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Sunufl

Süleyman fiENSOY*

“Stratejik Bilgi” ‹htiyac›...
Türk Asya Stratejik Araflt›rmalar Merkezi bünyesinde alt› y›ld›r yay›n hayat›n› sür-
düren Stratejik Öngörü Dergisi, bu say› ile birlikte logosundan sayfa tasar›m›na,
editöründen dan›flma kuruluna ve içeri¤ine kadar köklü bir de¤iflim geçirdi. Bilim-
sel niteli¤ini daha da pekifltiren dergimiz, sosyal bilimlerin pek çok alan›na da ka-
p›lar›n› açma karar› ald›. Dergimizde bundan sonra siyaset, hukuk, tarih, sosyoloji,
psikoloji, iktisat baflta olmak üzere, de¤iflik bilim dallar›yla ilgili nitelikli makaleler
bulabileceksiniz. 

Alt› y›l gibi uzun bir süredir yay›n›n› sürdüren Stratejik Öngörü Dergisi’ne bugüne ka-
dar hakemlik görevi yapan, bilim ve dan›flma kurullar›nda yer alan, emek veren, kat-
k›da bulunan, okuyan herkese çok teflekkür ediyor, de¤erli katk›lar› için flükranlar›m›
sunuyorum. Bu önemli deste¤in bundan sonra da artarak sürmesini diliyorum. 

***

TASAM olarak gerçeklefltirdi¤imiz uluslar aras› Afrika, Asya, Latin Amerika ve Ka-
rayipler, Balkan Kongreleri ve Türk-Avrupa Forumu ile dünyan›n bütün önemli güç
merkezlerinin sorunlar›n› konufluyor, çözüm önerilerini tart›fl›yor, f›rsatlar› ülkemiz
yarar›na de¤erlendirmenin gayreti içinde oluyoruz.

Bu uluslararas› kongre ve forumlarda de¤iflik ülkelerden önde gelen devlet adam›,
siyasetçi, bilim adam› ve uzmanlar bir araya geliyor, farkl› fikirler seslendiriliyor,
de¤iflik bak›fl aç›lar› sunuluyor; ortaya ç›kan sinerjiden özgün fikirler üretiliyor ve
bunlar ülkemizin karar vericileri ile paylafl›l›yor. 

TASAM olarak yapt›¤›m›z her faaliyetin mutlaka çözüm odakl› olmas›na, ülkemizin
ve milletimizin gelece¤inin infla edilmesinde katk›s›n›n bulunmas›na azami gayret
gösteriyoruz. 

Cumhurbaflkanl›¤› Himayelerinde devam eden Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023
Projesi ise üçüncü y›l›nda hergün daha da geniflleyen sinerjisi ile sürekli geliflerek
devam ediyor. Lokal, bölgesel ve sektörel konulara girmek için haz›rl›klar›n› sürdü-
rüyor.

Çok kutuplu yeni uluslar aras› sistemde en de¤erli unsurun bilgi oldu¤una, bilgiyi
üreten ve yöneten ülkelerin rekabet üstünlü¤üne sahip olaca¤›na inan›yoruz. Stra-
tejik Öngörü Dergisi, iflte bu stratejik bilgiyi kendi çerçevesinde üretmeyi amaçl›yor.

***

Yeni yay›n dönemimiz ile birlikte ülkemizin entelektüel birikimini, Stratejik Öngö-
rü Dergisi’ne katk› vermeye, sorunlar›m›z› çok boyutlu bir bak›fl aç›s›yla özgürce
tart›flmaya davet ediyorum. Yap›lan bilimsel çal›flmalar›n ülkemizin geliflmesine,
huzur ve mutlulu¤una hizmet etmesini diliyorum.
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1 Bu çal›flman›n bir önceki versiyonu
“Russia’s Natural Gas Politics:

Opportunities and Threats for Supply
Security,” bafll›¤› alt›nda 15.
Uluslararas› Enerji ve Çevre

Konferans›nda (ICCI-2009, 13-15
May›s 2009, WOW Convention
Center, Istanbul) sunulmufltur.

Gazprom’un Rekabet Stratejisinin Jeopolitik Anlam›1

ÖZET

ABSTRACT

Geopolitical Sense of Gazprom’s Competition
Strategy

Prof. Dr. Mert B‹LG‹N*

Rusya’n›n do¤al gaz› politik bir silah gibi kulland›¤›na iliflkin güvenlik endifleleri
2006 ve 2009 Rusya-Ukrayna krizlerinin de etkisiyle daha çok dile getirilmeye bafl-
lanm›flt›r. Söz konusu yaklafl›ma göre Rusya devleti, Gazprom’da sahip oldu¤u ço-
¤unluk hisselerinin sa¤lad›¤› imkânlar›, stratejik siyasi aç›l›mlara dönüfltürmeyi
hedeflemektedir. Bu çal›flma, belirtilen saptaman›n geçerlili¤ini, Gazprom’un flirket
stratejisini inceleyerek anlamland›rmay› hedeflemektedir. Öncelikle, Gazprom’un,
Dünya do¤al gaz rezervindeki yeri ile Avrupa Birli¤i nezdindeki özel anlam› ortaya
konmaktad›r. Akabinde, Rus devletinin Gazprom’a nas›l bir rol yükledi¤i ya da yük-
leyebilece¤i, firman›n mevcut konjonktürdeki hedef ve becerilerine göre tan›mlan-
maktad›r. Çal›flma Gazprom’un stratejik aç›l›m, hedef ve becerilerinin devlete ba¤-
l› siyasi manevradan öte, firma davran›fl›yla ilgili oldu¤unu göstermekte, buna kar-
fl›n de¤erlendirilen aç›l›mlar›n Rusya’n›n siyasi hedefleriyle örtüfltü¤üne dikkat çe-
kerek bunun jeopolitik sonuçlar›n› belirlemektedir.
Anahtar Kelimeler: Enerji güvenli¤i, Gazprom, Rusya.

Security concerns, on whether Russia has been using natural gas as a political
tool, emerged after 2006 and 2009 Russia-Ukraine crises. According to this view;
Russian state benefits from the majority shares it holds in Gazprom and trans-
forms its corporate assets into politically strategic expansions. This study aims to
examine the validity of this approach by addressing Gazprom’s corporate strat-
egy vis-à-vis selected geopolitical premises. The paper points to significance of
Gazprom within World gas reserves on the one hand, its special meaning for the
European Union on the other. The paper elaborates the political role that might
be attributed to Gazprom by the Russian state after an analysis on Gazprom’s
corporate aims and capabilities. The study concludes that although Gazprom’s
strategic expansions, targets and capabilities stem from corporate behavior
rather than a State based political maneuver, they also appear compatible with
Russia’s political concerns and merit to be geopolitically mapped, as this study
aims to.
Key Words: Energy security, Gazprom, Russia.
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Gazprom’un Rekabet Stratejisinin Jeopolitik Anlam› Prof. Dr. Mert B‹LG‹N

Girifl

Enerji jeopoliti¤inde do¤al gaz›n artan önemine koflut olarak Gazprom faaliyetleri
daha genifl bir co¤rafyada daha derin siyasi-ekonomik sonuçlara neden olmak-
tad›r. Dünya kan›tlanm›fl do¤al gaz rezervinin yüzde 17’sini tek bafl›na elinde
bulunduran Gazprom’un stratejik aç›l›mlar›n›n önemi aç›kt›r. Bu çal›flma Rusya’n›n
do¤al gaz politikalar›n› Gazprom merkezinde pazar dinamiklerine, rekabete ve arz
boyutuna at›fla ele almakta ve bunlar› jeopolitik olarak anlamland›rmaktad›r.
Çal›flman›n hedefi 2006 ve 2009 Rusya-Ukrayna krizleri esnas›nda baz› Avrupa
Birli¤i (AB) ülkelerinin enerji s›k›nt›s› çekmesinin de etkisiyle daha çok dile getir-
ilmeye bafllanan Gazprom’un Rus devletinin en önemli politik silah› oldu¤u
yaklafl›m›n›n hangi ölçüde geçerli oldu¤una Gazprom’un hedeflerine, imkânlar›na
ve karfl›laflt›¤› güçlüklere atfen bir aç›kl›k getirmektir.

Bu çerçevede kurgulanan çal›flmada Gazprom’un 2009’dan itibaren daha mücad-
eleci bir rekabet politikas› izlemesine neden olabilecek arz ve talep odakl› befl
husus saptanmaktad›r: 1- Avrupa pazar›n›n artan cazibesine koflut olarak
yo¤unlaflan rekabet; 2- Rusya Federasyonu’ndaki iç talep art›fl›n›n öngörülenden
çok olmas›; 3- Konvansiyonel do¤al gaz yataklar›n›n verimlili¤i azal›rken, üretim
art›fl›n›n pahal› yat›r›mlar gerektirmesi; 4- Küresel finansal krizin Rus ekonomisine
etkisi; ve 5- Petrol fiyatlar›n›n spekülatif yüksek düzeylerden normal seviyelere
inmesi. 

Bu etkilere cevaben Gazprom’un Rusya’n›n ekonomik-siyasi hedefleriyle örtüflecek
küresel stratejisi alt› bafll›kta tan›mlanmaktad›r: 1-  AB ülkeleriyle yeni anlaflmalar
ve Do¤u Avrupa enerji piyasas›nda liberalleflmenin yavafl seyretmesi için lobiler; 2-
AB’ye yönelik Kuzey Ak›m ve Güney Ak›m boru hatlar›n›n hayata geçirilmesi; 3-
Yeni yataklar›n devreye sokulmas› için yabanc› firmalarla iflbirlikleri; 4- Hazar ve
Orta Asya kaynaklar›na hükmedilmesi; 5- Baflta ‹ran, Libya, Cezayir ve Nijerya
olmak üzere yükselen üreticilerle üretim paylaflma ve tafl›ma anlaflmalar›n›n
yap›lmas›; 6- Gaz Üreticileri Birli¤i (“Gaz-OPEC”) ile gaz borsas› kurulacaksa bunun
Rusya ve Gazprom liderli¤inde olmas›. 

Çal›flma bu stratejik aç›l›mlar›n Gazprom taraf›ndan hangi baflar› ölçüsünde hay-
ata geçirilebilece¤ini tart›flarak; sadece AB Enerji Güvenli¤i aç›s›ndan de¤il,
Türkiye’nin enerji transit rolüne iliflkin de bir fikir sunmaktad›r. Buna göre
Gazprom’un stratejik aç›l›mlar› rasyonel firma davran›fl›yla belli bir ölçüye kadar
aç›klanabilirken, söz konusu aç›l›mlar›n Rusya’n›n siyasi hedefleriyle örtüfltü¤ü
görülmektedir. Rus devletiyle Gazprom aras›ndaki bu uyum, AB’nin kaynak
çeflitlili¤i aray›fllar›n› beraberinde getirmektedir. Bu noktada Gazprom’un bir yan-
dan Hazar-Orta Asya, di¤er yandan Orta Do¤u ve Afrika’da yükselebilecek alter-
natif üretici ülkelerde üretim paylaflma ya da ticaret anlaflmalar› yapmas› ve yap-
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2 V. Smil, Energy in nature and socie-
ty, Massachusetts, MIT Press, 2008, s.

214.

maya çal›flmas› dikkat çekmektedir. Türkiye’nin Hazar-Orta Asya ve Orta Do¤u’dan
sa¤lanan gaz› Avrupa’ya ulaflt›rmas›nda, AB’nin Gazprom’un bu co¤rafyadaki
aç›l›mlar›na hangi anlam› yükledi¤iyle de ilgili olacakt›r. Bu bak›mdan Gazprom’un
firma aç›l›mlar› uluslararas› iliflkilerde yüksek etkili bir faktör olarak
de¤erlendirilebilir.

Buradan hareketle oluflturulan bu çal›flma, öncelikle Rusya’n›n ve Gazprom’un
Dünya do¤al gaz rezervindeki pay›n› ortaya koymaktad›r. Hemen akabinde
Gazprom’un AB nezdindeki anlam› aç›klanmaktad›r. Bunu takiben firman›n strate-
jik hedefleri, bu hedefleri kolaylaflt›ran ya da zorlaflt›ran husus ve geliflmeler
tart›fl›lmaktad›r. Nihayetinde Gazprom’un stratejik yönü kadar, AB enerji
güvenli¤inde Türkiye’nin hangi ölçüde bir geçifl yolu rolünü üstlenebilece¤i ortaya
konmufl olmaktad›r. 

179,53 trilyon metreküp (TcM) olarak hesaplanan Dünya
kan›tlanm›fl do¤al gaz rezervinin yüzde 56’s› Rusya, ‹ran ve
Katar’da bulunmaktad›r.2 Bu üç ülkenin rezervleri ve Dünya pas-

tas›ndaki paylar› s›ras›yla Rusya 48 TcM, yüzde 26,7; ‹ran 27,5 TcM, yüzde 15,3;
Katar 25,78 TcM, yüzde 14,4 fleklindedir. Suudi Arabistan, Birleflik Arap Emirlikleri,
Amerika Birleflik Devletleri, Nijerya, Cezayir, Venezüella, Irak, Kazakistan,
Türkmenistan ve Endonezya rezervleri itibar› ile Dünyada yüzde 1-4 band›nda yer
almaktad›rlar. Bu ülkelerden Türkmenistan, Kazakistan, Irak, ‹ran, Libya ve
Venezüella yapt›klar› yeni kefliflerle Dünya kan›tlanm›fl rezervinin 2008 ve 2009’da
da artmas›na neden olmufllard›r.

Tablo 1- Y›llar ‹tibar›yla Dünya Kan›tlanm›fl  Do¤al Gaz Rezervi (TcM, trilyon
metreküp)

Kaynak: EIA, 2009.

6

STRATEJ‹K ÖNGÖRÜ STRATEJ‹K ARAfiTIRMALAR DERG‹S‹ SAYI: 15-16 YIL: 2010

Dünya
Rezervi



Gazprom’un Rekabet Stratejisinin Jeopolitik Anlam› Prof. Dr. Mert B‹LG‹N

Gazprom 30 TcM rezervle Dünya toplam rezervinin yüzde
17’sini, Rusya rezervinin ise yüzde 60’›n› elinde bulundur-
maktad›r. Rusya Federasyonu içinde pazar›n yüzde 80’ine

hükmetmektedir.3 2008’de yüzde 20 olan ba¤›ms›z gaz üreticilerinin pazar pay›n›n
2020’de yüzde 20-30 aras›nda olaca¤› tahmin edilmektedir. En yüksek ihtimalde
dahi Gazprom’un monopol konumu korunacakt›r. Gazprom’un ihracata yönelik en
önemli pazar› Avrupa’d›r. Avrupa’ya ihracat 1971’den itibaren siyasi konjonktür-
den bariz bir flekilde etkilenmeden sürekli artm›flt›r. 2005’te 156 BcM olan
Gazprom’un Avrupa sat›fllar› 2006’da 262 BcM, 2007’de 269 BcM, 2008’de 179
BcM olarak gerçekleflirken, 2009 tahmini sat›fllar 170 BcM olarak saptanmaktad›r.
Gazprom, halen yüzde 26 olan Avrupa pazar›ndaki pay›n›, 2020’de yüzde 35’e
ç›kartmay› hedeflemektedir. Bu hedef kendi aç›s›ndan makuldür çünkü
Avrupa’daki do¤al gaz tüketimi çevresel sebeplerle artarken AB’deki yerli üretim
düflmektedir. Norveç ise üretimini ancak s›n›rl› ölçülerde art›rabilmektedir. 25 üyeli
AB’nin 2005’te 502 BcM olan tüketiminin 211 BcM’i yerli üretimden, 78 BcM’i
Norveç’ten, 126 BcM’i Rusya’dan, 56 BcM’i Cezayir’den, 31 BcM’i ise Afrika, Latin
Amerika, Hazar ve Körfez’den karfl›lanm›flt›r. 25 üyeli AB tüketiminin 2030’da 816
BcM olmas› beklenmektedir. Ba¤›ms›z kaynaklar; yeterli düzeyde tedarikçi
çeflitlili¤inin sa¤lanmad›¤› durumda AB’nin enerji güvenli¤inin risk alt›nda
olaca¤›na iflaret etmektedirler.4

Bu çerçeveden bak›ld›¤›nda, AB’nin 2030 gaz tüketiminde yerli üretim 163 BcM;
Norveç 100 BcM; Rusya 221 BcM; Cezayir 115 BcM; Afrika, Latin Amerika, Hazar
ve Körfez 217 BcM dolaylar›nda yer alacakt›r. Güvenlik odakl› bakan yaklafl›mlar
Rusya’n›n pay›n›n bugünkünden 2 puan daha yüksek olaca¤›n› ve yüzde 27’ye
ulaflaca¤›n› öngörmekte; Afrika, Orta Do¤u ve Hazar menfleli gaz›n 2005’e nazaran
7 kat büyüyerek yüzde 26,5 düzeyine gelmesini önermektedirler.5 Baflka bir deyiflle,
Gazprom’un yüzde 35’lik hedefiyle, güvenlik odakl› bakan baz› AB kurum ve
uzmanlar›n›n planlar› birbiriyle örtüflmemektedir. Gazprom üzerindeki bask›
sadece AB pazar›yla ilgili de¤ildir. ‹çyap›dan, küresel konjonktürden ve yo¤unlaflan
rekabetten mütevellit bir yap› Gazprom’un daha mücadeleci bir strateji izlemesine
neden olmaktad›r. 

Gazprom’un 2009’dan itibaren giderek sald›rganlaflan bir
büyüme stratejisi içinde oldu¤u söylenebilir. Bu tutum 5
temel sebepten kaynaklanmaktad›r:

1- Avrupa pazar›n›n artan cazibesi ve yo¤unlaflan rekabet: Küresel finans krizinin
yaratt›¤› talep daralmas›yla 2009’da ilk kez azalan AB do¤al gaz tüketiminin kriz
sonras›nda h›zl› bir art›fl sürecine girmesi beklenmektedir. Gazprom’un geleneksel
pazar› olarak tan›mlad›¤› Avrupa’da yerli üretimin düflerken, çevresel kayg›lardan
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dolay› do¤al gaz tüketiminin artacak olmas›,
AB’yi di¤er do¤al gaz üreticileri için de son
derece cazip bir pazar k›lmaktad›r. Bu da
özellikle Hazar’›n AB nezdindeki önemini
art›rmaktad›r.6 AB, enerji güvenli¤i odakl›
projeksiyonlarda 2030’da 816 BcM’e
ulaflacak AB-25 tüketiminde Rusya’ya yüzde
27 pay ay›rmaktad›r.7 Rusya’n›n 2030’da AB
pazar›ndan almay› hedefledi¤i pay ise yüzde

35’dir. Aradaki yüzde 8’lik fark 2030’da beklenen AB tüketimine yans›t›ld›¤›nda 65
BcM dolaylar›nda bir miktara karfl›l›k gelmektedir. Daha rahat somutlaflt›rmak için
belirtmek gerekir ki 65 BcM büyük bir miktard›r ve iki adet tam kapasiteyle çal›flan
Nabucco projesine tekabül etmektedir. Bu da Gazprom’un pazar pay›n› istedi¤i
düzeylere yükseltmek ve yeni tedarikçilerin girmesine engel olmak hedefini daha
ivedi k›lmaktad›r.8

2- Rusya Federasyonu’ndaki talep art›fl›: Rusya iç tüketiminin resmi rakamlarda
öngörülenden daha h›zl› büyümesi tek bafl›na bafl edilemeyecek bir sorun olmasa
da Gazprom’un Avrupa pazar›ndaki hedefleriyle beraber de¤erlendirildi¤inde
sorunsallaflmaktad›r. Rus devleti resmi makamlar› 2030 Rusya tüketimini 436 BcM
olarak vermekteler. Oysa Gazekonomika çal›flmas› 2030’da tüketimin 654 BcM
olaca¤›n› göstermektedir.9 Bu çal›flmadaki tüketim art›fl›, artan ihracatla beraber
düflünüldü¤ünde Gazprom’un 2013’te 10 BcM; 2014’te 24 BcM; 2015’te 30 BcM;
2030’da ise 56 BcM Orta Asya gaz›na ihtiyaç duyaca¤› ön görülebilir. Üstelik bu
rakam Rusya’n›n gelecek dönem gelirlerinde enerji sektörünün pay›n›n
korunaca¤›na, yani enerji tüketimini art›racak yeni bir sanayi ya da ticari at›l›m
olmayaca¤› varsay›m›na dayand›r›lmaktad›r. (Buna mukabil belirtilmelidir ki
Rusya’n›n iç talep art›fl›n› yeni nükleer santrallerle karfl›lay›p, do¤al gaz
ihracat›ndaki ç›karlar›n› maksimize etmesi resmi olarak de¤inilmese de mevcut
flartlarda bir olas›l›kt›r. Ancak bu yol yüksek ilk yat›r›m maliyeti gerektirdi¤i gibi befl
seneden önce sonuç vermeyece¤inden belli oranda göz ard› edilebilir.)

3- Geleneksel do¤al gaz yataklar›n›n verimlili¤ini azalm›fl olmas›: Baflta Yamal ve
Do¤u Sibirya olmak üzere üretimde büyük paylara sahip yataklar›n, ekonomik
ömürlerinin sonlar›na yaklaflmas› ve üretimde önemli kay›plar bulunmas›
Gazprom’a zaman, finans ve teknoloji bask›s› yüklemektedir. 1970’lerden beri
toplam gaz üretiminin büyük oran›n› karfl›layan Bat› Sibirya ve Yamal’daki üç dev
yatak (Yamburg, Urengoy ve Medvezhye) verimliliklerini kaybetmifltir.10 Bu yatak-
lardan üretim art›fl› elde etmenin maliyeti her geçen gün artmaktad›r. 2005-2008
dönemi için öngörülen önemli yatak gelifltirme projelerinden Kovykta (18 milyar
dolar), Shtokman (20 milyar dolar), Sakhalin II (10 milyar dolar) ve Yamal (50 mil-
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yar dolar) sahalar›nda istenilen düzeylerde üretime ulafl›lmas› mevcut ekonomik
flartlarda zorlaflm›flt›r.11 Gazprom’un baflta Kuzey Ak›m olmak üzere Avrupa
pazar›na yönelik gelifltirdi¤i yeni projeleri beslemek için en hayati saha
Shtokman’d›r. Petrol fiyatlar›n›n varil bafl›na 70 dolar›n alt›nda olmas›yla Avrupa
pazar›ndaki 2009 daralmas›, gelifltirilmesi teknik olarak zaten çok zor olan bu
sahaya yap›lacak yat›r›mlar›n ertelenmesine neden olmaktad›r.12

4- Küresel finans krizinin Rus ekonomisine etkisi: Rusya 2009 Federasyon bütçesi-
ni Mart 2009’da revize etmek durumunda kalm›flt›r. Revize bütçeye göre
Federasyon 2001’den bu yana ilk kez bütçe aç›¤› vermektedir. Gelirler yüzde 30
düflerek 6,7 trilyon rubleye (201 milyar dolar) inmifl; giderler yüzde 7’lik bir art›flla
9,6 trilyon rubleye (288 milyar dolar) ulaflm›fl; ortaya ç›kan 87 milyar dolarl›k
aç›¤›n Rezerv Fon’dan karfl›lanmas› öngörülmüfltür.13 Rusya d›fl›na ç›kacak yabanc›
para miktar› ise 80 milyar dolar olarak hesaplanm›flt›r. (2008’in biraz alt›).
2001’den bu yana ilk defa bütçe aç›¤›yla karfl›laflan Rusya’n›n Gazprom gelir-
lerindeki azal›fla tahammülü olamayacakt›r. Aksi bir durum, iç piyasa gaz
fiyatlar›n›n düflük olmas›yla birleflerek büyük bir yük yaratacakt›r. 

5- Petrol fiyatlar›n›n spekülatif afl›r› yüksek düzeyden normal seviyelere inmesi:
Temmuz 2008 tavan›ndan sonraki spekülatif düzeltmenin etkisiyle yaflanan
düflüflle beraber küresel resesyon Gazprom’un, fiyatlar›n 45-60 dolar band›nda
seyredece¤i senaryosuna göre yeniden bütçe yapmas›na ve stratejik planlar›n›
gözden geçirmesine neden olmufltur. Gazprom’un Avrupa’daki ortalama sat›fl
fiyat› bin metreküp için 2005’te 192, 2006’da 262, 2007’de 269, 2008’de 409 dolar
olmufltur. 2009’daki ortalama fiyat beklentisi 280 dolard›r.14 Federal bütçenin
2007’de yüzde 60’›n›n hidrokarbon gelirlerinden olufltu¤u düflünülürse, görece
düflük petrol fiyatlar›n›n yarataca¤› kay›plar anlafl›l›r hale gelecektir. Nitekim
2008’de bin metreküpe 418,9 dolar olarak hesaplanan Avrupa s›n›r fiyat› (Almanya
ortalamas›) 2009’da 338 dolara düflmüfltür.15

Bu hususlara 2009 piyasa koflullar›n›n yaratt›¤› olumsuz etkiler de eklenince,
Gazprom’un 2010 bafl›nda gelirler, yat›r›mlar ve finansman becerisi kriterlerinde
son derece belirsiz bir görünüm arz etti¤ini belirtmek gerekir.16

Gazprom’un yukar›da özetlenen befl faktörün yaratt›¤›
bask›yla bafl edip hedeflerine ulaflmas› afla¤›daki stratejik
aç›l›mlarda baflar›l› olabilmesiyle yak›ndan ilgili olacakt›r:

1-  AB ülkeleriyle yeni anlaflmalar: Gazprom pazar pay›n›n
görece az oldu¤u ya da rekabetin yükselme ihtimali
oldu¤u ülkelerle uzun dönemli ba¤lant›lar yapmay› hede-

flemektedir. Bu amaçla 2006-2008 aras›nda pazar pay›n› yükseltebilece¤i ülkeler-
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le petrol fiyat›na endeksli uzun dönemli “al ya da öde” anlaflmalar› (Avusturya
2027, H›rvatistan 2010, ‹talya 2020, Romanya 2030, Slovakya 2028, Slovenya
2017) yapm›flt›r. Gazprom ayn› süreçte özellikle Do¤u Avrupa ülkelerinin enerji
piyasalar›n›n liberalleflmesini engellemek için yapt›¤› lobileri yo¤unlaflt›rm›flt›r.
Gazprom’un pazar odakl› yaklafl›m› da¤›t›m firmalar› ve hükümetlerle yak›n iliflki
esas›na göre kurulmufltur.17 Bu kanallar›n tesis edilmesi alternatif gaz›n AB
pazar›na girmesinin engellenmesine ya da geciktirilmesine çanak tutmaktad›r. Bu
alternatifler özellikle Hazar, Orta Do¤u ve Afrika’d›r. Gaz ya Türkiye ya da Akdeniz
üzerinden Avrupa’ya ulaflan boru hatlar›yla tafl›nacakt›r. Azerbaycan, ‹ran, Irak ve
M›s›r gaz›n›n Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaflt›r›lmas› Nabucco (ya da di¤er kanal-
larla) yap›labilecektir. Do¤u-Bat› koridoru diye tabir edilen bu hattan Avrupa’ya
do¤al gaz ak›fl› Türkiye’nin ve komflular›n›n boru hatlar›yla 2011’den itibaren
Nabucco’nun ne olaca¤›ndan ba¤›ms›z mümkün hale gelecektir.18 Bundan dolay›
Gazprom Nabucco’ya alternatif yaratmak kadar, Nabucco’lu ya da Nabucco’suz bu
koridorda bizatihi yer almay› hedeflemek durumundad›r.19 Rusya’dan bafllay›p
Türkiye üzerinden ‹srail’e ulaflacak boru hatt› projesi bu manada önem kazanacakt›r.
Akdeniz kanal›nda ise halen çal›flmakta olan Trans-Med ve Magreb-Avrupa boru
hatlar›n›n yan› s›ra befl sene içinde tamamen devreye girmifl olacak Libya’dan
Greenstream, Cezayir’den Medgaz ve Galsi hatlar› dikkat çekmektedir.20 Nijerya’dan
bafllay›p Cezayir’e ulaflmas› muhtemel Trans-Sahara boru hatt› da önemli bir alter-
natiftir. M›s›r’›n 2008 sonunda ilan etti¤i morotaryuma neden olan gaz k›s›nt›s›n›
üretim art›fl›yla aflmas› durumunda, Arap boru hatt›yla Nabucco’ya (ya da ara hat-
larla Cezayir’e ya da Libya’ya) ba¤lanma ihtimali ço¤alacakt›r. 

2- AB’ye yönelik Kuzey Ak›m ve Güney Ak›m Projeleri: Hazar ve Orta Do¤u gaz›n›
Türkiye üzerinden geçerek AB’ye ulaflt›racak Nabucco ve benzeri projeleri engelle-
mek, geciktirmek ya da etkisini azaltmak ad›na Balt›k Denizi’ni boydan boya aflarak
baflka hiç bir ülkenin egemenlik alan›na girmeden Almanya’ya ulaflan Kuzey Ak›m
ile Karadeniz’i ayn› flekilde kat edip Bulgaristan’a ulaflacak Güney Ak›m boru hatt›
projeleri devreye sokulmufltur.21 Bu iki hatt›n s›ras›yla 2011 ve 2015’de çal›flmaya
bafllamas› hedeflenmektedir. ‹sveç’in Kuzey Ak›m’›n geçti¤i deniz sahas›yla ilgili
güvenlik endifleleri bu ülkenin ikna edilmesiyle bertaraf edilmifltir. Gazprom üre-
tim ve yeniden ihraç etme olanaklar›na göre bu hatlar›n kapasitesini art›rmay›
hedefleyecektir. Orta Asya’dan ithalat›n› yükseltmek üzere Türkmenistan Rusya
aras›nda Kazakistan’dan geçen yeni bir boru hatt› infla edilmektedir. Son olarak
‹ran’›n Ermenistan’la aras›ndaki do¤al gaz boru hatt›na paralel infla edilen yüksek
kapasiteli ikinci hat dikkat çekmektedir. Gazprom’un bu hatla bir k›s›m ‹ran gaz›n›
kendi da¤›t›m kanal›na tafl›ma ihtimali mevcuttur.

3- Yeni yataklar›n devreye sokulmas› için Avrupal› firmalarla iflbirlikleri: Baflta
Shtokman olmak üzere devreye al›nacak yeni yataklardaki üretimin teknolojik ve
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mali aç›dan uluslararas› iflbirli¤i gerektirirken, yukar›da de¤inilen mali daralma
Gazprom’u uluslararas› anlaflmalarla ilgili bak›fl›n› daha ›l›ml› k›lm›flt›r.22 Gazprom
Shtokman’la ilgili Total ve Statoil Hydro ile 2008’de ortaklar›n›n haklar›n› gözeten
bir anlaflma imzalam›flt›r.23 Buna mukabil Rusya’n›n yabanc› yat›r›mc›lar için uygun
olmayan hukuki mevzuat› ile Rus firmalar›yla ortakl›k kurup daha sonra ulus-
lararas› tahkime gitmek durumunda kalan firmalar›n yaratt›¤› emsaller önemli
dezavantajlard›r. Gazprom’un stratejik (örne¤in yabanc› firmalara yüzde 49’dan
daha fazla pay vermeme gelene¤i) Rusya’n›n ise yasal mevzuat aç›s›ndan (örne¤in
yasalara göre araflt›r›lan sahan›n en fazla yüzde 30’unun PSA’ya dönebilmesi,
çal›flanlar›n en az yüzde 80, teçhizat›n ise en az yüzde 70 Rus olma zorunlulu¤u)
afl›lmas› gereken engellerdir. Rusya daha liberal bir yasal çerçeveye geçmeden,
yabanc› firmalarla hangi ölçülerde uzun dönemli üretim paylaflma anlaflmalar›na
girebilece¤i (Shtokhman’a ra¤men) belirsizli¤ini korumaktad›r. Bu durum, Do¤u
Avrupa ülkelerinin enerji mevzuatlar›n›n liberalleflmemesi yolunda lobi yapan
Rusya’n›n belli oranlarda liberalleflme gere¤ini tafl›mas› gibi bir ikilem yaratmaktad›r.

4- Hazar ve Orta Asya kaynaklar›na hakim olmak: Gazprom’un iç talebi karfl›larken
Avrupa pazar›ndaki hedeflerine ulaflmas›ndaki en önemli mihenk tafl› Hazar ve
Orta Asya’d›r.24 Buradan hareketle Rusya 2013’te 10 BcM; 2014’te 24 BcM; 2015’te
30 BcM ve 2030’da 56 BcM miktar›nda ilave do¤al gaz› Orta Asya’dan sa¤lama ve
Avrupa’ya yeniden ihraç etme e¤iliminde olacakt›r.25 Bu hedefe ulaflmak ad›na
uzun y›llar direnerek ucuz gaz ald›¤› Türkmenistan’a önemli fiyat art›fllar› sunmufl
ve 2008’de fiyat› yeniden ihraç etti¤i Avrupa pazarlar›na uygulad›¤› gaz fiyat›na
göre belirleyen bir formüle oturtmufltur.26 Buna karfl›n BP’nin 2008’deki
çal›flmalar›nda fiah Deniz’den beklenenin çok üzerinde verim almas›, Kazakistan
Kaflagan’da Tengiz’e eflde¤er yataklar›n ekonomik oldu¤u fikrinin kuvvetlenmesi ve
yine 2008 sonunda Türkmenistan’›n yeni keflifler yapt›¤›n› aç›klamas› bu bölgede
ilave aç›l›mlar› teflvik etmektedir. Bu konjonktürde Gazprom’un Türkmen gaz›
üzerindeki a¤›rl›¤› devam etti¤i ölçüde, Türkiye üzerinden geçecek hatlar Azeri
gaz›n›n yan› s›ra ‹ran gaz›na da ihtiyaç duyacakt›r.

5- Baflta ‹ran, Libya, Cezayir ve Nijerya olmak üzere yeni üretim paylaflma ve
tafl›ma anlaflmalar›: Gazprom; Orta Do¤u’da ‹ran, Afrika’da Libya, Cezayir ve
Nijerya; Latin Amerika’da Venezüella ve Bolivya; Asya’da ise Hindistan ve
Vietnam’la arama-ç›karma fazlar›nda iflbirli¤ine gitme ve buradan elde edilecek
gaz› ticarilefltirme hedefindedir.27 ‹ran’la Güney Pars’la ilgili görüflmeler halen
sürdürülmektedir. Hintli GAIL ile PSA, Vietnam’dan Petrovietnam ile JV hayata
geçirilmifltir. Venezüella ve Bolivya’da ise arama ve üretim paylaflma anlaflmalar›
kovalanmaktad›r. Yeni alanlardan en stratejik olan› ise Afrika aç›l›m›d›r. Temmuz
2008’de bölgeyi dolaflan Alexei Miller, Kaddafi’ye satabilecekleri tüm gaz› ve
petrolü piyasa flartlar› üzerinden almay› önermifltir. Gazprom Cezayir’de ilk ofisini
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2008’de açarken, Rusya Cezayir’in 4,7 milyar dolarl›k so¤uk savafl dönemi borcunu
sildi¤ini aç›klam›flt›r. Rusya’n›n beklentisi Cezayir’e silah satmak kadar Gazprom
üzerinden enerji sektöründe iflbirli¤ine girmektir. ‹ran, Cezayir ve Nijerya’n›n
Gazprom’la iflbirli¤ine girmesi bir yandan AB’deki güvenlik odakl› yaklafl›mlar›n
savlar›yla, di¤er yandan ABD’nin küresel ç›karlar›yla çeliflmektedir.28

6- Gaz Üreticileri Birli¤i (Organization of Gas Exporting Countries OGEC; “Gaz-
OPEC”) ile gaz borsas›n›n Rusya ve Gazprom liderli¤inde kurulmas›: Rusya baflta
‹ran, Türkmenistan, Venezüella ve Katar olmak üzere önemli do¤al gaz üretici-
lerinin içinde yer alaca¤› Gaz Üreticileri Birli¤i kurulacaksa buna öncülük etmek
arzusundad›r. OGEC fikri öncelikle ‹ran taraf›ndan dile getirilmifl ve Rusya buna
bafllang›çta çok s›cak bakmam›flt›r. Buna mukabil ‹ran gibi alternatif üreticilerin
Dünya pazar›yla buluflma imkân›n›n artmakta olmas› Rusya’y› bu olufluma karfl›
koymak yerine, bizatihi onu yönlendirmek fikrine yak›nlaflt›racakt›r. Bu hedef
sadece arz ve talep dengesinin sa¤lanmas›yla ilgili de¤ildir. Gazprom’un
liderli¤inde “Gaz-OPEC” sinerjisiyle kurulabilecek bir “do¤al gaz borsas›” ya da
“merkezi mekanizmas›” fiyatlar›n ne olaca¤› kadar, ödemede hangi para biriminin
kullan›laca¤›n› da belirleyece¤inden, sadece enerji güvenli¤i aç›s›ndan de¤il, ABD
dolar›n›n enerji ticaretindeki yerinin (dolay›s›yla ABD’nin küresel konumunun)
belirlenmesinde de etkili olacakt›r. ‹ran do¤al gaz piyasalar›ndan uzak kald›¤›
ölçüde Gazprom ayr›cal›kl› konumunu sürdürece¤inden bu birlik anlam›n› yitire-
cektir. Rusya’n›n ‹ran’›n nükleer program›na verdi¤i dolayl› destek bu noktada
anlam kazan›r. ‹ran nükleer program› yüzünden do¤al gaz piyasalar›ndan d›fllan-
makta, Rusya ‹ran’a nükleer destek vermekte, ‹ran yaln›zlaflt›kça bu k›s›r döngüden
en çok Gazprom faydalanmaktad›r.

Sonuç

Küresel sistemin iflleyiflinde firmalar›n rolü devlet ve devlet d›fl› di¤er aktörlerle
olan etkileflimlerine at›fla daha anlafl›l›r hale gelmektedir. Gazprom örne¤inde
ortaya ç›kan sonuç kendine özgüdür. Firman›n kurumsal-stratejik aç›l›mlar›yla
Rusya’n›n siyasi-ekonomik hedefleri aras›ndaki yak›n iliflki kadar; Gazprom’un
di¤er devlet ve devlet d›fl› aktörlerle sa¤lad›¤› iflbirli¤inin hem paydafllar› hem de
üçüncü aktörler nezdinde yaratt›¤› etkiler önemli roller oynamaktad›r.

Bu çal›flmaya göre Gazprom’un 6 maddede özetlenen stratejik aç›l›mlar›n›n
arkas›nda do¤al gaz›n arz ve talep boyutlar›n› etkileyen faktörler yer almaktad›r.
Buradan hareketle Avrupa pazar›n›n 2009’da daralan tüketime karfl›n orta vadede
artan cazibesi, burada yo¤unlaflan rekabet, Rusya Federasyonu’ndaki talep
art›fl›n›n orta-uzun vadede planlanandan daha yüksek gerçekleflecek olmas›,
geleneksel do¤al gaz yataklar›n›n verimlili¤ini azalm›fl olmas›, küresel finansal
krizin Rus ekonomisine etkisi, petrol fiyatlar›n›n afl›r› yüksek banttan normal seyre
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inmesi hususlar›; Gazprom’un firma stratejisinin belirlenmesinde önemli rol oyna-
maktad›r. Gazprom Avrupa’da ilave “al ya da öde” anlaflmalar› yapmakla kalmam›fl,
yenilerini yapmak üzere faaliyetlerini yo¤unlaflt›rm›flt›r. Balt›k Denizi’ni boydan
boya aflarak Almanya’ya ulaflan Kuzey Ak›m ile Karadeniz’i kat edip Bulgaristan’a
ulaflacak Güney Ak›m boru hatt› projelerini s›ras›yla 2011 ve 2015’de tamamlamak
için çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›rm›flt›r. Rusya Federasyonu içerisinde yabanc› ortak-
larla üretim paylaflma anlaflmalar›na girmeyi uzun süre reddetmesine ra¤men,
Sahalin’in yan› s›ra 2008’de Total ve Statoil Hydro ile Shtokman anlaflmas›n›
yapm›flt›r. Total’in 2009’daki piyasa koflullar› ve 2010’daki beklentiler nedeniyle
buradaki yat›r›m› ask›ya ald›¤›n› aç›klamas› 2009’da zaten gelir kayb›ndan muz-
darip olan Gazprom’un yat›r›m ve finansman becerilerinin iyice daralmas›na
neden olmufltur. Gazprom Rusya d›fl›ndaki gaz› kontrol edebilmek ad›na faaliyet-
lerini iyice yo¤unlaflt›rm›flt›r. Hazar ve Orta Asya’daki gücünü pekifltirmek için
Türkmenistan’dan al›p yeniden ihraç etti¤i gaz›n fiyat› konusunda tavizler
vermifltir. Üretim ve tafl›ma fazlar›nda daha etkin bir aray›fla girerek Orta Do¤u’da
‹ran, Afrika’da Libya, Cezayir ve Nijerya; Latin Amerika’da Venezüella ve Bolivya;
Asya’da ise Hindistan ve Vietnam’la iflbirli¤i anlaflmalar› yapm›fl ya da yapmak
üzere ilk ba¤lant›lar› (Libya, Cezayir, Nijerya) kurmufltur. Gazprom’un flirket strate-
jisi Rusya’n›n bu bölgelerdeki ç›karlar›yla örtüflürken, Kremlin’in ‹ran’›n nükleer
enerji program›na verdi¤i dolayl› destek, ‹ran’›n do¤al gaz piyasalar›ndan d›fllan-
mas›na neden olan bir k›s›r döngü yaratmakta; böylece Gazprom’un Türkiye ile AB
piyasalar›nda konumunu güçlü tutmas› kolaylaflmaktad›r.

Gazprom’un hem Rusya Federasyonu’ndaki, hem de Hazar, Orta Asya, Orta Do¤u,
Afrika, Asya ve Latin Amerika’daki aç›l›mlar› bir yanda tipik yüksek rekabetçi firma
stratejisi olarak belirmektedir. Bununla beraber söz konusu aç›l›mlar sadece
Rusya’n›n siyasi-ekonomik hedefleriyle örtüflüyor olmas› anlam›nda de¤il; üçüncü
aktörler nezdinde yaratt›¤› önemli sonuçlar aç›s›ndan da dikkate flayand›r. Bu bir
yönüyle yukar›da özetlenen yeni iflbirli¤i imkânlar›n› temsil etmektedir. Di¤er
yönüyle ise farkl› bir tablo ortaya ç›kmaktad›r. Gazprom faaliyetleri AB’nin enerji
güvenli¤ine ihtiyatl› bakan aktörlerin endifleleriyle, Amerika Birleflik Devletleri’nin
Latin Amerika, Avrasya, Orta Do¤u ve Afrika’daki ç›karlar›yla; Türkiye’nin enerjide
transit ülke olma hedefleriyle farkl› oranlarda hem örtüflmekte hem de çeliflmek-
tedir. Gazprom’un firma aç›l›mlar›n›n baflar›l› olmas›, sadece girdi¤i iflbirliklerinde
ortaklar›n›n beklentilerini karfl›lamas›yla de¤il, ayn› zamanda faaliyetlerinin
üçüncü aktörler üzerinde yaratt›¤› ya da yaratabilece¤i etkiler hakk›nda onlar› ikna
edebilmesi ya da muhtemel tepkileri bertaraf edebilmesiyle ilgili olacakt›r. Küresel
finans piyasalar›n›n yaratt›¤› ekonomik ve siyasi belirsizlik içinde, çeliflen ç›karlar›n
artmakta oldu¤u düflünüldü¤ünde ise, bu uzlaflmaya ulaflmak çok da kolay görün-
memektedir.  
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Türkiye’nin Enerji Politikas›, Avrupa Birli¤i’nin
Enerji ‹htiyac›, Hazar Havzas› Enerji
Kaynaklar›n›n Dünya Enerji Sektörü Aç›s›ndan
Önemi ve Uluslararas› Petrol fiirketlerinin
Bölgedeki Giriflimlerine Genel Bak›fl
Ertan EFEG‹L1 / Sibel ÖZSAVAfi2

Günümüzde enerji güvenli¤i konusu, Türk d›fl politikas› için
temel konulardan birisini oluflturmaktad›r. Çünkü 2004 y›l›nda,
Türkiye, yaklafl›k 87,8 milyon ton petrole eflit enerji (mtpe) tüket-
mifltir. Bu rakam›n, 2010 y›l›nda, 126 mtpe; 2020 y›l›nda da, 222
mtpe’ye ç›kaca¤› tahmin edilmektedir. Türk karar vericileri, bu
rakam› karfl›lamada, yerel kaynaklar›n oran›ndan endifle duy-
maktad›r. Çünkü yerel kaynaklar, genel enerji tüketiminin

yaklafl›k yüzde 28’ini karfl›lamaktad›r. Bu durumda, Türkiye, enerji ihtiyac›n›n yüzde 72’sini
d›flar›dan ithal etmek zorundad›r.3 Di¤er bir ifadeyle, Türkiye’nin enerji güvenli¤i tehdit
alt›ndad›r. Bu nedenle, Türkiye, acilen ve vakit kaybetmeden, enerji kaynaklar›n› tür ve ülke
temelinde çeflitlendirmek ve Türk pazar›na makul fiyatlarla kesintisiz bir enerji ak›fl›n›
güvence alt›na almak zorundad›r. Bu durumdan ötürü, Türk karar vericileri, enerji
konusunu, d›fl politikan›n ve ulusal güvenli¤in öncelikli sorunu olarak kabul etmektedirler.4

Türkiye’nin
Enerji

Politikas›na
Genel Bak›fl

Energy Policy of Turkey, Energy Needs of the
European Union, the Importance of Hazar
Basin’s Energy Sources in terms of World
Energy Sector and policy of International Gas
Companies in the Region.

ÖZET

ABSTRACT

Bu makalede enerji konusunda ülkemizin önündeki f›rsatlar›n neler oldu¤u ele
al›nm›fl, Avrupa Birli¤i’nin enerji politikas› ba¤lam›nda ortaya ç›kan yeni tablo de-
¤erlendirilmifl ve Hazar Havzas› enerji kaynaklar›n›n dünya enerji sektörü aç›s›n-
dan önemine vurgu yap›lm›flt›r.

Anahtar Kelimeler: Enerji, Dünya Enerji Sektörü, AB’nin Enerji Politikas›

In this article the opportunities of our country on energy is examined. New
framework in terms of the EU’s Energy Policy and the importance of the Hazar
Basin’s energy sources   are evaluated.

Key Words: Energy, World Energy Sector, Energy Policy of the European Union
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Fakat di¤er taraftan Türkiye oldukça avantajl› bir co¤rafyada yer almaktad›r. Çünkü
Türkiye’nin komflular› olan Orta Do¤u, Avrupa, Rusya ve Orta Asya devletleri, dünya
genelinde kan›tlanm›fl do¤al gaz ve petrol rezervlerinin yüzde 73’üne sahiptir. Bu nedenle,
Türk karar vericileri, Türkiye’yi, enerji üreten ile enerji tüketen ülkeler aras›nda do¤al bir
enerji merkezi ve enerji köprüsü olarak nitelendirmektedir. Hatta enerji kaynaklar›n›n ve
enerji güzergâhlar›n›n çeflitlendirilmesi konusunda, Türkiye’nin anahtar ülke oldu¤u
düflünülmektedir.5

Enerji ihtiyac›n›n ve jeostratejik konumunun teflvikiyle, Türkiye’nin enerji politikas›n›n
temel önceli¤i fludur: Enerji güzergâhlar›n›n güvenli¤inin sa¤lanmas›, istikrarl› hale getir-
ilmesi ve çeflitlendirilmesi. Bu anlay›fla uygun olarak, Türkiye, uluslararas› petrol ve do¤al
gaz boru hatlar›n›n inflas› konusuna a¤›rl›k vermekte ve bu sayede enerji tüketen Bat›l›
ülkeler ile kendisi için enerji güvenli¤ini güvence alt›na almay› arzu etmektedir. Bu
ba¤lamda, Türkiye’nin enerji stratejisi, Do¤u – Bat› enerji koridorunun inflas›n› tamamla-
mak ve böylece Rusya’y› devre d›fl› b›rakarak, Orta Asya ve Hazar enerji kaynaklar›n›n, Bat›
piyasalar›na kesintisiz ak›fl›n› sa¤lamakt›r.6

Yukar›da da ifade edildi¤i gibi, jeostratejik konumundan, Orta Asya devletleri ile tarihsel,
kültürel ve siyasi ba¤lar›n›n sonucu kurdu¤u yak›n iliflkilerden ve Avrupa Birli¤i ile
sürdürdü¤ü tam üyelik müzakerelerine dayanarak, Türkiye, kendisini bölgenin enerji kori-
doru ve Do¤u Akdeniz bölgesinin enerji terminali olarak görmektedir.7

Sonuçta, Türkiye, dünya enerji sektörünün, yeni, önemli ve etkili aktörü olmay› planlamak-
tad›r. Çünkü uluslararas› petrol ve do¤al gaz boru hatlar›n›n inflas› sonucunda, 2012
y›l›nda, dünya enerji kaynaklar›n›n yüzde 6 ila 7’si, Türkiye topraklar› üzerinden dünya
pazar›na akacakt›r. Ve Ceyhan, Do¤u Akdeniz bölgesinin enerji merkezi ve petrol ç›k›fl ter-
minali olacakt›r. Ayn› zamanda, Türkiye, Norveç, Rusya ve Cezayir’in ard›ndan, Avrupa’ya
enerji sa¤layan dördüncü ana damar› haline gelecektir.8

Bu düflünce yap›s›ndan ötürü, Türkiye, uluslararas› petrol boru hatlar›n›n inflas›n› hararetle
desteklemektedir. Çünkü bu boru hatlar›, Türkiye’nin dünya enerji sektöründeki ve dünya
politikas›ndaki konumunu güçlendirecektir. Günümüzde Türkiye, afla¤›da belirtilen ulus-
lararas› boru hatlar›n›n inflas›na ve gelifltirilmesine odaklanm›flt›r:

1. Bakü – Tiflis – Ceyhan petrol boru hatt›,
2. Samsun – Ceyhan petrol boru hatt›,
3. Hazar geçiflli do¤al gaz boru hatt›,
4. Bakü – Tiflis – Erzurum do¤al gaz boru hatt›,
5. Güney Avrupa Do¤al Gaz Zinciri projesi,
6. Arap do¤al gaz boru hatt›,
7. Irak’›n do¤al gaz kaynaklar›n›n uluslararas› piyasalara sunulmas›.9

Bu düflünceler ›fl›¤›nda, Güney Kafkasya Türkiye’nin enerji politikalar›nda çok özel bir yer
iflgal etmektedir. Çünkü bölge, do¤u-bat› ve kuzey-güney enerji koridorlar›n›n kavfla¤›nda
yer almakta olup, So¤uk Savafl sonras› dönemde infla edilmesi düflünülen enerji ve
tafl›mac›l›k güzergâhlar›n›n merkezindedir. Türkiye, bölgede, istikrar›, bar›fl› ve refah›
görmek istemektedir. Bu nedenle, Türk karar vericileri, uluslararas› petrol boru hatlar›n›n,
bölgeye do¤rudan, somut ve etkin bir flekilde tesir edece¤ini düflünmektedir. Çünkü bu
projeler, bölgesel istikrar› ve ekonomik kalk›nmay› sa¤larken; bölge devletleri aras›nda
oluflacak karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k, bölge devletlerini, sorunlar›na bar›flç›l yöntemlerle çözüm
bulma konusunda teflvik edecektir. Orta Asya bölgesi de, enerji politikas›nda öncelikli kon-
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uma sahiptir. Türk siyasetçilere göre, bölge kaynaklar›, dünya enerji aç›¤›n›n karfl›lanmas›
için alternatif oluflturmaktad›r.10

Ancak Türkiye’nin enerji politikas›n›n önünde baz› engeller bulunmaktad›r. Öncelikle, büyük
devletleraras›nda yaflanan jeostratejik rekabet, bu projelerin zaman geçirmeden inflas›
konusunu engellemektedir. Örne¤in, ABD, ‹ran’›n enerji kaynaklar›n› dünya pazar›na
aktaracak boru hatlar› projelerine karfl› ç›kmakta ve/veya ‹ranl› firmalar›n ortak oldu¤u
projelere mali destek verilmesini engellemektedir. Ayn› flekilde, Rusya’da do¤u-bat› enerji
koridorunun gerçekleflmemesi için çaba göstermektedir.11

‹kinci olarak, boru hatlar›n›n güvenli¤i konusu da, halen bir sorun olarak ortada bulunmak-
tad›r. Örne¤in, Güneydo¤u Anadolu bölgesi, PKK’n›n terörist eylemlerinden ötürü, halen
güvenli de¤ildir. Da¤l›k – Karaba¤ sorunu nedeniyle, Güney Kafkasya’da, Azeriler ile
Ermeniler aras›nda çat›flma ortam› bulunmaktad›r. Güney Osetya sorunu ve Rusya’n›n
müdahaleleri de, bu örnekleri ço¤altmaktad›r.12

Üçüncü olarak, projeler, ciddi ve a¤›r mali yükümlülükler içermektedir. Her ne kadar bölge
enerji sektörünün ticari hacmi 5 ila 6 trilyon dolar13 olarak karfl›m›za ç›ksa da, yine de pro-
jelerin hayata geçirilmesi konusunda, birden fazla flirketin, iflbirli¤i yapmas› gerekmektedir.
Bu durumda, ticari ortaklar›n ve devletlerin, bir metin üzerinde anlaflmas› zaman almakta ve
bu da nihai belgenin imzalanmas›n› geciktirmektedir. Örnek olarak, Nabucco projesi ver-
ilebilir. Halen daha taraflar, anlaflman›n son hali üzerinde anlaflmaya varmaya çal›flmaktad›r. 

Avrupa Birli¤i, 450 milyonluk nüfusuyla, dünyada ikinci büyük
enerji pazar›d›r ve her geçen y›l Birli¤in enerji kaynaklar›na ihtiy-
ac› artmaktad›r.14 Önümüzdeki 20 ila 30 y›l içerisinde, Birli¤in ener-
ji ihtiyac›n›n yüzde 70’inin, ithal kaynaklarla karfl›lanmas› beklen-
mektedir. Günümüzde ise, Birli¤in d›fl kayna¤a ba¤l›l›k oran›, yüzde
50’dir. Enerji ihtiyac›n›n büyük bir k›sm›n›, Rusya, Norveç ve
Cezayir’den karfl›layan Birli¤in do¤al gaz ithalat›n›n, önümüzdeki
25 y›l içerisinde, yüzde 80 oran›nda artmas› beklenmektedir.15

TTaabblloo  11::  Birli¤in petrol ve do¤al gaz tüketimi (2004)

KKaayynnaakk::  Avrupa Birli¤i, “An external policy to serve Europe’s energy interests”, S160/06.

Artan enerji ihtiyac›ndan ötürü, Birlik yetkilileri için, enerji güvenli¤i, sürdürülebilir
kalk›nma ve rekabet kavramlar› aras›nda do¤rudan bir ba¤lant› bulunmaktad›r ki bu
kavramlar, Avrupa halk›n›n yaflam›n›n temel direklerini oluflturmaktad›r. Ayn› zamanda,
enerji kaynaklar›na kesintisiz eriflim anlam›na gelen enerji güvenli¤i ise, Avrupa halk› için
hayati önem arz etmektedir ve bu nedenle Birlik, enerji kaynaklar›n›n çeflidini ve ithal etti¤i
ülkelerin say›s›n› artt›rmak zorundad›r. 
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16 Avrupa Birli¤i, “An external policy
to serve Europe’s energy interests”,

S160/06.

D›fl enerji güvenli¤ini sa¤lamlaflt›rmak amac›yla, Birlik, afla¤›daki hedefleri benimsemifltir:

1. Üçüncü ülkeler ile enerji alan›nda iflbirli¤ini sa¤layarak, enerji sektöründe fleffafl›¤› ve iyi
yönetiflimi gelifltirmek, 

2. Üretici ülkelerin üretim ve ihracat kapasitelerini artt›rmalar›na ve üretici ile transit ülkeler
aras›nda enerji tafl›mac›l›k altyap›s›n›n güncellenmesine ve gelifltirilmesine yard›mc› olmak, 

3. Üçüncü ülkelerde Avrupal› firmalar›n yat›r›m yapmalar›n› teflvik etmek, 

4. Üretici ülke temelli olarak enerji ithalat›n› çeflitlendirmek.

Bu ba¤lamda, Birlik üyeleri için, Hazar bölgesi ve Orta Asya enerji kaynaklar›n›n Avrupa
pazar›na kesintisiz olarak sunulmas› amac›yla inflas› planlanan do¤u-bat› enerji koridoru
hayati önem arz etmektedir. ‹kili düzeyde, Birlik, yukar›daki hedeflerini hayata geçirmek
için, flu ad›mlar› atmay› planlad›:

1. Rusya ile enerji alan›ndaki karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤› muhafaza etmek, 

2. Norveç ile stratejik ortakl›¤› sürdürmek, 

3. Türkiye’nin enerji merkezi haline gelmesine yard›mc› olmak, 

4. Ukrayna ile imzalad›¤› Karfl›l›kl› Anlay›fl Muht›ras›’n› hayata geçirmek, 

5. Kuzey ve K›ta Afrika, Kafkasya, Hazar Havzas›, Orta Asya, Orta Do¤u, Körfez ve Latin
Amerika ülkeleri ile enerji alanda karfl›l›kl› iflbirli¤ini gelifltirmek ve

6. Küresel enerji sorunlar›na iliflkin ortak tutum belirlemek amac›yla, enerji tüketen ABD,
Japonya, Çin ve Hindistan gibi ülkeler ile karfl›l›kl› diyalogu ve iflbirli¤ini gelifltirmek. 

Bu amaçlar do¤rultusunda, Avrupa Birli¤i, afla¤›da belirtilen ve hayata geçirmeye gayret
etti¤i projeleri, kendi enerji güvenli¤i için öncelikli konular olarak görmektedir: 

1. Balt›k bölgesine iliflkin enerji plan›n› gelifltirmek, 

2. Hazar ve Orta Do¤u kaynaklar›n› Birli¤e aktaracak Güney Gaz Koridoru’nu hayata geçirmek, 

3. Akdeniz enerji hatt›n› tamamlamak, 

4. Merkezi, Orta ve Do¤u Avrupa ülkeleri ile Birlik aras›ndaki Kuzey – Güney gaz ve elektrik
hatt›n› gelifltirmek ve 

5. Kuzey Denizi sahas› için yeni projeler haz›rlamak.16

Türkiye ve Avrupa Birli¤i örneklerinde de görüldü¤ü gibi,
enerji kaynaklar›, giderek artan flekilde dünya
politikas›n›n öncelikli konular›ndan birisini oluflturmak-
tad›r. Çünkü önümüzdeki 15 y›l içerisinde dünya
genelinde enerji tüketiminin yüzde 60 oran›nda art›fl
göstermesi beklenmektedir.

Bu düflüncelere uygun olarak, 18. Yüzy›ldan bu yana,
Hazar enerji havzas›, sürekli olarak büyük devletlerin
dikkatini çekmifltir. Bu ba¤lamda, büyük devletler, bölge
kaynaklar›na iliflkin olarak, jeopolitik emperyalizm
anlay›fl›na uygun politikalar güttüler. Bilindi¤i üzere, 19.
Yüzy›lda, Rusya Çarl›¤› ile ‹ngiliz ‹mparatorlu¤u aras›nda,
Büyük Oyun oynand›. Bu devletler, bölge kaynaklar›n›
kendi kontrolleri alt›na almak için bölgeyi iflgal etme
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yar›fl›na girdiler. Fakat politikalar›nda baflar›s›z olduklar›n› anlay›nca, Afganistan’› tampon
bölge olarak benimsediler ve mevcut konumlar›n› korumay› tercih ettiler. ‹kinci Dünya
Savafl› s›ras›nda, Adolf Hitler, Alman ordular› için ihtiyaç duyulan enerji kaynaklar›n›
sa¤layabilmek için Kafkaslar’a ve Irak’a do¤ru askeri harekât bafllatma niyetindeydi. Bunun
üzerine, Ruslar ile ‹ngilizler, ‹ran’› iflgal ettiler. ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda, ‹ranl›
Musadd›k rejimi de, petrol alanlar›n› millilefltirdi¤i için, CIA’nin deste¤iyle, ‹ranl› muhalif
gruplar taraf›ndan yönetimden uzaklaflt›r›ld›.

Sovyetler Birli¤i’nin y›k›lmas›yla birlikte, Hazar enerji kaynaklar›, yeniden dünya siyasetinin
en önemli konular›ndan birisi haline geldi. Yeniden büyük devletler, bölge kaynaklar›n›
kendi kontrolleri alt›na alma konusunda sömürgeci politikalar gütmeye bafllad›lar. Halen
daha bu devletler, bölge kaynaklar›n›n dünya pazarlar›na ak›fl›n›n kimler taraf›ndan kon-
trol edilece¤i sorusuna cevap aramaktad›rlar. Zbigniew Brzezinski ve Aleksand›r Dugin gibi
Amerikal› ve Rus jeostratejistler, bölge kaynaklar›n›n kontrolü konusuna iliflkin çok ciddi
akademik çal›flmalar ortaya koydular. Özellikle Avrasyac› anlay›fla sahip Rus
politikac›lar›n›n görüfllerine benzer düflünceler savunan Rus akademisyenler, Rusya’y›
Avrasya co¤rafyas›n›n lideri ve bölgeyi de Rusya’n›n arka bahçesi olarak ifade ettiler. Di¤er
taraftan, Amerikal› bilim adamlar› da, demokratikleflme, ulus-inflas› ve devletleflme süreç-
lerine a¤›rl›k vererek, bölge devletlerinin tam ba¤›ms›zl›¤› konusunu ön plana ç›kard›lar. Bu
nedenle, do¤u – bat› enerji koridorunun inflas› konusuna öncelik verdiler. Çünkü bu hatt›n,
bölge devletlerinin kalk›nmas›na do¤rudan katk› yapaca¤›n› ve Rusya’n›n bölge üzerindeki
etkisinin azalaca¤›n› düflünüyorlard›.17

Bu akademik düflüncelere paralel olarak, Amerikal› ve Rus siyasetçiler, bölgenin, kendi-
lerinin ve kendi firmalar›n›n etkisi alt›na girmesi yönünde yay›lmac› politikalar izlediler.
Türkiye, Avrupa Birli¤i, ‹ran, Çin, Hindistan ve Pakistan gibi bölge ülkeleri ise, bölge kay-
naklar›n›, özgürce ve kesinti olmaks›z›n ithal etmeyi arzu ediyorlard›. Özellikle Türkiye ve
Avrupa Birli¤i, Nabucco ve Bakü – Ceyhan gibi Rusya’y› devre d›fl› b›rakan ve Do¤u – Bat›
enerji koridorunu hayata geçirecek uluslar aras› projelere destek verdiler.18

Sonuçta, günümüze kadar bu düflünceler ›fl›¤›nda ve büyük devletleraras›ndaki stratejik
rekabet nedeniyle, birçok siyasetçi ve akademisyen, bölgedeki muhtemel geliflmeleri somut
bir flekilde tahmin edebilmek ve bölgede oluflmas› muhtemel siyasi yap›lanma hakk›nda
fikir edinebilmek amac›yla, afla¤›daki sorulara cevap aramaya bafllad›. 

1. Büyüyen enerji aç›¤›n› kapatabilmek için, enerji ithal eden devletlerin ihtiyaçlar›n›, bölge
kaynaklar› gerçekten karfl›layabilecek midir?

2. Bölgeyi ve bölge kaynaklar›n› kim veya kimler kontrol alt›na alacakt›r? Bat›l› güçler mi?
Rusya m›? Çin mi? Veya hiçbir devlet hâkimiyet kuramayacak m›?

3. Bölge kaynaklar›n›n dünya pazar›na sevkini kim kontrol edecektir? Büyük güçlerden
birisi mi? Büyük devletlerin bir k›sm› m›? Veya Uluslar aras› Petrol fiirketleri mi? 

‹lk soruyu cevapland›rabilmek için, Hazar
havzas›ndaki ispatlanm›fl ve muhtemel petrol ve
do¤al gaz kaynaklar›n›n, dünya genelindeki ener-
ji kaynaklar› ile karfl›laflt›r›lmas› gerekmektedir.
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Tablo 2: Dünya Geneli ‹spatlanm›fl Petrol Rezervleri (ülkelere göre) (milyar varil) 

KKaayynnaakk::  http://www.eia.doe.gov/emeu/international/reserves.html (Eriflim Tarihi: 10
Haziran 2009).

*Orta Asya’n›n enerji kaynaklar› aç›s›ndan önemini vurgulamak amac›yla, bölgenin
kan›tlanm›fl ve muhtemel rezervlerinin toplam›, tabloya birlikte yans›t›lm›flt›r. Di¤er
ülkelerin/bölgelerin rezervlerine iliflkin veriler ise, sadece kan›tlanm›fl rezerv miktarlar›n›
göstermektedir. Orta Asya’da rezervler için bak›n›z: ABD Enerji Bilgi ‹daresi, “Caspian Sea
Region: Survey of Key Oil and Gas Statistics and Forecasts July 2005”,
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/caspian_balances.htm (Eriflim Tarihi: 10 Haziran 2009).

Tablo 3: Dünya Geneli ‹spatlanm›fl Petrol Rezervleri (bölgelere göre) (milyar varil)

KKaayynnaakk::  http://www.eia.doe.gov/emeu/international/reserves.html (Eriflim Tarihi: 10
Haziran 2009).

Tablo 2’ye bak›ld›¤›nda, 264,2 milyar varil petrol rezervine sahip Suudi Arabistan, dünya
genelinde birinci s›rada yer almaktad›r. Suudi Arabistan’›, 138,4 milyar varillik rezerviyle
‹ran takip etmektedir. Orta Asya bölgesinin ispatlanm›fl petrol rezervi, 43,7 milyar varil
civar›ndad›r ve bu rakam Avrupa’n›n miktar›n›n üç kat› iken; Avrasya bölgesinin rezervin-
den hayli azd›r. Bu rakam, Orta Asya petrolünün, dünya enerji sektörü aç›s›ndan çok hay-
ati önemde olmad›¤›n› göstermektedir. Fakat muhtemel rezervler dikkate al›nd›¤›nda,
mevcut durum radikal bir flekilde de¤iflmektedir. Çünkü 168 milyar varillik muhtemel rez-
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ervi ile birlikte, toplam 211,8 milyar varil petrole sahip olan Orta Asya bölgesi, bir anda,
‹ran, Irak, Kuveyt ve Birleflik Arap Emirliklerinin rezervlerinden daha fazla rezerve sahip
bölge haline gelmekte ve tabloda ikinci s›raya yükselmektedir. Bu durumda, Kuzey Denizi,
Orta Do¤u ve Rusya petrolüne alternatif enerji kayna¤› olarak ortaya ç›kan bölgenin, yak›n
gelecekte dünya enerji arz› aç›s›ndan hayati rol oynamas› yüksek ihtimal dâhilindedir.

Tablo 3’e bakt›¤›m›zda, 727 milyar varillik petrol rezerviyle, Orta Do¤u bölgesinin, dünya
petrol rezervleri aç›s›ndan hayati konumda oldu¤unu kolayca görmek mümkündür. Orta
Do¤u bölgesini, 126 milyar varil rezerviyle, Avrasya co¤rafyas› takip etmektedir. Orta ve
Güney Amerika bölgesinin rezerv miktar›, 104 milyar varildir. Bu bölgenin önünde, 114
milyar varillik rezerviyle Afrika gelmektedir. Ancak 211,8 milyar varil toplam petrol rez-
ervine bak›ld›¤›nda, Orta Asya’n›n önemi artmaktad›r. 

Tablo 4: Dünya Geneli ‹spatlanm›fl Do¤al Gaz Rezervleri (trilyon metreküp)

Küresel do¤al gaz rezervleri incelendi¤inde,72,8 trilyon metreküp (Tmk) do¤al gaz rez-
erviyle Orta Do¤u bölgesi, petrol konusunda oldu¤u gibi, do¤al gaz bak›m›ndan da en zen-
gin bölgedir. Orta Do¤u’yu, 59,6 Tmk rezerviyle, Avrasya co¤rafyas› takip etmektedir. Orta
Do¤u rezervlerinin, dünya genelindeki yüzdesi, 39,93’tür. Avrasya’n›n oran› ise, yüzde
32,69’dur. Di¤er bölgelerin rezerv miktarlar› ve yüzdeleri, bu iki bölgenin rezervlerinden
oldukça azd›r. Orta Asya bölgesinin ispatlanm›fl ve muhtemel do¤al gaz rezervleri
düflünüldü¤ünde, Hazar’daki rezervler, Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta ve Güney
Amerika’n›n rezervlerinden daha fazlad›r. Orta Asya, Afrika ve Asya’n›n rezervleri, afla¤›
yukar› birbirine yak›nd›r. Bu rezervlere iliflkin istatistikî bilgilere göre, Orta Asya rezerv-
lerinin yüzdesi, 8,5’tir. 

Tablo 5: Hazar Havzas›n›n Do¤al Gaz Rezervleri (trilyon metreküp)

Tablo 5’e göre, bölgede en çok do¤al gaz rezervine sahip ülke, Türkmenistan’d›r.
Türkmenistan, 6,5 Tmk do¤al gaz rezervine sahiptir. 4,3 Tmk do¤al gaz rezervi ile
Kazakistan ve 2,9 Tmk rezervle Özbekistan, Türkmenistan’› takip etmektedir. Azerbaycan’›n

21



do¤al gaz rezervi, 1,9 Tmk’dir. Bölgede ispatlanm›fl do¤al gaz rezervi, 6,6 Tmk ve muhtemel
rezerv ise, 9 Tmk’dir. Toplam rezerv miktar› ise, 15,5 Tmk’dir.

Tablo 6: Hazar Havzas›n›n Petrol Rezervleri (milyar varil)

Tablo 6’ya bak›ld›¤›nda, Orta Asya bölgesindeki toplam petrol rezervi, 207,8 milyar varildir.
121 milyar varil petrol rezerviyle, bölgede en çok rezerve sahip ülke, Kazakistan’d›r.
Azerbaycan ve Türkmenistan, bu ülkeyi takip etmektedir. Özbekistan’›n petrol rezervleri ise,
bölge genelinde ciddi boyutta görünmemektedir. 

‹kinci ve üçüncü sorulara cevap verebilmek
için, asl›nda uluslar aras› petrol flirketlerinin
bölgedeki faaliyetlerini incelemek gerekir. .

Tablo 7: Bölgelere Göre Uluslar aras› Petrol fiirketlerinin Da¤›l›m›

Tablo 7’ye göre, yaklafl›k 25 uluslar aras› projede, 106 uluslar aras› petrol flirketi yer almak-
tad›r. Bu firmalardan 26’s›, Kuzey Amerika; 35’i de, Avrupa menflelidir. Bat›l› firmalar›n
toplam firmalara göre oran›, yüzde 57,5’tir. Yerel firmalar›n (Rus, Türkmen, Kazak ve Azeri
menfleli) say›s›, sadece 14’tür ve bu firmalar›n genele oran›, yüzde 13,2’dir. 6 Ortado¤u, 8
Asya ve 1 Latin Amerika kökenli firmada, bölgede faaliyet göstermektedir.
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Tablo 8: Firmalar›n, projelerin hisselerinin yüzde 50 ve fazlas›na sahip olma durumlar›

Tablo 8 incelendi¤inde, 22 proje aras›nda, Rus firmalar›n›n, sadece 4 projede, yüzde 50 ve
üzeri hisseye sahip oldu¤u görülmektedir. Fakat yüzde 72’lik oran›yla Amerikal› firmalar,
bölgedeki 16 uluslar aras› projede yegâne karar verici konumundad›rlar. Sadece iki projede,
Çin ve Japon firmalar›, karar verici konumda görünmektedir. 

Tablo 9: Bat›l› firmalar›n yer ald›¤› proje say›lar› 

Firmalar›, Bat›l› ve Bat›l› – olmayan diye iki gruba ay›rd›¤›m›zda, karfl›m›za flu sonuç
ç›kmaktad›r: Bat›l› firmalar, uluslar aras› projelere, a¤›rl›kl› olarak hâkim konumdad›r. Bat›l›
firmalar, 25 projenin 21’inde ticari hisseye sahip iken; Bat›l› olmayan firmalar›n dâhil
oldu¤u proje say›s› ise, sadece 4’tür. Bu durumda Bat›l› firmalar›n oran› yüzde 84 iken;
Bat›l› olmayanlar›n oran› ise, sadece yüzde 16’d›r.

Tablo 10’a bak›ld›¤›nda, incelenen 30 uluslar aras› projede, 110 uluslar aras› petrol flirketi
yer almaktad›r. Bu projelerin 24’ünde, Azeri firmalar›n›n hisse sahibi olmas›, yine de ABD
menfleli firmalar›n üstünlü¤ünü engellememektedir. Çünkü yaklafl›k 14 uluslar aras› pro-
jede, ABD’li firmalar hisse sahibidir ve bu durumda ABD’li firmalar›n oran› yüzde 17,1’dir.
Bu projelerde, 13 ‹ngiliz firmas› faaliyet göstermektedir. ‹ngiltere’den sonra, Rus firmalar›,
8 projede yer almakta olup, bu nedenle yüzde 7,2 oran›na sahiptir. Hollandal›, ‹talyan,
Frans›z ve Norveç menfleli firmalar, ‹ngiliz ve Rus firmalar›n› takip etmektedir.
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Tablo 10: Menflei Ülkelerine Göre Firmalar›n Projelerdeki Durumu

Toplam proje say›s›, 30’dur.
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Tablo 11: Bölgede faaliyet gösteren firmalar›n bölge temelli da¤›l›m› 

Tablo 11’e göre, sadece Orta Do¤u menfleli 6 firma bölge enerji sektöründe hizmet vermek-
tedir. Ancak 35 Avrupal› ve 26 Kuzey Amerikal› flirket, uluslar aras› enerji projelerinde yer
almaktad›r. 15 yerel ve Rus firmas›, bölgede petrol ve do¤al gaz araflt›rmas› yapmaktad›r.
Sadece 1 Çin menfleli firma, bölgede faaliyet göstermektedir. Sonuçta 93 firman›n yüzde
65’i, Kuzey Amerikal› ve Avrupal› firmalardan oluflmaktad›r.

SSOONNUUÇÇ

Yukar›daki aç›klamalar›n ›fl›¤›nda, afla¤›daki sonuçlara ulaflmam›z mümkündür.

Öncelikle, ispatlanm›fl ve muhtemel petrol ve do¤al gaz rezervleri birlikte düflünüldü¤ünde,
Orta Asya bölgesi, dünya enerji sektörü aç›s›ndan oldukça stratejik öneme sahiptir ve
önümüzdeki dönemde bölge kaynaklar›, dünya enerji talebini karfl›lamada ciddi düzeyde
katk›da bulunacakt›r. ‹statistikî verilere göre, 15 y›l içerisinde, dünya enerji talebi, yüzde 60
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oran›nda artacakt›r. OPEC üyeleri, Rusya ve Kuzey Denizi sahas›, yak›n gelecekteki enerji
talebini karfl›layacak yeterli düzeyde üretim yapamayacakt›r. Bu durumda, dünya
genelinde enerji arz› aç›¤› ortaya ç›kabilecek, petrol ve do¤al gaz fiyatlar›nda art›fl
görülebilecek ve sonuçta dünya genelinde bütçe aç›klar› yaflanabilecektir. Bu durum, önce-
likle ekonomik, ard›ndan da sosyal sorunlara neden olabilecektir. Bu da, birçok ülkede,
siyasi sorunlar›n yaflanmas›na yol açabilecektir. Bu durumun ortaya ç›kmas›na engel olmak
için, Hazar havzas›, alternatif enerji kayna¤› olarak ortaya ç›kmaktad›r. 

Tablo 12: Orta Asya Bölgesinin Net Do¤al Gaz ‹hrac› (milyar metreküp/y›l)

Tablo 13: Bölgenin Petrol Üretim Düzeyi (günlük bin varil)

Tablo 14: Net Petrol ‹hrac› (günlük bin varil)

Tablo 15: Do¤al Gaz Üretim Düzeyleri (milyar metreküp)
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Tablo 12, 13, 14 ve 15 de¤erlendirildi¤inde, yukar›daki varsay›m daha fazla güçlenmekte-
dir. Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan, 2000 y›l›nda, dünya enerji sek-
törüne, 37,2 milyar meteküp do¤al gaz ihrac› gerçeklefltirdi. 2010 y›l›nda, bu rakam›n, 130
milyar metreküpe ç›kmas› beklenmektedir. Bu durumda, ihracat oran›, yüzde 480 oran›nda
art›fl gösterecektir. Tablo 13, dört ülkenin, 2000 y›l›nda, günlük 1270 bin varil petrol üret-
tiklerini ifade etmektedir. Ürettikleri miktar›n büyük bir k›sm›n› da, bu ülkeler, di¤er
ülkelere ihraç etmektedir. Örne¤in, 2000 y›l›nda, 815 bin varil günlük petrol ihraç eden bu
ülkelerin, 2010 y›l›nda, 2,9 milyon varil petrol ihraç edecekleri tahmin edilmektedir. Son
olarak, bölge ülkeleri, 2000 y›l›nda, 130 milyar metreküp do¤al gaz ç›kard›lar. Bu rakam›n,
2010 y›l›nda, 240 milyar metreküpe ç›kart›lmas› beklenmektedir.

‹kinci olarak, herhangi bir büyük devletin, bölge ülkelerini ve/veya bölge kaynaklar›n› kendi
hâkimiyeti alt›na tek bafl›na veya grup halinde almas› mümkün de¤ildir. Çünkü bölge, bu
devletlerin mali, askeri ve teknik anlamda kapasitelerinin çok üzerinde yeralt› kaynaklar›na
sahiptir ve birçok bölge devleti – Avrupa Birli¤i, Güney Asya, Çin gibi – kendi iç enerji
ihtiyaçlar›n› gidermek için bölge kaynaklar›n› kesintisiz ve baflka devletten izin almaks›z›n
ithal etmek istemektedirler. Ayn› zamanda, bölge devletleri, hem do¤u–bat› hem de
kuzey–güney enerji nakil hatlar› üzerinden, birçok devlete yeralt› kaynaklar›n› ihraç etmek
istemektedirler. Çok say›da uluslar aras› projelerin hayata geçirilmesi giriflimlerinden ötürü,
Bat›l› ve Rus firmalar›n tek bafllar›na ve kendi öz kaynaklar›na dayanarak bu projeleri
üstlenmeleri veya di¤er ifadeyle ortakl›k kurmadan ifli yüklenmeleri mümkün görün-
memektedir. Çünkü yeterli mali ve teknik kapasiteleri bulunmamaktad›r.19 Bu nedenle,
büyük petrol flirketleri, ticari faaliyetlerini garanti alt›na almak için di¤er firmalar ile ticari
ortakl›klar kurmak zorundad›r. Ayn› zamanda, petrol flirketleri gibi, yetersiz kapa-
sitelerinden ötürü, Bat›l› ve Rus devletlerinin de, bölge kaynaklar› üzerinde hâkimiyet kur-
malar› olas› de¤ildir. Aynen petrol flirketleri gibi, bu devletlerde, bölge kaynaklar›ndan fay-
dalanabilmek için, di¤er devletler ile iflbirli¤i yapmak zorundad›r.

Üçüncü olarak, yukar›daki nedenlerden ötürü, Rusya’n›n bölge üzerinde hâkimiyet kurmas›
veya eski hâkimiyetini yeniden infla etmesi zor görünmektedir. Bu nedenle, bölge devlet-
lerinin, herhangi bir devletin kontrolü olmaks›z›n ve önümüzdeki dönemde serbestçe
hareket etmeleri ve kendi ç›karlar› do¤rultusunda d›fl politika hedefleri gütmeleri mümkün
görünmektedir.

Dördüncü olarak, bölge ve bölge-d›fl› devletler, Orta Asya bölgesine iliflkin olarak daha
gerçekçi ve daha rasyonel politikalar gütmek zorundad›r. Di¤er bir ifadeyle, bu devletler,
ideolojik yaklafl›mlardan uzak, karfl›l›kl› ç›kara dayal›, iflbirli¤ini ve ticari kayg›lar› daha fazla
gözeten, stratejik ve yay›lmac› emellerden ar›nd›r›lm›fl politikalar izlemek zorundad›r.

Sonuç olarak, bölge kaynaklar›, dünya enerji sektörü aç›s›ndan, hayati stratejik öneme
sahiptir. Çünkü her geçen y›l dünya enerji talebi, y›ll›k yüzde 8 oran›nda art›fl göstermek-
tedir. Ancak küresel üretim, ayn› oranda artmamaktad›r. Di¤er taraftan, tarihsel iliflkilerine
dayanarak, Rusya’n›n bölge üzerinde hâkimiyet kurmas› gerçekçi görünmemektedir.  Bat›l›
petrol flirketlerinin, bölge enerji sektöründe a¤›rl›kl› olarak etkin olduklar› görülmektedir.
Yine de bu flirketler, do¤ulu meslektafllar› ile iflbirli¤i yapmak zorundad›r. Bat›l›, Rus, Çin ve
di¤er petrol flirketleri, güçlü devletlerin yapmak zorunda olduklar› gibi, iflbirli¤i içerisinde
hareket etmek zorundad›r. Aksi takdirde, jeostratejik rekabet uluslar aras› enerji nakil pro-
jelerinin hayata geçirilmesini geciktirecektir ki dünya genelindeki enerji aç›¤›n› kapatmak
için bu projelerin en k›sa sürede tamamlanmas› gerekmektedir. 
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19 Örne¤in, Mavi Ak›m projesine
iliflkin olarak, Rusa Gazprom firmas›,
projeyi hayata geçirebilmek için,
Alman ve ‹talyan bankalar›n›n mali
deste¤ini talep etmek zorunda
kalm›flt›r. Aksi taktirde, bu projenin
sadece Rus teknolojisi ve mali kay-
naklar› ile hayata geçirilmesi
mümkün görünmüyordu. Zaten uzun
bir süre Gazprom flirketi, uluslar
aras› mali piyasalardan finansal
destek arad›.



Ek 1: Bölgede Faaliyet Gösteren Firmalar›n ‹simleri ve Menfleileri
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ÖZET

ABSTRACT

Muharrem EKfi‹*

1973 Petrol krizinden sonra Rusya’n›n Ocak 2006 tarihinde Ukrayna’n›n do¤al
gaz›n› kesmesiyle birlikte enerji güvenli¤i sorunu; uluslararas› gündemde ve özel-
likle a¤›rl›kl› olarak Avrupa-Atlantik dünyas›nda tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r. Bu
makale, öncelikle küresel e¤ilimler ve dinamiklerle uluslararas› güvenli¤in de¤iflen
boyutu çerçevesinde küresel enerji güvenli¤inin uluslararas› güvenli¤e eklemlen-
mesi ve uluslararas› güvenli¤in bozucu bir bilefleni olarak yeniden infla edilmesi
üzerine analitik bir tart›flma sunmay› amaçlamaktad›r. Bu ba¤lamda, NATO’nun
küresel ölçekte bir güvenlik sistemi ve toplulu¤u olma aflamas›nda kurumsal bir
aktör olarak devlet ve flirket gibi çok çeflitli aktörlerden oluflan enerji jeopoliti¤inde
küresel güvenlik ekseninde enerji güvenli¤i sorununda oynayabilece¤i roller
üzerinde durulmufltur. Ayr›ca flirketlerin, üretici, tüketici ve transit ülkelerin farkl›
enerji güvenli¤i tan›mlamalar›, alg›lamalar› ve ç›karlar›n›n kurumsal perspektifte
nas›l bütüncül bir konsept çerçevesinde dengelenece¤i, ortak yaklafl›m ve strateji-
lerin ne flekilde belirlenebilece¤i sorgulanmaktad›r.

Anahtar Kelimeler: NATO, Enerji güvenli¤i, Riga Zirvesi, AB, Rusya. 

Debates on energy security in the Euro-Atlantic World has initially commenced
with the 1973 petroleum crisis and reached climax especially after the Russia-
Ukraine natural gas dispute of January 2006.  This paper primarily aims to pres-
ent a critical and structural analysis upon the engagement of global energy
security into the contemporary international security and its re-building as a
component which is undermining international security system, in the frame-
work of global trends and dynamics. In this context, NATO’s role is underlined as;
a security provider and an institutional actor at global scale as well as NATO’s
functions in energy geopolitics which is consisting of states and corporations in
the axis of global energy security.  Finally, it is questioned how the definitions,
perceptions and interests of states and corporations will counterbalance in an
institutional perspective and how will their joint approaches and strategies be
determined in a collective concept.

Keywords: NATO, Energy Security, Riga Summit, the EU, Russia.
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Girifl

21. yüzy›l uluslararas› iliflkilerinin kodlar›n› ortaya koyan kilit e¤ilimler1, günümüzde
karfl›laflt›¤›m›z sorunlar› anlama ve anlamland›rmaya katk› sa¤lamaktad›r. Kapitaliz-
min küreselleflmesinin Amerikan Baflkan› Baba Bush döneminde, 1989 y›l›nda Was-
hington konsensüsü ile daha önce olmad›¤› kadar ivme kazanmas›, uluslararas› siste-
min yap›s›n› derinden etkilemifltir. Bunun anlam›, ekonomilerin ‘karmafl›k karfl›l›kl› ba-
¤›ml›l›k’ iliflkilerinin artmas›d›r. Bütün ülkelerin küresel ekonomik sisteme entegrasyo-
nunu hedefleyen ve ayn› zamanda zorlayan bu neo-liberal proje çerçevesinde ABD he-
gemonyas› da uluslararas› sistemin yap›s›n› dikey hegemonik bir yap›lanmaya2 zorla-
m›flt›r. Uluslararas› sistemin yap›sal olarak dikey hegemonik yap›lanmas›, esasen II.
Dünya Savafl›’ndan sonra bafllam›fl ve so¤uk savafl sonras› dönemde bütün bileflenle-
riyle belli bir dereceye kadar uluslararas› sisteme nüfuz etmifltir, denilebilir. Yine bu
dönemde özellikle geliflmifl kapitalist devletlerde ve enerji üretici ülkelerde d›fl politi-
kalar›n ticarileflmesi e¤ilimi süreci görülmüfltür. So¤uk savafl sonras›nda d›fl politika-
n›n önceliklerini art›k güvenlik kavram›n›n yerine ekonomik ve ticari öncelikler alma-
ya bafllam›flt›r. 

Ayr›ca, dünyada kaynaklar azal›rken
nüfusun h›zla artmas› ve özellikle dün-
ya nüfusunun % 20’sini oluflturan
Çin’in h›zla büyümesi ve yükselen güç
(rising power) veya meydan okuyucu
(challenger) olarak ortaya ç›kmas›,
uluslararas› sistemin yap›s›n› derinden
etkileyecek ve de¤ifltirecek potansiyeli
ile önemli bir sorun alan›n› teflkil et-
meye bafllam›flt›r. Küresel ekonomiye
üretim yapan Çin’in 1,5 milyar civar›n-
daki nüfusu ile küresel ekonomiden
alaca¤› pay, (küresel ekonominin kay-
naklar›n›n Çin nüfusunu sindirecek
düzeyde olmamas›) h›zl› sanayileflme
ve kentleflmesiyle artan enerji gereksi-
nimi endifle yaratmakta ve bir tehdit
kayna¤› olarak de¤erlendirilmektedir3.
Ayn› flekilde dünya nüfusunun %
17’sini kapsayan Hindistan’›n da h›zla

büyümesi ve artan enerji ihtiyac›, uluslararas› sistemde sistemik de¤iflimlere neden
olabilecek potansiyele sahip kritik bir sorun ortaya ç›karmaktad›r4. Dünyan›n neredey-
se yar›s›n› oluflturan Çin ve Hindistan’› d›flar›da b›rakarak günümüzdeki küresel sorun-
lar› anlaman›n mümkün olmad›¤›/olmayaca¤› anlafl›lmaktad›r.

1 Ayr›nt›l› bir analiz için bkz.,
Towards the 21st Century: Trends in
Past-Cold War International
Security Policy Workshop, 3rd
International Security Forum and 1st
Conference of the PfP Consortium of
Defense Academies and Security
Studies Institutes, Switzerland, 19 -
21 October, 1998,
http://www.isn.ethz.ch/3isf/Online_P
ublications/WS4/Gasteyger.htm#5.
%20The%20”economization%20of
%20politics”. 

2 Kuramsal bir de¤erlendirme için
bkz., Gregg J. Legare, “Neorealism or
Hegemony? The Seven Sisters Energy
Regime”,C. T. Sjolander ve Wyne S.
Cox (der.), Beyond Positivism:
Critical Reflections on International
Relations, Lynne Rienner Publishers,
1994, s. 81–102. 

3 2005–2007 y›llar› aras›nda
Avrupa’n›n petrol ihtiyac› 0,1 milyon
varil artarken, Çin’in 1,2 milyar (10
kat) olarak artmas›, Çin’in küresel
enerji pazar›n› nas›l etkileyece¤ini
nicel olarak göstermektedir. bkz.,
Phillip E. Cornell (der.), Energy
Security and Security Policy: NATO
and the Role of International
Security Actors in Achieving Energy
Security, The NATO School Research
Department, Kas›m, 2007, s.80.

4 Ibid.,  s.9.
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Bununla birlikte, 2000 y›l›ndan itibaren Putin yönetimi ile Rusya’n›n yeniden toparlan-
mas› ve uluslararas› politikaya tekrar büyük güç statüsünde dönme çabas›, enerji kay-
naklar›n› d›fl politikada bir silah arac› olarak kullanma politikas›, Avrasya enerji jeopo-
liti¤ini tekellefltirme politikas› ve Orta Asya ülkelerini tekrar Rus nüfuz alan›na dâhil
etme politikas›, uluslararas› sistemde de¤iflikliklere neden olabilecek bir durum ortaya
ç›karmaktad›r. Di¤er taraftan, Avrupa Birli¤i’nin geniflleme ile birlikte s›n›r ve kimlik
sorunlar›, ekonomik bir birlikten siyasi bir birli¤e geçememe problemleri, bölgesel bir
aktör olmaktan ç›k›p küresel bir aktör olup olamayaca¤› sorusu uluslararas› sistemde
belirsizli¤ini sürdürmektedir. Ayn› flekilde NATO’nun so¤uk savafl sonras›nda geniflle-
me ve dönüflümü çerçevesinde küresel bir örgüt yap›lanmas› e¤iliminin hangi boyuta
ulaflaca¤› veya varl›¤›n› sürdürüp sürdüremeyece¤i, ABD’nin güdümünde kal›p kalma-
yaca¤› mu¤lâkl›¤›n› korumaktad›r. 

Uluslararas› iliflkilerdeki bu e¤ilimlerle birlikte, 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’ye yap›lan
terör sald›r›lar›, genelde uluslararas› sistemin yap›s›nda ve özelde tehdit alg›lamalar›n-
da paradigma de¤iflimine neden olmufltur. Bu tarihten itibaren uluslararas› politikada,
realpolitik ekseni hâkim olmaya bafllam›fl ve güvenlik konular› öncekinden farkl› ola-
rak (Art›k güvenlik siyasi, sosyal, ekonomik ve enerji güvenli¤i olarak alg›lanmaya bafl-
lanm›flt›r.) baflat hâle gelmeye bafllam›flt›r. Bu ba¤lamda, jeopolitik dinamiklerin ön
plana ç›kmas›, d›fl politikalar›n da sert güç ve sert güvenlik ekseninde yap›lanmas›na
yol açm›flt›r. Ancak, so¤uk savafl döneminden farkl› olarak günümüzde sert güç ve gü-
venlik ekseni, yumuflak güç ve güvenlik bileflenleriyle birlikte (Bu ikisinin birleflimi
“ak›ll› güç” olarak da nitelendirilmektedir.) ele al›nmaya bafllanm›flt›r. 11 Eylül 2001 ta-
rihindeki paradigma de¤iflimi, temelde tehdit alg›lamalar›n›n önceden kestirilemez bo-
yutuna iflaret etmekteydi. Bu durum, askerî terminoloji ve dolay›s›yla uluslararas› dip-
lomasiye ‘Ön Al›c›’ (preemptive) olarak adland›r›lan Bush yönetiminin yeni d›fl politika
doktrinini getirmifltir. Ön al›c› kavram›, uluslararas› iliflkiler kuramlar› (realizm ve libe-
ralizm) literatüründe uluslararas› iliflkileri anarfli olarak gören yaklafl›mlarla benzerlik
gösterse de buradaki temel fark›n uluslararas› politikan›n yeni bir boyutu olan kaotik
konjonktür özelli¤idir. Bu durum d›fl politika yap›m›nda ‘ad hoc’ (duruma göre) ve
‘bekle-gör’ (wait-and-see) politikalar› devrinin art›k bitti¤ini ifade etmekteydi. Bunun
anlam›, sadece d›fl politikalar›n yeniden gözden geçirilmesi de¤il ayn› zamanda so¤uk
savafl sonras› belli bir düzene oturmam›fl olan uluslararas› sistemin belirsizli¤inin de
artmas›yd›. 

Güvenli¤in de¤iflen boyutu, bir yandan enerji güvenli¤ini uluslararas› politikan›n gün-
demine tafl›rken öte yandan küresel bir güvenlik örgütü yap›lanmas› içerisinde olan
NATO’nun de¤iflen koflullara uyum sa¤lamas› için devam eden dönüflüm sürecini de
yak›ndan etkilemeye bafllam›flt›r. 

Öncelikle kuramsal ve kavramsal olarak NATO’nun dönüflüm süreci-
ni de¤erlendirmek gerekmektedir. Bu ba¤lamda; NATO’nun so¤uk
savafl sonras› varl›¤›n› sürdürebilmesinin yeni tehditlere karfl› teori-
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de ve pratikte haz›r olmay› ve yeniden yap›lanmay› gerektirdi¤i, bu anlamda da NA-
TO’nun siyasi diyalog, kriz yönetimi ve alan d›fl› faaliyetleriyle küresel güvenlik meka-
nizmas› çerçevesinde dönüflüm sürecine girdi¤i söylenebilir. Ayn› zamanda bu süreç-
te kurumsal ifl birli¤i olarak da NATO’nun di¤er uluslararas› kurumlarla (AB, BM, IEA,
OPEC, ASEAN vb.) ifl birli¤i e¤ilimi de dikkat çekmektedir. Uluslararas› güvenlik siste-
minin düzenleyici bir mekanizmas› kapsam›nda dönüflüm geçiren NATO’nun kurumsal
güvenli¤in cayd›r›c› ifllevi varsay›m›na dayanarak güvenli¤i kurumsallaflt›rma e¤ilimi
içerisinde oldu¤u ifade edilebilir.

NATO’nun dönüflümünün bir di¤er boyutu da geniflleme stratejisidir. NATO’nun yeni
üyelerini bünyesine katarak küresel ölçekte bir güvenlik toplulu¤u hâline gelmeye ça-
l›flt›¤› anlafl›lmaktad›r. Ancak NATO, bünyesine katt›¤› bu yeni üyelerle birlikte yeni so-
runlarla karfl›laflm›flt›r. Bunlardan biri  enerji güvenli¤i sorunudur. 1999 y›l›nda Polon-
ya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan’›n ve Mart 2004 tarihinde Bulgaristan, Estonya, Le-
tonya, Litvanya, Romanya, Slovakya, Slovenya ülkelerinin üyeli¤i ile NATO bir anlam-
da Rusya ile komflu hâline gelmifltir. Bu ülkelerin Rusya’ya enerji ve boru hatlar› konu-
sundaki ba¤›ml›l›¤›, ayn› zamanda siyasi bir sorun da yaratmas›, NATO’nun do¤rudan
stratejik konseptini yeniden gözden geçirmesini gerekli k›lmaktad›r. 

Ayr›ca, enerji güvenli¤inin küresel güvenli¤in bozucu bir girdisi olmas› nedeniyle NA-
TO’nun enerji güvenli¤i alan›nda da bir iflleve sahip olmas› gerekti¤i tart›fl›lmaya bafl-
lanm›flt›r. Ancak buradaki bir di¤er sorun da bir konunun bir defa güvenlik konusu hâ-
line getirilince daha sonra güvenlik alan›n›n d›fl›na ç›kar›lamamas›d›r. Bununla birlik-
te, enerji güvenli¤inin paradoksal olarak ifl birli¤i ve çat›flma unsurlar›n› bir arada ba-
r›nd›rmas› da baflka bir sorun alan›n› oluflturmaktad›r. Buna karfl›n, çözümün kolektif
kurumsal ifl birli¤inin gelifltirilmesi oldu¤u söylenebilir. Bu görüflün temelde Karl De-
utsch’un teoride ‘güvenlik toplulu¤u’ yaklafl›m›na5 dayanmaktad›r. Bu görüfle göre;
karmafl›k karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k6 iliflkilerinin oldu¤u sistemde, devletlerin güvenlik ç›karla-
r›n›n korunmas› amac›yla güvenlik alan›nda ifl birli¤inin kurumsallaflt›r›ld›¤› mekaniz-
malara eklemlenme ihtiyac› hissetti¤i düflünülmektedir. Bu anlamda Neo-Con’lar,
enerji güvenli¤i sorununun kolektif kurumsal güvenlik kapsam›na dâhil edilmesi ge-
rekti¤ini ileri sürmektedir7. 

Di¤er taraftan, uluslararas› kurumlar›n devletlerin ç›karlar›n›n bir sonucu oldu¤unu
savunan liberal kurumsalc›lar8, uluslararas› sistemin sürekli bir güvenlik rekabeti içeri-
sinde oldu¤unu ve bu ba¤lamda kurumsal ifl birli¤inin s›n›rl› oldu¤unu ileri sürmekte-
dirler. Uluslararas› sistemin dikey hegemonik yap›s› çerçevesinde uluslararas› kurum-
lar›n hegemonun politikalar› için bir meflruiyet kayna¤› ve onun ç›karlar›n›n bir kolay-
laflt›r›c›s› ifllevine yarad›¤› ifade edilmektedir9. Bu düzlemden hareketle, enerji güven-
li¤inin NATO’nun stratejik konseptine dâhil edilmesinin ABD hegemonyas›n›n enerji
alan›na yay›lmas›n›n bir parças› oldu¤u flüphelerini akla getirmektedir. 

Bu ba¤lamda, enerji güvenli¤i rekabetinin de güvenlik rekabeti kapsam›nda yeni bir re-
kabet alan› yarataca¤› düflünülmektedir. Bu çerçevede s›f›r toplaml› oyundaki (zero-
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5 Bu yaklafl›m hakk›nda ayr›nt›l› bilgi
için bkz., K. W. Deutsch, The Analysis
of International Relations, 3rd. Ed.
Prentice-Hall, 1988.

6 Karmafl›k karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k tezleri
için bkz., Robert O. Keohane ve
Joseph S. Nye, Power and
Interdependence, 2nd Ed. Harvard
University Pres, 1989.

7 Eugene Gholz ve Daryl G., “Energy
Alarmism: The Myths That Make
Americans Worry about Oil”, CATO
Institute, April 2007, s. 16,
http://www.cato.org/pubs/pas/pa58
9.pdf.

8 John J. Mearsheimer. ‘Back to the
Future: Instability in Europe after the
Cold War’ International Security,15,
1, Summer 1990, s. 5–56. 

9 Mohammed Nuruzzaman, “Liberal
Institutionalism and Cooperation in
the Post-9/11 World”,
http://www.cpsa-acsp.ca/papers-
2006/Nuruzzaman.pdf.



10 NATO’nun ç›karlar›n dengelenmesi-
ni sa¤layabilece¤i düflünülmektedir.

bkz., Cornell, Energy Security …, s.23.

11 Jamie Shea, “Energy Security:
NATO’s Potential Role”, NATO

Review, 2006,
http://www.nato.int/docu/review/200

6/issue3/english/special1.html.

12 Ayr›nt›l› tart›flma için bkz., Tarcisio
Gazzini, “NATO’s Role in the

Collective Security System”, Journal
of Conflict & Security Law, Cilt 8, No
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13 Nato’nun geniflleme süreci için bkz.,
Terry Terriff et al., “One in All in?
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sum game) birinin kazand›¤› ve di¤erinin tamamen kaybetti¤i mutlak kazanç anlay›fl›-
na dayanan bir enerji jeopoliti¤inin geçerli olmas›, güvenlik rekabetinin di¤er boyutu-
nu göstermektedir. Buna karfl› kurumsalc›lar, uluslararas› sistemin so¤uk savafl sonra-
s› ço¤ulcu ve karmafl›k karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k iliflkisi içerisindeki etkileflim sürecinin ku-
rumsal ifl birli¤i çerçevesinde ç›karlar›n dengelenmesini10 sa¤lad›¤›n› savunmaktad›r-
lar. Bu do¤rultuda, Neo-Con’lar taraf›ndan üretici ve tüketici ülkelerin farkl› enerji gü-
venli¤i politikalar›n›n NATO’da kurumsal bir ifl birli¤i çerçevesinde ortak bir enerji gü-
venli¤i yaklafl›m›n›n belirlenebilece¤i savunulmaktad›r11. Di¤er bir ifadeyle, enerji kay-
naklar›n›n da¤›l›m›ndaki dengesizlik sorununun kurumsal ifl birli¤ini gerektirdi¤i ileri
sürülmektedir. Enerji güvenli¤indeki bu asimetrik ba¤›ml›l›k sorunundaki negatif etki-
lerin kurumsal mekanizmalar vas›tas›yla pozitif ç›kt›lara (simetrik karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤a)
çevrilebilece¤i düflünülebilir.

‹ki kutuplu dünyada Varflova Pakt›’n›n çökmesinin ard›ndan geliflen süreçte NATO’nun
gelece¤inin ve misyonunun belirsizleflmesi, varl›¤›n› devam ettirip ettiremeyece¤i ko-
nusunda tart›flmalara neden olmufltu. Bir savunma örgütü olan NATO’nun 1995 tari-
hinde Bosna-Hersek ve 1999’da Yugoslavya müdahalesi, örgütün yap›sal dönüflümü-
nü sa¤lam›flt›r12. Bundan sonra NATO, sadece askerî bir ittifak örgütü de¤il ayn› za-
manda bir güvenlik örgütü yap›s›na da bürünmüfltür. Böylece NATO, varl›¤› ve gelece-
¤i hakk›ndaki tart›flmalara son vermifl ve bu dönüflüm çerçevesinde eski Sovyet ülke-
lerinin ittifaka dâhil edildi¤i bir geniflleme süreci içine girmifltir13. Do¤u Avrupa ülkele-
rinin NATO’ya kat›l›m› ve enerji jeopoliti¤indeki geliflmeler, örgütün gündemine enerji
güvenli¤inin de girmesine yol açm›flt›r14. 

So¤uk savafl sonras› dönemde enerji, uluslararas› diplomaside devletlerin d›fl politika
arac› olarak kullan›lm›fl, bu uygulama enerjiyi ekonomik bir vas›ta olmaktan ç›karm›fl,
siyasi bir vas›ta hâline getirmifltir. Enerjinin siyasi bir araç olarak kullan›lmas› ise ko-
nuyu bir güvenlik meselesi hâline getirmifl ve devletler enerji güvenli¤ine d›fl politika
öncelikleri aras›nda yer vermeye bafllam›fllard›r. Güvenlik kavram›ndan yola ç›k›ld›¤›
takdirde enerji güvenli¤i meselesi do¤al olarak, uluslararas› bir boyut kazanmaktad›r.
Bu ba¤lamda, enerji güvenli¤i, NATO gündemine getirilerek enerji güvenli¤inin küre-
sel platforma tafl›nmas› ve bir güvenlik sorunu olarak alg›lanmas› sa¤lanm›flt›r..

11 Eylül 2001 sald›r›lar›ndan sonra ortaya ç›kan güvenlik kavram› ve alg›lamalar›nda-
ki paradigma de¤iflimi15, uluslararas› iliflkilerde enerji merkezli güvenlik anlay›fl›n› da
içermektedir16. Bu anlay›fl›n bir sonucu olarak ABD, küresel güvenlik ba¤lam›nda ener-
ji güvenli¤ini NATO’nun gündemine tafl›m›fl ve enerji güvenli¤i 21. yüzy›lda uluslara-
ras› politikan›n en önemli gündem konular›ndan biri hâline gelmifltir. Enerji güvenli¤i-
nin NATO’nun gündemine tafl›nmas›nda baz› geliflmeler önemli rol oynam›flt›r. Rus-
ya’n›n Ocak 2006 tarihinde Ukrayna’n›n do¤al gaz›n› kesmesi ile uluslararas› politika-
n›n gündemine gelen enerji güvenli¤i sorunu17, Putin yönetiminin bu yöntemi bir al›fl-
kanl›k (özellikle eski Sovyet ülkelerinde nüfuz kazanmak ve Avrupa ülkelerini enerji si-
lah›yla ba¤›ml› yapma politikas›) hâline getirmesi ile ön plana ç›km›flt›r. Ayr›ca, ‹ran’›n
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nükleer program› nedeniyle ekonomik ambargo ve izolasyona tabi tutulmas›, küresel
enerji güvenli¤inde bir risk faktörü olmufltur. Bununla birlikte; Irak (2003 Irak’›n ABD
taraf›ndan iflgali ve istikrars›z yap›s›n›n devam etmesi), Nijerya ve Meksika’daki enerji
üretim tesislerindeki sabotaj ihtimalleri, enerji arz›n›n sürekli ve güvenli bir flekilde et-
kili gerçekleflmesini engelleyebilecektir. El-Kaide ve di¤er terör örgütlerinin enerji üre-
tim tesis ve boru hatlar›na eylem riski, hem enerji fiyatlar›n›n artmas›na hem de ener-
ji güvenli¤inin uluslararas› güvenlik organizasyonlar› çerçevesinde ele al›nmas›na yol
açm›flt›r. 

NATO’nun enerji güvenli¤i konusunu tart›flmaya bafllamas›na
birtak›m etkenler etkili olmufltur. Terör ve El-Kaide tehditi, Irak
ve Nijerya’daki petrol rafinerilerine sabotaj ve terör tehditleri,
‹ran’›n nükleer program›, ambargo ve bunun Körfez Bölge-
si’nde potansiyel istikrars›zl›k kayna¤› olmas›, genel olarak Or-
ta Do¤u ve Afrika’daki istikrars›zl›klar, Kafkasya ve Orta As-
ya’daki fay hatlar›, dondurulmufl çat›flmalar, enerji sektörün-
de kamulaflma e¤ilimi, Rusya’n›n enerjide tekelci ve hege-

monyac› politika izlemesi ve 2007 y›l›ndan itibaren petrol fiyatlar›ndaki rekor art›fl,
Rusya’n›n Ocak 2006 tarihinde Ukrayna’n›n do¤al gaz›n› kesmesi olay›ndan sonra
enerji güvenli¤i sorununun tart›fl›lmaya bafllanmas›, ivme kazanm›flt›r18. 

‹lk defa NATO, enerji güvenli¤ine 1999 stratejik konseptinde19 referans vermifltir. An-
cak, enerji güvenli¤i 2006 y›l›ndan itibaren yo¤un bir flekilde uluslararas› gündeme
gelmifltir. fiubat 2006 tarihinde 42. Münih Güvenlik Politikas› Konferans›’nda enerji
güvenli¤i meselesi bir gündem maddesi olarak tart›flmaya aç›lm›flt›r. Burada NATO Ge-
nel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, enerji güvenli¤ini bir güvenlik konusu olarak NA-
TO’nun ilgi alan›na dâhil etmesi gerekti¤ini vurgulam›fl20, NATO’nun deniz ulafl›m›nda
jandarmal›k rolü oynayaca¤›n› ifade etmifltir. Ayn› ay içerisinde Prag Enerji Güvenli¤i
Teknolojisi Forumu’nda enerji güvenli¤i konusu a¤›rl›kl› olarak tart›fl›lm›fl21, Konferans
baflkan› Rosner, enerji güvenli¤ini sa¤lamak için NATO ve AB aras›nda Avrupa-Atlan-
tik Ortakl›k Konseyi d›fl›nda yeni bir enerji ittifak›n›n kurulmas›n› önermifltir. Özellikle
Polonya gelecek enerji krizlerine karfl› NATO’nun bir enerji ittifak› olmas›n› teklif etmifl
ve ‘Hepimiz birimiz için birimiz hepimiz için!’  prensibi çerçevesinde hareket etmesi ge-
rekti¤ini vurgulam›flt›r22. ABD’deki yeni muhafazakârlar (Neo-Con’lar) da NATO’nun
enerji güvenli¤ini güvenlik konseptine dâhil etmesi gerekti¤i üzerinde durmufllard›r23.
Bu ba¤lamda, NATO’nun ABD etkisinde bir güvenlik örgütü oldu¤u dikkate al›nd›¤›n-
da, ittifak›n enerji güvenli¤ini güvenlik konseptine dâhil etmesi kuvvetle muhtemeldir.

12–13 Temmuz St. Peterburg’taki G–8 Zirvesinde ve 28–29 Kas›m 2006 NATO Riga Zir-
vesinde24 ise enerji güvenli¤i daha önce olmad›¤› kadar a¤›rl›kl› olarak tart›fl›lm›flt›r.
ABD’li D›fl Politika Kurumu Dekan› cumhuriyetçi Senatör Lugar’›n, üye bir ülkeye ener-
ji ambargosunun NATO’ya karfl› yap›lm›fl bir hareket olarak alg›lanaca¤›n›n alt›n› çiz-
mesi dikkat çekmifltir25. Zirvede NATO’nun enerji güvenli¤i konusunda hiçbir fley yap-
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18 The NATO School Energy Security
Conference, Issue Paper No.
2007–03, A¤ustos 2007, PKSOI, s.1-
4, s.1.

19 Buna göre, NATO, enerji kay-
naklar›n›n ulafl›m›ndaki kesinti kriz-
lerini bir tehdit alg›lamas› olarak
kabul etmifltir. bkz., The Alliance’s
Strategic Concept, Approved by the
Heads of State and Government

Participating in the Meeting of the
North Atlantic Council in
Washington D.C. on 23rd and 24th
April, 1999,
http://www.nato.int/docu/pr/1999/p
99-065e.htm.

20 Orijinal konuflma metni için bkz.,
http://www.securityconference.de/k
onferenzen/rede.php?menu_2006=&
menu_2008=&menu_konferen-
zen=&sprache=en&id=169&

21 Tart›flmalar için bkz.,
http://www.iags.org/natoforum.htm;
http://www.globalsecurity.org/mili-
tary/library/news/2006/02/mil-
060224-rferl01.htm.

22 Orijinal konuflma metni için bkz.,
http://www.securityconference.de/k
onferenzen/rede.php?menu_2008=&
menu_konferenzen=&sprache=en&i
d=206&; http://www.globalsecuri-
ty.org/military/library/news/2006/02
/mil-060224-rferl01.htm.

23http://www.securityconference.de/
konferenzen/rede.php?menu_2007=
&menu_konferenzen=&sprache=en
&id=192&; http://www.nato-
otan.org/docu/review/2007/issue4/e
nglish/interview2.html.

24 Riga Zirvesi Bildirgesi için bkz.,
http://www.nato
pa.int/default.asp?CAT2=886&CAT1
=20&CAT0=2&COM=1007&MOD=0
&SMD=0&SSMD=0&STA=&ID=0&P
AR=0&PRINT=1.

25 Tart›flma metni için bkz., Vladimir
Socor, “LUGAR Urges Active Role for
NATO in Energy Security Policy”,
Eurasia Daily Monitor, Cilt 3, No.:
222,
http://www.jamestown.org/edm/arti
cle.php?article_id=2371701;
Konuflma metni için bkz.,
http://www.accessmylibrary.com/co
ms2/summary_0286-
27912859_ITM.
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26 Riga Zirvesi Bildirgesinin orijinal
metni için bkz.,

http://www.nato.int/docu/pr/2006/p
06-150e.htm.

27http://www.natoschool.nato.int/inte
rnet_energy_conference/Agenda.pdf;
http://www.iags.org/natoforum.htm.

28 World Energy Outlook 2004, IEA. 

29 World Energy Outlook 2004, IEA.. 

30 Orta Do¤u, dünya petrol rezerv-
lerinin % 61’ine sahip olarak küresel
enerji güvenli¤i için kritik bir öneme

sahiptir. Bölgenin istikrars›z yap›s› ve
potansiyel nükleer bir ‹ran, küresel

enerji güvenli¤i için d›fllanamayacak
bir tehdit kayna¤› oluflturmaktad›r.

Jamie Shea, “Energy Security: NATO’s
Potential Role”, NATO Review,

Sonbahar 2006,
http://www.nato.int/docu/review/200

6/issue3/english/special1.html.

mamas› bir sorumsuzluk olarak nitelenirken enerjinin diplomaside bir silah gibi kulla-
n›lmas› bir tehdit unsuru olarak de¤erlendirilmifltir. Neticede, yay›nlanan Riga Bildir-
gesinin26 45. maddesinde NATO, resmî olarak ittifak›n güvenlik ç›karlar›n› etkileyen
enerji altyap› güvenli¤i risklerine karfl› koordineli uluslararas› çabay› destekledi¤ini or-
taya koymufltur. Görüldü¤ü gibi NATO’nun sorumlulu¤u enerji altyap› güvenli¤ini des-
tekledi¤i vurgusundan öteye gitmemifltir. Fakat, resmî olarak ilk defa NATO belgeleri-
ne giren enerji güvenli¤inin önümüzdeki süreçte NATO’nun güvenlik konseptine dâhil
edilece¤i düflünülmektedir. Son olarak 19–20 Temmuz 2007 tarihindeki NATO Savun-
ma Kolejinin düzenledi¤i Enerji Güvenli¤inin Sa¤lanmas› Konferans›’nda NATO’nun
olas› enerji güvenli¤i tan›mlamas› ve potansiyel rolü tart›fl›lm›fl, enerji güvenli¤i, üre-
tici, tüketici ve transit ülkeler aç›s›ndan de¤erlendirilmifltir27. 

Öncelikle NATO’nun küresel enerji güvenli¤i kapsam›nda oynaya-
ca¤› rolün dayand›¤› temel saikleri oluflturan parametrelerin be-
lirtilmesi gerekmektedir. Dünyadaki en önemli enerji olan petrol
rezervleri ba¤lam›nda küresel enerji güvenli¤inin boyutunu, üre-

tim-tüketim dengesi ve bunlar›n hangi aktörlerin kontrolünde oldu¤u göstermektedir.
Nicel veriler ›fl›¤›nda dünyadaki petrol ve do¤al gaz kefliflerinin küresel üretime ba¤l›
olarak küresel petrol rezervlerinin art›fl›na bakt›¤›m›zda; son on y›lda keflfedilen yeni
enerji havzalar›n›n rezervlerinin üretilen enerjinin ancak yar›s›n› karfl›lad›¤› görülecek-
tir28.

Tablo 1: Küresel Üretime Ba¤l› Olarak Petrol Rezervlerinin Art›fl›29

Bununla birlikte, dünyada tüketilen birincil enerjinin büyük ço¤unlu¤unu petrol (%40)
oluflturmakta olup bunu do¤al gaz (%23) takip etmektedir. Petrolden sonra 21. asr›n
enerjisi olarak da önem kazanmaya bafllayan do¤al gaz rezervleri ve boru hatlar› me-
seleleri de enerji güvenli¤i sorunun di¤er bir boyutunu oluflturmaktad›r. 

Özellikle Sovyetler Birli¤i’nin çöküflünden sonra Hazar Havzas›’n›n küresel enerji paza-
r›nda Orta Do¤u30 enerji kaynaklar›na bir alternatif olarak ortaya ç›k›fl› ve Bat› pazar-
lar›na ulaflt›r›lmas› sorunlar› da küresel enerji güvenli¤inde önemli bir sorun alan›n›
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oluflturmaktad›r. Bu hidrokarbon kaynaklar›n›n Rusya tekelinde Bat› pazarlar›na ulafl-
t›r›lmas› ve Putin yönetiminin bunu d›fl politikada bir silah arac› olarak kullanmas›, kü-
resel enerji güvenli¤i sorununun önemli bir parças›n› oluflturmaktad›r. Örne¤in Rus-
ya’n›n Ocak 2006 tarihinde Ukrayna’n›n do¤al gaz ak›fl›n› kesmesi ve bunu siyasi bir
manivela arac› olarak kullanmas›, Avrupa Birli¤i’nin enerji güvenli¤i sorununa önem
vermesini sa¤lam›flt›r. Genel olarak bu olay, küresel enerji güvenli¤i sorununu günde-
me tafl›m›flt›r. Küresel enerji güvenli¤i sorununu gündeme tafl›yan bu olay, 1973 pet-
rol krizinden sonra küresel enerji sorununda ikinci milat olarak nitelendirilebilir. 

Hazar Havzas›’n› küresel enerji pazar›nda önemli k›lan unsurun bölgenin rezerv potan-
siyelleri, bölge ülkelerinin Bat› ile yak›nlaflma çabalar› ile Orta Do¤u’dan görece daha
istikrarl› bir bölge olmas›d›r denilebilir. Hazar Havzas›’n›n ispatlanm›fl petrol rezervle-
ri, 17-44 milyar varil (2,5–5,9 milyar ton) ve do¤al gaz rezervleri ise 232 Tcf (trilyon
kübik feet) veya 656 trilyon m3 (trilyon kübik metre) civar›nda oldu¤u tahmin edilmek-
tedir. Bu noktada petrol rezervi yönünden zengin olan ülkelerin ayn› zamanda do¤al
gaz rezervi yönünden de zengin oldu¤unu söylemek yanl›fl olmaz.

Tablo 2: Hazar Havzas› Petrol ve Do¤al Gaz Rezervleri31
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31 E‹A (ABD Hükümetinin Resmi
Enerji ‹statistik Kurumu) Temmuz
2006,
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/
Caspian/images/caspian_balances.p
df.



32 Enerji güvenli¤inin jeo-ekonomik
boyutu, genel olarak Hazar enerji

rezervleri, boru hatlar› güzergâhlar›,
arz/talep ve üretim tüketim, fiyat
alternatifleri olarak ele al›n›rken

jeopolitik boyutu ise Hazar
ülkelerinin devlet sistemleri (tek

adam yönetimi, k›r›lgan yap›),
Rusya’n›n Gazprom silah›, d›fl poli-

tikada bir silah arac› olarak
kulllan›lmas› olarak ele al›nmaktad›r.
Ancak bunlar›n birbirinden ba¤›ms›z

olarak de¤erlendirilmesi mümkün
de¤ildir. Bu boyutlar›n bütüncül bir

perspektif çerçevesinde ele al›nmas›
gerekmektedir. Hazar’daki “Yeni
Oyun” olarak nitelendirilen güç

mücadelesi de bu boyutlar›n
birleflimini ifade etmektedir. bkz.,

Mert Bilgin, “New Prospects in the
Political Economy of ›nner-Caspian
Hydrocarbons and Western energy

Corridor Through Turkey”, Energy
Policy 35 (2007), s.6383-6394,

s.6393.

33 Rusya, do¤al gaz rezervleri (1.680
trilyon kubik metre, tcf) bak›m›ndan

dünyada birinci s›rada yer
almaktad›r. bkz., Ibid., s.6384.

34 Rusya’n›n Gazprom’u (Putin yöne-
time geldikten sonra bu flirketi tama-

men devlet kontrolüne alm›fl ve
Gazprom adeta Rus d›fl politikas›n›n
en önemli bir arac› hâline gelmifltir.)
jeopolitik bir silah olarak kullanmas›
ve Ocak 2006’da Ukrayna’n›n gaz›n›

kesmesi olay›, Avrupa’n›n enerji
güvenli¤i  sorununu gündeme

almas›na yol açm›flt›r. Rusya’n›n
güvenilir bir enerji tedarikçisi olup
olmad›¤› Avrupa içinde sorgulan-

maya bafllanm›flt›r. bkz., Bilgin, New
Prospects ... s. 6391. 

35 Dominique Finon ve Catherine
Locatelli, “Russian and European Gas
Interdependence: Can Market Forces
Balance Out Geopolitics?”, Cahier de
Recherche Lepii, Série EPE N° 41 bis,

Ocak 2007, s. 1-36, s.2;
http://web.upmf-

grenoble.fr/iepe/textes/Cahier-lepii-
1-2007.pdf.

Hazar enerji jeopoliti¤inde birbirine rakip boru hatlar› projeleri nedeniyle s›f›r toplam-
l› oyun (zero-sum game) olarak tan›mlanan ve 1990’l› y›llar›n sonlar›nda bafllay›p
2000’li y›llarda ivme kazanan Hazar boru hatlar› rekabeti, literatürde jeopolitik ve jeo-
ekonomik güç mücadelesi32 anlam›nda ‘Yeni Oyun’ olarak nitelendirilmektedir. Bölge-
deki mevcut boru hatlar›n›n Rusya topraklar›ndan geçmesi, Putin yönetiminin tekelci
enerji politika izlemesi ve boru hatlar›n› uluslararas› diplomaside siyasi bir bask› arac›
olarak kullanmas›, Hazar enerji jeopoliti¤inin önemli bir sorun alan›n› oluflturmakta-
d›r. Hazar’daki enerji kaynaklar› ve boru hatlar› üzerindeki bu realpolitik eksendeki re-
kabet, enerji güvenli¤i sorununu son dönemlerde gündeme tafl›m›flt›r. 

Tablo 2: Hazar Enerji Havzas›ndan Dünya Pazarlar›na Mevcut ve Tasarlanan Petrol ve
Do¤al Gaz Boru Hatlar›

Rusya, dünya petrol rezervlerinin % 6’s›na ve do¤algaz›n33 % 30’una sahip bölgesel ve
potansiyel büyük güç olarak Hazar enerji jeopoliti¤inde ve küresel enerji sektöründe
belirleyici aktörlerden biridir. Ancak, Avrupa’n›n do¤al gaz ihtiyac›n›n büyük bir k›sm›-
n› karfl›layan Rusya’n›n bu durumu d›fl politikada siyasi bask› arac› olarak kullanmas›34,
Avrupa’n›n enerji güvenli¤i sorununa neden olmaktad›r. fiu an için AB’nin Rusya’ya %
40 oran›nda35 ba¤›ml› olmas› önemli bir sorun yaratmamakta ise de gelecekte AB’nin
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artan ihtiyac›na36 oranla bu ba¤›ml›l›¤›n da artmas› önemli bir sorun oluflturabilecek
potansiyele sahiptir. Bununla birlikte, Rusya’n›n Avrupa’ya ithalat ba¤›ml›l›¤›37 (gaz it-
halat›n›n % 90’n›n› Avrupa’ya yapt›¤›38) oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, Avrupa ile Rus-
ya aras›nda görece bir karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k oldu¤u söylenebilir. Ayr›ca, Almanya ile Rus-
ya aras›nda simetrik bir ba¤›ml›l›k39 olsa da AB’nin di¤er üyeleri ve özellikle Balt›k ve
Do¤u Avrupa ülkelerinin40 % 50’nin üzerindeki ba¤›ml›l›klar› bu ülkeleri Rusya’n›n bas-
k›s›na karfl› k›r›lgan yapmaktad›r. Di¤er taraftan, enerji üretiminin yetersiz yat›r›m ve
di¤er koflullardan dolay› 2005 y›l›ndan beri düflme e¤ilimine girmesi ve altyap› yeter-
sizli¤i, Rusya’n›n tekelci enerji politikas›n›n ve enerji sektörünü d›fl yat›r›ma açmama
politikas›n›n sürdürülebilir olmad›¤›n› göstermektedir. Bu durum, Avrupa-Atlantik
dünyas›n›n enerji güvenli¤inde bir sorun olarak alg›lanmaktad›r. Buna karfl› NATO,
Rusya’n›n bu aç›¤›n› kullanarak Rusya’y› d›fla aç›lmaya ve enerji sektörünü pazar eko-
nomisi ilkelerine göre düzenlemeye zorlayabilir.  

Di¤er taraftan, enerji kaynaklar›n›n durumu,
rezervlerin homojen olmayan da¤›l›m›, yat›r›m
ihtiyaçlar›, üretim-tüketim dengesi, arz-talep
senaryolar› ve alternatif kaynaklar önemli ol-
du¤u kadar ülkelerin enerji politikalar› ve ge-
nelde politik risk ve etkenler, jeopolitik güç mü-
cadeleleri de enerji güvenli¤i için dikkate al›n-
mas› gereken faktörlerdir. Bununla birlikte,
enerji pazar›nda piyasa düzenlemeleri, yat›r›m
koflullar› ve maliyetleri, karteller (OPEC, flirket-
ler vb.), borsa spekülatörleri (flirketler, al›m-sa-
t›m kurulufllar›, vb.) de enerji güvenli¤ini etkile-
yen unsurlard›r41. Bunlardan baflka, enerji gü-
venli¤i sorununda genelde politik müdahaleler,
ambargolar, iflgal ve çat›flmalar, sabotaj ve te-
rörist sald›r›lar, teknik aksakl›klar, yetersiz yat›-

r›m gibi nedenlerle karfl›lafl›ld›¤› görülmektedir42. 

Ayr›ca, dünya enerji rezervlerinin43 % 95’inin devletler taraf›ndan kontrol edilmesi44,
devletlerin enerji kaynaklar›n› kamulaflt›rmas›45 ve d›fl politikada bir silah arac› olarak
kullanmalar›, enerji sektörünün siyasallaflt›r›lmas› olarak önemli bir problem kayna¤›
olarak de¤erlendirilebilir. Bunun anlam›, enerji pazar›nda belirleyici aktörün devlet ol-
du¤unu göstermektedir. Enerji jeopoliti¤inde aktör say›s›n›n fazla ve çeflitli olmas›,
enerji güvenli¤i sorunun küresel ve karmafl›k bir mesele olmas›na neden olmaktad›r.
Küresel enerji pazar›nda aktörlerin ço¤unlu¤unu ve hâkim unsurunu devletler olufltur-
sa da çokuluslu enerji flirketleri, uluslararas› borsalar, uluslararas› finans ve yat›r›m flir-
ketleri ve uluslararas› örgütler (IEA, OECD, OPEC vs.) gibi çeflitli aktörler de söz konu-
sudur. 

41

36 2006 y›l›ndaki AB Yeflil Kitaba
göre, Avrupa’n›n enerji ba¤›ml›l¤›n›n
2030’da % 75 oran›na yükselece¤i
tahmin edilmektedir. Dominique
Finon et al. Russian and European
Gas Interdependence .., s.5

37 Rusya, Avrupa’n›n % 44 do¤al gaz ve
% 30 petrol ihtiyac›n› karfl›lamaktad›r.
bkz., Bilgin, New Prospects … s. 6391.

38 Dominique Finon et al, Russian and
European Gas Interdependence …, s.7.

39 Almanya’n›n Rusya’ya ba¤›ml›l›¤›
% 36 civar›ndad›r. Ayr›ca,
Almanya’n›n Rusya’n›n d›fl
ticaretinde birinci s›rada yer almas›
iki ülke aras›nda karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k
oluflturmaktad›r. bkz., Ibid., s.2.

40 Balt›k ülkelerinin Rusya’ya
ba¤›ml›l›¤› % 100, Slovakya % 100,
Çek %80, Avusturya % 73,
Macaristan % 63, Polonya % 50,
Yunanistan % 86, Fransa ve ‹talya %
26 oran›ndad›r. bkz., Ibid., s.35

41 Küresel enerji pazar›ndaki son
geliflmeler hakk›nda ayr›nt›l› ve ista-
tistiki verileri için bkz., World Energy
Outlook 2006, IEA,
http://www.iea.org/textbase/nppdf/f
ree/2006/weo2006.pdf.

42 Robert M. Cutler, “Recent
Development in Cooperative Energy
Security”, Oil, Gas & Energy Law
Intelligence, Say› 5, No.;4, Ekim 2007,
http://www.robertcutler.org/CES/pdf
/ar07oge.pdf.

43 Dünya petrol rezervlerinin %85-
90’›n›n ve do¤al gaz rezervlerinin ise
%74’ünün do¤rudan devletler
taraf›ndan kontrol edilmektedir.
Di¤er k›sm›n› çokuluslu enerji flirket-
leri (Exxon-Mobil, Shell, BP, Total,
ENI) kontrol etmektedir. Cornell, The
Energy Security …, s. 94.

44 Ibid., s.26; Ayr›ca, devletlerin enerji
kaynaklar› üzerindeki kontrolüne
dair detayl› bir araflt›rma için bkz.,
Danila Bochkarev ve Greg Austin,
“Energy Sovereignty and Security:
Restoring Confidence in a
Cooperative International System”,
Policy Paper, 1/2007, The EastWest
Inst›tute, s.1-33,
http://www.ewi.info/pdf/2007%200
126%20Energy%20Policy%20Paper
1.pdf.

45 Bu e¤ilim enerji fiyatlar›n›n art-
mas›na da neden olmaktad›r. bkz.,
Shea, Energy Security …, s.1
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46 Daniel Yergin, “Ensuring Energy
Security”, Foreign Affairs, Say› 85,

No. 2, s.69-82, s.82. 

47 Celeste a. Wallender, “The
Economization, Rationalization and

Normalization of Russian foreign
Policy”, PONARS Policy Memo 1,

Harvard University, A¤ustos, 1997,
http://www.csis.org/media/csis/pubs/

pm_0001.pdf.

Genel olarak, enerji güvenli¤inin sa¤lamlaflt›r›lmas› için birtak›m ad›mlar›n at›lmas›
gerekmektedir. Öncelikle, enerji güvenli¤i için temel ilkenin çeflitlendirme stratejisi46

olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bunun anlam›, hem kaynak çeflitlili¤i (özellikle fosil
yak›tlar›n haricinde farkl› enerji türleri) hem de arz (farkl› ülkelerin alternatif olarak
kullan›lmas›) çeflitlili¤idir. Birincisi uzun vadeli iken ikincisi çoklu boru hatlar› rekabe-
tini ifade etmektedir. ‹kinci ilke olarak ortak yat›r›mlar›n art›r›lmas› ki üretici ve tüke-
tici ülkeler aras›nda karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤› oluflturmas› aç›s›ndan önemlidir. Üçüncü
ad›m olarak daha önce ifade edilen kurumsal ifl birli¤i çerçevesinde ortak yaklafl›mla-
r›n belirlenmesidir. Özellikle, NATO’nun bu stratejiyi gerçeklefltirmesi çok zor de¤ildir. 

Bu nedenlerle enerji güvenli¤i olgusunun küresel bir mesele olarak ulusal s›n›rlar› afl-
mas› ve çok boyutlu olmas›, uluslararas› ortak bir yaklafl›m› zorunlu k›lmaktad›r. Bu-
nun için uluslararas› bir enerji güvenlik sisteminin infla edilmesi gerekmektedir. Ancak,
enerji güvenli¤inin tek bir uluslararas› örgütün -NATO- tekeline girmesi de kamplafl-
ma ve kutuplaflmalar› art›racak potansiyeli nedeniyle ciddi riskler bar›nd›rmaktad›r. 

Enerji güvenli¤inin üretici, tüketici ve transit ülkeler taraf›ndan
farkl› tan›mlanmas›, enerji güvenli¤i sorununun temel nedenini
oluflturmaktad›r. Tüketici ülkeler için enerji güvenli¤i, devlet
kontrolü, ucuz ve kesintisiz arz›n sa¤lanmas› iken üretici ülkeler
için ise yüksek fiyat, pazar ekonomisi ilkelerinin geçerli oldu¤u
liberal bir enerji sektörü, enerjiyi çeflitlendirilmifl hatlardan ucu-
za temin etmek, kesintisiz arz ve yat›r›mlara ortak olma olarak

alg›lanmaktad›r. Transit ülkeler için ise boru hatlar›n›n kendi topraklar›ndan geçmesi
ve bundan sürekli gelir temini ve jeopolitik öneminin artmas› olarak de¤erlendirilmek-
tedir. Örne¤in üretici bir ülke olarak Rusya’n›n enerji güvenli¤inden kastetti¤i; hem ül-
ke enerji kaynaklar›n›n, enerji sektörünün hem de bölgedeki enerji sektörü üzerinde
hegemonya kurarak bu enerjiyi devlet tekelinde yüksek fiyatla dünya pazarlar›na sat-
mak ve bunu d›fl politikada bir araç olarak kullanmak oldu¤u görülmektedir47. 

Bu anlamda Rusya’n›n enerji güvenli¤i, bir anlamda tüketici ülkelerin enerji güvensiz-
li¤i olarak nitelendirilebilir. Üretici bir ülke olarak Avrupa için enerji güvenli¤inin do-
¤al gazda kesintisiz enerji arz›d›r. ABD için ise enerji güvenli¤i, düflük fiyat ve dolar
üzerinden petrolün sat›lmas›, arz/talep dengesinin korunmas› olarak ifade edilebilir. 

Bu çerçevede, enerji güvenli¤inin tan›mlanmas› ve enerji güvenli¤i ba¤lam›nda ülke-
lerin örtüflen ve çat›flan ç›karlar› gösterilmifltir.
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TTaabblloo  22:: Ülkelerin Enerji Güvenli¤i Alg›lamalar›

Görüldü¤ü üzere, ülkelerin enerji güvenli¤i alg›lamalar›n›n farkl›laflmas› ve çat›flmas›,
ço¤unlukla enerji güvenli¤i tan›mlamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Buna karfl›, bu ülke-
ler aras›nda çat›flan ç›karlar›n dengelenerek ve örtüflen ç›karlarda mutabakat sa¤lana-
rak, karfl›l›kl› ekonomik ba¤›ml›l›¤›n oluflturulmas›n›n enerji güvenli¤ini sa¤lay›c› bir
unsur olarak de¤erlendirilebilir48. Ancak bu ba¤›ml›l›¤›n her iki taraf için de karfl›l›kl› ç›-
karlar ba¤lam›nda düzenli iflleyebilmesi için ba¤›ml›l›¤›n simetrik düzlemde olmas› ge-
rekmektedir. 

Bu farkl› enerji güvenli¤i tan›mlamalar›n›n d›fl›nda di¤er bir problem de küresel enerji
pazar›na yeni ve alternatif bir enerji havzas› olarak giren Kafkasya ve Orta Asya ülke-
lerinin enerji üretici ülke olarak karfl›laflt›klar› sorunlarda küresel enerji güvenli¤ini ya-
k›ndan ilgilendirmektedir. Bölgedeki ülkelerin en önemli problemleri Rusya’dan kay-
naklanmaktad›r. Bölge ülkelerinin enerji kaynaklar›n› do¤rudan Bat› pazarlar›na sat-
mak için boru hatlar›na sahip olmamas› ve bölgede Rusya’n›n boru hatlar› egemenli-
¤i, do¤al olarak bu ülkeleri, enerji kaynaklar›n› satmak için Rusya’ya ba¤›ml› yapmak-
tad›r. Orta Asya ülkeleri petrol ve do¤al gaz› Bat› pazarlar›na oranla çok düflük fiyatla
Rusya’ya satmaktad›r. Rusya’da düflük fiyattan ald›¤› petrol ve do¤al gaz› Avrupa’ya
çok yüksek fiyatla satarak boru hatlar› jeopoliti¤inin avantajlar›ndan bölgenin enerji
kaynaklar› üzerinde bir hegemonya kurmak için faydalanmaktad›r. Bu durum hem böl-
ge ülkeleri hem de Avrupa için önemli bir sorun teflkil etmektedir. Avrupa’n›n ucuz
enerji için bu ülkelere ihtiyac› oldu¤u gibi ayn› zamanda bu ülkelerinde enerji kaynak-
lar› gelirleri ile hem Rusya’ya karfl› ba¤›ms›zl›klar›n› güçlendirmek hem de ekonomik
geliflmelerini sürdürmek için Avrupa’ya ihtiyac› oldu¤u ileri sürülebilir. Ayn› zamanda,
Rusya’n›n yetersiz yat›r›mlar nedeniyle 2005’ten itibaren enerji üretiminde düflüfl ya-
flamas›, küresel enerji sektörüyle ifl birli¤ini zorlamaktad›r.

‹flte bu noktada,  NATO’nun enerji güvenli¤i rolünün öncelikle bu bölgede önemli kat-
k› sa¤layabilece¤i düflünülebilir. 
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48 Enerji ile karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k
iliflkisinin ayr›nt›l› araflt›rmas› için
bkz., Nazli Choucri ve Vincent
Ferraro, International Politics of
Energy Interdependence: The Case of
Petroleum, Lexington, 1976; Ayr›ca
bu çal›flman›n tahlili için bkz.,
Dankwart A. Rustow, “International
Politics of Energy Interdependence:
The Case of Petroleum”, Nazli
Choucri, Vincent Ferraro, The
American Political Science Review,
Cilt. 72, No.: 3, Eylül, 1978, s.
1152–1153.



49 http://www.rferl.org/featuresarti-
cle/2006/02/882ba72f-a716-4016-

8192-c567c3aea06d.html;
http://www.nato.int/docu/review/200

6/issue3/english/special1.html.

50 NATO’nun altyap› güvenli¤i poli-
tikas› için ayr›nt›l› bir rapor, bkz.,

Elinor Sloan, “NATO Approaches to
Energy Security: Future Options,

Challenges and Directions”,Critical
Energy Infrastructure Protection

Policy Research Series, CCISS, No.1-
2007, Mart, 2007, s.1-24, s.3.

51 Cornell, Energy Security …, s.124.

52 Ibid., s.127.

53 Ibid., s.8.

54 Ibid., s.5.

55 AB ve ABD farkl› enerji güvenli¤i
anlay›fllar› için bkz.,  Robert M.

Cutler, “Defining Western Interests in
the (Post-Soviet) Newly Independent

States”,
http://www.robertcutler.org/down-

load/pf-cp95h.htm.

56 K›sa bir analiz metni için bkz.,
http://www.washingtonpost.com/wp

-
dyn/content/article/2006/07/02/AR2

006070200675.html.

57 Heiko Bochert ve Karina Forster,
“The European View”, The Business of

EU Security Policy, SECEUR, Mart
2007, s. 1-3, s.1.

Ayr›ca, NATO’nun enerji güvenli¤indeki potansiyel rolleri flu flekilde de¤erlendirilebi-
lir49: 

• Askerî-güvenlik hizmeti verme, deniz ulafl›m›nda güvenli¤i sa¤lama, 

• Kaçakç›l›¤› önlemek için operasyonel faaliyetlerde bulunma,

•  Enerji altyap›-üretim tesisleri ve boru hatlar› muhafazas›50, 

• Siyasi diyalog ve diplomatik angajmanl›k ba¤lam›nda; küresel enerji tedarikçileri, tü-
ketici, transit ülkeler aras›nda BM, AB ve UAEK gibi uluslararas› organizasyonlar ara-
s›nda kurumsal ba¤lant›lar›n ve koordinasyonun sa¤lanmas› ve iliflkilerin gelifltirilme-
si51, 

• Avrupa-Atlantik Ortakl›k Konseyi ve ikili iliflkiler çerçevesinde oluflturulacak ifl birli¤i
forumlar›na katk› sa¤lama,

• Enerji sektöründeki aktörler (devlet, flirket vb.) aras›nda ifl birli¤i ortam›na katk› sa¤-
lama.

• Kriz mekanizmas› ve Risk de¤erlendirme ifllevini yerine getirmek,

• Enformasyon sa¤lama52,

• ‹stikrars›zl›k ve tehdit alg›lamalar›n›n enerji sektöründeki fiyat art›r›c› olumsuz etki-
lerine karfl› Alg›lama yönetimi ifllevini sa¤lama53

• Enerjiyi d›fl politikada bir silah olarak kullanan ve enerji sektörünü kamulaflt›rarak
yabanc› yat›r›ma kapatan ülkelere karfl› siyasi bir bask› arac›54 (Burada z›mni hedef
Rusya’d›r).

Di¤er taraftan, enerji güvenli¤inin NATO konseptine dâhil olmas›, beraberinde birtak›m
problemleri de ortaya ç›karacakt›r. Bu anlay›fl,  enerji üretici ülkelere, OPEC ve Rusya’ya
karfl› bir tedbir olarak görülecektir. Ayr›ca, böyle bir geliflme AB55 içinde de ayr›flmala-
ra, AB-NATO veya AB-ABD iliflkilerinde k›r›lmalara veya yak›nlaflmaya sebep olabile-
cektir56. Fakat, en önemli problem, güvenlik ikilemi sorununun ortaya ç›kmas› ihtima-
lidir. Güvenlik ikilemi (security dilemma) yaklafl›m›; enerji güvenli¤inin NATO kapsa-
m›nda ve uluslararas› platformda güvenlik konusu hâline getirilmesinin karfl› taraf için
flüphe uyand›racak bir tehdit alg›lamas›na yol açaca¤›n› ortaya koymaktad›r. Aynen si-
lahlanma yar›fl›ndaki gibi enerji güvenli¤inin de karfl›l›kl› güvensizlik ortam›na yol aça-
ca¤› ve taraflar› tekelci, sald›rgan ve hegemonyac› enerji politikalar›na yöneltici etki-
lerinin olaca¤› düflünülebilir. 

NATO’nun enerji güvenli¤i ile ilgilenmesinin sebepleri olarak; 

1. NATO’nun genifllemesi,

2. NATO’nun ortakl›k anlaflmalar›,

3. NATO’nun küresel bir güvenlik örgütü olarak enerji ile ilgilenmesi say›labilir. 

ABD, deniz hatlar›nda enerji güvenli¤ini sa¤lamak için her y›l 50 milyar $ harcamakta
ve Avrupa’y› bir anlamda hegemonun beleflçi (free-rider) ülkesi olarak görmektedir57.
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Bu ba¤lamda ABD, NATO vas›tas›yla, AB’nin de küresel enerji güvenli¤i için yükümlü-
lüklar almas›n› istemektedir58. Asl›nda hem AB hem de NATO, eski Sovyet ve Varflova
Pakt› ülkelerini üye olmas›yla birlikte, enerji güvenli¤i konusuyla u¤raflmak zorunda
kald›¤› söylenebilir. Bu durum her iki kurumu da ortak yaklafl›mlar belirlemeye zorla-
maktad›r. Avrupa-Atlantik Konseyinin bu anlamda ortak stratejilerin üretilebildi¤i bir
konuma gelmesine ihtiyaç vard›r. Geniflleme beraberinde AB ve NATO’yu do¤rudan
enerji bölgesine Kafkasya ve Orta Asya’ya ba¤lam›flt›r. Bu ülkelerin enerji ithalat› bak›-
m›ndan % 70–80 oran›nda Rusya’ya ba¤›ml› olmalar›59 ve bu ülkelerin AB ve NATO’yu
Rusya’n›n bask›s›ndan kurtar›c› olarak görmeleri, NATO’yu üyelerin enerji güvenli¤i ç›-
karlar›n› korumaya yönlendirmektedir. Bu ba¤lamda, NATO, ‘Bar›fl ‹çin Ortakl›k’ (B‹O,
PfP) projesi, Akdeniz Diyalo¤u60 kapsam›nda Avrasya (Karadeniz, Hazar, Kafkasya, Or-
ta Asya) enerji kaynaklar›na aç›l›m politikas› izlemeye bafllam›fl61 ve bu anlamda ener-
ji güvenli¤i, NATO’nun yeni bir geniflleme stratejisi olarak de¤erlendirilmektedir62.

Enerji güvenli¤i sorununu çözmenin di¤er bir yolu olarak küresel bir enerji güvenli¤i
sisteminin kurulmas› ileri sürülebilir. Ancak, bugünkü enerji güvenli¤i sistemi, 1973
petrol krizinden sonra 1974 y›l›nda Uluslararas› Enerji Ajans›n›n (UEA, IEA) kurulmas›-
na dayanmaktad›r. Dolay›s›yla 1970’lere dayanan enerji güvenli¤i sisteminin yetersiz
kalmas› nedeniyle dönemin koflullar›na göre güncellenmesi gerekmektedir63. 

Sonuç

NATO’nun enerji güvenli¤indeki rolünün yumuflak veya sert güvenlik düzleminde mi
olaca¤›, ya da ikisinin birleflimi olan ‘ak›ll› güç’ konseptine göre mi flekillenece¤i belir-
sizli¤ini sürdürmektedir. Ayr›ca, 11 Eylül sonras› ortaya ç›kar›lan ‘Ön-Al›c›’ konsept
çerçevesinde enerji krizlerine karfl› bir stratejinin belirlenmesi de düflünülmektedir. An-
cak, enerji güvenli¤inin sa¤lamlaflt›r›lmas› noktas›nda küresel bir strateji eksikli¤i64 söz
konusudur. Bunun önemli nedeninin enerji güvenli¤ini tan›mlama sorunundan kay-
nakland›¤› söylenebilir65. Enerji güvenli¤inin ekonomik, askerî, siyasi ve ulusal güven-
li¤in bir parças› olmas› nedeniyle bütüncül bir konseptin belirlenmesi gerekmektedir.
Ayr›ca, enerji sektörünün ulusal s›n›rlar› aflmas›, devlet ve flirketler gibi çok fazla, kar-
mafl›k çeflitli aktörlerden oluflmas›, enerji güvenli¤inde uluslararas› ortak yaklafl›mlar›n
belirlenmesini gerekli k›lmaktad›r. Bu noktadan hareketle; NATO’nun enerji güvenli¤i
sorunundaki rolünün muhtemelen kurumlar aras› ifl birli¤ini sa¤lamas› ve bu ba¤lam-
da siyasi bir diyalog mekanizmas› ifllevini yürütmesi öngörülebilir. 

Enerji güvenli¤i için küresel enerji güvenlik sisteminin yeniden infla edilmesi gerek-
mektedir. Ancak, 1970’lerden kalma enerji güvenli¤i sisteminin güncellenmesi nokta-
s›nda, NATO’nun küresel bir güvenlik örgütü olarak yeni bir küresel enerji güvenli¤i in-
fla edebilece¤i kuflkuludur. Çünkü NATO’nun ABD güdümünde bir örgüt olmas›, küre-
sel enerji güvenli¤inin ABD tekeline66 girmesine yol açabilece¤i gibi ayn› flekilde bu
yönde alg›lamalara da neden olabilir. Bu tür alg›lamalar, çat›flma olas›l›¤›n› art›rabilir
ve özellikle üretici ve tüketici ülkeler aras›nda kutuplaflmalara neden olabilir. Öte yan-
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58 Cornell, Energy Security …, s.103.

59 Moldova ve Estonya % 100
oran›nda, Letonya ve Litvanya % 93,
Slovakya % 73, Çek Cum. % 69,
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dan, enerji güvenli¤i konusunun NATO gibi (dünyan›n sadece belli bir parças›n›n –Av-
rupa-Atlantik-) bir güvenlik örgütü taraf›ndan ele al›nmas›, konunun militaristleflme-
si67 potansiyelini de bar›nd›rmaktad›r. Bunun için enerji güvenli¤i konusunun ulusla-
raras› kurumsal mutabakat çerçevesinde s›n›rlar›n›n iyi çizilmesi gerekmektedir. Bu da
enerji güvenli¤inin uluslararas› kurumsal bir çabay› gerekli k›ld›¤›n› göstermektedir. 

NATO’nun enerji güvenli¤i yaklafl›m›nda en önemli parametresi enerji güvenli¤inin
sa¤lanmas›d›r. Di¤er bir ifadeyle küresel güvenli¤in bir parças› olarak görülen enerji
güvenli¤inin68 uluslararas› bir güvenlik örgütü olan NATO taraf›ndan önümüzdeki sü-
reçte bir öncelik konusu olarak konseptine dâhil etmesi beklenmektedir. NATO’nun
enerji güvenli¤ini ilgi alanlar›ndan biri hâline getirmesi, dönüflüm ve geniflleme (Bu
geniflleme hem alan olarak üç deniz havzas›n›-Akdeniz, Karadeniz ve Hazar- hem de
savunmadan güvenlik boyutuna genifllemeyi kapsamaktad›r.) sürecindeki amac›n› da
aç›klamaktad›r. NATO’nun bu yaklafl›m›n›n, ABD d›fl politikas›n›n bir yans›mas› oldu¤u,
ancak bu durumun da güvenlik ikilemi yaratarak OPEC ve Rusya ile iliflkilerde bir k›r›l-
ma noktas›69 teflkil edebilece¤i, bloklaflmaya neden olabilece¤i veya ifl birli¤ine yol aça-
bilece¤i söylenebilir70. Bu çerçevede NATO’nun enerji güvenli¤i yaklafl›m›n›n sadece
bafllang›ç ve tart›flma aflamas›nda oldu¤u, henüz belirlenmifl bir enerji güvenli¤i poli-
tikas›n›n olmad›¤› ortadad›r. Bu aflamada Avrasya enerji koridoru üzerinde kritik ko-
numda bulunan Türkiye’nin NATO’nun güvenlik konseptinin belirlenmesinde önemli
rol oynayaca¤› ve katk› sa¤layaca¤› düflünülmektedir. Enerji güvenli¤inde Türkiye’nin
NATO’ya ihtiyac› oldu¤u kadar NATO’nun da Türkiye’ye ihtiyac› oldu¤u ileri sürülebilir
ve bu durum aynen so¤uk savafltaki gibi Türkiye’nin stratejik önemini art›rabilir. Ener-
ji güvenli¤inin küresel bir güvenlik meselesi olarak dünya gündemine gelmesi, NA-
TO’yu da bu noktada dönüflüme zorlamaktad›r. NATO’nun enerji güvenli¤ini stratejik
konseptine dâhil etmesinin soruna karfl› bir çözüm üretme biçimi mi oldu¤u yoksa
ABD’nin veya üye devletlerin ç›karlar›n›n m› korunmas›na yönelik oldu¤unu önümüz-
deki süreç gösterecektir. Ayr›ca, enerji güvenli¤inin d›fl politika öncelikleri aras›na gir-
mesi de di¤er sorun alan›n› teflkil etmektedir. Rus d›fl politikas›n›n (Putin yönetimiyle
beraber Rus d›fl politikas›n›n ticarileflti¤i, yani ticari ç›karlar›n öncelikli hâle getirilme-
si e¤ilimi olmufltur.) bir anlamda enerji politikas› oldu¤u söylenebilir71. Bu ba¤lamda,
NATO’nun enerji güvenli¤i sorununa müdahil olmas› Rusya ve OPEC’i proveke edebi-
lir72. Bu da NATO’nun enerji güvenli¤inde kendisinin istikrars›zl›k ve çat›flma unsuru ol-
mas›na yol açabilir.

NATO’nun Nisan 2008’deki Bükrefl Zirvesinde öncelikle, 1999 Stratejik Konseptin gün-
cellenmesi ve ba¤lamda enerji güvenli¤inin tan›mlanmas› beklenmektedir. NATO’nun
güvenlik konseptine enerji güvenli¤inin dâhil edilmesinin NATO’nun yeniden yap›lan-
ma ve dönüflümüne ve bu do¤rultuda genifllemesine de yol açma ihtimali söz konu-
sudur. Böyle bir durumda Avrasya’n›n NATO’nun oda¤›na yerleflece¤i enerji temelli ye-
ni geniflleme stratejisi izlenmesine yol açabilece¤i söylenebilir. 

Son olarak; günümüzdeki ‘terörizmle mücadele’ konseptinin yerini yak›n gelecekte
‘enerji güvenli¤i sorunuyla mücadele’ konseptinin alaca¤› düflünülmektedir73.
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21. Yüzy›lda Enerji Güvenli¤i

Energy Security in the 21st Century

ÖZET

ABSTRACT

ÖZGÜR BORA ÖZKUL*

Devletler ve insan topluluklar›n›n geliflimiyle ba¤›ml› olduklar› enerji kaynaklar› aras›nda, tarih
boyunca her zaman önemli ve kopart›lamaz bir iliflki varolmufltur. Ba¤›ml› olunan enerji kaynaklar›
üzerinde kontrol ya da bu kaynaklara eriflim sa¤lanmas›n›n, devletler söz konusu oldu¤unda, ulus-
lararas› arenada nüfuz sahibi olmak ve gelecekte de varl›klar›n› ba¤›ms›z bir flekilde devam ettire-
bilmelerinin önkoflulu oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu nedenlerle 21. yüzy›lda da, t›pk› geçmiflte oldu¤u üzere, devletlerin varl›klar›n› devam ettire-
bilmelerinin ve toplumlar›n da hayat standartlar›n› kesintisiz olarak sürdürebilmelerinin önkoflulu,
enerji güvenli¤inin sa¤lanmas›d›r. Enerji kaynaklar›na sürekli olarak, kesintisiz bir eriflimin sa¤lan-
abilmesi olarak da tarif edilebilen enerji güvenli¤i için öncelikle fiziksel güvenlik sa¤lanmal›d›r. Bu
amaçla devletler, enerji kaynaklar›n›n bulundu¤u bölgelerin güvenliklerini sa¤lamal›; ba¤›ml› olduk-
lar› enerji sahalar› ve enerji kaynak tiplerini çeflitlendirerek afl›r› ba¤›ml›l›¤›n önüne geçmeli; enerjinin
ulaflt›r›lmas›nda kullan›lan kara ve deniz yollar›n›n güvenli¤ini sa¤lamal›; çeflitli uluslararas› olaylar
nedeniyle meydana gelebilecek olas› enerji kesintilerinden zarar görmeden ç›kabilmek için stratejik
rezervler oluflturmal› ve t›pk› uluslararas› güvenlikte de oldu¤u üzere, gerekti¤inde di¤er uluslararas›
aktörlerle iflbirli¤ine gitmelidir. Ancak günümüzde enerjinin yaln›zca fiziksel olarak güvenli¤inin
sa¤lanmas› yeterli olmamaktad›r. Enerji, ayn› zamanda ekonomik olarak da karfl›lanabilir olmal›; arz
güvenli¤i kadar talep güvenli¤inin de sa¤lanmas›na önem verilmelidir.   

21. yüzy›lda enerji kaynaklar› üzerindeki mücadele geçmiflteki mücadelelere nazaran art›k çok daha
sertleflmifltir. Tek kutuplu dünya düzeninin yerini çok kutuplu bir düzene b›rakmas›na kesin gözüyle
bak›lan bu yüzy›lda, bu mücadelenin do¤ru bir flekilde analiz edilmesi, bu mücadelede baflar›l› bir
oyuncu olarak yeralabilmenin en temel flart›d›r.

Anahtar Kelimeler: 1. Enerji Kaynaklar› 2. Enerji Güvenli¤i 3. Enerji Ba¤›ml›l›¤› 4. Petrol 5. Do¤algaz

In the course of history, there has always been an important and inseverable bond between the
development of states and human communities and the energy sources they have been depending
on. Especially when it comes to states, it is revealed that controlling these sources or having access
to them emerges to be the precondition of having influence in the international arena and the pre-
condition of ensuring their existence as independent states in the future.

Therefore in the 21st century, just like in the past, the precondition of the existence of states and
the sustaining of life standards of human communities is to establish and maintain energy securi-
ty. To establish energy security which can be described as having access to energy sources perma-
nently and without any interruption, physical security must be achieved first. To achieve physical
security, states must; provide the security of regions which have energy sources; diversify the ener-
gy fields and the type of sources they depend on to prevent excessive dependence; provide securi-
ty for land and sea routes that are being used for energy transportation; develop strategic reserves
to avoid any damage from energy cutbacks due to certain international incidents and cooperate,
just like in international security, with other international actors when it is necessary to do so.
However it is not enough just to have physical energy security today. Energy must also be econom-
ically affordable and importance must be given to achieve security of demand just as achieving
security of supply.

The struggle on energy sources in the 21st century has now become more fierce than the struggles
of the past. In this century which is certainly going to witness the replacement of the unipolar
world order with the multipolar one, being able to analyze this struggle correctly is the fundamen-
tal condition of participating in this struggle as a successful player.

Keywords: 1. Energy sources 2. Energy security 3. Energy dependence 4. Oil 5. Natural gas
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Girifl

Tarihin bafl›ndan beri insanl›¤›n geliflimiyle, enerji ve enerji kaynaklar› aras›nda ol-
dukça yak›n bir iliflki varolmufltur. ‹nsan topluluklar› ve devletler, kendi kalk›nma-
lar›n› gerçeklefltirmek ve rakiplerine üstünlük sa¤layabilmek için enerji kaynaklar›-
n› kullanm›fllar; ancak en nihayetinde bu, onlar› enerji kaynaklar›na sürekli olarak
ba¤›ml› k›lm›flt›r. Kullan›lan enerji kaynaklar› ve onlara olan ba¤›ml›l›k ise, devlet-
lerin gelecekleri üzerinde çok önemli etkiler do¤urmufltur.

Ekonomik aç›dan, ba¤›ml› olunan enerji
kaynaklar›n›n cinsi, niteli¤i ve bu kaynak-
lar›n etkili bir biçimde kullan›lmalar›, dev-
letlerin rakiplerine karfl› önemli üstünlük-
ler sa¤lamalar›na zemin haz›rlam›flt›r. As-
keri aç›dan, ba¤›ml› olunan enerji kaynak-
lar›n›n fiili olarak kontrolü ya da en az›n-
dan serbest bir biçimde bu kaynaklara eri-
flebilirli¤in sa¤lanmas›, devletlerin güven-
lik politikalar›n›n önemli bir unsurunu
teflkil etmifltir. Bu kaynaklar›n ç›kart›lmas›
ve piyasalara ulaflt›r›lmas›nda güvenli¤in
tesisi de ayn› derecede önemlidir. Politik
aç›dan, bu kaynaklardan yeterli düzeyde
yararlanabilmek ve gerekti¤inde rakip
güçlerin eriflimlerini k›s›tlamak ya da en-
gellemek, devletler için uluslararas› are-
nada nüfuz tesisinin anahtar› olmufltur.
Toplumsal aç›dan ise, enerji kaynaklar›

üzerindeki direkt ya da dolayl› hakimiyet, toplumlar›n sosyal geliflimlerini ve hayat
standartlar›n› sürdürmelerinde temel itici güç konumundad›r. ‹flte bu nedenlerle-
dir ki, insan ihtiyaçlar›n›n s›n›rs›z, ekonomik kaynaklar›n ise s›n›rl› oldu¤u ve ener-
ji kaynaklar›n›n da dengesiz bir flekilde da¤›ld›¤› dünyam›zda, enerji kaynaklar›na
en az maliyetle, en k›sa sürede, en güvenli flekilde ve en uzun süre zarf›nda erifle-
bilir olmak, yani enerji güvenli¤ini tesis edebilmek, devletler için bir varl›k-yokluk
meselesi haline gelmifltir.

21. yüzy›lda dünya politikas›nda önemli bir yer iflgal edebilmeyi hedefleyen her
devlet için, enerji güvenli¤inin sa¤lanmas› hayati bir konudur. Küresel güç Ameri-
ka Birleflik Devletleri’nden, yeni yükselen güç Çin’e; Sovyetler Birli¤i’nin çöküflünün
ard›ndan yeniden toparlanan Rusya Federasyonu’nundan, uluslararas› politikada
art›k etkili olmay› ve büyük roller oynamay› hedefleyen Avrupa Birli¤i’ne kadar
uluslararas› her güç kendi ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmek ve rakiplerinin önünü kese-
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bilmek için enerji güvenli¤ini sa¤lamak zorundad›r. Nabucco ve Mavi Ak›m II gibi
projelerin tart›fl›ld›¤› flu günlerde, ülkemiz Türkiye’nin de artan enerji ihtiyac›, bir
enerji köprüsü olma durumu ve jeostratejik konumu itibariyle uzak kalamayaca¤›
ve kalmad›¤› enerji güvenli¤i üzerine kurulu bu yeni Büyük Oyun’un aflamalar›n›n
do¤ru flekilde analiz edilebilmesi, bu oyunda ba¤›ms›z ve baflar›l› bir oyuncu ola-
rak varolabilmenin ilk ve en temel flart›d›r.  

Özellikle Sanayi Devrimi ile birlikte devletlerin ekonomik ve
teknolojik geliflimleri ile toplumlar›n hayat tarzlar›n› kesintiye
u¤ramaks›z›n sürdürübilmeleri, ancak temel enerji kaynakla-
r›na eriflimin sa¤lanmas›yla mümkün olabilmifltir. Böylelikle

temel enerji kaynaklar›na güvenli eriflim, devletlerin ulusal güvenliklerini sa¤lama-
lar›nda kilit bir konuma yükselmifltir. Bu yüzden de tarih boyuca kimi zaman, te-
mel enerji kaynaklar›na güvenli eriflimlerini sa¤layabilmek için çal›flan devletler,
rakiplerinin bu kaynaklara eriflimlerini engellemeyi hedeflemifller; daha kolay eri-
flim sa¤layabilmek içinse kimi zaman, bu alanda aralar›nda iflbirli¤i yapm›fllard›r.
Enerjinin, devletler ve toplumlar için bu hayati önemi, “enerji güvenli¤i” kavram›-
n›n oluflumuna neden olmufltur.

En basit tarifiyle enerji güvenli¤i, “enerjinin çeflitli flekillerde, yeterli miktarda ve
karfl›lanabilir fiyatlarda her zaman elveriflli olmas›d›r.”1 Tan›m›nda da görüldü¤ü
üzere enerji güvenli¤inin temelde iki boyutu bulunmaktad›r: Fiziksel ve ekonomik
boyut.2 Fiziksel boyut aç›s›ndan enerji bir noktada varolmal›, üzerinde denetim
sa¤lanmal› ve dünya piyasalar›na ulaflt›r›lmal›d›r. Ekonomik olarak ise, enerji dü-
flük maliyetli olmal› ve fiyat aç›s›ndan da karfl›lanabilir olmal›d›r. Fiziksel ve ekono-
mik aç›dan güvenlik sa¤lanmadan tam olarak enerji güvenli¤inden söz edilemez.

Hem fiziksel, hem de ekonomik olarak enerji güvenli¤inin sa¤lanmas›nda karfl›m›-
za dört önemli nokta öne ç›kmaktad›r: Co¤rafi olarak tek bir enerji üretim bölge-
sine ba¤›ml› olunmadan bölge çeflitlendirilmesine gidilmesi; tek bir tip enerji kay-
na¤›na ba¤›ml› olunmadan kaynak çeflitlendirilmesine gidilmesi; iç ve alternatif
enerji kaynaklar›na da yat›r›m yap›lmas› ve enerji kaynaklar›n›n belirli süre ve mik-
tarlarda, acil durumlarda kendilerinden faydalan›lmak üzere stratejik rezerv olarak
depolanmas›.3 Yine bu ba¤lamda, fiziksel ve ekonomik aç›lardan enerji güvenli¤ini
tehdit eden üç nokta öne ç›kmaktad›r: Enerji arz, ulafl›m ve üretim noktalar›na yö-
nelik sabotajlar ve terör sald›r›lar›; enerjinin denizler üzerinden tafl›nd›¤› durum-
larda meydana gelebilen korsan sald›r›lar› ve Büyük Güçler’in ça¤r›s› üzerine geli-
flebilen siyasi, ekonomik ve askeri yapt›r›mlar.4

Tüm bu aç›lardan bak›ld›¤›nda enerji güvenli¤i sa¤lanabilmesinin flartlar› olarak
ortaya flu noktalar ç›kmaktad›r: Kaynak bölgelerin güvenli¤inin sa¤lanmas›; kay-
nak bölgeler ve enerji kaynaklar› aç›s›ndan çeflitlendirmeye gidilmesi; enerjinin pi-
yasalara nakliyesinde kullan›lan ulafl›m hatlar›n›n güvenli¤inin sa¤lanmas›; acil
durumlar için stratejik rezervlerin depolanmas› ve uluslararas› alanda iflbirli¤ine
gidilmesi.
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Enerji güvenli¤inin kuflkusuz en önemli boyu-
tu, enerji kaynaklar›n›n ç›kart›ld›¤› veya üretil-
di¤i bölgelerin güvenli¤ine iliflkindir. Nitekim
enerji güvenli¤inin temel amaçlar›, istikrarl›
bir enerji kayna¤› bulabilmek ve bu kaynakla
iliflkili her türlü riski azaltmak fleklinde özetle-

nebilir.5 Enerjiye ba¤›ml› devletler, enerji aç›s›ndan ba¤›ml› olduklar› bölgeler ve
devletlerin çat›flmalardan uzak, istikrarl›, kendilerine dost ve yat›r›ma elveriflli ol-
mas›n› arzularlar. Tarih boyunca enerji kaynaklar›na sahip devletlerdeki yönetim-
ler, bu flartlar› sa¤layamad›klar› takdirde dünya enerji piyasalar› tepetaklak olmufl;
enerji fiyatlar› artm›fl; iflsizlik t›rmanm›fl ve enerjiye ba¤›ml› devletlerin ekonomile-
ri ciddi kay›plara u¤ram›flt›r. ‹flte bu yüzden yüksek oranda enerji tüketen devlet-
ler, enerji kaynaklar›n›n topland›¤› bölgelerin güvenli¤ini sa¤lamak için kimi za-
man iflbirli¤iyle, kimi zaman ise tek tarafl› olarak ekonomik ve hatta askeri önlem-
lere baflvurmufllard›r. 

I. ve II. Dünya Savafllar› s›ras›nda Almanlar›n, Bakü petrollerini elde etmek için Kaf-
kasya üzerine yürümelerinde6; ‹ngiliz-‹ran Petrol fiiketi’nin ülkesindeki tesislerini
millilefltiren ‹ran Baflbakan› Muhammed Musadd›k’›n, CIA’in 1953 tarihli bir darbe-
siyle devrilmesinde7; 1960’da önemli enerji kaynaklar›na sahip Demokratik Kongo
Cumhuriyeti’nde, Bat›l› güçlerin destekledi¤i bir darbeyle bu ülkenin ba¤›ms›zl›k
mücadelesinin önderi ve ilk baflbakan› Patrice Lumumba’n›n devrilip öldürülme-
sinde8 ve Saddam Hüseyin’in 1990’da Kuveyt’i iflgal ve ilhak›n›n ard›ndan, ABD ön-
cülü¤ündeki çok uluslu bir gücün Irak’la savaflarak Kuveyt’i kurtarmas›nda9 da gö-
rüldü¤ü üzere Büyük Güçler, enerji güvenli¤i sa¤lamak amac›yla askeri yapt›r›m-
lara baflvurmaktan kaç›nmam›fllard›r. Ekonomik yapt›r›mlar konusunda örnek ver-
mek gerekirse, 1996’da ABD Kongresi’nde, Senatör Alfonse D’Amato’nun öncülü-
¤ünde kabul edilmifl olan ‹ran ve Libya Yapt›r›mlar Yasas› nedeniyle her iki devle-
tin enerji sektörleri, ABD’li flirketlerin yat›r›mlar›na kapanm›flt›r.10 Özellikle ‹ran için,
ABD enerji flirketlerinin kendi hükümetleri taraf›ndan, bu ülkeye yat›r›m yapmala-
r›n›n engellenmesi, Avrupal› enerji flirketlerinin ‹ran’a yat›r›mlar›n› artt›rmalar›yla
sonuçlanm›flt›r.

Yine belirtmek gerekir ki, kaynak bölgelerin güvenli¤ini sa¤lamak yaln›zca Büyük
Güçler için de¤il, geliflmekte olan ülkeler için de oldukça önem arzeden bir konu-
dur. Meksika, Venezuela, Arjantin ve ‹ran örneklerinde görülebilece¤i üzere, bu
kaynaklar› kontrol alt›na alabilmek politik ba¤›ms›zl›¤›n güvencesi ve ekonomik
geliflimin bafllang›ç noktas›n› oluflturur.11 Özellikle 1950’li y›llardan itibaren yeni
ba¤›ms›zl›klar›n› kazanm›fl ya da geliflmekte olan ülkeler, enerji sektörlerindeki ya-
banc› flirketlerin varl›klar›n› devletlefltirmifl ve kendi ulusal enerji flirketlerini kur-
mufllard›r.12 Günümüzde dahi bu devletlerden baz›lar›, yabanc› yat›r›mc›lar›n ener-
ji sektörlerine girifllerini yasaklamaya devam etmektedirler.
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Güvenlik konsepti zaman faktöründen ba¤›ms›zd›r; bu nedenle bir kaynak bölge-
nin güvenli¤i çok uzun bir süre boyunca sa¤lanabilmiflse de, ani bir geliflme sonu-
cu güvenlik zaafiyetlerinin ortaya ç›kmas›, uluslararas› enerji piyasalar› ve fiyatla-
r›n› altüst etmeye yetecektir. 11 Eylül 2001’de, ABD’de gerçekleflen terörist sald›-
r›lar›n sorumlular›n›n ço¤unun Suudi Arabistan vatandafl› olmas›, ABD kamuoyun-
da Suudi karfl›tl›¤›n› körüklemifl; ABD’nin, demokratik hiçbir kurum ve gelene¤e sa-
hip olmayan bu ülkeye, son yar›m asr› aflk›nd›r verdi¤i destek ve sa¤lad›¤› güven-
lik tart›flmaya aç›lm›flt›r. Gelecekte Suudi Arabistan’›n ABD deste¤ini yitirmesi, sa¤-
lam temelleri olmayan bu rejimin y›k›lmas›na ve dünyan›n en büyük petrol üreti-
cisi ülkesinin bir kaosa sürüklenmesine neden olabilir. Üstelik böyle bir kargafla
yaln›zca Suudi Arabistan’la s›n›rl› kalmayacak; Orta Do¤u’nun kalan›na da yay›la-
cakt›r. Böyle bir durumun, enerji güvenli¤i aç›s›ndan yarataca¤› sonuçlar ise ol-
dukça tehlikeli olacakt›r.13

Enerji güvenli¤inin sa¤lanmas›ndaki bir di¤er
önemli nokta çeflitlendirmeye iliflkindir. Burada
yap›lmas› gereken çeflitlendirme iki boyutludur:
Enerji kaynaklar› aç›s›ndan ba¤›ml› olunan böl-
gelerin çeflitlendirilmesi ve ba¤›ml› olunan kay-

nak tiplerinin çeflitlendirilmesi. Böylece bir kaynak bölge ya da tek tip enerji kay-
na¤›na afl›r› ba¤›ml› olman›n önüne geçilebilecektir.  

Bu ba¤lamda öne ç›kan ilk nokta, kaynaklar aç›s›ndan zengin tek bir bölge ve dev-
lete ba¤›ml› olmamak ve bu noktalar› çeflitlendirmektir. 1973’teki IV. Arap-‹srail
Savafl› s›ras›nda OPEC’in Arap üyelerinin, ‹srail yanl›s› devletlere petrol sevkiyat›n›
durdurmas› ve ard›ndan OPEC’in petrol fiyatlar›n› dört kat artt›rmas›, dünyay› de-
rin bir ekonomik kriz ve enerji kesintisiyle karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r.14 Bunun üzeri-
ne Avrupal› devletler, Avrupa Ekonomik Toplulu¤u çat›s› alt›nda iflbirli¤ine giderek
enerji kaynaklar›n› ve kaynak bölgelerini çeflitlendirmeyi hedefleyen pek çok karar
alm›fllar ve Kuzey Denizi’nden petrol ç›kartmaya bafllam›fllard›r. ABD de, 1977’de
Jimmy Carter’›n baflkan olmas›yla birlikte yeni bir enerji sahas› olarak Alaska’ya yö-
nelmifltir.15 Bir di¤er taraftan, ‹ran ve Libya Yapt›r›mlar Yasas› nedeniyle Amerikan
flirketlerinin bu ülkelerin enerji sektörlerine yat›r›m yapamamalar›, günümüzde
önemli bir enerji krizi gerçekleflmesi halinde, kaynak bölge olarak buralardan ya-
rarlan›lmas›n› zora sokmufltur.16

Tek bir kaynak bölgeye ba¤›ml›l›k yaln›zca ekonomik de¤il; siyasi ba¤›ml›l›¤› da be-
raberinde getirir. So¤uk Savafl boyunca Sovyetler Birli¤i, sahip oldu¤u genifl ener-
ji kaynaklar›n› kimi devletlere daha ucuza satarak bu devletlerin kendi blo¤u için-
de kalmas›n› kolaylaflt›rm›flt›r.17 So¤uk Savafl’›n bitiminin ard›ndan tek süper güç
olan ABD’ye, uluslararas› platformlarda en sert muhalefetin Fransa ve Rusya tara-
f›ndan yap›lmas› da flafl›rt›c› de¤ildir: Rusya’n›n kendisine ait genifl enerji kaynak-
lar› oldu¤u gibi, Fransa da enerji ihtiyac›n›n önemli bir k›sm›n› Amerikan etkisin-
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den ba¤›ms›z olarak eski sömürgesi Cezayir üzerinden karfl›lamaktad›r.18 Günü-
müzde, Türkiye’nin do¤algaz ihtiyac›n›n %60’›n›n Rusya Federasyonu’ndan sa¤-
land›¤› göz önüne al›nd›¤›nda, güncel bir tart›flma konusu olan Mavi Ak›m II pro-
jesine daha da ihtiyatl› yaklaflmak gerekmektedir.

Ayn› derecede önemli bir di¤er nokta ise, tip olarak enerji kaynaklar›n›n da çeflit-
lendirilmesi ve tek tip bir enerji kayna¤›na ba¤›ml› olmaktan kaç›n›lmas›d›r. 1973-
1974 I. Dünya Enerji Krizi’ne kadar devletler, enerjinin o döneme kadar ucuz olma-
s›n›n da yard›m›yla çok büyük oranlarda petrole ve OPEC’e ba¤›ml›yd›lar. I. Dünya
Enerji Krizi ile birlikte petrol fiyatlar› dört kat artarken, petrole ba¤›ml› devletlerin
ekonomileri de felç olmufltur.19 Bu krizin ard›ndan devletler petrole olan ba¤›ml›-
l›klar›n› azaltmak için alternatif enerji kaynaklar›n›n gelifltirilmesi ve kullan›m›na
yönelmifllerdir. Kömür bu dönemde yeniden öne plana ç›km›fl; do¤algaz ise yeni
bir enerji kayna¤› olarak enerji sektöründeki yerini alm›flt›r.20 Günümüzde, özellik-
le AB içinde, fosil yak›tlara olan ba¤›ml›l›¤› azaltmak için yeniden nükleer enerjiye
a¤›rl›k verilmesi konusundaki tart›flmalar ise devam etmektedir.21

Enerji güvenli¤inin bir di¤er boyutu, enerji kay-
naklar›n›n dünya piyasalar›na nakledilmesinde
kullan›lan ulafl›m hatlar›n›n güvenli¤ine iliflkin-
dir. Enerji genellikle sanayileflmifl Bat› Yar›mkü-
re’deki devletler taraf›ndan tüketilirken; üretim,
Güney Amerika k›tas› hariç tutulursa daha çok

Do¤u Yar›mküre’de yap›lmakta; böylelikle de do¤udaki enerji üretim merkezlerin-
den bat›daki enerji piyasalar›na do¤ru bir uluslararas› enerji ticareti gerçekleflmek-
tedir.22 Sadece petrol aç›s›ndan bakarsak, 2007 verilerine göre dünya enerji ticare-
tinde bir günde, yaklafl›k 54 milyon varil petrol hareket halindedir.23 Bu nedenle de,
bu ak›fl rotas› üzerindeki ulafl›m hatlar› stratejik bir önem kazanmaktad›r. 

Hazar Havzas› örne¤inde görülece¤i üzere bazen zengin enerji kaynaklar›, co¤rafi
olarak dünyan›n en izole bölgelerinde toplanm›fl olabilir. Böyle zorlu bir durumda
dahi önemli olan konu, bu kaynaklar›n en güvenli ve en az maliyetli ulafl›m yolla-
r› üzerinden dünya piyasalar›na ulaflt›r›lmas›d›r. Hazar Havzas› enerji kaynaklar›-
n›n hangi yollar üzerinden dünya piyasalar›na ulaflt›r›laca¤› hala tam olarak kesin-
lik kazanmam›fl; 1991’de Sovyetler Birli¤i’nin çöküflüyle bölgenin dünyaya aç›lma-
s›n›n ard›ndan, bu konuda devletler ve enerji flirketleri aras›nda halen devam et-
mekte olan bir mücadele bafllam›flt›r. 

Bu mücadelede ABD ve AB’nin deste¤iyle Türkiye, Hazar enerji kaynaklar›n› kendi
topraklar› üzerinden dünya piyasalar›na ulaflt›rmay› hedeflerken; kendisi bafll› ba-
fl›na bir enerji devi olan Rusya, bu kaynaklar›n kendi topraklar› üzerinden nakledil-
mesinde ›srar etmektedir. Hatta Rusya bu amac›n› gerçeklefltirmek için geçmiflte
iki defa ba¤›ms›zl›k yanl›s› Çeçenlerle savaflm›fl; böylelikle de Bakü’den ç›k›p Kara-
deniz k›y›s›nda, kendi topraklar›nda bulunan Novorossiysk liman›yla dünya piya-
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salar›na ulaflt›r›lan erken Azeri petrolünün iki tafl›ma noktas›ndan biri olan Bakü-
Novorossiysk Petrol Boru Hatt›’n›n güvenli¤ini sa¤lamaya çal›flm›flt›r.24 21. yüzy›-
l›n yeni süper güç adaylar›ndan Çin de, 1993’ten beri d›fl kaynaklara ba¤l› olarak
artan enerji ihtiyac›n› karfl›layabilmek için Kazak petrolünü 2005 y›l›ndan itibaren
kendi topraklar›na getirmeye bafllam›flt›r.25 Enerji ulafl›m hatlar›n›n güzargahlar›na
iliflkin bu tart›flmalar enerji güvenli¤ini sa¤lamakla ilgili oldu¤u kadar, enerji fiyat-
lar›n›n belirlenmesinde etkili olma çabalar›yla da alakal›d›r. Özellikle petrol konu-
sunda, “petrolün borsas› ilk yüklendi¤i yerdir” ilkesi, petrol fiyatlar›n› belirlemede
ilk yükleme yap›lan limanlara sahip olman›n ne derece önemli oldu¤unu göster-
mektedir.26

Harita I: 2007 Y›l›nda Dünya Petrol Ticareti27 (milyon ton olarak)

Enerjinin karalar üzerinden dünya piyasalar›na ulaflt›r›ld›¤› bölgelerde, boru hatla-
r›n›n güvenli¤ine de ayr› bir önem verilmek zorundad›r. Özellikle 11 Eylül 2001 Sal-
d›r›lar›’n›n ard›ndan t›rman›fla geçen uluslararas› terörizmin hedefleri aras›nda
dünya enerji ak›fl›n› kesintiye u¤ratmak da bulunmaktad›r. Bu ba¤lamda, boru hat-
lar›na yapt›klar› sabotajlarla teröristler, devletlerin ekonomik ve toplumsal istikrar-
lar›n› bozman›n ve enerji gelirlerinden pay alarak mücadele ettikleri devletler için-
de etkin bir konuma gelmenin peflindedirler. Nitekim 1980-2006 tarihleri aras›n-
da enerji güvenli¤ini zedelemeyi hedefleyen 110’a yak›n terörist sald›r› yap›lm›fl;
bu sald›r›lar›n 50’si Latin Amerika’da, 18’i Orta Do¤u’da, 17’si Avrupa’da, 17’si Af-
rika’da, 6’s› Asya’da ve 2’si de Kuzey Amerika’da meydana gelmifltir.28

Dünya enerji tafl›mac›l›¤› yaln›zca izole bölgeler ya da kara tafl›mac›l›¤›yla s›n›rl›
de¤ildir; ayn› oranda deniz tafl›mac›l›¤›n› da ilgilendiren bir konudur. Bu nedenle
de, bu tafl›mac›l›¤›n yap›ld›¤› önemli su yollar› ve kanallar›n güvenli¤inin sa¤lan-
mas› hayati bir meseledir. Deniz tafl›mac›l›¤›n›n kara tafl›mac›l›¤›na göre daha az
maliyetli oluflu ve geçerlilik kazanm›fl uluslararas› rotalar üzerinden yap›l›yor ol-
mas›, daha çok tercih edilmesine neden olmaktad›r. Örne¤in dünya genelindeki
petrol tafl›mac›l›¤›n›n %60’› tankerlerle denizler üzerinden yap›lmaktad›r.
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24 ‹stanbul Ticaret Odas›, a.g.e., s. 50.

25 GOV.cn: Chinese Government’s
Official Web Portal, China-
Kazakhstan pipeline starts to pump
oil, 16 Aral›k 2005, (Çevirimiçi)
http://www.gov.cn/english/2005-
12/16/content_128912.htm, 23
fiubat 2009.

26 Harp Akademileri Komutanl›¤›
Yay›nlar›, a.g.e., s. 106.

27 BP, a.g.e., s. 21, (Çevirimiçi)
http://www.bp.com/liveassets/bp_int
ernet/globalbp/globalbp_uk_eng-
lish/reports_and_publications/sta-
tistical_energy_review_2008/STAG-
ING/local_assets/downloads/pdf/sta
tistical_review_of_world_energy_fu
ll_review_2008.pdf, 23 fiubat 2009. 

28 ‹stanbul Ticaret Odas›, a.g.e., s. 48.



29 BP, a.g.e., s. 31, (Çevirimiçi)
http://www.bp.com/liveassets/bp_int

ernet/globalbp/globalbp_uk_eng-
lish/reports_and_publications/statis-

tical_energy_review_2008/STAG-
ING/local_assets/downloads/pdf/sta-
tistical_review_of_world_energy_ful

l_review_2008.pdf, 23 fiubat 2009. 

30 Özil, a.g.e., s. 67-68.

31 Alessandro Figus, The Euro trans-
port policy: Meditteranean and Black

Sea, 2004, s. 3, (Çevirimiçi)
http://www.eurostar.edu.ru/en/Lectur
es_and_academic_materials/Euro_tr
ansport_policy_Medit_Black_Sea_Fi

gusUniGe_.pdf, 24 fiubat 2009.

32 M. Hakk› Cafl›n, “Güç Merkezlerinin
(ABD, AB, Rusya, Çin) Enerji

Bölgelerine Yönelik Politikalar›”,
Dünya ve Türkiye’deki Enerji ve Su

Kaynaklar›n›n, Ulusal ve Uluslar Aras›
Güvenli¤e Etkileri 15-16 Ocak 2004:
Bildiriler, Soru-Cevaplar, Katk›lar ve

Konuflma Metinleri, ‹stanbul, Harp
Akademileri Komutanl›¤› Yay›nlar›,

2004, s. 114.

Harita II: 2007 Y›l›nda Dünya Do¤algaz Ticareti29 (milyar metre küp olarak)

Do¤algaz ise, ancak LNG formunda yani s›v›laflt›r›lm›fl olarak (LNG: Liquified Na-
tural Gas) gemilerde tafl›nabildi¤i için, deniz tafl›mac›l›¤›nda maliyeti çok artmak-
ta; bu nedenle de do¤algaz %95 oran›nda boru hatlar› vas›tas›yla tafl›nmaktad›r.30

Ayr›ca belirtmek gerekir ki, dünya petrol tafl›mac›l›¤›n›n yaklafl›k %20’si Akdeniz
üzerinden sa¤lanmakta31; Akdeniz’in enerji güvenli¤i aç›s›ndan öneminin fark›nda
olan ABD de, bu denizdeki ç›karlar›n›, ‹talya’n›n Gaeta ve Napoli kentlerinde üslen-
mifl olan 6. Filo sayesinde korumaktad›r.32

Enerjinin deniz yoluyla tafl›nmas›n›n söz konusunu oldu¤u durumlarda, ak›fl rota-
lar› üzerindeki stratejik darbo¤azlar›n güvenli¤inin sa¤lanmas› hayati bir zorunlu-
luk kazanmaktad›r. ABD Enerji Bakanl›¤›’n›n haz›rlad›¤› ve dünyan›n en önemli al-
t› petrol darbo¤az›na yer verdi¤i raporu, asl›nda yaln›zca enerji tafl›mac›l›¤›nda de-
¤il, genel olarak dünya deniz ticaretinde de stratejik öneme sahip bölgeleri tarif et-
mektedir. Bu bölgeler:

11)) Aden Körfezi ile K›z›ldeniz’in birleflti¤i noktada; Yemen, Eritre, Cibuti ve Somali
aras›nda kalan Bab el-Mendeb Bo¤az›,

22)) Karadeniz ile Ege Denizi’nin birleflti¤i noktada; Türkiye s›n›rlar› içinde kalan ‹s-
tanbul ve Çanakkale Bo¤azlar›,

33)) Karayip Denizi ile Pasifik Okyanusu’nun birleflti¤i noktada; Kosta Rika ve Kolom-
biya aras›nda, Panama devletinin s›n›rlar› içinde aç›lm›fl olan Panama Kanal›,

44)) Basra Körfezi ile Umman Körfezi’nin ve dolay›s›yla da Hint Okyanusu’nun bir-
leflti¤i noktada; ‹ran, Umman ve Birleflik Arap Emirlikleri aras›nda kalan Hürmüz
Bo¤az›,

55)) Hint Okyanusu ile Pasifik Okyanusu’nun birleflti¤i noktada; Malezya, Singapur
ve Endonezya aras›nda kalan Malakka Bo¤az›,
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66)) Akdeniz ile K›z›ldeniz’in birleflti¤i noktada; M›s›r devletinin s›n›rlar› içinde aç›l-
m›fl olan Süveyfl Kanal›’d›r.33

Bu stratejik su yollar›n›n savafllardan, do¤al afetlerden, terörist sald›r›lardan ve
korsanl›ktan ar›nd›r›lm›fl olmas›, enerji güvenli¤ini sa¤lamay› hedefleyen devletler
için öncelik arzeden bir konudur. Bu nedenle de devletler, bu hedeflere var›labil-
mesi için kimi zaman tek tarafl›, kimi zaman da çok tarafl› olarak çeflitli önlemler
alm›fllar ve düzenlemelere gitmifllerdir. Özellikle Bab el-Mendeb Bo¤az›, Aden Kör-
fezi ve Somali aç›klar›nda gerçekleflen terörizm ve korsanl›kla mücadele için günü-
müzde etkin bir uluslararas› iflbirli¤i söz konusudur.34 Türk Bo¤azlar›’ndan geçifl
hakk›nda yürürlükteki uluslararas› düzenlemeler ise 1936 tarihli Montreux Sözlefl-
mesi ile belirlenmifl; y›llar içinde artan gemi trafi¤i ve kazalar›n›n önüne geçmek
için de, 1994 tarihinde yürürlü¤e giren Türk Bo¤azlar› Tüzü¤ü ile ek bir düzenle-
meye gidilmifltir.35

Enerji güvenli¤i sa¤lamadaki bir di¤er önemli nokta,
acil durumlar için depolanm›fl stratejik rezervlere sahip
olabilmektir. 1973-1974 I. Dünya Enerji Krizi’nin ard›n-
dan, ‹ktisadi ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Teflkilat› (OECD) bün-
yesinde kurulan Uluslararas› Enerji Ajans›’n›n (UEA),
üyelerine 90 günlük depolanm›fl rezerve sahip olma
zorunlulu¤u getirmesi bu konuda önemli bir örnektir.36

Ayr›ca ABD de, bu tür acil durumlarda ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmek için Stratejik
Petrol Rezervi’ni kurmufltur.37 Ayn› dönemde, ülke içi ve alternatif enerji kaynakla-
r›na yat›r›m yapmayan ve stratejik rezerv depolamada baflar›s›z olan UEA’n›n üye-
lerinden Türkiye ise, 1979-1980’deki II. Dünya Enerji Krizi’nde, ülkedeki yaflant›n›n
her noktas›n› olumsuz yönde etkileyen çok ciddi boyutlarda enerji kesintileriyle
karfl› karfl›ya kalm›flt›r.38

Geçmiflte devletler, kendi enerji güvenliklerini sa¤lan-
man›n di¤er devletlerin enerji güvenli¤ine darbe vura-
ca¤› görüflünü benimsemifl ve temel enerji kaynaklar›
aç›s›ndan kendilerine yeterli olabilmenin peflinde kofl-
mufllard›r. Ancak Dünya üzerindeki enerji kaynaklar›
da¤›l›m›ndaki adaletsizlik, yani devletlerin siyasi s›n›r-
lar›yla talep ettikleri enerji kaynaklar›n›n yo¤unlaflt›¤›

bölgelerin çak›flmamas›, bu kendine yeterlilik prensibini ve enerjiye eriflimin s›f›r
toplaml› bir oyun oldu¤u görüflünü büyük anlamda zedelemifltir.39 Özellikle Küre-
selleflme ile birlikte enerji piyasalar›n›n da küreselleflmesi, enerji güvenli¤inde t›p-
k› uluslararas› güvenlik kavram›nda oldu¤u üzere devletler, uluslararas› kurulufllar
ve enerji flirketleri aras›nda kollektif iflbirli¤ini gerektirir hale gelmifltir.40 Böylece
enerji güvenli¤inde iflbirli¤inin önemi ortaya ç›karken, pozitif bir etki olarak da
dünya enerji yat›r›m ve teknoloji transferlerinde bir art›fl gözlemlenmifltir.41
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33 U.S. Department of Energy –
Energy Information Administration,
World Oil Transit Choke Points, Ocak
2008, (Çevirimiçi)
http://www.eia.doe.gov/cabs/World_
Oil_Transit_Chokepoints/pdf.pdf, 20
fiubat 2009.

34 Stephanie Hanson, Combating
Maritime Piracy, 27 Ocak 2009,
(Çevirimiçi) http://www.cfr.org/pub-
lication/18376/, 22 fiubat 2009.

35 Harp Akademileri Komutanl›¤›
Yay›nlar›, Orta Asya-Hazar-Ceyhan
Boru Hatt› ve Milli Güce Etkileri,
Haz. Nehir Ayd›n, ‹stanbul, Harp
Akademileri Komutanl›¤› Yay›nlar›,
1999, s. 100 ve 105.

36 Umbach, a.g.e., s. 142-143.

37 Klare, a.g.e., s. 33.

38 Alon Liel, Turkey in the Middle
East: Oil, Islam, and Politics, Çev.
Emanuel Lottem, London, Lynne
Rienner Publishers, 2001, s. 42-45.

39 Kibaro¤lu, a.g.e., s. 199-200.   

40 Gawdat Bahgat, American Oil
Diplomacy in the Persian Gulf and the
Caspian Sea, Gainesville, University
Press of Florida, 2003, s. 26.

41 Harp Akademileri Komutanl›¤›
Yay›nlar›, a.g.e., s. 14.
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42 Cafl›n, a.g.e., s. 150.

43 A.e., s. 159.

44 Umbach, a.g.e., s. 137.  

45 Nicolas, Godement, Yakushiji,
a.g.e., s. 20.

46 Nakamura, a.g.e., s. 64.

47 Umbach, a.g.e., s. 146.

Avrupa Kömür Çelik Toplulu¤u (AKÇT), Avrupa Atom Enerjisi Toplulu¤u (AAET),
Petrol ‹hraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Uluslararas› Enerji Ajans› (UEA) gibi
uluslararas› ve uluslarüstü örgütlerin kurulmalar› ve baflta Hazar Havzas›’nda ol-
mak üzere enerji kaynaklar›n›n yo¤unlaflt›¤› bölgelerde, farkl› devletlerin deste¤iy-
le enerji flirketleri aras›nda oluflturulan konsorsiyumlar, enerji güvenli¤i sa¤lanma-
s›nda iflbirli¤inin öneminin kavrand›¤›n› göstermektedir. Ayr›ca Avrupa Birli¤i’nin,
Orta Asya’daki etkinli¤ini artt›rarak enerji güvenli¤ini sa¤layabilmek için gelifltirdi-
¤i Avrupa-Kafkasya-Asya Ulafl›m Koridoru (TRACECA) ve Avrupa’ya Devletleraras›
Petrol ve Gaz Tafl›ma (INOGATE) projeleri de iflbirli¤i aç›s›ndan son derece önemli
örneklerdir.42 ABD’nin, flirketlerinin en çok önem verdi¤i Kazak petrol bölgesi olan
Tengiz’de, Kazak silahl› kuvvetlerini e¤itti¤i de bilinmektedir.43

Görüldü¤ü üzere enerji güvenli¤inin sa¤lanmas›, ço¤u za-
man jeopolitikle ilgili bir mesele olmufltur.44 Bu nedenle de,
özellikle fiziksel olarak enerji güvenli¤inin sa¤lanmas›nda
jeopoliti¤e dayal›, stratejik bir yaklafl›m benimsenmifltir.
Ancak günümüz dünyas›nda, bu konu hakk›ndaki tek kay-
g› noktas› fiziksel güvenlik de¤ildir. Enerjinin ayr›ca, eko-
nomik olarak da karfl›lanabilir olmas› gerekmektedir.

Enerji güvenli¤inin ekonomik boyutunun sa¤lanmas›nda jeopolitik/stratejik bir
yaklafl›mdan daha çok, piyasa dinamiklerine dayanan ve piyasa yaklafl›m› olarak
adland›r›lan bir görüfl ortaya at›lm›flt›r. Piyasa yaklafl›m›na göre devletler, arz gü-
venli¤i kadar talep güvenli¤ine de önem vermekte; enerjinin, özellikle ekonomik
aç›dan piyasan›n kendi mekanizmalar› sayesinde mutlaka eriflilebilir olaca¤›na
inanmaktad›rlar. Yine de devletler, baflta CO2 emisyonlar›n›n azalt›lmas› gibi çev-
resel konularda piyasa mekanizmalar›ndan çok, kendi yapt›klar› düzenlemeler ve
müdahalelere güvenmektedirler.45 Özellikle 1980’lerde otomobil yak›t veriminin
artmas›yla petrol talebinde düflüfl yaflanmas› ve OPEC üyesi olmayan devletlerde
yeni petrol sahalar›n›n keflfedilmesi, OPEC’in fiyatlar üzerindeki monopol konumu-
nun zedelemifl; bu geliflmeler ise piyasa yaklafl›m›n›n hakl›l›¤›n› bir ölçüde ispatla-
m›flt›r.46

Özellikle Asyal› devletlerin enerji güvenli¤ini alg›lay›fllar›, jeopolitik/stratejik temel-
li geliflmekte; AB üyesi devletler ise jeopolitik/stratejik yaklafl›m›n yan›s›ra, piyasa-
n›n rolüne vurgu yapan piyasa yaklafl›m›ndan da faydalanmaktad›rlar.47 AB’nin,
Asyal› devletlerden farkl› bir yaklafl›m› benimsemifl olmas›n›n nedeni, flüphesiz sa-
hip oldu¤u uluslarüstü yap› ve enerji alan›nda uluslararas› iflbirli¤ine verdi¤i ön-
celik kadar, sahip oldu¤u kaynak bölgeleri çeflitlili¤ine de dayanmaktad›r. Asyal›
devletler enerji aç›s›ndan neredeyse tamamen Orta Do¤u’ya ba¤›ml›d›rlar; AB ise
Hazar Havzas›, Kuzey Denizi, Afrika, Rusya ve Norveç gibi alternatiflere de sahip-
tir. Baflta Çin olmak üzere, Asyal› devletlerin enerji güvenli¤ine iliflkin bak›fl aç›lar›
en çok Malakka Bo¤az›’ndaki korsanl›k faaliyetleri nedeniyle jeopolitik/stratejik te-
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melli geliflmifltir.48 2006 verilerine göre bir y›lda 50.000 geminin geçti¤i ve 11.7
milyon varil petrolün tafl›nd›¤› bu 1000 km. uzunlu¤undaki bo¤az›n güvenli¤inin
tehlikeye düflmesi Malezya, Endonezya ve Singapur deniz kuvvetlerinin korsanlar
karfl›s›nda faaliyetlerini artt›rmalar›na neden olmufltur. Bölgedeki bir di¤er ülke
Tayland ise, Kra Kanal› isimli bir projeyle gemi trafi¤ini Malakka Bo¤az› yerine ken-
di topraklar›nda açmay› planlad›¤›, Süveyfl ve Panama benzeri bir kanala aktarma-
y› hedeflemektedir.49 Bu konu hakk›nda 2005’te, Washington Times gazetesinin
haberiyle bas›na s›zan bir ABD Savunma Bakanl›¤› raporunda, petrol ithalat›n›n
%80’i Malakka Bo¤az› üzerinden gerçekleflen Çin’in, kendi enerji güvenli¤i için
Tayland’›n kanal projesine yat›r›m yapmaya istekli oldu¤u belirtilmifltir.50

Sonuç

So¤uk Savafl’›n 1989’da bitmesi ve SSCB’nin 1991’de çöküflünün ard›ndan,
ABD’nin tek süper güç olarak ortaya ç›kmas›yla bafllayan tek kutuplu dünya düze-
ninin, 21. yüzy›lda sürdürülemeyece¤i art›k aç›kt›r. ABD’nin bu alandaki hegemon-
yas›, Rusya, Çin, Hindistan ve AB taraf›ndan ciddi tehdit alt›ndad›r. Yeni yüzy›l, bir
yandan yeni süper güçlerin ortaya ç›k›fllar›na; bir di¤er yandan ise bu güçler ara-
s›nda yeni rekabet alanlar›n›n belirmesine flahitlik etmektedir. fiüphesiz bu rekabet
alanlar›ndan en önemlisini de enerji kaynaklar› oluflturmaktad›r.

Enerji kaynaklar› söz konusu oldu¤unda, devletlerin en çok önem verdikleri nokta
enerji güvenli¤inin sa¤lanmas› olmufltur. Devletler için enerjinin çeflitli flekillerde,
yeterli miktarda ve karfl›lanabilir fiyatlarda her zaman elveriflli olmas›, yani enerji
güvenli¤ini sa¤layabilmeleri, geleceklerini flekillendiren konular›n bafl›nda gelmek-
tedir. Enerji kaynaklar›n› fiilen kontrol etmek ya da bu kaynaklara eriflimlerini sa¤-
layabilmek, devletler için ekonomik kalk›nman›n, ulusal güvenli¤in, politik nüfuzun
ve toplumsal istikrar›n anahtar› konumunda olmufltur. Yeni yüzy›lda da bu süre-
cin de¤iflmeden devam edece¤i aç›kt›r. Üstelik sahneye ç›kan yeni oyuncular ve
keflfedilen ya da dünya piyasalar›na aç›lan yeni enerji sahalar› nedeniyle, enerji gü-
venli¤ini sa¤lamak için oynanan “Büyük Oyun” art›k hiç olmad›¤› kadar sertleflmifl-
tir: Nitekim 11 Eylül 2001 terörist sald›r›lar›n›n ard›ndan ABD, bafllatt›¤› teröre
karfl› savafl s›ras›nda Orta Asya enerji sahalar›n›n hemen yan›ndaki Afganistan’› ve
dünyan›n en zengin petrol sahas› olan Orta Do¤u’nun en önemli petrol üreticile-
rinden Irak’› iflgal etmifltir.

Enerji güvenli¤ini sa¤layabilmek tarih boyunca devletler için bir varl›k-yokluk me-
selesi olmufltur. Uluslararas› güç iliflkilerinde mücadelenin k›z›flmaya devam ede-
ce¤i 21. yüzy›lda enerji güvenli¤ini sa¤lamak, devletler için art›k her zamankinden
daha önemli bir konuma yükselmifltir. Devletler için yeni yüzy›lda etkili ve baflar›l›
bir uluslararas› aktör olabilmenin önflart›, enerji güvenli¤i tesis edebilmenin öne-
mi ile bunun kendi içindeki aflamalar›n› kavrayabilmek ve bunlara göre hedefler
belirleyip politikalar üretebilmekte yatmaktad›r.
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ABSTRACT

M. Atilla Öner1 / C. Murat Boz2 / A. Nuri Baflo¤lu3

There is extensive literature on the causes of war and conditions for peace, but as yet no
agreement on why countries go to war, why internal violence occurs and how internal and
external conflicts might be interconnected or give rise to common dynamics or dilemmas. 

The present study intends to investigate the variables affecting the probability of domes-
tic and international conflict and the interactions between them using a system dynamic
model. It proposes extensions to an existing conflict model in the literature along several
dimensions, e.g., impacts of regime type, income distribution, assertiveness of the military
and dyadic interaction between countries. 

Conducting simulation experiments with this model lets the analysts explore the dynam-
ic behavior and scenarios that result from any change in any of the factors. The model
may serve as a useful learning tool for decision-makers, e.g., governments in assessing
defense and foreign policies, and company executives in foreign direct investment deci-
sions in different regions of the world. 

The simulation is run between Turkey and Greece, since Turkey and Greece are the center
of attention within the context of the EU enlargement process. One of the simulation
results indicate that an international military conflict between Turkey and Greece is high-
ly unlikely in the future, unless both countries increase their military budgets much above
the levels in 2000.

Keywords: International Conflict, Domestic Conflict, Regime Type, Gini Coefficient,
International Relations, System Dynamics, Turkey, Greece.

Savafl›n nedenleri ve bar›fl üzerine çok genifl bir literatür mevcuttur. Ancak ülkeler neden
savafla gider, içte fliddet neden olur ve iç-d›fl çat›flmalar nas›l ba¤lant›l› olabilir ya da genel
dinamikleri ve ç›kmazlar› nas›l art›r›r üzerine çok da fazla çal›flma yoktur. 

Bu çal›flma ulusal ve uluslararas› çat›flmalar›n çeflitli muhtemel etkilerini ve etkileflimleri-
ni dinamik sistem modelini kullanarak araflt›rma amac›ndad›r. Literatürde varolan rejim
tipi etkileri, gelir da¤›l›m›, askeri durum, ülkeler aras› ikili etkileflim kriz modelinin
yan›nda birçok yönlü aç›l›m getirme çabas›ndad›r. 

Bu modeldeki simülasyon deneyleri uygulamalar› analistlerin faktörlerden herhangi
birisinin de¤iflmesi sonucu dinamik davran›fl ve senaryolar keflfetmesini sa¤lam›flt›r.
Model karar vericiler ve hükümetlere savunma ve d›fl politika oluflumunda ve dünyan›n
farkl› bölgelerinde do¤rudan yabanc› yat›r›m düflünen firma sorumlular›na kullan›fll› bir
araç olarak hizmet edebilir. 

Simülasyon Türkiye ve Yunanistan AB Geniflleme Sürecinde dikkatlerin merkezi
oldu¤undan dolay› iki ülke aras›nda uygulanm›flt›r. Simülasyonlardan birisinin sonucu
göstermifltir iki ülke askeri harcamalar›n› 2000’deki seviyenin çok üzerine ç›karmad›kça,
iki iki ülke aras›ndaki uluslararas› askeri kriz gelecekte pek olas› de¤ildir. 

62

STRATEJ‹K ÖNGÖRÜ STRATEJ‹K ARAfiTIRMALAR DERG‹S‹ SAYI: 15-16 YIL: 2010



Understanding the Interactions between International and Domestic Conflicts  
The Case of Turkey and Greece

M. Atilla ÖNER
C.Murat BOZ
A. Nuri BAfiO⁄LU

Introduction
Conflict within and among nations remains a basic feature of world’s reality. As
issues of trade, migration and environment are becoming more important in our
increasingly interdependent world, questions of war, peace and conflict also
remain of great importance. Companies interested in foreign direct investment in
countries in problematic regions of the world are in need of dynamic models to
assess the domestic and international conflict risks in those countries. 

The earliest literature on war theory accessed by the authors of the present paper
is Robinson (1900) in which he cites economic, social and political developments
as the causes of war between tribes and nations and states as the history unfolds
from Aristotelean times to the end of 19th century. Howert (1916) distinguishes
between cause and occasion of war and suggests that while occasions of war are
many and varied, the causes are few. He reduces the causes of the wars in Europe
to three categories: religious, economic and political. He goes on to maintain that
both religious and political beliefs have an economic basis, hence these three sets
of causes may be reduced to one, the economic.

Since 1984 conflict has been studied by various researchers from different per-
spectives, e.g. 

1. democracy (Forsythe 1992; Evans and Whitefield 1995; Oneal, Maoz, Russett
1996; De Mesquita and Siverson 1997; Milner and Rosendorff 1997; Reiter and
Starn III 1998; Bennett and Starn III 1998; Crescenzi and Enterline 1999; Feng and
Zak 1999; Kugler and Feng 1999; De Mesquita et al. 1999; Cardoso 2001; Quinn
and Woolley 2001),

2. internal and international politics (Milner and Rosendorff 1997; Pahre and
Papayoanou 1997; Fred-Mensah 1999; Rothgeb Jr 1999; Toset, Gleditsch, Hegre
2000; Lim 2003),

3. population, trade and economic development (North 1984; Saeed 1994;
Homer-Dixon 1994; Morrow 1997; Milner and Rosendorff 1997; Bardhan 1997;
Gomory and Baumol 1997; Werner 1998; Tir and Diehl 1998; Shin and Ward 1999;
Quinn and Woolley 2001; Ofstad 2002; Lim 2003),

4. impacts of war (Gartner and Segura 1998; Werner 1998; Gartner 1998; Reiter
and Starn III 1998; Smith 1998; Bennett and Starn III 1998; Kadera 1998; Palmer
and David 1999).

The precise scale and scope of violence and its attendant level of damage to the
human and social environments remain ambiguous, but it is known that the costs
are high and mounting. National governments of modern world strive to attain
high standards of living for their citizens. This causes  stiff competition among
and within nations for scarce natural resources. The interconnections of the caus-
es and consequences of conflicts are likely to be greater when the conflicts
become more violent.

63



This study proposes a system dynamics model of understanding conflict within
and between nations, in which we follow Wils, Kamiya, Choucri (1998)’s conclu-
sion that “an interesting study would include multiple nations …”. It proposes
extensions to their model along several dimensions, e.g., impacts of regime type,
income distribution, aggressiveness of the military and dyadic interaction
between countries.

This work aims to contribute to the extensive literature on conflict by modeling
international conflict between and domestic conflict within Turkey and Greece.
These two countries have been chosen because of their important role in the EU
enlargement process. The paper is structured as follows: Next section is the liter-
ature review on factors affecting internal and international conflict. Section 3
gives a brief and schematic overview of the Turkish-Greek relations over 900
years. Section 4 discusses the components of the proposed system-dynamic
model. Section 5 includes data used in the model. Section 6 gives and discusses
the simulation results. Section 6 concludes the paper.

Studies on Conflict Theory

Intriligator (1982) summarizes research on conflict theo-
ry (i.e. studies of conflict or war using formal reasoning
or mathematics) along two dimensions, analytic
approach and area of application (Table 1). He reports
that use of a particular analytic approach in a particular

area of application entails 64 possible combinations, but research tends to clus-
ter in only certain of these cross-classifications.

Table 1: Classification of  Research on Conflict Theory – (Intriligator 1982) 

In the present work, system dynamic modelling which uses differential equations
is employed.
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Military Spending and Trade

Morrow (1997) discusses possible answers of “when is peaceful trade possible
under military competition?”  and argues that security concerns are unlikely to
undermine trade. States can allocate more to their militaries to compensate for
any enlarged threat to their security. Since such additional allocations are likely
to be smaller than the gain from trade, trade increases national consumption even
in the face of security concerns.

In Werner (1998), we find the answers to the following questions: “Why do some
wars end in extreme terms as total political capitulation while others merely
reinstate the antebellum status quo? What settlement terms will the belligerents
agree to in order to end the war?”. She explores the possible impact of regime
type on the terms of settlement. She measures the regime type by institutional-
ized democracy variable, coded on an 11-point scale and indicating both the pub-
lic accountability of the leader and the degree to which political competition is
institutionalized.

Kadera (1998) reports a formal dynamic model based on three components that
regulate interactions among regionally defined groups of states: 

1. transmission mechanisms, such as proximity or defense pacts, facilitate the
spread of war.

2. transmission barriers, such as distance or non-aggression pacts, slow or pre-
vent war diffusion.

3. constraints on the spread of war are imposed by states’ inability to expend an
infinite amount of resources on fighting wars.

She introduces the concept of “the minimum level of military spending necessary for
survival”. Her “level of war” is similar to the “level of conflict” of the present work.

Shin and Ward (1999) focus on how the local and regional context of arms spend-
ing and economic productivity can affect the link between guns and growth in
each nation. Trying to understand whether regional patterns and proclivities play
an important role in the understanding of the link between guns and growth, they
illustrate that changes in economic output and military spending are tightly cou-
pled, but they fail to report a distinctive and universal relationship. 

Democracy, War and International Relations

Weede (1992) states that “theoretically, it makes sense to be much more confi-
dent about the peaceful effects of democracy on relations between and among
democracies than on international relations in general”. Forsythe (1992) puts
forward the same idea “it is now well established that stable industrialized
democracies do not engage in overt international war with each other”. Oneal,
Maoz and Russett (1996) point out that “many researchers have shown that
democracies virtually never go to war against other democracies, a generaliza-
tion confirmed by two centuries of experience”. 
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Starr (1997) tries to find an answer to the question. “Why democracies do not
fight each other?” He looks from the perspective of “democracy and transparen-
cy”. He states that “transparency means that leaders and population of other
states can see that a country provides for the political and civil liberties which
permit the regularized and legal contestation for political power. In democratic
dyads this means both sides can see into each other. On one simple level, this
makes war between democracies much more difficult than war between a
democracy and a authoritarian regime”.

As argued in the lateral pressure theory, the other aspect of the pressure is inter-
nal pressure, which is formed within the country. Midlarsky (1998) argues the
relationship between democracy and internal pressure. He states that “specifical-
ly, if democracy affects the environment in positive ways, then the minimization
of soil degradation, fouling of freshwater supplies and other forms of scarcity
could lessen the tendency toward civil conflict over scarce resources. Democracy
clearly is required for the equitable distribution of economic largesse or equi-
table redistribution in the absence of economic growth. Without the pluralism
associated with liberal democracy, certain groups may be denied access to the
policy-making process, thus making civil conflict more likely at some point in the
future”. 

Using quantitative data drawn from interstate wars between 1816 and 1990,
Bennett and Stam III (1998) demonstrate that the wartime advantages that
accrue to democratic states  are fleeting. In the short run, democracies are report-
ed to be more likely to win than are their autocratic opponents. However, autoc-
racies are less likely to quit as time passes. This willingness to continue fighting
ultimately leads to the result that after roughly 18 months have passed, the
advantage passes to the autocrat. They also find that relationship between war
outcomes and a number of control variables such as military-industrial capacity
and military strategy vary over time.  It is interesting that democracies carefully
select  wars that are more likely to be short and therefore have low costs.

Crescenzi and Enterline (1999) state that “as the proportion of democracies in the
international system increases, the number of interstate system members
engaged in war decreases. Democratization may very well decrease conflict, but
that this relationship may be contingent upon the neighborhood in which the
process takes place”.

By studying the U.S.-China (1979 – 1992) and U.S.-Soviet (1972 – 1981) relations,
Langlois and Langlois (1999) report that states react to each other’s past moves
and that bilateral relations begin with the widest tolerance of the other’s behav-
ioral choice and the adoption of countervailing strategies.  In the case of U.S.-
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China relations prior to 1987 they report that 5-months of past history describe
the relationship best, whereas  the lag is 6 months after 1987. The lag length that
best captures the interaction between the U.S. and the former Soviet Union is
reported again 6 months during détente, dropping to 3 months after 1976. 

Interaction of Internal and International Conflict

The most detailed study within the concept of “System Dynamics” is made by Wils,
Kamiya, Choucri (1998). The conceptual and theoretical bases of this effort have
been derived from  research on the theory of lateral pressure. Their analysis is
based on initial differentiation among three variables groups:

A. Master variables in the attributes of states and their interaction:

1. population,
2. resources,
3. technology,

B. Intervening behavioral variables (in terms of propensities for external behavior,
trade, and military activities); and 

C. Outcome variables (in terms of internal and external conflict). 

Specific feedback dynamics are incorporated to represent the impacts of conflict
upon the internal characteristics of nations (which serve as the initial sources of
conflict). The importance of these feedback dynamics lies in the need to recognize
the patterns derived from the consequences of conflict, over and above those
related to the sources of conflict. 

In their study, Wils, Kamiya, Choucri (1998) present an integrated model, connect-
ing the theory of internal conflict to the theory of lateral pressure by adding the
internal conflict variables to that framework.  Lateral pressure can be manifested
in many different types of activity, depending on the nature of the demands that
are not being satisfied domestically and on the capabilities that are available.
Lateral pressure is not likely to be expressed unless both demands and capabilities
are above some threshold. Lateral pressure within a state makes it likely to expand
to where its economic or territorial aspirations collide with those of other pres-
sured states, with international militarized conflict as the result. Those states said
to be the most conflict-prone are those with high populations, high technology
and inadequate resources.

The theory of lateral pressure argues that interaction among three master vari-
ables shape the national profiles of states and under certain conditions, generate
pressures that result in expansion of activities outside national boundaries, pos-

67



sibly leading to competition, conflict and eventually overt violence. Wils, Kamiya,
Choucri  (1998) developed an important addition to the earlier lateral pressure
theory by specifying internal tension that generates internal disruptions. This con-
tribution stems from the notion that the same material variables that cause lat-
eral pressure can also be factors of internal destabilization (Saeed, 1994).

The theory argues that the roots of conflict can be traced to the constellation of
needs and wants of populations, given levels of technology and the availability of
natural resources. If resources are limited relative to population demands and
technology levels, the country will expand its behavior outside national bound-
aries. Lateral pressure refers to the propensity for extension of behaviors outside
territorial boundaries.

Tir and Diehl (1998) categorize population pressure in two groups, static pressure
as “a high population density that may lead states to acquire new territory or
resources contained in other territories in order to deal with the attendant spa-
tial and environmental problems associated with overcrowding”, and dynamic
pressure as “significant population growth, which may put increasing strains on
states as they seek to accommodate the demands of the growing population”. 

The formulation for internal tension draws upon the population density empha-
sis found in arguments presented in anthropology and economics. Such argu-
ments state that as population density relative to resource base rises, societies
need to change their technological and social base, in general towards higher lev-
els of complexity and sophistication—by devising intensified agricultural methods,
industries, class differentiation, and such. High levels of population density and
high levels of technology can result in internally stable societies, if access to
resources is assumed; conversely, low population density requires only low levels
of technology for stability. Independence movements, civil strife and revolutions
are expressions of conflicts that emerge from internal tension and sometimes
from external support to domestic groups as has been the case in Turkey.

Beeley (1978) gives a very neat summary of Turkish-
Greek relations since 1071, when Byzantine defeat at
Malazgirt in easternmost Anatolia opened up the penin-
sula to accelerated penetration from Turkish-speaking
tribes from central Asia, establishing a clear political
interface between them and the Greeks of the Byzantine
empire. According to him the stability obtained by the

separation of actual or potential adversary groups into politically discreet terri-
tories cannot be guaranteed in the long term because the strategic, demograhic
and other elements taken into account in a “settlement” are themselves likely to
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change, perhaps radically and rapidly. The Turkish – Greek interface shows a vari-
ety of types of boundary/frontier at different stages over the course of time
(Figure 1). 

The dispute between Greece and Turkey concerning the continental shelf in the
Aegean is discussed by Gross (1977) from a legalistic perspective. 

Coufoudakis (1985) discusses the Greek-Turkish relations during the period 1973
– 1983 from the Greek perspective with special emphasis on Cyprus issue.

Figure 1: The Greek-Turkish interface (modified from Beeley (1978))
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The contribution of the present work to the model of
Wils, Kamiya and Choucri (1998) is summarized below,
before discussing the details of the model in the follow-
ing sub-sections:

Military Buildup and Trade Bargaining

1) The military force (MF) is redefined to have “level of
assertiveness” which may effect the probability of inter-

national conflict in different ways. 

2) The variable “trade and bargain leverage” is a dyadic interaction point between
two countries. International conflict is another common variable for both coun-
tries. International conflict for a country has potential of international conflict
of the other country as input. 

Dynamics of Conflict

3) The levels of international and domestic conflict is defined by differentiating
between 0 and 1 by  steps of 0.2 (Table 2a and Table 2b). 

Table 2a and 2b define levels of conflicts and the assumed impact on population
and   technology. 

Table 2a: Level of international conflict and its impact on population and tech-
nology

Table 2b: Level of domestic conflict and its impact on population and technology

4) The intensity of conflict is defined as the proportion of the military forces of
the countries under consideration. 
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5) “Consequences of conflict” variable is redefined. It is obvious that each level of
conflict has different impact on master variables. This consideration is another
important contribution of this study. 

Effect of Technology on Lateral Pressure

6) The effect of technology on lateral pressure is redefined. 

Effect of Level of Democracy

7) The “Regime Type” variable is added to the model. By defining the level of
democracy of the country under consideration, the effect of regime type on both
lateral and internal pressure has been put forth for consideration. 

Effect of Income Inequality

8) The “Gini coefficient”, a measure of the income equality, has been added to the
model. 

The model was run with variables of Turkey and Greece. Vensim Professional has
been used for system dynamics modeling and simulation. 

List of conflicts involving Greece and Turkey are given in Appendix-A.

The stock and flow diagram of the model is presented in Figure 1. To clarify the
implications of the linkages at hand, there are a number of propositions repre-
senting the causal logic in terms of dynamic feedback relationships. The proposi-
tions are rooted in the theory of lateral pressure and taken from it (Wils, Kamiya,
Choucri,  1998). In the following sections, components of the model are explained
briefly. 

Population, Technology and Resources

The variables population, technology, and resources provide the basic impulse
which sets in place the causal mechanisms contributing to emergence of conflict
at various levels, and conflicts change the relative values of these variables. 

According to the theory of lateral pressure, population and technology are posi-
tively related to lateral pressure, which increases international conflict; in turn,
conflict and violence reduce the prevailing growth rates of population and tech-
nology. The effect of technology (defined as “GNP (purchasing power parity
adjusted) per capita”) is considered as negatively related to lateral pressure. When
the technology increases Gross Domestic Product increases, consequently
Military Expenditure rises also. Enhanced military force increases the probability
of international conflict. This indirect effect of technology is considered as the
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positive effect of technology. But the direct effect of technology on lateral pres-
sure is accepted as a negative relation. The positive effect of technology is
explained in the next section.

By contrast, the theory states that natural resources are negatively related to lat-
eral pressure, which reduces international conflict, but that if conflict occurs, the
consequences negatively influence natural resources; this results in a reinforcing
feedback loop. 

Population increases internal pressure, which leads to more domestic conflict,
and the consequences reduce population growth. On the other hand, technology
reduces internal pressure and going around the conflict loop, this reinforces
technology. The same logic is valid for natural resources. 

Figure 2: Impact of population and technology on conflict (Choucri, Wils and
Kamiya, 1998)

Military Buildup and Trade Bargaining

The intervening processes or variables may affect propensity for international
conflict. Such processes include military build-up (i.e. increased likelihood of
‘paths’ to violence) or trade and bargaining (i.e., less violent ways of access to
resources).

The military build-up is modeled in terms of a balancing feedback relationship.
Military expenditure is taken as a user-defined proportion of real gross national
product. When the GNP increases, absolute military expenditures rise also. The
higher expenditures accumulate in greater military force. Enhanced military force,
in turn, increases the probability of conflict. Military force is drained through
depreciation of obsolete weaponry and through destruction during a conflict. If
conflict occurs on national territory, it reduces GNP.
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Trade and commercial interactions are involved in a reinforcing feedback relation-
ship. Trade is positively influenced by the level of technological development and
reduces the probability of conflict. The lower the level of conflict, the more posi-
tive are the implications for increased technological development.

Figure 3: Impact of military and trade on conflict (Choucri, Wils and Kamiya, 1998)

Dynamics of Conflict

In the dynamics of conflict itself, as lateral pressure and internal pressure
increase, there are internal feedback mechanisms of adaptation that reduce the
potential for conflict. While conflict acts as a pressure release valve, it also
increases the risk of continued conflict, creating the possibility of a spiral of con-
flict. These are shown in Figure 4.

Domestic and international conflict impact population and technology in differ-
ent ways depending on  the level of conflict. These impacts are operationalized in
different ways in model equations in the present study. 

Figure 4: Dynamics of conflict (Choucri, Wils and Kamiya, 1998)
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Effect of Technology on Lateral Pressure

Technology is one of the key variables relating human activities to the environ-
ment. The sophistication and the type of technology used in a particular society
determine which natural resources are useful and exploited; and to what meas-
ure. As the level of technology increases, the number of resources and the inten-
sity of use increase also. This has two effects. The first is that the total need for
natural resources rises. The second is that the dependence on a specific natural
resource, such as land, declines.

This dual effect explains the paradoxical nature of technology. Technology has
enabled a release from the dependence on a specific resource, namely land. Yet,
technology has also increased the use of natural resources overall, including the
use of the environment through pollution.

The dual effect of technology is reflected in the specifications for lateral pressure
and internal pressure. While the tendency for technology to increase the overall
need is expressed in lateral pressure; the effect of reducing dependence on the
specific resource, land, is reflected in internal pressure.

Effect of Level of Democracy

One of the most important variables, which effects lateral and internal pressure,
is the type of the regime within the country. In the literature it is generally named
as the level of democracy since there are many countries named as democracy
but no relation with democracy in practice.

Democratization is the process of building or creating democracy. Viewed from
another angle, democratization may be either intensive or extensive. By intensive
(or vertical) democratization the change in the quality of the democratic experi-
ence in a given community should be understood. Extensive (or horizontal)
democratization, on the other hand, measures the quantitative extension of dem-
ocratic communities and their global spatial reach. 

The empirical finding that democracies do not fight each other has long suggest-
ed that regime type influences international behavior. States with more demo-
cratic characteristics tend to behave more cooperatively and less conflictually in
the international system. Non-democracies, however, tend to treat more conflict-
ual and less cooperative behavior. It makes sense to be much more confident
about peaceful effects of democracy on relations between and among democra-
cies.

As argued in the lateral pressure theory the other aspect of the pressure is inter-
nal pressure, which is formed within the country. Democracy within the country

74

STRATEJ‹K ÖNGÖRÜ STRATEJ‹K ARAfiTIRMALAR DERG‹S‹ SAYI: 15-16 YIL: 2010



Understanding the Interactions between International and Domestic Conflicts  
The Case of Turkey and Greece

M. Atilla ÖNER
C. Murat BOZ
A. Nuri BAfiO⁄LU

is clearly required for the equitable distribution of economic values, equal access
to the policy making process, equal and high level of human rights between citi-
zens.

A non-governmental organization, Freedomhouse in the U.S., has been publishing
an annual assessment of state of  freedom since 1972, by assigning each country
and territory the status of “free”, “partly free” or “not free” by averaging their
political rights and civil liberties ratings. Countries are receiving a rating between
1 and 7 (1 the best and 7 the worst).

Effect of Income Inequality

Income equality is an important factor, which plays a significant role in creating
internal pressure. By its increasingly social nature, income equality is inseparable
from the field of domestic politics.

Countries, in which there is an important income inequality, may face several
social fluctuations from trouble to domestic conflict dependent on the level of
inequality. The term in economic literature used to measure income equality is
“Gini Coefficient”. It is defined as “a measure of dispersion within a group of val-
ues, calculated as the average difference between every pair of values divided by
two times the average of the sample”. The larger the coefficient, the higher the
degree of dispersion. It is a statistical measure of income equality ranging from 0
to 1. A measure of 1 indicates great inequality; i.e., one person has all the income
and the rest have none. A measure of 0 indicates perfect equality; i.e., all people
have equal shares of income.

Figure 5. Overview of the Model  
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Data

In this section, we will present data used in the model in tabular or graphical
form.

Population and resources

In the model we took population of the year 1970 (35,605,000) as initial popula-
tion level for Turkey.  Actual 1970-2000 population growth rate and assumed val-
ues for three scenorias are  depicted in the Figure 6.

Figure 6: Rates of Population Increase in Turkey (1970-2025).

Population and other data of Turkey and Greece are given in Table 3.

Table 3: Country resources data

Technology

In the technology equation, the intrinsic technology growth rate takes a constant
value of 0.077 between the years 1970-2000 and then decreases with a constant
slope reaching a value of 0.002 by the year 2025.
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Figure 7. Intrinsic technology growth rate for Turkey

Regime Type and Democracy

Data published by Freedom House have been used in the first part of Figure 5. The
model will be run using two different sets of data for the 1992-2025 (assumed)
and 2000-2025 (extrapolated from Freedom House data). With possible EU mem-
bership materializing in 2014 it is a safe assumption that level of democracy will
reach that of average EU level by 2025 (Figure 8).

Figure 8. Level of Democracy (Freedom House data for 1970-2000; assumed val-
ues for 1992-2025). 
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Gini Coefficient

Gini time series data for 1963-2000 have been collected from various sources
including United Nations publications. We assumed that after Turkey’s EU mem-
bership by 2010 the improvement in the income distribution in Turkey will accel-
erate as shown in right part of the graph (Figure 9).

Figure 9: Gini coefficient for Turkey; (triangles from literature, squares assumed).

Military Power

Military spending as a percentage of GDP has been plotted in Figure 8. In the
model this percentage  has been assumed to decrease from 2010 (possible/prob-
able EU membership) to 2025 linearly reaching a final value of 0.02.

Figure 10: Military Spending as percentage of Turkish GDP.
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The model was run between Turkey and Greece. The time
horizon of the Turkey - Greece simulation is 55 years. The
period 1970 – 2000 is used for comparing the model output

with historical conflict data and adjusting the parameter values accordingly for
the base run and the period 2000 - 2025 is for future simulation. 

In this study international and domestic conflict levels are defined to take values
between 0 and 1. To make easier the interpretation of model output the pressure
is defined by differentiating between 0 and 1 by 0.2 steps. Table 2a and Table 2b
show the levels of international and domestic conflict.

The time series evaluation of the variables population and technology, which are
the inflow to the stocks in the model, namely military force, lateral pressure and
internal pressure are presented in Figure 11. 

Scenarios and Sensitivity Analysis 

Sensitivity analysis of simulation means performing repeated simulations in
which model parameters are changed for each run. This can be very helpful in
understanding the behavioral boundaries of a model and testing the strength of
model-based policies. 

The model is based on quite a few assumptions and these assumptions are known
to be uncertain. It is possible to change the assumptions one at a time and sim-
ulate the model to understand the implications. There is an alternative way to do
this, known as “Multivariate Sensitivity Simulation” (MVSS). To do a sensitivity
simulation, it is essential to set ranges on the uncertain assumptions, and then
the model will be run multiple times with randomly selecting values for the
uncertain assumptions.

For example, actual population growth rate of Turkey is 0.0153 in 2000. Then this
rate will decrease with a slope of 0.000213, which means the population growth
rate will be 0.01 in 2025. This slope was used in the base line simulation. For sen-
sitivity analysis the range of this parameter should be set to a minimum value,
which represents the minimum value that the slope can take on, and to a maxi-
mum value, which implies the maximum value that the slope can take on. These
values are set to  -0.0004  and  0.00. In 25 years there may be +/- 54% change in
technology growth rate: technology growth rate = 0.056 +/- 25 * 0.0012.

In the base line simulation the output shows the population of Turkey will be
between ca. 84 and 92 million with a reliability of 95% in 2025. Table 4 summa-
rizes the assumed value of various variables used in three different scenario set-
tings. Table 5 lists the ranges of major variables used in the multivariate sensitiv-
ity simulation. 
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Table 4: Values of Several Variables for 3 Scenarios 

Figure 11: Variables of Turkey

Table 5: Ranges of Several Variables for base model for sensitivity analysis. 
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Domestic Conflict  

As seen in the Fig. 10 the high pressure in the pre-1980 period in Turkey implies
terror actions in the whole country. In this period Turkey was in a big trouble with
terrorism and has experienced the highest level of domestic conflict. 

After this period tension began to fall and reached to 0.6-0.8 level in 1984. From
1984 on the tension implies the regional terrorism activity as it actually hap-
pened. By a slight decrease this tension continues until 2010 (Fig.13).

The tension is at 0.65 - 0.5 level between 2010 and 2020, which implies the clash
involving demonstrations. The reason for this pressure might be several but for
the near future human rights demonstrations, income inequality, high rate of
inflation, economic difficulties etc,. could be counted.

Turkish government and people need to recognize that the “worst case” parame-
ter values (high population increase, high military expenditure, etc.) result in an
increase in domestic conflict after 2005.

Figure 12: Domestic Conflict Turkey

After 2020 the pressure will decrease to  0.2 - 0.4 level, which implies demonstra-
tions level. During this period it might be expected that Turkey will not face an
important level of pressure. 

Turkey must be careful about the level of military expenditure. If the level of mil-
itary expenditure is increased (scenario 2 and 3) domestic conflict increases above
its 1990’s level after 2020. When/if Turkey becomes a member of EU by 2010 the
situation may change.
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According to the model structure, the limited geographic size of Greece increas-
es the chances of domestic conflict after 2010 (Fig 11). But, incorporation of the
effect of  EU membership into the model structure may certainly change this
model behavior. 

Figure 13: Sensitivity Analysis of Domestic Conflict GR.

Scenarios  

Figure 14a – c show results of three scenarios. 
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Figure 14a: Sce-base - Domestic and International Conflict TR-GR

Figure 14b: Sce-best - Domestic and International Conflict TR-GR

Figure 15 shows that an international conflict between Turkey and Greece is high-
ly unlikely. Political leaders of both countries should stop using expressions in
their speeches which would imply a conflict between the two countries. It is
rather interesting that the model does indicate the existence of conflicts in 1984
and 1996 (cf. Conflict #s 16, 18 in Appendix A). 
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Figure 15: International Conflict TR-GR

Conclusion

We have used system dynamic modeling to examine the major processes that
generate conflict and warfare within and between nations in the case of Turkey
and Greece.

The dynamic structure of international and domestic conflict was explored by
defining population, technology, resource, military expenditure, trade and bargain
leverage, democracy level and income equality level, which are the inflow to lat-
eral and internal pressure, of Turkey and Greece. The simulation results indicate
that an international military conflict between Turkey and Greece is highly
unlikely in the future, unless both countries increase their military budgets much
above their levels in early 21st century.

The attribute of military force was modified by military force assertiveness which
has an impact on the probability of international conflict. Consequences of con-
flict variable was argued and redefined. It is obvious that each level of conflict has
different impact on master variables. This consideration is another important con-
tribution of this study. The level of international and domestic conflict is defined
by differentiating between 0 and 1 by 0.2 steps. This made the analysts able to
analyze the different levels of pressure.

By conducting simulation experiments with this model, we explored the dynamic
behavior and scenarios resulting from any change in any of these elements. The
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time period for the simulation was selected 55 years. The period of 1970-2000
was used to calibrate the simulation results with actual historical results. The
period of 2000-2025 is used to explore the dynamic behavior of the model. 

In this model structure, variables such as population, technology, resources, mil-
itary expenditure, democracy level and income equality level etc., are identified.
But in real international relation system there are several other factors that have
impact on international and domestic conflict. For example tourism movements,
student exchange programs, foreign direct investments between neighbors have
impact on the possible conflict between these countries. Addition of these and
other variables to the model will be subject of further studies.

Future studies may incorporate interactions among the neighbors of Turkey (e.g.
Greece-Bulgaria, Greece-Iran, Iran-Iraq, Iraq-Syria) and the 2003 developments in
Iraq.
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Ortado¤u’nun Demokratikleflme Sorunsal›nda
D›fl Müdahalelerin ve Siyasal Kültürün Rolü

The Role of Political Culture and External
Impacts on the Issue of the Democratazing the
Middle East

ÖZET

ABSTRACT

Abdullah URAL*

Ortado¤u’nun uzun süre koloniyel dönemi yaflam›flt›. Bu dönemde  bat›l› devletler,
özelliklede Amerika ve ‹ngiltere bölge içindeki aktif roller alm›fllard›r. Bu devletler,
kendi de¤erlerini, Ortado¤u bölgesinin moderniteye ulaflmas› için tek ç›kar yol
olarak sunmaya çal›flm›fllar, dolay›s› ile Ortado¤u’nun gerçekleri ile örtüflen poli-
tikalar› izleyememifllerdir. Yap›lan yanl›fll›klar bir güvensizlik ortam› do¤urmufltur.
Ortado¤u co¤rafyas›n›n küresel sisteme entegrasyonunu engelleyen en önemli
nedenin  Bat›’ya ve sisteme güvensizlik oldu¤u söylenebilir. 
Ortado¤u’da demokratikleflmesinin önündeki önemli bir  engel de  siyasal kültürün
demokratik bir yap›y› besleyecek derece de geliflme imkan› bulamam›fl olmas›d›r.
Bu durum, Ortado¤u bölgesinin tarihsel geliflim süreci, geleneksel toplum yap›s›,
sosyo-ekonomik durumu, sivil toplumun zay›fl›¤›  gibi nedenlerin  bir sonucu
olarak de¤erlendirilmektedir.

The Middle East lived in colonial period for a long time.   In this period,  the
Middle East comprised the dominions, colonies, protectorates, mandates ruled or
administered by the western countries especially the United States and the
British Empire. In these countries had been trying exploit their powers and
exploit their positions for their own values, they believed that the only way
transform to the Middle East countries modernization process. These countries
lead policies in the Middle East which were not compatible with the realities of
region. And so many mistakes made in the region as a untrust environment. It
can be claim that the obstacles are integration on global system caused by
untrust to western and the system of western.
The most important obstacles of democratisation process political culture have
not been support for democratic system. In this situation determined by the
process of historical development process, the structure of traditional frame-
work, the situation of socio-economic structure, the weakness of civil society.
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Girifl
Ortado¤u tarih boyunca çok de¤iflik imparatorluk ve devletin hüküm sürdü¤ü bir
co¤rafya olmufltur. Yüzy›llar boyunca çeflitli yönetimler alt›nda kalm›flt›r. Yak›n ta-
rihte ve günümüzde de gerek stratejik konumu gerekse de yer alt› zenginlikleri
dolay›s›yla küresel güçlerin ilgi oda¤› olma özelli¤ini sürdürmektedir. Küresel güç-
lerin demokratik geliflim üzerindeki etkisi nedir sorusu, Afganistan ve Irak’a yap›-
lan fiili müdahaleler sonucunda siyasetçilerin ve bilim adamlar›n›n tart›flma gün-
demlerinin ilk s›ralar›ndaki yerini tekrardan alm›flt›r.

Ortado¤u demokrasi ve demokratik yönetimler aç›s›ndan kayda de¤er bir geliflme
gösterememifltir. Bu çal›flmada Ortado¤u bölgesinde demokrasinin geliflmesinin
önünde yatan engellerin neler oldu¤u irdelenmektedir. Demokrasinin  geliflmesin-
de d›fl müdahalelerin  ve iç dinamiklerin etkisi nedir sorusunun cevab› aranmakta-
d›r. Ortado¤u’nun neden demokratikleflemedi¤inin birçok gerekçesinin oldu¤u
muhakkakt›r. Bu gerekçelerinin her birini di¤erlerinden ay›rmak da oldukça zordur.
Bu çal›flmada Ortado¤u’daki demokrasinin geliflememifl olmas›n›n nedenleri içeri-
sinde öne ç›kan konulardan  d›fl müdahaleler ve siyasal kültür konular›na de¤ini-
lecektir.

Bugün için Bat›l› devletlerin  Ortado¤u halklar› üzerinde b›rakm›fl olduklar›   izle-
nimleri oldukça kötüdür. Bu olumsuz  intiban›n temelinde hem günümüzdeki hem
de tarihin tafl›d›¤› geliflmelerin rolü oldu¤u söylenebilir. Haçl› seferlerinin zihinler-
de halen süren etkisi,  bat› kolonyalizmi dönemi, Arap dünyas›n›n ortas›nda bat›
deste¤iyle bir ‹srail devletinin kurulmufl olmas›, bat›l›lar›n Ortado¤u’da genellikle
hep kendi ç›karlar› do¤rultusundaki bask›c› yönetimleri desteklemifl olmalar› gibi
nedenlerle bat›ya karfl› büyük bir güvensizlik duyulmaktad›r. Bat›l›lar›n yaklafl›mla-
r› ve de¤erleri birlikte kazanmak olarak de¤il sömürgeci ve pragmatik olarak alg›-
lanmaktad›r. Bu da bat› kökenli bir kavram olan demokrasinin Ortado¤u’ya yerlefl-
mesini zorlaflt›ran bir etkiye neden olmaktad›r.

Ortado¤u’nun demokratikleflmesinin önündeki önemli bir di¤er engel de   siyasal
kültürün demokratik bir yap›y› besleyecek derece de geliflme imkan› bulamam›fl ol-
mas›d›r. Bu durum, Ortado¤u bölgesinin tarihsel geliflim süreci, geleneksel toplum
yap›s›, sosyo-ekonomik durumu gibi nedenlerin bir sonucu olarak de¤erlendiril-
mektedir.

Birinci Dünya Savafl›na kadar Ortado¤u bölgesinin büyük
bir bölümü Osmanl› Devleti’nin siyasi hakimiyeti alt›n-
dayd›. Orta Do¤u bölgesi, Süveyfl Kanal›’n›n 1876’da aç›l-

mas› ve 20.yüzy›l›n bafllar›nda petrol ç›karma ve yönetim imtiyazlar›n›n da¤›t›lma-
s›yla birlikte ola¤anüstü önem kazanm›flt›r.1 Genel anlamda, Ortado¤u’nun strate-
jik önemi Bat›’n›n ç›karlar›na ba¤l› olarak belirlenmifltir.2

Birinci Dünya Savafl›nda Osmanl› Devleti’nin yenilmesi ile bölge üzerinde  bat›l›
güçlerin nüfuz ve egemenlikleri bafllam›fl ve bölgenin siyasi haritas›nda da çeflitli
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de¤ifliklikler olmufltur. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun çöküflünden sonra Avrupal›
devletler, özellikle de Fransa ve Birleflik Krall›k, ortaya ç›kan bofllu¤u doldurmufl-
lard›r. Osmanl› Devleti bölgeden tamamen çekilince de ‹ngiltere ve Fransa Ortado-
¤u’ya yerleflmifllerdir. ‹ki dünya savafl› aras›ndaki dönemde bölgenin önemli bir bö-
lümü ‹ngiltere ve Fransa sömürge imparatorluklar›n›n birer parças› konumunda
olmufltur. Ortado¤u Bölgesinde gerçek anlamda tek kolonyal yap› ‹ngilizler tara-
f›ndan Yemende kurulmufl olsa da Fransa ‹talya ve ‹spanya’n›n protektoral›k, man-
dac›l›k veya korumac›l›k adlar› alt›nda uygulad›klar› yönetimler de kolonyalizm
olarak de¤erlendirilebilir.3 Ortado¤u’nun demokratikleflme sorununun temel ne-
denlerinden biri de Osmanl›’n›n son dönemlerinde bafllayan ve 1960’l› y›llara ka-
dar uzanan bu d›fl mudahaleler olmufltur. Bu dönemde Bat›l› güçlerin  birçok stra-
tejik hatalar›n›n oldu¤unu söylemek mümkündür. 

Kolonyal güçlerin yapt›¤› yanl›fllar›n bafl›nda
bölgenin gerçekleri dikkate al›nmadan çizilmifl
olan  s›n›rlar gelmektedir. Ortado¤u’daki dev-
letlerin s›n›rlar› 1914-1922 y›llar› aras›nda çi-
zilmifltir. Bugün için Ortado¤u’daki etnik geri-
limlerin en büyük nedenlerinden biri ülke s›n›r-
lar›n›n büyük devletlerce suni olarak çizilmifl
olmas›d›r. Kendi içinde kültürel, dini ve etnik
çeflitlilik bar›nd›ran Ortado¤u’nun kültürel hav-
za bütünlü¤ü, sömürgecili¤in yay›lmas› ve Os-
manl› sisteminin da¤›lmas› ile birlikte etnik ve
dini farkl›l›klar›n kat› siyasi kimlikler haline gel-
di¤i bir parçalanma alan› haline dönüflmüfltür.4

Bu parçalanma alan›nda karmafl›k ve yapay çi-
zilen s›n›rlar ile oluflan devletlerin içindeki etnisite ve dini çeflitlilik hem kendi için
de hem de  ikinci bir devlet ile iliflkilerinde de önemli bir güvenlik sorunu olarak
ortaya ç›kmaktad›r. Davuto¤lu’nun ifadesi ile  “Ortado¤u’nun s›n›rlar› son derece
kötü örülmüfl bir duvar› and›rmaktad›r. Bu kötü örülmüfl duvardan herhangi bir
tafl› oynatmak duvar› y›kmak anlam›na gelmektedir.”5

Yine yönetimleri süresince Avrupal› güçler etkili olduklar› dönemde  Ortado¤u’da
demokratik bir devlet yap›s› veya buna öncülük edebilecek politikalar uygulama-
m›fllar ve demokratikleflme konusunda gerekli kurumsallaflmay› sa¤layamam›fllar-
d›r. Baz› düzenlemeler yap›lm›flsa da bu düzenlemeler yap›l›rken  toplumlar›n ger-
çeklikleri dikkate al›nmad›¤›ndan, ba¤›ms›zl›k sonras›nda halklar›n  büyük bir bö-
lümü taraf›ndan olumsuz olarak alg›lanm›flt›r. Ba¤›ms›zl›klar›n› kazanan Ortado¤u
ülkelerinin k›sa sürede otoriter yönetimleri benimsemelerinde demokrasi kurum-
sallaflmas›ndan ve deneyiminden yoksun kalmalar›n›n büyük rolü vard›r.6
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Bir di¤er yanl›fl, arkalar›nda önemli derecede güvenlik bofllu¤u b›rakm›fl olmalar›-
d›r. ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda bafllayan sömürgelerin tasfiyesi ve ba¤›ms›zl›k
hareketleri çerçevesinde ‹ngiltere ve Fransa bölgeden çekilince Ortado¤u bugünkü
siyasi co¤rafyas›na kavuflmufltur.7 Ancak ‹kinci Dünya Savafl›ndan sonra Bat›l› güç-
ler arkalar›nda bir güvenlik bofllu¤u b›rakarak acilen Orta Do¤u’dan çekilmifllerdir.
8 Ayr›ca Kolonyal güçler Bölgeden ayr›l›rken gerçekçi politikalar uygulamam›fllar-
d›r. Örne¤in; Filistin’den ayr›lan ‹ngilizler bölgenin gelece¤ine iliflkin hiçbir düzen-
leme yapmadan bölgeden ayr›lm›st›r.9

Bat›l› devletlerin Ortado¤u’dan çekilmesinin ard›ndan oluflan yönetim  bofllu¤u, yi-
ne bat›l›lar›n kendi ç›karlar›na zarar vermeyecek yönetimlerin kurulmas› ile telafi
edilmifltir. Yani Bat›l› devletlerin bölgeden çekilmesi sonras›nda yönetimler daha
öncesinden bat›l›larla iliflkileri iyi olan baz› elitist guruplar›n eline geçmifltir. Bu du-
rum da bat›l›lar›n bölgedeki ç›karlar›n› sürdürebilecekleri bir ortam oluflturmufltur.
Yönetimi ele geçiren bu elit s›n›flar›n yönetim becerisi veya demokrasi ile ilgili her
hangi bir deneyimleri bulunmamaktayd›. Dolay›s›yla bir sanayi taban› olmayan, ifl-
sizlik veya düflük istihdam oran›n›n çok yüksek, okur-yazar oran›n›n ise çok düflük
oldu¤u ülkeleri yönetmek için otoriter devlet sistemleri kurmufllard›r.10 Bat›l›lar›n
Ortado¤u’da, iliflkileri iyi olan bask›c› liderlerin uygulamalar›na tepki vermemeleri-
nin alt›nda yatan gerçek; ç›karlar›n›n bu yönetimler taraf›ndan da devam ettirili-
yor olmas›d›r. Hatta  k›smi demokrasi, üçüncü dünyaya özgü demokrasi, gibi söy-
lemlerle bölgedeki halktan kopuk  anti demokratik otoriter ve totaliter yönetimle-
re meflruiyet sa¤lam›fllard›r. Bu ç›kar birli¤i nedeniyle Ortado¤u ülkelerinde oluflan
siyasi  muhalefete de, uluslar aras› düzeyde destek vermemifllerdir. Bunun sonu-
cunda da  Ortado¤u ülkeleri demokrasiyi gelifltirebilecek deneyimlerden mahrum
kalm›fllard›r.

‹kinci Dünya savafl›ndan sonra Ortado¤u’da etkin olan Bat›l› güç, daha ziyade
Amerika Birleflik Devletleri’dir.1950 y›llardan itibaren Ortado¤u, Do¤u ve Bat› Blo-
¤u’nun bir mücadele alan› haline gelmifltir. Ortado¤u  yönetimleri, So¤uk Savafl
boyunca  Do¤u veya Bat› Blo¤u’nun, ya birinin ya ötekinin etkisini alt›nda kalm›fl-
lard›r. Körfez ülkeleri, Ürdün, Lübnan, Fas, ve Tunus Amerika Birleflik Devletleri ve
Bat›’ya dönmüfller. Cezayir, M›s›r (1970’lere kadar), Irak, Libya, Suriye ve Yemen ise
Sovyetler Birli¤i’ne yönelmifllerdir.11 So¤uk Savafl boyunca blok devletleri, kendi ç›-
karlar› do¤rultusundaki yönetimleri desteklemifllerdir. 

ABD Ortado¤u’nun demokratikleflmesi konusunda So¤uk savafl boyunca hiçbir
hassasiyet göstermemifl herhangi bir telkin ve giriflimde bulunmam›flt›r. Demokra-
si sadece, SSCB ye karfl› söylem boyutunda kullan›lan bir araç olmufltur. Bu dö-
nemde ABD’nin, Ortado¤u politikas›nda üç temel amac›n›n oldu¤unu söylemek
mümkündür. Bunlar; Ortado¤u bölgesinin do¤al kaynak ve zenginliklerinin bölge
içinden veya d›fl›ndan herhangi bir ABD karfl›t› devletin kontrolüne girmesini ön-
lemek, bölge petrolün kontrolü ile güvenli ak›fl›n› sa¤lamak ve ‹srail’in varl›¤›n›,
güvenli¤ini korumakt›r. Bu amaçlar›n› gerçeklefltirebilmek için de bölgede mütte-
fiklere ihtiyaç duymufl ve edindi¤i müttefiklerle iliflkileri zedelememek için de,
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uzun y›llar ve hala Ortado¤u’da ulusal ç›karlar› çerçevesinde, ülkelerdeki anti de-
mokratik uygulamalara göz yummufltur. Hatta ç›karlar› do¤rultusunda gerekti¤in-
de otoriter yönetimlere destek vermifltir. ABD, 11 Eylül’den sonra demokrasi konu-
sundaki hassasiyetini hat›rlam›fl olsa da bu yaklafl›m›, bölge ülkeleri ve dünya ka-
muoyu taraf›ndan kuflkuyla karfl›lanm›fl ve inand›r›c› bulunmam›flt›r.

D›fl müdahalelerin Ortado¤u’nun normalleflmesi ve demokratik-
leflmesi konusundaki en büyük engellerinden biri de ‹srail’e ver-
dikleri koflulsuz destektir. Öyle ki; Ortado¤u’nun demokratiklefl-
mesi için, Arap-‹srail anlaflmazl›¤›n›n kal›c› biçimde çözülmesini,
olmazsa olmaz koflul olarak de¤erlendirenler ço¤unluktad›r.

Bilindi¤i gibi Filistin ‹ngiltere’nin mandas› alt›nda bulunmaktayd›. Filistin’e yöne-
len Yahudi göçü ve burada bir ulusal Yahudi yurdu oluflturma yönündeki ‹ngilte-
re’nin sa¤lad›¤› destekler zamanla ciddi sorunlar ortaya ç›karm›flt›r. ‹ngiltere’nin
sorunun üstesinden gelememesi üzerine konu Birleflmifl Milletlere götürülmüfltür.
Birleflmifl Milletler Örgütü’nün Kas›m 1947’de Filistin’in Yahudiler ile Filistinli
Araplar aras›nda iki ayr› devlete taksim edilmesi karar›n› almas›ndan sonra
1948’de ‹srail Devleti kurulmufltur. Araplar›n bu karar› tan›mayarak Yahudilere ve
‹srail’e karfl› silahl› mücadele bafllatmalar›yla bafllayan siyasi kaos hala sonuçlan-
mam›fl ve konu uluslararas› bir sorun olarak çözüm beklemektedir. Bir as›rdan da-
ha uzun bir zamand›r devam eden bu sorun sadece bir bölge sorunu de¤il 20. yüz-
y›ldan günümüze intikal  eden en önemli uluslararas› sorunlardan biridir.12 Bu so-
runda Bat›, özellikle de   Amerika,   ‹srail’e en haks›z oldu¤u konularda dahi  ko-
flulsuz destek vermektedirler.

‹srail ve di¤er Ortado¤u devletleri aras›ndaki gerginli¤in en önemli sonuçlar›ndan
biri, taraflar›n silahlanma yar›fl›na girmeleridir. ‹srail, Amerika’n›n da deste¤i ile ge-
liflmifl silah teknolojisine sahiptir. ‹srail’in elinde bulunan bu silah gücü, di¤er böl-
ge devletlerinin tehdit alg›lamalar›n›n sürmesine ve afl›r› silahlanmalar›na neden
olmaktad›r. Ayn› flekilde ‹srail’de kendini tehdit alt›nda hissederek silahlanmaya
devam etmektedir. Yani Ortado¤u’daki devletler devaml› bir k›s›r döngü içerisinde
karfl›l›kl› planlamalar ve tehdit hesaplamalar› sonucunda her geçen gün daha faz-
la silahlanmaktad›rlar.13 Silahlanman›n oluflturdu¤u  gergin ortam ve dengesizlik-
ler karar vericilerin alg›lamalar›nda önemli roller oynamaktad›r. Güvenlik alg›la-
malar›n›n yo¤un olmas› sonucunda, otoriter askeri ve sivil bürokrasi kendi konu-
munu, bu gerginlik ortam›nda daha rahat sürdürmektedir. Ayr›ca demokrasinin
kurumsallaflmas› için gereken e¤itim, ekonomi gibi yat›r›mlara harcanmas› gere-
ken paralar, silahlanma için harcanmaktad›r. Bu gerginli¤in di¤er bir sonucu da,
radikal ak›mlar›n eylemlerinin  halk nezdinde meflruiyet kazanmas›d›r. Özellikle, Fi-
listin sorunu,  baz›  gruplar› silahl› eylemlere  teflvik etmekte ve bu ortamda her
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türlü silahl› eylemler bir savunma arac› olarak alg›lanabilmektedir. Bu durumun
güvenlik ve düzen sorunlar›n› da beraberinde getirdi¤i muhakkakt›r. 

Ortado¤u co¤rafyas›n›n küresel sisteme entegrasyonunu engelleyen en önemli
nedenin  Bat›’ya ve sisteme güvensizlik oldu¤u söylenebilir.Bu güvensizli¤in
önemli bir bölümünün de ‹srail-Filistin sorununda, Bat›’n›n  ‹srail yanl›s› tutumun-
dan kaynakland›¤› söylenebilir.  Demokrasi için gerekli olan güven ve istikrar orta-
m› bu güvensizlik, tehdit alg›lamar› ve eylemler içinde gerçekleflememektedir. Bu
gerginlik ortam›, bir taraftan yöneticilerin eline, demokratik reformlara gidilme-
mesinin bahanesini verirken, di¤er yandan da eylemci radikal örgütlerin  kazan›-
m›n› da kolaylaflt›rmaktad›r.14

Bat› ya ve sisteme güvensizli¤in bir di¤er
nedeni de, bat›n›n bölgedeki etkisinin, ‹sla-
mi geleneklerden kopuk ve bat›l› güçlerle ifl-
birli¤i yapan seküler bir seçkinler grubu ya-
ratm›fl olmas›d›r. Anglo-Saxon dünyas›n›n
bir ürünü olan demokrasinin Ortado¤u’da
tan›mlanmas› veya alg›lanmas› Bat›dan
farkl›l›k arzetmektedir.15 Özellikle Laiklik il-
kesinin bu güvensizli¤in veya alg›n›n olufl-
mas›nda etkili oldu¤unu düflünüyoruz. De-
mokrasi için bölgede  laikli¤e afl›r› derecede
vurgu yap›lmas›, Kolonyalizmin veya em-
peryalizmin bölgede varl›¤›n› sürdürebilme-
si için bir araç olarak alg›lanmaktad›r. Çün-
kü; d›fl güçler hep daha laik olanlar› bizim-
kiler yaklafl›m› ile desteklemifller, laiklik ilke-
si zay›f muhalifleri ise ötekiler kategorisine

sokmufllard›r. Bundan dolay› muhalifler de laikleri, d›fl güçlerle iflbirli¤i ile suçlama
argüman›n› elde etmifllerdir. Dolay›s› ile siyasal düzene karfl› oluflan muhalefet ha-
reketleri genelde  anti-seküler bir görünüm kazanm›flt›r. Lawrence da; Ortado-
¤u’daki radikal guruplar›n, Bat›l› kültürel, politik ve ekonomik de¤erlere karfl› bir
tepki olarak ortaya ç›kt›¤›na inanmaktad›r: “Bat› kültürünün etkisi ve bu kültürün
gün geçtikçe daha fazla oranlarda kendine Ortado¤u co¤rafyas›nda yer edinmesi
‹slami gruplar›n tepkisini çekmektedir. ‹slami hareketlerin muhalefeti sekülerleflme
ve modernleflme ad› alt›nda Ortado¤u bölgesine sokulmaya çal›fl›lan de¤erlerdir.”16

Halk, Ortado¤u’daki Yönetimlerin Bat›l›lara hizmet etti¤ine inanmakta ve ülkede
yaflanan geleneksel de¤erlerdeki çöküflün bafll›ca sorumlusu olarak Bat›y› görmek-
tedir.
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Bat›’n›n, bölge genelindeki çöküflün, geçmiflten ve geleneksel de¤erlerden kopuflun
bafll›ca nedeni olarak kabul edilmesi, baz› halk kesimlerinin, ‹slami motifli afl›r› ha-
reketleri düzenin eski haline dönmesi için tek alternatif olarak görmelerine neden
olmaktad›r.17 Devletlerin sorunlar› ve toplumlar›n di¤er s›k›nt›lar› da üzerine eklen-
di¤inde ve bir de ç›kar çat›flmalar› iflin içine girdi¤inde, ‹slami hareketler fliddete
yönelmektedirler.18

Ortado¤u’daki demokrasinin geliflememesinin nedenlerinden bi-
ri de demokratik bir  yönetim için olmazsa olmaz kabul edebile-
ce¤imiz siyasal kültürün yeterince geliflmemifl olmas›d›r. Gele-
neksel toplumsal iliflkilerden s›yr›lamayan Ortado¤u toplumlar›

demokratikleflme konusunda etkili giriflimlerde bulunamamaktad›rlar. Johannes’e
göre Politik kültürün oluflmay›fl›n›n kökeni koloniyel dönem sonras›nda hiçbir po-
litik hak sunulmam›fl olmas›na dayanmaktad›r. Bu nedenle halk; her zamanki gibi
eski afliret, a¤a veya kabile temelli ba¤l›l›klar›n› sürdürmüfltür.19 Davuto¤lu da Or-
tado¤u’nun istikrar› için siyasal kültürün önemine vurgu yapmaktad›r: “Normal
flartlarda müsamaha ile karfl›lanabilecek kültürel farkl›laflmalar›n çok k›sa sürede
bir bunal›m oda¤› haline dönüflmesi, bu bunal›m›n gerek küresel gerekse bölgesel
güçlerce hemen stratejik bir parametre olarak alg›lanmas›na yol açmaktad›r. Orta-
do¤u’da kal›c› bir bar›fl›n sa¤lanabilmesi, her fleyden önce bu jeo-kültürel parça-
lanman›n do¤urabilece¤i siyasi risklerin azalt›lmas›na ba¤l›d›r”20

Ortado¤u Arap ülkelerinin siyasi yap›lanmas›nda genelde iki tür liderlik göze çarp-
maktad›r: Modern ideolojik unsurlarla kendilerine yeni bir siyasi meflruiyet çerçe-
vesi oluflturmaya çal›flan totaliter/bürokratik diktatörlükler ve geleneksel meflrui-
yet kal›plar›n› kullanmaya çal›flan krall›klard›r.21 Ortado¤u ülkelerinden Suudi Ara-
bistan, Bahreyn, Katar, Ürdün ve Umman aileler taraf›ndan yönetilen geleneksel
monarflilerdir. Suudi Arabistan’da Suudi ailesi, Bahreyn’de el-Halife ailesi, Katar’-
da es-Sani ailesi, Ürdün’de Haflimi ailesi ve Umman’da da Kabus ailesi iktidar› elin-
de tutmaktad›rlar. Bu monarflilerden Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve Um-
man’dakiler birer mutlak monarfli iken Ürdün’deki meflruti monarfli konumunda-
d›r.22 Bu yönetimler oldukça totaliter yönetimlerdir. Bugün için Ortado¤u’da Türki-
ye ve ‹srail d›fl›nda bölgede hiçbir ülke için demokratik tan›mlamas›n› kullanmak
do¤ru de¤ildir. Ülkeden ülkeye farkl›l›klar gösterse de Ortado¤u, dünyada mutlak
monarflilerin halen hüküm sürdü¤ü bölge özelli¤ini sürdürmektedir. Ayr›ca baz› ül-
kelerde yönetimi ele geçiren dini ve etnik olarak az›nl›k durumunda bulunan grup-
lar ço¤unlu¤u yönetmektedir.23

Petrol zengini ülkeler düflünüldü¤ünde de, ekonomik kalk›nm›fll›k ve modernleflme
ile siyasi geliflmifllik aras›nda do¤rudan bir iliflkinin varl›¤›n› belirlemek de nispeten
zor gözükmektedir. Ne aktif siyasi kat›l›m, ne iktidar iliflkilerinin rasyonelleflmesi,
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ne de s›n›rl› bir iktidar prati¤inin kurulmufl olmas› ve geleneksel yap›lar›n restoras-
yonu anlam›nda bir siyasi geliflmifllik söz konusu de¤ildir. Literatürde rantiyeci
devlet sistemi olarak adland›r›lan zengin petrol kaynaklar›ndan gelen gelirlere da-
yal› bu sistemlerde devlet, gelirlerini geleneksel vergilendirme veya toplumsal ta-
leplerle ilgili ekonomik strateji yollar›ndan de¤il d›flsal olarak petrol sat›fl›yla elde
etmektedir.24 Devletin halktan toplanan vergilere ihtiyaç duymamas› hareket ala-
n›n› geniflletmektedir. Devlet, Yüksek petrol gelirleri sayesinde kendisine, halktan
ba¤›ms›z bir yap› oluflturabilmekte ve halk› siyasal karar alma mekanizmas›n›n d›-
fl›nda tutabilmektedir. Birçok kamusal hizmeti ücretsiz elde eden halk da vergi ve-
rerek katk›da bulunmad›¤› bir devletten siyasal haklar konusunda fazla bir beklen-
ti içerisinde olmamaktad›r. 

Ortado¤u’da siyasal sistemin demokrasi do¤rultusunda gelifliminin önündeki en
büyük engellerden biri de sisteme karfl› halk›n yabanc›laflmad›r. Bunun en büyük
nedeni baflta otoriter yönetimlerin bulunmas›d›r. Otoriter yönetimlerin baflta bu-
lunmas› beraberinde temsil krizini, sorgulamayan, siyasi hayata sadece seyirci ola-
rak ifltirak eden özellikle iktidarda söz sahibi olamayan kitlelerinin devlet sistemi-
ne karfl› yabanc›laflmas›n› beraberinde getirmektedir. Çünkü; otoriter toplumlarda
yönetim; demokratik toplumlar›n aksine,  ço¤unluk olmaya de¤il, güçlü olmaya,
silah gücüne ve kaba kuvvete dayanmaktad›r. Sisteme kat›l›m sa¤layamayan halk
kitleleri kendilerini hukuki olmayan yap›larla ifade etme yoluna girebilmektedir. Bu
gruplar baz› ülkeler için ciddi bir güvenlik problemi yaratmaktad›rlar. 

Ortado¤u’da Siyasal kültür konusundaki di¤er bir olumsuzlukta toplumdaki devlet
alg›s›d›r. Toplumda devlete flüpheyle bak›lmaktad›r. Bu bak›fl aç›s› devletin uygula-
malar›n›n meflruiyetini halk nezdinde azaltan bir etkiye sahiptir. Devlete duyulan
bu güvensizli¤in temelinde, Ortado¤u devletlerinin yöneticilerin halktan kopuk ol-
malar› yatmaktad›r. Arap Ortado¤usu’nda devlet, yerel süreçlerin sonucunda olu-
flan bir yap› olmaktan çok, yabanc› güçlerin idaresi alt›nda ve onlar›n tercih etti¤i
yöneticilerle kurulmufl bir yap›d›r. Bu devletlerde, toplumdan ba¤›ms›z hareket
edebilen güçlü bir askeri ve sivil bürokrasi mevcuttur. Bu sivil ve askeri bürokrasi
halk üzerindeki kontrolünü kaybetmemek için gerekti¤inde hukuki olmayan yön-
temleri kullanmaktan da çekinmemektedir.25

Ortado¤u’da devlet ve toplum aras›ndaki yap›sal iliflkinin bir di¤er özelli¤i ise te-
mel öznenin birey de¤il ulus veya devlet olmas›d›r.26 Devletin siyasal ve toplumsal
yaflamda temel özne olarak yer almas›, devletin güvenli¤i konusundaki endiflelerin
ön planda olmas›n› do¤urmaktad›r. Bu endiflelerden dolay› da bölge ülkelerindeki
yönetimler otoriter rejimler olarak kendilerini konuflland›rmaktad›rlar.27

Ortado¤u toplumlar›nda var olan afliret yap›s› da devlet ile  vatandafl aras›ndaki
iliflkilerde demokrasi aç›s›ndan  sorunlara  yol açmaktad›r. Bireyler aidiyetlerini afli-
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ret mensubiyeti olmakla de¤erlendirmektedirler. Siyasal sisteme kat›l›m aflamas›n-
da devlet otoritesine mi yoksa afliret otoritesine mi uyacaklar› hangisine karfl› so-
rumlu olacaklar› konusunda ikilemde kalmaktad›rlar. Afliretler içerisinde hem eko-
nomik hem de sosyal ihtiyaçlar›n› gideren afliret üyeleri28 devletten direk bir bek-
lenti içerisinde kendilerini hissetmedikleri için siyasal sisteme kat›l›m gere¤i duy-
mayabilmektedirler. 

Ortado¤u’nun demokrasi sorunsal› içerisinde, radikal ‹slami ak›mlar›n baz› olum-
suz yaklafl›mlar›n›n da rolü vard›r. Baz› radikal ak›mlar, ‹slam’›n özü gere¤i siyasal
otoriteyi reddetti¤i ve bat›l› anlamda demokratik anlay›flla uyum içerisinde olama-
yaca¤›n› iddia etmektedirler. Bunlara göre demokrasi yabanc› güçlerin ç›karlar›n›
devam ettirebilmek için kulland›klar› bir araçt›r. Radikal ak›mlar›n  bu yaklafl›mla-
r›n›n  oluflmas›nda kendi toplumlar›na yabanc›laflm›fl seküler seçkinlerin  ve yoz-
laflm›fl sistemlerin etkisinin oldu¤u söylenebilir. Dolay›s› ile bu söylemi dini olmak-
tan çok siyasal seçkinlere karfl› veya oryantalist düflüncenin getirmifl oldu¤u öteki
tan›mlamas›na karfl› gelifltirilmifl politik bir söylem olarak de¤erlendirmek daha ye-
rinde olacakt›r. 

Sivil toplumun demokratikleflmede oynad›¤› rol yads›namaz bir gerçektir. Ortado-
¤u’nun demokratikleflmesinin önündeki engellerden biri de sivil toplum örgütleri-
nin  bu bölgede güçsüz olmas›d›r. Devlet anlay›fl› aç›s›ndan güçlü devletin (bürok-
ratik anlamda) bulundu¤u bir bölgedir. Devletin güçlü olmas› toplumun zay›f ol-
mas› anlam›na gelmektedir. Bugün için Ortado¤u’da sivil toplumu güçlendirecek
sivil bir kültürden bahsetmek de oldukça zordur. Bu nedenle sivil toplumsal gelifl-
melerin oluflmas› Ortado¤u’da, demokrasinin süreklili¤i aç›s›ndan olmazsa olmaz
koflullardan biri olarak de¤erlendirilebilir.  

Sonuç

Ortado¤u uzun süre  koloniyel dönemi yaflam›flt›r. Bu dönemde  bat›l› devletler,
özellikle de Amerika ve ‹ngiltere bölge içinde aktif roller alm›fllard›r. Bu devletlerin,
kendi de¤erlerini, Ortado¤u bölgesinin moderniteye ulaflmas› için tek ç›kar yol ola-
rak sunmaya çal›flmalar› ama gerekli kurumsallaflmay› sa¤layamamalar›, Ortado¤u
da hedeflenenin aksine demokrasinin geliflmesinde olumsuz etkiler do¤urmufltur.
Bu geliflmeler de bize, demokrasilerin d›fl güçlerin müdahaleleri ile  oluflturulama-
yaca¤›n›, bir kez daha göstermifltir. D›fl  müdahalelerin demokratik geliflim süreci
üzerinde olumlu bir etki gösterdi¤i konusunda da elimizde bir veri de bulunma-
maktad›r. Son olarak Amerika ve ‹ngiltere’nin, Irak’ta Baas rejimine karfl› düzenle-
dikleri operasyonla karfl› karfl›ya kald›k. Baas diktatörlü¤ü ortadan kald›r›ld›¤›nda,
yerine bir gecede otomatik olarak demokrasinin geçece¤i, Irak toplumuyla demok-
rasi aras›nda duran tek fleyin  bir diktatör29 oldu¤u  gibi bir propa¤anda ile yap›lan
bu  müdahalenin sonuçlar› da ortaya ç›km›flt›r. Oysa kendi haline b›rak›lsa belki de
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29 Benjamin Barber, “Zorla
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30Fareed Zakaria “‹slam, Democracy
and Constitutional Liberalism”

Political Science Quarterly, Vol.119,
No.1,  2004,  s.15-16

31Barber, “Zorla demokratikleflilmez”,
par.5

demokratik geliflim çok daha ileride olabilecekti. Amerika ve ‹ngiltere’nin  her ül-
kenin ayr› gerçekleri oldu¤u ve her ülkenin  yap›s›na uygun hareket etmenin uy-
gun olaca¤›n› kabullenmeleri gerekmektedir. 

Demokrasinin Ortado¤u da geliflebilmesi için öne ç›kan yaklafl›mlardan biri de de-
mokratikleflmeden önce liberal anayasac›l›g›n yerleflmesi gerekti¤i yaklafl›m›d›r. Bu
yaklafl›mda, Demokrasi veya özgür seçimleri dayatmadan önce, bunlar›n daha ka-
bul edilebilir unsurlar› ile yola ç›k›lmas›n›n gereklili¤i30 vurgulanmaktad›r. Bu yak-
lafl›ma k›smen kat›lmakla birlikte,  demokrasiyi besleyecek yeterli siyasal kültür
oluflmadan liberal  anayasac›l›¤›n  bir ifle yarayaca¤›n›  söylemek güçtür. Demok-
rasinin sürdürülebilir olmas› aç›s›ndan demokratik geliflmeye, parlamento, yurt-
tafll›k yasas›, anayasa, özgür bas›n ve ba¤›ms›z yarg› oluflturarak bafllamak  yeter-
sizdir. Onun da öncesinde demokratik geliflime, e¤itimle ve sivil kurumlarla baflla-
n›lmas› gerekir. Gerçek demokrasi inflas›, e¤itime odaklanmay› gerektirmektedir.
Demokrasinin tepeden de¤il alttan geldi¤i unutulmamal›d›r. E¤er demokrasi alttan
geliflmezse kökleflemez ve ilk darbede çöküp gider.31 Ama, kesintiye u¤rama ihti-
mali de olsa toplumsal deneyim aç›s›ndan liberal anasayac›l›k hareketleri ile de
bafllan›labilece¤ini yads›m›yoruz. Toplumlar›n kazan›mlar›n› artt›rma sürecinde
hata yapabilme hakk›na da sahip olmalar›, yine onlar›n bir hakk›d›r.

Ayr›ca, e¤itimle bafllan›lacak infla sürecinin veya di¤er uygulamalar›n  bölgenin
gerçeklerine uygun olarak sunulmas› gerekmektedir. Bunun için de özellikle siya-
sal kültürün gelifliminin dinamiklerini yine bölgeden almak zorunlulu¤u vard›r. Si-
yasal kültürün geliflimini sa¤layacak kültürel ürünler yine Ortado¤ulu kültürlerin
orijinal ürünlerinde aranmal›d›r. Böylece, Ortado¤ulu kültürlerin kendilerini ürete-
bilmesini, dönüflümü devam ettirebilmesini, sosyal ve kültürel de¤erlerini üretip
besleyebilmesini öngörmek mümkün olacakt›r. K›sa vadeli projelerle üstten yap›-
lacak siyasi bir dönüflüm, kendi kendini yenileyemeyecek veya üretemeyecek bir
yap›y› do¤uracakt›r ve uzun vadede kal›c› olmas› mümkün gözükmemektedir. Ama
bugün için Ortado¤u’da demokratik geliflimin alttan yukar› olmas› için gerekli olan
e¤itim seviyesi, flehirleflme oran›, toplumsal örgütlenme ve refah düzeyi son dere-
ce yetersizdir. Bu da, de¤iflimin gerçeklefltirilmesi için uzun bir zaman dilimini ge-
rekli k›lmaktad›r
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K›br›s’ta Kurulmak ‹stenen Federal Devletin
Temel Unsurlar›

Essential Elements of the Planning Federal
State in Cyprus

ÖZET

ABSTRACT

Doç. Dr. Soyalp TAMÇEL‹K*

Bu araflt›rmada, K›br›s’ta kurulmas› düflünülen federal devletin temel unsurlar› ve özellik-
leri ele al›nm›flt›r. Bundan hareketle araflt›rman›n temel amac›, K›br›s’ta kurulmak istenen
yeni devletin temel unsurlar›n› s›n›fland›rmak ve bunlar›n neler oldu¤unu göstermektir.

K›br›s’ta kurulmak istenen devletin varl›¤›, birtak›m unsurlar›n bir araya gelmesiyle
mümkün olacakt›r. Bunlar› iki k›s›mda toplamak mümkündür. Asl›nda K›br›s’ta kurulmas›
düflünülen federal devlete ait unsurlar›, ‘maddî unsurlar’ ve ‘kurucu unsurlar’ olarak ikiye
ayr›labilir. 

Her fleyden önce federal devletin maddî unsurlar›, insan toplulu¤u ve co¤rafik mekân, yani
ülkeyken, bu devletin kurucu unsurlar›, egemenlik, yönetim flekli ve teflkilâtlanmas›, yani
tüzel kiflili¤idir. 

Bu gerçekten hareketle araflt›rma, iki ana bölümden oluflmaktad›r. Birinci bölümde K›br›s’ta
kurulmak istenen federal devletin ‘maddî unsurlar›n›n’ neler olmas› gerekti¤i belirtilmifltir.
‹kinci ve son bölümde ise kurulacak devletin ‘kurucu unsurlar›’ ve özellikleri irdelenmifltir.

Anahtar Kelimeler: K›br›s, Federasyon, Maddî unsurlar, Kurucu unsurlar, Siyasî eflitlik,
Ortak kat›l›m, Egemenlik, Ortak devlet.

In this study the basic elements and features of the federal state that is considered to be
established in Cyprus. The main purpose of the study is to classify and show the basic ele-
ments of the new state that is considered to be established in Cyprus.

The presence of the state that will be established in Cyprus will be possible by some fac-
tors coming together. These can be separated into two parts. The elements related with
the federal state that is considered to be established in Cyprus can be separated in to two
parts: ‘physical elements’ and ‘founder elements’. 

First of all, the physical elements of the federal state are human community and geo-
graphical location (in other words country) and the founder elements are independence,
management type and organization (in other words incorporated body). 

From this point of view, the research consists of two main parts. In first part, the physi-
cal elements of the federal state that is considered to be established in Cyprus are exam-
ined. In second and last part, the founder elements of the state to be established and
their features are examined.

Keywords: Cyprus, Federation, Physical elements, Founder elements, Political equity,
Common participation, Sovereignty, Common state.
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Girifl

Her fleyden önce K›br›s’ta kurulmak istenen federal devletin varl›¤›, birtak›m un-
surlar›n bir araya gelmesiyle mümkün olacakt›r. Bu unsurlar›, iki k›s›mda toplamak
mümkündür. Bir baflka deyiflle kurulacak federe devletin temel unsurlar›, ‘maddî
unsurlar’ ve ‘kurucu unsurlar’ olarak ikiye ayr›labilir. Asl›nda federe devletin mad-
dî unsurlar›, insan toplulu¤u ve ülkeyken, bu devletin kurucu unsurlar›, egemen-
lik ve tüzel kifliliktir. Buna göre federe devletin maddî ve kurucu unsurlar› flu fle-

kilde ifade edilebilir:

1.1. Kurulmas› Düflünülen Federal Devlete Ait ‹nsan Top-
lulu¤u

Asl›nda insan toplulu¤u, devletin beflerî unsurudur1. Bu yönü
ile K›br›s’ta kurulmak istenen federal devletin insan unsuru,
toplum veya halk gibi deyimlerin aç›kça tan›mlanmas›na
ba¤l›d›r. Çünkü toplum ile halk aras›nda belirgin bir fark var-
d›r. Toplum, bir milletin küçük bir parças›n›n, co¤rafî, ekono-
mik veya tarihî nedenlerle ayr› bir devlet içinde yaflamak zo-

runda kalan insan toplulu¤udur. Di¤er bir deyiflle ‘toplum’, bir milletin küçük bir
parças›d›r. Bu sebeple KKTC Devleti Anayasas›’n›n dibacesinde K›br›s Türk toplumu,
“tarihî boyunca ba¤›ms›z yaflam›fl, hak ve özgürlükleri için savaflm›fl olan Büyük
Türk Ulusunun ayr›lmaz bir parças›”2 diye tan›mlanmaktad›r.

Kald› ki insan toplulu¤u olmadan devletin varl›¤›ndan da söz etmek mümkün de-
¤ildir. Fakat flu da bir gerçektir ki, devleti meydana getiren insan toplulu¤unun
miktar› hakk›nda kesin bir fley söylemek de do¤ru de¤ildir. Çünkü günümüzde bir-
kaç bin kifliden meydana gelen küçük devletçiklere rastlamak mümkündür. Ancak
ça¤›m›zda devletlerinin büyük bir k›sm›, nüfusu milyonlar› aflmaktad›r.

Asl›nda günümüzde devletin varl›k nedenlerinden birisi, insan toplumunun devlet
hâlinde teflkilâtlanma arzusundan ve yetene¤inden baflka bir fley de¤ildir3. Bu is-
te¤in ve yetene¤in fiilî görünümü, insan toplumunun tam ba¤›ms›zl›k bilincine
ulaflmas› ve ba¤›ms›zl›¤›n di¤er insan toplumlar› karfl›s›nda korunmas›d›r. Bundan
hareketle devlet hâlinde teflkilâtlanma arzusu ve yetene¤ine sahip olan ve di¤er
toplumlar karfl›s›nda bilinçli olarak ba¤›ms›zl›¤›n› koruyan insan toplulu¤una ‘mil-
let’4 demek mümkündür. Millet, sosyal bir gerçek oldu¤u kadar hukukî bir vak›ad›r.
Çünkü milletin meydana gelmesinde hangi tarihî, sosyolojik ve siyasî etkenlerin rol
oynad›¤› aç›kça bilinmese de birden çok etkenin milletin meydana geliflinde rol oy-
nad›¤› aç›kt›r. Bu etkenlerden birkaç tanesinin örnek olarak verilmesi mümkündür.
Irk birli¤i gibi tabiî etkenler, dil ve kültür birli¤i gibi manevî etkenler, ortak maddî
ç›kar ve teflkilâtlanma gibi iktisadî, hukukî ve siyasî etkenler, bafll›ca örneklerdir5.

1 Gö¤er, 1971:137.
2 K›br›s Sorunu, 1975:9.
3 Kapani, 1988:35.
4 Gö¤er, 1971:137.
5 Gö¤er, 1971:137; Kapani, 1988:35.
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7 Liderin Demokrasi Anlay›fl›,
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8 Y›lmaz, 1999:59.
9 Y›lmaz, 1999:62 Y›lmaz, 1999:62

Bundan da anlafl›laca¤› üzere bir devletin güvenli¤i, vatandafllar›n›n güvenli¤ini
sa¤lamaktan geçer. Asl›nda bir devletin bekas›, ancak ve ancak vatandafllar›n›n hak
ve özgürlüklerinin korunmas›yla mümkündür6. Zira insan haklar›ndan mahrum
olan, sahip oldu¤u temel hak ve özgürlükleri kullanamayan vatandafllarla, herhan-
gi bir devleti ayakta tutmak mümkün de¤ildir.

Devletin ilahî bir varl›k olmad›¤›, sadece bir hizmet organizasyonu oldu¤u, hatta
bir devleti daha güçlü yapan fleyin, onun arkas›ndaki milletin güveni oldu¤u unu-
tulmamal›d›r. Dolay›s›yla bir devlete, milleti güvenmiyorsa, o devlet güçlü olmas›
mümkün de¤ildir7. Yani insanlar hayatlar›nda mutlu de¤illerse, haklar›n› ve özgür-
lüklerini en genifl ölçüde kullanam›yorlarsa, kurduklar› devlet de güçlü olmaz. Bun-
dan da anlafl›l›yor ki devlet, vatandafl›n sadece haklar›na ve özgürlüklerine sayg›
duymamal›d›r8. Çünkü sayg› duymak, netice itibariyle nötr bir tutumdur. Devlete
düflen, bundan bir ad›m daha ötesine geçmesidir. Çünkü devlet, kendi vatandaflla-
r›n›n hak ve özgürlüklerinin koruyucusudur. Gerçekten de bunlardan tam olarak
yararlanmas› için vatandafl›na gerekli imkânlar› sa¤lamal›d›r. Hatta bu konuda va-
tandafllar›na güvence vermek zorundad›r.

Dolay›s›yla ileriki zamanlarda K›br›s’taki toplumlar›n huzur ve bar›fl›, onar›lmaz ya-
ralar›n almas› istenmiyorsa veya ma¤duriyetin, husumetin ve düflmanl›¤›n top-
lumda galebe çalmas› engellemek gerekiyorsa, iki topluma özgürlükçü bir sistemin
yerlefltirilmesi flartt›r.

Bu yönü ile K›br›s’taki esas sorun, iki topluma ait özgürlüklerin sa¤lanmas› ve bun-
lar›n korunmas› oldu¤u bir kez daha ortaya ç›kacakt›r. Dolay›s›yla K›br›s’taki gerek
vatandafllar›n, gerekse toplumlar›n hak ve hürriyetlerinin korunmas›, kurulacak fe-
deral devlet taraf›ndan garanti alt›na al›nmal›d›r. Bir baflka deyiflle Federal K›br›s
Devleti’nin siyasî düzeni, hem vatandafll›k hem de toplum ekseni üzerinde kurgu-
lan›yor olmas›na dikkat edilmelidir. Yani bundan sonra sadece devletin güvenli¤i-
ni de¤il, vatandafl›n güvenli¤ini de ön plânda tutulmal›d›r. Çünkü Federal K›br›s
Devleti’nin korunmas› ve yaflayabilir olmas› için bireyin, vatandafl›n veya toplum-
lar›n, siyasal ve kültürel kimliklerinin azamî olarak korunmas› esast›r. Zira modern
ça¤da, devleti koruman›n yolu, vatandafl› korumaktan geçer9. Dolay›s›yla K›br›s’ta
insan haklar›ndan mahrum olan, sahip oldu¤u temel hak ve özgürlükleri kullana-
mayan vatandafllarla, devleti ayakta tutmak mümkün de¤ildir. Bu itibarla K›br›s’ta
devlet-toplum dengesini iyi kurmak gerekmektedir. Çünkü bu, kurulmas› oldukça
hassas bir dengedir. Buna göre K›br›s’ta etnik yap› dikkate al›narak siyasî yap›lan-
maya gidilmelidir. Adadaki halklar›n etnik, kültürel ve dinsel farkl›l›klar›, kendi s›-
n›rlar› içerisinde bulunduklar› federe devlet taraf›ndan dikkate al›nmal›d›r. Böyle-
ce her halk, bulunduklar› s›n›rlarda kendilerini ifade etme özgürlü¤üne sahip ola-
cakt›r. Ancak bu konu, taraflar aras›nda ciddi bir tart›flma konusudur.
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Asl›nda bu anlaflmazl›k ilk bak›flta, sadece ada üzerinde yaflayanlar› ilgilendiren bir
‘iç meseleymifl’ gibi görülebilir. Ancak K›br›s’ta iki ayr› etnik gruptan oluflan bir
topluluk vard›r. Türk ve Rum toplumlar›, sosyal iliflkilerinde gayet rahat ve anlay›fl-
l›d›rlar. Bireyler aras›nda dostluklar ve beraberlikler kurulabilir. Hatta denilebilir ki
genel olarak birbirleriyle iyi geçinebilirler. Fakat Ça¤layangil’in de ifade etti¤i gibi
s›ra K›br›s’› idare etmeye gelince, ifller birden de¤iflir ve anlaflmazl›klar ortaya ç›-
kar10. Çünkü her iki taraf da kendi örf, adet ve ç›karlar›na göre davranmak ister. Bu
yüzden toplumlar aras›nda tart›flmalar hiçbir zaman eksik olmaz.

Asl›nda bu görüfl farkl›l›¤›n›n çeflitli nedenleri vard›r. Bu nedenler aras›nda ‘de-
mografik yap›n›n’ önemi büyüktür. Bir kere Rumlar›n nüfusu Türklere göre çoktur.
Dolay›s›yla yönetimde ve belediye hizmetlerinde, son sözün kendilerinde olmas›n›
bir hak olarak görmektedirler. Türklerse nüfus itibar›yla az›nl›kta olduklar›n› kabul
etmekle beraber, toplum olarak Rumlara eflit olduklar›n› iddia etmektedirler. ‹flte
tam bu s›rada ‹ngilizler adadan ayr›lmaya karar verdiklerinde, adaya kimin sahip
olaca¤› veya aday› kimin yönetece¤i meselesi ortaya ç›km›flt›r.

Asl›nda Rumlar›n bu konudaki iddialar› dikkat çekicidir. Çünkü Rumlara göre Türk-
ler, aday› ‹ngilizlere kiralam›fllard›r11. Hatta her türlü haklar›ndan Lozan Antlaflma-
s› uyar›nca vazgeçmifllerdir12. Bunun için Rumlar, say›lar›n›n çoklu¤una dayanarak,
Türklerin K›br›s’ta hiçbir hakk›n›n olmad›¤›n› ve adan›n yeni sahibinin kendilerinin
olmas› gerekti¤ini ileri sürmektedirler. Gerçek flu ki, onlar›n temel hedefi Enosis’tir.
Buna karfl›n Türkler, haklar›ndan ‹ngiltere lehine vazgeçtilerse de ada üzerinde ya-
banc› egemenli¤in sona ermesi hâlinde, tarihten gelen haklar›n›n tekrardan kaza-
n›laca¤›n› savunmaktad›rlar. Asl›nda bu iki farkl› istek veya iddia bile, adada yerli
bir halk›n veya bir ada milletinin olmad›¤›n› göstermektedir. Yani adada Anado-
lu’dan gelme Türkler ile Yunanistan’›n uzant›s› olduklar›n› iddia eden Rumlar bu-
lunmaktad›rlar. Bu yüzden Türkler “Ya Taksim, Ya Ölüm”, Rumlar ise ‘Enosis’ slo-
ganlar›yla meydanlar› doldurmufllard›r.

Dolay›s›yla toplumlar›n ada üzerindeki hak ve mükellefiyetlerinin da¤›l›m›, ancak
mevcut flartlar›n ve 1959-1960 anlaflmalar›n›n öngördü¤ü dengeli bir flekilde ya-
p›labilirdi. Böylece K›br›s, ‘Enosis’ veya ‘Taksim’ ad›na, kendi kendini imha etmek-
ten kurtar›lm›fl olacakt›13. Böylece her iki anavatan›n K›br›s’taki toplumlarla iliflki-
lerinde, eflitli¤in ve dengenin sa¤lanmas› elde edilirken, iki toplumun siyasî aç›dan
eflit ortakl›¤› ve toplumlardan herhangi birinin di¤eri üzerinde egemen olamaya-
ca¤› flarta ba¤lanm›fl oldu. Asl›nda 1960 ortakl›k Cumhuriyeti’nin karfl›s›ndaki iç
tehdidin sürekli oluflu, garanti sisteminin de ‘daimi’14 olmas›na neden olmufltur.
Zaten daha önceleri Garanti ve ‹ttifak Anlaflmalar›n›n yap›lma sebebi de budur.
Hatta K›br›s’›n bir baflka ülke ile k›smen veya tamamen birleflmesini ve her iki ana-
vatan›n birden üye olmad›¤› herhangi bir birli¤e üye olmas›n› engelleyen k›s›tla-
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malar da bu yüzden konulmufltur15. Asl›nda bu durumu bir baflka flekilde ifade et-
mek gerekirse, 1959-60 Antlaflmalar›yla, K›br›s’ta iki eflit siyasî taraf aras›nda ve
‘siyasî eflitlik’16 temelinde bir ‘K›br›s Cumhuriyeti’nin’ kuruldu¤unu söylemek
mümkündür. Zaten Birleflmifl Milletler Anayasas›’n›n 73. maddesi gere¤ince K›br›s-
l› Türklerin ayr› bir varl›k oldu¤u kabul edilmifltir17. Kald› ki, 1957-1960 y›llar› ara-
s›nda bu temelden hareket edilerek, K›br›s’ta iki topluma dayal› ortak bir Cumhu-
riyet kurulmufl ve bu devlet, Birleflmifl Milletlerce de kabul edilip tan›nm›flt›r18. Fa-
kat bu cumhuriyet, ba¤›ms›z olmakla birlikte, baz› aç›lardan tam manas›yla ‘hü-
kümran’19 olmad›¤› da bir gerçektir. Mesela adadaki Türklerin ‘anavatan’ gözüyle
gördükleri Türkiye’ye, Rumlar›n ‘anavatan’ olarak sayd›klar› Yunanistan’a ve K›b-
r›s’›n 1923’den beri hukuken sahibi hüviyetinde bulunan eski sömürgeci ülke ‹n-
giltere’ye, kurulan bu yeni devlet üzerinde baz› haklar tan›nm›flt›r. Her fleyden ön-
ce adada uluslararas› anlaflmalar gere¤ince oluflturulmufl bulunan anayasal düze-
nin, toptan veya k›smen de¤ifltirilmesi hâlinde, bu üç devletin birlikte veya ayr› ay-
r› müdahale etme haklar› vard›r. Yani yeni kurulan bu devletin hükümranl›k hak-
lar›, bir manada ve belli bir ölçüde s›n›rland›r›lm›flt›r20. 

Görüldü¤ü gibi 1959 ve 1960 anlaflmalar›na göre kurulan yeni ‘K›br›s Cumhuriye-
ti’, Türklerle Rumlar aras›ndaki ortakl›k anlaflmas›na dayand›r›lm›fl ve oluflturulan

yeni kurumlar›n iflleyifline bu hususlar yans›t›l-
m›flt›r. Mesela Cumhurbaflkan› Rumlardan, yar-
d›mc›s› ise Türklerden seçilmifltir. Ayr›ca Cum-
hurbaflkan› yard›mc›s›n›n, her karar› veto etme
yetkisi vard›r. Bununla birlikte Türkler ve Rum-
lar, Cumhuriyet kurumlar›nda belli kotalarla
temsil hakk›n› elde etmifller ve bu kotalar›n,
adadaki nüfus oran›n› aynen yans›tmas›n› sa¤-
lam›fllard›r21. Zaten ‹ngiliz hukukçular taraf›n-
dan haz›rlanan tasar›larda, aday› yönetmek için
kurulan kurumlarda Rumlarla Türklerin kat›l›m›-
n› bir az›nl›k-ço¤unluk sistemi içinde de¤il, iki
ayr› toplumun temsili biçiminde örgütlemifller-
dir. Örne¤in Winster tasar›s›nda Yasama Mecli-
si ve Yürütme Konseyi’nde Türk toplumunun
temsili öngörülmüfl ve Türk temsilcilerin kendi

toplumlar›nca seçilece¤i belirtilmifltir22. Daha sonraki Radcliffe tasar›s›nda da ayn›
sistem gelifltirilerek devam ettirilmifltir. Yani Yasama Meclisi’nde, Türklerin ‘top-
lum’ olarak temsil edilmeleri öngörülmüfltür. Hükûmete bir Türk ‹flleri Bakan›n›n
bulunmas›, mahkemelerin Rum ve Türk hakimlerden oluflmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.
Ayr›ca Türk toplumuna ait ifller için Yasama Meclisi’nde ayr› bir oylama yöntemi
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sa¤lanm›flt›r. Bunun d›fl›nda Türk toplumuna karfl› ayr›mc› ifllemleri önlemek için
de bir Garantiler Mahkemesi kurulmas› düflünülmüfltür. Böylelikle ‹ngilizler, Türk-
ler için etnik bir özerklik tan›m›fllard›r23. Dolay›s›yla daha sonralar› kurulan K›br›s
Cumhuriyeti, ‘sui generes’24, yani kendine mahsus bir cumhuriyet olaca¤› taa
1948’lerden belli olmufltur.

Bu yüzden 1960’ta taraflar›n müflterek r›zas› ile kurulmufl olan bu ortakl›k cumhu-
riyetine, kendi kendini ortadan kald›rma veya bir orta¤›n arzusu hilaf›na yeni bir
formasyona girme hakk› tan›nmam›flt›r25. Çünkü Gürel’in de ifade etti¤i gibi 1960
çözümü, uluslararas› bask›n›n bir sonucudur26. Yani bir baflka deyiflle bu çözüm,
uluslararas› alanda K›br›s’la ilgilenen taraflar›n ortaya koydu¤u bir çözümdür. Fa-
kat flu da bir gerçektir ki, K›br›s Cumhuriyeti, Türkiye ve Yunanistan’›n ‘K›br›sl›la-
ra’ bir ihsan›d›r27. Çünkü her fleyden önce bu ba¤›ms›zl›¤›n, iki önemli flart› vard›r.
Biri, her iki toplumun ideallerinden vazgeçmesi, di¤eri ise iki toplumun ortakl›¤› ile
yeni bir cumhuriyetin kurulmas›d›r. Asl›nda kurulan devlet, ismi telaffuz edilme-
mifl bir federasyondur28. Çünkü K›br›s Anayasas›na bak›ld›¤› zaman, bunun iki top-
lumun eflitli¤i üzerine kurulmufl bir devlet oldu¤u görülmektedir. Böylece Christi-
an Heinze’nin de dedi¤i gibi, 1959-1960 anlaflmalar› gere¤ince kurulan K›br›s
Cumhuriyeti, ne üniter devlet, ne ulus devlet, ne de Rum ve Türk devleti olabilmifl-
tir29. Zira bu Cumhuriyet, adada 400 y›ldan bu yana birlikte yaflam›fl ve ayn› za-
manda kendi millî ve dinî kimliklerini korumufl olan K›br›sl› Türklerle Rumlar›n ‘or-
tak kat›l›m›’30 üzerine kurulmufltur.

Bundan da anlafl›l›yor ki, 1959 Anlaflmalar› ile kurulan yeni devlet, adadaki Türk ve
Rum toplumlar›n›n siyasî ve idarî paylafl›m›n› sa¤larken31, ayn› zamanda Türkiye ve
Yunanistan’a K›br›s üzerinde birbirini dengeleyen haklar da vermifltir32. Hâlbuki
K›br›sl› Rumlar›n amac›n›n bu olmad›¤›, 1963 olaylar›nda sonra belli olmufltur.
Çünkü 1963 y›l›ndaki Rum sald›r›lar›n›n amac›, Enosis’in gerçekleflmesi mümkün
olmad›¤›ndan, ilk etapta K›br›s’›n iki toplumlu karakterini ortadan kald›rarak, onu,
tamamen K›br›s Rum devletine dönüfltürmek, K›br›s Türk toplumunu afl›r› anaya-
sal haklar›ndan mahrum ederek ve onlar› az›nl›¤a düflürdükten sonra, her ülkede
oldu¤u gibi az›nl›klara verilen haklarla sindirmektir33.

Dolay›s›yla denilebilir ki, Rumlar›n esas u¤rafl›s›, adan›n bir Rum Devleti hâline gel-
mesi ve K›br›sl› Türklerin burada koruma alt›nda alan bir az›nl›k olmas›d›r. K›br›sl›
Türklerin ise karfl› u¤rafl›, buna benzer herhangi bir giriflimi engellemek ve onlar›n
görüflüne göre Zürih ve Londra Antlaflmalar›n›n iki toplum aras›nda beliren ortak-
l›k kavram›n› idame ettirmektir34. Dolay›s›yla ihtilaf, bir prensip ihtilaf› idi ve her iki
taraf da uzlaflmaya varmaktansa tart›flmaya devam etmeye ve gerekirse çat›flma-
ya haz›rd›lar35.

Oysa Cuellar’›n da belirtti¤i gibi “K›br›s, hem Rum hem de Türk toplumlar›n›n or-
tak vatan›d›r”36. Bu yüzden adadaki toplumlar›n aras›ndaki iliflkiler, az›nl›k-ço¤un-
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luk iliflkisi de¤il, K›br›s Devleti’ndeki iki toplum aras›ndaki iliflkiler fleklinde olma-
l›d›r. Çünkü K›br›s’ta bir tek milletten oluflan nüfus yoktur. Dolay›s›yla adada Türk-
ler ve Rumlar›ndan oluflan iki halk›n bulundu¤u gerçe¤i, her zaman için göz önün-
de bulundurulmal›d›r. Buna göre Denktafl’›n da ifade etti¤i gibi Türk taraf›n›n gö-
rüflü flu flekildedir:

1. K›br›s Türk halk›, federasyonun Türk as›ll› ve ana dili Türkçe olan veya Türk kül-
türünü ve geleneklerini paylaflan ya da Müslüman olan bütün vatandafllar› kapsa-
maktad›r.

2. K›br›s Rum halk›, federasyonunun Rum as›ll› ve ana dili Rumca olan veya Rum
kültürünü ve geleneklerini paylaflan ya da Rum Ortodoks Kilisesi’ne mensup olan
bütün vatandafllar› kapsamaktad›r37.

Bundan da anlafl›l›yor ki siyasî durum, eski K›br›s Cumhuriyeti topraklar›nda var
olan iki devletin yasal statüsü dikkate al›nd›¤›nda, gelecekte tekrar birleflme, sade-
ce iki politik sistem aras›nda, iki toplumlu ve iki bölgeli bir devletin oluflumu ile il-
gili bir anlaflmayla mümkün olabilecektir38. Yeni bir federal sistemin böyle bir ‘ana-
yasal bütünlü¤ü’, her iki etnik grubun self-determinasyon hakk›n› inkâr etmeden,
iki egemenli¤i yeni bir devlete dönüfltürmenin temel önkoflulu olarak görülmekte-
dir. Bundan hareketle Türk taraf›, tekrar birleflmeye do¤ru at›lacak ad›mlar›, fede-
ral olmaktan çok konfederal bir sistemde olmas›n› arzu etmektedir. Onlara göre,
ayr› iki politik varl›¤›n, uzun bir geçifl süreci s›ras›nda yeni, homojen, hukukî ve po-
litik bir sistem yaratmalar› için tek gerçekçi ve demokratik yol budur. Çünkü ada-
da zaman geçtikçe zemin kazanan iki ayr› devlet fikrinin yerini, her iki taraf›n da
ayr› kimliklerini koruyarak ortak bir çat› alt›nda ve yan yana yaflayabilecekleri bir
çözüm flekline b›rakmas›, hem K›br›sl› Türklerin, hem de K›br›sl› Rumlar›n yarar›na
olacakt›r. Aksi hâlde iki ayr› devlet olgusu sürüp gidecektir. K›br›s Rum yönetimi
ise ‘tek devlet-iki toplum’39 kavram›ndan hareket etmekte ve buna uygun olarak
adan›n idaresini elinden kaç›rmay› önleyen bir federasyon modeli önermektedir40.
Di¤er bir deyiflle, Türk önerileri konfederasyonla federasyon aras›nda zig zaglar çi-
zerken, Rum önerileri federasyonla üniter devlet tipi aras›nda bir düzen öngör-
mektedir. 

Hâlbuki her iki toplum, birbirinin kimlik ve bütünlü¤ünü kabul ederek, karfl›l›kl›
sayg›, dostluk ve iflbirli¤ine dayal› yeni bir iliflki için çaba harcamas› gerekmekte-
dir41. Bu amaçla, her iki toplum, buna ters düflecek her türlü davran›fl› de¤ifltirme-
yi kabul etmeli ve uzlafl›lan çözüme yönelik u¤rafllara ters düflecek herhangi bir
davran›flta bulunmamal›d›r. Çünkü K›br›s’ta kurulacak yeni devletin amac›, kendi-
sini vücuda getiren insan toplumlar›n›n manen ve madden refah›n› ve güvenli¤i-
ni sa¤lamak olmal›d›r. Ancak bu flekilde K›br›s’taki “multietnik kültüre”42 dayal› ya-
p› korunabilir.

106

STRATEJ‹K ÖNGÖRÜ STRATEJ‹K ARAfiTIRMALAR DERG‹S‹ SAYI: 15-16 YIL: 2010



K›br›s’ta Kurulmak ‹stenen Federal Devletin Temel Unsurlar› Doç. Dr. Soyalp TAMÇEL‹K

Bilindi¤i gibi ülke, belli bir co¤rafî aland›r43. Bundan hare-
ketle yeryüzünün belli bir parças› ülkeyi meydana getirdi-
¤inden, ülkenin s›n›rlar› da belli olmal›d›r. Çünkü devleti
meydana getiren unsurlardan biri de budur. Yani insan
toplulu¤u, s›n›rlar› belli bir toprak parças› üzerinde otur-

mas› flartt›r. Zira devlet, yetkilerini s›n›rlar› belli olan bir toprak parças› üzerinde
kullanmak zorundad›r.

Görülece¤i gibi toprak parças›, yani di¤er bir deyiflle ülke, devletin bir unsurudur.
Kald› ki ülkesi olmayan bir devlet olamaz. Hatta federal devletin üyesi olan devlet-
lerin bile bir ülkesi vard›r. Dolay›s›yla K›br›s’ta beflerî unsuru teflkil eden ve birbi-
rinden ayr› iki toplumun mevcudiyeti ve kaderlerini tayinde söz sahibi olmas›, Fe-
deral K›br›s Devleti’ni basit bir devlet olarak, yani “Etat Unitaire”44 fleklinde müta-
laa edilmesi mümkün de¤ildir. Çünkü kurulmak istenen Federal K›br›s Cumhuriye-
ti, federatif bir devlet olacakt›r. Asl›nda bu devletin, co¤rafî esasa dayanmas›, ta-
biî yap›s›n›n bir gere¤idir. Ancak burada önemli olan sorun, iki toplumdan kurulu
federal K›br›s Cumhuriyeti’nin s›n›rlar›n›n nas›l tayin edilece¤idir. Çünkü K›br›s’ta
federal bir çözüm kabul edilmifl olmas›na ra¤men federasyonu meydana getiren
devletlerin veya kantonlar›n co¤rafik s›n›rlar›, bugün dahi taraflar aras›nda ciddi
bir tart›flma konusudur45. Ancak bu ihtilâf, politik gerçeklere ve karfl›l›kl› uzlaflmay-
la çözülebilir. Çünkü ‘bölgesel esasa’ dayanmayan hiçbir federasyon yoktur46. O
hâlde federasyon çözümünü kabul etmek, bu esas› da kabul etmek demektir. Çün-
kü federasyon, federe devletlerin ‘toprak bütünlü¤ünün’ tan›nmas›n› da kapsa-
maktad›r. Fakat her federasyonun co¤rafî bölünüflü, farkl› ölçülere göre olmakta-
d›r. Bu aç›dan federal devletlerin hiç biri, bir di¤erine benzemez. Örne¤in ‹sviçre ile
eski Sovyet Rusya aras›nda hiçbir benzerlik yoktur. Bundan hareketle ayn› federas-
yon içinde federe devletler aç›s›ndan nüfusu oran›n›n tek ölçü olarak kullan›lma-
d›¤› görülmektedir. Dolay›s›yla K›br›s’ta bulunacak bir çözümde, K›br›s ortakl›k
devletinin, co¤rafî olarak iki bölgeli olmas› flartt›r. Ayn› zamanda ba¤›ms›z ve top-
rak bütünlü¤üne haiz olmas› beklenen federal K›br›s devleti, Türkiye, Yunanistan
ve ‹ngiltere aras›nda da aktedilen bir anlaflma ile garanti alt›na al›nmas› gereke-
cektir.

Hâl böyle olunca federal K›br›s co¤rafyas›n›n, Do¤u Akdeniz’in bar›flç› ortam›nda,
Yunanistan ve Türkiye ile özel dostluk ba¤lar›n› devam ettirmesi ve bu iki ülke ara-
s›nda dengenin korunmas› beklenmektedir.

2.1. K›br›s’ta Kurulmas› Düflünülen Federal Devletin
Egemenli¤i

Egemenlik anlay›fl›, asl›nda soyut bir kavramd›r. Bu yönü
ile egemenlik unsuru, devlete hukuk âleminin en üstün
varl›¤› olma niteli¤ini vermektedir. Yani devletin, kendi
çevresindeki di¤er otoritelerin hepsinden üstün olmas› ve
rakipsiz bulunmas› anlam›na gelmektedir47. Asl›nda bütün
bunlar, egemenli¤in devletin tüzel kiflili¤ine ba¤l› olmak-
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la beraber, devletten ayr›lmayan en yüksek hukukî iktidar ve kudrettir48. Fakat K›b-
r›s’taki egemenlik unsuru daha farkl› bir flekilde ortaya ç›km›flt›r.

Özellikle 16 A¤ustos 1960 tarihinde K›br›s Cumhuriyeti’nin kuruldu¤u ilân edildik-
ten sonra K›br›s Hükûmeti, ‘ba¤›ms›z ve egemen’49 bir devlet olarak Birleflmifl Mil-
letlere girmek için baflvurmufl ve bir sonraki dönemde üç garantör devletin de
onay› ile bu kurulufla kabul edilmifltir. Zaten K›br›s Cumhuriyeti, NATO içinde ortak
ç›karlar›n zedelenmeye bafllad›¤› bir s›rada ‹ngiltere, Türkiye ve Yunanistan’›n el s›-
k›flmas› sonucunda ortaya ç›kan bir devlet oldu¤u unutulmamal›d›r. Kald› ki K›b-
r›s’taki halklar›n kendi eseri olmayan50 bu Cumhuriyetin yaflayabilmesi, uzun y›llar
karfl› karfl›ya getirilmifl olan K›br›sl› Türklerle Rumlar›n bu devleti çal›flt›rma konu-
sunda ortak arzu göstermelerine, etnik aidiyetlerini kültürel bir kimlik olarak ikin-
ci plâna atmalar›na ve K›br›s vatandafll›¤› olgusu ile yeni kimli¤ini ön plâna ç›kar-
malar›na ba¤l›d›r. Oysa devleti kuran anlaflmalar, K›br›s’taki halklar›n de¤il, onlar›n
tarihî ve kültürel ba¤larla ba¤l› oldu¤u üç devletin ç›karlar›n› en iyi biçimde koru-
yan hukuksal belgeler olarak haz›rlanm›fllard›r. Dolay›s›yla bu anlaflmalar, ‘ortakl›k
olgusundan’ çok, ‘ayr›l›k ilkesine’ göre infla edilmifllerdir51. Ayr›ca garantör devlet
olma hakk›n› kazanm›fl olan bu üç devletin, adadaki her iki topluma karfl› bak›fl aç›-
s› Türkler ve Rumlar ayr›m› üzerine oldu¤u da bir gerçektir.

Asl›nda tüm bu olumsuz koflullar› orta-
dan kald›rabilmenin tek yolu, K›br›s’ta iki
halk› temsil eden liderlerin ortak bilinç
konusunda iyi niyetle çal›flmalar›d›r. An-
cak uzun y›llar birbirlerine karfl› çat›flma-
y› sürdürmüfl olan liderlerin, cumhuriye-
tin ilân›ndan sonra da devletin yöneti-
minde bulunmalar›, uzun zamandan beri
savunduklar› Enosis ve Taksim tezlerini
s›k s›k gündeme getirerek, bunlardan
vazgeçmediklerini ve yüzlerini K›br›s
adas›ndan çok Yunanistan ile Türkiye’ye
çevirmeleri, taraflar aras›nda arzulanan
iflbirli¤inin kurulamayaca¤› görülmüfltür.
Özellikle K›br›s Türk liderli¤i, devletin ifl-
lemesini engelleyecek noktaya dek huku-
kî haklar›n› egemence ileri sürürken52,
K›br›s Rum liderli¤i ise düzenin ‘demok-
ratik olmayan ve çal›flmay› imkâns›zlafl-
t›ran’ yönlerini de¤ifltirmeyi53 sürekli ola-

rak gündeme getirmeye çal›flm›flt›r. Dolay›s›yla K›br›s’ta 1960’ta korulan egemen
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güç, toplumlararas› çat›flmalar sonucunda bütünlü¤ünü kaybetmifltir. Kaybedilen
egemen gücü Rumlar, K›br›s Cumhuriyeti’ni sürdürerek, Türkler ise yeni birtak›m
siyasal oluflumlarla idâme ettirmeye çal›flm›fllard›r. Fakat 15 Temmuz 1974 Samp-
son’un hükûmet darbesi ile K›br›s Cumhuriyeti’nin y›k›larak, yerine K›br›s Elen
Cumhuriyeti’nin kuruldu¤unu belirtmifl olmas›, 1960 Anlaflmalar› ile ortaya ç›kan
egemen güç ve bunu kullanma hukuku ortadan kalkm›flt›r. 

‹flte o tarihten günümüze kadar geçen süre, K›br›s’ta yeniden birlefltirilmifl ege-
men gücün ortaya ç›kart›lmas›yla ilgili yap›lan bir y›¤›n çal›flmayla doludur.

Örne¤in Gobi, konu üzerinde yapt›¤› incelemeler neticesinde K›br›s sorunu için
gerçekçi, pragmatik ve yaflama flans›na sahip olan bir çözüm flekli olarak “iki ba-
¤›ms›z cumhuriyetler toplulu¤u”54 formülünü önermifltir. Asl›nda Gobi’nin, bu
öneriyi yaparken, ‹ngiliz Uluslar Toplulu¤u veya eski SSCB’yi oluflturan devletlerin
kurmufl oldu¤u Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u örneklerinden esinlendi¤i tahmin
edilmektedir. 

Bu öneriyle egemen iki cumhuriyetin d›fl politikay› yürütülmesi, para birli¤inin
sa¤lanmas›, gümrüklerin koordinasyonu, sa¤l›k ve çevreyle ilgili konularda iflbirli-
¤in oluflmas› için iki toplumun eflit bir flekilde temsil edilece¤i Ortakl›k Konseyi’nin
kurulmas›, hukuk ve üç özgürlükler konusunun ele al›nmas› için de yine iki toplu-
mun eflit say›da temsil edilece¤i konseylerin oluflturulmas› öngörülmüfltür55. Go-
bi’nin düflüncesine göre ve izah etti¤i nedenlerden dolay› böyle bir çözümün, ge-
rek Türk, gerekse Rum toplumlar›n›n ve hatta anavatanlar›n ç›karlar›na en uygun
çözüm oldu¤unu belirtmektedir. Dolay›s›yla Gobi’nin görüflüne göre Türk toplumu
“tan›narak”56, ba¤›ms›zl›¤›na, yasall›¤›na, özgürlü¤üne, ekonomik geliflmiflli¤ine ve
hepsinden önemlisi egemenli¤ine kavuflmufl olacakt›r. Ancak Gobi’nin “çok bü-
yük”57 olarak tan›mlad›¤› bu avantajlar›n bedeli, Türk taraf›n›n ‘Gobi haritas›’ ola-
rak bilinen ve daha sonra ‘Gali haritas›’ olarak gelifltirilen haritada öngörülen top-
rak tavizlerinde bulunmas› gerekecektir. Fakat gerek Rum taraf›nda, gerekse ABD
ve Avrupa güçleri aras›nda, “küçük bir adada iki devlet olmaz”58 görüflü yayg›nd›r.
Hakikaten onlar›n dedikleri gibi K›br›s adas›, içinde iki devlet bar›nd›ramayacak ka-
dar küçük bir ada m›d›r bilinmez, ama bugün dünya yüzündeki ba¤›ms›z devletle-
rin en az üçte birinin küçük denilebilecek devletlerden olufltu¤u ortadad›r. Bu dev-
letlerin en küçükleri aras›nda Avrupa’da Andora, Liechtenstein, Lüksemburg, Mal-
ta, Monako, San Marino ve Vatikan; Asya’da Katar, Ürdün, Bahreyn, Maldivler ve
Singapur; Afrika’da Komorlar, Maritius, Sao Tome, Principe ve Seyflel adac›klar›;
Amerika’da Antigua, Barbuda, Barbados, Dominik, Grenada Saint Kidds, Nevis, Sa-
int Lucia ve son olarak da Saint Vincent ve Grenadinler devleti; Okyanusya’da ise
Bat› Samoa, Kribati, Nauru, Tonga ve Tuvalu devletleri say›labilir59. Bunlara ilâve-
ten çok k›sa süre önce ba¤›ms›z olmufl Do¤u Timor, Mikronezya, Marflal ve Belau
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ada devletleri de eklenebilir. Asl›nda yukar›daki bu devletlerin hemen hepsi, flu an-
ki KKTC’den ve K›br›s Rum yönetiminden de küçüktür ve bunlar›n say›s› 29’a ulafl-
m›flt›r. Dahas› bu küçük devletler, baflta Bat›n›n önemli devletleri olmak üzere bü-
tün dünya taraf›ndan da tan›nmakta ve 20 bin nüfuslu çok küçük adac›klar›n ege-
menlikleri dahi kabul edilmektedir. Fakat K›br›s’taki durum böyle de¤ildir. 

Özellikle BM taraf›ndan son zamanlarda haz›rlanan plânlarda, bir tane ‘Ortak Dev-
let’, iki tane de ‘mütemmim-parça devletten’60 müteflekkil bir yap› öngörülmekte-
dir. Ayn› zamanda bu iki siyasal kurum aras›nda “‹sviçre Federal Hükûmeti ve kan-
tonlarda”61 oldu¤u gibi bir iliflkisinin egemen olaca¤› belirtilmektedir. Buna uygun
olarak üst çat›da, ba¤›ms›z, Türklerden ve Rumlardan oluflan iki eflit devletin ayr›l-
maz ortakl›¤›nda, tek bir uluslararas› kiflilik ve egemenli¤e sahip, temsili demok-
rasi ile yönetilen, hukukun temel ilkelerine ba¤l›, politik eflitli¤in bulundu¤u ve iki
bölgeli üniter bir ortakl›k devleti söz konusu olacakt›r62. Bundan da anlafl›l›yor ki,
bu ortak devlet, anayasada belirlenmifl yetkiler do¤rultusunda gücünü uluslarara-
s› arenada ve AB’de tek bir ses olarak egemence kullanacak ve eflit statüde olacak-
t›r. Federe devletler ise anayasada ortak devlete b›rak›lm›fl yetkiler d›fl›nda kendi
anayasal düzenlerini kurarak, kendi yap›lar›n› oluflturacaklard›r. Devletçikler kendi
aralar›nda ve ortak devlet ile olan iliflkilerinde birlikte hareketleri konusunda, özel-
likle AB baflta olmak üzere uluslararas› politikan›n oluflturulup, uygulanmas›nda
kendi yetki alanlar› dahilinde hareket serbestîsi içinde olmas› ve bu konuda ‘Belçi-
ka’n›n63 egemenlik modeli örnek al›nmas› uygun görülmüfltür. Zaten gerek Gali,
gerekse Annan plân›nda, K›br›s’›n uluslararas› bir tek yasal kimli¤i olmas› ve iki fe-
dere devletin statüsü konusunda, “tek bir egemen, bölünmez ve ortak bir federe
devletin”64 kurulmas› öngörülmüfltür. Asl›nda ‘bölünmez’ demekle, hiçbir taraf›n
‘ortak devletten’ ayr›lamayaca¤›n› veya adan›n bütününü veya bir parças›n› Yuna-
nistan veya Türkiye ile birlefltiremeyece¤i kastedilmektedir. Ayn› flekilde bu, her-
hangi bir taraf, ‘ortak olan federe devleti’ veya di¤er bir ‘federal devleti’ kendi hâ-
kimiyeti alt›na alamayaca¤› manas›na da gelmektedir.

Dolay›s›yla K›br›s, kendi anayasas› alt›nda, hukukun üstünlü¤ü, demokrasi, temsili
cumhuriyet hükûmeti, siyasal eflitlik, iki bölgelilik ve federe devletlerin eflitli¤i sta-
tüsü üzerine kurulmufl olacakt›r. Buna göre Merkezî Hükûmetin, egemen olarak
anayasada belirtilen ve K›br›s’›n uluslararas› alanda ve Avrupa Birli¤i bünyesinde
tek sesle konuflup hareket etmesini sa¤layan, mükellefiyetiyle kendi siyasal bütün-
lü¤ünü ve s›n›rlar›n› güvenlik alt›na alm›fl olacakt›r. Bir baflka deyiflle kurulmas›
düflünülen yeni federal devletin iki unsuru, eflit statüde olacak ve anayasan›n çiz-
di¤i çerçevede, egemen olarak anayasan›n Merkezî Hükûmete verdi¤i yetkilerin d›-
fl›nda kalan tüm yetkileri kullanacakt›r. 

Böylece Merkezî Devlet ile federe devletler, bir di¤erinin yetki ve fonksiyonlar›na
sayg›l› davranacak ve ihlâl etmeyeceklerdir. Bununla birlikte Merkezî Devlet ile fe-
dere devletlerin yasalar› aras›nda, herhangi bir hiyerarfli de söz konusu olmayacakt›r.
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Asl›nda bir siyasal yap›y› sadece resmî kurumlara
veya kanunlara bakarak anlamak mümkün de¤il-
dir. Resmî siyasal kurumlar›n gerisindeki gayri
resmî kuvvetleri, kurumlar›, kurulufllar›, dinamik-
leri ve bunlar›n iflleyiflini, birbirleriyle olan karfl›-

l›kl› iliflkilerini tetkik etmeden65, siyasal hayat›n gerçek oluflumu hakk›nda sa¤lam,
geçerli ve bütünleyici yarg›lara ulaflmak güç, belki de imkâns›z bir fleydir. Çünkü bir
toplumda herkesin çok çeflitli istekleri, arzular› ve ihtiyaçlar› vard›r. Bütün bu ar-
zular›n istenilen ölçüde tatmini, asl›nda mümkün de¤ildir. Bu yüzden bir kurumun
veya yüksek bir otoritenin, bu konuda karar vermesi gerekmektedir. ‹flte Lasswell’in
deyifliyle, iktidar, “kimin, neyi, ne zaman ve nas›l ald›¤›n›”66 gösteren bir kurumdur.
Bundan hareketle siyaset, bir paylaflma ve paylaflt›rma olay›d›r. Ancak siyaseti ve
iktidar›, sadece basit bir paylaflt›rma67 olarak görmek de yan›lt›c› olabilir. ‹ktidar›n
yüksek kurumlar›, sadece toplum de¤erlerini otoriter biçimde da¤›tmakla kalmaz-
lar, ayn› zamanda yeni de¤erler de meydana getirirler. Örne¤in yeni kamusal faali-
yetlere giriflen ve kamu hizmetleri kuran hükûmetler, asl›nda toplum ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak için ‘yeni de¤erler’68 oluflturduklar› söylenebilir. Çünkü devlet yönetimi
deyimiyle, toplum hayat›n›n düzenlenifli ve iflleyifli69 ifade edilmek istenmektedir.
Bundan hareketle devlet, toplum hayat›n› düzenlerken, ferdi göz önünde bulun-
durmak durumundad›r. Özellikle günümüzdeki devlet yönetimleri, insan› daha
mutlu k›lmak için teflkilâtland›klar› bilinmektedir. 

‹flte K›br›s’ta kurulacak yeni devletin siyasal kurumlar›, bir yandan ferdin, di¤er
yandan da toplumlar›n refah, mutluluk ve güvenliklerini sa¤lar nitelikte olmas› ge-
rekecektir. Bundan hareketle K›br›s’taki federal devletin idarî flemas›, statik ve di-
namik elemanlar›, resmî ve gayri resmî yönleri, hukukî ve siyasî görünümleri, he-
men hemen birbirini tamamlamak ve bütünler bir flekilde yap›land›r›lmal›d›r. Bu
yönü ile K›br›s’taki federal devletin siyasal kurumlar› ve siyasetin statik ile dinamik,
formel ile informel, resmi ile gayri resmî alanlar›, k›sacas› idarî sistemle ilgili teflki-
lâtlanmas› flu flekilde olmal›d›r: Anayasa, devlet organlar›, merkezî ve yerel idare-
ler, amme idaresi, devletin ekonomik ve sosyal görevleri, siyasal partiler, siyasal ve
sosyal dernekler ve vatandafl›n devlet ve hükûmet ifllerine kat›lmas› fleklinde yap›-
land›r›lmal›d›r.

Yukar›dan da anlafl›laca¤› üzere genel olarak siyasal kurum denildi¤i zaman, belir-
li bir konu etraf›nda toplanan ve sosyal faaliyetleri düzenleyen ‘hukukî normlar’70

bütünü anlafl›lmaktad›r. Hâlbuki bu tür kurumlar, daha özgün olarak hukukî, siya-
sî ve sosyal olarak ayr›lmaktad›rlar. Özellikle siyasal kurumlar, siyasî partiler ve
dernekler olarak da ifade edilebilirler. Siyasal kurumlar, siyasal yönetimin ve siya-
sal iktidar›n kuruluflu, iflleyifli ve bunlarla ilgili faaliyet ve kurallar› anlat›rlar71. ‹flte
bu gibi noktalar› kapsayan kurallar›n ve faaliyetlerin tümü, siyasal kurumlar› mey-
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dana getirirler. Bu kurumlar, hep birlikte siyasal rejimi, siyasal rejim de siyasal tefl-
kilât› ortaya ç›kar›rlar. Bu yüzden siyasal rejimin dayand›¤› kurallar›n, yaz›l› ya da
yaz›s›z olmas› pek önemli de¤ildir72. Gerçi modern toplumlarda siyasal, ekonomik
ve sosyal içerikli bütün kurumlar›n, ayn› zamanda hukukî yönleri de vard›r. 

Ayn› zamanda siyasal kurumlardaki siyasal iktidar, bir teflkilât taraf›ndan kullan›l-
maktad›r. Dolay›s›yla bunun icras›n›n hukukî normlara uygun olmas› gerekir. Hu-
kuk kaideleri, kurumlar›n ve bunlar›n faaliyetlerini düzenledikleri gibi kurumlar da
baz› hâllerde, hukukî normlara (kurallara) vücut verirler73. Dolay›s›yla K›br›s’ta ku-
rulacak federal devletin idarî teflkilât›, devletin temel organlar› ve kuvvetleri birbi-
rinden ayr›lma prensibine dayanmal›d›r. Çünkü her devlette oldu¤u gibi K›br›s’taki
iktidar›n görece¤i ifller ve bu ifllerin gerektirdi¤i faaliyetler, üç türde toplanabilir: 

1. Genel kararlar›n al›nmas› (Yasama). 

2. Genel kararlar›n uygulanmas› (Yürütme). 

3. Hukukî anlaflmazl›klar›n çözümü (Yarg›). 

Bundan hareketle federal devletin idarî tefl-
kilât›, bu faaliyetlere ve fonksiyonlara uygun
olarak kuvvetlerin ve organlar›n birbirinden
ayr›lmas› gerekti¤i bir gerçektir. Gerçi bugün
kuvvetler ayr›l›¤›, mutlak ve tam anlam›yla
fonksiyonlar ve organlar ayr›l›¤› anlam›na
gelmese de daha çok, kuvvetlerin iflbirli¤in-
den söz edilmektedir74. Gerçekten de iktida-
r›n çeflitli fonksiyonlar› aras›nda tam bir ay-
r›l›ktan çok, birbirini tamamlama ve bütün-
leme vard›r. Dolay›s›yla bu bütünlenme, K›b-
r›s’ta kurulmak istenen federal devlet için de
geçerlidir.

Bundan hareketle K›br›s’taki merkezî hükû-
metin yasama, yürütme ve yarg› erkleri tara-
f›ndan kullan›lacak yetkileri belirleyen temel
bir yasaya75 sahip olmas› gerekecektir. Ancak
merkezî hükûmetin iflleyiflinde, K›br›sl› Rum-
lar›n ve Türklerin siyasî eflitli¤ine sayg› gös-
terilmesi flartt›r. Asl›nda siyasî eflitlik, say›sal
eflitli¤i76 gerekli k›lmazken, K›br›sl› Rumlar›n

ve Türklerin ‘ortak devlette’ etkin kat›l›m› ve temel ç›karlar›n›n korunmas› sa¤lan-
mal›d›r. Ayr›ca her birisi kendi ‘temel yasas›na’ sahip iki federe devletin, merkezî
otoritenin temel yasas›n› ihlâl etmeyecek flekilde büyük ölçüde kendi kendilerini
yönetebilmelidir. Dolay›s›yla kapsaml› anlaflmada, ‘merkezî otoritenin’ sorumluluk
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alan›na girmesi flart olan yetki ve ifllevlerin haricindeki tüm konularda, federe dev-
letler yetkili olmal› ve federe devletler birbirlerinin yönetimine müdahale edeme-
yecek yap›ya kavuflturulmal›d›rlar. Zaten her iki taraf›n da egemen olma, hemen
herkesin birleflti¤i bir konudur. Dolay›s›yla bu unsurlar› birbirine ba¤lamak suretiy-
le flöyle bir formül gelifltirilebilir. K›br›s’taki federal devlet, belli bir co¤rafya üze-
rinde yerleflmifl, s›n›rland›r›lm›fl ve zorlay›c› yetkiye sahip merkezî bir iktidar tara-
f›ndan yönetilen, iki etnik toplulu¤un meydana getirdi¤i siyasal bir kurulufl olma-
l›d›r.

Asl›nda Federal K›br›s Devleti’nin bütün unsurlar›n› bir araya getirerek, ortaya ko-
nacak bir tan›mlama, bu devletin ‘ne olaca¤›n›’ ifade etmekte yetersizdir. Çünkü
K›br›s’ta kurulmak istenen yeni federal devlet, sadece ne bir ülkedir; ne bir insan
toplulu¤udur; ne bir iktidard›r; ne de bir siyasal ve hukukî düzendir. Hatta bu ye-
ni devlet, bunlar›n ne bir toplam› ne de bir sentezidir. Federal K›br›s Devleti, bun-
lar›n d›fl›nda ve ötesinde, gözle görülemeyen, elle tutulamayan soyut bir kavram-
d›r. Baz› realist sosyal bilimcilerin s›k s›k tekrarlad›klar›, “devleti flimdiye kadar gö-
ren olmam›flt›r”77 sözü, her fleyden önce bu gerçe¤i ifade için kullan›l›r. Dolay›s›y-
la Federal K›br›s Devleti’ni, bu anlamda, sadece kavramsal geçerlili¤e sahip bir dü-
flünce ürünü oldu¤u söylenebilir. Burdeau’nun deyimiyle devlet, insanlar onu dü-
flündükleri için vard›r78. Bu yönü ile Federal K›br›s Devleti, tarihî aç›dan, siyasal bir-
leflmeyi ve bütünleflmeyi sa¤layan bir ‘simge veya bir sembol’79 olacakt›r. Asl›nda
Federal K›br›s Devleti, ister bir sembol, ister bir hukukî fonksiyon, isterse sadece bir
‘mit’ olarak kabul edilsin, bu soyutlaman›n arkas›nda baz› somut ve kurucu unsur-
lar›n bulundu¤u da inkâr edilemez. Bunlar›n en önemlisi, iktidar olgusu olacakt›r
ki, iktidar› kullananlar, K›br›s’ta yaflayan bütün insanlar için ba¤lay›c› kararlar al›r-
ken, kurallar koyarken ve bunlar› gerekti¤inde zora baflvurarak uygularken, hep
devlet ad›na hareket edeceklerdir. Dolay›s›yla K›br›s’ta belli bir toprak parças› üze-
rinde yaflayan iki unsurlu insan toplulu¤unun birbirleriyle anlaflarak koyduklar› ve
müfltereken ve münferiden uyduklar› kurallarla, siyaseten iki ‘toplum’ hâline gel-
dikleri ve bu insanlar›n toplum aflamas›nda ç›k›p bir ‘devlet’ kurarak onun yurttafl-
lar› hâlini ald›klar› görülecektir. Asl›nda K›br›s’taki toplum kurallar›n›n zorlay›c›l›¤›,
o toplumun üyesi olup olmamakla s›n›rl› kal›rken, devletin yasalar›, yurttafllar›n tü-
mü ve her biri üzerinde ‘mutlak›yet’80 tafl›yacakt›r. Zaten bu yasalar›n mutlak›yeti,
demokratik ve siyasal yap›daki ‘hukuk devletinin’ ça¤dafll›¤›n› yerine getirmesi
beklenmektedir. Kald› ki demokratik ve siyasal yap›daki federal devletin mütegali-
be bir devlet de¤il de ‘hukuk devleti’ olmas›, devletin bizatihi getirdi¤i mutlak›yeti
insanl›kla ba¤dafl›r flekilde yumuflatacakt›r. Fakat eninde sonunda, federal devletin
varl›¤› ile her iki toplumun insanlar› aras›ndaki çat›flma, az veya çok devam ede-
cektir. Ancak bu çat›flmay› azaltacak fley, K›br›s’taki hukuk devletinin sosyal refah
devleti olmas›d›r. Çünkü gerek ça¤›m›zda kurulan devletlerin, gerekse K›br›s’ta ku-
rulmak istenen yeni devletin varl›k sebebi, daha çok üstlendi¤i sosyal görevlere da-
yanmaktad›r. 
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Bu yönü ile modern devlet sisteminin, bafll›ca üç ilke üzerinde infla edildi¤i söyle-
nebilir: Bunlar, s›ras› ile egemenlik, eflitlik ve ülke bütünlü¤üdür81.

Asl›nda insan ile devlet aras›ndaki çat›flmay› asgariye indirdi¤ine inanan ve devle-
te yasall›k veren bu sosyal devlet olgusunun, günün sonunda ve her fleye ra¤men
insan özgürlü¤ünü sosyal amaçlarla asgariye indirmeye yöneldi¤i 20. asr›n son
çeyre¤inde Bat› dünyas›n›n saptad›¤› ve ç›k›fl yolu arad›¤› bir sorundur. Bu soruna
göre çare, devletin merkeziyetçili¤inin azalt›lmas› ve yerel topluluklara kendi ken-
dilerini ilgilendiren kararlar› kendi kendilerine alma ve uygulama imkânlar›n›n ar-
t›r›lmas› olarak gösterilmektedir82. Bundan hareketle adadaki her iki taraf›n pren-
sip olarak iki yar› özerk toplum olarak yap›land›¤›, fazla güçlü olmayan bir merke-
zî hükûmet alt›nda yaflad›¤› ve gevflek bir federasyon hâlinde birleflebilece¤i görü-
flü a¤›rl›k kazan›r. Ancak her iki tarafta, merkezî hükûmetin ve iki toplumun yetki-
lerinin ne olaca¤› konusunda büyük anlaflmazl›klar vard›r83. Çünkü Türk taraf›, es-
ki Çekoslovakya örne¤ini vererek, ortakl›¤›n, ‘Kuzey’deki Türk Devleti’ ile ‘Gü-
ney’deki Rum Devleti’ aras›nda kurulmas›n›84, yani iki devletten oluflmas›n› iste-
mektedir. Ancak bunun için de öncelikle karfl›l›kl› tan›nma gerekmektedir. Dolay›-
s›yla bu ortakl›kta, iflbirli¤ini iki devletin eflit say›daki temsilcisinden oluflacak bir
idareyle oluflturabilece¤i iddia edilmektedir. 

Rum taraf›, ‘iki devlet’ fikrine karfl› ç›karak, federasyona ‘K›br›s Cumhuriyeti’ ana-
yasas›nda yap›lacak de¤iflikliklerle gidebilece¤ine inanmaktad›r.

Ne var ki Federal K›br›s Devleti, karfl›l›kl› ‘olmazlar’85 sonucunda var›lan ‘uzlaflma’
fleklinde kurulacakt›r. Bu yönüyle Federal K›br›s Cumhuriyeti, adeta karfl›l›kl› ‘ha-
y›rlar›n’ ve ‘olmazlar›n’86 orta yoludur. Dolay›s›yla K›br›s, ayr›lmaz87 bir ortakl›k flek-
linde kurulmufl olan, ‘Federal Devlet Hükûmeti’ ve birisi K›br›s Rum, ötekisi de K›b-
r›s Türk olan, iki eflit ‘Federe Devlet’ten meydana gelmifl ba¤›ms›z ve ba¤lant›s›z bir
devlet olacakt›r. Asl›nda federal devletin bu ba¤›ms›zl›¤›, flu 3 önemli özelli¤i be-
raberinde getirecektir. Bunlar:

1. Siyasî irade ve ifade özgürlü¤ü (Temsili demokrasi)

2. ‹ktisadî yönden müteflebbis özgürlü¤ü (Liberalizasyon)

3. Kifli hak ve özgürlükler (‹nsan haklar›)88.

Zaten K›br›s’ta kurulacak devletin yap›s›, 2 esasa dayanacakt›r. Buna göre her ha-
lükârda:

1. Adadaki toplumlar›n güvenli¤i, 

2. Toplumlar›n kimli¤inin korunmas› sa¤lanacakt›r89.

Bu yönüyle K›br›s’taki devlet flekli, basit yap›da olmal›d›r. Çünkü as›l olan, adadaki
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toplumlar ve fertlerdir. Dolay›s›yla her hâl ve flartta K›br›s’taki federal devlet, ‘sos-
yal görevleri’90 nedeniyle kabul edilebilir olmas› flartt›r. Asl›nda bu görüflün dayan-
d›¤› mant›k, devleti en üstün ve en etkin siyasal kurum olmas›d›r. Böylece K›b-
r›s’taki federal devletin etkinli¤i sa¤lanacakt›r.

Sonuç

Ne var ki K›br›s’ta kurulmas› tasarlanan federal devletin, yurttafllar›na yönelik sos-
yal görevleri nelerdir veya bu sosyal görevleri yerine getirebilmek için bu devletin,
yurttafllar›ndan ald›klar› ile onlara verdikleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda, bu muhasebeden
devlet mi kârl› ç›kacakt›r, yoksa yurttafllar m› kârl› ç›kacakt›r? 

Asl›nda vatandafllar kârl› ç›k›yorsa, devlet kendisini sa¤lam bir mant›¤a dayam›fl
demektir. Ancak devlet kârl› ç›k›yorsa, ortada büyük bir sorun var demektir. Çünkü
devletin bu muhasebede elde etti¤i kâr, bünyesinde bulundurdu¤u sosyal s›n›f›n
varl›¤›na inkâr edilmez bir katk› sa¤layacakt›r. Dolay›s›yla yeni düzendeki devlet-
insan muhasebesinde devletin varl›¤›ndan yurttafl› kârl› ç›kar›r bir flekilde, devletin
iflleyiflini de¤ifltirmek ve daha da önemlisi, devletin sosyal amaçlar›n›n gerçeklefl-
tirirken, gereksiz bürokratik devlet yetkilerini halka devredip, halktan al›nm›fl ge-
reksiz yetkileri halka iade etmek gerekecektir. Dolay›s›yla K›br›s’taki federal devlet,
sosyal amaçlar için güçlü olacak ve bu gücünün s›n›r›, sosyal amaçlar›n bitti¤i yer
de bitecektir. Bir baflka deyiflle devlet, halk için güçlü ve etkin olacakt›r. Ancak fe-
deral devlet, gücünü fertlerin hürriyetini s›f›ra indirmek için kullanamayacak ve
sosyal amaçla dahi olsa fertleri ezmeyecektir91. Böylece K›br›s’ta kurulacak bir dev-
letin politik herhangi bir mevcudiyeti olabilmesi için flu dört92 unsur gerekecektir: 

1. Federal K›br›s devletinde vatandafllar›n›n özgür ve siyasî bir topluluk olmas›,

2. Arazi aç›s›ndan tan›mlanm›fl s›n›rlardan oluflan ve kendi içinde egemen olan
bölgelerin veya topra¤›n bulunmas›, 

3. Yaz›l› bir anayasa taraf›ndan onaylanm›fl bir hükûmetin ve onun gücü alt›nda
belli bir organizasyonun bulunmas›,

4. K›br›s’taki yönetimin efl güdüm içinde çal›flmas› mutlaka gereklidir.

Sonuç olarak denilebilir ki, K›br›s’ta kurulmak istenen federal bir devletin, varl›¤›n›
yaln›zca adadaki iki toplumun birleflmesine borçlu tüzel bir kiflilikse ve en önemli
ifli varl›¤›n› korumaksa, her parçay› bütüne uygun biçimde çal›flt›rmak ve kullan-
mak için evrensel ve zorlay›c› bir güce sahip olmas› gerekecektir.
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The Position and Function of the Development
Agencies within the Turkish Administrative
Organization 
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ABSTRACT

Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZLER*

Kalk›nma ajanslar›, Avrupa Birli¤i’ne uyum ad›na, zorlamalar›n sonucu olarak, ka-
mu iflletmecili¤i, küresel rekabet ve yönetiflim yaklafl›mlar› üzerine temellenerek
yönetim sistemimize girmifltir. Ajanslar›n ifllevleri ve Türk Yönetim Teflkilat› içeri-
sindeki yeri, küreselleflme süreci, bölgeleflme, yönetiflim kavramlar› çerçevesinde
Anayasa Hukuku ve kamu yönetimi verileriyle analiz edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birli¤i, Küreselleflme, Yönetiflim, Kalk›nma Ajanslar›

Development Agencies has entered our governence system on the base of pub-
lic enterprising, global competition in the name of the adaptation to the EU.
This study analyze the functions of the Agencies and their positions within the
Turkish Governance Organization, the process of globalization, regionalizing,
Institutional Law in terms of governance meanings with institutional and pub-
lic law datas. 

Key Words: European Union, Globalization, Governance, Development, Agencies

Girifl

Geçmiflte oldu¤u gibi günümüzde de devletlerin temel amaçlar›ndan birini ekono-
mik büyüme ve kalk›nma oluflturmaktad›r. Bu temel amaca ulaflmada tek bir yol
yoktur, aksine birçok yol ve yöntem izlenebilir. Ancak hangisi seçilirse seçilsin ba-
flar› k›t kaynaklar›n idare bilimi ilkeleri kullan›larak rasyonel flekilde bir araya geti-
rilmesine ba¤l›d›r. Asl›nda demokratik ve sosyal bir hukuk devletine sahip sistem-
lerde ekonomik büyüme ve kalk›nma amaçlar› da nihai amaca ulaflan yolda araç
teflkil etmektedir. Çünkü nihai amaç, insanlar›n önündeki ekonomik, sosyal engel-
leri kald›rarak onlar›n mutlulu¤unu, geliflimlerini tam olarak gerçeklefltirmelerini
sa¤lamakt›r. As›l temel amaç da budur. Dolay›s›yla sermaye birikimi, ekonomik ge-
liflme aflamalar›na ulaflmak önemli ise de yeterli de¤ildir. Mevcut ekonomik kay-
naklar›n bölgeler ve kesimler aras›nda dengesizlikleri yok edecek veya hiç olmazsa
kabul edilebilecek hale getirmesi için, sosyal adalet ilkesine uygun da¤›tarak,  bir-
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çok sahada geliflme ve iyileflme sa¤lamak zorunludur. Kalk›nma ile büyüme ve zen-
ginleflme aras›ndaki fark› da burada aramak gerekir. Dolay›s›yla kalk›nma sadece
ekonomik sahada de¤il, sosyal ve kültürel alanlarda da etkili bir süreçtir (Çimen,
2009: 49-51). 

Kalk›nma hedefine ulaflmak için devletler mev-
cut ve potansiyel kaynaklar›n› seferber etmek
zorundad›r. Di¤er yandan mevcut kalk›fl nokta-
s›n›n durumu ve yönü çaban›n ulaflaca¤› nokta
aç›s›ndan önem tafl›r. Kalk›nma amac›na ulafl-
mak ad›na ister merkezi, ister bölgesel temelden
hareket edilsin baflar› için devletin ve tüm ke-
simlerin deste¤i, çabas› hedefe ulafl›lmas›, sür-
dürülmesi aç›s›ndan önem tafl›r. Bu kuvvetler
birbirinin rakibi de¤il destekleyicisi olmak zo-
rundad›r. Ülkenin tümünü ve tüm kesimleri
kapsayan planlar yap›larak, bu planlar do¤rultu-
sunda mevcut kaynaklar›n ve kesimlerin hareket
etmesi, hedeflere katk›da bulunmas› sa¤lan›r.
Ancak tam bir kalk›nma ve bunun tüm topluma
sosyal adalet ilkesine dayal› da¤›t›larak sürdü-

rülmesi olanaks›z olmasa bile zordur. Bu nedenden dolay› dünyada bu amac› ya-
kalam›fl ülke say›s› bir elin parmaklar›n› bulamayacak kadar azd›r. Sermaye biriki-
mini sa¤lam›fl, zengin ülkeler bile ya bu zenginli¤i artt›rma h›z›n› yitirmekte ya da
tüm toplum içerisinde bu zenginli¤i adaletli bir flekilde da¤›tamayarak bölgeler
aras› dengesizliklerin oluflmas›na neden olmaktad›r. Bu nedenlerden dolay› kalk›n-
ma ve adil bölüflüm geliflmekte olan ülkelerin oldu¤u kadar geliflmifl ülkelerin de
temel amac›n› oluflturur. 

Bu temel amaca ulaflmak için günümüze kadar devletler taraf›ndan yap›lan mer-
kezi planlar ve bunlara ba¤l› merkezi idarelerce yürütülen çabalar uzun süre de-
vam etmifltir. Ancak tüm bu çabalara ra¤men istenilen baflar› yakalanamam›flt›r.
Dolay›s›yla kalk›nma dün oldu¤u gibi bugün de halledilmesi gereken bir sorun ola-
rak varl›¤›n› korumaktad›r. 

Günümüz dünyas› özellikle 1980’lerden sonra, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültü-
rel çok boyutlar içeren bir olguyla karfl›laflm›flt›r. Bu olgu küreselleflme ad› verilen
ve bak›fl aç›s›na, göre farkl› anlamlar yüklenebilen bir olgudur. Dolay›s›yla ekono-
mik aç›dan bak›ld›¤›nda bütünlefltirilmifl bir dünya pazar›na at›lan ad›m olarak gö-
rülebilirken yine ayn› merkezden yeni koloniyal hareket olarak görülebilmektedir.
Siyaset bilimi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise ulus devletin tek aktörlü¤üne son veren
ve sahneyi baflka aktörlerle paylaflmaya zorlayan, nihayetinde de devletlerde nispi

120

STRATEJ‹K ÖNGÖRÜ STRATEJ‹K ARAfiTIRMALAR DERG‹S‹ SAYI: 15-16 YIL: 2010

Sermaye birikimini 
sa¤lam›fl, zengin ülkeler

bile ya bu zenginli¤i 
artt›rma h›z›n› 

yitirmekte ya da tüm
toplum içerisinde bu

zenginli¤i adaletli bir
flekilde da¤›tamayarak

bölgeler aras› 
dengesizliklerin 

oluflmas›na neden 
olmaktad›r.



Türk ‹dari Teflkilat›’nda Kalk›nma Ajanslar›n›n Konumu ve ‹fllevi Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZLER

güç kayb›na yol açan bir süreçtir. Böylece devletler sahneyi sivil toplum örgütleri,
özel sektör, çok uluslu sermaye ve uluslararas› sivil toplum ile paylaflmaktad›r. Bu
yeni anlay›fl› ulus devlet mekân›na IMF, Dünya Bankas› ve OECD gibi küresel ör-
gütler tafl›maktad›r. Bu çerçevede küresel süreç girdi¤i mekânlarda kendi amaçla-
r›na uygun yap›lar› oluflturma bask›s› yaratmaktad›r.

Günümüze kadar uygulanan merkezi planlaman›n istenilen baflar›y› sa¤layama-
mas›n›n da etkisiyle, 1980’lerden sonra kamu iflletmecili¤i anlay›fl›, artan küresel
rekabet ve yönetiflim yaklafl›mlar› üzerine temellenerek bölgesel aktif kat›l›m gö-
revi ile varl›k bulan (Özen, 2005: 4) bölge kalk›nma ajanslar›,  büyük finansman
sa¤layan küresel ekonomik sosyal kalk›nma için örgütlerininde teflvikiyle say›lar›n›
artt›rm›fl ulusal ya da merkezi planlama ve kalk›nman›n yerine,  bölge temelli plan-
lama ve kalk›nmay› ikame etmifltir. 

Ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel çok boyutlu bir kavram olan küreselleflme sü-
reci, küresel rekabeti de beraberinde tafl›yarak yerelleflme politikalar› ile devletlerin
adem-i merkeziyet ilkesine göre örgütlenmesini teflvik etmektedir. Hatta küresel
örgütlerden biri olan Dünya Bankas›’na göre küreselleflme ve yerelleflme kaç›n›l-
maz süreçler olarak sunulmakta, bu iki sürecin iyi yönetilmesi baflar›n›n flart› ola-
rak sunulmaktad›r (Güler, 2000: 25). Küreselleflmenin arac› olan (Dura, 2007: 141),
bölge kalk›nma ajanslar›n›n üzerine kurulu oldu¤u küresel rekabet, baflar›l› olma-
n›n ön koflulu olarak yat›r›mc›lar›  bölgesel merkezkaça çekmek için cazip ve bafl-
tan ç›kar›c› olanaklar sunmay› zorunlu k›lmaktad›r. Küresel rekabette, bölgelerin
önem kazanmas› bölgesel rekabet ve bölgesel araçlar ile bölge yerli, yabanc› yat›-
r›mlar aç›s›ndan kârl› hale gelecek  Bu sayede, sermayenin bölge ile entegrasyonu
da sa¤lanacakt›r (fiahin, 2008: 39).

Di¤er yandan bölge kalk›nma ajanslar›n›n üzerine temellendi¤i yeni kamu yöneti-
mi yaklafl›m› veya kamu iflletmecili¤i yaklafl›m› ise1, yüzy›l› aflk›n bir süredir ciddi
de¤iflikli¤e u¤ramadan devam eden geleneksel kamu yönetimi paradigmas›n›n ye-
tersizliklerine cevap olarak onun yerine alternatif olarak sunulan (Sözen, 2005: 6)
minimal devlet anlay›fl›, piyasa mekanizmalar›na dayal›l›k, iflletme yönetim ve tek-
niklerinin kamu yönetiminde uygulanmas› temel varsay›mlar›na dayal› olarak, or-
taya ç›kan bir anlay›flt›r (Bilgiç, 2008: 31) .Dolay›s›yla evrensel bir paradigma ola-
rak sunulan yeni kamu yönetimi ya da yeni kamu iflletmecili¤i anlay›fl›, devletlerin
kamu kesiminde yap›sal dönüflüm ile küresel eklemlenmeye haz›rl›k modeli olarak
yayg›nlaflmakta siyasal meflruiyetini de yönetiflim modeli oluflturmaktad›r (Güzel-
sar›, 2004: 1-26). Bu çerçevede bölge kalk›nma ajanslar›n›n üçüncü temeli olan
yönetiflim aflamas› yeni kamu yönetimi anlay›fl›n›n bir  evresi (Sözen, 2005: 72)
olarak ortaya ç›kmakta ve neoliberal iktisadi yaklafl›m›n bir uzant›s› olarak (Falay,
2008: 3) onun baflar›s›zl›klar›n› ortadan kald›rma amaçl› yenilenme giriflimi olarak
belirmektedir (Atay ve Acar, 2008: 27) .
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Yönetiflim kavram› küresel düzeyde Dünya Bankas› taraf›ndan yayg›nl›k kazanm›fl
ve klasik yönetim kavram›ndan farkl› yeni bir yönetme üslubuna vurgu yapar2. Bu-
na göre yönetime devletle beraber özel sektörün, sivil toplumun hatta uluslarara-
s› sivil toplum kurulufllar› ve sermayesinin de kat›lmas› (Güzelsar›, 2004:) piyasa
mekanizmas›na göre kamu yönetim yetkisi kullanmas›d›r (Güler, 2009: 316). Böy-
lece devlet yönetimi, hizmet sunumunda devletin rolünü yönetiflim kavram›yla ye-
niden düzenlenerek (Kelefl, 2008:178), özel sektör, gönüllü kurulufllar, sivil toplum
lehine s›n›rland›r›yor. 

Kalk›nman›n sa¤lanmas›nda bölgeyi temel alan ve kalk›fl noktas› olarak öngören
kalk›nma modeli, “özerk” bölge yönetimlerinin yani ekonomik ve idari karar alma
yetkisinin devri ile bölgenin rekabet edebilir, esnek ve h›zl› karar alma yetene¤ine
kavuflmas›nda idari yap›da yönetiflim belirleyici ve kilit unsurudur (fiahin, 2008:
41). Bölge baz›nda somut görüntüsünü ise kalk›nma ajanslar› oluflturmaktad›r.

Bölge kalk›nma ajanslar›n›n üzerine ku-
rulu oldu¤u bölge, Avrupa Birli¤i bü-
tünleflmesi do¤rultusunda artan öneme
sahip (Mengi, 1998: 42) bir birim olarak,
hizmetlerin vatandafllara en yak›n yerel

birimlerce yap›lmas› anlam›na gelen yerellik ilkesini rehber edinerek özerk çal›fla-
cakt›r (Mengi, 1998: 24). Öyleyse, temel aktör konumuna gelmifl olan bölgenin ne-
yi ifade etti¤inin bilinmesi gerekir. Ancak bu hususta çok yönlü, s›n›rlar›n›n çizil-
mesi zor bir kavramla karfl› karfl›yay›z demektir. Çünkü bölge kavram›na hangi
ba¤lamda bak›ld›¤›na ba¤l› olarak s›n›rlar ve büyüklük de¤ifliklik gösterebilecektir
(Mengi, 1998. 43).Bu nedenle birkaç bölge tan›m› çerçevesinde ortak bir genel ta-
n›m ç›karsamak daha uygun bir yöntem olacakt›r. Buna göre, bölge co¤rafi, siya-
sal, kültürel ve ekonomik özelliklerin iliflkili olarak belirginleflti¤i mekan olarak ta-
n›mlanabilece¤i gibi (Arslan, 2005. 281), ulusal bütüne göre küçük, fiziki, sosyal
veya ekonomik yap› olarak di¤erlerinden ayr›labilen özelliklere sahip mekanlar ola-
rak da tan›mlanabilir (Çamur, 2005: 147) veya ortak tarih, etnik, kültürel ve dini
özellikler içeren ayn› dili konuflan insanlardan oluflan co¤rafi alan› kapsayan birim
olarak tan›mlanabilir ki; bu kez bölgeyi aflan bölgecilik kavram›na vurgu yap›lm›fl
olur. Bu son tan›mda merkeze karfl› ba¤›ms›zl›¤› ifade ederek idari sahadan siyasal
alana s›çrayarak ba¤›ms›zl›k ve ayr›l›kç›l›k içeren siyasal hareket haline dönüflür.
Bu nedenle, uzun süre bölge kavram›na kuflkuyla bak›lmas›n›n nedeni de budur
(Mengi, 1998: 44). Dolay›s›yla bölgeyi tan›mlarken sosyal, ekonomik, kültürel ve
idari unsurlar, vurgu yap›lmas› aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.

Avrupa Birli¤i’nde  birlik, ulusal devlet ve bölgeler olarak beliren üçlü yap›lanma-
n›n örne¤ini oluflturmaktad›r (Mengi, 1998: 9). Bu yap›lanmada bölge ve bölgelefl-
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me yap›sal olarak hayati önem tafl›maktad›r. Bölgeyi ekonomik kalk›nman›n temel
noktas› olarak kabul eden bölgeleflme anlay›fl› ise, bölgenin yetki ve  kaynaklarla
güçlendirilmesini tüm bölge kaynaklar›n›n da yönetiflim modeline uygun örgüt-
lenmesini gerekli k›lar (fiahin, 2008: 38). Bölgeleflme anlay›fl› ulusal kalk›nma mo-
delinin yönünü de ters yüz ederek,  bölgeye, yerele öncelik vererek bölgeden mer-
keze yönelerek, yereli birinci derecede sorumlu yapm›flt›r. Dolay›s›yla bölgeleflme
anlay›fl› neoliberal stratejiye uygun yönetiflim anlay›fl› ile de bütünleflmifltir (fiahin,
2008: 39-40).

Avrupa Birli¤i’nin kurulufl amaçlar›ndan birini teflkil eden üye ülkelerin, bölgeler
aras› dengeli geliflme amac›n› sa¤lamak maksad›yla bir bölgeleme sistemi yarat›l-
m›flt›r (Çamur ve Gümüfl, 2005: 147). Böylece bölgeler planlama ve teflvik bak›m›n-
dan befl düzeye ayr›lm›flt›r ( ‹statistiki Bölge Birimleri S›n›fland›rmas› ‹BBS, NUTS,
The Nomenclature of Territorial Units for  Statistics) (Mengi, 1998: 52). Bu saye-
de, bölgesel planlama  ve kalk›nma anlay›fl› çerçevesinde bölgelerin ekonomik, sos-
yal, kültürel ve fiziki verileri bilinip karfl›laflt›r›labilir veriler olarak ortaya konacak-
t›r (Arslan, 2005: 279- 284). Avrupa Birli¤i’nde  bölgeleflme ve bölgesel politikalar,
bölgeler komitesi, bölgesel ve yerel yönetimler kongresi arac›l›¤›yla yürütülmekte-
dir (Falay, 2008: 5). 

Bölgeleflme anlay›fl›n›n amaçlar›ndan birini de yabanc› sermayenin bölgeye çekil-
mesi oluflturmaktad›r. Bu sebeple rekabetçi ortam içerisinde bölgenin tan›t›m› ve
alt yap›n›n haz›rlanmas› gerekir. Dolay›s›yla yerel potansiyelin yan›nda yabanc› ya-
t›r›mlarda bölge kalk›nmas›nda kullan›lacakt›r (fiahin, 2008: 39). Bu amac›nda böl-
ge temelinde uygulay›c›s› bölge kalk›nma ajans› olacakt›r. 

Günümüzde önemli bir bölümü Avrupa Birli¤i’ne dahil üye ve aday ülkelerde ol-
mak üzere ulusal, uluslararas› faaliyet gösteren farkl› yap› ve fonksiyon ihtiva eden
kalk›nma ajanslar› vard›r (Demirci, 2005: 185). Kalk›nma ajanslar›n›n say›s›, Avru-
pa Birli¤i taraf›ndan ajanslar›n üye ve aday ülkelere bölgesel politikalar aç›s›ndan
model olarak önerilmesiyle hem ülke baz›nda hem de ülkeler genelinde son dere-
ce ciddi art›fl göstermifltir. Buna göre, bir fikir vermesi aç›s›ndan Dünya’da 1950’li-
lerde Belçika, Fransa ve ‹rlanda, Avusturya, 1960- 1970’li y›llarda  Almanya, ‹ngil-
tere, ‹talya ve Hollanda’da, 1980’li y›llarda Finlandiya ve Danimarka’da, nihayet
1990’l› y›llarda Yunanistan, ‹spanya, Avrupa Birli¤i’nin dayatmas›yla ve bölgesel
planlama anlay›fl›nda de¤iflimi ile ivme kazand›rmas›yla da Avrupa’n›n tümünde
bu arada Türkiye’de de  kalk›nma ajanslar› kurulmufltur (Demirci, 2005:185). Söz
konusu ajanslar›n büyük bir k›sm›n›n önemli d›fl merkezlerde temsilcili¤i bulundu-
¤u gibi Avrupa genelinde örgütlü Avrupa Bölgesel Kalk›nma Ajanslar› Birli¤i ola-
rak bir üst kuruluflu da vard›r. Ancak belirtmek gerekir ki kalk›nma ajanslar›ndaki
bu say›sal art›fl›n nedenlerinden birini de bölgesel kalk›nmada Avrupa Birli¤i fon ve
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kredilerinden istifade etmek oldu¤unu ifade etmek gerekir. Bu nedenle ülkeler sos-
yal, hukuki, idari yap›lar› çerçevesinde farkl› kalk›nma ajans modellerini kurumsal-
laflt›rmaktad›r. Dolay›s›yla, tüm kalk›nma ajanslar›n› içerecek bir model kurmak
güçtür (Özen, 2005: 5).

Nitekim bölge kalk›nma ajanslar›na yasal statüleri aç›s›ndan bakt›¤›m›zda kurulufl
yönünden, baz› ajanslar›n kanunla, baz›lar›n›n ise kanuna dayal› idari ifllemle ku-
rulduklar›n› belirtmek gerekir. Ancak zaman içerisinde sahip olduklar› özerklik ilke-
sinin daha güçlendirilmesi yönünde evrilmifllerdir. Di¤er yandan ajanslar›n küresel
rekabet edebilirliklerini güvence alt›na alabilmek için özel hukuka tabi kurulufllar
olarak kurulduklar›n› belirtmek gerekir (Özen, 2005: 5). Teflekkül tarz› olarak ise,
“yine seçilme esaslar›, sorumlu olduklar› kurumlar, denetleme mekanizmalar›, gö-
rev ve yetkileri ile say›lar› de¤iflmekle birlikte, genel olarak tüm kalk›nma ajansla-
r›nda bölge temsilcilerinden oluflan bir Genel Kurul, bu Kurul’un içinden seçilen ya
da üyelerinin yerel yönetici taraf›ndan atand›¤› bir Yönetim Kurulu, bir Genel Sek-
reter ve teknik,  idari, ve mali ifllerden sorumlu bir sekreterlik bulunmaktad›r. Bu-
nunla birlikte pek çok kalk›nma ajans›nda çeflitli konularda araflt›rma yapmak ve
y›ll›k de¤erlendirme raporlar› haz›rlamak üzere çal›flma gruplar› ve komiteleri de
oluflturulur.” (Özen, 2005: 6) 

Kalk›nma ajanslar›na ifllevsel aç›dan bakt›¤›m›zda, ço¤unlukla görmüfl olduklar› ifl-
levler olarak: bölgenin izlenerek bilgi arflivleri oluflturulmas›; bölgesel kalk›nma için
planlama sürecine kat›lmak ve uygulamalar› izlemek; yerli veya yabanc› yat›r›mc›-
lar için tan›t›m, bilgi deste¤i, teknik destek sa¤lamak; yerel giriflimleri desteklemek;
KOB‹’lere kaynak yaratmak ve teknik, mali destekte bulunmak veya arac›l›k etmek;
alt yap›, yol, enerji faaliyetlerini izlemek; bölgeyi ulusal ve uluslararas› tan›tmak,
gelifltirmek olarak çeflitli bafll›klar say›labilir.

Genel olarak ifade etmeye çal›flt›¤›m›z bu ifllevlerden d›fl yat›r›mlar› çekmek ama-
c›yla bölgenin tan›t›lmas›, yat›r›mc›lar›n ifllemlerini kolaylaflt›r›c› ofisler kurmak
yoluyla bilgilendirme ve teknik destek sa¤lama türü ifllemler üstlenen ajanslar, za-
y›f yap›l› olarak kabul edilebilir ki bu kabul kalk›nma ajans›n›n ad›yla da uyumlu-
dur. Çünkü “ajans” temsilcilik, tan›t›m anlam›na vurgu yapan bir sözcüktür (Koç-
berber, 2006: 38). Di¤er yandan ekonomik ve ifl hayat›n› gelifltirici, istihdam ve po-
litika üretimine iliflkin ifllevler gören ajanslar› ise kuvvetli ajanslar olarak kabul edi-
lebilir. Bu haliyle de merkezi devletin bölge düzeyinde s›n›rlanmas› ve merkeze
ra¤men kalk›nma anlay›fl› vurgusuna neden olur (Ataay ve Acar, 2008: 31).

Bölge kalk›nma ajanslar›ndaki ifllevsel ve yap›sal çeflitlili¤e karfl›n, ortak özellikleri
itibariyle ajanslar: ulusal bütünden küçük olan bölge düzeyinde kurulan, finans
kaynaklar›n›n bir k›sm›n› kamudan temin eden, bölge politikalar› bak›m›ndan nis-
pi karar alma gücü olan (fiahin, 2008: 43), KOB‹’leri destekleyen yar› özerk idare-
lerdir (Halkler ve Danson,1997: 253). 

124

STRATEJ‹K ÖNGÖRÜ STRATEJ‹K ARAfiTIRMALAR DERG‹S‹ SAYI: 15-16 YIL: 2010



Türk ‹dari Teflkilat›’nda Kalk›nma Ajanslar›n›n Konumu ve ‹fllevi Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZLER

Küreselleflme olgusu, dünyada oldu¤u gibi yo¤un-
lu¤u ve etkileme h›z› farkl›l›klar tafl›sa da Türk Ka-
mu Yönetimi alan›nda da de¤iflim ve dönüflümle-
rin arka plan›ndaki bask› unsuru olma özelli¤ini ta-
fl›maktad›r.Ancak Türkiye’deki yönetsel alanda ya-
flanan yap›sal dönüflümlerin gerisinde yer alan aç›k

ve net olarak görünür di¤er bask› oluflturan unsur Avrupa Birli¤i’dir. Dolay›s›yla
yönetiflim yaklafl›m›n›n kurumsallaflmas›n›n uygulay›c›s› olan (Güler, 2009: 328)
kalk›nma ajanslar› ile kurulan yap›, Avrupa Birli¤i’nin iste¤i ve uyum ad›na günde-
me gelerek oluflturulmufl bir yap›d›r (Güler, 2006: 1). Bu kadar zorlamaya karfl›n bu
yap›n›n kurulmas›, gene de kolay olmam›flt›r.

Helsinki’de 10-11 Aral›k 1999 tarihinde gerçeklefltirilen zirvede Türkiye’nin Avrupa
Birli¤i’ne aday ülke olarak kabulü ertesinde kalk›nma ajanslar›na giden süreç bafl-
lam›fl, önce 2001 y›l›nda Avrupa Birli¤i Komisyonu’nca haz›rlanarak kabul gören
Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi ile k›sa ve orta vadeli öncelikler belirlenmifl, bunun ard›n-
dan Türkiye taraf›ndan 13 Mart 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu Karar› ile kabul
edilen ulusal program ile, k›sa vadeli öncelikler aras›nda ‹statistikî Bölge Birimleri
S›n›fland›rmas› taahhüt edilmifltir. Bu taahhüt, neticesini 2002 y›l›nda vermifltir.
Buna göre, 22 Eylül 2002 tarihli ve 2002/4720 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› 3 ile Tür-
kiye istatistikî amaçl› bölünme ve kademelenmeye göre üç düzeye ayr›lm›flt›r. Tür-
kiye’de iller Düzey 3 olarak kabul edilmifl, Düzey 3 de yer alan illerin grupland›r›l-
mas› suretiyle de Düzey 1 de 12 bölge, Düzey 2 de ise 26 bölge yarat›lm›flt›r4.

2003 y›l›nda kabul edilen Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi’nde ise Türkiye’nin orta vadede
Düzey 2 bölge birimlerinde Bölge Kalk›nma Ajans› Kurmas› önerilmektedir.

Bu çerçevede Türkiye’ye önerilen ve Kalk›nma Ajanslar› ad› verilen idari yap›n›n
üzerine temellenece¤i zemin, ‹statistik Bölgeleri S›n›fland›rmas› ile oluflturulmufl-
tur. Böylece bölgesel istatistiklerin temini, gelifltirilmesi, bölgelerin sosyal ve eko-
nomik analizlerinin yap›lmas›, bölgesel politikaya iliflkin ilke saptanmas›, Avrupa
Birli¤i Bölgesel ‹statistik Sistemi ile karfl›laflt›r›larak uygun hale getirilmifltir (Ava-
ner, 2005: 240).

Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasar› tasla¤›nda Bölge Kalk›nma Ajanslar› olarak
öngörülen idari yap›, ne bu taslakla iliflkili takip eden taslaklarda ne de müstakil ç›-
kar›lan kanunun öncesinde bir daha “bölge” sözcü¤üne yer vermemifltir. Kamu Yö-
netimi Temel Kanunu tasar›s›n›n kanunlaflamayarak gündemden kalkmas› netice-
sinde, kalk›nma ajanslar›na iliflkin tasar› müstakilen 2005 y›l›nda Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne tafl›nm›fl 25.1.2006 tarihinde kabul edilerek, 8.2. 2006 tarih ve
26074 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak, 5449 say›l› “Kalk›nma Ajanslar›n›n Ku-
ruluflu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakk›nda Kanun” olarak yürürlü¤e girmifltir.
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3 Bkz 22.9. 2002 tarihli ve 24884
Say›l› Resmi Gazete

4 Ek1: ‹statistikî Bölge Birimleri
S›n›fland›r›lmas›

TR1: ‹stanbul, TR10: ‹stanbul, TR2:
Bat› Marmara, TR21: Edirne, K›rklare-
li, Tekirda¤,  TR22:Bal›kesir,Çanakkale,
TR3: Ege, TR31: ‹zmir, TR32: Ayd›n,
Denizli, Mu¤la, TR33: Afyonkarahisar,
Kütahya, Manisa, Uflak, TR4: Do¤u
Marmara, TR41: Bilecik, Bursa,
Eskiflehir, TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli,
Sakarya, Yalova, TR5: Bat› Anadolu,
TR51: Ankara, TR52: Karaman, Konya,
TR6: Akdeniz, TR61: Antalya, Burdur,
Isparta, TR62: Adana, Mersin, TR63:
Hatay, Kahramanmarafl, Osmaniye,
TR7: Orta Anadolu

TR71: Aksaray, K›r›kkale, K›rflehir,
Ni¤de, Nevflehir, TR72: Kayseri, Sivas,
Yozgat, TR8: Bat› Karadeniz

TR81: Bart›n, Karabük, Zonguldak,
TR82: Çank›r›, Kastamonu, Sinop,
TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat

TR9: Do¤u Karadeniz, TR90: Artvin,
Giresun, Gümüflhane, Ordu, Rize,
Trabzon, TRA: Kuzeydo¤u Anadolu

TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum,
TRA2: A¤r›, Ardahan, I¤d›r, Kars, TRB:
Ortado¤u Anadolu,

TRB1: Bingöl, Elaz›¤, Malatya, Tunceli,
TRB2: Bitlis, Hakkâri, Mufl, Van, TRC:
Güneydo¤u Anadolu, 

TRC1: Ad›yaman, Gaziantep, Kilis,
TRC2: Diyarbak›r, fianl›urfa,TRC3:
Batman, Mardin, fi›rnak, Siirt

Türk ‹dari
Teflkilat›’nda

Kalk›nma
Ajanslar›

Genel Olarak



5 5449 say›l› Kanuna dayal› olarak,
25.7.2006 tarih ve 26239 say›l› Resmi

Gazete’de yay›nlanan “Kalk›nma
Ajanslar› Personel Yönetmeli¤i”, 28.9.

2006 tarih ve 26303 say›l› Resmi
Gazete’de yay›nlanan “Kalk›nma

Ajanslar› Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeli¤i”, 8.11.2008 tarih ve

27048 say›l› Resmi Gazete’de
yay›nlanan “Kalk›nma Ajanslar› Proje
ve Faaliyet Destekleme Yönetmeli¤i”,
3.8.2009 tarih ve 27308 say›l› Resmi

Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e
giren “Kalk›nma Ajanslar› Denetim

Yönetmeli¤i” ç›kar›lm›flt›r.

Kanunun baz› maddelerinin iptali ve yürürlü¤ünün durdurulmas› istemiyle
30.3.2006 tarihinde Anayasa’ya ayk›r›l›k sav›yla bir grup milletvekilince Anayasa
Mahkemesi’nde dava aç›lm›flt›r.

5449 say›l› Kanun’un yürürlü¤e girmesini takiben 6.7.2006 tarih ve 26220 say›l›
Resmi Gazete’de yay›nlanan Düzey 2 bölgelerinde kalk›nma ajans› kurulmas›na
dair 2006/10550 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile baz› Düzey 2 bölgelerinde (Ada-
na TR62, Mersin –‹zmir TR3) kalk›nma ajanslar› kurulmufltur. Di¤er yandan kalk›n-
ma ajanslar›n›n çal›flma usul ve esaslar›n› belirlemek amac›yla 5449 say›l› Kanu-
nu’nun 4/1 ve 4/2 f›kras›n›n (h) bendi hükümlerine dayal› olarak 25.7.2006 tarih
26239 say›l› Resmi Gazete’de “Kalk›nma Ajanslar›n›n Çal›flma Usul ve Esaslar› Hak-
k›nda Yönetmelik” yay›nlanarak yürürlü¤e girmifltir5. Çukurova Kalk›nma Ajans›
6.1.2007 de ve ‹zmir Kalk›nma Ajans› 13.1.2007 tarihinde faaliyete bafllam›flt›r.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli¤ince , “Kalk›nma Ajanslar›n›n Çal›flma Usul
ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik” aleyhine esas 2006/5588 say›yla Dan›fltay’da da-
va aç›lmas› neticesi Dan›fltay 10. Dairesi, 30.1.2007 tarihinde yönetmeli¤in yürü-
tülmesinin durdurulmas›na karar vererek yönetmeli¤in dayana¤› olan 5449 say›l›
Kanunun’da Anayasa’ya ayk›r› oldu¤u sav›yla, itiraz yoluyla Anayasa Mahkeme-
si’ne müracaat etmifltir. Anayasa Mahkemesi ise iptal ve itiraz yolu ile önüne ge-
len bu davalar› birlefltirerek 30.11.2007 tarihinde 2006/61 esas ve 2007/91 karar
say›l› karar›yla 23.2.2008 tarih ve 26796 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanmak üze-
re kalk›nma ajanslar› üzerinde süren hukuksal karmaflaya son noktay› koymufl
mevcut kanunun Anayasa’ya uygun oldu¤unu bir ufak düzenleme d›fl›nda tespit
etmifltir. Anayasa Mahkemesi karar› ertesinde 22.11.2008 tarihinde Resmi Gaze-
te’de yay›nlanan 2008/14306 karar say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile ‹stanbul, Sam-
sun, Diyarbak›r, Konya, Erzurum, Gaziantep, Mardin ve Van merkez olmak üzere 8
ve 25.7.2009 tarihli ve 27299 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan 2009/15236 ka-
rar say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile genel Düzey 2 de kalan 16 adet kalk›nma ajan-
s›n› kurarak gecikmifl taahhüdü gerçeklefltirmifltir.

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’n›n idarenin
bütünlü¤ü ve kamu tüzel kiflili¤i bafll›¤›n› tafl›yan
123. Merkezi ‹dare bafll›¤›n› tafl›yan 126. ve Mahalli
‹dareler bafll›¤›n› tafl›yan 127. maddesi Türk ‹dari
Teflkilat›’n›n anayasal çerçevesini oluflturmaktad›r.
Dolay›s›yla sözü edilen maddelerde öngörülen idari

yap›ya ayk›r› bir yap›lanma Anayasa ile ba¤daflmaz. Anayasa’n›n temel ilkelerini
ortaya koyan bu düzenlemelerine bakt›¤›m›zda:  Madde 123- “‹dare, kurulufl ve
görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. ‹darenin kurulufl ve görevleri,
merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslar›na dayan›r. Kamu tüzel kiflili¤i
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ancak kanunla veya kanunun aç›kça verdi¤i yetkiye dayan›larak kurulur” düzenle-
mesini getirmektedir. ‹darenin kurulufluna merkezi idare yönünden bakacak olur-
sak 126. madde, “Türkiye, merkezi idare kuruluflu bak›m›ndan, co¤rafya durumu-
na, ekonomik flartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, iller, iller de di¤er
kademeli bölümlere ayr›l›r.....illerin idaresi yetki geniflli¤i esas›na dayan›r.... Kamu
hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sa¤lamak amac›yla birden çok ili içine
alan merkezi idare teflkilat› kurulabilir..... Bu teflkilat›n görev ve yetkileri kanunla

düzenlenir” hükmünü getirmektedir. Di¤er
yandan Mahalli ‹dareleri düzenleyen 127.
madde ise,  Madde 127-“ Mahalli idareler,
il, belediye veya köy halk›n›n mahalli müfl-
terek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kuru-
lufl esaslar› kanunla belirtilen ve karar or-
ganlar›, gene kanunda gösterilen seçmen-
ler taraf›ndan seçilerek oluflturulan kamu
tüzelkiflileridir.. Mahalli  idarelerin kurulufl
ve görevleri ile yetkileri yeniden yönetim
ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.
Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde,

mahalli hizmetlerin idarenin bütünlü¤ü ilkesine uygun flekilde yürütülmesi, kamu
görevlerinde birli¤in sa¤lanmas›, toplum yarar›n›n korunmas› ve mahalli ihtiyaçla-
r›n gere¤i gibi karfl›lanmas› amac›yla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde
,idari vesayet yetkisine sahiptir... Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin gö-
rülmesi amac› ile kendi aralar›nda bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmalar›, gö-
revleri, yetkileri, maliye ve kolluk iflleri ve merkezi idare ile karfl›l›kl› ba¤ ve ilgileri
kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orant›l› gelir kaynaklar› sa¤lan›r” di-
yerek mahalli idarelerin nelerden ibaret oldu¤unu ve tabi olduklar›n› hukuki rejimi
düzenlemifltir. Bu çerçevede, 5449 say›l› Kanun’la kurulan kalk›nma ajanslar›n›n bu
anayasal çerçeve içerisinde olmas› gerekir.

5449 say›l› Kanunu’nun amac›n› ve kapsam›n› ortaya koyan 1. maddesine göre Ka-
nun’un amac›; “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kurulufllar› aras›ndaki ifl-
birli¤ini gelifltirmek, kaynaklar›n yerinde ve etkin kullan›m›n› sa¤lamak ve yerel po-
tansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalk›nma plân› ve programlarda ön-
görülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel geliflmeyi h›zland›rmak, sürdü-
rülebilirli¤ini sa¤lamak, bölgeler aras› ve bölge içi geliflmifllik farklar›n› azaltmak
üzere oluflturulacak kalk›nma ajanslar›n›n kurulufl, görev ve yetkileri ile koordinas-
yonuna iliflkin esas ve usulleri düzenlemektir.” fleklinde ortaya koymufltur. Kanu-
nu’nun 3. maddesi ise, ajanslar›n Ek1 listede belirtilen Düzey 2 ‹statistiki Bölge Bi-
rimleri esas al›narak, Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤›’n›n ba¤l› oldu¤u baka-
n›n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Karar› ile kurulaca¤›, ajans merkezinin buluna-
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ca¤› ilin ise kurulufl kararnamesinde belirtilece¤ini belirterek, Ek 1 listede belirtilen
bölgelerin yeniden düzenlenmesine ve kurulmufl olan ajans›n kald›r›lmas›na Ba-
kanlar Kurulu’nun yetkili oldu¤unu belirtmifltir. Üçüncü maddenin üçüncü f›kras›
ajanslar›n tüzel kiflili¤e haiz oldu¤unu ve bu kanun ile düzenlenmifl bütün ifllem-
lerinde özel hukuk hükümlerine tabi oldu¤unu düzenlemifltir.

Üçüncü madde, ajanslar›n tüzel kiflili¤e haiz oldu¤unu belirlemifl ancak bunun ka-
mu mu,yoksa özel hukuk tüzel kiflisi mi olup olmad›¤› hususunu belirtmemifltir.
Ajanslar kural olarak yasal çerçevede özel hukuk hükümlerine tabi olsa da kanun
içersinde kamusal yetkiler kullan›m› da düzenlenmifltir. Bu haliyle  hukuksal tart›fl-
mal›, farkl› bir duruma vurgu yapm›flt›r (Güler, 2009: 332). Gerçektende, 5449 sa-
y›l› Kanun’da da¤›n›k olarak düzenlenmifl kamusal yetkiler hiç de az›msanmayacak
kadar çoktur. Buna göre ajanslar›n ‹çiflleri Bakanl›¤› ve Devlet Planlama Teflkilat›-
na karfl› sorumlu olmas›, ajanslar›n ulusal düzeyde koordinasyonundan Devlet
Plânlama Teflkilat›’n›n sorumlu olmas›, ajanslarda kamu görevlilerinin de çal›flabil-
mesi ve buradaki çal›flma süresinin memurlukta geçmifl say›laca¤›, yat›r›mc›lar›n
destek ofislerine müracaat edece¤i ve bu müracaatlar›n devlet kurumuna baflvuru
olarak kabul görece¤i, ajanslar›n faaliyet alanlar›yla ilgili her türlü bilgiyi kurum ve
kurulufllardan istemeye yetkili oldu¤u ve bu bilgilerin zaman›nda verilme zorunlu-
lu¤u gibi finansman›n› büyük ölçüde kamu kaynaklar›ndan temin eden kamusal
yetkili bir yap› oluflturulmaktad›r.

Di¤er yandan Kanun’un 4. maddesinde Devlet Plânlama Teflkilat›’n›n kalk›nma
ajanslar›n›n ulusal düzeyde koordinasyonundan sorumlu oldu¤u belirtilmifltir. An-
cak bu genel kurala Kanunu’nun 30. maddesiyle 27.10.1989 tarihli ve 388 say›l›
Güneydo¤u Anadolu Projesi Bölge Kalk›nma ‹daresi Teflkilat›n›n Kurulufl ve Görev-
leri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesine eklenen (i) bendi ile
Ad›yaman, Batman, Diyarbak›r, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, fianl›urfa ve fi›rnak
illerini kapsayan bölgelerde kurulacak kalk›nma ajanslar› üzerindeki koordinasyon
görevi, GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi’ne verilmifl, bu görevin DPT ‘nin belirleyece¤i
usul ve esaslara göre yürütülmesi öngörülerek istisnai bir durum eklenmifltir. Böy-
lece, Kanun’da kalk›nma ajanslar› ile merkezi düzeyde Devlet Plânlama Teflkilat›
(DPT), ‹çiflleri Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤› ve GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi aras›nda
ba¤lant› kurulmufltur. Ayr›ca, 5523 say›l› Türkiye Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›
Kurulmas› Hakk›nda Kanun ile birlikte Baflbakanl›kla ilgili Türkiye Yat›r›m Destek ve
Tan›t›m Ajans›’yla iflbirli¤i, koordinasyon ve bu Ajans taraf›ndan kalk›nma ajansla-
r› nezdinde yat›r›mlara iliflkin izin ve onay ifllemlerini takip etmek fleklinde iliflki-
lendirme söz konusudur.

5449 say›l› Kanunu’nun merkezi düzeyde ba¤lant› içeren düzenlemeleri, ajanslar›
merkezden yönetim sisteminin içerisinde kabul etmek yönünde bir statü do¤ur-
maktad›r. Çünkü, ajanslar Devlet Plânlama Teflkilat›’n›n taflra örgütleri olmad›¤› gi-
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bi aralar›nda ne hiyerarflik ne de temsili bir iliflki oldu¤u da iddia edilemez, di¤er
yandan ajanslar mahalli idare birimi olmad›klar›ndan dolay› da üzerlerinde idare
vesayet yetkisi kurmak söz konusu de¤ildir. Ancak Güler’inde (Güler, 2009: 335)
belirtti¤i gibi Devlet Plânlama Teflkilat›’n›n ajanslar üzerinde kulland›¤› yetkilerin
eflgüdüm tan›m›n› aflt›¤› da bir gerçektir.

Kalk›nma ajanslar›n›n merkezi düzeyde iliflkilendirildi¤i bir di¤er kurulufl, 5523 sa-
y›l› Kanun’la 4.7.2006 tarih ve 26218 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak kurulan
Türkiye Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›’d›r. Yerli sermayeli yat›r›mlarla, yabanc›
yat›r›mlar› özendirmek ve teflvik etmekle görevli bu kurulufl Baflbakan’l›¤›n “ilgili
kuruluflu” niteli¤indedir (Güler, 2009: 335). Ancak, bu kuruluflun da ifllemsel ve ey-
lemsel yetkileri güçlü olsa da kalk›nma ajanslar› ile aras›nda hiyerarflik bir iliflki söz
konusu de¤ildir.

5449 say›l› Kanun’nun 7-17. maddeleri ajans›n teflkilat yap›s›n›, yetki ve görevle-
rini belirlemektedir. Buna göre her ajansta, en çok yüz üyeli bir Kalk›nma Kurulu,
üye say›lar› bölgenin tek ilden mi yoksa birden fazla ilden mi olufltu¤una ba¤l› ola-
rak de¤iflen, karar organ› olarak bir yönetim kurulu ve icra organ› olarak genel sek-
reterlikten oluflmaktad›r. Her ajans›n bölge illerinde, yönetim kurulu karar› ile biri ko-
ordinatör olmak üzere, en çok befl uzmandan oluflan yat›r›m destek ofisleri vard›r.

Kalk›nma Kurulu, bölgedeki kamu kurum ve kurulufllar›, özel kesim, sivil toplum
kurulufllar›, üniversiteler ve yerel yönetimler aras›nda iflbirli¤ini gelifltirmek ve
ajans› yönlendirmek üzere, kendi üyeleri aras›ndan seçilen bir baflkandan oluflur.
Ajans›n karar organ› olan yönetim kurulu ise, vali baflkanl›¤›nda oluflan atanm›fl ve
seçilmifllerle, sivil toplum ve özel sektörden oluflan karma bir yap›ya sahiptir (Gü-
ler, 2009 : 333). Yönetim kuruluna karfl› sorumluluk tafl›yan, ajans›n icra organ› ise
genel sekreterlikten oluflmaktad›r. Ayr›ca yat›r›mc›lara hizmet verecek, destek ola-
cak destek ofisleri her ilde mevcuttur. Kanun’un 18. maddesinde, ajans personeli-
nin nitelik, statü ve haklar› düzenlenmifltir. Maddeye göre, emeklilik ve sosyal gü-
venlik yönünden 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi olmalar› öngörülen
ajans personeli ifl mevzuat› hükümlerine göre ifl akdine ba¤l› olarak çal›flacakt›r.

Kalk›nma ajanslar›n›n gelirlerinin büyük bir k›sm›n› bütçe vergi gelirleri tahsilat›n-
dan alaca¤› 19. madde düzenlemesinden anlafl›lmaktad›r. Ajanslarda denetim, ka-
nunun 25. maddesinde düzenlenmifltir.”… 5018 say›l› kamu Mali Yönetimi ve Kon-
trolü kanunu, 2886 say›l› Devlet ‹hale Kanunu ile 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu
hükümlerine tabi olamayaca¤› belirten ajanslarda iç ve d›fl olmak üzere iki tür de-
netime yer verilmifltir. ‹ç denetim ajans›n faaliyetleri, hesaplar›, ifllemleri ve perfor-
mans› yönetim kurulu baflkan› veya genel sekreter ile bir iç denetçi taraf›ndan de-
netlenece¤i, d›fl denetimde ‹çiflleri Bakanl›¤› ve Maliye Bakanl›¤› ile Devlet Plânla-
ma Teflkilat› Müsteflarl›¤›’nca müfltereken belirlenecek esas ve usullere göre ajan-
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6 Anayasa Mahkemesi, E. 2006/61, K:
2007/91.KT: 30.11.2007, 23.2.2007
tarih ve 26796 say›l› Resmi Gazete

s›n her türlü hesap ve ifllemelerinin, yönetim kurulu taraf›ndan her y›l en geç Mart
ay›nda ve gerekli görülen hallerde her zaman Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuat›-
na göre kurulmufl ba¤›ms›z denetim kurulufllar›na inceletilece¤i kurula ba¤lanm›fl-
t›r.” Bu haliyle Kanun’un idari teflkilat içerisindeki konumu hukuksal tart›flmal› ola-
rak devam etmekte iken, söz konusu belirsizlik ve hukuksal zorlamal› durum Ka-
nun’un Anayasa Mahkemesi önüne gitmesine neden olmufltur. Kanun hem iptal
davas›na hem de itiraz yolu ile Anayasal Yarg›sal Denetim mekân›na sokulmufltur.
Kanun’un Anayasa’ya ayk›r›l›k iddialar›n› özetleyecek olursak; kalk›nma ajanslar›-
n›n merkezi mi yoksa mahalli bir nitelik mi tafl›d›klar›, kamu tüzel kiflisi mi yoksa
özel hukuk tüzel kiflisi mi olduklar› 5449 say›l› Kanun’un düzenlemelerinden anla-
fl›lamamaktad›r. Dolay›s›yla bölgesel nitelikli olan merkezi idarenin ve mahalli ida-
relerin örgütsel düzenleme kapsam›na girmeyen kalk›nma ajanslar›n›n yeni bir ör-
gütlenme modeli getirdikleri gerekçesiyle Anayasa’ya ayk›r›l›klar› iddia edilmektedir.

‹tiraz yoluna baflvuran Dan›fltay 10. Dairesi’de benzer flekilde “iki ayr› baflvurusu-
nun gerekçelerinde özetle, Anayasa’da idarenin esaslar›n›n merkezden yönetim,
yerinden yönetim ve bunlar› tamamlayan idarenin bütünlü¤ü olarak belirlendi¤i,
tekil devlet modeli ile ba¤daflmayan bölgesel yönetimlere yer verilmedi¤i, Anaya-
sa’ya göre, merkezi idarenin birden çok ili içine alacak flekilde teflkilatlanmas›n›n
mümkün oldu¤u, ancak kalk›nma ajanslar›n›n merkezi idarenin, hiyerarflik deneti-
mine tabi tutulmad›¤›, taflra teflkilat› olmad›¤›  ve  merkezi idare d›fl›nda bölgesel
tüzel kifliler olarak teflkilatland›r›ld›¤›, bölgesel esasa göre ve  özel sektörün kat›l›-
m›yla kurulacak olan ajanslar›n tüzel kiflili¤inin niteli¤i ve merkezi idare ile olan
iliflkilerinin gösterilmedi¤i, özel hukuk hükümlerine  tabi ve tüzel kiflili¤i haiz ol-
duklar›n›n belirtilmesiyle yetinildi¤i, bu nedenle, Kanun’nun ajanslar› tan›mlayan
ve kuruluflunu belirleyen 2. ve 3. maddelerinin Anayasa’n›n idari yap›lanamaya
iliflkin temel ilkelerine  ayk›r› bir yap› oluflturdu¤u, Kanunu’nun 4. maddesinin bi-
rinci f›kras› ve ikinci f›kras›n›n (h) bendi hükümleriyle Kanun’da ilke ve esaslar›
gösterilmeden  DPT ‘ye verilen yetkinin asli düzenleme yetkisi niteli¤inde oldu¤u,
ayr›ca, DPT ‘ye kalk›nma ajanslar›n›n ulusal  düzeyde koordinasyon görevinin ve-
rilmesinin merkezi yönetim ilkeleriyle ba¤daflmad›¤›,…” Anayasa’ya ayk›r› oldu¤u
ileri sürülmüfltür”. 

Anayasa Mahkemesi, 30.11. 2007 karar tarihli karar›yla6 “Kalk›nma ajanslar›n›n tü-
zel kiflili¤i Yasa’la belirlenmifl, tüzel kiflili¤in kuruluflu ise Bakanlar Kurulu karar›na
b›rak›lm›flt›r. 26 adet Düzey 2 ‹statistiki Bölge Birimi esas al›narak Bakanlar Kuru-
lu karar›yla kurulmas› ve kald›r›lmas› öngörülen kalk›nma ajanslar›n›n, tüzel kiflili-
¤in niteli¤i Yasa’da aç›kça belirtilmemekle birlikte, kurulmas› ve kald›r›lmas›, kamu
gücü ve yetkilerin kullan›lmas›, usul ve ayr›cal›klar getirilmesi, gelirleri, merkezi
idare ile olan ba¤lant›lar› göz önünde bulunduruldu¤unda birer kamu tüzel kiflisi
oldu¤u kuflkusuzdur. Anayasa ve yasalarda  kamu tüzel kiflili¤ine birçok alanda,
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kurulufl amac›na özgü hukuksal durumlar verilmekte, üstün, s›n›rl› ve k›s›tl› yetki-
ler, haklar, olanaklar sa¤lanmakta, ba¤›fl›kl›k ve ayr›kl›k tan›nmakta, görevler yük-
lenmektedir. Ayr›ca, kamu tüzel kiflileri, nitelikleri ve özellikleriyle ba¤daflt›¤› ölçü-
de, özel hukuk tüzel kiflilerinin özel hukuk hükümlerine göre sahip oldu¤u haklar›
kullanabileceklerdir. Anayasa’n›n idarenin bütünlü¤ü ve kamu tüzel kiflili¤iyle ilgi-
li 123. maddesinin üçüncü f›kras›nda, “kamu tüzel kiflili¤i ancak kanunla veya ka-
nunun aç›kça verdi¤i yetkiye dayan›larak kurulur “denilmektedir. 5449 say›l› Ya-

sa’ya göre kalk›nma ajanslar› da Yasa’n›n aç›kça
verdi¤i yetkiye dayan›larak kurulmaktad›r. Ana-
yasa ile devlete verilen görev, kamu kesimi ile bir-
likte özel kesimin ulusal ekonominin gereklerine
ve sosyal amaçlara uygun çal›flmalar›n› sa¤laya-
cak ekonomik ve sosyal politikalar› uygulamakt›r.
Bu görevler Anayasa’n›n öngördü¤ü idari yap›
içinde yerine getirilebilece¤i gibi özel kurulufllar
taraf›ndan ya da kalk›nma ajanslar›nda oldu¤u
gibi kendine özgü karma yöntemlerle de yerine
getirilebilir. Yasa koyucunun, devletin Anaya-
sa’yla kendisine verilen ekonomik, sosyal görev ve
amaçlar›n› gerçeklefltirilmesi yönünde ulusal eko-
nominin, ulusal ve bölgesel plânlaman›n ve kal-

k›nman›n gereklerine ve sosyal amaçlara uygun olarak anayasal s›n›rlar içinde dü-
zenlemeler getirebilece¤i gibi bunlar› de¤ifltirmeye ve kald›rmaya da yetkili oldu-
¤u aç›kt›r. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kurulufllar› aras›ndaki iflbirli¤i-
ni gelifltirmek, kaynaklar›n yerinde ve etkin kullan›m›n› sa¤lamak ve yerel potansi-
yeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalk›nma plan› ve programlar›nda öngörü-
len ilke ve politikalarla uyumlu olarak Yasa’da say›lan hizmetleri yaparak bölgesel
geliflmenin h›zland›r›lmas›, sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas›, bölgeler aras› ve böl-
ge içi geliflmifllik farklar›n›n azalt›lmas› amaçland›¤›ndan, kendine özgü bir yap›n›n
oluflturulmas›na iliflkin dava ve itiraz konusu kurallarda Anayasa’ya ayk›r›l›k bu-
lunmamaktad›r.” Karar›n› vererek kesintiye u¤ram›fl uygulaman›n devam›na karar
vererek kalk›nma ajanslar›n›n Türk ‹dari Teflkilat›’ndaki  yerini olmasa bile tüzel ki-
flili¤inin niteli¤ini belirlemifltir. Ancak idari teflkilat içerisindeki konumu hâlâ belir-
sizli¤ini korumaktad›r. Dolay›s›yla ne merkezi yönetim sistemi içerisinde ne de
mevcut yer bak›m›ndan ve hizmet bak›m›ndan yerinden yönetim sistemi içerisin-
de konumland›rmak mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle Güler’in “bu sistemi,
gerek örgütlenmesi gerek ba¤land›¤› çal›flma ilkeleri bak›m›ndan, yönetsel- kamu-
sal kaynak ve kudreti, piyasa kuvvetlerinin do¤rudan kullan›m›na açan tipik bir yö-
netiflim kurumlaflmas› olarak tan›mlayabiliriz” (Güler, 2009 . 338) ifadesi mevcut
duruma uygun düflen bir belirlemedir diyebiliriz. 
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5449 say›l› Kanun’un genel gerekçesi, ulusal kalk›nman›n,
bölgeler ve kesimler aras›nda dengeli bir da¤›l›m ile gerçek-
leflmesinin sosyal devlet ilkesinin bir gere¤i oldu¤una vurgu
yaparak, bölgesel geliflme politikalar›n›n ve uygulamalar›n›n
Avrupa Birli¤i’ne uyumun sa¤lanmas› amac›yla, kalk›nma

ajanslar›n›n kuruldu¤unu ve ajanslar›n yeni kalk›nma anlay›fl›, küresel rekabet ve
yönetiflim modeli üzerine kurulu oldu¤unu belirtiyor. Nitekim kanunun amac›n› ve
kapsam›n› belirleyen birinci maddesi genel gerekçe de belirtilen bu amac› Avrupa
Birli¤i’ndeki di¤er örneklerle uyumlu olarak hukuksal olarak düzenlemifltir. Nitekim
Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen görev ve yetkileri de bu genel formülün ifa-
desidir.

Ajans›n görev ve yetkilerini düzenleyen 5. maddesine göre; yerel yönetimlerin
planlama çal›flmalar›na teknik destek sa¤lamak, bölgenin kapasite geliflimine kat-
k›da bulunmak, bölge plan ve programlar›n›n ifas›na destek olmak, izlemek, bu
çerçevede ajansa tahsis edilen kaynaklar› kullanmak veya kulland›rmak, bölgenin
kaynak ve olanaklar›n› tespit etmek, rekabet gücünü artt›rmaya yönelik destekle-
yici faaliyetlerde bulunmak, ifl ve yat›r›m olanaklar›n›n ilgili kurulufllarla koordine-
li olarak tan›t›m›n› yapmak veya yapt›rmak, bölgesel geliflme hedeflerine   yönelik
kamu, özel kesim ve sivil toplum kurulufllar› aras›ndaki iflbirli¤ini gelifltirmek, böl-
ge illerinde yat›r›mc›lar›n izin ve ruhsat gibi ifllemlerini tek elden takip etmek, ko-
ordine etmek, küçük ve orta ölçekli iflletmelerle yeni giriflimcileri desteklemek.
Ajans›n görev ve yetki alan› içerisinde say›lm›flt›r. Dolay›s›yla küreselleflen dünya
ekonomisinde geliflmekte olan  ülkelere gösterilen yol, yabanc› sermaye yat›r›mla-
r›n› çekebilmek için en uygun koflullar› haz›rlamak ve KOB‹’lere dayal› hafif sana-
yide uzmanlaflmak olarak belirmektetir ( Bayramo¤lu, 2005 : 114). Böylece yabanc›
sermayenin gelece¤i bölgede rekabet yaratma ad›yla koflullar haz›rlanm›fl olacak,
yabanc› sermayenin gelifliyle de bölge küreselle eklemlenecektir (fiahin, 2008: 45).

Nitekim bu genel vurgu Kanun’un tüm düzenlemesinde hissedilmektedir. Örne¤in
yat›r›m destek ofislerinde yat›r›mc›lara bedel ödemeksizin hizmet sunulmas›, ofis-
lere yap›lacak baflvurunun resmi baflvuru say›larak devlet kat›ndaki tüm ifllemlerin
takip ve kontrolünün zaman›nda yap›larak sonuçland›r›lmas› gibi, bir yandan bü-
rokratik engellerin ve denetim sorununun afl›lmas›na di¤er yandan ise, bölgenin kü-
resel alanda tan›t›larak rekabet etme yetene¤inin yükseltilmesine hizmet eden dü-
zenlemeler, kalk›nma ajanslar›n›n ifllevini de ortaya koymakt›r ( Güler, 2009 : 334) .

D›fl zorlamalar›n ürünü olan ajanslar›n, bölgeler aras› rekabet önceli¤ine dayand›-
r›lmas› yabanc› sermaye aç›s›ndan düflük maliyetle ve serbestleflme sa¤lanacak,
planlamada önceli¤i kamu yerine özele verecektir (Falay, 2008 : 5). Di¤er yandan,
bu durum  bölge kaynaklar›n›n görece üstünlük kazanmak ad›na, israf›na neden
olarak, ulusal bütünün aleyhine, küreselin lehine sonuçlar do¤uracakt›r.
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Küresel rekabet ad›na yürütülen faaliyetler sadece israfa yol açmakla kalmayacak,
bunun yan›nda bölgecilik e¤ilimlerinin oluflmas›na, bölge içinde ve bölgeler ara-
s›nda çat›flmalar›n do¤mas›na da zemin haz›rlayacak (Falay, 2008: 5), boyutlara
ulaflma istidad› tafl›yabilecektir. Di¤er yandan, bölgeden bölgeye farkl›l›klar tafl›sa
da bölgecilik e¤ilimleri ile birleflen mali kaynak sorunlar› baz› bölgeleri ulusal mer-
kezkaç kuvvetinden ç›kararak Brüksel’e ba¤layabilecektir (Güler, 2005:7). Nitekim
bu belirlemelerin büyük bir k›sm› ‹ngiltere uygulamas›nda7 tecrübe edilmifltir. Ni-
tekim ‹ngiltere’de bölge kalk›nma ajanslar› 1999’dan bu güne “…Bölgesel düzeyde
daha fazla yönetsel karmafla yaratmalar›, bölgeler aras› rekabeti gelifltirerek bölge-
ler aras› eflitliksizlikleri daha çok art›rmalar›, yerel yönetimleri ifllevsizlefltirmeleri
nedeniyle yerelleflme de¤il, merkezileflmeye yol açmalar›, ‹ngiliz bölgecili¤i tetikle-
meleri, bölgesel düzeyde iktidar iliflkilerini yeniden biçimlendiren bölgesel elitleri
yaratmalar›, bölgesel politikalar aç›s›ndan Whitehall’u by pass ederek do¤rudan
Brüksel ile iliflki kurmalar›“ yüzünden elefltirilmifllerdir (Karasu, 2005: 237).

Dolay›s›yla kalk›nma ajanslar›n›n Türkiye’deki ifllevsel görünümü Avrupa Birli¤i’ne
üye ülkelerde kurulmufl olan birçok ajans örne¤i ile benzerlik tafl›maktad›r. Ancak
Avrupa Birli¤i’nin güçlendirilmesinin bir yolu olarak görülen bölge ve bölgesellefl-
tirme, bu bünyeye henüz dahil olmam›fl bir ülke için Avrupa Birli¤i’ne dahil bir ül-
ke ile ayn› sonuçlar› üretmez (Say›n, 2005: 280).Bundan dolay› Türkiye’de kalk›n-
ma ajanslar› prati¤inin ne yönde flekillenece¤i önümüzdeki on y›llarda önem tafl›-
yacakt›r.

Sonuç
Anayasa’n›n devletin temel amac›n› görevlerini düzenleyen 5. maddesi, milletin
ba¤›ms›zl›¤›n›, ülkenin bölünmezli¤ini, kiflilerin ve toplumun huzur ve mutlulu¤u-
nu sa¤lamay›, kiflilerin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet
ilkleriyle ba¤daflmayacak surette s›n›rlayan ekonomik, siyasal ve sosyal engelleri
kald›rmay›, insanlar›n maddi ve manevi varl›¤›n›n geliflmesi için gerekli flartlar› ha-
z›rlamay› devlete temel amaç ve görev olarak vermifltir. 

Bu çerçevede devletin yapaca¤› eylem ve ifllemlerinin bu amac› gerçeklefltirmeye
yönelik olaca¤› anayasal bir zorunluluktur. Di¤er yandan Anayasa’n›n 2. madde-
sinde cumhuriyetin niteliklerini belirleyen temel düzenlemede, devletin sosyal hu-
kuk devleti oldu¤unu tan›mlamaktad›r.

Sosyal devlet ilkesi ise devletin ekonomik ve sosyal hayata müdahalesini gerekli ve
meflru kabul eden bir devlet anlay›fl› olarak genifl kitleleri ekonomik ve sosyal ha-
yatta yaln›z b›rakmayan ve sosyal adalet ilkesi çerçevesinde kimsesizlerin kimsesi
olan bir devlet sistemidir.

Bu belirlemelerden sonra her devlet hiç flüphe yok ki vatandafllar›n›n maddi ve
manevi mutlulu¤unu sa¤lamak için yukar›da belirtti¤imiz temel amaçlara ulaflma-
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ya çal›flacakt›r. Bu amaçlara ulaflmada çeflitli yol ve yöntemlerden kendi dokusuna
en uygun, en rasyonel olan›n› seçerek müdahalesini ve mücadelesini ona göre ya-
pacakt›r. Ancak yol ve izleyece¤i yöntemlerde de Anayasa ile çizilmifl çerçeve içe-
risinde kalacakt›r. 

Sosyal devlet ilkesinin unsurlar›ndan birini de planlama ilkesi ile bölgeler ve kesim-
ler aras›ndaki dengesizlikleri giderme ilkesi oluflturmaktad›r. Bu amaç çerçevesin-
de devletin kullanaca¤› araçlar ve oluflturaca¤› örgütlenmeler ve politikalar üze-
rinde seçme istidad› vard›r. Ancak bu seçim kendi bünyesinin ihtiyac› olan› ihtiva
etmelidir. Hâlbuki genel gerekçesiyle bu alt unsurlar›n gerçeklefltirilmesi amac›yla
oluflturulan kalk›nma ajanslar›, küresel sermayenin yönlendirmesi alt›nda olan kü-
resel örgütlerin yayg›nlaflt›rma ve empozesi, Avrupa Birli¤i gibi ulus üstü bir örgü-
tün bask›s› neticesinde hukuk sistemimize, idari teflkilat›m›za girmifltir. Farkl› me-
kanlar›n, farkl› tecrübelerin ürünü olarak, bölgeler üzerinde temellenerek bölgesel
rekabeti bünyemize sokmufltur. Üstelik yönetmenin yerine yönetiflim modelini ika-
me ederek gerçeklefltirilen bu eylem henüz sosyal devlet olmay› tam olarak ger-
çeklefltirememifl bir mekanda neoliberalizmin zaferi olarak bir zorunluluk olarak
baflkalar›nca sunulmufltur. 

Kalk›nma ajanslar›n›n, ifllevsel görünümü üzerinde pek bir tart›flma olmamas›na
karfl›n, Anayasa Mahkemesi’nin karar›ndan sonra bile, idari teflkilattaki yerinin be-
lirlenmesi hiç de kolay de¤ildir. Yönetim sistemimizde ne merkezden yönetim ne de
yerinden yönetimin örgütlenme modeli içerisine dahil edilemeyecek kadar yeni bir
örgütlenme modeli içererek melez bir örgüt tipi olarak, üçüncü bir bafll›k olufltur-
maktad›rlar. Bu bafll›k yönetiflim kurumlar› olarak kurumlaflmaktad›r. Bu kurumlafl-
man›n ne yönde sonuçlar üretece¤ini görmek için ise zamana ihtiyaç vard›r.   
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ÖZET

ABSTRACT

Ömür ORHUN*

2004-2008 y›llar› aras›nda Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat›n›n (AG‹T) Müslü-

manlara Karfl› Ayr›mc›l›k ve Hoflgörüsüzlükle Mücadele Özel Temsilcili¤i görevini

fahri olarak üstlenmifl olan, halen de ‹KÖ Genel Sekreterinin bu konularda dan›fl-

manl›¤›n› yapan E.Büyükelçi Ömür Orhun bu çal›flmas›nda, insan haklar›n›n korun-

mas› ba¤lam›nda “‹slamiyetten, Müslümanlardan ve bunlarla ilgili konulardan kor-

ku veya flüphe” olarak tan›mlad›¤› ‹slamofobinin günümüzdeki belirtilerini ele al-

makta ve bu olguyla mücadele yöntemlerini irdelemektedir. Orhun, Bat› Avrupa ve

Kuzey Amerika ülkelerinde yaflayan Müslümanlar›n 11 Eylül sonras› dönemde gi-

derek artan ayr›mc›l›k, hoflgörüsüzlük ve hatta düflmanl›kla karfl›laflt›¤›n› genel ör-

nekler de vererek belirtmekte ve çok kültürlülük ve asimilasyonun ötesinde, top-

lumsal bütünlü¤ü besleyen ve Müslümanlar›n yaflad›klar› toplumlara tümüyle ka-

t›l›m›na olanak tan›yan “gerçek entegrasyon” ça¤r›s›nda bulunmaktad›r. Makale-

nin sonunda hoflgörüyü pekifltirmenin ve ayr›mc›l›kla mücadelenin yollar›na dair

öneriler de ortaya konulmaktad›r.

In this study,   Retired Ambassador Ömür Orhun who was Special Representative
of the OSCE’s Combating Intolerance and Discrimination Against Muslims
between the 2004-2008 and who is currently advisor of OIC Secretary General
on this subject, has described the Islam Phobia in terms of human rights protec-
tion as a fear and distrust  from Islam, Muslims and related subjects and search-
es for current indicators of this subject and the way of dealing with it. Orhun
gives the examples how Muslims who live in  Western Europe and North
American Countries  have faced with discrimination, intolerance and even
hatred after the 11 September and call them to “real integration” what feeds the
social integrity beyond the multiculturalism and assimilation and allow them to
participate to the societies where they live. At the conclusion he gives examples
to the combating against  the discrimination and to strengthen the tolerance.
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‹nsan haklar› evrenseldir. ‹nsan haklar›n-
dan yararlanmakta herkes eflittir. Ayr›ca,
insan haklar› tüm insanlar›n hak ve say-
g›nl›k aç›s›ndan eflit ve özgür do¤du¤u
anlay›fl›na da dayan›r. Di¤er taraftan, in-
san haklar› kavram› bir ideali içerir; bu

ideale gönderme yap›l›rken, mevcut olan de¤il, olmas› gereken dile getirilir. ‹nsan
haklar›yla ilgili bu ilkeleri tekrarlar dururuz. Ancak, de¤iflik toplumlar›n, kültürlerin
ve dinlerin insan haklar› anlay›fllar›n›n, yorumlar›n›n ve hatta uygulamalar›n›n
farkl›l›klar gösterdi¤i de bir gerçektir. Bu toplumlar ayr›ca bu de¤iflik yorumlar›
baflka de¤erlerle de ba¤daflt›rmaktad›rlar. Pek çok yerde ve pek çok durumda in-
san haklar›na sözde önem verilir gözükürken, gerçekte ciddi insan haklar› ihlalleri
yap›ld›¤› bilinmektedir. Böyle bir global çerçevede, bar›fl içinde bir arada yaflama,
olas› bir medeniyetler veya daha do¤rusu kültürler çat›flmas›n› önleme ve yap›c›
diyalog ve ortakl›k kurma, imkans›z olmasa da, giderek zorlaflmaktad›r. 

Bu ba¤lamda, hükümetlerin, politikac›lar›n, kültürel ve dini toplumlar›n, kamu ile
özel ve sivil toplum kurulufllar›n›n ve medyan›n, de¤iflik toplumlar, kültürler ve
dinler aras›nda yap›c›, bar›flç›l ve ileriye bakan iliflkiler kurulabilmesi için özel so-
rumluluklar› bulundu¤u flüphe götürmez.

Di¤er taraftan, içinde bulundu¤umuz dönemde karfl›laflt›¤›m›z tedirgin edici gelifl-
meler de de¤iflik kültürler, dinler ve toplumlar aras›nda güven içinde gerçek bir di-
yalog ile etkileflimin uluslararas› toplumun gündeminde öncelikli bir hedef haline
gelmesini zaruri k›lmaktad›r. Halen bu diyalog, güven ve etkileflimin genelde mev-
cut bulunmamas› ise uluslararas› toplumu yapay kültürel ve dinsel fay hatlar› bo-
yunca bölmeyi amaçlayan afl›r› uçlar›n ekme¤ine ya¤ sürmektedir. Bu durum ulus-
lararas› bar›fl ve istikrar›n muhafazas› alan›nda giderek derin boyutlar kazanan bir
sorun halini de almaktad›r.

Gerçek ve yap›c› diyalog ancak di¤er kültürlere ve inançlara içten sayg› ve anlay›fl
beslenebildi¤i zaman mümkün olabilir. Bu ba¤lamda, belli bir kültürün insano¤lu-
nun temel gereksinmelerine daha iyi yan›tlar veya çareler buldu¤una veya bulabi-
lece¤ine inanmak kadar yanl›fl ve yan›lt›c› bir tutum olamaz. Gerçekte tüm kültür-
ler zaman içinde de¤iflime u¤rarlar, geliflirler ve birbirlerinden etkilenirler.

‹nsan haklar›na sayg›, demokratik yaflam biçimini benimseme, hukukun üstünlü¤ü
ve hesap verebilirlik gibi ilkeler asl›nda herkesin ortak de¤erleri olmal›d›r. Hiçbir
kültür de bu de¤erlerin sadece kendine özgü oldu¤unu ileri sürmemelidir; asl›nda
süremez de. Bu de¤erler insano¤lunun kollektif akl›n›n, vicdan›n›n ve gelifliminin
ortak ürünüdür. Bununla birlikte, bu de¤erlerin dünya çap›nda eksiksiz benimse-
nerek uyguland›¤›n› iddia etmek de mümkün de¤ildir. Bu bak›mdan, ortak görevi-
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mizin bu de¤erlerin kendi kültürümüz içindeki köklerini belirlemek ve bunlar›n
topluca sahiplenilmesine çabalamak olmas› gerekti¤ini düflünüyorum.

Gerçeklefltirilmesi gereken bir di¤er husus ise, de¤iflik kültür ve dinlerin ortak de-
¤er ve ilkelerine vurgu yaparak, uyum, anlay›fl ve karfl›l›kl› sayg› ve etkileflimi sa¤-
lamakt›r.

Globalleflen günümüz dünyas›nda toplumlar›n birbirlerini flimdiye kadar oldu¤un-
dan daha derinden anlamalar› gerekir. Zira, globalleflmenin önemli ö¤elerinden bi-
risini karfl›l›kl› dayan›flma oluflturmaktad›r. Bu olgunun do¤al bir sonucu olarak,
karfl›l›kl› dayan›flma ve anlay›fl› mümkün k›lacak kültürler aras› yetenekleri hayata
geçirmek bar›flç›l iliflkilerin önkoflullar›ndan biri halini alm›flt›r. Bu ba¤lamda, çok
kültürlülük alan›nda deneyimli ülkelerin ve toplumlar›n bu amac›n gerçeklefltiril-
mesi alan›nda daha etkin bir rol üstlenebilecekleri de aflikard›r. Bu ülkelerin ve top-
lumlar›n sosyal ve tarihi deneyimleri kültürler aras› yeteneklerin yeflermesini ve
yerleflmesini mümkün k›labilir. Asl›nda, böyle bir ortam yanl›fl anlamalar›n ve  de-
¤erlerin çat›flmas›n›n önlenmesi için de elzemdir. Sabit fikir halini alan kliflelerin
giderilmesi, düflmanl›klar›n önlenmesi ve afl›r›l›k ile fliddetin önüne geçilmesi an-
cak bu yolla sa¤lanabilir.  Öte yandan, çok kültürlü toplumlar›n her bir katman›n›n
kültürel kimli¤ini muhafaza ederken, di¤er toplum katmanlar›yla uyum içinde
denge sa¤lamas› da böylelikle mümkün olabilecektir.

‹nsan haklar›yla meflgul olan uluslararas› kurulufllar  ayr›mc›-
l›¤›n yaratt›¤› olumsuz ça¤r›fl›mlar›n ve ay›r›mc› uygulamala-

r›n özellikle genç nesillerin  d›fllanmas›na ve kendilerini d›fllamalar›na yol açarak,
öz sayg› ve sosyal entegrasyon aç›s›ndan belirgin olumsuz sonuçlar do¤urabilece-
¤ini kabul etmektedir. Ayr›mc›l›¤›n tekrar eden biçimlerinin ve özellikle bunun kit-
le iletiflim araçlar›ndaki yans›malar›n›n bar›fl, istikrar ve demokrasi için tehdit olufl-
turdu¤u da kabul edilmektedir.     

Bu olumsuz ve rahats›z edici durumu düzeltmek için sa¤lam stratejiler ve e¤itsel
yaklafl›mlar gelifltirmek ve bunlar› s›k› flekilde uygulamak gerekmektedir. Çeflitlili-
¤e yönelik anlay›fl ve sayg›n›n pekifltirilmesi, hoflgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla müca-
delede iyi uygulamalara iliflkin kriterler belirlenmesinde ve gelifltirilmesinde  ilk
ad›m› da oluflturacakt›r. 

‹çinde  bulundu¤umuz  ortam  20. Yüzy›lda  geride  b›rakt›¤›m›z
dünyadan  epey  farkl›d›r. Sadece uluslararas› sistem de¤il, ayn› za-
manda insanlar›n anlay›fllar›, tutumlar› ve beklentileri de dönüflüm

içindedir.    

An›msana¤› gibi, 1990’lara demokrasinin, pazar ekonomisinin ve insan hak ve öz-
gürlüklerinin daha genifl bölgelere yay›lmas›yla beslenen bir iyimserlik havas›
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damgas›n› vurdu. Bu arada, dünyan›n ne kadar karmafl›k ve  beklenmedik geliflme-
ler karfl›s›nda ne denli zay›f oldu¤unu unutma e¤ilimine girdik. Nitekim, 11 Eylül
sald›r›lar›, fliddet yanl›s› uç gruplar›n medeni dünyan›n de¤erlerine meydan oku-
mada ne kadar baflar›l› olabildi¤ini en ac› flekilde gözler önüne serdi. Bu olay›n
uluslararas› iliflkilere ve transatlantik ba¤lant›lara dramatik etkileri  yan›nda, ay-
r›mc›l›k ve ›rkç›l›k gösterilerine varan bir korku, flüphe ve karmafla ortam›n›n bafl
göstermesine neden olan olumsuz sonuçlar› da derinlemesine ele al›nmal›d›r. 

Bu ba¤lamda, insan haklar› ve temel özgürlükler, istikrar›n, güvenli¤in ve iflbirli¤i-
nin vazgeçilmez unsurlar› olan hoflgörü ve ayr›m gözetmemenin bafll›ca güvence-
si olarak benimsenmifltir. Ancak, biraz önce de gönderme yapt›¤›m gibi, insan hak-
lar›n›n iyilefltirilmesi ve korunmas›na yönelik tüm çabalara ra¤men, ›rkç›l›k, yaban-
c› düflmanl›¤› ve ayr›mc›l›¤a ba¤l› eylemlerin yan› s›ra bunlardan kaynaklanan hofl-
görüsüzlük de pek çok ülkede ve toplumda varl›¤›n› sürdürmektedir. Irkç› e¤ilim-
lerin  son y›llarda güçlenmesi ise  temel insan haklar› ve özgürlüklerinin uygulan-
mas›n› güçlefltirmektedir. Ayr›mc›l›¤›n kurumsallaflm›fl biçimlerini ortadan kald›r-
ma yönünde kayda de¤er ilerleme sa¤lanmas›na karfl›l›k, Bat› Avrupa ve bir ölçü-
de de Kuzey Amerika ülkeleri  yeni ve t›rmanma gösteren önyarg›, d›fllama ve ›rk-
ç› fliddet dalgalar›na sahne olmaya  devam etmektedir. Öte yandan, bu dalgalar
yaln›zca devletler aras›nda de¤il, halklar aras›nda da dostane ve bar›flç›l iliflkiler
için büyük bir tehdit oluflturmaktad›r. Bu yüzden, ayr›mc›l›k ve hoflgörüsüzlü¤ün
bütün biçimlerine ve tezahürlerine karfl› mücadele zorunlu¤u her zamankinden
daha ivedi ve önemli  hale gelmifltir.

Kan›mca, bütüncül  bir toplum oluflturmak herkes
için eflit f›rsat yaratmaktan fazlas›n› gerektirir. Bü-
tüncül bir toplum, farkl› altyap›lara sahip bireylerin

kendilerini toplumun ayr›lmaz bir parças› olarak hissetmelerini ve ortak bir kimli-
¤i paylaflmalar›n› sa¤layan sosyal koflullara dayan›r.

Gerçek entegrasyon ve kat›l›m ancak bu flekilde oluflacakt›r. Bu yüzden, kalabal›k
yabanc› veya az›nl›k gruplar›n yaflad›¤› toplumlarda siyasi liderlerin ve sivil toplu-
mun bafll›ca görevi, bu gruplar›n  topluma bütünüyle kat›l›m›n› engelleyen s›n›rla-
r›n kald›r›lmas›na yard›mc› olmakt›r. Entegrasyon gündeminin oda¤›n› bu husus
oluflturmal›d›r.

Burada kimsenin öz kimli¤inden vazgeçip baflka bir kimlik kabul etmesini önerme-
di¤imin alt›n› çizmek istiyorum. Entegrasyon çift yönlü bir olgudur ve ilgili herke-
sin bu sürece katk›da  bulunmas› gerekir.

Hem asimilasyon hem de çok kültürlülük politikalar›n›n s›n›rlamalar›n› da kabul
etmek  gerekmektedir.  Geliflmifl  modern  dünyada,  “asimilasyon”  fikri  bile  to-
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taliter  ça¤r›fl›mlar yaparken, çok kültürlülük, afl›r›ya vard›r›ld›¤›nda, göçmenlerin
veya az›nl›klar›n kültürel gettolara hapsedilmesiyle sonuçlanabilir. 

Böyle bir özgürlük anlay›fl› ise toplumsal bölünmelere yol açar. Topluluklar› bu fle-
kilde ay›rmak  çok kültürlü bir cennet sanr›s› sunabilir; ama gerçek hayatta eflitsiz-
lik, anlay›fls›zl›k, korku ve hatta düflmanl›k do¤urur.  

Entegrasyonun oldukça farkl› biçimleri oldu¤unu hep biliriz. Bunlar› ayr›nt›lar›na
girmeksizin flu flekilde s›ralayabilirim: kültürel ve davran›flsal; yap›sal; vatandafll›-
¤a dayal›; evlili¤e dayal›; kimliksel ve tutumsal. Ben en sa¤l›kl›s›n›n yap›sal ve va-
tandafll›¤a dayal› entegrasyon oldu¤una inan›yorum. Baflka bir ifadeyle, incinme-
ye aç›k (vulnerable) toplumlar›n ekonomik, sosyal ve kültürel entegrasyonunun
teflvik edilmesi önem tafl›maktad›r. Son bir kaç y›lda hemen her ülkede karfl›laflt›-
¤›m›z olaylar›n da gösterdi¤i gibi, bu f›rsat› kaç›rman›n bedelini herkes çekecektir.

‹çinde bulundu¤umuz dönemde, Bat› dünyas›n›n de¤iflik yörele-
rinde ulusal, etnik, dini, yerel ve kültürel aidiyetlere yap›lan vur-
gunun artt›¤›n› gözlemlemekteyiz. Özellikle So¤uk Savafl›n sona

ermesini takip eden y›llarda etnik ve dini kimlikler daha belirgin hale gelmifl bu-
lunmakta ve bu da milliyetçi e¤ilimlerin artmas›na neden olmaktad›r. 

Bu ba¤lamda, etnik ve dini kimli¤in toplumsal yap›n›n ve siyasi kültürün sadece bir
unsuru oldu¤unu kabul etmek durumunday›z. Di¤er taraftan, kimlik kavram› du-
ra¤an bir yap›ya sahip olmay›p, ona atfedilebilecek anlamlar içinde bulunulan du-
ruma göre de¤iflebilmekte ve yeniden de¤erlendirilebilmektedir. 

Bu çerçevede hesaba kat›lmas› gereken di¤er bir etmen de giderek artan sosyal ha-
reketliliktir. ‹nsanlar sadece k›rsaldan metropollere de¤il, daha iyi bir yaflam u¤ru-
na bir ülkeden baflka bir ülkeye de göç etmektedirler. Söz konusu hareketlilik, özel-
likle de s›n›r aflan göçler, gidilen ülkenin otokton (yerli) halk›nda yabanc› kültürle-
ri, etnisiteleri ve dinleri temsil edenlerin  say›s›ndaki  art›fl  sebebiyle  geleneksel
aidiyetlerin  ve  kimliklerin  kaybedilece¤i vehmine yol açmaktad›r. De¤iflik köken-
lerden gelen insanlar bir arada yaflamak veya ortak bir yaflam alan›n› paylaflmak
zorunda kalmakta, bu olgu da sürtüflme ve hatta çat›flmalara yol açmaktad›r.

Bu durumun toplumlar›m›z›n birçok katman›nda karfl›laflmakta oldu¤umuz hofl-
görüsüzlük ve ayr›mc›l›¤› körükledi¤i kanaatindeyim. 

Güvenilir araflt›rmalara göre, bireylerin kendilerini toplumun ana etnik unsurunun
ulusal ve/veya dini karakteristikleriyle efllefltirme e¤ilimlerinde ciddi bir art›fl görül-
mektedir. Bu bak›mdan, ana unsura dahil kesimlerin hissiyat› ile yeni gelenlerin
beklentileri aras›nda bir rekabet kaç›n›lmaz hale gelmektedir. Savunmas›z az›nl›k-
lar›n ço¤unlu¤unu oluflturdu¤u yeni gelenler kendi otantik kimliklerine daha faz-

141

Kimlik
(Aidiyet)



la sar›lmaya çal›fl›rken, ço¤unluk bu kiflilerin kendi kimliklerini bir yana b›rak›p ana
etnik unsura dahil olmalar›n› istemektedir. Bu asimilasyonun de¤iflik tan›m›ndan
baflka bir fley de¤ildir. 

Farkl›l›klar›m›zdan yararlan›rken baflkalar›na sayg› duyarak yaflamay› ö¤renmemiz
gerekti¤ini düflünüyorum. Farkl›l›klar ayr›mc›l›¤a yol açmamal›d›r. Uluslar ve top-
lumlar, bireyler gibi, kendileri için en iyi oldu¤unu düflündükleri flekilde hareket
ederler. Ancak, ortak iyilefltirici gücün anahtar›n›n farkl› ç›karlar aras›nda köprü
kurmaktan geçti¤ini de kabul etmeleri gerekmektedir.

Günümüzde, dünya halklar›n›n türlerine veya kökenlerine göre yeni-
den s›n›fland›r›ld›¤› esef verici bir e¤ilimin belirdi¤ini gözlemliyoruz.
Rengini, etnik kökenini, dinini unutmufl olanlar bunlar› yeniden hat›r-
lamaya zorlanmaktad›r. ‹nsanlar inançlar› yüzünden  terör ve korku-

ya maruz kalmaktad›rlar. Koyu renklilerden, Müslüman’dan, Arap’tan, Türk’ten ya
da Pakistanl›’dan sak›n›lmas› ö¤ütlenmektedir.

Bu açmazdan nas›l ç›k›l›r? Kurtulufl yolu bize benzemeyenleri “kendimizden” koru-
maktan geçmektedir. Baflkalar›n› kendimize benzetmeye çal›flmamal›y›z. Tam ter-
sine, onlar›n farkl›l›klar›ndan gurur duymal›, onlar›n farkl›l›klar›ndan yararlanmay›
ö¤renmeliyiz. “Öteki”nin “öteki” gibi yaflayabilmesini sa¤lamal›y›z.

Medeniyetler ve kültürler aras›nda bilgi ve karfl›l›kl› sayg› eksikli¤inin dünya istik-
rar ve bar›fl› üzerinde çok önemli etkileri oldu¤unu tarih bize göstermifltir. Öte yan-
dan, uyum ve refah›n artmas›, ancak farkl› halklar›n iletiflimi öncelikli k›ld›¤›, bir-
birlerinin görüfllerini ve ç›karlar›n› ifade etmeye ve dinlemeye zaman ay›rd›¤›, fark-
l›l›klar› kabullenip hoflgörüyle karfl›lad›¤› ve ayn› zamanda iflbirli¤ini güçlendirecek
sa¤lam iliflkiler kurmaya yard›mc› olabilecek ortak noktalar bulmaya çal›flt›¤› za-
man mümkün olmaktad›r.  

Bat› Avrupa ve Kuzey Amerika’daki neredeyse bütün
Müslüman topluluklar kendilerine karfl› hoflgörüsüz-
lükle ayr›mc›l›¤›n ve hatta düflmanl›¤›n giderek art-
t›¤› bir ortamda yaflamaktad›rlar. 11 Eylül sonras›
dönemde daha da belirginleflmeye bafllayan bu or-
tam, tarihin eski zamanlar›na kadar uzanan flüphe

ve önyarg›lardan da kaynaklanmakta; bilgi eksikli¤i; olumsuz veya küçümseyici
imgeleme; mesken temini, e¤itim ve istihdam olanaklar› dahil  ayr›mc›l›k; tüm
Müslümanlar› veya genel olarak ‹slamiyeti “terörist, fliddet yanl›s› ya da baflka fle-
killerde uygunsuz”  olarak  tipleme;  devlet  kurumlar›nda  Müslümanlara  kabul,
hizmet  ve  sayg› eksikli¤i;  Müslüman oldu¤u düflünülen kiflilere ve  Müslüman-
lar›n mal ve mülkleri ile ibadet mahallerine ve mezarl›klar›na yönelik sald›r›lar; kö-
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tü muameleye, tacize ve nihayet fliddete baflvurulmas›  biçiminde kendini göster-
mektedir.

Bu olgu, k›saca “‹slamiyet, Müslümanlar ve bunlarla ilgili konulardan  korku veya
flüphe” olarak da tan›mlanabilecek olan ‹slamofobidir. 

‹slamofobi nispeten daha az görünür bir düzlemde de olsa, çok uzun zamand›r
mevcuttur ve önyarg›larda derin kök salm›flt›r. Ancak, 2001’den bu yana yaln›z
Müslüman topluluklar›n kendi yaflamlar› de¤il, yaflad›klar› toplumlar üzerinde de
y›k›c› etkileri olan güncel bir konu haline gelmifltir. ‹slamofobi, ister hoflgörüsüz-
lük ve ayr›mc›l›k,  ister fliddete baflvurma biçiminde olsun bir insan haklar› ihlalidir
ve toplumlar›n sosyal ve politik bütünlükleri için tehdit oluflturmaktad›r. ‹slamo-
fobinin ‹slamiyetin nüfusun ço¤unlu¤u taraf›ndan benimsenmedi¤i ülkelerde gö-
rüldü¤ü de aflikard›r. 

Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› Komisyonunun
Raportörlerinin yan› s›ra, Avrupa Birli¤i Irkç›l›k ve
Yabanc› Düflmanl›¤›n› ‹zleme Merkezi (EUMC, ye-
ni ad›yla Avrupa Birli¤i Temel Haklar Ajans› – FRA)
, Avrupa Konseyi, UNESCO, ‹slam Konferans› Ör-
gütü (‹KÖ), AG‹T ve benzer amaçl› di¤er uluslara-
ras› kurulufllar ‹slamofobinin yaratt›¤› olumsuz
ça¤r›fl›mlar›n özellikle genç nesillerin  d›fllanmas›-
na ve kendilerini d›fllamalar›na yol açarak, öz say-
g› ve sosyal entegrasyon aç›s›ndan bariz olumsuz
sonuçlar do¤urabilece¤ini vurgulamaktad›rlar. ‹s-

lamofobinin tekrar eden biçimlerinin ve özellikle bunun kitle iletiflim araçlar›ndaki
yans›malar›n›n bar›fl, istikrar ve demokrasi için tehdit oluflturdu¤u da kabul edil-
mektedir.     

Bu olumsuz ve rahats›z edici durumu düzeltmek için sa¤lam stratejiler ve e¤itsel
yaklafl›mlar gelifltirmek ve uygulamak gerekmektedir. Dinsel çeflitlili¤e yönelik an-
lay›fl ve sayg›n›n pekifltirilmesi, Müslümanlara karfl› hoflgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla
mücadelede iyi uygulamalara iliflkin kriterler belirlenmesinde ve gelifltirilmesinde
ilk ad›m› da oluflturacakt›r. 

Sözde “‹slami terörizm veya ‹slami afl›r›l›k” tüm kötülüklerin kayna¤› olarak resme-
dilmekte ve Müslümanlara karfl› mevcut önyarg› ve hoflgörüsüzlü¤ü körüklemek-
tedir. Bu inan›fl›n mensuplar› olan bireyler dinleri, etnik kökenleri veya görünüflle-
ri yüzünden damgalanmaktad›rlar. 

Uluslararas› Helsinki Federasyonunun “AB’deki MüslümanlaraYönelik Hoflgörü-
süzlük ve Ayr›mc›l›k” hakk›ndaki 2004 raporu ile Avrupa Irkç›l›k ve Yabanc› Düfl-
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manl›¤›n› ‹zleme Merkezinin (EUMC) 2006 sonunda “‹slamofobi Tezahürleri” ve
“‹slamofobi Alg›lamalar›”  bafll›¤›yla yay›nlad›¤› kapsaml› iki rapor bu ba¤lamda
son derece ayd›nlat›c›d›r. Ayr›ca, ‹KÖ de bir ‹slamofobi Gözlemevi (Observatory)
kurmufl olup, iki y›ld›r ‹slamofobi konusunda sadece gözlemler de¤il, ayn› zaman-
da öneriler de içeren senelik kapsaml› raporlar haz›rlamaktad›r.

‹slamofobi olgusunun iki olumsuz sonucu daha bulunmaktad›r:

1. Entegrasyon çabalar› baltalanmakta ve bir uyum ortam› yaratma teflebbüslerin-
de olumsuz e¤ilimlere yol aç›lmaktad›r.

2. Müslüman ve H›ristiyan âlemleri aras›nda daha da büyük bir uçurum oluflmak-
tad›r. 

Bu yüzden, gerek mikro-sosyal aç›dan, gerek küresel perspektiften bak›ld›¤›nda,
Müslümanlara yönelik ayr›mc›l›¤a son vermek ak›lc› bir yöntem olacakt›r.

Yar›-zamanl› ve onursal bir konumu olan AG‹T
Dönem Baflkan›n›n Müslümanlara Karfl› Hoflgörü-
süzlükle ve Ayr›mc›l›kla Mücadele Özel Temsilcili¤i
görevini  2004 y›l› sonundan 2008 sonuna kadar
üstlendim. (2009’da Dönem Baflkanl›¤›n› devralan
Yunanistan görevimin süresini uzatmad›. Yunan
bas›n›na s›zd›r›lan haberlerde, bu tutumun nedeni
olarak Bat› Trakya Türk az›nl›¤›n›n sorunlar›yla

meflgul olma niyetim belirtildi.)  

Görev yönergem, Müslümanlara karfl› hoflgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla mücadeleye
özel önem atfederek, AG‹T ülkelerinin hoflgörü ve ayr›m gözetmeme alan›ndaki
AG‹T kararlar›n›n etkin flekilde uygulanmas›na yönelik çabalar›n›n daha iyi koordi-
ne edilmesini sa¤lamay› öngörmekte idi. Bu görev tan›m› oldukça belirsiz oldu-
¤undan, görev yönergemin uygulama alan› ve yöntemi ile ilgili genel yaklafl›m›m›
flu flekilde belirledim ve uygulad›m:

1. Ayr›mc›l›k ve hoflgörüsüzlü¤ün tarihsel, kültürel ve psikolojik derinli¤i daima göz
önünde bulundurulmal›d›r.

2. Uluslararas› ve ulusal forumlarda hoflgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla mücadele et-
meye yönelik sa¤lam bir normatif çerçeve mevcuttur. Yap›lmas› gereken bu nor-
matif çerçeveden tam olarak yararlanmak ve uygulamaya geçirmektir.

3. Ayr›mc›l›k ve hoflgörüsüzlükle ilgili hususlar›n siyasal aç›dan istismar edilmesi-
nin önüne geçmek için ayr›ca entellektüel ve etik bir stratejiye ihtiyaç vard›r.

4. Müslümanlara yönelik ayr›mc›l›k ve hoflgörüsüzlük sadece spesifik bir din gru-
buna yönelik ayr›mc›l›ktan ibaret de¤ildir; ayn› zamanda Bat›l› toplumlar›n iç istik-
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rar›n› oldu¤u kadar uluslararas› iliflkileri de derinden etkilemektedir. Bu haliyle, çok
yönlü bir sorun teflkil eder ve bütünsel bir yaklafl›mla ele al›nmal›d›r.

5. Hoflgörüsüzlük ve ayr›mc›l›¤›n çeflitli biçimlerinin suni bir hiyerarfliye tabi olma-
s› uygun de¤ildir. Ayr›mc›l›k ayr›mc›l›kt›r ve alt›nda yatan sebep ne olursa olsun,
k›nanmal› ve mücadele edilmelidir. Bu ba¤lamda, ayr›mc›l›¤›n farkl› biçimlerini ön-
lemeye yönelik çabalar›n birbirini tamamlay›c› nitelikte olmas› gerekir.

6. Di¤er taraftan, flu hususlar›n alt› çizilmeli ve bunlar›n gerçeklefltirilmesine ön-
celik verilmelidir: 

a) Bat›l› ülkelerde yaflayan Müslümanlar›n yaflam kalitesi iyilefltirilmelidir. Bu iyi-
lefltirme daha iyi bir anlay›fl ortam›n›n ve entegrasyonun önünü açarak, karfl›l›kl›
güvensizli¤in giderilmesini sa¤layacakt›r.

b) Müslümanlar ikinci s›n›f vatandafl olarak görülmemeli, iblis gibi gösterilmeme-
li, marjinalize edilmemeli, korku sebebi olmamal› ya da afla¤›lanmamal›d›r.

c) Teröre karfl› savafl Müslümanlara karfl› savafla dönüflmemelidir.

d) Müslümanlar›n herkesle ayn› temel ihtiyaçlara ve beklentilere sahip oldu¤u tes-
lim edilmelidir. Bunlar, politik veya sosyal y›ld›rma olmaks›z›n maddi refah, kültü-
rel  kabul görme ve dini özgürlüktür. Bu anlamda, Müslümanlar› marjinalli¤e zor-
lamak veya asimile etmeye çal›flmak yerine uyum sa¤lamalar›na yönelik ortam ha-
z›rlanmal›d›r. Uyumlaflt›rma entegrasyon için en iyi stratejidir.

Öte yandan, hoflgörü ve ayr›m gözetmeme konusunda tüm sosyal katmanlar›n bi-
linçlendirilmesinin; sosyal uyum ve sayg›n›n, özellikle kim olursa olsun “öteki”ne
sayg›n›n öneminin vurgulanmas›n›n; farkl›l›klardan ziyade ortak noktalar›n bulun-
mas›n›n ve dinler ve kültürler aras› diyalogun teflvik edilmesinin önemine inanc›-
m› temaslar›mda dile getirmeye çal›flt›m. 

Sa¤lam yasal çerçeve oluflturulmas›n›n ve adli önlemler dahil bu çerçevenin uygu-
lanmas›n›n önemini vurgulamak, sadece kanun uygulay›c›lar›n›n de¤il, özellikle
genç neslin e¤itiminin gereklili¤inin alt›n› çizmek, iyi uygulamalara ve medyan›n
rolüne dikkat çekmek de önceliklerim aras›nda idi. 

‹htiyac›m›z olan, kültürel çeflitlili¤e sayg› yoluyla dayan›flma sa¤lamak için tüm bi-
reyler aras›nda yeni türde bir iliflkinin gereklili¤ine dair pozitif bilinç yaratmakt›r.
Toplumlar›m›z›n sorumlu fertleri olarak, birlikte çal›flma ve birlikte yaflama diraye-
tine ve cesaretine sahip olmal›y›z. Böylelikle medeniyetler, kültürler veya dinler
aras›nda her hangi bir çat›flmay› ya da çat›flma düflüncesini ortadan kald›rabiliriz.

fiimdiye kadar ifade etmeye çal›flt›¤›m noktalar› özetleyecek olursam, Müslüman-
lara karfl› hoflgörüsüzlük ve ayr›mc›l›¤›n genellikle flu olgulardan kaynakland›¤› be-
lirtilebilir: 
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a) kadim düflmanl›klar ve geçmiflten gelen önyarg›lar,

b) yeni ve güçlü göç ve göçmen karfl›t› ak›mlar,

c) Müslümanlara karfl› sergilenen genel antipatiden de destek alan ‹slam›n insan
haklar›, demokrasi ve modern de¤erlerle uyumsuz oldu¤u kanaati,

d) önyarg›l› ve yan›lt›c› medya yay›nlar›yla da desteklenen olumsuz siyasi retorik,

e) ‹slam’›n terörizm ve fliddetle efllefltirilmesi.

Bu genel çerçeve içinde Müslümanlar›n Bat›’da karfl›laflt›klar› sorunlar›n k›sa bir
analizini yapmak yararl› olacakt›r: 

a) Yap›sal sorunlar: 

- Devlet kurumlar› ve resmi makamlarla  Müslüman topluluklar aras›nda resmi ve-
ya di¤er düzlemlerde iliflkilerin bulunmay›fl›,

- Yaflan›lan ülkenin dilinin iyi bilinmemesi, uygun konut edinememe, bununla da
ba¤lant›l› olarak yetersiz e¤itim gibi faktörler sonucunda emek/ifl piyasas›na ve
sosyal hayata eriflimde yaflanan eflitsizlik (yani bir k›s›r döngü),

- Bütün bu hususlar›n bir sonucu olarak, reddedilmifllik, damgalanma ve marjina-
lizasyon hislerinin yerleflmesi ve devlete/düzene karfl› güven kayb›. (Bu durumda
olan insanlar suça ve yasa d›fl› faaliyetlere daha yatk›n olmakta, radikal propagan-
dadan da daha fazla etkilenmektedirler.)

b) Alg›lama ve davran›fl sorunlar›:
- önyarg›lar (ayn› zamanda Müslüman olmad›klar› halde öyle alg›lananlara karfl› da)
- olumsuz duygular ve bunlar›n aç›kça sergilenmesi
- medya yay›nlar› ve yanl›fl yorumlar
- siyasal söylem (özellikle afl›r› sa¤dan, ancak son zamanlarda ›l›ml›lardan da)

c) Bizatihi ayr›mc› uygulamalar:

- Vurgulanmas› gereken ilk nokta güvenilir izleme mekanizmalar›n›n bulunmama-
s›d›r. (Bu tür mekanizmalara sahip ülkelerde ise izlemenin salt ›rk temeline dayal›
olarak yap›lmas›.)

- Daha önce de belirtti¤im gibi, konut ve ifl bulmakta karfl›lafl›lan sorunlar ayr›m-
c›l›¤›n yafland›¤› iki temel aland›r. (Müslüman isimlerine benzerlik gösterenlerin ifl
görüflmelerine dahi ça¤›r›lmamas› uyar›c› bir örnektir.)

- Yeterli ibadet mekanlar›n›n ve defin alanlar›n›n sa¤lanmamas›.

- Kamuya aç›k alanlarda k›l›k-k›yafetten kaynaklanan k›s›tlamalar.

- Polisiye uygulamalar, keyfi arama-tutuklamalar  ve gümrük girifl noktalar›ndaki
ayr›mc› muameleler.
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- Kiflilerin sadece Müslüman olmalar›ndan veya öyleymifl gibi alg›lanmalar›ndan
dolay› taciz, vandalizm ve sald›r›lara maruz kalmalar›..

Hoflgörü ve Ayr›m Gözetmemeye  Kavramsal  Yaklafl›m

Demokrasinin en iyi yönetim flekli oldu¤u hususunda hemfikir gözükmekteyiz. De-
mokrasinin temel ve vazgeçilmez unsurlar›n› bir kez daha hat›rlamam›zda ise ko-
numuz aç›s›ndan fayda bulunmaktad›r: 

• Yarat›c›l›¤›n ve geliflimin temelini oluflturan kavramlar olan farkl›l›¤a hoflgörü ve
düflünce, ifade ve inanç özgürlü¤ü;

• Ortak sorumluluk bilincini art›ran bir unsur olan kat›l›m; 

• Yurttafll›k kimli¤inin tamamlay›c› ö¤esi olan dayan›flma;

• Görüfl farkl›l›klar›n› göz ard› etmeksizin sorunlar› çözmekte birliktelik sa¤layan
fleffafl›k.

Günümüzde ›rkç›l›k, yabanc› düflmanl›¤›, ayr›mc›l›k ve bunlara ba¤l› hoflgörüsüz-
lü¤e karfl› harekete geçme ihtiyac›n›n artt›¤›na tan›k olmaktay›z. Pek çok uluslara-
ras› örgüt ve sivil toplum kuruluflu gibi devletler de hoflgörü ve ayr›m gözetmeme
konusuna özel önem atfetmektedirler. Bu çabalar› memnuniyetle karfl›lasak da,
hastal›k tamamen iyilefltirilmedi¤i sürece bunlar etkisiz ya da yaln›zca geçici ola-
rak etkili olmaya mahkumdur.

‹nsan haklar› sisteminin merkezinde hoflgörü ve ayr›mc›l›k yapmama ilkelerinin
yatt›¤› su götürmez bir gerçektir. Bu ilkeler ayn› zamanda karfl›l›kl› sayg› kavram›y-
la da yak›ndan iliflkilidir. Karfl›l›kl› sayg›, insan haysiyeti bak›m›ndan eflitli¤in yan›
s›ra, insan haklar›ndan yararlanmada da eflitlik temeline dayan›r. Hoflgörü ve ay-
r›m gözetmeme ilkelerini göz ard› etmek bar›flç›l, güvenli ve istikrarl› toplumlar›n
çözülmesine yol açar ve devletleraras› iliflkilere de zarar verir. Di¤er taraftan, de-
mokrasi ve temel özgürlükler ile insan haklar›n›n korunmas›, hoflgörünün sa¤lan-
mas›yla ayr›m gözetmemenin bafll›ca teminat›d›r.

‹stanbul’da gerçeklefltirilen 2002 ‹KÖ-AB Forumunda da kabul edildi-
¤i gibi,  medeniyetler ve kültürler aras›nda bilgi ve karfl›l›kl› sayg› ek-
sikli¤inin dünyadaki istikrar ve bar›fl üzerinde çok önemli etkileri oldu-
¤unu tarih bize göstermifltir. Öte yandan, uyum ve refah›n artmas›,

ancak farkl› halklar›n iletiflimi öncelikli k›ld›¤›, birbirlerinin görüfllerini ve ç›karlar›-
n› ifade etmeye ve dinlemeye zaman ay›rd›¤›, farkl›l›klar› kabullenip hoflgörüyle
karfl›lad›¤› ve ayn› zamanda iflbirli¤ini güçlendirecek sa¤lam iliflkiler kurmaya yar-
d›mc› olabilecek ortak noktalar bulmaya çal›flt›¤› zaman mümkün olmaktad›r.

11 Eylül’deki trajik olaylar ve bu olaylar›n yank›lar›, kökleri derinlerde yatan önyar-
g›lar›n yeniden su yüzüne ç›kmas›n› engellemek için farkl› kültürler aras›nda hofl-
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görü ve anlay›fl›n güçlendirilmesi gere¤ini bizlere bir kez daha göstermifl bulun-
maktad›r. Terörizm eylemleri politik,  dinsel,  kültürel  veya  di¤er  hiç bir gerek-
çeyle aç›klanamaz  ya da hakl›  bulunamaz.

Öte yandan, tüm taraflar›n bak›fl aç›lar›, de¤erler ve ç›karlar aras›ndaki farklar› tar-
t›flmas› ve daha iyi anlamaya çabalamas› ihtiyac›n›n yan› s›ra, hoflgörünün pekifl-
tirilmesi ve kültürel çeflitlili¤in takdir edilmesi gere¤inin de giderek daha çok bilin-
cine var›lmaktad›r.

Farkl› kültürlerin paylaflt›¤› de¤erleri korumaya ve iyilefltirmeye ve uluslar ve halk-

lar içerisinde ve aras›nda hoflgörüyü, diyalogu ve iflbirli¤ini art›rmaya yönelik gay-

retlerimizde, ‹KÖ-AB Forumunun sonuçlar›n› hat›rlamak faydal› olacakt›r:

• “Kültürler, birbirlerini çeflitlilikleriyle tamamlar ve gelifltirirler. Bu nedenle, kül-

türler ve medeniyetler aras›nda uyum sa¤laman›n gereklili¤ine ve bu uyumun eri-

flilebilirli¤ine olan inanc›m›z› pekifltirmeliyiz.

• Uyumu ve dayan›flmay› güçlendirmenin ve ›rksal, dinsel ve kültürel önyarg›lar›n

önüne geçmenin bafll›ca yolu, ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesinde ve di¤er ilgili

insan haklar› belgelerinde benimsenmifl ortak evrensel de¤erlerin savunulmas› için

iletiflim ve iflbirli¤i yoluyla birbirini daha iyi tan›maktan geçer. Bu amaçla tüm si-

yasal organlar›n bu hedeflere ulafl›lmas›na katk›da bulunma konusunda ortak  yü-

kümlülü¤ü bulunmaktad›r. 

• Terörizmin hiç bir gerekçesi olamayaca¤›n› her f›rsatta tekrarlamal›y›z. Ayr›ca te-

rörizmin her flekli ve tezahürüyle mücadele etme ortak sorumlulu¤unu kabul et-

meliyiz.

• Kültürel önyarg›lardan ve politik ve ekonomik adaletsizliklerden kaynaklanan

problemleri belirlemekten ve evrensel bar›fl, refah ve istikrara katk›da bulunacak

çözümleri teflvik etmekten vazgeçmemeliyiz.

• ‹flbirli¤ini gelifltirme gere¤ini kabul etmeliyiz. Bunun için gerek ikili gerek çok ta-

rafl› mevcut çerçeveler kullan›lmaya devam edilmelidir.”

Müslüman âlemiyle H›ristiyan dünyas› veya Bat› ara-

s›nda giderek derinleflen fay hatlar›n› ortadan kald›ra-

rak, bu iki âlem aras›nda güven ve iflbirli¤ine dayal›

yap›c› iliflkiler kurmaya yönelik önemli bir güncel giriflim Medeniyetler ‹ttifak›d›r.

‹spanya ve Türkiye Baflbakanlar›n›n ortak önerisi olarak gündeme gelen Medeni-

yetler ‹ttifak› giriflimi, 2005 Temmuz ay›nda Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri

(BMGS) taraf›ndan yap›lan bir aç›klamayla hayata geçirilmifltir. 
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Medeniyetler ‹ttifak› giriflimi, Bat› ile ‹slam dünyas› aras›nda zaman içinde oluflan
ve gittikçe daha görünür hale gelen kutuplaflmay› ortadan kald›rmaya yönelik çö-
zümler üretmek temel amac›n› gütmektedir. Bu giriflim, farkl› kültürler aras›ndaki
ortak evrensel de¤erleri ortaya ç›karmak suretiyle karfl›l›kl› sayg›, anlay›fl ve hofl-
görüye dayal› bir iflbirli¤i ve uyum ortam› yaratmay› da hedeflemektedir. 

Gündeme geldi¤i günden bu yana artan bir görünürlük kazanan giriflim, bugün
kültürler ve dinler aras› diyalog ba¤lam›nda yollama yap›lan öncelikli projelerden
biri haline gelmifltir. Nitekim Danimarka karikatür krizi s›ras›nda aç›k bir flekilde
görülen ‹slam dünyas› ile Bat› aras›ndaki diyalog, sayg› ve anlay›fl eksikli¤inin gi-
derilmesi bak›m›ndan en fazla öne ç›kar›lan giriflim Medeniyetler ‹ttifak› olmufltur. 

Medeniyetler ‹ttifak› girifliminin k›sa, orta ve uzun vadede kayda de¤er bir fark ya-
ratabilmesi ve de¤iflik kültürlerle inanç sistemleri aras›nda diyalog yoluyla bir hofl-
görü ve sayg› ortam›n›n oluflmas›na katk›da bulunabilmesi için uygulama aflama-
s›nda mümkün olan en fazla say›da devletin ve uluslararas› aktörün sürece destek
vermesinin sa¤lanmas›n›n büyük önem tafl›d›¤›na inan›yorum.

Müslümanlara karfl› gerçeklefltirilen ciddi insan haklar› ihlalle-
riyle mücadele ba¤lam›nda bugüne kadar yap›lanlar›n alt›n›
çizmeden önce, evvela nelerin yap›lmas› gerekti¤ini ortaya

koymak daha uygun olacakt›r.

‹lk olarak, Bat› Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri sorunun varl›¤›n› kabul etmeli ve
çok yönlü bir yaklafl›m benimseme hususunda kararl› olmal›d›r. 

‹kinci olarak, Müslümanlara karfl› hoflgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla mücadele konu-
sunda entelektüel ve fikri mücadelenin öneminin fark›na var›l›p, de¤er sistemleri
ve alg›lama alanlar›nda sa¤lam bir stratejinin oluflturulmas› gereklidir. 

Üçüncü olarak, nefret suçlar›n› genifl biçimde tan›mlay›p, bu alandaki veri aç›¤›n›n
giderilmesi gerekmektedir. (Nefret suçlar›na dair verilerin toplanmas›, de¤erlendi-
rilmesi ve ilgili kurum ve kurulufllara da¤›t›lmas›.)

Dördüncü olarak, yeterli yasal düzenlemeler yap›lmal› ve bu düzenlemeler etkin bir
biçimde uygulanmal›d›r. Ulusal mevzuatlarla birlikte uluslararas› yükümlülüklerin
ve üzerinde mutab›k kal›nm›fl normlar›n da uygulanmas› gerekmektedir. 

Beflinci olarak, nefret suçlar›n›n rapor edilmesi ve kaydedilmesiyle ilgili k›staslar
aç›k biçimde ortaya konmal› ve nefret suçlar›n›n kolluk kuvvetlerine bildirilmesi
özendirilmelidir.

Alt›nc› olarak, Müslüman topluluklar›n ve sivil toplum örgütlerinin yetkinliklerinin
artt›r›lmas›, yerel ve ulusal makamlarla iflbirli¤i imkanlar›n›n gelifltirilmesi gerek-
mektedir.
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Özel önem arz eden di¤er bir husus da e¤itimdir. Özellikler genç nesillere yönelik
hoflgörü, anlay›fl ve karfl›l›kl› sayg› konular›n› kapsayan e¤itim programlar› ortaya
konmal›d›r. E¤itimle ilgili olarak yasa uygulay›c›lar›n da benzer programlara kat›l-
malar› sa¤lanmal›d›r. 

Bunlara ilaveten, ‹slam dinini ve Müslümanlar› ilgilendiren kamu söylemi ile ilgili
olarak iki noktan›n alt› önemle çizilmelidir:

a) Siyasal retorik: Hem hükümetteki hem de muhalefetteki sorumluluk sahibi siya-
setçiler do¤ru ve önyarg›s›z bir söylemin önemini ortaya koymal› ve baflta nefret
içerikli ifadeler olmak üzere her türlü ayr›mc› ve afl›r›l›k yanl›s› yaklafl›mdan uzak
durmal›d›rlar. 

b) Medya: Medya kültürler ve dinler aras› diyalogun gelifltirilmesi ve uyum konu-
sunda çok olumlu roller üstlenebilecek bir konumdad›r. Sorumluluk sahibi gazete-
cilikten beklenen de elbette budur. Öte yandan, medya yanl›fl, yan›lt›c› ve geçersiz
mesajlar› izleyenlerine iletmekle çok olumsuz ve ayr›flt›r›c› bir rol de üstlenebilir.
Bu bak›mdan hükümetler, ifade özgürlü¤üne sayg› gösterirken, özerk iç denetim
yetene¤i olan ba¤›ms›z medya organlar›n›n kuruluflunu cesaretlendirip destekle-
melidirler. 

Son olarak uyum politikalar›ndan bahsetmek do¤ru olur. Müslüman topluluklar
kendilerini evlerindeymifl gibi hissettikçe ve Bat›l› toplumlarla gerçek bir biçimde
kaynaflma sa¤lad›kça, afl›r›l›klar› güçsüz k›lmak, radikal yaklafl›mlar› etkisiz hale ge-
tirmek ve d›fllanm›fll›k, reddedilmifllik ve damgalanm›fll›k hislerini ortadan kald›r-
mak çok daha kolay olacakt›r. 

Avrupa’n›n uyum ve entegrasyon politi-
kalar› alan›nda baflar›l› olamad›¤› bir
gerçektir. Hedef çok kültürlü toplumlar
yaratmak iken, ortaya ‘paralel topluluk-
lar’ diye ifade edebilece¤imiz birbirini
d›fllayan gruplardan oluflan toplumlar
ortaya ç›km›flt›r. Müslümanlar› kültürel
gettolara hapseden bu duruma nas›l ça-
re bulunabilir? Bence bu sorunun ceva-
b› yurttafll›k bilincinin gelifltirilmesinde
ve yap›sal uyumun (entegrasyonun)
gerçeklefltirilmesinde yatmaktad›r.
Müslüman göçmenler kendilerini içinde
bulunduklar› topluma ait hissetmeli,
hayat›n tüm alanlar›na ve karar alma
mekanizmalar›na etkin bir biçimde kat›-
labilmelidir. Di¤er bir deyiflle, farkl› grup-
lar aras›nda karfl›l›kl› anlay›fl›n gelifltiril-
mesiyle oluflacak kaynaflm›fl toplumlar
hem hoflgörünün tesisini teflvik edecek
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ve daha da önemlisi farkl› bak›fl aç›lar› ve kökenlere karfl›l›kl› sayg›y› sa¤layacakt›r.
Burada anahtar kavram karfl›l›kl›l›kt›r. 

Öte yandan Müslüman topluluklar da kendi paylar›na düflen sorumlulu¤u yerine
getirmeli, içinde bulunduklar› toplumlar›n ça¤dafl de¤erlerini benimsemeli ve ken-
dilerini radikalizmden, fliddetten ve terörizmden uzak tutmal›d›rlar. Böylesi bir ta-
v›r yanl›fl anlafl›lmalar›n ortadan kald›r›lmas›na yard›mc› olacak ve dolay›s›yla fark-
l›l›klara sayg›y› da beraberinde getirecektir. 

Hoflgörünün ve çok kültürlülü¤ün önündeki gerçek tehdit afl›r›l›k yanl›lar›ndan
kaynaklanmaktad›r. Bu noktada hükümetler ve kamuoylar› uyan›k olmal›d›r. Bar›fl-
ç›l bir toplumda bir arada yaflam›n gerçekleflmesi için diyalog kurmak istemeyen
gruplara ulaflmam›z ve ça¤dafl toplumlar›n önemli bir özelli¤inin farkl›l›klara ta-
hammül oldu¤unu anlamak ya da ö¤renmek istemeyen kimseleri de e¤itmemiz
gerekmektedir.

Görebildi¤im kadar›yla, hükümetlerin, siyasetçilerin ve
genel olarak kamuoyunun ‹slamofobiyle ve Müslüman-
lara karfl› hoflgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla mücadelenin na-

s›l yürütülece¤i hususundaki kafa kar›fl›kl›¤› henüz tamamen ortadan kalkmam›flt›r.

Buna karfl›n, kabul etmek gerekir ki bu sorunun varl›¤› ve çözümlenmesi gerekti¤i
hususunda artan bir bilinçlenme söz konusudur. Ancak tutarl› ve kapsaml› politi-
kalar uygulanmak bir yana, henüz oluflturulamam›flt›r bile. 

Ne yap›lmas› gerekti¤i hakk›nda daha önce alt›n› çizdi¤im noktalar›n anlaml› bir
çerçeve içinde uygulanmas› gerekmektedir. Bugün için bu noktan›n çok gerisindeyiz. 

Fakat bu gözlem hiçbir fley yap›lmad›¤› anlam›na da gelmemektedir. Bu çerçevede
Bat›l› ülkelere gerçeklefltirdi¤im inceleme ziyaretleri s›ras›nda dikkatimi çeken ba-
z› iyi uygulamalardan bahsetmek isterim. 

a) Hemen hemen tüm Bat›l› ülkelerde ›rkç›l›k ve ayr›mc›l›kla ilgili mevzuat bulun-
makta, fakat ‹slamofobi ile ilgili hükümlere rastlanmamaktad›r. Var olan yasal
mevzuat›n gözden geçirilmesi ve ‹slamofobiyi de ayr› bir nefret suçu olarak tan›m-
layacak biçimde standardizasyona gidilmesi tavsiyeye flayand›r. 

b) Baz› Avrupa ülkeleri Müslümanlara karfl› hoflgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla müca-
dele alan›nda belli ulusal eylem planlar› gelifltirmifllerdir. Bunlar övgüye de¤erdir.
Bu planlar tam bir biçimde uygulanmal› ve sonuçlar› kamuoyuyla genifl biçimde
paylafl›lmal›d›r. 

c) Baz› ülkeler “Eflit Muamele Komisyonlar›; Irkç›l›k ve Yabanc› Düflmanl›¤› ‹zleme
Merkezleri; Toplumsal ‹liflkiler Daireleri; Müslüman ‹badet Komisyonlar›; Uyum
Konseyleri; Ayr›mc›l›¤a Karfl› Ba¤›ms›z Teflekküller; Uyum ve ‹nanç Birimleri; Uyum
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ve Eflit Haklar Komisyonlar›; ‹nanç Topluluklar› Kapasite Oluflturma Fonlar›, vs.” gi-
bi isimler alt›nda pek çok özel organlar oluflturmufllard›r. Bu tarz giriflimler de öv-
güye de¤er olmakla birlikte, bu organlar›n ço¤u genel nitelikte olup, ‹slamofobiy-
le özel olarak ilgilenmemektedir. Önemli olan›n etkin uygulama oldu¤unu söyle-
meye ise gerek bile bulunmamaktad›r. 

d) Müslüman topluluklarla iletiflime geçmenin ve bu topluluklar›n yetkinliklerini
artt›rman›n gere¤i konusu da giderek kabul görmektedir. Bu çerçevede, Müslüman
sivil toplum kurulufllar›yla gerçeklefltirilmesi gereken etkileflim de dikkate al›nmal›d›r. 

e) Hükümetler, en az›ndan retorik düzeyinde, dini de¤erlere sayg›, kültürler ve din-
ler aras› diyalog ve uyum, e¤itimin önemi ve güçlü siyasal liderlik gibi hususlar›n
önemini kabul etmektedirler. Bunlar›n sadece sözde kalmay›p uygulamaya da ge-
çirilmesi temenni olunur.

f) Son olarak, gerçek ve kal›c› entegrasyonun nas›l sa¤lanaca¤› hakk›ndaki yo¤un
tart›flman›n bizatihi yap›l›yor olmas›n›n dahi sa¤l›kl› bir ilk ad›m oldu¤unu belirt-
meliyim. Samimi arzum, at›lacak yeni ad›mlar›n daha k›s›tlay›c› politikalara de¤il;
gerçek, yap›sal ve yurttafll›k bilincine dayal› bir entegrasyona yönelik olmas›d›r.

Sonuç

En baflta yapmam›z gereken, var olan veya kimilerinin Müslüman toplumlar ile di-
¤erleri aras›na koymak istedi¤i engelleri aflmakt›r. Irkç›l›k ve ‹slamofobinin yanl›fl
taraf›nda durmaktan kaç›nmal›y›z. Ac›mas›zca sarf edilen kelimelerin ve sayg›s›z
hareketlerin önyarg›yla örülmüfl engeller yaratt›¤›n›n bilincinde olmal›y›z.

Öte yandan, Birleflmifl Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan’›n da ifade etti¤i
gibi, “hoflgörüsüzlü¤ü unutmal›y›z”. Hoflgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla mücadelede
kimse yans›z olamaz ve olmamal›d›r.

Son olarak, hoflgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla mücadelede önceden kabul edilmifl ku-
rallar ve kararlara riayet etmenin önemini kabul etmeliyiz. Duyars›zl›k kültürüne
karfl›, uyum kültürü oluflturmal›y›z.

Hoflgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla mücadeleyi salt sözcüklerle de¤il, ayn› zamanda hu-
kuki eylemler, entegrasyon kampanyalar›, uyum ve “öteki”ne sayg›yla ve do¤ru
araçlar› kullanarak yapmal›y›z. Bu u¤urda ilham kayna¤›m›z nefretin karanl›¤› de-
¤il, bilginin ›fl›¤› olmal›d›r. Baflka bir ifadeyle, nefret ve düflmanl›¤a dair ezberledi-
¤imiz her fleyi unutmal›y›z.
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Avrupa Evrenselcili¤i ‹ktidar›n Retori¤i

Volkan YARAMIfi*

Dünya-sistem teorisiyle tan›nm›fl olan Wallerstein, ‘‘Avrupa Evrenselcili¤i/‹ktidar›n
Retori¤i’’ adl› kitab› ile de mevcut sisteme elefltirel bir gözle bakarak muhalif kim-
li¤ini korumaya devam etmektedir. Yazar, günümüzdeki evrenselcilik alg›s›n›n Av-
rupa-merkezli oldu¤unu aç›klamakta ve bu alg›n›n ‘‘evrensel evrenselcilik’’ olarak
sunulmas›n›n nedenlerini tarihsel, siyasal ve ekonomik boyutlar›yla incelemekte-
dir. Bunun yan›nda evrensel evrenselcili¤e ulaflman›n yollar›n› da aramaktad›r. 

Wallerstein’i böyle sarih bir evrensel evrenselcili¤e ulaflma çabas› içerisine iten en
önemli etken mevcut dünya-sistemine alternatifin bu yolla gerçekleflece¤ini dü-
flünmesidir. ‘‘E¤er mevcut dünya-sistemine alternatif oluflturacaksak evrensel ev-
renselcili¤i ilan edecek ve kurumsallaflt›racak olan yöntemi bulmak zorunday›z’’ (s. 13).

Avrupa Evrenselcili¤i, dört ana bölümden oluflmaktad›r. Birinci bölüm ‘‘Müdahale
etmek kimin hakk›?’’, ikinci bölüm ‘‘Oryantalist olmamak mümkün mü?’’, üçüncü
bölüm ‘‘Hakikati nas›l biliriz?’’, son bölüm de ‘‘Fikirlerin iktidar›, iktidar›n fikirleri:
Vermek mi Almak m›?’’ bafll›¤› alt›nda yaz›lm›flt›r. Kitab›n sadece bölüm bafll›klar›
dikkate al›nd›¤›nda dahi elefltirel perspektifle kaleme al›nd›¤› ve var olan dünya-
sistemini sorgulay›c› bir yöntemle yaz›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.

Günümüzde müdahalecilik diye adland›rd›¤›m›z durumun derin kökleri oldu¤unu
söyleyebiliriz. Tarihsel anlamda kapitalizmin ortaya ç›k›fl› beraberinde dünyaya ya-
y›lmay› da getirmifl ve müdahalecilik sorunsal› ortaya ç›km›flt›r. Müdahalecilik so-
runsal› tematik düzeyde birçok çeliflkiler bar›nd›rmaktad›r. Bu ba¤lamda ‘‘kimler
taraf›ndan, ne flekilde ve ne zaman müdahale edilebilir?’’ sorusu üzerine odakla-
n›lmal›d›r. Yazar birinci bölümde müdahalecilik sorunsal›n› irdelemekte ve on al-
t›nc› yüzy›l ‹spanyas›nda yaflam›fl olan Las Casas ile Sepülveda aras›nda geçen te-
matik düzeydeki tart›flmalar› ele almaktad›r.

Sepülveda çal›flmas›n›n oda¤›na ‹spanyol yay›lmac›lar›n Amerika k›tas›na müda-
halelerinin meflruiyetini, Las Casas ise çal›flmas›n›n merkezine Sepülveda’n›n kur-
maya çabalad›¤› meflruiyetin yanl›fllar›n› koymufltur. Sepülveda ‹spanyol müdaha-
lecili¤inin dört temel meflruiyet aya¤›n›n oldu¤unu öne sürmüfltür. Bunlar ‘‘Öteki-
lerin barbarl›¤›, evrensel de¤erleri çi¤neyen uygulamalara son verme, öteki zalim-
ler aras›nda kalan masumlar› koruma ve son olarak da evrensel de¤erlerin yay›l-
mas›n›n olanaklar›n› yaratma’’ (s. 20) olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Las Casas ise
bu argümanlara karfl› ç›km›flt›r. Sepülveda’n›n argümanlar›n› dikkate ald›¤›m›zda
muktedirlerin söylemlerinin do¤rusal bir flekilde devam etti¤i ç›kar›m›nda buluna-
biliriz. Hatta o tarihten bu yana tart›flmaya hiçbir fley eklenmemifltir (s. 24).
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1 Dekolonizasyon kavram› yerine kul-
lan›lmaktad›r. Ba¤›ms›zl›k sömürgeci
devletlerin tasarrufundan ayr› bir fle-
kilde sömürge devletlerin öznel hare-
ketleriyle gerçekleflmesinden dolay›
sömürgesizlefltirme kavram› kullan›l-
m›flt›r. 

Muktedirlerin müdahalelerini meflrulaflt›rmak için kulland›klar› retorik, on alt›nc›
yüzy›ldan yirminci yüzy›l›n ortalar›na kadar yani sömürgesizlefltirmenin1 ortaya
ç›kmas›na kadar Sepülveda’n›n tezleri üzerine infla edilmifltir. Sömürge devletler,
sömürgesizlefltirme hareketine girmeleri ve BM’ye üye olmalar›yla sisteme dâhil
olmufllard›r. Fakat bu devletlerin sisteme dâhil olmas› onlar›n, Bat›l› muktedirler
aç›s›ndan ötekiliklerinin önüne geçememifltir. Sömürge devletlerin ba¤›ms›zl›klar›-
n› kazanmas›ndan dolay› Bat›l› muktedirler Sepülveda’n›n dört meflrulaflt›r›c› ö¤-
retisinin yan›na ‘‘insan haklar›’’ kavram›n› eklemifllerdir (s. 26). Bu noktada mukte-
dirlerin retori¤i biçim olarak de¤iflmiflse de öz olarak de¤iflmemifltir.

Günümüzde yaflanan müdahaleci¤in meflruiyet sorunu asl›nda günümüzün bir so-
runu de¤ildir. ‘‘Karfl› karfl›ya kald›¤›m›z fley, dünya-sisteminin yarg›sal ve ahlaki
kodlar›n›n teorilefltirilmesinin tarihsel bir tekrar›d›r’’(s. 28). Müdahalecili¤e meflrui-
yet aray›fl› on alt›nc› yüzy›lda do¤al yasa ve H›ristiyanl›k, on dokuzuncu yüzy›lda
uygarlaflt›rma misyonu, yirminci yüzy›lda insan haklar› ve demokrasi kavramlar›
üzerinden gerçeklefltirilmifltir (s. 39). Sonuç olarak günümüz evrenselcili¤i aktif-
özne bir toplumun pasif-nesne topluma müdahalelerini meflrulaflt›rma giriflimin-
den baflka bir fley de¤ildir. Bu yüzden günümüz evrenselcili¤i evrensel evrenselci-
likten uzakta, özcü Avrupa merkezli bir evrenselciliktir. Avrupa evrenselcili¤inin
ötesine geçebilmek küresel evrenselcili¤i yaratmakla olacakt›r.

Yazar bu tikelin yaratt›¤› evrenselcili¤in önüne geçebilmenin yolunu kitab›n ikinci
bölümünde ‘‘Oryantalist olmamak mümkün mü?’’ sorusunu sorarak irdelemifltir.
Burada sadece oryantalist olmaman›n de¤il, ayn› zamanda oksidentalist olmama-
n›n da gerçeklefltirilebilirli¤i üzerinde düflünmek gerekmektedir. Belli bir tikelin öz-
cü davranmas›n›n evrensel evrenselcili¤in önündeki en büyük engel oldu¤unu
söyleyebiliriz.

Bat› ile Do¤u aras›nda var olan epistemolojik ve ontolojik ayr›m bat›l›lar›n kendi-
lerini yüksek uygarl›klar olarak görmesinin bilimsel altyap›s›n› haz›rlam›flt›r. Bu bi-
limsellik on sekizinci yüzy›ldan itibaren oryantalizm ile tecessüm ederek sömürge-
cili¤i meflrulaflt›rm›flt›r. Yani bask›n olanlar, kendilerini ahlaki ve tarihi olarak hak-
l› görmeye ve sistem içerisinde üretilen iktisadi art›¤›n gerçek sahibi olarak hisset-
meye bafllam›fllard›r (s. 45). 

Oryantalistler sorunsallar›n›n araflt›rma nesnesi olarak Do¤u’yu alm›fllar ve tema-
tik düzeyde bu nesnenin özcü alg›lan›fl›n› benimsemifllerdir (s. 47). 1945 sonras›
Do¤u’da bafllayan sömürgesizlefltirme hareketi, problematik düzeyde Do¤u’yu
nesne olmaktan ç›karmas›n›n yan›nda tematik düzeyde de özcülü¤ün elefltirilme-
sine yol açm›flt›r. Sömürgesizlefltirme hareketi pasif-nesne olarak görülen öznenin
pasiflikten kurtulmas›n› sa¤lam›flt›r. Sömürge devletlerin pasiflikten kurtulmas›na
ra¤men özne konumuna gelememifl olmas›, Partha CHATTERJEE’nin deyimiyle
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‘‘Bat› biliminin Ayd›nlanma sonras› kurulan nesnelefltirici bilgi yap›lar›n› kabul et-
mifl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r’’. Yani sömürgesizlefltirme hareketlerinin ayn›
zamanda modernleflme hareketini de içermesi öznel bir özne olmas›n›n önünde
engel teflkil etmifltir. 

Edward W. Said’in vurgulad›¤› oryantalizme verilecek cevab›n oksidentalizm olma-
mas› gerekti¤i söyleme Wallerstein de kat›lmaktad›r. Wallerstein, oryantalizmin
Avrupa merkezli bir evrenselcilik oldu¤unu söylemesinin yan›nda oksidentalizmin
de ‘‘anti-Avrupa merkezci Avrupa merkezcilik’’ oldu¤unu söylemektedir (s. 58). Öz-
cülük aç›s›ndan bak›ld›¤›nda oryantalizm ve oksidentalizmin pek farkl› olmad›¤›n›
ifade edebiliriz.

Yazar, özcü evrenselcili¤e karfl› ç›karken evrensel evrenselcili¤e ulaflman›n müm-
kün olup olmad›¤›n› veya evrensel sarih bir evrenselcili¤in var olup olmad›¤›n› sor-
gulamaktad›r.  ‘‘Evrensel de¤erler ad› verilen bir fley var m›d›r?, ve e¤er varsa, ne
zaman ve hangi koflullar alt›nda onlar› bilebiliriz? yani oryantalist olmamak müm-
kün müdür?’’ (s. 55) sorular›n› sorarak evrenselcilikle özcü tikelcilik aras›nda var
olan ayr›l›¤a ve belirsizli¤e dikkat çekmifltir. ‘‘Bu belirsizli¤i entelektüel olarak ra-
dikal bir görececilik doktrini ileri sürerek çözebiliriz.’’(s. 56) Yani hiçbir gerçe¤in
gerçekte evrensel olmad›¤›n› söyleyebilir ve bu noktada bütün do¤rulara eflit ge-
çerlilik atfetmek mümkündür. Fakat hiçbir fleyin evrensel olamayaca¤›n› iddia eden
radikal görececiler de bir anlamda özcü davranm›fl olmakta yani evrensel bir do¤-
runun olmayaca¤›n› söyleyerek tikelci evrensel bir yaklafl›m benimsemektedirler.
Wallerstein de bu radikal görececilerin makul bir durufl göstermediklerini ifade et-
mifltir (s. 57). Yazar›n evrenselcilik ba¤lam›nda görececilere getirdi¤i elefltiri ayn›
zamanda post-modernistlere getirilmifl elefltiri olarak da de¤erlendirilebilir.

Evrenselcilikle tikelcilik aras›ndaki ayr›m›n ortaya ç›kmas› modern dünya-sistemi-
nin bir ürünüdür. ‘‘Bu sistem, Avrupa’n›n ve Amerika K›tas›’n›n uzun on alt›nc›
yüzy›l›nda ortaya ç›km›fl olan bir kapitalist dünya-ekonomidir.’’(s. 58) Yani Do¤u ile
Bat› aras›ndaki epistemolojik ayr›mdan öte Bat› epistemolojisinin oluflumunda ka-
pitalist dünya-ekonomi temel bir rol oynam›flt›r. Kapitalist dünya-ekonominin var-
l›k sebebi 1945 sonras›nda sömürgesizlefltirme hareketi ve daha sonra yaflanan
krizler neticesinde sorgulanmaya bafllanm›flt›r. Bat› kapitalist sisteminin yap›sal bir
krize girmesi Bat› epistemolojisinin de sorgulanmas›n› do¤urmufltur.

Wallerstein günümüz dünya-sistemin sonunun geldi¤ini ve yeni kurulacak dünya-
sistemin oryantalist bilgi yap›lar›ndan ar›nd›r›larak diyalektik bir flekilde kurulma-
s› gerekti¤ini vurgulamaktad›r (s. 59-60). Yazar bu diyalekti¤e ulaflma yolunda bir
manifesto sunmam›fl fakat bu diyalekti¤in evrensel olan› tikellefltirmeme (radikal
görececi bakmama) ile tikel olan› evrensellefltirmeme (oryantalist veya oksidenta-
list bakmama) aras›nda süregelen sorgulanmaya aç›k sentez ile kurulmas› gerekli-
li¤ine vurgu yapm›flt›r (s. 60).
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Bu sorgulanmaya aç›k sentezin önündeki engel on sekizinci ve on dokuzuncu yüz-
y›lda oryantalizm iken yirminci yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren ‘‘bilimsel evren-
selcilik’’ olarak karfl›m›za ç›km›flt›r. Wallerstein kitab›n üçüncü bölümünde ‘‘Haki-
kati nas›l biliriz?’’ sorusunu sorarak da bilimsel evrenselcili¤in evrensel evrenselci-
lik olup olmad›¤›n› tart›flmaktad›r. Bilimsel evrenselcilik ve epistemolojik devrimin
önemini anlaman›n yolu onu modern dünya-sistemin yap›s› içerisinde analiz et-
mekten geçmektedir (s. 62). Kapitalist dünya-ekonomide yaflanan yap›sal kriz bi-
limsel evrenselcili¤in verilili¤inin sorgulanmas›na yol açm›flt›r.

Wallerstein kapitalist dünya-sistemin yaflam›fl oldu¤u krizin mevcut bilgi yap›la-
r›nda da etkisini gösterece¤ini vurgulamaktad›r. Bu çerçevede kapitalist dünya-
sistemin içinde bulundu¤u krize de¤inilmifltir. ‘‘Sistem içerisinde üç temel üretim
maliyeti çeflidi vard›r: Personel, girdi ve vergilendirme’’ (s. 65). Bu maliyetlerin art-
mas› kapitalist dünya-ekonominin varl›k nedenini afl›nd›rmaktad›r. Dolay›s›yla kü-
resel bir kazanç s›k›flmas› sonucu içinde bulundu¤umuz yap›sal kriz ortaya ç›km›fl-
t›r (s. 65).

Yak›n zamana kadar üretici, üretimin yap›ld›¤› mekân› daha düflük maliyetli per-
sonelin oldu¤u yere tafl›ma yoluyla personel maliyetlerinin artmas› sorununun
önüne geçmifltir. Kapitalist dünya-sistemi günümüz dünyas›nda demografik aç›-
dan alan problemiyle karfl› karfl›yad›r. Düflük maliyetli personel çal›flt›r›lacak alan-
lar›n daralmas› sebebiyle personel ücreti maliyetleri kaç›n›lmaz bir flekilde artmak-
tad›r (s. 66). 

Girdilerin üretim alan›na sokulmas›nda ve ürünlerin da¤›t›lmas›nda gerekli ve dai-

ma ertelenmifl olan altyap› maliyetleri, ekolojik kayg›lar›n toplum nezdinde ön pla-

na ç›kmas› ve ham maddelerin küresel olarak tükenmesi durumu girdi maliyetle-

rinin artmas›ndaki en önemli etkenlerdir (s. 67).

Vergilendirme maliyetlerinin artmas›, Emmanuel TODD’un deyimiyle, dünyada ya-

flanan ‘‘Zihniyet Devrimi’’nin uzant›s› olarak ortaya ç›km›flt›r. Özellikle düflük mali-

yetli personelin yaflad›¤› Bat› d›fl› ülkelerde demokratikleflme ile e¤itim ve sa¤l›k

harcamalar›n›n artmas› vergilendirmenin de artmas›na neden olmufltur. Bu çerçe-

vede ‘‘Neoliberalizm’’ hareketinin son yirmi befl y›ldan beri gerçeklefltirmeye çal›fl-

t›¤› çaban›n, personel maliyetlerini azaltmak, üretim maliyetlerini yani girdileri

azaltmak ve vergi tabanlar›n› afla¤› çekmek oldu¤unu söyleyebiliriz (s. 67).

Dünya-sistemin içinde bulundu¤u yap›sal kriz ile bilgi yap›lar›n›n, dünya üniversi-
te sistemlerinin ve var olan Avrupa evrenselcili¤inin son versiyonu olan bilimsel
evrenselcili¤in do¤rudan iliflkisi vard›r (s. 67). Modern dünya üniversitelerinin
oluflturduklar› bilgi birikimleri (külliyat) bilimsel evrenselcili¤e, dolay›s›yla Avrupa
evrenselcili¤ine hizmet etmifltir. Dünya- ekonominin büyümesiyle daha fazla e¤i-
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tilmifl personele ihtiyaç duyulmufl ve tarihsel anlamda elitlerin dâhil oldu¤u mo-
dern üniversite sistemi halk kitlelerinin de dâhil olabildi¤i bir yer halini alm›flt›r. Elit
olmayan kesimin de üniversite sistemine dâhil olmas› kapitalist sistemin e¤itilmifl
eleman ihtiyac›na yönelik olarak gerçekleflmifltir. Bu durum ayn› zamanda üniver-
site evrensel bilimselcili¤inin önüne geçerek üniversitelerin ‘‘orta okullaflmas› (se-
condary-school-ization)’’ e¤ilimini ortaya ç›karm›flt›r (s. 75).

Modern dünya-sistemin 1970’lerde geçirdi¤i yap›sal kriz, kurumsal bir krize yol aç-
m›fl ve üniversitelerin bilgi yap›lar› elefltirilmifltir. Yani 1945 sonras›nda muktedir-
lerin retori¤ine -bilimsel do¤ru oldu¤u iddia edilen fleyleri göstererek, tek bir ras-
yonaliteden bahsederek- meflruiyet sa¤layan modern üniversite sistemi, kapitaliz-
min yap›sal krize girmesiyle birlikte kurumsal bir krize girmifltir. Bu krizle beraber
dört yüzy›ldan beri süregelen modern bilimin do¤rusall›¤› sorgulanmaya bafllan-
m›flt›r (s. 76). Bilgi yap›lar› modern dünya-sistemin bir parças› olmas›ndan dolay›
dünya-sistemin geçirdi¤i yap›sal kriz, bilgi yap›lar›n›n da geçirdi¤i yap›sal krizdir
(s. 78).

Wallerstein kitab›n son bölümünde muktedirlerin iktidarlar›n› meflrulaflt›rmak için
ortaya att›¤› ve tarihsel olarak birbirlerinin yerine ikame eden fikirleri sistematik
bir flekilde analiz etmektedir. Yani ‘‘barbarlara karfl› evrensel de¤erlerin uygulan-
mas›na inananlar›n hakk›; Oryantalizmin özcü tikelcili¤i; ve bilimsel evrenselci-
lik’’(s. 79). Ayr›ca Avrupa evrenselcili¤inin ötesine geçebilecek evrenselcili¤in olufl-
mas›nda entelektüel toplulu¤unun üzerine düflen görevlere de de¤inmifltir. 

On alt›nc› yüzy›lda kapitalizmin yay›lmaya bafllamas›yla barbarlara karfl› müdaha-
le hakk› türetilmifl ve yap›lacak müdahalenin barbarlar› ‘‘özgürlefltirece¤i’’ söylemi
hâkim olmufltur. Sepülveda H›ristiyanlaflt›rmak için yap›lan bask›n›n, Amerika k›-
tas› yerlilerinin en büyük kazan›m› oldu¤unu ileri sürmüfltür (s. 81). Sepülveda re-
tori¤inin y›pranmaya bafllamas› ile Avrupa evrenselcili¤inin ikinci dayana¤› olan
oryantalizm olgusu on sekizinci yüzy›ldan itibaren devreye girmifltir. Modernleflme
projesini benimseyen ve teknik olarak ‘‘Bat›l›laflan’’ Bat› d›fl› dünyan›n bir kesimi,
oryantalizmin unsurlar›n› içsellefltirmesine ra¤men Bat› ile eflit konuma gelememifl
ve bu yüzden oryantalizm argüman› da afl›nmaya bafllam›flt›r. Oryantalizmin özcü
tikelcili¤inin aç›¤a ç›kmas› dünya-sistemin meflruiyetini sa¤lamada baflka bir yol
aramas›na neden olmufltur. ‹ktidar›n retori¤inin meflrulu¤unu sa¤layan son alan
göreceli olarak kültürün d›fl›nda kalan bir kavram olan bilimsel evrenselcilik ol-
mufltur (s. 85).

Yazar bütün bu retori¤in d›fl›na ç›kabilmenin, yani Avrupal› olmayan; fakat ayn›
zamanda evrensel olan bir evrenselcili¤i yakalaman›n gereklili¤ini vurgulamakta-
d›r. Yani Bat›’n›n verdi¤i, di¤erlerinin ald›¤› dünyadan ziyade herkesin verdi¤i ve
herkesin ald›¤› daha eflitlikçi bir dünyada yaflaman›n yollar› aranmaktad›r (s. 87).
Böyle bir dünyaya ulaflmakta en önemli görev entelektüellere düflmektedir. Ente-
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2Amerikan istisnac›l›¤›: ABD’nin aflk›n
bir amaca ve di¤er devletlerden farkl›

haklara sahip oldu¤unu varsayarak
müdahalelerin meflrulaflt›r›lmas›

giriflimidir.

3Bir devletin flüphe ve olas›l›klardan
hareket ederek ve muhtemel tehdit

varsay›m›n› düflünerek baflka bir
devlete  müdahale etmesi durumu .

lektüel, ‘‘Hakikatin aray›fl›nda bir analizci; iyinin ve güzelin aray›fl›nda bir ahlak in-
san›; ve hakikati iyi ve güzel ile birlefltirme arzusunda olan bir siyaset insan›’’ (s.
87) olmal›d›r. Entelektüeller analiz yaparken rasyonalitenin özcülü¤ünü elefltirme-
lidir. Bunun yan›nda radikal görececi bir bak›fl aç›s› da benimsememeleri gerek-
mektedir.

Wallerstein, Avrupa evrenselcili¤i diye adland›rd›¤› bu dönemin sonuna gelindi¤i
haberini vermekte; fakat gelecekte gerçekleflecek sistemin nas›l olaca¤› konusun-
da kesin bir öngörüde bulunmamaktad›r. Ulafl›lacak yeni evrenselcilik fleklinin ‘‘al-
mak ve vermek’’ dünyas›ndan oluflabilece¤ini, yani evrensel evrenselcilikler a¤›n›
and›racak olan evrenselcilikler çoklu¤u dünyas› olabilece¤ini söylemekte; ancak
mevcut dünya-sistemden daha h›rç›n yeni bir hiyerarflik ve eflitsizlikçi dünyan›n
oluflabilece¤i alternatifini de düflünmek gerekti¤ini ifade etmektedir (s. 91).

Wallerste›n’in Avrupa evrenselcili¤i kitab› üzerinden 11 Eylül sonras› dünyay› yo-
rumlaman›n aç›klay›c› bir yönü oldu¤unu söyleyebiliriz. 11 Eylül sonras› Sepülve-
da doktrini (barbarlara müdahale etme hakk› ve bu hakk›n barbarlar›n yarar›na ol-
du¤u söylemi), oryantalizmin özcülü¤ü (uygarlaflt›rma misyonu) ve bilimsel evren-
selcilik (rasyonel yönetim biçimi: Demokrasi) retori¤inin hepsi birden kullan›lmak-
tad›r. Burada bir nüans› vurgulamak gerekirse Sepülveda doktrininin daha yo¤un
kullan›ld›¤›n› ifade edebiliriz. American Exceptionalism2 ve Preemptive3 müdahale
kavramlar›n›n ortaya ç›kmas›, Sepülveda doktrinin yeniden canlanmas› olarak
okunabilir. ABD’nin Sonsuz Özgürlük Operasyonu ad› alt›nda gerçeklefltirdi¤i ope-
rasyonlarda da bu üç birbirinden farkl›; fakat birbiriyle do¤rudan ba¤lant›l› reto-
riklerin üçü de kullan›lm›flt›r. Bu durum Avrupa evrenselcilerinin, yeni bir retorik
üretemedi¤inin dolay›s›yla dünya-ekonominin yap›sal krizine ba¤l› olarak kurum-
sal ve retorik düzeyde krizin içerisinde oldu¤unun kan›t›d›r.

*Avrupa Evrenselcili¤i/‹ktidar›n Retori¤i
Immanuel Wallerstein,  Aram Yay›nc›l›k, ‹stanbul, 2007
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Stratejik Öngörü Dergisi
Makale Yaz›m Kurallar›

- Makaleler için herhangi bir sayfa s›n›rlamas› bulunmamaktad›r. Ancak kitap ve
olay incelemeleri 3-10 sayfa aras›nda olmal›d›r.

- Makaleler Word program›nda Times New Roman karakterinde ve 1.5 sat›r
aral›¤›yla yaz›lmal›d›r. Metin 12 punto, dipnotlar ise 10 punto olmal›d›r.

- Makalelerde mutlaka Türkçe ve ‹ngilizce özet yer almal› ve 5 kelimelik anahtar
sözcükler bulunmal›d›r.

- Makalenin sonunda kaynakça yer almal›d›r.

- Kaynakça ve dipnotlar›n yaz›m›nda bilimsel makalelerde uyulmas› zorunlu olan
kurallara riayet edilmelidir.

- Yazarlar, makalelerine iletiflim bilgilerinin yan› s›ra özgeçmifllerini de ekleyerek
(stratejikongoru@tasam.org) veya (abdullahozkan@ttmail.com) mail adreslerine
göndermeli ya da makalelerini elektronik ortamda CD veya DVD'ye kopyalayarak;
"Balaturka Binas›, Akçin Sok. No:3 Fener, Balat 34087 ‹stanbul" adresine postayla
göndermelidir.

- Stratejik Öngörü Dergisi'ne gönderilen yaz›lar, hakem kurulunun onay›ndan
sonra yay›nlan›r ve gönderilen yaz›lar iade edilmez.
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Stratejik Öngörü Dergisi’nin Eski Say›lar›:

Dergimizin daha önce yay›nlanan 14 say›s›na sahip olmak için afla¤›daki iletiflim
merkezleri ile irtibata geçebilirsiniz:

Tel : (0 212)  635 61 51
Faks : (0 212) 532 58 82
E-Mail : stratejikongoru@tasam.org
E- siparifl : http:// yayin.tasam.org
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Stratejik Öngörü Dergisi ‹nternet Sitesi
www.stratejikongoru.org
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