin yaptığı davranış ve söylemleri incelerken bu
kavramı sıkça kullanmaktadırlar. Ülkelerin uyguladıkları dış politika bağlamında hem davranışsal hem de söylemsel iddialılık ayrımı yapılırken, güç odaklı yapılan tanımlarda iddialılığın objektif ve subjektif öğelerinden de bahsedilmektedir.
Türk dış politikası tarihsel bir süreçle incelendiğinde farklı ülkelere yönelik “gücünün”
elverdiği ölçüde politika uygulamaları gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Özellikle AKP’nin
hakimiyyete gelmesi sonrası dış politikada iddialı söylemler ve iddialı davranışlar artmıştır. Komşularla sıfır sorun odaklı dış politika girişimleri Arap Baharı ve Suriye Krizi sonrası
büyük ölçüde etkisini yitirmiştir. Türkiye’nin Suriye’ye yaptığı askeri operasonlar dahil bir
çok konuda Arap coğrafyasıyla ters düşmesi iddialı dış politika adına daha fazla destek ve
meşruiyet arayışlarına sebep olmuştur. Bu bağlamda, çalışmamızda Türkiye’nin İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’nda tutumu ve Türk Konseyi ile ilişkileri incelerken bu iki örnek olayın
Türk dış politikasının iddialılığına örnek olabileceğini görmekteyiz. İkinci Dağlık Karabağ
Savaşı ve bu savaş sırasında hem güçlü söylem hem de askeri destek Türkiye’nin bu bölgeye
yönelik iddialılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Türk yapımı SİHA’ların olmasaydı
savaş bu kadar kısa sürede kazanılamazdı görüşünü söyleyebiliriz. Ayrıca bölgeye ateşkesi
izlemek için gönderilen ve Türk Rus Ortak Gözlem Merkezi’nin oluşturulması bölgedeki jeopolitik açıdan Rusya’yı dengeleme ve aynı zamanda Türkiye’nin bölgedeki varlığının güçlü
göstergesidir. Elbette Türkiye’nin Dağlık Karabağ sorunu bağlamında Azerbaycan’a desteği herzaman olmuştur fakat İkinci Dağlık Karabağ Savaşına kandar hiçbir zaman Türkiye
Rusya gibi bir gücü karşısına alacak hamleler yapamamış ve bölge Rusya’nın arka bahçesi
olarak kalmıştır.
SSCB’nin dağılması sonrası Türkiye’nin bağımsız Türk Cumhuriyetleri ile ilişkileri geliştirme ve derinleştirme çabası dış politikanın önemli konu başlıklarından biri olmuştur. Türkiye’nin bu devletlerle ikili ilişkileri geliştirirken, çoktara lı ilişkilerin de belirli bir kurumsal yapı altında birleştirme çabası içine girmiştir. Fakat bağımsızlığın ilk yıllarında birçok
sorunla karşılaşan bu devletler Türkiye ile ilişkilerde böyle bir bölgeselleşme çabasından
çok kendi ülkelerinin egemenliğinin pekiştirilmesi, ekonomik istikrarın sağlanması gibi konularda Türkiye’den beklenti içinde olmuşlardır. Zamanla bu çoktara lı girişim Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesinden Türk Konseyi’ne dönüşerek bölgesel bir örgüt haline gelmiştir.
Özellikle Türkiye’nin uluslararası alanda yaşadığı sıkıntılı dönemlerde hem jeopolitik iddialarını dile getirmek, hem de uluslararası alanda meşruiyet kazandırmak için bir araç olarak
önemli bir konuma gelmektedir. Vurgulamak gerekir ki, Sovyetler Birliği’nin dağılması sonra bağımsızlıklarını kazanan ülkelerin zamanla hem ekonomik hem de siyasi olarak gelişmesi de Türk Konseyi’nin öneminin artmasına sebep olmuştur.
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Özet
Soğuk Savaş döneminde ABD siyasî ve askerî liderliğindeki NATO, Avrupa Savunmasının
tartışmasız kilit taşı olarak kabul edilmesine rağmen Soğuk Savaş sonrası bazı AB üye devletlerinin bu konudaki politikalarında değişiklik olmuştur. Bu süreçte Avrupa Güvenlik Yapısının taşıyıcı
sütunlarından birini oluşturan Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nın etkinleştirilmesi çalışmalarına hız verilmiştir. Bu konuda AB’nin Atlantikçi ve Avrupacı kanadı arasındaki mücadelenin
irdelenmesi; NATO’nun OSGP’nin gelişimine etkisinin, süreçteki kırılma noktaları ve yaşanan başarısızlıkların nedenleri ile NATO ve ABD’nin, AB üye devletleri ile kurduğu ilişkilerin bugününün
ve yarınının anlaşılmasında kritik öneme sahiptir.
Soğuk Savaş sonrasında Avrupa’da büyük güçler arasında karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine
ve sorunların barışçıl yöntemlerle çözümüne dayalı bir güvenlik ortamı kurulmuştur. Bu barış ortamını, Ukrayna’yı üzerinde Batı ile yaptığı diplomatik savaşı kaybeden Rusya’nın, Kırım’ı ilhakı ve
Ukrayna’yı istikrarsızlaştırması sona erdirmiştir. Rusya, eylemleri ile Avrupa güvenliği için somut
bir risk ve tehdit haline gelmiştir. Rus tehdidini dengelemek ve Avrupa’nın güvenliğini sağlamak
amacıyla NATO ve AB, güvenlik ve savunma konusunda çeşitli alanlardaki iş birliği ve koordinasyonu artırmıştır. Ayrıca, söz konusu örgütler yönetişim süreçlerini mümkün olduğunca örtüştürme
yolu ile birlikte çalışmada daha fazla etkinliği sağlama çalışmalarına devam ermektedirler.
Çalışmada, tarihsel süreç içerisinde AB ve NATO arasındaki güvenlik ilişkisinin yapısı ve Ukrayna krizi sonrasında bu ilişkinin yönü incelenmiştir. NATO’nun Avrupa Güvenlik Yapısı’na olan
etkisinin ortaya konulması ve gelecekteki NATO ile AB arasındaki güvenlik ve savunma iş birliğinin
kapsamının ve yönünün açıklanması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Güvenlik Yapısı, OGSP, NATO, Ukrayna Krizi.
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NATO’S EFFECT ON EUROPEAN SECURITY STRUCTURE IN WAKE
OF UKRAINIAN CRISIS

Abstract
Although the US political and military-led NATO during the Cold War period was accepted
as the undisputed keystone of European Defense, the policies of some EU member states on
acceptance of NATO’s role in the aftermath of the Cold War have changed. In this process, the
efforts to activate the Common Security and Defense Policy which constitutes one of the carrier
columns of the European Security Structure have been accelerated. Based on the balance of
threat hypotheses, to spill over the integration of the EU in the ield of security and defense and
to examine the struggle between the Atlanticist and the European wing of the EU in this regard;
It is critical in understanding the impact of NATO on the development of CSDP, the breakpoints
in that process and the reasons for the failures experienced, and the today and the future of the
relationship NATO, the USA structured with EU member states.
After the Cold War, a security environment was established in Europe based on the
development of mutual relations between the great powers and the solution of problems with
peaceful methods. The annexation of Crimea and destabilization of Ukraine by Russia, who lost
the diplomatic war on Ukraine with the West, ended this peace environment. Russia has become
a concrete risk and threat to European security with its actions. In order to balance the Russian
threat and ensure the security of Europe, NATO and the EU have increased.
In the study, the structure of the security relationship between the EU and NATO in the
historical process and the direction of this relationship after the Ukraine crisis are examined. It is
aimed to reveal the impact of NATO on the European Security Structure and to explain the scope
and direction of the future security and defense cooperation between NATO and the EU.
Keywords: European Security Structure, NATO, CSDP, Ukraine Crisis.
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1. AVRUPA’DA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI VE NATO
İkinci Dünya Savaşı hemen sonrasında başlayan Soğuk Savaş ortamında, transatlantik
bölgesinde güvenliği sağlamak amacıyla 1949 yılında NATO kurulmuştur. NATO’nun kurulma amacı üzerinde genel bir uzlaşı olsa Batı Avrupa devletleri için; Sovyetler Birliği’ni askerî
ve politik açıdan durdurmak amacıyla hem güçlerini birleştirmeye hem de ABD ordusuna
ve onun nükleer silahlarına ve sıcaklığı devam eden savaşın etkisi nedeniyle aralarındaki
uyumu sağlamak için ABD’nin politik ve askerî liderliğine ihtiyaçları vardı. ABD için, Sovyetler Birliği’ne karşı Avrupa toprakları üzerinde yeni bir cephe açma yolu ile kendisine karşı
yöneltmiş tehdidi Kuzey Amerika ve Avrupa ana karasında dengelemeyi; Doğu Avrupa’daki
komünist rejimlerin ve Batı Avrupa’da yükselen komünist hareketin yayılmasını engellemeyi; kendi değerlerine yakın devletlerde ideallerini ve kültürünü yayarak ekonomik, politik ve
askerî çıkar elde etmeyi hede lemiştir.
Avrupa devletlerinin savunma alanında bütünleşme çabaların başlangıcını, 1950 yılında AKÇT’yi kuran devletler tarafından Avrupa Savunma Topluluğu [(AST), European Defence Community, EDC] girişimi oluşturmaktadır. Bu girişime paralel olarak dış politikada
iş birliğini sağlama amacıyla başlatılan çalışmalar sonucu 1953’de Avrupa Politik Topluluğu [(APT), European Political Community, EPC] kurulmuştur (Eliassen 2-3). AST girişimi
ise Ağustos 1954’de; Almanya’yı, Avrupa’da stratejik bir güvensizlik kaynağı oluşturacak
şekilde güvenlik sisteminin dışında bıraktığı gerekçesi ile Fransa tarafından reddedilmiştir.
Avrupa’da ortak bir güvenlik yapısı oluşturma çerçevesinde başlatılan girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, Avrupa’daki güvenlik yapısının kontrolünün ABD’nin elinde olmasına
zemin hazırlamıştır. AST yerine ABD ve Avrupa arasında bir köprü görevi görecek Batı Avrupa Birliği (BAB), Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Federal Almanya
ve İtalya’nın katılımı ile 1955 yılında kurulmuştur. BAB, Avrupa güvenliği konusunda alınacak kritik kararlara Fransa’yı dâhil ederken, aynı zamanda Avrupa’nın, Birleşik Krallık ve
Almanya korkusunu yatıştıracaktı (Miskimmon 25).
Soğuk Savaş döneminde Avrupa güvenliğini sağlamadaki askerî ekipman teçhizatın ve
inansmanı çoğunu NATO kapsamında direkt veya dolaylı olarak karşılayan ABD, NATO’nun
karar alma mekanizmalarında tam hâkimiyet kurmuştur. ABD liderlik yapmak için istekli
olurken, Avrupalı NATO üye devletleri genellikle ABD’yi takip etmeyi tercih etmişler; kendilerini dış tehditlerden ve birbirlerinden korumak ve diğer uzak bölgelerdeki rahatsızlıkları
ele almak için NATO ittifakı aracılığıyla ABD’nin koruması ve yönlendirmesi altında hareket
etmeyi bir politika olarak benimsemişlerdir (Walt, EU Global 1).
1.1. Soğuk Savaş Sonrasında AB ve NATO İlişkileri
Soğuk Savaşın tamamında NATO-AT (Avrupa Topluluğu) ilişkileri ile karakterize edilen
ve sınırları açık olarak çizilmiş organizasyonel iş, rol ve işlev bölüşümü, Sovyet tehdidinin
ortadan kalkmasıyla bulanıklaşmaya başlamıştır (Vukasović ve Višnja Stančić 147). Bu dö244
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nemde Avrupa’daki güvenliğin merkezini, NATO ve ittifakın transatlantik ilişkileri boyutu
oluşturmuştur. Bu dönemin sonlanması ile yaşanan radikal değişiklikler, AB savunma politikasının bütünleşmesinde yeni fırsatlar yaratmış; ancak, Doğu Avrupa’da gelişen politik
istikrarsızlığın çatışmaya dönüşmesi bu fırsatları engellemiştir. Yugoslavya’nın parçalanması sonrasındaki savaşın durdurulması ve barışın inşasındaki etkinliği ve işlevselliği ile
Avrupa’da güvenliğin sağlanmasında NATO’nun tartışmasız hâkim bir role sahip olduğunu;
bundan daha önemlisi, AB’nin krizlere bir bütün olarak cevap vermede yavaş, yetersiz ve
etkisiz kaldığını göstermiştir (Lazarou ve Littlehale 8).
Yeni dönemde dünya düzenini çıkarlarına uygun düzenleme politikası izleyen ABD; gücünü bu politikaya tehdit oluşturan bölgelerde kullanmak amacıyla Avrupa’da konuşlandırdığı asker ve silah sayısında indirime giderek Avrupa savunmasının sorumluluğunu, kendi
kontrolü altında kalmak kaydıyla Avrupalı güçlere devretmeyi planlamıştır. NATO ve AB,
Avrupalı güvenlik yapısının geliştirilmesi bağlamında, NATO üyesi AB devletlerinin ittifak
içinde bir ortak savunma kimliği yaratması amacıyla bu alanındaki tüm paydaşlarla karşılıklı bilgi akışını sağlayacak ve farkındalığı artıracak bir etkileşim sürecini başlatmıştır (Vukasović ve Stančić, 148). AB’nin Avrupacı kanadının, OGSP’nin oluşturulması başlangıcı olarak
BAB’ın uyarlanarak Avrupa güvenliğini sağlayabilecek anayasal bir yapı ve güce sahip olmasına yönelik girişimlerine, Atlantikçi AB kanadının karşı çıkarak BAB’ın AB’nin kurumsal
yapısının içine alınmasını engellemesi ile Avrupa savunma bütünleşmesine yol açacak gelişmeler NATO’nun lehine yavaşlamıştır. AB’nin operasyonel yeteneklerinin, AB’nin insani,
barışı koruma ve kriz yönetimi operasyonları için askerî birlik intikali koşullarını düzenleyen “Petersberg görevleri” ile ilişkilendirilerek geliştirilmesi alternatif bir çözüm olarak görülmüştür (Türke 243). Böylece, 1992 Petersberg Deklarasyonu ile BAB, NATO’nun Avrupa
kanadında kuvvetlendirilerek geliştirilmesi gerekli bir savunma unsuru olarak tanımlanmış
ve askerî görevleri belirlenmiş ve 1999 Amsterdam Antlaşması’yla Petersberg Görevleri, AB
Antlaşması’na eklenmiştir (Western European Union 8-10). 1994 NATO Brüksel Zirvesi’nde, AGSK oluşturulması ile NATO’nun Avrupa ayağının BAB ile güçlendirilmesinin desteklendiği; AGSK’nın, Avrupalı mütte iklerin ortak güvenlik ve savunmaları için daha fazla sorumluluk almalarını sağlayacağı ifade edilmiştir. Ayrıca, Birleşik Müşterek Görev Gücü’nün
(BMGG) kurulması kararı alınarak, NATO veya BAB tarafından kullanılabilecek ayrılabilir;
ancak, ayrı olmayan askerî yetenekler sağlanması hede i ortaya konulmuştur (NATO, Declaration). NATO; BAB’ın, kendi imkân ve kabiliyetlerini kullanarak sadece Petersberg görevlerini kapsamında operasyon yapacak, Avrupalı NATO üyesi devletlerin oluşturduğu sınırlı bir
görev gücü olmasını istemekteydi. Bu yapı ile BAB, uygulamada AB’nin değil NATO AGSK’nın
sınırlı müdahale gücü olacağı anlamına gelmekteydi (Açıkmeşe ve Dizdaroğlu 142).
Avrupalı mütte iklerin BMGG kapsamında NATO imkân ve kabiliyetlerini kullanabilmesine yönelik yöntemler 1996 Berlin NATO Bakanlar Toplantısı’nda, belirlenmiştir. Ayrıca, bu
toplantıda tüm mütte iklerin katılımıyla NATO’nun rollerini ve görevlerini yerine getirme
kabiliyetini iyileştirmeye yönelik uyum çabalarında üç temel hede in; ittifak’ın askerî etkinliğinin korunması, transatlantik bağın korunması ve NATO içinde AGSK’nin geliştirilmesinin
rehber olarak alınacağı vurgulanmıştır (NATO Ministerial). NATO’nun 1994 Brüksel ve
1996 Berlin zirvelerindeki kararları; Avrupa’da rakip bir yapıya izin vermemeyi, OGSP’nın
| www.ejsr.org
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NATO’nun Avrupa güvenliğindeki başat konumunu zedelememesini ve BAB’ın, NATO’nun
AB kolu olarak çalışmasını hede lemektedir. Bu çerçevede; AB Maastricht Antlaşması’nda
yer alan AGSK oluşturulma hede inin, bağımsız ya da özerk bir yapıda gerçekleşmesini önlemek amacıyla ABD ve Atlantikçi AB kanadı, AGSK yapısının NATO ile organik bir bağ içinde
oluşturulmasına çabalamıştır. AGSK’nın askerî ayağını oluşturacak BAB’ın NATO’nun imkân
ve kabiliyetlerine bağımlı kılınması ve yürüteceği operasyonlara NATO’nun, bir anlamda
ABD’nin karar vermesinin sağlanması ile gelecekte NATO’dan bağımsız bir OGSP yapısının
önlenmek istenmektedir.
1998 St. Malo Deklarasyonu, NATO’yu dışarıda bırakmaksızın Avrupa’nın savunma ve
güvenlik bütünleşmesinin gerçekleştirmesinin kapısını açmıştır. 2002 NATO-AB’nin Avrupa
Güvenlik ve Savunma Politikası Deklarasyonu, AB ve NATO arasında daha fazla stratejik bir
ortaklık kurulmasının temellerini atmış, 2003 “Berlin Artı” (Berlin Plus) Antlaşmaları ile
AB’nin barışı koruma ve kriz yönetimi operasyonlarında NATO varlıklarını kullanma usulleri belirlenmiştir (Lazarou and Littlehale 9).
1.1.2. OGSP’nin Gelişimine NATO’nun Etkisi
Birleşik Krallık ve Fransa’nın 1998 St. Malo Zirvesinde, AB’nin ODGP kapsamında bir
güvenlik aktörü olarak askerî imkân ve yeteneklerinin artırılmasına ve Avrupa’da otonom
bir savunma yapısı oluşturulmasına yönelik aldığı kararlar, AB’nin kuruluşundan bu yana
bir ekonomik güç ve bir sivil aktör olarak oynadığı geleneksel rolün değişeceğinin bir göstergesi olmuştur. NATO’dan bağımsız bir savunma politikası oluşturulması kararı ABD’yi
rahatsız etmiş olmakla birlikte, daha bütünleşmiş bir Avrupa için atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını ve AGSP’nin NATO ile iş birliği içinde NATO’nun güçlenmesine katkıda
bulunduğu sürece destekleneceği ifade edilmiştir (Kocamaz 956-957). St. Malo Zirvesi’nin
hemen ardından ABD, ortak savunma yapısı oluşturmayı hede leyen AB üyesi devletlere,
kendi bakış açısını ve kabul edebileceği sınırları çizmesi açısından önemli olan açıklamasında; ABD’nin savunma alanında Avrupa bütünleşmesini desteklediği, bu bütünleşmenin
NATO-AB ilişkilerinde “3D” ilkelerine uygun olmasının gerektiği ve bunun;
a. NATO içinde mevcut yapıların kopyalanmaması (no duplication),
b. AB üyesi olmayan NATO üyelerine ayrımcılık yapılmaması (no discrimination),
c. Transatlantik bağın ayrışmaması (no decoupling) gerektiği ifade etmiştir. (Albright
11-12).
1999 NATO Washington Zirvesi’nde, “Berlin (Plus) Artı” uzlaşması ortaya atılmış ve
daha güçlü bir Avrupa’nın NATO’nun yaşamsallığı açısından önemine işaret edilmiştir. Söz
konusu zirvede, NATO’nun askerî gücü ile katılmayacağı operasyonlarda AB’nin, ittifakın
ortak varlık ve yeteneklerini kullanabilmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin belirlenmesi ve karar alınmasının önemi vurgulanmıştır (Kaya 109). 1999 Köln AB Zirvesi’nde, ODGP’nin savunma boyutu olarak AGSP’nin oluşturulacağı ve BAB’ın bağımsız kurum varlığının 2000 yılında sona erdirilerek görevlerinin AB tarafından üstlenileceği açıklanmıştır.
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BAB’ın görevlerinin AB Antlaşması içine alınması, özerk bir yapının oluşturulacağının ve
Avrupa’nın askerî bütünleşmesinin başlangıcının habercisi olmuştur. Ayrıca bildirgede Birlik’in, uluslararası krizlere müdahale edebilmesi için otonom harekât kapasitesine sahip bir
askerî güç ve karar yapısı oluşturulması ihtiyacı vurgulanarak, bu gücün NATO tarafından
yürütülen faaliyetleri engellemeyeceğine atıfta bulunulmuştur. Bu atıf, ABD ve Atlantikçi kanadın; AGSP’nin AB ile ABD arasında genellikle NATO üzerinden tanımlanan transatlantik
ittifak ilişkilerine zarar vereceği yönündeki kaygılarını gidermeye yöneliktir. Lizbon Antlaşması ile AGSP başlığı Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) olarak değiştirilmiş,
OGSP ile ortak bir savunma politikası oluşturulacağı ve bu politikanın ortak bir savunmaya
dönüştürülmesi için AB Konseyi’nin oybirliği ile karar almasına gerektiği vurgulanmıştır.
Antlaşma ile bir AB üyesi devletin kendi sınırları içinde silahlı saldırıya uğraması durumunda, diğer AB üyesi devletlerin BM Şartının 51. maddesi gereği, kendi imkânları dâhilindeki
tüm araçları kullanarak saldırıya uğrayan devlete yardımcı olma yükümlülüğü getirilmiştir.
Ancak, Atlantik ittifakına zarar vereceği savı ile NATO tarzı bir ortak savunma mekanizmasının oluşturulmasına karşı çıkan Atlantikçi kanadın, ortak savunma yapısı düzenleyen anlaşma maddesine, “…bu alandaki taahhütler ve iş birliği, üyesi olan devletlerin ortak savunma
kurumu ve uygulama forumu olan NATO altındaki taahhütleri ile tutarlıdır” metnini ekletmesiyle ortak savunma yapısı daha çok bir dayanışma mekanizmasına dönüşmüştür (Kaya
ve Kaya 291, 294). NATO’nun hem ortak savunma örgütü hem de bu savunmanın uygulama
platformu ve aracı olduğu; AB ülkelerin ortak savunma taahhütlerinin, NATO’ya verilenlerle
çelişmeyeceğinin açık olarak belirtilmesiyle NATO’nun işlevini üstlenebilecek bir yapının
yaratılmaması hukuki açıdan güvence altına alınmaktadır.
1999 Helsinki Zirvesi’nde, Petersberg görevleri kapsamında kurulacak Avrupa Acil
Müdahale Gücü’nün (European Rapid Reaction Force) temel amacının, NATO’nun tümüyle
müdahil olmadığı uluslararası krizlere, AB önderliğindeki askerî operasyonlarla müdahale
edilmesinin olduğu, bir Avrupa Ordusu yaratılmasının hede lenmediği vurgulanmıştır.
Aralık 2000 Nice Zirvesi’nde AGSP’nin geleceği ve NATO-AB ilişkileri açısından önem taşıyan üç karar alınmıştır:
a. AB’nin komuta, kontrol, planlama ve istihbarat konularında kendine ait bir yapı oluşturmaması ve Acil Müdahale Gücü’nün NATO’nun komuta yapısı ve planlama kabiliyetinden
yararlanması kararı ile AB’nin ileride NATO’dan bağımsız hareket etmesinin önüne geçiliyordu.
b. AB’nin NATO imkân ve kabiliyetlerine her somut durumda Kuzey Atlantik Konseyi’nin
onayına bağlı olmaksızın, garantili ve otomatik erişim hakkı kazanması talep edilmesi kararı, AB’nin, herhangi bir veto tehdidi altında olmaksızın NATO olanaklarıyla otonom hareket
edebilme yeteneğini kazanmasını amaçlıyordu.
c. AB Genelkurmayının operasyonel yeteneğe sahip olmadığı kararı ile askerî alanda
NATO’nun başat rolü kabul edilmekteydi. Komuta, istihbarat ve planlama yeteneğine sahip
olmayan bir AB Genelkurmayı ile danışmanlık vermekten öteye gidemeyecek sembolik bir
yapının yaratılması ve NATO’ya alternatif bir oluşumun önünün kesilmesi amaçlanmıştır.
NATO kendine rakip bir oluşuma sıcak bakmazken, AB’nin Ekonomik ve Parasal Birlik he| www.ejsr.org
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de leri doğrultusunda bütçe açıklarını gayrisa i yurtiçi hasılanın %3’ünün altında tutmak
zorunda olmaları nedeniyle çoğu AB üye devletinin, bu hede i yakalamak amacıyla savunma
bütçelerinden tasarruf etmek istemeleri ve bu çerçevede, AGSP çerçevesinde kendi savunma yapısını yaratmanın maliyetine katlanmak yerine, NATO’ya bağımlı kalmayı tercih etmeleri bu bağımlılığın en temel nedenidir (Açıkmeşe ve Dizdaroğlu 145-148).
Ayrıca; iki örgütün ilişkilerindeki sorunların temelini AB ve NATO üye devletleri arasındaki dünyayı algılama farklılıkları ve belirlenmiş iş bölümü oluşturmaktadır. İlişkilerdeki en büyük sorun NATO’nun bütünüyle katılmaması durumunda AB’nin askerî operasyon
yürütebilme yeteneğinin sınırlı olmasıdır. Ayrıca; iş bölümünün Avrupa ve yakın coğrafya
ile sınırlandırılması, AB ve NATO arasında paylaşılmış inisiyatif hakkının eşit temelde olmaması, kriz yönetimi operasyonlarında NATO sahip olduğu kaynaklar, askerî ve politik
gücü ile ihtiyaç duyduğu şekilde inisiyatif kullanma hakkına sahip iken bu AB için oldukça
sınırlandırılması ve kriz yönetimi operasyonları öncesinde ve operasyonlar sırasında AB
ile NATO arasındaki iletişim ve koordinasyon eksikliği yaşanan sorunlardır (Hofmann ve
Reynold 8-9).

1.2. UKRAYNA KRİZİ SONRASI OGSP VE NATO İLİŞKİLERİ
1.2.1. Ukrayna’nın Rusya Açısından Önemi
Ukrayna’nın Rusya açısından önemini, ulusal güvenlik ve ekonomik olarak iki başlık
altında ele almak mümkündür. Ulusal güvenlik açısından; Ukrayna, Rusya’nın Karadeniz’e
çıkışını kontrol etmesi, Avrupa ile tampon bir bölge olması özelliği ile Rusya’nın kaybetmeyi göze alamayacağı jeopolitik konuma sahip bir ülkedir. Rusya açısından Ukrayna’nın
kaybedilmesi sadece kendisi için değil Avrasya’nın tümü için tehlike yaratacaktır. Ukrayna
sorununu çözmemiş bir Rusya, kıtasal jeopolitik bütünlüğünü sağlayamayacaktır. Egemen
veya Batı ittifakına katılmış bir Ukrayna; tampon bölge olmaktan çıkarak NATO’nun ileri karakolu haline dönüşecek ve Rusya’nın güvenliğini tehdit edecektir. Bu nedenle Ukrayna’nın
Avrasyacı kıtasal uzantının bir parçası haline getirilmesi zorunludur (Dugin 176, 360-361).
ABD açısından Ukrayna, Avrupa’da önemli bir jeopolitik eksen olarak görülmektedir. Bağımsız Ukrayna ile Rusya’nın, Avrasya’da hâkim bir imparatorluk olmasının önüne geçilecektir.
Ukrayna’yı yitirmesi ile Avrupa yolu kapanacak Rusya, Asya’ya dönecek ve zaman içerisinde
zayı layacak ve bu da Rusya’nın dönüştürülmesine yardım edecektir. Ancak; jeopolitik konuma, yaklaşık 50 milyonluk nüfusa ve zengin doğal kaynaklara sahip bir Ukrayna ile Rusya,
güçlenerek Avrupa ve Asya’daki etkinliğini yeniden sağlayacaktır (Brzezinski 71-72).
Ukrayna, Rusya’nın güvenliği açısından iki kritik endişenin kaynağıdır. Birinci endişe,
Batı ile tampon bir bölge olarak görülen Ukrayna’nın Batı’yla bütünleşmesinin, Rusya’yı Batı’dan gelecek bir saldırıya karşı daha kırılgan hale getirecek olması; bu nedenle, Batı ittifakındaki bir Ukrayna’nın, Rusya’nın ulusal güvenliğine direkt bir tehdit olarak algılanmasıdır.
Rusya’nın ikinci endişesi ise, Batı ile bütünleşik olacak bir Ukrayna’nın Kırım’daki Rusya’ya
kiralanmış askerî liman ve tesislerinin, eninde sonunda NATO’nun kontrolüne girecek ol248
248

Ukrayna krı̇zı̇ sonrası NATO’nun Avrupa güvenlı̇k yapısına etkı̇sı̇

masıdır. Rusya açısından Kırım stratejik önem taşıyan bir bölgedir. Özellikle Sivastopol limanının NATO kontrolüne girmesi durumunda Rusya, Karadeniz hakimiyetini yitirecek ve
donanması Karadeniz’in doğusuna hapsolacaktır. İlaveten, Rusya’nın Karadeniz sahillerinin büyük tonajlı gemilerin yanaşması açısından uygun olmaması Sivastopol limanına sahip Ukrayna’nın önemini artıran diğer bir noktadır. Ayrıca, Rusya’nın Sovyetler zamanında
uygulanan politika doğrultusunda Ukrayna’da kurulmuş uzay ve savunma teknolojilerinin
altyapısına ihtiyacı vardır. Ekonomik açıdan bakıldığında ise, Ukrayna Rusya’nın mal ihraç
edebildiği ve kaybetmek istemediği büyük bir pazardır. Ukrayna’nın ekonomik alandaki diğer önemi ise bu ülke topraklarının Rusya’nın Avrupa’ya gaz ihracat rotalarından biri olmasıdır (Dumlupınar 9-10). Ayrıca, Doğu Ukrayna, özellikle Donbas bölgesi, sahip olduğu
kömür yataklarının yanı sıra tank yapımında kullanılan özel bir demir cevherinin işlenmesi,
savaş helikopteri motoru yapımı, uzay ve havacılık sanayisi için önemli üretimler yapıldığı
altyapıya sahip olması nedeniyle Rusya savunma sanayi için önemlidir (Seiffert ve Tuncay).

1.2.2. Ukrayna Krizine Kısa Bir Bakış
Euromaidan protestoları ile Kasım 2013’de patlak veren Ukrayna krizinin temel nedeni,
jeopolitik hede lerine ulaşmada kazanılması gerekli bir unsur olarak görülen Ukrayna’nın
gelecek yöneliminin Batı ve Rusya arasında rekabete yol açmasıdır. Rusya, Ukrayna ile ilişkilerini bağımlılık temelli bir düzlemde yapılandırmak ve bu yolla ülkeyi kendi ekonomik,
politik ve askerî etki alanında tutmak amacıyla çaba sarf ederken, Rusya karşısında moral
üstünlüğüne sahip Batı aynı amaçla Ukrayna’yı kendi kulübüne katmayı planlamaktadır.
AB ile yakınlaşmaya sürecindeki Ukrayna, endüstrisini hızlı bir şekilde geliştirecek
inansal yardımı Brüksel’den garantileyememişti. Bu süreçte Ukrayna’ya, AB ile politik ve
ekonomik antlaşma imzalanmaması yönünde baskı yapan Rusya, uyguladığı ticaret engelleri ile Ukrayna’ya, AB’yi tercih etmekle ne kaybettiğini, sonrasında eğer Rusya’yı tercih etmesi durumunda alacağı yardımı göstermiştir. Sonuçta AB ile Ukrayna arasında imzalanması
beklenen politik ve ekonomik antlaşmayı 21 Kasım 2013 tarihinde askıya alan Başbakan
Yanukoviç, Ukrayna ekonomisini rahatlatacak ve yaklaşan seçimde kendisine avantaj sağlayacak olan Rusya’nın inansal ve ekonomik yardım paketi tekli ini kabul ederek 17 Aralık
2013 tarihinde Rusya ile antlaşma imzalamıştır (Trenin 4-5). Bu karar geniş protestolara
yol açmış, protestoların şiddete dönüşerek yayılması üzerine Yanukoviç, 22 Şubat 2014 tarihinde Ukrayna’yı terk etmiştir. Ukrayna Parlamentosu, AB ile iş birliğini savunan geçici bir
hükümet kurarak Yanukoviç’i görevinden azletmiştir. Bu gelişme üzerine, Kırım’da konuşlu
Rus ordu birlikleri, 27 Şubat 2014 tarihinde Kırım’daki devlet binalarının ve Ukrayna’ya ait
üslerin kontrolünü ele geçirmiştir. Bağımsızlık ilan eden Kırım parlamentosu, 16 Mart 2014
tarihinde Rusya’ya katılım için yapılan referandumda katılım kararı çıktığını ilan ederek Kırım’ın Rusya ile birleştiğini açıklamıştır. Kısa bir süre sonra Ukrayna’nın doğu bölgesindeki Rus azınlık ve Rusya yanlıları Harkov, Donetsk, Lugansk, Dnepropetrovsk, Zaporojye ve
Herson’da kamu binalarını işgal ederek Kiev yönetimine karşı ayrılıkçı bir ayaklanma başlatmıştır. Ukrayna hükümeti ayrılıkçı güçlere karşı harekete geçmesine rağmen, Rusya’nın
örtülü olarak bu güçlere silah ve personel yardımı yapması nedeniyle başarılı olmamıştır.
Donbas bölgesinde yapılan referandumda, Kırım’da olduğu gibi, bağımsızlık sonucu çıktığı
| www.ejsr.org
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açıklanarak 11 Mayıs 2014 tarihinde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti ilan edilmiştir (Ray).
AGİT, Rusya Federasyonu, Ukrayna temsilcilerinden oluşan Üçlü Temas Grubu ve Ayrılıkçı temsilcilerinin katılımı ile 5 Eylül 2014 tarihinde imzalanan Minsk (I) Antlaşması ile
ateşkesin (United Nations Peace Maker Protocol) işletilememesi üzerine Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna’nın (Normandiya Dörtlüsü) katılımıyla yapılan görüşmelerde varılan
uzlaşma doğrultusunda 12 Şubat 2015 tarihinde, Üçlü Temas Grubu ve Ayrılıkçı temsilcileri arasında Minsk-II Antlaşması imzalanarak yeni “Ateşkes” yürürlüğe girmiştir. Antlaşma’ya göre ateşkesin yanı sıra esirlerin serbest bırakılması ve takasının yapılması, Kiev
yönetiminin; eyaletler üzerindeki merkezi gücünü azaltacak, yerel yönetimlerin yetkilerini
artıracak ve Donbas bölgesine özel statü sağlayacak anayasal değişiklikleri yapması;
Rusya destekli ayrılıkçıların ise, Ukrayna-Rusya sınırının kontrolünü Ukrayna yönetimine
devretmesi ve bölgedeki topçu ve roket silah sistemlerini anlaşmadaki mesafe kıstaslarına
uygun mesafeye çekmesi gerekmekteydi (United Nations Peace Maker Package 1-2). MinskII Antlaşması sonrası geçen sürede zaman zaman çıkan çatışmalar büyük çaplı bir savaşa
dönüşmemiştir. Normandiya Dörtlüsü’nün, 9 Aralık 2019 tarihli zirvesi sonrasında çatışmalar yoğunlaşmış, arabuluculuk girişimleri sonucu 27 Temmuz 2020 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere ateşkes kararı alınmıştır (OSCE).
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Ateşkesin uzatılması sonrası süreçte Ukrayna, NATO ve AB’ye üyelik hede lerini yinelemiş ve üyelik bir an önce süreçlerinin başlatılarak hızla sonuçlandırılmasının, özellikle
Ukrayna’daki krizin sonuçlandırmasında NATO üyeliğinin önemini vurgulamıştır (Sputnik
Türkiye Ukrayna). Rusya ise Ukrayna’nın Batı kurumlarına üyeliğinin mevcut krizi daha da
derinleştireceğini açıklamıştır (Sputnik Türkiye Kremlin). Bu dönemde, Ukrayna’nın; NATO’nun “Artırılmış Fırsatlar Ortaklığı”na üye olması (NATO NATO Recognises), Rusya destekçisi 3 televizyon kanalını kapatması (Kerem), ABD ve Polonya’nın Donbas müzakerelerine
dâhil edilmesini talep etmesi (Sputnik Türkiye Ukrayna Devlet), Minsk Antlaşmasının mevcut
haliyle uygulanmasının imkânsız olduğunu açıklaması ve Minsk Temas Grubu görüşmelerinin, Belarus dışında bir ülkede yapılması talebi (Foreign Policy Research Institute Ukranie),
ABD’ye, Patriot hava ve füze savunma sistemlerini Ukrayna’da konuşlandırması (Shuster) ve
NATO’ya, Ukrayna hava sahasında müşterek hava devriyesi yapma çağrısı yapması (Çurku),
bazı Ukrayna topraklarındaki Rus işgalinin sonlandırılması, egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasının da amaçlayan Ukrayna Askeri Güvenlik Stratejisi’ni onaylaması (Interfax-Ukraine); Rusya’nın ise, Ukrayna’yı Minsk Antlaşmasını uygulamamakla (Sputnik
Türkiye Lavrov’dan), silahlı provokasyon yapmakla ve temas hattında Donbas güçlerinin
denetiminde olan yerleşim yerlerine silah yerleştirmekle (Sputnik Türkiye Ukrayna Hükümet) suçlaması, Ukrayna ve Donbas’ta Rus vatandaşlığı dağıtmaya devam etmesi (Gündüz),
Donbas bölgesindeki Rus vatandaşlarını koruyacağını açıklaması (Sputnik Türkiye Putin),
bölgeye yoğun bir şekilde askerî birlik sevk etmesi (Sputnik Türkiye Rusya) ve Karadeniz
ilosunu takviye etmesi (Sputnik Türkiye Rusya Karedeniz’e) ile 2021 yılının ilk çeyreğine
gelindiğinde her iki tarafın savaşmak istemediklerini açıklamalarına rağmen kriz; Batı ile
Rusya’nın kararlılığının ve silahlı kuvvetlerinin gücünün sergilendiği “bilek güreşine” dönüşmüştür. Bu süreçte Ukrayna’ya destek veren ve Rusya’yı askerî harekât yapmaması için
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uyaran ABD’nin, Karadeniz’e savaş gemisi gönderme planından geri adım atması, Rusya’nın
Ukrayna sınırına ve Kırım’a intikal ettirdiği birliklerini, roket ve füze sistemleri hariç olmak
üzere 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geri çekeceğini açıklaması (Roth ve Harding) ile
krizdeki tansiyon düşmüştür.

1.2.3. AB ve NATO’nun Ukrayna Krizine Tepkisi
Ukrayna krizine ilk tepki olarak, AB ve NATO ekonomik ve askerî iş birliği alanındaki
yaptırımları uygulamaya koyarak Rusya’nın hareket alanını sınırlamaya çalışmışlardır. Bu
önlemler; örgüt yapılarına, güçlerine ve politikalarına bağlı olarak değişkenlik gösterse de
birbirini destekler mahiyette koordineli olarak yapılandırılarak genişletilmektedir.

1.2.3.1. AB’nin Krize Tepkisi
AB, Rusya’ya karşı Mart 2014’de yürürlüğe koyduğu kısıtlayıcı önlemleri uygulamaya
devam etmektedir. Bu önlemler;
a. Diplomatik,
b. Bireysel kısıtlayıcı,
c. Kırım ve Sivastopol ile ekonomik ilişkilerde kısıtlamalar,
ç. Ekonomik iş birliği kısıtlaması başlıkları altında uygulanmaktadır. Krize ilk tepki
olarak diplomatik önlemler kapsamında; AB-Rusya zirvesi iptal edilmiş ve AB üye devletleri
Rusya ile düzenli çift tara lı zirve yapmama kararı almışlardır. Sonrasında, AB ve Rusya arasındaki yeni bir antlaşma yapılması hususu ile vize konularını içeren Çift Tara lı Görüşmeler
askıya alınmış ve Rusya’nın, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’ne [Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD)] ve Uluslararası Enerji Ajansı’na [International Energy Agency (IEA)] katılım görüşmelerinin askıya alınmasını desteklenmiştir.
Ayrıca, 2014’de Rusya’da yapılması planlanan ekonomik olarak dünyanın en gelişmiş sekiz
ülkesinin oluşturduğu Sekizler Grubu (G8) toplantısı iptal edilmiştir. Rusya dışlanarak ABD,
Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada’nın katılımıyla Yediler Grubu
(G7) olarak Brüksel’de yapılan toplantı dizisi, G7 olarak devam edilmektedir. Kişi varlıkların dondurulması ve kişisel seyahat kısıtlaması tedbirlerini kapsayan bireysel kısıtlayıcı
önlemler başlığı altında; Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına karşı
yıkıcı faaliyetleri nedeniyle 44 kişiye ait varlıklar dondurulmuş ve 170 kişi seyahat yasağı
kapsamına alınmış ve Ukrayna devlet fonlarını zimmetine geçirmekle sorumlu kişilerin mal
varlıkları dondurulmuştur. Yürürlüğe 17 Mart 2014 tarihinden itibaren giren bu önlemler,
yılda bir kez gözden geçilmekte olup en son 6 Mart 2022 tarihine (Council of the EU Misappropriation) dek uzatılmıştır. Üçüncü başlık altındaki AB vatandaşlarının ve AB menşeli
irmaların Kırım ve Sivastopol’de sürdürdükleri ticaret ve hizmet faaliyetlerinin sınırlandırılmasına yönelik kısıtlayıcı önlemler kapsamında;
a. Kırım ve Sivastopol mallarına ithalat yasağı,
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b. Bazı ekonomik sektör ve altyapı projeleri ile ilgili ticaret ve yatırım kısıtlamaları,
c. Kırım ve Sivastopol’den turizm hizmeti alma yasağı,
ç. Bazı mal ve teknolojiler için ihracat yasağı uygulanması kararı alınmıştır. 2014’den
bu yana her yıl uzatılan Kırım ve Sivastopol ile ekonomik ilişkilerdeki kısıtlama ve yasakların uygulanması 23 Haziran 2021 tarihine (Council of the EU Illegal) kadar geçerlidir. Ayrıca; AB, Temmuz ve Eylül 2017’de bazı ekonomik sektörlerde Rusya ile takasın sınırlandırılmasını hede leyen ekonomik yaptırımları uygulamaya koyarak bu önlemleri genişletmiştir.
Bu çerçevede;
a. Bazı Rus banka ve şirketlerine, birincil ve ikincil AB sermaye piyasalarına erişim
sınırlaması,
b. Silah ticaretinde ithalat ve ihracat yasağı,
c. Rusya’da askerî kullanım ve son kullanıcısı silahlı kuvvetler olan çift amaçlı mallara
ihracat yasağı,
ç. Petrol arama ve üretiminde kullanılan bazı hassas teknoloji ve hizmetlere Rusya’nın
erişiminin kısıtlanmıştır. AB, mevcut yaptırım rejimini Mart 2015’de Minsk Antlaşması’nın
yerine getirilmesi koşuluna bağlamıştır. Antlaşma’nın tam olarak uygulanmaması üzerine
her 6 ayda bir uzatılan ekonomik yaptırımlar mevcut durumda 31 Temmuz 2021 tarihine
(Council of the EU Russia) kadar yürürlüktedir. Son başlık altındaki ekonomik iş birliği ile
ilgili önlemler ise, Temmuz 2014’de uygulamaya konulmuştur. Bu önlemler;
a. Avrupa Yatırım Bankası’nın [The European Investment Bank (EIB)] Rusya Federasyonu’ndaki yeni inansal operasyon imzalarının askıya alınmasını,
b. Yeni operasyonların inanse edilmesinin askıya alınması amacıyla AB üye devletlerin
pozisyonlarını, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası [the European Bank for Reconstruction
and Development (EBRD)] yönetim kurulu ile koordine etmelerini,
c. AB’nin, Rusya ile çift tara lı ve bölgesel iş birliği programlarını tekrar değerlendirmesi ve bazı programların askıya alınmasını kapsamaktadır (European Union, Delegation to
the Russian Federation).
AB, kriz sonrasında Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar ve Ukrayna ile Ortaklık Antlaşması
imzalama yolu ile hem sert hem de yumuşak politika araçlarını kullanmış ve devlet inşasına
yönelik sivil misyon başlatmıştır. Rusya’nın, Ukrayna’ya karşı uyguladığı çatışmacı tek tara lı
dış politikası nedeniyle AB, Ukrayna’da “direkt bir devlet inşa rolü” elde edememiştir. Rusya ise, Ukrayna’daki faaliyetlerini şekillendirme yeteneği kazanmış; diğer aktörlerin algı ve
davranışlarını şekillendirme yolu ile etki yaratma yeteneğini elde etmiştir. Rusya, yarattığı
fırsatları kullanarak AB’nin Ukrayna’daki eylemlerini kısıtlayan politikalarıyla karakterize
edilen bu yetenekleri Kırım’ın ilhakına yansımıştır (Maas 401-402).
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1.2.3.2. NATO’nun Krize Tepkisi
Ukrayna’daki eylemleri sonucu Rusya, 2016 NATO Varşova Zirvesi’nde NATO için risk
ve bölgesel istikrarsızlığın kaynağı olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede, Rusya ve NATO arasında bir savaş olasılığı düşük olsa gözden uzak tutulmamakta; mevcut gerilimin tırmanma
riski, özellikle Baltık devletleri, Polonya, batı Rusya ve Baltık denizinin komşu sularında oldukça yüksek görünmektedir. Bölgenin coğrafyası ve askerî güçteki dengesizlik, özellikle
Baltık bölgesinin savunulmasında NATO’ya gerçek bir zorluk yaratmaktadır (Kühn 7-8).
Krize artırımlı bir şekilde karşılık veren NATO ortak savunma, kriz yönetimi ve güvenlik iş birliği üzerine yoğunlaşmıştır. 2014 NATO Galler Zirvesi’nde alınan kararlar ile doğu
kanadı güçlendirilmiş; ayrıca, NATO’nun kolektif savunmasını güçlendirmek üzere NATO
Hazırlık Eylem Planı (NATO Readiness Action Plan) onaylanmış, bu planın hayata geçirilmesi için üye ülkelerin savunma harcamalarındaki kısıntıların durdurulması ve ülkelerin savunma harcamalarının GSYİH’larının %2’sine yükseltilmesi gerektiği vurgulanarak, ittifakın
doğu kanadında dönüşümlü kuvvet temelinde, karada, denizde ve havada sürekli bir varlık
gösterme ve faaliyette bulunma kararı alınmıştır. 2016 NATO Varşova Zirvesi’nde NATO’nun
birincil sorumluluğu; “toprağımızı ve halklarımızı saldırıya karşı korumak ve savunmak”
olarak düzenlenmiştir. Caydırıcılık ve savunmaya vurgu yapılan zirvede, herhangi bir tecavüze karşı ittifakın dayanışma, kararlılık ve birlikte karşılık verme yeteneğinin açık olarak
gösterilmesi maksadıyla Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’da, katılımı gönüllülük esasına dayalı NATO Artırılmış İleri Varlık (Enhanced Forward Presence) gücünün bulundurulması kararı alınmıştır. Şekil 1’de NATO Artırılmış İleri Varlığı Konuş Durumu verilmiştir
(NATO Boosting).

Şekil 1: NATO Artırılmış İleri Varlığı Konuş Durumu

Kaynak: NATO, Enhanced Forward Presence-Map
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NATO’nun kriz politikası özetle; Ukrayna’ya ve toprak bütünlüğüne destek verilmesi,
Merkezi ve Doğu Avrupalı mütte iklerin savunulması taahhüdünün yenilenmesi ve Rusya’ya
yaptırım uygulanmasıdır. Bu kapsamda; Nisan 2015’de, NATO-Rusya Konseyi çerçevesinde
tüm “uygulamalı” sivil ve askerî iş birliğini askıya aldığını açıklanmış, Kiev hükümeti ile Ukrayna’nın askerî modernizasyon çabalarına yardım, Ukrayna silahlı kuvvetleri ile mütte ik
silahlı kuvvetleri arasında tatbikat ve ortak operasyon düzenleme yolu ile birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesini içeren politik ve askerî iş birliğini güçlendirme konularında anlaşmaya varılmıştır. Kuzey, Merkezi ve Doğu Avrupalı mütte iklere taahhütler kapsamında, Baltık
denizi ve kuzey denizi bölgesinde hava savunma ve gözetlemesinin yapılması; bölge devletleri ile deniz intikalleri ve askerî tatbikatlar gerçekleştirilmesi ve bir NATO gücünün Baltık
Devletleri ve Polonya’da konuşlandırılması önlemleri hayata geçirilmiştir (Belkin, Mix ve
Woehrel 2-3). 2019 NATO Londra Zirvesi’nde, Rusya’nın saldırgan tutumu transatlantik
güvenliği için bir tehdit olarak tanımlanmış (NATO London), Baltık bölgesinin ve Polonya’nın
savunulması için yenilenen NATO Savunma Planı Temmuz 2020’de yürürlüğe girmiştir (Reuters Staff).
Plan, olası bir Rusya askerî müdahalesini caydırmak amacıyla NATO askerî varlığının
Baltık ve Polonya bölgesinin savunmasını gerçekleştirecek kapasiteye ulaşmasını hedeflemektedir. Bölgedeki riskleri ve müttefiklerinin görüşlerini dikkate alan bir stratejiden
hareketle NATO, Rusya’nın politikaları ve eylemlerine etkili bir karşılık verebilecek şekilde;
a. Rusya’nın kasıtlı gerginliklerini önlemek ve en doğudaki üyelerine teminat vermek
amacıyla caydırıcılık önlemlerinin düzenlenmesi,
b. Özellikle Rusya’ya karşı farklı tehdit algılamalarına ve savunma önceliklerine sahip
üye devletler arasında ittifak birliğinin sağlanması,
c. Rusya ile muhtemel kasıtsız veya kazara oluşabilecek gerginliğin önlenmesi yöntemleri olmak üzere üç temel görev ile karşı karşıyadır. Alınacak önlemlerin odak noktası,
NATO’nun, önemli olsa da kriz başladığında gerginliği nasıl yönetmesi gerektiğinden ziyade NATO’nun, gelecekteki gerginlik riskini azaltmak için şu an yapabilecekleridir (Kühn.
9-10).

1.2.4. Ukrayna Krizi Sonrası NATO’nun OGSP’ye Etkisi
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Güvenlik ve istikrarın sağlanmasında NATO ve AB’nin yüz yüze kaldığı temel stratejik
zorluk, Rusya’nın hukuk dışı eylemlerine en uygun karşılığı verme mecburiyetinde
olmalarıdır. Bölge ülkeleri ve küresel aktörlerin Rusya’ya karşı sistematik bir strateji geliştirememesi nedeniyle, Rus tehdidin geriletilmesi için NATO, gücü ve yapısı ile elverişli bir
platform oluşturmaktadır (Tumer). NATO’nun, özellikle Rusya baskısının çok yakın olduğu
Baltık ve Doğu Avrupa devletlerini koruması varlığını devam ettirebilmesi bir zorunluluktur.
Bu bağlamda, Rusya’ya uygun bir karşılık verebilmek maksadıyla güçlerini koordine eden
AB ve NATO, yeni bir stratejik iş birliği konsepti yaratmışlar; AB, ekonomik yaptırımlar ve
diplomatik önlemleri; NATO, konvansiyonel askerî önlemleri uygulamaya koymuştur. NATO,
Hazırlık Eylem Planı doğrultusunda Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Birleşik Görev Kuvveti’ni
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[Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)] oluşturmuştur. Ayrıca; AB ve NATO, Rusya’nın
Ukrayna’da uyguladığı melez savaşa (hybrid war) karşı ortak çabalarını yoğunlaştırmaya,
bu tip meydan okumalara karşı kırılganlıklarını azaltmaya ve dirençlerini artırmaya karar
vermiştir. AB, Doğu Ortaklığı ülkeleriyle OGSP paneli yaratmış ve ilk defa bir AB bütçesi,
OGSP’yi destekleyecek savunma araştırmalarına kaynak ayırmıştır (Zyga).
2016’da başlatılan, AB küresel stratejisi [EU Global Strategy (EUGS)] ile, güvenlik ve savunmada iş birliğini güçlendirmeyi ve aşamalı olarak ortak bir savunma politikası oluşturarak
savunmada bütünleşme hede lenmiştir. Ayrıca; AB, NATO ile iş birliğini alanlarını genişletmiştir (Lazarou ve Dobreva 4-5,7). Avrupa’da değişen güvenlik ortamı, AB ve NATO arasında iş
birliği, 2003 Berlin Plus Antlaşmasına dayalı yeni bir stratejik ortaklığa yöneltmiştir. Politik
olarak, yeni stratejik ortaklığın en önemli sonucu, Rusya’ya karşı alınan ve her iki organizasyonun iyi koordine edilmiş birbirini destekler nitelikteki kararlarıdır. Diğer bir sonuç, AB-NATO
iş birliğini geliştirmede devletlerin kapasite oluşturma çabalarının desteklenmesi amacıyla
yedi grupta toplanan önlemler listesinin; melez tehditlere karşı koyma, operasyonel iş birliği, siber güvenlik ve savunma, savunma yetenekleri, savunma endüstrisi ve araştırması ve
tatbikatlar başlıkları altında hazırlanmasıdır. NATO’nun katkısı ile AB’nin kendi güvenliğini
sağlama çalışmaları hız kazanmıştır. Yetenek geliştirmede ASA büyük rol oynayan ASA, şekil
2’de görüldüğü gibi askerî ihtiyaçların belirlenmesi, araştırma ve teknoloji, geliştirme ve tedarik programlaması ve endüstriyel üretim olmak üzere dört aşamalı bir yetenek geliştirme
yaklaşımına sahiptir. Hede lenen askerî yeteneğin kazanılmasında ihtiyaç duyulan teçhizat
ve silahların tedarikinde eksiklikleri olsa da bu yaklaşım ile AB, savunma endüstrisi muharip
uçak, harp gemisi ve zırhlı araç üretmektedir (Zandee 23).

Şekil 2: Yetenek Geliştirme Yaklaşımı

Kaynak: Zandee 23.

1.2.4.1. AB ve NATO Birlikte Yetenek Geliştirme Süreci
Yakın bir tehdit yüz yüze kalan veya yaptığı değerlendirme sonucunda potansiyel tehditleri belirleyen devletler, güvenliğini sağlamak amacıyla öncelikle kendi yeteneklerini artırma yoluna gideceklerdir. Her devlet iç ve dış politik hede lerine yön veren ulusal güvenlik
ve savunma stratejisi geliştirerek uygularlar. Bu kapsamda, ulaşılmak istenen nihai hede leri belirleyen millî bir strateji belgesi oluşturulur. Bu belge doğrultusunda tüm bakanlıklar ve
kurumlar belirlenen hede i gerçekleştirmek üzere kendi ihtiyaçlarını belirler. Bu çerçevede,
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Savunma Bakanlıkları da bu hede leri askerî operasyonel ihtiyaçlara çevirir. Hedef doğrultusunda operasyonel amaçların yerine getirilmesinde yetenek geliştirmeye yönelik olarak
savunma planları, tedarik programları ve personel planları hazırlanarak uygulamaya konur.
Bu sürecin sonunda millî strateji belgesinde belirtilen hede in ulaşılabilir kılınmasında askerî desteği sağlayacak operasyonel yeteneğe sahip silahlı kuvvetler oluşturulur.
NATO ve AB üyesi ülkelerde yetenek geliştirmede benzer süreçler uygulanmaktadır. AB
ve NATO üyesi her devlet güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kendi teçhizatlarını üretmekte veya tedarik etmektedir. Yetenek
geliştirme süreçleri olan NATO savunma Planlama Süreci [NATO Defence Planning Process
(NDPP)] ve AB Yetenek Geliştirme Planı [the Capability Development Plan (CDP)], üye devletlerin eksikliklerinin ele alınması ve askerî yeteneklerinin geliştirilmesi çabalarında yol
haritalarını oluşturmalarında birer referans doküman işlevine sahiptir. NDPP aracılığıyla
üye devletler, NATO’nun kuvvet ve yetenek yapısına askerî katkılarını gerçekleştirmedeki
performanslarından sorumlu tutulurlarken; CDP yetenek önceliklendirmesinde üye devletlere bir rehber niteliğindedir. Yetenek Geliştirme Planı; OSDP bağlamındaki, yetenek eksikliklerinin analizini içeren kısa, orta ve uzun dönemli yetenek trend analizlerinin, operasyonlardan alınan derslerin, Avrupa iş birliğinde birleştirilmiş potansiyel ve planlanmış
yetenekler ile inovatif teknolojilerin ve 2035’lerin ötesindeki askerî ihtiyaçların uyumlaştırılması maksadıyla uzun dönemli eğilimlerin değerlendirilmesini temin etmek için hazırlanmıştır. AB CDP’nin amacı;
a. AB ve ulusal seviyede savunma yetenek gelişimi ile ilgili karar vermeyi destekleyecek yetenek resmîni ortaya koymak,
b. Üye devletler arasında savunma planlamasındaki tutarlılığı artırmak,
c. Ortak AB yetenek geliştirme önceliklerini belirlemek,
ç. Gelecek operasyonel ihtiyaçlarının değerlendirilmesini sağlamak,
d. Avrupa iş birliğini cesaretlendirerek teşvik etmek olarak belirlenmiştir.
AB ile NATO yetenek geliştirme süreçleri bazı açılardan farklıdır. NATO Savunma Planlama Süreci, NATO güç ve yeteneklerine mütte ik katkılarının değerlendirilmesi ve planlanması üzerinde yoğunlaşmıştır. AB Yetenek Geliştirme Planı, Koordineli Yıllık Savunma Gözden Geçirmesi (CARD), Kalıcı Yapılandırılmış İş birliği (PESCO) ve Avrupa Savunma Fonu
[European Defence Fund (EDF)], hem Avrupa askerî yeteneğini hem de Avrupa Savunma
Teknolojik ve Endüstriyel Esası’nı [the European Defence Technological and Industrial Base
(EDTIB)] güçlendirmek amacına yönelik ortak araştırma geliştirme projeleri ve endüstriyel
geliştirme programları ile diğer yetenek geliştirme faaliyetleri seçme, başlatma, izleme ve
değerlendirme araçlarıdır. Şekil 3’de görülen AB ile NATO yetenek geliştirme süreçleri arasındaki farklar, NATO Savunma Planlama Süreci ve AB Yetenek planlama araçlarını senkronizasyonunu sınırlamaktadır (Zandee, 24,30-31).
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Şekil 3: AB ve NATO Senkronizasyon Süreci

Kaynak: Zandee 30.

1.3. YENİ BİR AVRUPA GÜVENLİK YAPISI
Ukrayna krizi ve sonrasında yaşananlar NATO’nun Avrupa savunmasında kilit taşı olduğunu, AB’nin normatif ve sivil bir güç olduğunu, askerî bir güç olmadığını bir kez daha kanıtlamıştır. OGSP karar alma sürecinin hükümetlerarasıcılık esasına dayalı olması, güvenlik
ve savunma alanında bütünleşmeyi sağlayarak caydırıcı askerî bir güç yaratacak AB kurumlarının henüz tam oluşturulamaması, mevcut kurumların yönetilmesindeki yetersizlikler ve
çoğu AB üyesi devletin Avrupa savunma yapısında başat aktör olarak NATO’yu görmeleri ve
OGSP’nin ilerletilmesindeki isteksizlikleri AB’nin askerî güçsüzlüğünün nedenlerdir.
2001’de başlayan AB ve NATO iş birliğini geliştirme çalışmalarında hükümetlerin yeterli önemi vermemesi sebebiyle ciddi bir ilerleme kaydedilememiştir. Kriz ile Rusya’nın yeni
güvenlik politikası ile değişen Avrupa güvenlik ortamı, devletlerin sınırlı kaynaklarının ve
gayretlerinin israf edilmesini önleme ve toplamda daha fazla etki yaratma hede iyle AB ve
NATO iş birliğinin geliştirmesine yönelik önlemlerin hayata geçirilmesi zorunluluğunu doğurmuştur.
2016-2018 zirveleri ile NATO ve AB iş birliğinin geliştirilmesi için ayrıntılı mekanizmalar tasarlanmasına rağmen bunlar beklendiği kadar işe yaramamıştır. NATO 2030 Yeni
bir Çağ için Birliktelik başlıklı taslak rapor taslağında, bunun nedeni olarak üzerinde anlaşılan siyasî antlaşmaların yürürlüğe girmesinde devlet ve hükümetler düzeyindeki isteksizliğin iş birliğinin artırılmasındaki kilit girişimleri geciktirmesi ve iş birliğindeki kurumsal inisiyatif ve sorumluluk üstlenmenin eksik bırakılması olduğu ifade edilmektedir.
Taslakta, iş birliğinin; AB’nin “stratejik özerkliği” çabaları, NATO uyumu ruhu içinde ve iki
örgüt arasındaki iş birliğinin temellerine tam saygı duyarak inşa edilmesi, küresel tehditler
karşısında ortak bir vizyona ulaşmak amacıyla geliştirilmesi ve Batı İttifakı’nın ortak bir
transatlantik birlik vizyonuyla aralarındaki ilişkiyi netleştirmek ve belirsizlikleri çözmek
için bir ivme oluşturması gerektiği vurgulanmaktadır. Önemli bir husus olarak, ilişkiyi
257
257
| www.ejsr.org

Mehmet Gürsu

ilerletmek için yeni mekanizmalar yerine, iki örgüt arasında uzun vadeli pratik iş birliğini
derinleştirmek amacıyla, güven oluşturmak ve mevcut düzenlemelerden ve belirlenen iş
birliği alanlarından daha iyi yararlanmak için uyumlu bir çabaya ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.
NATO 2030 taslağında sunulan tekli lerin başarı ile hayata geçebilmesi için karmaşık ve
çok uluslu yapıya sahip AB ve NATO gibi çok uluslu örgütler birbirlerine bağlılığı ve karşılıklı bağımlılığı artırmak için kontrol ve özerklik arasında bir denge sağlamaları zorunluluğu
bulunmaktadır (Charalampaki 214). Bunun başarılmasının yolu, örgüt yapıları ve iş yapma
süreçlerinin birbirlerini tamamlar şekilde örtüştürülmesinden geçmektedir.
Aslında her iki örgüt, Avrupa ve transatlantik güvenliğin yararı için savunma planlama senkronizasyonunu tam anlamıyla sağlamak amacıyla Avrupa’da OGSP ve NATO’nun
hem içinde hem de dışında çift tara lı (biletereral) ve küçük grup (minileteral) güvenlik ve
savunma iş birliği kümelenmeleri kurmuşlardır. Avrupa güvenlik iş birliğindeki bu yapılar
hem askerî operasyonların yürütülmesine hem de yetenek geliştirme sürecine uygulanmaktadır. NATO ve AB Avrupa’da ortaya çıkan bu güvenlik ve savunma iş birliği kümelerini,
kendi yetenek geliştirme ve operasyonel inisiyati lerine dönüştürmeye yönelik çözümler
bulmalıdır. Bunun için öncelikle hangi yeteneklerin ve önceliklerin Avrupa stratejik
özerkliğinin operasyonel hale getirilmesinde kilit öneme sahip olduğunun tanımlanmasına
ihtiyaç bulunmaktadır (Brustlein ve Simón 43-44). Ayrıca, AB’nin, ortak Avrupa savunma
yapısının oluşturulması ile güvenlik ve savunma konularında iş birliği çabalarını tek elden
koordine edebilmek, hızı ve etkinliği artırabilmek amacıyla OGSP konularında alınacak kararlarda geçerli hükümetlerarasıcılık ilkesini değiştirmeli ve OGSP’yi ulusüstü bir yapıya
dönüştürerek yetkili kılmaları gereklidir. Ancak, ulusüstü bir OGSP yaratılması konusunda
üç tartışma alanı vardır. İlki; kriz yönetiminden tüm Avrupa topraklarının savunmasının
gerçekleştirilmesine geçildiğinde, üye devletler arasında AB’nin güvenlik aktörü olarak
inandırıcılığının tam olmadığı görüşü hâkimdir. İkincisi, ortak savunma ve oybirliğinden çoğunluk oylamasına geçiş, küçük devletler için kaçınılmaz olarak kolayca hükmedilme riskini
beraberinde getirecektir. Bu nedenle bu ölçekteki devletler için, güvenlik ve savunma alanında bir veto kartına sahip olunması, ulusal çıkarlarının Avrupa düzeyinde savunulmasında önemli bir koruma aracı olarak kabul edilmektedir. Üçüncüsü, devletler kendi güvenlik
ve savunmaları için neyin uygun olacağı konusunda karar verme “ulusal özgünlük” yetkisini,
ulusüstü bir AB kurumuna devrederek kendi güvenlik ve savunmaları üzerinde karar verme
kontrolünü yitirmek istememektedirler (Brummer 6). AB’nin bir bütün olarak görünürken,
özellikle güvenlik, savunma gibi konularda üye devletlerin uyguladıkları politikalarla, Atlantikçi ve Avrupacı olarak ayrıştığı ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği, hükümetleraracılığın önemli bir koz olduğu bir yapıda devletlerin egemenliklerini ilgilendiren bir
konuda AB kurumlarına yetki devretmeleri günümüz koşullarında olası görülmemektedir.
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SONUÇ
Ukrayna krizinin temel nedeni, Ukrayna’nın gelecekteki politik ve ekonomik yöneliminin Batı ve Rusya arasında rekabete ve anlaşmazlığa yol açması olarak görünse de NATO ve
AB’nin eski SSCB cumhuriyetleri ve Doğu Bloğu’na genişlemesini, Rusya’nın kendi güvenliğine yönelik direkt bir tehdit olarak algılamasıdır.
Ukrayna krizinin bir sonucu, NATO ve AB üyesi devletlerin tehdit algılamalarında değişikliğe yol açmasıdır. Rusya’yı tehdit olarak ilan eden NATO ve AB, bu tehdide karşı hem yaptırımlar uygulamakta hem de savunma yapılanmalarını güçlendirmeye çalışmaktadır. Kriz
sonrasında NATO, özellikle Rusya ile sınırdaş üye devletlerle iş birliğini artırarak ittifakın
dayanışmasını bir arada tutmaya çalışmıştır. Simetrik bir tehdidin tekrar ortaya çıkması,
aynı zamanda asimetrik tehditlerin de devam ediyor olması, NATO’nun her iki tehdit çeşidine karşı etkin mücadele etmesini gerektirmiş; bu bağlamda, mevcut yapı gözden geçirilerek
her iki tehdit türüne de aynı anda karşı koyabilecek düzenlemeler yapılmış AB ve NATO,
melez savaş (hybrid war) türüne karşı ortak çabalarını artırmaya karar vermiştir.
Rusya’nın yeni güvenlik politikasına karşı koyabilmek, kaynak ve gayretlerden tasarruf edilmesi amacıyla AB ve NATO arasındaki iş birliğinin etkinliğinin artırılmasına yönelik
önlemlerin hayata geçirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda, AB-NATO’nun 2016
Varşova ve 2018 Brüksel’de aldığı kararlar doğrultusunda, NATO-AB ilişkileri önemli ölçüde
ivme kazanarak iş yapma, tedarik ve planlama süreçlerinde belli bir düzeyde yakınsama
sağlansa da hede lenen düzeyin altında kalmıştır. NATO 2030 rapor taslağında AB ve NATO
arasındaki ilişkiyi genişletmek için yeni mekanizmalar geliştirmek yerine, iki örgüt arasında uzun vadeli pratik iş birliğini derinleştirmek amacıyla, güven oluşturmak ve mevcut düzenlemelerden ve belirlenen iş birliği alanlarından daha iyi yararlanmak için uyumlu bir
çabaya ihtiyaç olduğunun altı çizilmiştir. NATO 2030, AB ve NATO arasındaki uyumsuzluk ve
eksiklikleri tespit eden bir rehber olarak değerlendirildiğinde, Avrupa’daki mevcut ve gelecekte ortaya çıkacak tehditlere karşı koymada AB ve NATO arasında iş birliğini geliştirmek
suretiyle etkin bir yapının oluşturulmasına yönelik ortaya konan somut hede lere ulaşılamadığı görülmektedir. İş birliğinin etkinliğinin artırılmasındaki en büyük engel, AB ve NATO
arasında imzalanan anlaşmaların uygulamaya geçmesinde devletlerin isteksizliği ve kilit
önemdeki girişimleri geciktirmeleri olarak belirlenmiştir. Ayrıca bir diğer sorun sahası yine
devlet ve hükümetlerin iş birliğinde inisiyatif ve sorumluluk almaktan kaçınmalarıdır. NATO
2030 konsepti ile NATO ve AB arasındaki tıkanıklığı aşmak ve iş birliği geliştirmek için; iş
birliği alanlarına ilişkin gelişmelerin düzenli aralıklarla üst düzeyde değerlendirilmesi, her
iki örgütte oluşturulacak siyasî irtibat unsuru aracılığıyla örgütler arasında kurumsal bir
personel bağlantısının yaratılması ihtiyacı bulunmaktadır.
Ukrayna krizi AB üye devletlerinin savunma ve güvenlik politikalarında değişikliklere
yol açarak OGSP’ye yaklaşımlarını da olumlu yönde etkilemiştir. Kriz sonrası AB, Doğu Ortaklığı çatısı altında ortak ülkelerle OGSP paneli yaratarak bu yönde olumlu bir adım atmıştır. Tarihinde ilk defa AB bütçesi, OGSP’yi destekleyecek savunma araştırmalarına kaynak
ayırmıştır. OGSP hükümetlerarasıcılık özelliğini korurken, 2016’da AB küresel stratejisi başlatılmıştır. ABKS ile güvenlik ve savunmada AB iş birliğini güçlendirmeyi ve giderek artan
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bir şekilde ortak savunma politikasına ve potansiyel olarak AB savunma birliğine yönlendirme amaçlı çok sayıda girişim sonucu savunma alanında; Kalıcı Yapılandırılmış İş Birliği’nin (PESCO) faaliyete geçirilmesi, Askerî Planlama ve Yürütme Kabiliyeti’nin kurulması
(MPCC), Yıllık Koordine Edilmiş Savunma Değerlendirmesi (CARD), Savunma Araştırmaları
için Hazırlık Mekanizması (PADR), Avrupa Savunma Endüstri Gelişim Programı (EDIDP),
Sivil OGSP Sözleşmesi, (CCC), Askerî Mobilite, Avrupa Savunma Fonu’nun çok yıllı inansal
çerçevesine dâhil edilmesi gerçekleştirmiştir.
NATO’nun katkısı ile hızlanan AB savunma yeteneği yaratılması çalışmalarında ASA büyük rol oynamıştır. Başlatılan AB ve NATO Yetenek artırma süreci ile yetenek önceliklendirmesinde üye devletlere bir rehber niteliğinde olan AB Yetenek Geliştirme Planı hazırlanmıştır. Bu plan ile eksikliklerinin görülmesi ve askerî yeteneklerin geliştirilmesi amacıyla yol
haritası oluşturmalarında üye devletlere referans doküman sunulmuştur.
Ukrayna Krizinin NATO ve AB açısından ortaya koyduğu sonuçların en önemlisi, AB
OGSP’nin askerî açıdan güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunun kabul edilmesinin yanı sıra,
NATO’nun Avrupa Güvenlik Yapısı’nın başat aktörü olduğunun, ABD’nin Avrupa güvenliği
dışında bırakılamayacağının anlaşılmış olmasıdır. Bu bağlamda ABD toplam yeteneklerinin
büyüklüğü ile hem NATO üyesi devletlerin hem de çoğu AB üyesi devletleri bir arada, korunmalarını sağlayarak ortak bir hedefe yönlendirebilmektedir. İkinci sonuç, Rusya tehdidine
karşı NATO ve AB arasındaki iş birliğinin geliştirmesine ve buna yönelik birtakım mekanizmaların yaratılmasıdır. Böylelikle NATO ve AB, OGSP’nin askerî açıdan güçlendirilecek
ve birlikte çalışılacak alanları somut olarak belirlemiştir. Üçüncü olarak kriz, AB OGSP’nin
ne kadar derinleştirileceği konusunda AB üyesi devletler arasında görüş ayrılığını
somutlaştırmıştır. Genel olarak Güney AB üyesi devletler Avrupa’nın güvenliğini sağlamak
üzere üyeler arasında sorumlulukların yerine getirilmesinde daha sıkı ilişki kurulmasını ve
OGSP’nin birincil güvenlik aktörü olarak geliştirilmesi görüşünü desteklemektedir. AB’nin
başat aktörlerinden ve en büyük askerî gücü Fransa, stratejik olarak özerk ve askerî açıdan
kendini savunan bir AB OGSP’yi hede lerken AB’nin ekonomik olarak lider ülkesi olan Almanya, stratejik özerk ve askerî açıdan kendine yeten NATO ile uyum içinde bir AB OGSP istemektedir. Bu devletler mevcut ve gelecekteki tehditleri dengelemek/caydırmak amacıyla
işlevsel bir OGSP yaratmayı amaçlamaktadırlar. Kuzey, Doğu Avrupalı ve Baltık devletleri ise
OGSP’nin askerî açıdan geliştirilmesi için kullanılacak kaynakların NATO’nun etkinliğini artıracak ve transatlantik bağları geliştirecek alanlarda kullanılmasını önermekte ve ABD’nin
NATO aracılığı ile tam desteğinin sağlanmasını güvenliklerinin sağlanmasında vazgeçilmez
unsur olarak görmektedirler. Bu anlamda, beleşçilik ve sorumluluk aktarma yaparak savunmalarını NATO ve ABD’nin yetenekleri ve desteğini sağlamayı tercih etmektedirler.
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