
INTERNATIONAL CONGRESS ON 
FOREIGN POLICY PROBLEMS OF TURKEY

www.dispolitikasorunlarikongresi.org

ULUSLARARASI
TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA SORUNLARI KONGRESİ

19-20 KASIM 2018
HİLTON OTEL • ZEYTİNBURNU, İSTANBUL



II

1. ULUSLARARASI TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA SORUNLARI KONGRESİ

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 13/2018

1. Baskı: Aralık 2018
Yayıncı Sertifika No: 36934
ISBN: 978-605-7594-04-4

Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları
Bu kongre özet/tam metin kitabının her türlü yayın hakkı GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI’na 
aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi 
yoluyla basımı, yayını, çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz. Kitapta kullanılan şekil, grafik, resim, tablo v.b. 
görsellerin telif hakları kanunu yükümlülükleri ile maddi ve manevi her türlü sorumluluk ilgili bölüm 
yazarlarına ait olup, kongremiz ve yayın evimiz hiçbir koşul ve şartlarda yükümlülük altına alınamaz.  
Bu konuda Güven Plus Grup Danışmanlık bünyesinde hazırlanan ve yayınlan bu eser ISO: 10002:2014-
14001:2004-9001:2008-18001:2007 belgelerine sahiptir. Bu eser TPE “Türk Patent Enstitüsü” tarafından 
2016/73332 tescil numarası ile markalı bir eserdir.

Metin ve Dil Editörü
Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Kapak Tasarımı
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Sayfa Düzeni
Burhan Maden

Baskı-Cilt:
GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI®
Kayaşehir Mah. Başakşehir Emlak Konutları, Evliya Çelebi Cad. 1/A D Blok K4 D29 Başakşehir İstanbul Tel:
+902128014061-62 Fax:+902128014063 Mobile:+9053331447861

Sertifika No: 36934

GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI®
Kayaşehir Mah. Başakşehir Emlak Konutları, Evliya Çelebi Cad. 1/A D Blok K4 D29 Başakşehir İstanbul
Tel: 02128014061-62-63
info@guvenplus.com.tr



III

ORGANİZASYON FİRMASI



IV

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
FOREIGN POLICY PROBLEMS OF TURKEY

www.dispolitikasorunlarikongresi.org

ULUSLARARASI
TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA SORUNLARI KONGRESİ

19-20 KASIM 2018
HİLTON OTEL • ZEYTİNBURNU, İSTANBUL

ULUSLARARASI TÜRKİYE 
DIŞ POLİTİKA SORUNLARI 
KONGRESİ

TAM ve  
ÖZET METİN KİTABI

1.



V

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
FOREIGN POLICY PROBLEMS OF TURKEY

www.dispolitikasorunlarikongresi.org

ULUSLARARASI
TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA SORUNLARI KONGRESİ

19-20 KASIM 2018
HİLTON OTEL • ZEYTİNBURNU, İSTANBUL

www.istanbulbilimveakademisyenlerdernegi.org

KONGREYİ  
DÜZENLEYEN KURUM



VI

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
FOREIGN POLICY PROBLEMS OF TURKEY

www.dispolitikasorunlarikongresi.org

ULUSLARARASI
TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA SORUNLARI KONGRESİ

19-20 KASIM 2018
HİLTON OTEL • ZEYTİNBURNU, İSTANBUL

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Saynur DERMAN
Kongre ve Oturum Başkanı

Prof. Dr. Herbert REGİNBOGİN
Davetli Konuşmacı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Gökhan BAYRAM
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Şenol KANTARCI
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Tahsin BAKIRTAŞ
Davetli Konuşmacı



VII

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
FOREIGN POLICY PROBLEMS OF TURKEY

www.dispolitikasorunlarikongresi.org

ULUSLARARASI
TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA SORUNLARI KONGRESİ

19-20 KASIM 2018
HİLTON OTEL • ZEYTİNBURNU, İSTANBUL

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
FOREIGN POLICY PROBLEMS OF TURKEY

www.dispolitikasorunlarikongresi.org

ULUSLARARASI
TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA SORUNLARI KONGRESİ

19-20 KASIM 2018
HİLTON OTEL • ZEYTİNBURNU, İSTANBUL

DEĞERLİ BİLİM İNSANLARI BU KONGRE İSTANBUL BİLİM
VE AKADEMİSYENLER DERNEĞİ TARAFINDAN ORGANİZE

EDİLMİŞ VE DÜZENLENMİŞTİR.

KONGREMİZ 

(ISO 18001- OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-
QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

BELGELERİNE SAHİPTİR.

www.istanbulbilimveakademisyenlerdernegi.org
info@istanbulbilimveakademisyenlerdernegi.org

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Saynur DERMAN
Kongre ve Oturum Başkanı

Prof. Dr. Herbert REGİNBOGİN
Davetli Konuşmacı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Gökhan BAYRAM
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Şenol KANTARCI
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Tahsin BAKIRTAŞ
Davetli Konuşmacı



VIII

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
FOREIGN POLICY PROBLEMS OF TURKEY

www.dispolitikasorunlarikongresi.org

ULUSLARARASI
TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA SORUNLARI KONGRESİ

19-20 KASIM 2018
HİLTON OTEL • ZEYTİNBURNU, İSTANBUL

İÇİNDEKİLER

DAVETLİ KONUŞMACILAR

TURKEY’S ROLE IN CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS AFTER THE COLLAPSE OF THE USSR (1991) ...2
Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

11 EYLÜL SONRASINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DENGE ARAYIŞLARI  ....................................................14
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL

PERSPECTIVES OF NEUTRALITY IN A WORLD SOCIETY OF THE 21ST CENTURY IMPACTING  
TURKEY’S FOREIGN POLICY ......................................................................................................................................25

Prof. Dr. Herbert REGINBOGIN

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA  ‘STATÜKOCU’ YAPI VE ‘BATICI’  
EKSEN YAKLAŞIMININ PSİKOPOLİTİĞİ (1699-2000)  .............................................................................................32

Prof. Dr. Şenol KANTARCI

ULUS DEVLETLERİN ABD HEGEMONYASINA BAŞKALDIRISI OLASI MI? TÜRKİYE’NİN EKONOMİK 
KRİZİ ODAKLI BİR ANALİZ .........................................................................................................................................58

Prof. Dr. Tahsin BAKIRTAŞ

SÖZEL SUNUM TAM METİNLER

TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKA SORUNLARI: BIÇAK SIRTINDAKİ TÜRKİYE ......................................................86
Ayşegül Büşra ÇALIK

SİBER GÜVENLİK VE BÜYÜK VERİ  ..........................................................................................................................93
Kutluk Kağan SÜMER

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YENİ ANLAYIŞ:  NETLİK OYUNU BOZAR ............................................................108
Hande OBA



IX

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
FOREIGN POLICY PROBLEMS OF TURKEY

www.dispolitikasorunlarikongresi.org

ULUSLARARASI
TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA SORUNLARI KONGRESİ

19-20 KASIM 2018
HİLTON OTEL • ZEYTİNBURNU, İSTANBUL

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
FOREIGN POLICY PROBLEMS OF TURKEY

www.dispolitikasorunlarikongresi.org

ULUSLARARASI
TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA SORUNLARI KONGRESİ

19-20 KASIM 2018
HİLTON OTEL • ZEYTİNBURNU, İSTANBUL

20 VE 21yy DA KIRIM TÜRKLERİNİN VATAN MÜCADELESİ  ..............................................................................114
Kutluk Kağan SÜMER

NATO’S TACTICAL NUCLEAR WEAPONS IN TURKEY .........................................................................................142
Şafak OĞUZ

DELIMITATION OF SEA AREAS AROUND CYPRUS: EXCEPTIONAL CASE OF BRITISH  
SOVEREIGN BASES .....................................................................................................................................................153

Gökhan AK

ÖZET SÖZEL METİNLER

TÜRKİYE’NİN NATO İÇERİSİNDEKİ KONUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: 1991-2018 .....................161
Arif BAĞBAŞLIOĞLU

TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKA SORUNLARI: BIÇAK SIRTINDAKİ TÜRKİYE  ...................................................163
Ayşegül Büşra ÇALIK

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DEVLET DESTEKLİ TERÖRİZMLE MÜCADELE  .................................................164
 Aşkın İnci SÖKMEN ALACA 

ULUSLARARASI GÜÇ DENGELERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ ........................................166
Erkan YILMAZ

DELIMITATION OF SEA AREAS AROUND CYPRUS: EXCEPTIONAL CASE OF BRITISH  
SOVEREIGN BASES .....................................................................................................................................................168

Gökhan AK

SOSYAL MEDYADA BARIŞ GAZETECİLIĞI VE KAMU DIPLOMASISI: TÜRKIYE’DE GÖREV YAPAN 
YABANCI MUHABIRLERIN ZEYTIN DALI HAREKÂTI SÜRECINDE TWITTER’DA YAPTIKLARI 
PAYLAŞIMLAR ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA ............................................................................................................169

Gözde KURT

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YENİ ANLAYIŞ: NETLİK OYUNU BOZAR .............................................................171
Hande OBA

SİBER GÜVENLIK VE BÜYÜK VERI .........................................................................................................................172
Kutluk Kağan SÜMER

BAŞLIK: 20. VE 21. YY’DA KIRIM TÜRKLERİNIN VATAN MÜCADELESI: (KTMHT, DÖNÜŞ,  
KIRIM TATAR MILLI MECLISI, VATANDAKI KURUMLAR, DIASPORADAKI KURUMLAR,  
YENIDEN İŞGAL, VAROLUŞ MÜCADELESI) ...........................................................................................................174

Kutluk Kağan SÜMER



X

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
FOREIGN POLICY PROBLEMS OF TURKEY

www.dispolitikasorunlarikongresi.org

ULUSLARARASI
TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA SORUNLARI KONGRESİ

19-20 KASIM 2018
HİLTON OTEL • ZEYTİNBURNU, İSTANBUL

TEK KUTUPLU DÜNYA DÜZENİNDEN ÇOK KUTUPLU DÜNYA DÜZENİNE GEÇİŞTE  
TÜRKİYE ÇİN İLİŞKİLERİ: FIRSATLAR TEHDİTLER VE MEDYANIN ROLÜ ....................................................176

Michael KUYUCU

KOSOVA’DA YENİDEN YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE ............................................................177
Sibel AKGÜN

NATO’S TACTICAL NUCLEAR WEAPONS IN TURKEY .........................................................................................179
Şafak OGUZ 

POSTER SUNUM BİLDİRİLER

A STUDY ON SHAPING THE WORDL AID POLICIES – TURKEY EXAMPLE .....................................................181
Muneeb EL-HARROUN 

EVALUATION ON THE TRADE OF LIGHT WEOPANS CONCERNING THE SECURITY OF THE  
COUNTRY-RUSSIA EXAMPLE ....................................................................................................................................182

Strelkov YULİY ALESKEEVİCH, Kravchuk DANİİL ANATOLİEVNA

EXCLUSIONARY AND INCLUSIVE FACTORS IN THE BUSINESS WORLD AND THE IMPACT O 
KNAWLEDGE ECONOMY ...........................................................................................................................................183

Jethro BETTMAN

WHO PARTICIPATES IN LOCAL GOVERNMENT? EVIDENCE FROM MEETING MINUTES ...........................184
Pouya KARDAN, Nouzar QASEMİ

THE EFFECT OF ELECTION CAMPAIGNS ON VOTERS IN UZBEKISTAN LOCAL ELECTIONS  ...................185
Bekmirza MIRZALIYEV,  Shavkat USMANOV

LAND OWNERS AND DEMOCRACY: THE SOCIAL ORIGINS OF DEMOCRACY ARE  
RE-EVALUATED ............................................................................................................................................................186

John SMITH, Simon WELRISH 



XI

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
FOREIGN POLICY PROBLEMS OF TURKEY

www.dispolitikasorunlarikongresi.org

ULUSLARARASI
TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA SORUNLARI KONGRESİ

19-20 KASIM 2018
HİLTON OTEL • ZEYTİNBURNU, İSTANBUL

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
FOREIGN POLICY PROBLEMS OF TURKEY

www.dispolitikasorunlarikongresi.org

ULUSLARARASI
TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA SORUNLARI KONGRESİ

19-20 KASIM 2018
HİLTON OTEL • ZEYTİNBURNU, İSTANBUL

Değerli bilim insanları,  

19 - 20 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği tarafından organize edilerek 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Yalova 
Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma Sosyal 
Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından destelenen Uluslararası Türkiye Dış Politika Sorunları Kongresi’nde 
ilk kez sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. 

12 sözel bildiri sunumunun yanı sıra 06 poster bildiri ile kongremize katılım sağlayan değerli bilim insanının 
bir araya gelerek bilimsel ve kültürel birçok birikimlerini paylaşmalarına olanak sağlayan bu nadide ortamın 
yaratılmasında emeği geçen Kongre Başkanı Prof. Dr. Saynur Derman’a, Yürütme ve Düzenleme Kurulu 
üyelerimize, kongremizin açılış resepsiyonunu şereflendiren davetli konuşmacılarımız Prof. Dr. Herbert 
REGİNBOGİN’e,  Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’a, Prof. Dr. Şenol Kantarcı’ya, Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş’a 
ve gerek teknik gerekse işletme açısından her türlü katkı ve desteği sağlayan Güven Plus Grup Danışmanlık 
A.Ş.’ye en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

Türkiye Dış Politika Sorunları başlığı altında Türkiye’nin Uluslararası Konumundan Ulusal Güvenliğine, 
Türk Yakın Çevresinde Krizlerden Türkiye’nin Bölgesel Rolüne, Türkiye’nin Bölgesel İlişkilerinden Türk 
Dış Politikasında Sorunlar, Terör Örgütleri, Süreçler ve Araçlara kadar uzanan birçok konuya derinlemesine 
değinen çok çeşitli alt temalarıyla konu bütününü birçok yönüyle ele alabilen geniş bir kapsamda oluşturulması 
planlanan kongremiz başarı ile yürütülmüş ve tamamlanmıştır.  Katılımcılarımıza oldukça verimli bir içerik 
sunabilmek hedefi ile hazırlamış olduğumuz kongre kitabımızın, ileri tarihlerde alanda yapılacak olan 
bir çok araştırma için de oldukça önemli bir kaynak niteliği taşıdığı düşünülmektedir.  Bu gururla kongre 
kitabımızı sizlerle paylaşmanın sevinci ile kongremizi onurlandıran tüm katılımcılarımıza şükranlarımızı 
sunar, bir sonrakini 2019 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız 2. Uluslararası Türkiye Dış Politika Sorunları 
Kongresi’nde yeniden bir arada olmak temennileriyle sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu güzel günler dileriz. 

Saygılarımızla.

KONGRE YÖNETİMİ
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Distinguished Scientists,  

We feel the joy of meeting you for the first time in International Congress on Foreign Policy Problems of Turkey 
organized by İstanbul Association of Science and Academicians on 19-20 November 2018 and supported 
by Çanakkale Onsekiz Mart University, Sakarya University, İstanbul University, Trakya University, Yalova 
University, Bingöl University, Ministry of Health, Ministry of Science, Industry and Technology, Ministry of 
Labor, Social Services and Family. 

We would like to pay our gratitude to the Head of the Congress Prof. Dr. Saynur Derman who have worked 
hard on creation of this unique environment that enabled esteemed scientists to come together and share their 
scientific and cultural knowledge and experiences with 06 verbal presentations and 12 poster presentations, to 
the members of Executive and Organizing Committee, our guest speakers Prof. Dr. Herbert REGİNBOGİN,  
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Prof. Dr. Şenol Kantarcı and Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş who have honored our 
opening reception of our congress and to Güven Plus Group Counselling Inc. that have provided both technical 
and operational contribution and support. 

Many various topics such as Turkey’s National Security and International Position, Crises around Turkey 
and Regional Role of Turkey, Regional Relations of Turkey, Problems in Foreign Policy of Turkey, Terrorist 
Organizations, Processes and Tools under the title of Foreign Policy Issues of Turkey have been addressed in 
our successfully completed congress. Our congress book we have prepared with the aim of presenting highly 
productive content to our participants is thought to be an important source for many researches to be performed 
in the field in the future. With the joy of sharing our congress book with you, we express our gratitude to all 
our participants who have honored our congress. Wish you joyful, happy and healthy days until meeting in the 
2nd International Congress on Foreign Policy Problems of Turkey to be held in 2019. 

Yours Sincerely. 

CONGRESS MANAGEMENT
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TURKEY’S ROLE IN CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS AFTER THE COLLAPSE OF THE 
USSR (1991)

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

Marmara University, Communication Faculty, İstanbul / Turkey

Abstract: The end of the Cold War, the Soviet Union’s breakup and after the emergence of newly independent 
states in Central Asia and Caucasus, Turkey, in restructuring the regional political environment and foreign 
policy were forced to enter a new quest. Turkey found itself in a competitive environment in the region with 
Russia and Iran suddenly. Turkey’s biggest advantage was that he received the support of the United States 
and Europe. Turkey has a common past in terms of linguistic, culture, ancestry, history  unity with these 
countries. In this research Turkey’s influence in the Caucasus and Central Asia has been  analyzed. In order 
to strengthen the cultural, economic and political ties with the region, it is argued that the necessary structural 
and institutional conditions should be created. In this article was focused on Turkish regional policy in the 
Caucasus and Central Asia and an evaluation of this policy is presented. 

INTRODUCTION 

During the Cold War era, there was a strategic balance established between two superpowers, the United 
States and the Soviet Union. They occupied and controlled all issues of world politics. During this time period, 
Central Asia was under the strict control of the Soviet Union. The Central Asian Republics were regarded by 
Soviet officials as their colonies and they had very strategic roles in favour of military, political and economic 
policies of the Soviet Union. In economic terms, there was an interconnected system and Russian officials 
occupied key positions in each republic’s administrative posts.1 

With the end of the Cold War, the breakup of the Soviet Union and the established strategic balance in world 
politics rendered the basic parameters of the Cold War era invalid. Formerly Soviet Central Asian republics2 
became independent countries, each beset by numerous problems which included, but were not limited 
to, economic stagnation, political legitimacy and inter-ethnic conflicts.3 They all appeared to be weak and 
isolated. After the Central Asian Republics gained their independence, they suffered under terrible economic 
and political conditions because of the inherited disadvantages of the former administrative and economic 
structures. They made serious attempts to solve their domestic problems and to become respected members 
of the international community. While they tried to find a suitable solution to their fundamental problems, the 

1 Shukhrat Ganiev, ‘Geopolitical Importance of Central Asia in the Post-Cold War Era: A Perspective From Uzbekistan’, 
in E. (ed.), Geopolitics of Central Asia in The Post-Cold War Era, A Systemic Analysis (Haarlem: Research Centre for 
Turkestan and Azerbaijan, 2002), p. 83.

2 The five sovereign states that emerged in Central Asia are: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and 
Uzbekistan.

3 Keith A. Leitich, ‘Turkey’s Influence on the Central Asian States in the Post-Cold War Era’, in E., Geopolitics of 
Central Asia in The Post-Cold War Era, p. 209.
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great powers, United States, Russia and China, began to pursue hegemonic policies regarding Central Asia, 
which has been described as the Heartland by the geo-strategists, so that a new chapter in world politics, named 
the ‘Great Game‘ of the twenty-first century, opened up.4 

While possessing a wealth of natural resources, five republics of Central Asia ranked among the poorest and 
least developed republics of the former Soviet Union. The post-Soviet regimes that emerged in the Central 
Asia had to build their new nation-states and economies from scratch. As such, leaders of the states pursued 
different models of development. Particular attention was given to Chinese, Korean and Turkish models.5

At the same time, mindful of the vast wealth of natural resources and potential new markets of the former 
Soviet republics, the United States, Russia, Iran, Pakistan, Turkey and to a lesser extent Japan and China 
each sought to exert influence in and among the Central Asian states. Of their neighbours and regional actors 
(Russia, Turkey, India, Iran, Pakistan and China), Turkey began to assert herself to be an actively emerging 
player in the Central Asian political sphere in an attempt to fill the power gap created in the region left by the 
collapse of the Soviet Union.6

TURKISH MODEL 

Following the collapse of the USSR, Turkey and Iran were rivalling in filling vacuum left by the former 
superpower that occur in Central Asia and the Caucasus. The Turkish model was thought to be suitable for 
emulation in the search for political structure, nation and identity by the new independent states. During 
the early days of this competition, the European countries and US supported Turkey. The Turkish model is 
a secular and ideal Muslim democracy. The Turkish Model was put forward as a model of development for 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan and Azerbaijan, which are Muslim in religion and have 
ethnic and linguistic ties to Turkey. 

On the other hand, Iran was generally accepted as representative of fundamentalist Islam and oppression, and 
it was feared that Iran would export its regime to this unstable region using its historical, geographical and 
religious ties.7

In the 1920s, Mustafa Kemal Atatürk designed the Turkish model and carried out various reforms. The purpose 
of Mustafa Kemal was to turn the Turkish state into a European one and the Turkish nation into a European 
country. Although not a multi-party system at the outset, in the 1990s the term “Turkish Model” referred to a 
multi-party system, free market economy, democracy, secularism, and proximity to the West.

4 Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives (New York: Basic 
Books, 1997), p. 76; Peter Hopkirk, The Great Game: The Struggle for Empire in Central Asia (New York: Kodansha 
International, 1994), p. 35; Ganiev, ‘Geopolitical Importance of Central Asia in the Post-Cold War Era’, p. 84.

5 Paul Kubicek, ‘Nation, State and Economy in Central Asia: Does Atatürk Provide a Model?’, The Donald W. Treadgold 
Papers in Russian, East European and Central Asian Studies Seattle: Jackson School of International Studies, the 
University of Washington, No. 14, August 1997.

6 Leitich, ‘Turkey’s Influence on the Central Asian States in the Post Cold-War Era’, p. 209.
7 İdris Bal, ‘The Turkish Model and The Turkic Republics‘, Perceptions, Journal of International Affairs 3/3 (September–

November 1998), <http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume3/September- November1998/bal>.
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Europe and the US assumed that the Russians had vacated the area and therefore a power vacuum had 
been created in Central Asia and, if nothing was done, this vacuum could be filled by an anti-Western and 
revolutionary kind of Iranian Islam and, in that case, Western interests in the region would be harmed. To 
prevent this, the West chose the Turkish Model as an instrument for its policy and put it forward as an ideal 
model. Because of the presence of Iran in the region, the West feared that the Turkic Republics might adopt 
the Iranian Model. On the other hand, Turkey’s success with democracy and the multi-party system (although 
terminated at intervals by military coups), secularism and its Western-oriented image, were the main factors 
that made the Turkish Model popular. 

Among the many effects of the disintegration of the Soviet Union on Turkey’s international role, the ending 
of Soviet rule in Central Asia was the one that attracted most attention, both in Turkey and abroad. It was 
suggested that Turkey might become an important regional player in Central Asia and Caucasus region, which 
had virtually been left out of international politics since the late nineteenth century.8

It was hoped that Turkey would be the role model for the development of the five new republics to become 
democratic states with free market economies. As a result, Turkey has played an important cultural and 
economic role in Central Asia, but unfortunately had not play a political role. Turkish policies in the five ex-
Soviet republics to the east of the Caspian were formed by cultural and historical legacies as well as modern 
political and economic realities. 

Some writers suggested that, beguiled by the precedent of the Anglo-Russian struggle for regional influence 
between 1820s and early 1900s, there would be a new Great Game in Central Asia. This time, this power 
game was between forces of Islamic radicalism led by Iran, and those of secular democracy led by Turkey and 
supported by the United States.9

The West, particularly the United States, began pushing the model of a secular, democratic Turkey as an 
example to limit the spread of influence of fundamentalist Iran as well as repositioning it vis-à-vis Russian 
suzerainty. The United States wanted the Central Asian states to establish free, democratic and secular societies 
similar to that perceived in Turkey.10 At the behest of the West, Turkey rushed to establish aid programmes 
as well as cultural exchanges in the hope of setting an example of a secularized, industrialized, democratic 
republic.11

During the Cold War, Turkey was a key part of the Western defence system. With the collapse of the USSR, 
Turkey had to review both her foreign and security policy. Some analysts in the West were of the opinion that the 
collapse of the USSR had reduced Turkey’s international influence, since it had lost its role as the cornerstone 
of Western security system in the eastern Mediterranean.12For others, Turkey gained new opportunities to be a 

8  William Hale, Turkish Foreign Policy 1774–2000 (London: Frank Cass 2000), p. 287.
9  Hale, Turkish Foreign Policy 1774–2000.
10  Stephen Kinzer, ‘Dreaming in Turkish’, World Policy Journal 18/3 (Fall 2001), pp. 69–80.
11  Keith A. Leitich, ‘Turkey’s Influence on the Central Asian States in the Post Cold-War Era’, p. 210.
12  Hale, Turkish Foreign Policy 1774–2000, p. 192.
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bridge between Europe and the Middle East and Central Asia. Turkish politicians suggested that Turkey should 
look simultaneously to the East and the West.13 Western politicians, mostly Americans, agreed that Turkey 
was important in the Middle East context.14 Its role as a regional actor has since increased tremendously and 
is becoming much more complex.

Since the mid-1990s US administrations have shown greater interest in Central Asia. The United States and 
Turkey may operate increasingly in tandem in Central Asia and this may strengthen Turkey’s role in the 
region. Both the US and Turkey are eager to consolidate the independence of Turkic states. The increase of 
involvement of Turkey in the North Atlantic Treaty Organization (NATO)15 and in Transcaucasia is bound to 
affect Turkish policy.16

In the post-Cold War period, Turkey found itself at the centre of Eurasia, which stretches from the Atlantic to 
the Pacific. This area will undoubtedly gain increasing geopolitical significance in the twenty-first century. 
Turkey, with its experience in democracy and economic development and its multiple ties with the majority of 
the countries in the area, has been able to help in their transformation efforts, albeit with great difficulty.

After the collapse of the USSR, despite Atatürk’s legacy, Turkey had to change its approach to foreign, and 
especially regional, policy and had to become interested in Central Asia and the Caucasia. During this period, 
Turkey was in need of expansion of its foreign policy and the states that gained independence were suitably 
close to Turkey regarding historical, cultural and linguistic aspects. This was also for the sake of the Turkic 
people and in accordance with the global, political and economic situation. Although Turkey faced very serious 
internal problems (Kurdish separatism and great economic change), she had no other choice but to become a 
regional actor. As for its Central Asia policy, Turkey had to avoid confrontation with its neighbours Iran and 
Russia as well as China, each of them with large Turkic minorities. Turkey was a model of a secular state, a 
Muslim and democratic country. The sudden collapse of the Soviet Union, which was totally unexpected by 
the leaderships in Turkey and Central Asia, drastically changed Turkey’s position on the international scene.

Turkey has developed effective policies towards Central Asia and Caucasia and put extensive programmes into 
practice, one after another, once they had gained their independence. After the dissolution of the USSR, world 
balances dramatically changed and affected not only Turkey, but also other countries and global powers of 
the world. Until 1990, Turkey paid little attention to the fate of the ‘Turks’ and Turkic people outside Turkey.17 
Turkey has a pivotal role in Caucasus and Central Asia.18 Since the end of the Cold War, Turkey has moved 
from the periphery to occupy the very centre of Eurasian security. The pivotal role that Turkey plays in South 

13 Ziya Öniş, ‘Turkey in the Post-Cold War Era : In Search of Identity’, Middle East Journal 49 (1995), pp. 48–49.
14 Hale, Turkish Foreign Policy 1774–2000, p. 194.
15  Turkey, the only Muslim member of NATO, aspired to be the emerging power in Central Asian politics counterbalancing 

fundamentalist Iran and Pakistan. Seventy years of Soviet rule did not erase Islam’s imprint on Central Asian culture. 
Shahram Akbarzadeh, ‘The Political Shape of Central Asia’, Central Asian Survey 16/4 (1997), pp. 517–42.

16 Roy Allison and Lena Jonson (eds) Central Asian Security: The New International Context New York: Brookings 
Institute, 2001), p. 215.

17 Gareth Winrow, Turkey in Post-Soviet Central Asia (London: Royal Institute of International Affairs, 1995), p. 3.
18 Philip Robins, ‘Turkish Foreign Policy’, <http://www.biu. ac.il/SOC/besa/publications/mfa3.html>.
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Eastern Europe, the Middle East and the Caucasus has profound implications for the international arena and 
spawns vital debates over the future directions of Turkish foreign policy. The first change in Turkey’s very 
unadventurous foreign policy appeared with Turgut Ozal’s presidency. ‘My opinion is that Turkey should leave 
its former passive and hesitant policies and engage in an active foreign policy.’19 The collapse of Communism 
in Eastern Europe, instability in the Balkans and the disintegration of the USSR pushed Turkey to review 
its foreign policy. More than these changes, it was events in the south (the first Gulf crisis) and the east (the 
closure of the Armenian border and the Nagorno-Karabakh conflict)20 which led Turkey to develop a new 
foreign policy. Turkey has to be aware of what is happening beyond its borders: the Balkan and the Caucasus 
conflicts, the Middle East crisis, the Kurdish issue, as well as water problems with its neighbours (Syria and 
Iraq), because Turkey is located in an area of major change and instability. At this point, Turkey realized that it 
was involved in all of these problems and that is why it had to emerge as a regional actor. Turkey is no longer 
simply attached to the US, and holding NATO’s eastern flank, it has to react/act on its own. In the Caucasus, 
peace, stability and cooperation is of great importance for Turkey. In 1991, Turkey enthusiastically, recognized 
the independence of Armenia, Azerbaijan and Georgia. Turkey’s policies as regards its role in Central Asia and 
the Caucasus is constantly aimed at preventing any other regional power threatening Turkish security.

In the Caucasus, the Karabakh conflict led to the emergence of loose political alliances, with on one side 
Armenia, Iran and the Russian Federation, and on the other, Azerbaijan, Turkey, Georgia and the US. Although 
the Central Asian Republics were supposed to share a common heritage with Turkey (culture, language, 
religion and history), Turkey preferred to choose a more pragmatic attitude rather than playing its ethnic 
and nationalist cards. Turkey was torn between her official foreign policy line and the pressure of her large 
Caucasian communities who asked for intervention in the Caucasian troubles (Abkhazia, Adjaria).21 Turkey 
for example, never supported the Pan-Turkic movements that were formed in the 1990s. For Demirel, the 
Turkish Prime Minister at the time, and leaders of Central Asian countries and Azerbaijan constitute a new 
Eurasian Community populated by Turks, but Turkey did not want to administer these Turks, preferring only 
to ‘lead them to the world’22following Atatürk’s legacy: ‘Peace at home, peace in the world.’23 That was the 
line also followed by Tansu Çiller, the former prime minister of Turkey (1993–96). In South Caucasus, in order 
to promote stability, the Ministry of Foreign Affairs and the armed forces have always respected the territorial 

19  President Tugut Ozal, 2 March 1991, cited by Philip Robins, ‘Turkish Policy and the Gulf Crisis: Adventurist or 
Dynamic?’, in Clement H. Dodd (ed.), Turkish Foreign Policy. New prospects (Huntingdon: The Eothen Press, 1992), 
p. 70.

20 See Swietochowski Tadeusz, ‘The Problem of Nagorno-Karabakh: Geography versus Demography under Colonialism 
and in Decolonization’, in Hafeez Malik (ed.), Central Asia. Its Strategic Importance and Future Prospects (New 
York: St Martin’s Press, 1994), pp. 143–58; Maharramzadeh Akif, ‘Armenian-Azerbaijan Relations and the Nagorno-
Karabakh Conflict in the Foreign Policy of Turkey, The Journal of Turkish Weekly (2006),  <http://www.turkishweekly.
net/articles.php?id=105#>. 

21 Gareth Winrow, Turkey and the Caucasus. Domestic Interests and Security Concerns (London: Royal Institute of 
International Affairs, 2000), pp. 14–15.

22  Winrow, Turkey in Post-Soviet Central Asia, p. 18.
23 Leonard A. Stone, ‘Turkish Foreign Policy: Four Pillars of Tradition’, Perceptions, Journal of International Affairs 

6/2 (2001), pp. 14–27.
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integrity of these states. In fact, Turkey has firmly advocated the principle of peaceful settlement of disputes and 
believes that the Nagorno-Karabakh conflict should have been resolved through negotiations and by reaching a 
common understanding. Accordingly, instead of intervening directly, Turkey supported the negotiations under 
the auspices of international institutions such as NATO and OSCE/Minsk Group, as well as the bilateral talks 
between Armenia and Azerbaijan. On the other hand, Turkey expected Georgia to consolidate its political and 
economic independence and spared no effort in being supportive in this respect. All the Southern Caucasian 
countries recognized that ‘peace and stability in the Caucasus would not be possible without the involvement 
of Turkey’.24 This meant that even if Turkey did not want to interfere in the conflicts of the Caucasus, different 
states could not survive without Turkey’s involvement. Russia, however, considered that both Caucasus and 
the Central Asia belonged to her sphere of influence and that Turkey should not intervene too much in these 
areas. At the beginning of the independence, Russia withdrew from Central Asia, except in Tajikistan, which 
was the external border of the Soviet Empire. She did not withdraw completely from South Caucasus, where 
Russia left military bases in Armenia (because of supposed Turkish territorial claims) and in Georgia, the two 
republics that had not secured then their full autonomy.

In the Central Asia, the real challenge is to consolidate the independence of the new members of the international 
community and to mobilize their vast resources for the benefit of their people. Turkey believes that the best use 
of rich natural and human resources can be made through cooperation.25 Here also, Turkey is working for the 
development of such cooperation on a large scale. Turkey was the first country to recognize the independence 
of the new Central Asian and the Caucasian states in 1991 and Turkish officials, industrialists, businessmen 
and the population in general were very enthusiastic about creating links with these ‘Sister Republics’, as they 
called them. In the ensuing euphoria, Turkey opened diplomatic representations in these countries, accepted 
massive numbers of students and sent businessmen to start joint ventures with local industrialists.26 Heads of 
state paid a certain number of reciprocal visits. Turkey was pushed by Western countries and the US to serve 
as the political, democratic and secular model for these newly-independent states (NIS). The fear was that they 
might choose the autocratic religious Iranian Model. Quite early on, the NIS, which had suffered the pressure 
of an ‘Elder Brother’ for some 70 years, realized that they were not ready to put up with a ‘Big Brother’; they 
preferred to choose their own way, treating Turkey as a partner and not a model. 

The newly independent states could not avoid either establishing certain ties with Iran and with her Islamist 
model, or accepting support from Moscow, and tried to reinforce some economic relations which had already 
begun, with China, their direct neighbour. In addition, what they most lacked were funds, which were very 
difficult for Turkey to provide. However, it soon became clear that several of the Central Asian states were 
not interested in democracy, even Turkish style, as had originally been thought. And none of them went on 
to adopt the Turkish Model. Confronted with all these difficulties, Turkish plans fell apart and they changed 

24 Winrow, Turkey and the Caucasus, p. 15
25  Giray Saynur Derman (Bozkurt), Blue Black Sea: New Dimensions of History, Security, Strategy, Energy and Economy, Cambridge 

Scholars Publishing, 2013, p.99.
26  Giray Saynur Derman, “Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dönemi Rus Dış Politikası Paradigmaları”, Gazi 

Akademik Bakış, Cilt 10, Sayı 19, 2016, s.287.



8

DAVETLİ KONUŞMACILAR

their approach. Turkey, very carefully, stood back. She did not want to have a confrontation with Moscow or 
Iran. Within the Turkish Foreign Ministry, there was considerably less enthusiasm for close cooperation with 
the Central Asian countries. To install a democracy after 70 years of authoritarian rule was not easy; citizens 
of these countries needed first to learn about the market economy, free elections and how to manage their 
own resources by themselves. After 15 years of a republican regime, not even one of the NIS had managed 
to establish a real democracy. Admittedly, the threat of terrorism at the end of the 1990s and even more after 
the 9/11 events in 2001, weighs a lot on Central Asian states. Although human rights abuses are to be found 
under cover of the Al-Qaeda threat, the regimes have no choice for the moment other than to be authoritarian. 
Even if Turkey did not agree with such abuses, she had no other choice, either, because of the respect paid by 
the Ministry of Foreign Affairs (MFA) and the Turkish army to Atatürk’s principles. The situation of Turkey 
in Central Asia and the Caucasus is very difficult, because although she feels she should be present in this 
predominantly Turkic region, she is also aware that she should not irritate Russia with attempts that Russia 
might take as threats. In order to secure peace on her southern border, Russia supports the authoritarian regimes 
and displays her strong-arm tactics over the region. In this way she believes her resources will be safe and she 
alone can manage the affairs in the region.27

Among all the Turkic peoples of the Community of Independent States (CIS), Turkey exhibits a ‘special 
relationship’ with the Azeris who live in Azerbaijan and the adjacent areas in eastern Turkey and northwest of 
Iran, and whose language is very close to the Turkish language spoken in Anatolia.28 As early as March 1991, 
an agreement was signed in Baku in order to establish a Turkish General Consulate. After somewhat cool 
relations, Turkey and Georgia are trying to extricate themselves from Russian military and economic influence. 

A success for Turkey had an increasing influence in Central Asia and the Caucasia, with the establishment of 
Partnership for Peace (PfP) in 1994, with contributions from the five Central Asian states (Tajikistan in 2002), 
the three southern Caucasian republics and Russia, on the fringes of NATO.29 This was a positive point for 
Turkey’s Ministry of Foreign Affairs and her military forces in the process of seeking security provisions on 
her borders. For the Central Asian states, it soon became apparent that both Turkey and Iran represented major 
routes for exporting oil and gas to Western countries. After so many years of independence, it appears that the 
NIS have not chosen one model, preferring instead to form multinational economic ties with Russia, as their 
especially large Russian minorities represent a link with that country. Meanwhile, the Baku-Tbilisi-Ceyhan 
pipeline saved the Central Asian and Caucasian states from transportation dependency on Russia. We can say 
that, within a decade from the time of writing, Turkey will emerge as the victorious country, at least in the 
Caucasus, as, unlike Russia, she is not oppressive, and also because Azerbaijan and Georgia decided to free 

27  Mesut Hakkı Caşin, ve Giray Saynur Derman, Rus Dış Politikasındaki Değişim ve Kremlin Penceresinden Yeni 
Ufuklar, SRT Yay., Ankara 2016, s.157.

28  Turkaya Ataov, ‘Turkey’s Expanding Eastern Europe’, in Dodd, Turkish Foreign Policy, p. 102; Stone, ‘Turkish 
Foreign Policy’.

29 Giray Saynur Derman (Bozkurt), “The Security Policies of Turkey and Russia towards Abkhazia and the Internal Georgian 
Conflict”, Chapter Seven. pp 97-107, in Blue Black Sea:New Dimensions of History, Security, Politics, Strategy, Energy and 
Economy, Edited by Giray Saynur (Bozkurt) Derman, Cambridge Scholars Publishing, 2013. 
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themselves from the yoke of Moscow and look towards the West. Turkey has, it seems, after much hesitation, 
been shown to have acted very cleverly in replacing Russian influence in southern Caucasus.

Developing a Global Energy Policy

Turkish foreign policy has also improved in the energy sector. An oil and gas economic competition began 
between Turkey and her main allies (US, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan and Turkmenistan) and Russia and 
her allies (Armenia, Greece and Bulgaria). Turkey had to take care of energy dependency, which represents 
a long-term strategic threat since it lacks oil and gas reserves, being dependent on imported fossil fuel for 65 
per cent of its energy requirements.30 Diversification of its energy supply is one of Turkey’s main aims, as it 
is of all countries lacking such resources. In this respect, Azerbaijan is crucial for Turkey, because it holds 
the key for exporting oil and gas from Turkic Caucasus and Central Asia (Turkmenistan and Kazakhstan). 
Turkey is fast becoming an energy transit hub for western countries’ oil and gas supply. Turkey is establishing 
stronger ties with the oil and gas countries. The completion of Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipe line (1.765 km 
long, inaugurated on 25 May 2005) added a new dimension to Turkey’s role in European energy security. The 
decision to add the Kazakh oil into this pipeline shows that Central Asian states support Turkey’s position in 
the region. 

The BTC was in competition with a Russian pipeline from the Caspian Sea to the Black Sea port of Novorossiysk 
which was also built with the participation of Western firms.31 Apart from many other advantages, the BTC 
pipeline, as well as reducing heavy sea traffic in the Straits and giving Azerbaijan and Georgia a direct link to 
Europe, also enriches the eastern provinces of Turkey. Turkey is of strategic importance to the security of energy 
supplies to the EU, since she is situated at the crossroads of various existing and future pipelines carrying both 
oil and gas from many core producer regions, namely Russia, east and west areas around the Caspian Sea, the 
Middle East and northern Africa. Azerbaijani, Turkmen and Iranian gas needs to be transported to Europe via 
Turkey. In brief, the East-West Energy Corridor comprises the following projects:

the Samsun-Ceyhan Oil Pipeline (an oil pipeline coming from Samsun (a Black Sea port) to Ceyhan 
(Mediterranean Sea));

a parallel gas pipeline from Shah Deniz (Azerbaijan) to Ceyhan ;

a parallel gas pipeline to the old Kirkuk-Yumurtalık oil pipeline ;

the Tabriz-Erzurum Pipeline which already brings Iranian gas to Turkey ; 

The Blue Stream Gas pipeline: transportation of 16 billion m3 of Russian gas to Turkey via a pipeline under the 
Black Sea (started in 2002) and also delivered to Italy, Bulgaria, Hungary, Austria and Israel.32

30  Zeyno Baran, ‘The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Implications for Turkey’, in S. Frederick Starr and Svant E. Cornell 
(eds), The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Oil Window to the West (Uppsala: Uppsala University, 2005), pp. 105–20.

31  Svan and Cornell, The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline, p. 10.
32  Turkish Daily News, 23 January 2007, <http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid= 64542>.
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Developing Economic Ties and Security

The end of the Cold War and the fall of the Iron Curtain opened new perspectives to the booming Turkish 
economy which had already developed a very dynamic private sector next to the state-owned industrial sector. 
Turkish industry is competitive in civil engineering, building construction, textiles, food, chemical products, 
iron, steel, energy, automobiles, weapons, telecommunications, media and marketing. The civil and military 
service sector, bureaucracy and administration are also well developed and experiences could be shared with 
the newly independent states which have to create their own administrative services and train their armies. The 
opening of a large market (around 55 million people in Central Asia and 13 million more in the Caucasus) has 
encouraged many different companies and the Turkish state to create initiatives to meet the market demand. 

At the beginning of the twenty-first century, the Turkish Ministry Foreign Affairs (MFA) and the Under-
Secretary of Foreign Trade have left most trade-related efforts to the business class, preferring to keep a low 
profile. In Central Asia and Caucasus, although Turkey competes with Iran, Russia and China, the high quality 
of Turkish products grants her a significant advantage.

While Turkey developed exchanges with the five Central Asian States (even with Tajikistan which is a non-
Turkic nation), this goal was realized with only two of the Caucasian countries. Only Armenia remained 
excluded since establishing relations  proved to be a slow business and diplomatic relations between Turkey 
and were are still in the process of being forged. Officially, there was no trade between Armenia and Turkey. 
The normalization of relations between Turkey and Armenia was largely dependent on progress towards 
resolving the Nagorno-Karabakh dispute.

Although exchanges had increased after 1992, in 2018 exports to Central Asia and the Caucasus represented 
only 2 per cent of total exports and imports 1 per cent. Oil products weighed heavy in the exchanges with 
Azerbaijan. From Turkmenistan, Turkey imported a great deal of cotton. For the other countries, the exchanges 
were more diversified and included electrical machinery, boilers, machinery, plastics, articles of iron and steel, 
aluminium products, agricultural products and food, chemical products, paper, furniture and carpets. 

Table 1B Turkey’s Foreign Trade to Central Asia and the Caucasus (2018)

Country Exports ($) Imports ($) Balance ($)
Kazakhstan 355,590,090 442,193,316 -86,603,226
Kyrgyzstan 74,701,550 13,383,622 61,317,928
Tajikistan 41,637,217 62,817,563 -21,180,346
Turkmenistan 214,847,966 175,795,198 39,052,768
Uzbekistan 145,225,516 178,671,343 -33,445,827
Azerbaijan 403,942,323 135,537,462 268,404,861
Georgia 199,699,417 306,668,81 -106,969,397
Total 1,435,644,079 1,315,067,318 120,576,761
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Source: State Institute of Statistics 

The success of the private sector was realized by foreign trade conducted through financial aid and administrative 
assistance provided to the new states by the Foreign Economic Board (DEIK), and Turkish International 
Cooperation Agency (TICA), and Eximbank Credits were opened for the use of these states. Some experts 
were trained in Turkey during the period of transition to a market economy, humanitarian and technical aid 
were extended, satellite ground stations were established and Turkish Airlines flights were launched. All this 
support was of great significance and helped to open up these countries to the rest of the world, relieving their 
economic depressions during the early stages of their independency. In this period of time, both economic and 
commercial relations, as well as social and cultural relations, significantly improved. 

Meanwhile, educational opportunities were provided for Central Asian students and high quality private 
schools and universities were opened by the Turkish private sector in Central Asia and the Caucasus.

To sum up, Turkic Republics, which have historical, cultural and ethnic connections with Turkey, tried to 
reinforce their political and socio-cultural relations with Turkey, which was the first state to recognize their 
independence. At the same time, not only for historical, cultural, ethnic connections and economic reasons, but 
also for the strategic reasons, institutional cooperation between Turkey and the Turkic Republics needed to be 
established. Central Asia and the Caucasus also offer an opportunity for Turkey to develop her economy by 
increasing her exports and imports and by enriching cultural Turkism. If such institutional cooperation is not 
established, we can expect that friendly countries with whom Turkey shares a common culture and civilization 
will become a market for great Western powers, China and Japan. In this respect, the Turkic Republics will 
either be included in the globalization process or will remain as only a market.

CONCLUSION 

In light of the recent developments, as a NATO partner and a secular Islamic country, Turkey’s key role in 
the Caucasus and Central Asia and also in the overall Western security system is increasing. Turkey’s military 
presence in the region with Western allies will give her a chance of condensation relations other Central Asian 
countries including Pakistan and Afghanistan.

Turkey’s policy in Central Asia aims to avoid entering into any conflict with Russia or Iran, or with her 
other neighbours who are trying, for different reasons, to increase their sphere of influence. As has been 
demonstrated above, thanks to the Central Asian and Caucasian states, Turkey’s role on the regional and 
international scene is increasing, and soon Europe will need Turkey for Europe’s energy supply. Turkey is a 
good energy corridor for transporting oil and gas resources from Central Asia and the Caucasus. Turkey, on 
the other hand, succeeded in neutralizing the impacts of Russia and Iran on the Caucasian and Central Asian 
fields. The role of Turkey is increasing in the region and especially in the energy sector and this will open the 
already ajar door of Europe for Turkey and also for Caucasia and the Central Asia. 

The initiatives taken by Turkey, particularly in the cultural and educational fields, should help both to improve 
the relations between Turkey and these states, and to settle the cultural and social structures in these countries, 
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forming a true unity in these fields. Turkey’s improvement in economic relations, via increasing her commercial 
activities and making investments in these states, will help them stand on their own feet.
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11 EYLÜL SONRASINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DENGE ARAYIŞLARI 

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara / Türkiye

Öz: 11 Eylül saldırıları uluslararası sistemde yeni sorunlar ve dengesizlikler yaratmıştır. Bu terör saldırılarının 
ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ortadoğu bölgesini yeniden şekillendirmek üzere harekete 
geçmiştir. ABD tek taraflı bir dış politika benimsemiş, Ortadoğu ülkelerinin rejimlerini dönüştürmeyi ve bölge 
haritasını yeniden çizmeyi hedeflemiştir. Bu gelişmelerin yarattığı dengesizlikler Türk dış politikasını da olumsuz 
yönde etkilemiştir. Türkiye komşu ülkelerin toprak bütünlüklerini korumak ve bu ülkelerden kaynaklanan 
istikrarsızlıkları önlemek amacıyla yeni dış politika arayışlarına yönelmiştir. 16 Kasım 2001 tarihli Türkiye 
ve Rusya arasındaki Avrasya’da İşbirliği Eylem Planı bu arayışların bir sonucudur. Türkiye bölgesel istikrarın 
güçlendirilmesini hedefleyen bir dış politika benimsemiştir. Bu hedefe ulaşmak amacıyla çok taraflılık ilkesine 
dayanan bir yaklaşımla hareket etmiş, küresel ve bölgesel aktörlerle işbirliği mekanizmaları güçlendirilmiştir. 
Arap Baharının başlamasıyla bölgede yeni belirsizlikler ortaya çıkmıştır. Bu süreçte ABD’nin tutarsız politikalar 
izlemesi belirsizlikleri artırmıştır. Türkiye’nin ulusal güvenlik hassasiyetlerini dikkate almayan Amerikan 
hükümetleriyle pek çok sorun ortaya çıkmıştır. Türkiye 2016 yılından itibaren Rusya’yla işbirliğine gitmiştir. 
Böylece Suriye’de karşılaştığı güvenlik sorunlarının üstesinden gelmeyi amaçlamıştır. Türkiye ve Rusya’nın 
Suriye’de geliştirdiği işbirliği modeli çözümün adresi haline gelmiştir. Amerikan tek taraflılığının yarattığı 
istikrarsızlıklara yanıt olarak çok taraflı politikalarla sorunun çözümlenmesi hedeflenmiştir. Türkiye, Rusya ve 
İran’ın dahil olduğu Astana sürecine ek olarak İstanbul’da Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya’nın katılımıyla 
dörtlü zirve toplanmıştır. Böylece dengeli ve sürdürülebilir bir Ortadoğu düzeni kurulmak istenmektedir. 
Çözüm amacıyla bir araya gelen devletler ABD’nin yarattığı dengesizliklerle başetmeye çalışmaktadırlar. Bu 
süreçte Türkiye etkin bir rol oynamaktadır ve dengeleyici bir aktör olmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin 
Ortadoğu’da ve uluslararası politikada oynadığı dengeleyici rol tartışılmaktadır.

Abstract: The September 11 attacks have created new problems and imbalances in the international system. 
Following that terrorist attacks, the United States (USA) moved to reshape the Middle East region. The United 
States adopted a unilateral foreign policy, aimed at transforming the political regimes of the Middle East 
countries and re-drawing the map of the region. The imbalances created by these developments negatively 
affected Turkish foreign policy. Turkey has been in quest of new foreign policy approach in orter to protect the 
territorial integrity of neighboring countries and to prevent the instability rised from these countries. Action 
Plan Between Turkey and Russia on Cooperation in Eurasia dated 16 November 2001 is the result of this 
search. Turkey has adopted a foreign policy aimed at strengthening regional stability. In order to achieve this 
goal, it has acted on the principle of multilateralism and strengthened cooperation mechanisms with global 
and regional actors. With the beginning of the Arab Spring, new uncertainties emerged in the region. In this 
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process, the USA’s incoherent policies have increased uncertainties. There have been many problems between 
Turkey and the US government who doesn’t take into account the national security interests of Turkey. Turkey 
has made cooperation with Russia since 2016. Thus, it aimed to overcome the security problems faced in Syria. 
The cooperation model developed by Turkey and Russia in Syria has become the address of the solution. It 
was aimed to solve the problem with multilateral policies in response to the instabilities created by American 
unilateralism. In addition to the process of Astana including Turkey, Russia and Iran, the İstanbul summit was 
held with the participation of Turkey, Russia, France and Germany. Thus, a balanced and sustainable Middle 
East order is desired to be established. The states that come together for the purpose of solution are trying to 
deal with the imbalances created by the USA. In this process, Turkey is playing an active role and becomes an 
stabilizing actor. In this study, it is discussed Turkey’s role as a balancing actor in the Middle East region and 
in international politics. 

GİRİŞ

Türk dış politikası 11 Eylül sonrası dönemde hem bölgesel hem de küresel düzeyde birçok istikrarsızlık ve 
dengesizlikle mücadele etmek durumunda kalmıştır. Sözü edilen dönemde Ortadoğu bölgesine yönelik küresel 
girişimler ve bölgenin kendi dinamiklerinden kaynaklanan sorunlar belirsiz bir dönüşüm süreci başlatmıştır. 
Sürecin belirsizliği kapsamlı ve bütünlüklü dış politik stratejileri izlenmesini zorlaştırmaktadır. Üstelik Türkiye 
giderek artan güvenlik sorunlarıyla da başa çıkmak durumundadır. Bu şartlar altında Türkiye’nin izleyeceği 
dış politika hem kendi açısından hem de bölgenin geleceği açısından büyük bir önem kazanmaktadır. Türkiye 
bölgesel anlamda barışın ve düzenin hakim olması hedefini taşıyan ve küresel düzeyde dengeleyici rol 
üstlenmeye çalışan bir dış politika izlemektedir. 

Bu çalışma Türkiye’nin 11 Eylül sonrası dengesizliklere verdiği yanıtları ele almaktadır. Bu dengesizlikler temel 
olarak ABD’nin bölgede izlediği tek taraflı politikalardan kaynaklanmaktadır. Uzun yıllar Ortadoğu’ya yönelik 
politikasında ABD’yle birlikte hareket eden Türkiye, bu tek taraflı politikalar nedeniyle giderek yalnızlaşmıştır. 
Bu nedenle Türkiye ABD’yi dengeleyecek şekilde hareket etmiştir. Türkiye’nin arayışları zaman zaman olumlu 
sonuçlar doğurmuş, zaman zaman bölgesel dinamikler nedeniyle zorluklarla karşılaşmıştır. Ancak Türkiye çok 
kutuplu ama dengeli bir dünya düzenini savunan, Ortadoğu bölgesinde çok taraflı politikaları temsil eden, 
yakın çevresindeki sorunlarda dengeleyici rol üstelen bir dış politika izlemektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin 
11 Eylül sonrasında benimsediği bu dış politika vizyonu tartışılmaktadır. 

Çalışmada öncelikle 11 Eylül sonrası dönemde Ortadoğu’daki gelişmeler ele alınacaktır. Bölgenin genel bir 
resmi ve Türkiye’nin karşılaştığı zorluklar ortaya konulduktan sonra bu tablo karşısında Türkiye tarafından 
izlenen stratejiler tartışılacaktır. Türkiye’nin geleneksel Batı yönelimli dış politikasında en köklü sarsıntının 
Arap Baharı sonrasında yaşandığı görülmektedir. Özellikle Suriye bağlamında Türkiye’nin Batılı müttefikleriyle 
yaşadığı güven bunalımı ve bu ülkelerin Türkiye aleyhine politikalarının yarattığı dengesizlikler ele alınacak 
konular arasındadır. Son olarak Türkiye’nin Suriye stratejisindeki dönüşüm ve Rusya’yla yakınlaşma süreci 
yeni denge arayışları kapsamında tartışılacaktır. 
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11 Eylül Sonrası Ortadoğu 

Soğuk Savaş sonrasında ABD tek süpergüç haline gelmiş ve Ortadoğu meselelerinde en belirleyici aktör 
olmuştur. Irak’ın Kuveyt’i işgali sonrasında başlatılan müdahale ABD’nin bölgeye yönelik müdahaleci bir 
politika izleyeceğini göstermiştir. Ancak 1990’lı yıllarda ABD henüz bölgenin yeniden inşası konusunda 
istekli davranmamış, bölgesel politikalarını çok taraflı bir anlayışla yürütmüş ve müttefikleriyle işbirliğine 
önem vermiştir. Amerikan kamuoyunun da bu dönemde ABD’nin müdahaleci bir dış politika izlemesine istekli 
olmadığı görülmüştür. Ancak 11 Eylül saldırıları bu tabloyu değiştirmiştir. ABD bu tarihten itibaren bölgeyi 
baştan sona yeniden inşa etmek için hem gerekli motivasyonu hem de kamuoyunu ikna edecek haklılaştırıcı 
gerekçeyi bulmuştur. 11 Eylül saldırılarına bir tepki olarak başlatılan Afganistan savaşının ardından sıra Irak’a 
gelmiştir. Ancak Irak’a yönelik müdahale uluslararası toplum tarafından yeterince desteklenmemiştir. Bu 
destekten yoksun olmasına rağmen ABD geri adım atmamıştır. Uluslararası topluma ve müttefiklerine rağmen 
hedeflerinden taviz vermeyen tek taraflı bir dış politika izleyeceğini göstermiştir. 

ABD Ortadoğu’ya yönelik politikalarını Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) şeklinde tanımlamıştır. BOP’ta bütün 
Ortadoğu haritasının yeniden çizilmesi de dâhil olmak üzere geniş çaplı düzenlemelere gidilmesi planlanmıştır.33 
ABD tepeden inmeci bir yaklaşımla devlet inşası süreçlerine yönelmiştir. Ancak bu girişim bölgedeki pek 
çok fay hattını harekete geçirmiştir. Etnik ve mezhepsel farklılıklar, ideolojik çatışmalar, vekalet savaşları, 
terörizm, enerji sorunları ve daha pek çok sorun ABD’nin başlattığı bu süreçte ortaya çıkmıştır. Bütün bu 
sorunlar merkezi devlet yapılarının zayıflaması, mikro milliyetçiliklerin güçlenmesi ve bölge devletlerinin 
toprak bütünlüklerinin tehdit edilmesi gibi sonuçlar yaratmaktadır. Kısacası Amerikan tek taraflılığının bölgeye 
maliyeti çok yüksek olmuştur.  

Ortadoğu’da yaşanan toplumsal ve siyasal karmaşa bölgesel ve küresel düzlemde de kendisini hissettirmektedir. 
Bölgesel güçlerin arasındaki ilişkilere ve bölgeye angaje olan küresel güçlerin politikalarına bakıldığında 
dengeden çok dengesizliğin hâkim olduğu anlaşılacaktır.34 ABD’nin tek taraflı politikaları bu dengesizliğin 
ortaya çıkmasında önemli bir katkıda bulunmuştur. 2003 sonrası süreçte ABD’nin Avrupalı müttefikleriyle 
çıkar farklılaşması giderek belirginleşmiştir. Rusya ise hem NATO genişlemesi bağlamında Doğu Avrupa’da 
hem de Amerikan müdahaleleri bağlamında Avrasya coğrafyasında çevrelenmektedir. Bu durum Rusya’nın 
tepkisel bir dış politika izlemesine yol açmaktadır. Bu açıdan Ortadoğu ABD ve diğer küresel güçlerin 
rekabetine dayanan bir dengesizlikle karşı karşıya kalmaktadır. Benzer bir durum bölgesel güçler bakımından 
da geçerlidir. Bölgedeki güç ve hegemonya rekabeti bölgesel aktörlerin birbirleriyle daha rekabetçi politikalar 
izlemelerine yol açmaktadır. 

33 Ralph Peters, “Blood Borders: How a better Middle East would look”, Armed Forces Journal, Haziran 2006, web: http://
armedforcesjournal.com/blood-borders/ (erişim: 8 Kasım 2018); Jeffrey Goldberg, “After Iraq: A report from the new Middle 
East—and a glimpse of its possible future”, The Atlantic, Ocak-Şubat 2008, web: http://www.theatlantic.com/magazine/
archive/2008/01/after-iraq/306577/ (erişim: 8 Kasım 2018).

34 Barry Buzan, “A Leader Without Followers? The United States in World Politics after Bush”, International Politics, Cilt 45, Sayı 
5, 2008, s. 554-570.
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ABD’nin tek taraflı politikaları Türk-Amerikan ilişkilerinde de sorunlar yaratmıştır. 2003 Irak Savaşı’na 
giden süreçte Türkiye, ABD ile birlikte hareket etmek istese de sorunun diplomasi yoluyla çözümü için yoğun 
bir çaba harcamıştır. Ancak ABD’nin diplomasiyi bir çözüm yolu olarak benimsemediği görülmüştür. Türk 
askerlerinin Irak’a gönderilmesi ve Amerikan askerlerinin Türkiye’de bulunması konusunda hükümete yetki 
veren 1 Mart tezkeresinin TBMM tarafından reddedilmesi ikili ilişkilerde bir krize yol aşmıştır. İlerleyen 
aylarda Amerikan askerlerinin Süleymaniye’de 11 Tük askerinin başına çuval geçirmesi gibi olaylar Türkiye 
ile ABD arasındaki krizi derinleştirmiştir. 2003 sonrası dönemde Irak’ın içinde bulunduğu ortamın PKK’nın 
güçlenmesine yol açmış olması da dikkat çekicidir. Bu tür gelişmeler Ortadoğu politikasında Türkiye ile ABD 
arasındaki çıkar farklılığının giderek arttığını göstermiştir.

2000’li yıllarda Türkiye’nin Ortadoğu politikalarında sorun yaratan bir başka mesele İsrail’le ilişkilerden 
kaynaklanmıştır. İsrail’in 2007 yılında Gazze’yi abluka altına almasıyla bozulan Türkiye-İsrail ilişkileri daha 
sonraki yıllarda pek çok sorunla karşılaşmıştır.35 2008 yılında Gazze’ye yönelik İsrail saldırısı, 2009 yılında 
Davos Krizi, 2010 yılında Mavi Marmara olayları bu sorunlardan bazılarıdır. Türkiye’nin İsrail’le bozulan 
ilişkileri ABD’de eksen kayması yorumlarına yol açmıştır. Türkiye’nin giderek Batılı müttefiklerinden 
uzaklaştığı yönündeki bu yorumlar Türk-Amerikan ilişkilerinde güvensizliğin hâkim olmasına ve 
farklılaşmanın pekişmesine neden olmuştur. Bu güvensizlik durumu Türkiye’nin Ortadoğu politikasında 
birtakım dengesizlikler yaratmıştır. Türkiye bu bağlamda dengeleyici birtakım politikalara başvurmuştur. 

2000’li Yıllarda Türkiye’nin Ortadoğu Politikası 

11 Eylül sonrası süreçte Ortadoğu’da yaşanan dengesizlikler karşısında Türkiye diplomatik diyaloğun 
öne çıktığı, çok taraflı ve aktif bir dış politika izlemiştir. Küresel güçlerle ilişkilerini çeşitlendirerek dış 
politikasındaki hareket alanını genişletmek istemiştir. Aynı zamanda kendi siyasal yeterliliklerini artırarak 
bölgesel güvenlik ve barışa katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Bunu yaparken bölgeyle tarihsel bağlarını ve 
ekonomik karşılıklı bağımlılık süreçlerini öne çıkarmıştır. Siyasal, toplumsal ve ekonomik gücünü “yumuşak 
güç” şeklinde tanımlayarak çatışmaların barışçıl yollarla çözümü doğrultusunda kullanmayı ilke haline 
getirmiştir. Türkiye bölgenin dengeleyici aktörü haline gelmiştir. 

Türkiye’nin çok taraflı ve dengeleyici dış politika arayışında en önemli adımlardan biri Rusya’yla kurulan 
işbirliği olmuştur. Bu bağlamda, 16 Kasım 2001’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu 
Arasında Avrasya’da İşbirliği Eylem Planı: İkili İşbirliğinden Çok Boyutlu Ortaklığa” başlıklı belge bir dönüm 
noktasıdır. Bu belge, ABD’nin tek kutuplu bir yeni dünya düzeni inşasına karşı, Avrasya coğrafyasının stratejik 
refleksini temsil etmektedir. Bu belgenin imzalandığı tarih Rusya’da Vladimir Putin’in iktidara geldiği ve yakın 
çevre politikasını hayata geçirdiği döneme denk gelmektedir. Bir başka deyişle 1990’lı yıllarda Orta Asya-
Kafkasya-Karadeniz-Doğu Avrupa ekseninde süren Rusya-ABD nüfuz mücadelesinde Rusya’nın inisiyatifi 

35  Tarık Oğuzlu, “The Changing Dynamics of Turkey–Israel Relations: A Structural Realist Account”, Mediterranean Politics, Cilt 
15, Sayı 2, 2010, s. 273-288. 
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yeniden eline aldığı bir dönem başlamıştır.36 1990’lı yıllarda rekabetin hakim olduğu Türk-Rus ilişkilerinde 
2001 yılında imzalanan belgeyle işbirliğinin öne çıktığı yeni bir dönemi başlatmıştır. 

Türkiye Rusya’yla ilişkilerine büyük bir önem vermiştir. Bu ilişkiler çok boyutlu dış politikanın önemli 
parçalarından biri olarak kabul edilmiştir. 2003 sonrası süreçte ABD’yle yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle 
bu ilişkiler daha da önem kazanmıştır. Ortadoğu’da ABD kaynaklı dengesizliklerle mücadelede Türkiye’nin 
hareket alanını genişleten önemli unsurlardan biri Rusya’yla ilişkiler olmuştur. Ancak Türkiye’nin Batıyla 
ve ABD’yle ilişkilerinde 2000’li yıllarda kesin bir kopuş yaşanmamıştır. Özellikle Avrupa Birliği (AB) ile 
yaşanan bütünleşme süreci Türk dış politikasında Batı ittifakının önemini koruduğunu göstermiştir. 

Türkiye-AB ilişkilerinin dikkat çeken özelliği ABD’nin Ortadoğu politikalarına karşı iki tarafın ortak bir söylem 
ve strateji benimsemiş olmasıdır. ABD’nin Irak’a müdahalesine Almanya ve Fransa’nın başını çektiği bir grup 
Avrupa ülkesi karşı çıkmıştır. Bu bağlamda Türkiye’nin dış politikada ABD’den ziyade AB ile daha yakın 
bir çizgide olduğu görülmüştür.37 2004 yılında büyük bir genişleme sürecini tamamlayan AB, yeni komşular 
edinmesi nedeniyle Avrupa Komşuluk Politikası adında yeni bir dış politika ortaya koymuştur. Bu politika 
aynı zamanda 2003 Irak Savaşı sonrasında ABD’ye verilen bir tepki olmuştur. Sert güce ve tek taraflılığa 
dayalı Amerikan politikalarına karşı yumuşak güce ve çok taraflılığa dayalı bir Avrupa politikası önerilmiştir. 
İlerleyen yıllarda AB’nin dış politika yeteneklerinin yetersiz olduğu ortaya çıkacak ve AB Ortadoğu için güçlü 
bir alternatif olamayacaktır. Ancak AB’nin bu yeni yaklaşımı Türkiye’nin dış politikasıyla uyumlu olmuştur. 
Bu durum Türkiye’nin ABD’den ziyade AB’yle yakınlaşması anlamına gelmiştir. 

Görüldüğü üzere 2000’li yıllar boyunca Türkiye ABD’yle çeşitli sorunlar yaşamış ve bu eski müttefikinden 
tamamen uzaklaşmasa da ona alternatifler aramayı sürdürmüştür. Ancak Türkiye’nin ABD’yle ilişkileri tüm 
sorunlara rağmen belirli bir seviyede sürmüştür. İki taraf birbiriyle ilişkilerine önem vermiştir. Türk-Amerikan 
ilişkilerine yeniden ivme kazandıran gelişme Barack Obama’nın 2009 yılında ABD Başkanı olarak seçilmesi 
olmuştur. Obama, göreve gelmesiyle birlikte tek taraflı politikalar yerine müttefiklerini de dikkate alan çok 
taraflı politikalar izleyeceğinin sinyallerini vermiştir. İlk yurtdışı ziyaretini Ortadoğu’ya gerçekleştiren Obama 
bu ziyaretinde Türkiye’ye de uğramıştır. Bu süreçte Türk-Amerikan ilişkileri model ortaklık şeklinde yeniden 
tanımlanmıştır.38 

Arap Baharının 2011 yılında başlaması Türk-Amerikan ilişkileri üzerinde de büyük bir etkide bulunmuştur. 
Türkiye sivil toplumun taleplerini dikkate alan bir tutum benimsemiştir. Demokratik ve laik bir Müslüman 
ülke olarak Türkiye modeli Arap halk hareketleri sırasında ön plana çıkmıştır. Bu süreçte ABD, Türkiye’yle 
kurduğu işbirliğine önem vermiştir. Ancak bu işbirliği fazla uzun sürmeyecektir. 

36 Mehmet Seyfettin Erol, Aidarbek Amirbek, “Soğuk Savaş Sonrası dönemde Rusya’nın Dış Politikasında Yakın Çevre ve Orta 
Asya”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2014, s. 155-178. 

37 Ramazan Gözen, “Türkiye-AB Yakınlaşması: 1999 AB Helsinki Zirvesinden 2003 Irak Savaşına Stratejik Algılamalarda Dönüşüm 
Süreci”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 3, Sayı 10, 2006, s. 115-146.

38 “Türkiye ile Model Ortaklık Önerisi”, Hürriyet, 6 Nisan 2009, web: http://www.hurriyet.com.tr/turkiye-ile-model-ortaklik-
onerisi-11379487 (erişim: 15 Kasım 2018). 
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Arap Baharı ve Ortadoğu’da Yeni Dengesizlikler 

Arap Baharı sürecinin başladığı ilk dönemde Türkiye ile ABD birlikte hareket etmişlerdir. Ortak çıkarlara ve 
benzer söylemlere sahip olan iki devlet Suriye’de ilk muhalif gösteriler başladığında işbirliğini sürdürmüştür. 
Suriye’de muhalif hareketlenmenin başladığı dönemde Türkiye Şam yönetimiyle diplomatik temaslar kurmuş 
ve sorunun barışçıl yollarla çözümü için yoğun bir çaba harcamıştır. Bu süreçte ABD Türkiye’nin çabalarını 
desteklemiştir. Şam yönetimiyle yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca Türkiye Suriye’yle diplomatik 
ilişkilerini kesmiş ve muhalif grupları desteklemeye başlamıştır. Bu süreçte ABD de Türkiye’yle benzer bir 
politika izlemiş, Şam yönetimini görevini bırakmaya çağırmak ve muhalif gruplara etkin destek vermek için 
Türkiye’nin yürüttüğü müzakerelerden çıkacak sonucu beklemiştir. Görüldüğü üzere iki ülke arasında Suriye 
stratejisinde uyum hâkim olmuştur. 

Suriye’de Türk-Amerikan ilişkilerindeki uyum kısa bir süre sonra tersine dönecektir. Suriye’de artan belirsizlik 
Türkiye ile ABD arasında daha fazla çıkar farklılığı yaratacak ve bu süreçte ABD’nin tutarsız politikaları 
iki ülke arasında krizlere yol açacaktır. Uyumu bozan en önemli gelişme iç savaş ortamının yarattığı güç 
boşluğunda terör örgütlerinin türemesidir. Türkiye’ye göre radikal muhalif grupların ve terör örgütlerinin 
ortaya çıkması Esad rejiminin hala iktidarda olmasından kaynaklanmıştır. Dolayısıyla Türkiye önce Esad’ın 
devrilmesi gerektiğini ve sonra terörü besleyen ortamın ortadan kalkacağını öngören bir strateji izlemiştir. 
ABD ise önce Esad rejiminin yıkılması gerektiği yönündeki politikasını değiştirmiş, önce radikal muhaliflerin 
ortadan kaldırılması gerektiğini savunmuştur. ABD Esad’ın devrilmesi halinde yerine gelecek yönetimin 
radikal İslamcı bir kimliğe sahip olmasından endişe etmiştir. 

Suriye bağlamında Türkiye’yle ABD arasındaki temel sorunlardan bir tanesi Suriye’ye müdahale konusunda 
ABD’nin isteksiz olmasıdır. Türkiye’nin tüm çağrılarına rağmen Esad rejiminin iktidardan uzaklaştırılarak, 
insani dramın sona erdirilmesi için ABD isteksiz olmuştur. Kimyasal silah kullanımının bir kırmızı çizgi olarak 
tanımlanmasına rağmen Esad rejimi bu silahları kullandığında Amerikan yönetiminin harekete geçmekten 
imtina etmesi Türkiye’de hayal kırıklığı yaratmıştır. 2013 sonrasında terör unsurlarının ve radikal grupların 
yükselişi sonrasındaysa ABD Esad rejimine karşı mücadeleyi tamamen ikinci plana atmıştır. Yine 2013 yılında 
Mısır’da yaşanan darbeye ABD’nin sessiz kalması Ankara ile Washington arasındaki yaklaşım farklılığını 
ortaya koymuştur. Türkiye bölgede toplumsal değişim ve demokratikleşmeden yana tavrını sürdürürken ABD 
istikrarın korunması adına otoriter rejimlerle işbirliği yapma yönünde bir politika benimsemiştir. 

Türk-Amerikan ilişkilerinde 2013 sonrasında çıkar farklılaşmaları belirleyici olmuştur. Bu noktada en önemli 
sorun ABD’nin terör örgütleriyle ilişkisidir. 2014 yılında DAEŞ güçlü bir biçimde ortaya çıkıp Suriye ve 
Irak’ta geniş bir toprak parçasını kontrol etmeye başlamıştır. Bu tarihe kadar Esad’ın devrilmesi yönünde 
bir politika izleyen ama bu konuda harekete geçmekte isteksiz kalan bir ABD bu tarihten sonra DAEŞ’le 
mücadele kapsamında sahaya inmiştir. Ancak ABD’nin sahada DAEŞ’e karşı mücadelede işbirliği yaptığı grup 
PYD/YPG olmuştur. Bu örgütün hem militanlarının hem de üst düzey yöneticilerinin çok büyük bir kısmının 
PKK ile bağlantılı olması Türkiye açısından büyük bir güvenlik sorunu yaratmıştır.39 ABD’nin DAEŞ’e karşı 

39 Michael M. Gunter, “Iraq, Syria, Isis and the Kurds: Geostrategic Concerns for the U.S. and Turkey”, Middle East Policy, Cilt 22, 
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mücadele etmesi için PYD/YPG’yi dolayısıyla PKK’yı desteklediği ve güçlendirdiği bir sürece girilmiştir. 
PKK’nın güçlenmesi Türkiye’nin iç siyasetinde de sorunlar yaratmış, çözüm süreci PKK tarafından sabote 
edilmiştir. 

ABD’nin PYD/YPG üzerinden Suriye’ye dahil olması yeni bir bölge politikasına işaret etmektedir. Bu politika 
bölgenin küçük siyasal yapılara bölünmesi yönündedir. Genel anlamda bakılırsa Yemen, Libya, Irak ve Suriye 
gelişmeleri bunun en temel göstergesidir. Bu devletler Başarısız Devlet olarak görülmektedir ve Devlet İnşa 
Süreçleri adı altında bu devletlerin bölünerek yeniden yapılandırılmaları gündeme gelmiştir. Bu bağlamda 
etnik ve mezhepsel bölünmeler giderek artmaktadır. Suriye ve Irak’ta ABD desteğinde birtakım devlet yapıları 
yaratılmaya çalışılmaktadır. Bölgedeki Sünni Şii çatışması körüklenmektedir. Bu körükleme hem Başarısız 
Devlet ilan edilen devletlerin kendi içlerinde hem de bölge politikasında Suudi-İran rekabeti üzerinden 
gerçekleştirilmektedir. ABD’nin bütün bu politikaları bölgede yeni dengesizlikler yaratmıştır. Ortadoğu bitmek 
bilmeyen bir türbülans halindedir. 

ABD’nin Ortadoğu’da izlediği yeni strateji Türkiye’nin ulusal çıkarlarıyla taban tabana zıt bir niteliktedir. Türk-
Amerikan ilişkilerinin stratejik değeri her geçen gün azalmaktadır.40 Dolayısıyla Türkiye’nin dış politikada yeni 
açılımlara ihtiyacı doğmuştur. Ancak bu noktada bir başka önemli gelişme 2015 yılında Rusya’nın Esad rejimi 
lehinde savaşa müdahil olmasıdır. Artık Esad’dan yana dönen askeri dengeler Türkiye açısından güvenlik 
risklerini artırmıştır. Rusya’yla yaşanan uçak krizi Türkiye’nin aynı anda iki büyük güçle birden çatışması 
anlamına gelmiştir. Bu durum Türk dış politikasında büyük bir dengesizlik yaratmıştır. Dolayısıyla Suriye 
politikasında değişiklik kaçınılmaz olmuştur.41 

Türkiye Batılı müttefiklerinin desteğini alamadığı için Suriye’de karşılaştığı yakın güvenlik sorunlarıyla 
mücadelesinde tek başına hareket etmek durumunda kalmıştır. Türkiye önce Rusya’yla ilişkilerini 
normalleştirmiş ve kendisine Suriye’de manevra alanı açmıştır. Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşmanın 
başarılı sonuçlar vermesiyle birlikte bu yakınlaşma işbirliğine dönüşmüş ve hatta Türk-Rus ilişkileri giderek 
güçlenmeye başlamıştır. Astana ve ardından gelen Soçi süreçleri, S400 anlaşması, nükleer işbirliği ve enerji 
alanındaki diğer ortak projeler Türk-Rus ilişkilerine kurumsal bir yapı kazandırmaya başlamıştır. Bu durum 
Türk-Amerikan ilişkilerindeki güven bunalımının ağırlaşmasına yol açmıştır. 

Ortadoğu’da Yeni Dengeler ve Çok Boyutlu Dış Politika 

Türkiye Ortadoğu’daki dengesizliklerle mücadelede 2016’dan itibaren Rusya’yla işbirliği halinde hareket 
etmiştir. Türkiye, 11 Eylül sonrası belirsizlikler karşısında da aynı stratejiyi izlemiştir. Ancak bu süreçte Türk-
Rus ilişkileri ekonomik bir temele sahip olmuş, siyasal alanda işbirliğine gidilse de bu ilişkiler kurumsal bir 
karakter kazanamamıştır. Üstelik 2011’de başlayan Arap Baharı Türkiye-Rusya ilişkilerini zorlu bir sürece 
sokmuştur. Halk ayaklanmalarının Suriye’de çatışmalara yol açması sonrasında iki ülke karşıt pozisyonlar 

Sayı 1, 2015, s. 102-111.
40 Ayşe Ömür Atmaca, “Turkey-US Relations (2009–2016): A troubled partnership in a troubled world?”, Pınar  Gözen Ercan (ed.), 

Turkish Foreign Policy: International Relations, Legality and Global Reach, Palgrave Macmillan, 2017, s. 63-82.
41 Oktay F. Tanrısever, “Türkiye-Rusya Krizinin Dinamikleri ve İkili İlişkilere Etkileri”, Bilge Strateji, Cilt 8, Sayı 14, 2016, s. 7-17.
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almışlardır. Rusya’nın Esad rejimini desteklemesi Türkiye-Rusya ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Buna 
rağmen iki ülke birbirleriyle ilişkilerine önem vermiş ve Ortadoğu’daki çıkar farklılıklarına rağmen işbirliğini 
sürdürme hedefinde olmuşlardır.42 Ancak 24 Kasım 2015 tarihinde bir Rus savaş uçağının Türkiye tarafından 
düşürülmesi ilişkileri derin bir krize sürüklemiştir. 

Uçak krizi, Türk-Rus ilişkilerine büyük bir darbe indirmiş olsa da kısa bir süre sonra ilişkiler normalleşmeye 
başlamıştır. Bu normalleşme Türkiye’nin Suriye politikasındaki köklü değişim sonrasında mümkün olmuştur. 
Rejim değişikliğini birinci hedef olarak benimseyen Türkiye 2016 yılından itibaren önceliğini yakın güvenlik 
sorunlarına vermeye başlamıştır. PKK/PYD ve Deaş gibi terör örgütleriyle mücadele ve sınır güvenliği ön 
plana çıkmıştır. Bu yeni stratejinin hayata geçirilmesi için Rusya’yla koordineli biçimde hareket edilmesi 
gerekmiştir. Rusya’nın Suriye İç Savaşı’nda dengeleri değiştirmesinin ardından bir ateşkes söz konusu 
olmuştur. 2016 yılında Türkiye’nin başlattığı operasyonlarla Suriye’deki terör örgütlerine karşı mücadelesi bu 
sürece katkıda bulunmuştur. 

Ateşkes sürecinde Türkiye, Rusya ve İran birlikte hareket etmişlerdir. Üç ülke kısa vadeli ulusal çıkarlarını 
gerçekleştirmek adına jeopolitik farklılıklarını bir kenara bırakmışlardır.43 Rusya ve İran’la ilişkilerini 
normalleştiren Türkiye hedeflerine ulaşmış, Suriye’nin kuzeyini terörden arındırmıştır. Türkiye bununla 
kalmamış Rusya’yla koordinasyonu siyasal platformlarda da sürdürmüş ve Suriye’de kalıcı çözümün 
paydaşlarından biri haline gelmiştir. Bu kısa vadeli işbirliği zamanla Astana Süreci ve Soçi Zirvesi ile kurumsal 
bir yapıya kavuşturulmuştur.

Türk-Rus ilişkilerinde ortaya çıkan kurumsallaşma Ortadoğu’daki dengesizlik haline verilen güçlü bir yanıta 
dönüşmüştür. İki ülke çok kutuplu bir dünya siyaseti ve Ortadoğu sorunlarının çözümünde çok taraflı diyalog 
hedeflerinde birleşmişlerdir.44 Bugün Ortadoğu’da gelinen nokta ABD’nin tek kutuplu dünya düzeni hedefinin 
ve tek taraflı politikalarının karşısında çok kutupluluğu savunan yeni bir eksenin ortaya çıktığını göstermektedir. 
Ortaya çıkan bu eksen Türkiye’nin somut güvenlik kazanımları elde etmesini de sağlamıştır. Türkiye bölgeden 
kaynaklanan güvenlik sorunlarıyla daha güçlü şekilde baş edebilecek bir konumdadır. 

Türkiye, Rusya’yla yakınlaşarak Ortadoğu’daki belirsizliklerle mücadele etmekte ve Batı yönelimli dış 
politikasında ortaya çıkan dengesizlikleri gidermektedir. Suriye İç Savaşı’nda karşılaşılan güvenlik sorunlarıyla 
mücadelede Batılı müttefikleri Türkiye’yi yalnız bırakmıştır. Bu nedenle Türkiye tek boyutlu dış politikanın 
olumsuz etkilerini yaşamıştır. Türkiye, Rusya’yla kurduğu kurumsal ve güçlü ilişkilerle çok kutuplu bir 
dünyada çok taraflı bir dış politikaya yönelmiş durumdadır. Ancak Türkiye, Batı yerine bu kez Rusya’ya 
bağımlı tek taraflı bir dış politikadan kaçınmaya çalışmaktadır. Rusya’yla hem bölgesel düzeyde hem küresel 

42 Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin, Exploring the Prospects for Russian-Turkish Cooperation in a Turbulent 
Neighborhood, Carnegie Moscow Center Working Group, 28 Eylül 2018, https://carnegieendowment.org/files/CP_
Turkey2014_web_Eng.pdf  (erişim: 16.11.2018). 

43 Hossein Aghaie Joobani ve Mostafa Mousavipour, “Russia, Turkey, and Iran: Moving Towards Strategic Synergy in the Middle 
East?”, Strategic Analysis, Cilt 39, Sayı 2, 2015, s. 141-155. 

44 Mehmet Seyfettin Erol, “Putin’in Deklare Edilmemiş Stalin Pişmanlığı: Türkiye’yi Kaybetmek!”, Ankasam, https://ankasam.
org/putinin-deklare-edilmemis-stalin-pismanligi-turkiyeyi-kaybetmek/, erişim: 16.11.2018. 



22

DAVETLİ KONUŞMACILAR

siyaset düzeyinde çıkar ortaklığı kadar çıkar farklılıkları da bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin Rusya 
karşısında da denge unsurlarına ihtiyacı bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle Batı yönelimli bir dış politikanın 
alternatifi Batı karşıtı bir dış politika değildir. Türkiye’nin temel hedefi çok kutuplu bir dünya düzeninde tüm 
kutuplarla mümkün olduğu kadar yakın ilişkiler kurarak hem dengeli bir dış politika izlemek hem de dünya 
siyasetinde ve bölgesinde dengeleyici bir aktör olmaktır. 

Çok taraflı dış politika arayışında Türkiye’nin Batılı müttefikleriyle ilişkilerin normalleştirme çabası dikkat 
çekmektedir. Türkiye, yaşanan tüm krizlere rağmen ABD’yle ilişkilerine önem verdiğini ve diyaloğa her 
zaman hazır olduğunu göstermiştir. İkili ilişkilerde aşılması zor sorunlar olsa da Türkiye diyalog kapısını 
hiçbir zaman kapatmamıştır. Aynı şekilde AB’yle ilişkilerinde de Türkiye ortak çıkarlar doğrultusunda 
ilişkilerin normalleşmesi için çaba harcamaktadır. Önce mülteci krizinde ortak adımlar atılmıştır ve son aylarda 
Türkiye Avrupalı ortaklarını Suriye masasına çekmeye çalışmaktadır. İstanbul’da gerçekleştirilen dörtlü zirve 
bu anlamıyla önemli girişimlerden biridir. Türkiye her ne kadar Rusya’yla ilişkilerini kurumsal bir zeminde 
güçlendirmek istiyor olsa da Batıyla sahip olduğu köklü ve kurumsal ilişkileri sürdürerek Rusya karşısında da 
dengeleyici dış politika araçlarına sahip olmaya çalışmaktadır. 

SONUÇ

11 Eylül sonrası dönem Ortadoğu’da yeni sorunlar, belirsizlikler ve dengesizlikler yaratmıştır. Bu durumun 
en önemli nedeni ABD’nin bölgeyi yeniden inşayı hedeflemesidir. Bu amaçla askeri güç kullanımı da dahil 
olmak üzere kapsamlı bir strateji geliştiren ABD bölgede herhangi bir dönüşüm gerçekleştirememiş ama 
bölgenin dengelerini altüst etmiştir. Aynı süreçte Türkiye de bölgenin dönüşümü amacıyla hareket etmiştir. 
Ancak Türkiye barış ve düzen idealiyle hareket etmiş, yumuşak güç unsurlarına başvurmuş ve bölgeyle 
tarihsel ve kültürel bağlarına dayanmıştır. Türkiye bu bölge politikasını çok boyutlu bir dış politika anlayışıyla 
birleştirmiştir. Amerikan tek taraflılığı karşısında Avrupa ülkeleriyle ve Rusya’yla ilişkilerini geliştirmiştir. 

Türkiye’nin yeni dış politikası ABD’yle ilişkilerinde birtakım sorunlar yaratmıştır. Bu sorunlar özellikle 2003 
Irak Savaşı’nın olumsuz sonuçları ve Türkiye-İsrail ilişkilerindeki krizler bağlamında ortaya çıkmıştır. Ancak 
Türkiye çok taraflı dış politika anlayışı gereği ABD’yle ilişkilerini de stratejik ortaklık şeklinde tanımlamayı 
sürdürmüştür. Arap Baharının başlaması stratejik ortaklık yerine model ortaklık tanımını ortaya çıkarmıştır. 
Türkiye bölgenin toplumsal ve siyasal dönüşümünden yana bir tavır benimsemiştir. Bu tavır Türkiye’yi 
Arap halkları için bir model haline getirmiştir. Türkiye’nin bu konumu ABD ve diğer Batılı ülkelerce de 
desteklenmiştir. Ancak Suriye İç Savaşı’ndaki belirsizliklerin artması Türkiye’yle Batılı müttefikleri arasındaki 
uyumu ortadan kaldırmıştır. Böylece Türk dış politikası yakın çevresinde çok daha ağır güvenlik sorunlarıyla 
ve dengesizliklerle baş etmek durumunda kalmıştır. 

Türkiye, Suriye’den kaynaklanan risk ve tehditlerle mücadelede aktif bir politikaya yönelmiştir. Bu noktada 
Rusya’yla kurduğu işbirliği mekanizması olumlu sonuçlar vermiştir. 16 Kasım 2001 tarihinde başlayan süreç 
2016 yılında yeni bir aşamaya geçmiştir. Böylece Türk-Rus ilişkileri sadece Suriye’yle sınırlı kalmayan, çok 
boyutlu bir içerikle kurumsallaşmaya başlamıştır. Türkiye, Amerikan tek taraflılığının yarattığı dengesizliklerle 
mücadelede yeni açılımları hayata geçirmiştir. Rusya bu yeni açılımların en önemli ayağı olsa da Türkiye’nin 
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hedefi Batının yerine Rusya’yı koymak değildir. Türkiye çok kutuplu bir dünya düzenini ve bölgesindeki 
sorunların çok taraflı mekanizmalarla çözümlenmesini hedeflemektedir. Bu noktada tüm küresel aktörlerle 
dengeli ilişkiler yürütmek ve kendi bölgesinde dengeleyici bir aktör haline gelmek Türkiye’nin temel dış 
politika ilkesi durumundadır. 
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PERSPECTIVES OF NEUTRALITY IN A WORLD SOCIETY OF THE 21ST CENTURY 
IMPACTING TURKEY’S FOREIGN POLICY

Prof. Dr. Herbert REGINBOGIN

Touro College Jacob D. Fuchsberg Law Center

The Issues

Turkey stands today at the epicenter of a hurricane surrounded by wars and conflicts extending from the 
Caucasus to Cyprus all the while the clock currently turns backward to an Age of the 19th century known as 
the New Great Power Rivalry among USA, Russia, and China.45 Since the end of the bi-polar Cold War and 
the collapse of the Soviet Union in 1991, for a short time, there was no other superpower than the USA with 
Western primacy at its doorsteps. The assumption was that the democratic, secular, and the free-market model 
protected by NATO, international organizations, mulilateralism, and the international rule of law would drive 
worldwide geo-politics henceforth. But the events of 9/11 changed the American psyche feeling continued 
vulnerability and when suddently, Russia went to war against Georgia in August 2008, the world discovered 
that such assumptions how geopolitics would be like after 1991 were false. The “end of history” didn’t last. 
Many developing nations began to challenge American power through state capitalism in China and Russia 
acquiring the economic and political wherewithal to consolidate brands of modernity that present durable 
alternatives to democratic capitalism as the only game in town.

Russia was back and the international community could not stop Russian aggression. The sword had come to 
mean more than the liberal world order was prepared to handle and by the second decade of the twenty-first 
century antagonism between Russia and the USA had escalated that some refer to it as the Second Cold War.

46 

The unpreparedness of dealing with a rogue nation like Russia was due to the fact that seven weeks later after 
the Russian war with Georgia, Lehmann Brothers had collapsed September 15th prompting the begin of the 
Great Recession 2008 and the increasing rise of multipolarity, nationalism, and the decline of Western primacy 
to come as each country seeked to reconcile conflicting national aims, religious lifestyles, or ideas of world 
order.

Ray Kurzweil, director of engineering at Google, writes, the twenty-first century will be equivalent to 20,000 
years of progress at today’s rate of growth […].”

47
Although not a universal reality, technological advancements 

in instantaneous global communication (i.e. the Internet, social media, Twitter, the iPhone) and financial 
networks operating in real time have accelerated economic globalization. The impression is that European 

45 The Atlantic, “The Return to Great-Power Rivalry was Inevitable, Wright, Thomas, September 12, 2018. https://www.brookings.
edu/opinions/the-return-to-great-power-rivalry-was-inevitable/

46 Project Syndicate. “Cold War II.” Haas, Richard N., February 23, 2018. https://www.projectsyndicate.org
47 Ray Kurzweil/Chris Meyer, “Understanding the Accelerating Rate of Change,” Kurzweil Accelerating Intelligence Essays, May 2, 

2003, accessed March 1, 2017 at http://www.kurzweilai.net/understanding-the-accelerating-rate-of- change.
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and American idealism about free markets and unregulated competition are lifting many people out of poverty 
in the world. Countries are inspired by the thought of less economic dependency and greater commercial 
opportunities only to realize that by joining the trading state model, economic globalization paradoxically 
permeates the concept of a sovereign state ignoring borders, displaces many people by rationalizing away jobs, 
challenges cultural/religious identity, and undue speculation leaving the world to become a financial bubble 
bursting in 2008. It produced a blowback which is the buzzword of the 21st century called populism.

Almost a decade later Russia had annexed the Crimea from Ukraine with Ukrainian President Petro Poroshenko 
warning of “full-scale war” with Russia as tensions escalate between the two countries

48 while populism had 
taken front stage in Europe with Brexit and Orban in Europe and President Trump becoming President of 
the United States calling to an end of international institutions and the rise of nationalism. Their behavior in 
Eastern Europe (Russia) and the South China Sea (China) are not rule-breaking, but rule-making. Attempts 
at reshaping the basic premises of the game are impacting not only their regions but the entirety of the game, 
which comes at the costs of the most significant player. At the same time, however, that player is not willing 
anymore to sustain the deal that has kept the former system in shape. Donald Trump’s outbursts against the 
“costs” of NATO are just the symptom of that underlying tension that the American Deal with the Western 
World is broken.

The Great Recession of 2008, coupled with the accelerated technological advancements that have led to changes 
in the economic structure of developed nations, have also caused enormous uncertainties and loss of jobs for 
large numbers of people who used to earn middle-class incomes in traditional industries. Protests on the streets 
of Paris are now demonstrating for a new order that should serve not only financial capital but also the middle 
class that can purchase a car but not afford the gasoline to drive it. Market oriented countries are challenged 
by the call for reforms aimed at ensuring social justice from affordable health care in the USA or taxes to 
distribute wealth among its citizens. The issues of injustice have caused some parts of Western society to begin 
grappling with the operative logic of hypocrisy about economic injustice and the laws of war and justice in the 
20th century in a new millennium to find a framework for universal peace at a time of global anxiety about “an 
identity split that separates a minority from the ethnic, religious, or ideological majority, and a wealth gap that 
pits the rich against the rest of society.”

49
Political debates are held overlooking the urgency to find new ways 

to govern the world with the rise of ultra-nationalism, illiberal populist democracy, authoritarianism, and the 
fragmentation of the liberal world order.

As civil war rages in Syria displacing millions of its citizens in need of humanitarian aid, the world community 
watches on without humanitarian intervention as compared to the events at the turn of the century due, ironically 
to the quagmires in Afghanistan and Iraq, which had soured much of the Western public on such undertakings. 
Thus, the world continues to remains defiant of a security architecture that underscores a policy for universal 

48 The Guardian, “Ukraine President Warns Russia Tensions Could Lead to ‘Full-scale War.” November 27, 2018. https://www.the-
guardian.com/world/2018/nov/27/russia-to-charge-ukrainian-sailors-as-kerch-crisis-deepens

49 Social Europe. “The Double Threat To Liberal Democracy.” Dani Rodrik, February 19, 2018. https://www.socialeurope.eu/double-
threat-liberal-democracy
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peace, security, and justice opening opportunities to reduce tensions between the USA and Russia as well as 
in the case of Sino-US relations to end the Era of Great Power Rivalry. Instead the crusade for ‘just wars’ are 
embraced halting humanitarianism to almost a standstill in Yemen, where some 12 million people are starving 
as the world looked away from Saudi Arabia’s handling the war against Yemen until an American residing 
Saudi journalist called Jamal KhTashoggi was murdered premediatedly in the Saudi Arabian Consulate in 
Istanbul, Turkey on October 2, 2018 by agents of the Saudi government.

With such geopolitical developments, what role can Turkey play? How can Turkey’s foreign policy calling for 
justice and humanitarian protection of refugees and civilians in conflict zones reaffirm its ontological identity 
of providing humanity by drawing closer to these collective objectives to help end the dying in Yemen and other 
crisis situations. Can such humanitarian foreign policy effectively reduce uncertainty and existential anxieties 
among besieged civilians. Can the humanitarian services offered to refugees by Turkey impact the course of 
international norms placing the bar higher to protect the individual than a country’s sovereignty? Religion and 
nationalism imbued with the legacy of history are the initial responses to such insecurity. They are spurred by 
populists and ultranationalists who rationalize corrupt and oppressive policies toward other religious beliefs, 
which run contrary to the prescriptions of faith, freedom, and foreign policy that should usher tolerance for 
others. How does Turkey address these pillars of faith (religion or ethical humanitarianism) in the form of 
freedom (individual self-conscience) and foreign policy (expressing the credo of public policy principles) both 
domestically and internationally. While the US policymakers focuses on the bi-polar discourse of interests and 
values reflected in the Wilsonian hypocrisy of just wars and many authoritarian governments underscore the 
Schmitt’sche perceptions of humanity as a pretense and a political tool for imperialist expansion,50 these binary 
poles discussed in U.S. foreign relations debates often leave a third pillar unturned which is seeking justice that 
people of many different countries embrace through their faith as a way of life.

Wilson and Schmitt – The Testing Ground for Faith, Freedom, and International Relations

In his ‘just war’-address on the Conditions of Peace on January 8, 1918 U.S. President Woodrow Wilson 
asserted that this ‘final war [World War I] for human liberty’ had its only justification in upholding “the 
principle of justice to all peoples and nationalities, and their right to live on equal terms of liberty and safety 
with one another, whether they be strong or weak.”51 Despite Wilson  loathing imperialism and a deep-seated 
belief in liberal democracy and self-determination, he resorted to military action in Latin America just as his 
predecessors had four years earlier. In 1914 he deployed American troops to Mexico during the civil war 
situation occupying the country by force. The same occurred in Haiti in 1915 and the Dominican Republic in 
1916, when Wilson eventually sent in American troops to occupy the islands to preserve its dominance in the 
region.

52

50 The Diplomat. “Western Vs. Authoritarian Capitalism,”, John Lee, The Diplomat, January 18, 2009. https://thediplomat.
com/2009/06/western-vs-authoritarian-capitalism

51 Woodrow Wilson’s “Fourteen Points” January 8, 1918 http://web.ics.purdue.edu/~wggray/Teaching/
His300/Handouts/Fourteen_Points.pdf

52 Congressional Record, 63rd Cong., 2d sess., April 20, 1914, vol. 51, pt. 4, 6925. As cited in: David Emory Shi and George Brown 



28

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Northwestern professor Peter Ludlow pointed out that Nazi jurist Carl Schmitt’s perception of humanity had 
no realm of existence in the absolute “successful prosecution of warfare”53 against an enemy that would be 
demonized. “Stripped of all legal rights, of whatever nature,”54 Schmitt protracted such an enemy other than 
human but rather an “outsider, something different and alien”55 vested without reservation by the executive 
or, in Carl Schmitt’s case, the Fuehrer. Neutrality, to Schmitt, was no longer feasible or desirable where the 
peace of the world or the annihilation of the enemy was considered. Norms of international humanitarian 
law respecting armed conflict were nothing, but a romantic illusion associated with an age of chivalry to 
him. “They are ‘unrealistic’ as applied to modern ideological warfare against an enemy not constrained by 
notions of a nation-state, adopting terrorist methods and fighting with irregular formations that hardly equate 
to traditional armies.”

56

Schmitt’s real enmity was, however, directed toward the partisan aggressor (non-combatants but armed 
civil resistance). According to Schmitt, the way partisans fought irregularly for their causes, disadvantaged 
traditional armies to the point that facing fighters without uniforms, “the regular army reacts with violent 
reprisals, summary executions, the destruction of private property – even entire villages – and regards all these 
actions as fair punishment against deceit and treachery,” and for Schmitt, irregular fighters were indeed real 
criminals. Indeed, a true Nazi patriot violating all principles of international humanitarian law.

It is difficult to imagine that liberalism, especially of the kind derived by Wilsonian internationalism, and 
vehemently criticized by Carl Schmitt, might hold the political answers to fix the current world problems.

57
These 

two men attracted the intellectual left and right through their writings to which their supporters and critics 
grapple with the operative logic of hypocrisy about the laws of war and justice.

The Impact of A New Security Architecture on Turkey’s Foreign Policy

While many Muslim states in the Middle East were dissolved in sectarian violence—impacting Turkey—
between Sunnis and Shiites, the Cyprus and Nagorno-Karabakh disputes remain dormant as well as the 
Palestinian-Israeli conflict unresolved, as religion continues as the hallmark in the region. The irony is 

Tindall, “America and The Great War, 1914–1920” in: America: A Narrative History, Chapter 22,
 W.W. Norton & Co. https://www.wwnorton.com/college/history/america10_cp/ch/22/documents.aspx; Roland Axtmann, “Huma-

nity or Enmity? Carl Schmitt on International Politics,” International Politics 44, no. 5 (2007): 534. 
53 Washington Blog. “If We Refuse to Be Terrorized, We Win and the Terrorists Lose,” Peter Ludlow, June 7, 2014. http://washing-

tonsblog.com/2014/06/refuse-terrorized-win-terrorists-lose.html; See on this topic also Carl Schmitt’s works on: “Der Begriff des 
Politischen” (1927), “Frieden oder Pazifismus” (1933) and “Totaler Feind, totaler Krieg, totaler Staat” (1937).

54 Ibid.
55 Ibid.
56 Carl Schmitt, Theorie des Partisanen. (Berlin: Duncker & Humblot [1963], 1975) 39. “Je straffer eine reguläre Armee diszipliniert 

ist, je korrekter sie Militär und Zivil unterscheidet und nur den univorformierten Gegner als Feind betrachtet, um so empfindlicher 
und nervöser wird sie, wenn sich auf der anderen Seite auch nicht uniformierte Zivilbevölkerung am Kampf beteiligt. Das Militär 
reagiert dann mit harten Repressalien, Erschießungen,

57 Law and Liberty, “Carl Schmitt, Between Banality and Catholicism.” Stephen Turner, November 20, 2015. http://www.libertylaw-
site.org/liberty-forum/carl-schmitt-between-banality-and-catholicism.
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exemplified by the political ambitions by Iran to control a roadmap from the Persian Gulf to the Mediterranean 
Sea to dominate the Middle East. Ethnic-nationalist rivalries

Geiselnahmen und Zerstörung von Ortschaften und hält das für gerechte Notwehr gegen Hinterlist und 
Heimtücke. Je mehr man den regulären, uniformierten Gegner als Feind respektiert und ihn auch im blutigsten 
Kampf nicht mit einem Verbrecher verwechselt, um so erbitterter wird der irreguläre Kämpfer als Verbrecher 
be handelt. Das alles ergibt sich von selbst aus der Logik des25 klassischen, europäischen Kriegsrecht, das 
Militär und Zivil, Kombattanten und Nicht-Kombattanten unterscheidet, und das die seltene moralische Kraft 
aufbringt, den Feind nicht als solchen für einen Verbrecher zu erklären.” and religious militias are financed by 
major regional powers, backing different groups in civil wars which overlook the human carnage and fail to 
live up to the standards—be hey religious or not— that they set for themselves. The turmoil has caused massive 
migration movements, leading some countries to become failed states and others to function as flagships for 
humanitarian aid. A power vacuum has emerged with Iranians, Turks, Saudis, Kurds, Russians, Israelis, and 
Americans engaged in combat operations to determine who will shape the Arab world while European fear 
siege by Jihadist terrorism. Great Rival Powers have rebalanced their strategies turning the regions of the 
Eastern Mediterranean, the Middle East, and the Caucasus into centers of increasing tension with multipolarity 
rising with the likes of Turkey and Iran becoming strong regional powers with geopolitical ambitions. Great 
Power geopolitics has returned with China’s deeper involvement in the Middle East through its Road and Belt 
Initiative, aggressively claiming what it sees as historical rights to the coastal waters in the South and East 
China Seas. Russia having returned to the world stage with a double edge polity of having annexed the Crimea, 
intervenes militarily in Syria, and cyber-attacks against the West while brokering ‘peace’ in Syria and disputes 
over the maritime rights on the Caspian and Black Sea. The regions have acquired a rebranded significance not 
only as a conflict zone, jihadist threat, political upheavals and overlapping interests of great power, but also 
because a new security architecture is in flux. As the USA/NATO, the EU, Russia, and China enter a new path 
of open confrontation and rivalry in various regions of the globe that hold a certain geostrategic importance can 
parts of these regions serve as buffer zones to reduce the tensions with Russia and the USA? At the same time 
these states can oppose themselves in one theater and be also allies depending on the issues such as the fight 
against ISIL as a top priority for all states in the region. Can a rapprochement be found to achieve universal 
peace and end the hypocrisy?

Would a security architecture that embraces ‘permanent neutrality’ help in reducing tension between the 
American Eagle, the Russian Bear, and the Chinese Dragon by providing security and justice and offering 
thereby greater stability and prosperity in the region? How would the China of Xi Jinping, the USA of the 
Trump Administration, Russia’s Putin, and Turkey’s Erdogan in general perceive, Cyprus, and the Caucasus, 
for example, as a ‘permanent neutral’ providing themselves as geographical buffer zones to contribute to 
“security, peace, and justice in the region?” These questions are not hypothetical; local stakeholders are actively 
exploring them. New permanent neutrals in the region would avoid entanglement in the political and military 
disputes among Great Powers, just as traditional permanent neutrals have demonstrated in two world wars and 
a prolonged Cold War, during which their position was one of military impartiality, vested with a respectable 
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place in geostrategic thinking, and part of the institution of international law. Could the creation of a Neutral 
security corridor between NATO and Russia security architecture of Eastern European countries extending to 
the Caucasus and Cyprus adopt the status of permanent neutrality to become a buffer zone with the effect of 
reducing tension between rivaling great powers as trade can continue. The commitments made to transform the 
pockets of conflict into mutually important geographical stable areas based on a set of rules allow for potential 
prosperity. Most importantly, the logic of a global security system revolving around the pillars of neutrality 
can work because they serve the self-interest of the nations involved– the necessary premise for the stability 
of any system. Although the Swiss were neutralized by outside forces in 1815, if one tried to take it away from 
them today, they would fight to the death to defend that core value of their self-image and foreign policy. At 
the same time, they (and other neutrals) have been actively contributing humanitarian relief, good offices, and 
diplomatic services to the world at large because it was in their own best interest.

Furthermore, could this provide a setting for American and Russian reconciliation to the extent of entering 
a new phase in the understanding of international relations and provide Turkey with a new neo-Ottoman 
designed to propagate its foreign policy without military entanglements launching a trajectory to become more 
than the official words of a ‘strategic partner’ but a friend of the USA and the West embracing the fundamental 
values of faith, freedom, and foreign policy?

The new security architecture containing ‘permanent neutrality’ as its core lays the foundation for Turkey’s 
foreign policy in the 21st Century. If adopted, it would halt NATO expansion eastward and contain U.S. 
overstretch addressing populistic criticism and ontological narratives. The Russian ‘near abroad’ perception 
of the hostility with the USA is addressed in return Russia engages to settle conflicts in Ukraine, Georgia, 
Caucasus, and Cyprus as part of the arrangement. (Crimea’s status would become a neutralized territory) 
moreover, and any other frozen or simmering conflicts need to be addressed. A prerequisite in reducing tensions 
between the Great Rival Powers is that neutral countries can join any economic or political organization (no 
military alliances). In addition, the permanent neutrals would increasingly play a role in providing humanitarian 
services as peacekeepers and protecting civilians during armed conflicts embracing international humanitarian 
law. Permanent neutral state practice of international humanitarian law would enhance the importance of 
international customary law and the Right to Protect (R2P) civilians during armed conflicts. The principle 
of sovereignty to bar such humanitarian services is increasingly discounted to allow humanitarian services 
to protect civilian lives from bodily harm. The resolution to the turbulent conditions under a new security 
architecture would provide ample opportunity for Turkey’s revival as a strong regional power when once in 
its history it was an Empire and now in a world of multipolarity with a commitment to the liberal world order 
enhance  its role to contribute to universal peace as it marches forward to become potentially one of the most 
powerful countries in the decades ahead.

Conclusion: The End Game

What all of this points to is the simple conclusion that the global security environment of the 21st Century 
is radically different from what is known over the past 70 years essentially because of America has become 
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one of the largest producers of oil and gas in the world due to the development of shale gas and oil. The Post-
WWII Order is ending and what is coming next is going to be inherently less stable from what one used to 
know. The world is transforming into a race towards a future of multi-polarity, with regional economic and 
military heavyweights that will compete for influence in their spheres of interest. In this context, the primordial 
question will be how one stabilizes the system again while avoiding the cataclysm of war that in the past 
was the only thing that could definitively settle questions of power. Harvard professor Christopher Clark has 
called this threat the problem of political ‘sleepwalkers’ stumbling into a global war without intention but with 
necessity, due to the logic of the system that they build.58 To avoid the threat, not only is a new foundation 
needed for global security but an architecture overall that structures the game.

58 Christopher Clark, The Sleepwalkers: How Europe Went to War 1914. Allen Lane Penguin Books, (New York, 2012), https://www.
lrb.co.uk/v35/n23/thomas-laqueur/some-damn-foolish-thing



32

DAVETLİ KONUŞMACILAR

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA  ‘STATÜKOCU’ YAPI VE 
‘BATICI’ EKSEN YAKLAŞIMININ PSİKOPOLİTİĞİ (1699-2000) 

Prof. Dr. Şenol KANTARCI

Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü, Antalya / Türkiye

GİRİŞ 

Genel olarak bakıldığında Türkiye’nin güvenlik ve dış politikasının Osmanlı Devleti döneminden devralınan 
ve tarihsel deneyimlere dayanan bir mirasın Cumhuriyet tecrübesi olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Tarihsel 
açıdan bakıldığında, Türkiye’nin güvenlik kültürünün baskın karakterinin zaman içinde hücuma dayalı yani 
‘offensive’/‘gâza ve cihad’a dayalı  bir realpolitikten, ara bir dönem olarak ‘izolasyon’ ve daha sonra da 
istikrarlı bir şekilde savunmaya yönelik ‘defensive’ bir realpolitiğe doğru evirildiği görülür. Osmanlı Devleti, 
XVII. yüzyıla kadar temel amacı topraklarını genişleterek gücünü maksimize etmek şeklindeki hücuma 
dayalı bir realpolitik izlerken devletin güç kaybetmeye başlaması ile bu durum tersine dönmüştür. Özellikle 
İmparatorluğun en uzun yüzyılı olarak değerlendirilen XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti,  ciddi manada 
güç kaybetmeye başlamış ve gittikçe artan Avusturya ve Rusya tehditlerine karşı giderek daha fazla oranda 
Batı Avrupa devletlerine bağımlı bir hale gelmiştir. Osmanlı’nın son dönemlerinde ise toprak kaybetme ve 
uluslararası alanda yalnızlığa itilme korkusu, Osmanlı/Türk güvenlik kültürünün neredeyse temel karakteristiği 
hâline gelmiştir. Bundan sonra Osmanlı Devleti’nin yönetici elitlerinin bu yöndeki kaygıları -yani giderek daha 
fazla savunmaya ve dengeye dayalı dış politika tercihi- Cumhuriyet Türkiye’sinde de etkisini göstermiştir. 
Cumhuriyet Türkiye’sinin uzun yıllar boyunca dış politikasında reaktif davranması ve uluslararası hukuka 
olan bağlılığı da bir dereceye kadar bu savunmaya yönelik kültürün bir sonucu olarak değerlendirilebilir.59 Bu 
dış politika 1952’deki NATO üyeliğine kadar Sevr Antlaşması ile Anadolu’yu parçalama girişimini resmiyete 
döken ‘büyük güçler’ korkusu ile devam etmiştir. Böylelikle ‘dış mihrakların ve içerdeki işbirlikçilerinin’ 
Türkiye’yi zayıflatmaya ve bölmeye çalıştıklarına yönelik inanç, diğer adıyla ‘Sevresfobi’ yani ‘Sevr korkusu’ 
şeklinde tezahür eden bu ‘güvenlik sendromu’, Türkiye’nin 1923’ten itibaren oluşturulan ulusal güvenlik ve dış 
politikalarına etki etmiştir.60 Yani Türkiye’nin çok hassas olan jeopolitiğinden kaynaklanan güvenlik ihtiyacının 
zorunlu bir sonucu olarak dış politikada yürüttüğü statükocu yapı ve Batı eksenli yaklaşım, Avrupa devletler 
sisteminin bir parçası olmakta somutlaşmıştır. Batı bağlaşmasına sıkı sıkıya bağlanmak suretiyle ortaya çıkan 
bu temel yönelim, güvenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir tehdidi karşılama gibi sınırlı ve geçici 
bir olay değil, bilakis şaşılacak düzeyde sürekli bir politika tercihi olmuştur. Kuruluşundan itibaren ilk yirmi 
yıl bağımsızlık ve egemenliği koruma konularında son derece kıskanç bir tavır sergileyen Türkiye, bu süre 
içerisinde de büyük güçlere karşı temkinli/yansız bir dış politika izlemeye dikkat etmiştir. Nitekim bu yaklaşım 

59 Sezgin Kaya, “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’nin Değişen Güvenlik Ulusal Güvenlik Algılaması ve Politikaları” Avrasya 
Dosyası, C. 11, Sa:2, (2005), s. 214.

60 Altan Aktaş, “Güvenlikleştirme Yaklaşımı ve Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Anlayışındaki Dönüşüm”, Sosyal Bilimler Dergisi, C.1, 
Sa:2, (2011), s. 27.
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yeni kurulmuş olan devletlerin izledikleri dış politikalarının ayırt edici bir özelliği olduğundan, kolay anlaşılır 
bir tutumdur.61 

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu coğrafya da Türk dış politikasının (TDP) şekillenmesindeki önemli 
faktörlerden birisidir. Anadolu yarımadası, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının geçiş noktasında ve doğu-batı 
doğrultusunda yer alan tek önemli yarımadadır. Bu yüzden, M.Ö. 7500 yılından bugüne kadarki uzun yerleşme 
tarihinde büyük göç hareketlerine ve her yönden istilalara sahne olmuştur. Bu üç kıtanın - Avrupa, Asya ve 
Afrika- kesişme noktasında yer alması ve büyük Avrupa kara kütlesini Ortadoğu ve Afrika kıtasına bağlama 
özellikleri Anadolu’da kurulmuş olan devletlere belirli ölçüde önem ve bununla birlikte toprak bütünlükleri ve 
bağımsızlıkları konusunda bir güvensizlik duygusu yaratmıştır.62 

Coğrafi özelliğinden dolayı Anadolu yarımadasında kurulan devletler, ticaret, iletişim, ulaşım ve hatta kültürel 
alışveriş konularında yönlerini doğudan daha çok batıya çevirmişlerdir.63 Bir anlamda Anadolu’nun jeopolitiği 
de bu yönelimi haklı ve zorunlu kılmıştır. 

Ayrıca tarihsel perspektiften bakıldığında Anadolu’nun önemli bir kehanetinin olduğu gözlenecektir. O da, 
bu coğrafyayı bir defa elinden çıkartan veya bir şekilde kaybeden bir medeniyetin, bir daha onu asla elde 
edememiş olduğu gerçeğidir. Dünya tarihinde siyasi ve kültürel zenginliği bakımından öne çıkan kıta parçaları 
arasında Anadolu, her zaman önemli bir yer tutmuştur. Tarihin ilk dönemlerinden itibaren uygarlığın beşiği 
olan bu coğrafyada çeşitli isimler altında devletler kurulmuş, uygarlıklar gelişmiştir. Hemen her alanda büyük 
insanlar, hükümdarlar, fatihler yetiştirmiş olan bu coğrafyayı elde etmek, birçok milletin arzusu olmuş64 ve 
Türkler, yaklaşık olarak bin yıldır Anadolu’ya hükmederek bu arzuyu gerçekleştirmiş bir millet olarak tarihteki 
yerini almıştır. Bu nedenle Türkiye’nin dış politikasına dair analizler jeopolitik bağlamından kopuk bir şekilde 
değerlendirmeye imkân vermeyecek kadar teritoryal faktörlerle de ilişkilidir. 

Aslında TDP’nin  ana yapısını anlamak için genetiklerine inmek, hatta onun DNA’sını iyi tahlil etmek gereklidir. 
Dolayısıyla TDP analizini sadece Osmanlı ile başlatmak, Türkiye’nin dış politikada izlediği Batı eğilimli 
yönelimini tam olarak açıklama hususunda biraz kısır kalabilir. Çünkü Osmanlı Devleti öncesinde Selçuklu 
Devleti’nin ve hatta Selçuk Devleti öncesinde İslamiyet’in ortaya çıkışından evvelki Türk devletlerinin 
dış politika tercihlerinin de Batı eksenli olması ve çok sayıda devlet kurmuş olan Türklerin sürekli batıya 
yönelmeleri de göz ardı edilmemesi gereken olgulardan birisidir. 

Bunlara ek olarak TDP’nin şekillenmesinde bir diğer etken de yönetici elitlerdir. Osmanlı Devleti’nde –
Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren- padişahtan sonra gelen ve devletin en üst düzeydeki yöneticisi 
konumunda olan karar verici/yönetici elitin yani sadrazamların doğu Avrupa kökenli devşirmelerden oluşu da 

61 Oral Sander, Türkiye’nin Dış Politikası, (Ed. ) Melek Fırat, İmge Yayınevi, 1998, s. 69.
62 Sander, Türkiye’nin Dış Politikası, s. 77-78.
63 Sander, Türkiye’nin Dış Politikası, s.78.
64 Şenol Kantarcı, Tarih ve Uluslararası İlişkiler Boyutuyla Ermeni Dosyası, IQ Yayınları, İstanbul, 2012. 
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ODP’nin Batı eğilimli yöneliminin sebepleri arasında göz ardı edilmemesi gereken faktörlerden birisi olarak 
değerlendirilmelidir.65

 Yukarıda ifade edildiği üzere Osmanlı yönetimi -özellikle gerileme döneminden itibaren- Avrupa devletler 
sistemine dâhil olmak ve güç dengesinden yararlanarak Batılı bir güce karşı bir diğerini kullanan bir dış 
politika tercihini takip etmiş benzer şekilde Cumhuriyet rejimi de aynı hedefe sahip çıkmış, üniter yapısının 
ve milli bağımsızlığın korunması adına Batının güvenlik garantilerini sağlamaya çalışmıştır.66  Bu da son üç 
yüzyıllık dönemde Osmanlı-Türk dış politikasının genel karakterini oluşturmuştur. Özellikle Türk coğrafyası 
üzerinde genişleme politikası izleyen başta Rus tehdidi, -‘Rusofobi’ olgusu- ve diğer etkenler Osmanlı/Türk 
dış politikasını Batı’ya yönelten önemli unsurlar olmuştur.  ‘Rusofobi’ Osmanlı/Türk dış politikasını Batı’ya 
yakınlaştıran bir etken olurken, Osmanlı/Türk jeopolitiği de dış politikada statükoculuğu zorunlu kılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından itibaren -İkinci Dünya Savaşı da dâhil olmak üzere-  gerek bağımsızlığın 
korunması ve sınır güvenliğinin sağlanması noktasında temkinli bir şekilde yine Batı’ya daha yakın bir denge 
politikası izlenmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında ortaya çıkan iki kutuplu uluslararası sistemde 
de Türkiye tercihini yapmış ve kendisini Batı bloğunda konumlandırma gayreti içerisine girmiştir. Batı dünyası, 
Türkiye’nin bu yaklaşımına çok da olumsuz bakmamış hatta bu konuda istekli davranmıştır. Türkiye’yi Batı 
bloğunun içerisinde yer almaya iten zorunlu unsur, yine ‘Rusofobi’ olmuştur. Öyle ki bu dönemde de Türkiye, 
Sovyet yayılmacılığı karşısında yalnız kalacağı endişesinin yanı sıra Batı ile siyasi, ekonomik ve askeri alanda 
işbirliği geliştirme düşüncesi ile hareket etmiştir. 

Türkiye, mevcut süreçte komşusu Sovyetlerden gelen Komünizm tehdidini savuşturmak adına daha aktif 
ve dinamik bir dış politika izlemiş, Batıyla bölgesel paktlar/antlaşmalar çerçevesinde güvenlik anlamında 
işbirliğine girmiş ve Batı kulübü içerisinde Soğuk Savaş politikalarının bölgesel anlamda önemli bir oyuncusu 
olmak konusunda inisiyatif almaktan kaçınmamıştır.67 Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) 1958 yılında 
kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye, 31 Temmuz 1959’da Topluluğa ortaklık başvurusunda bulunmuştur.  

Türkiye’nin tercih ettiği Batı eksenli dış politika, güvelik ekseninde Sovyet tehdidine yönelik güçlü müttefik 
arayışı olduğu kadar, Atatürk’ün modernleşmede Batıyı örnek alması ile İkinci Dünya Savaşı boyunca gitgide 
kötüleşen ekonomisine kaynak bulma adına gösterilen bir gayret olarak da görülebilir.68 Kaldı ki, zaten 
yaklaşık olarak son üç asırdır gerek Osmanlı Devleti’nin gerekse Osmanlı’nın mirasını bir anlamda reddi 
miras yapmadan devralan Cumhuriyet’in dış politikasının değişmeyen temel özelliği statükocu bir yapıda, Batı 
eksenli olmasıdır. 

Yaklaşık olarak yarım yüzyıl süren Soğuk Savaş’ın sona erişi TDP’de ciddi nitelikte tartışmaları da ortaya 
çıkartmıştır. Örneğin, “Soğuk Savaş bitti, Sovyetler Birliği dağıldı ‘Eyvah, şimdi biz ne olacağız?’, ‘Batı için 

65 Baskın Oran, Türk Dış Politikası, C.1, İletişim Yayınları, Ankara, 2001.
66 Mehmet Seyfettin Erol- Emre Ozan, “Türk Dış Politikasında Süreklilik Unsuru Olarak Siyasal Rejim”, Akademik 

Bakış Dergisi, C.4, Sa:8, (Yaz-2011), s. 25.
67 Cihat Göktepe-Süleyman Seydi, “Soğuk Savaş Başlangıcında Türk Dış Politikası”, Bilig Dergisi, Sa: 72, (Kış-2015), s.198.
68 Göktepe-Seydi, “…Türk Dış Politikası”, s.198.
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NATO’nun güney kanat ülkesi olan Türkiye artık önemini kaybetti mi?’” şeklindeki konular bu dönemde 
dış politika analizi yapanların temel sorununu oluşturmuştur. Psiko-politik açıdan yaklaşıldığında, -1990’lı 
yıllardaki TDP’nin genel portresi- Osmanlı’dan Cumhuriyete devam eden Batıcı yaklaşımın Türk yönetici 
elitlerinin içerisine düşmüş olduğu durumun psikolojik bir rahatsızlık olan ‘Öğrenilmiş Çaresizlik’ sendromuyla 
değerlendirilmesini pekâlâ mümkün kılmaktadır. 

Tarihsel süreçte Sanayi Devrimi’ni gerçekleştiremeyen,  güvenliğini sağlamak için kendi silahını üretemeyen 
yani öz kaynaklarına dayalı bir milli savunma sanayisi geliştiremeyen ve bu konuda tabiri caizse söz konusu 
dönemde de Batı’ya göbekten bağlı olan bir Türkiye tablosu mevcuttur.  Ayrıca NATO’nun Türkiye’ye bir 
anlamda dikte etmiş olduğu havuç-sopa politikalarıyla ‘bizsiz yapamazsınız’ öğretisinin Türk yönetici elitleri 
tarafından teslimiyetçi bir şekilde kabullenilmiş olması, Soğuk Savaş sonrası TDP’nin ‘Öğrenilmiş Çaresizlik’ 
psikolojisini bütün çıplaklığıyla göstermesi bakımından önemlidir. 

1991 ABD-Irak savaşı sırasında Turgut Özal’ın iç politikaya yönelik sadece söylemde kalan Musul’un ve 
Kerkük’ün Türkiye’ye katılımı noktasındaki politikası, mevcut uluslararası sistemde gerçekçi olmamıştır. 
Öyle ki, bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Irak’a yönelik operasyonlarında -ABD’nin savaş 
sırasındaki lojistik desteğinde- Türkiye’yi bir askeri üs olarak kullandığı gerçeğini –tıpkı U2 Uçak krizi, Küba 
Krizi olaylarında olduğu gibi- göstermiştir. Özal dönemindeki bu yaklaşım, Özal sonrası süreçte de devam 
etmiştir.  

Yukarıda anlatılanlar ışığında, kapsamlı ve tutarlı bir dış politika analizi için pek çok faktörün bir arada ele 
alınması gerekmektedir. Nitekim bütün bu faktörler, farklı önem sıralamasına ve etki derecelerine göre bir 
dış politikanın şekillenmesinde rol oynamaktadır. Geçmişte realist yaklaşımın hâkim olduğu dış politika 
analizleri, 1980’lerin sonuyla birlikte pek çok teori ile çalışılan bir alan olmuştur. Realist yaklaşımın arka 
planında yer alan pozitivist bilim felsefesine yöneltilen eleştirilerle, hem Uluslararası İlişkiler disiplininde hem 
de dış politika analizlerinde post-pozitivist teorilerin görünürlüğü artmıştır. Yeni yaklaşımların sunduğu farklı 
varsayımlar da genelde disiplinin özelde de dış politika analizlerinin hem farklı aktörler ile çalışılabileceğini 
hem de güç, dengeleme, self-help, çıkar gibi terminolojiden farklı olarak düşünsel unsurların, algıların, 
fikirlerin, inançların ve hatta psikolojinin de kavramsal olarak çalışılabilmesini mümkün kılmıştır.69 Böylelikle 
dış politika analizlerinde çoğulcu yaklaşım temelinde devlet içi ve devlet dışı aktörler de analizlere konu 
olmaya başlamıştır. Buna mukabil analiz düzeyinin çeşitlenmesi ile farklı aktörlerin tercihlerini etkileyen 
sosyolojik ve psikolojik faktörler -din, milliyetçilik, kimlik, siyasal kültür, toplum kültürü70 ve politik psikoloji- 
de analizlerde bir etken olarak ele alınmaya başlanmıştır.

Henüz yeni gelişen ve disiplinler arası niteliği ile uluslararası ilişkilerdeki olgu ve olaylara farklı bir perspektif 
sunan politik-psikoloji, dış politika analizleri için önemli kavramsal ve yöntemsel çerçeve oluşturma 

69 Martin Hollis ve Steve Smith, Explaining and Understanding International Relations, Oxford, Calerondon Paperbacks, United 
kingdom, (1991), s. 38 - 40.

70 Erten Efegil, “Türk Dış Politikasında Siyasal Kültürün Etkisi: Kemalist Siyasal Kültürün Evrimleşmesi”,  Akademik Bakış Dergisi, 
C.:5, Sa: 10, (Yaz-2012), s.  190-191.
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potansiyeline sahiptir.71 Nitekim politik psikolojinin inceleme alanlarından birisi olarak, -karar vericinin insan 
olduğu görüşünün benimsenmesiyle birlikte- karar verme sürecinde, liderin psikolojik yapısı da incelenmeye 
başlanmıştır. Ayrıca dış politika oluşumunda liderin yetenekleri ve psikolojisi -başarılı ya da başarısız profili- 
ihmal edilmemesi gereken faktörlerden birisidir. Bu teorik yaklaşıma uygun olarak, mevcut çalışmada, 
disiplinler arası bir bakış açısıyla statükocu ve Batıcı tavrın tarihi temelleri esas alınarak hemen hemen bütün 
yönleriyle Osmanlı/Türk dış politikasının genel karakterinin nasıl oluştuğu konusu mümkün olduğunca psiko-
politik bir yaklaşımla mercek altına alınarak incelenmiştir. 

OSMANLI DIŞ POLİTİKASININ YAPISAL ANALİZİ: Hücuma Dayalı Dış Politikadan ‘Viyana 
Sendromu’na ve ‘Rusofobi’ye Doğru Evrilen Bir Dış Politikanın Psikopolitiği

Politik psikoloji, insanın ve grubun politik davranışlarının kökenlerini ve bu davranışların temelindeki 
zihinsel süreçleri inceleyen bir disiplindir. Esas itibariyle politik psikoloji yeni keşfedilmiş bir alan değilse 
de terminolojik olarak literatüre giriş yapması son yüzyıl içerisinde olmuştur. Birey/kişilik çalışmalarından, 
grup dinamiklerine, oy verme davranışından nöropolitiğe kadar geniş bir yelpazesi olan bu disiplin, psikoloji, 
psikiyatri, tarih, sosyoloji, antropoloji, iletişim, hukuk ve teoloji gibi farklı alanlardan beslenmektedir.72

Politik psikoloji, toplumsal ve siyasal süreçlerle ilgili olduğu için ilhamını birey ve gruptan alarak siyasi davranış, 
tutum ve duyguların köklerine inerek incelemeye çalışır. Kuklinski bu disiplini siyasi kararlar ve yargıların 
temelinde yatan zihinsel süreçleri inceleyen bir alan olarak tanımlar. Jost ve Sidanüs ise politik psikolojiyi 
insan davranışlarının ve kurumların karşılıklı etkileşimi olarak psikoloji ve siyaset biliminin bir alt alanı olarak 
görür. Iyengar ise, politik psikolojiyi siyaset bilimciler, tarihçiler, psikologlar, psikiyatristler, sosyolog ve 
hukukçuların katkı sunduğu siyaset bilimi ve psikolojiyi birleştiren bir kavşak olarak tanımlamaktadır. 73 

Tarih, milletlerin veya aynı ülkede yaşayan farklı etnik grupların birbirlerine karşı geliştirdikleri düşmanca 
tutumların siyaset arenasında kullanılması veya kitlelerin belki de kendilerine ait olmayan bir ülkü veya bir 
amaç uğruna bir başka millet/milletlerle savaşmalarının dramatik gerçekleriyle doludur. Bu yüzden politik 
psikoloji birey ve grup süreçlerini, görünürde gözükmeyen çatışma sebeplerini büyük grupların tarihi süreç 
içerisinde oluşan çatışmalarını önce tespit edip daha sonra da bu nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik 
stratejilerin geliştirilmesinde proaktif  bir çözüm yöntemi olarak da görülebilir.74

71 Politik-psikolojinin tarihsel süreçte gelişimini ele alan bir çalışma için bakınız. Elif Erişen, “An Introduction to Political Psychology 
for International Relations Scholars “, Perceptions, Vol: XVII, No: 3, (Autumn 2012). Dış politikada karar verme ve psikoloji 
ilişkisi açısından önemli bir çalışma için bakınız. (Jack S. Levy, “Psychology and Foreign Policy Decision-Making”,  The Oxford 
Handbook of Political Psychology, Ed. David O. Sears vd., Oxford University Press, New York, (2013) s. 253-284.) Politik psikoloji 
ve rasyonel seçim teorisinin karşılaştırması için bakınız. (William H. Riker, “The Political Psychology of Rational Choice Theory”, 
Political Psychology, C. 16, Sa. 1, (1995), s. 23-44.) 

72 B. Senem Çevik-Ersaydı, “İnterdisipliner Bir Bilim Dalı Olarak Politik Psikoloji ve Kullanım Alanları”, 21 Yüzyılda Sosyal 
Bilimler Dergisi Özel Dosya: Politik Psikoloji, (Aralık-Ocak-Şubat 2012-2013), s. 39-40. 

73 Çevik-Ersaydı, “…Politik Psikoloji ve Kullanım alanları”, s.40.
74 Çevik-Ersaydı, “…Politik Psikoloji ve Kullanım alanları”, s.40.
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Toplumlar aile gibidir. Ailede büyükler, aile reisleri, birbirleriyle anlaşıp iyi geçindikleri sürece o ailelerin 
çocukları da birbirleriyle genellikle dostluklarını devam ettirirler. Zaman zaman aileler arasında bazı sorunlar 
ortaya çıkabilir. Bu sorunlar sonucunda da gerginlikler hatta kırgınlıklar ve küskünlükler olabilir. Bu tür 
kırgınlıklar ve küskünlüklerin devam etmesi çocuklara ve gelecek nesillere yansıyabilir. Bu kırgınlıkların 
devam etmesi bir yerde aile reislerinin tutumlarıyla da yakından ilişkilidir. Toplumlar ne kadar gelişmiş olursa 
olsun ve ne kadar eğitimli olursa olsun sonuçta büyük grup psikolojisi, kitle psikolojisi ve liderlerin psikolojisi, 
temel ilkeleri yönünde bir takım tutum ve davranış sergilerler.75

Psikoloji genel anlamıyla zaten çok geniş bir uygulama alanı olan bilim dalıdır. Uluslararası İlişkilerdeki 
davranışların yüzeysel değerlendirmesi ve görünürdeki psikolojik sorunlardan daha çok, söz konusu sorunların 
arka planda yatan olguları, derinlemesine bir incelemeyle anlaşılır hale getirilen motivasyonları ise politik 
psikolojinin çalışma alanını oluşturur.76

Politik psikolojinin dünya çapında önde gelen kuramcılarından olan Vamık Volkan büyük grup kimliklerinin 
yedi temel özelliğini şu şekilde ifade etmiştir: olumlu duygularla bağlantılı imgelerle özdeşleştirilen 
paylaşılmış hazneler, paylaşılmış olumlu özdeşleştirmeler, ötekilerin olumsuz özelliklerinin kimliğe dâhil 
edilmesi, liderlerin özelliklerinin içselleştirilmesi, seçilmiş zaferler, seçilmiş travmalar ve grubu ifade eden 
sembollerdir.77 Osmanlı/Türk dış politikasının oluşumu, şekillenişi büyük grup psikolojisi olgusu ekseninde 
şekillenmiştir. Kuruluşlarından itibaren, Osmanlı/Türk dış politikasının yapısal karakterinin oluşumu da 
Volkan’ın ifade ettiği değerler ekseninde psikolojisini yansıtmıştır. Bu oluşumda liderlerin rolü olduğu gibi 
olumlu duygularla özdeşleştirilen paylaşılmış hazneler, olumsuzluklar, seçilmiş zaferler, seçilmiş travmalar ve 
semboller mevcuttur. Örneğin İstanbul’un fethi Türkler açısından ‘seçilmiş zafer’ iken Batı dünyası açısından 
‘seçilmiş travma’dır. 

Batı dünyasındaki bu travma yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Öyle ki, Reform hareketinin öncü ismi Martin 
Luther, bu korkuyu, bütün çıplaklığıyla ortaya koyan Türk vaazlarını ve Türk bed/dualarını yazmıştır.78

Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması için İngilizler tarafından seçilen 
mekân, aslında sıradan bir mekân olarak  seçilmiş bir yer değildir. Doğrudan İngilizler tarafından tespit 
edilen bu yer, bilinçli olarak seçilmiştir. Doğu Akdeniz’de uzun yüzyıllardır İngiliz varlığı ve İngilizlerin 
Mondros limanında da son otuz yıldır düzenli mevcudiyeti, ateşkesin burada imzalanmasının önemli sebebini 
oluşturmuştur. Doğu Akdeniz’de bulunan Mondros, Çanakkale Boğazı’nın çıkışında bulunan adaların en büyüğü 
olan Limni adasının doğal bir limanıdır. Mondros, Doğu Akdeniz’deki doğal limanların en büyüklerinden 
biridir. Bu stratejik öneminden dolayı İngilizler, 1890’lı yıllardan itibaren Akdeniz donanmasına ait zırhlı askerî 
gemilerini filo halinde Mondros limanına demirlemişlerdir. Osmanlı yönetiminin denetiminde gerçekleşen 

75 Abdülkadir Çevik- Bahar Senem Çevik-Ersaydı, “Türkiye-İsrail İlişkilerinde Psiko-Politik Etkenler ve Toplumsal 
Algılar”, s.5.

76 Nesrin Köseler, “Kürt Sorunu’nda Politik Psikolojinin Önemi”, http://sam.baskent.edu.tr/makaleler/kurt_sorununda_
politik_psikoloji.pdf, Erişim Tarihi: 17 Aralık 2018.

77 Vamık D. Volkan, Bloodlines, Pitchstone Publishing, Charlottesville, 2004, s.37.
78 Bunun için bkz. Asaf Hüseyin, Batının İslamla Kavgası, Çev. Mesut Karasahan,  Pınar Yayinları, İstanbul,1994.
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bu ziyaretler aslında ateşkesin burada imza edilmesinin temel gerekçesini oluşturduğu gibi ateşkesin Limni 
adasının Mondros limanında yapılması, aslında Ege adalarının Osmanlı egemenliğinde olmadığı imajını da 
ortaya koyması bakımından dikkate değerdir. Ayrıca, Ateşkesin Mondros limanında ‘Agamemnon’ adlı geminin 
içerisinde yapılmış olması da anlamlıdır. Zira İngiltere antlaşmayı Batı dünyasının mitolojik kahramanlarından 
Kral Agamemnon ile aynı adı taşıyan gemide Osmanlı yönetimine dikte ettirmekle hem üç bin yıl önceki Troya 
fethini yeniden hayata geçirme hayalini gerçekleştirmiş hem de Agamemnon zırhlısının 1915 yılında Çanakkale 
deniz savaşlarındaki tarihi yenilgisinin -psikolojik olarak- bir anlamda rövanşını/intikamını almıştır.79

Bu durumda, hem Mondros Mütarekesi hem de her ne kadar uygulamaya geçmemişse de Sevr Antlaşması, 
Türkler açısından ‘seçilmiş travma’yı belleklere yerleştirirken Batılılar açısından da üst üste ‘seçilmiş iki 
zaferi’ oluşturmuştur.

Liderlerin yetenekleri de bir devletin dış politikasının şekillenmesinde önemli rol oynar. Fatih Sultan Mehmet, 
Kanuni Sultan Süleyman, Mustafa Kemal Atatürk gibi liderler bunun önemli örneklerini oluşturur. Burada 
örneği verilen üç liderin ortak özelliği Batı yönelimli politikalar yürütmeleridir. 

Liderlerin yetenekleri dışında özellikle Osmanlı’da Fatih döneminden itibaren Padişahtan sonra gelen en 
önemli yönetici kimlik olan sadrazamların doğu Avrupa kökenli devşirmelerden oluşunun da Batı eksenli dış 
politika oluşumunda katkısının olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir.80 

Osmanlı Devleti dönemi Osmanlı dış politikasının (ODP) genel karakteri, kuruluşu olan 1299’dan duraklamanın 
başlangıcı sayılan 1579’a kadar hücuma ‘offensive’/‘gâza ve cihad’a dayalı  realpolikten, belirli bir dönem 
de Avrupa’daki güç mücadelesine karışmama noktasında ‘izolasyon’ temelli dış politikasının 1699 Karlofça 
Antlaşması’ndan sonra değiştiği ve XVIII. yüzyıldan devletin yıkılışına kadar olan dönemde ise istikrarlı bir 
şekilde savunmaya yönelik ‘defensive’ bir realpolitiğe doğru evirildiği görülür.81 Karlofça Antlaşması’ndan 
16 yıl önce 1683’te Osmanlı Devleti’nin İkinci Viyana Kuşatmasındaki başarısızlığı dış politikada ‘Viyana 

79 Güven Dinç, “Neden Mondros? Bir Antlaşmada Mekan Seçimi”, Mondros Mütarekesi’nin 100. Yılı: 1. Dünya 
Savaşı’nın Sonu Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu, (24-26 Ekim 2018), (Yayımlanmamış 
Kongre Bildirisi), Kahramanmaraş, s.1. Çalışmasında Güven Dinç, bir antlaşmada mekân/yer seçimi konusunun 
önemli olduğunu vurgulamıştır. Antlaşmanın yapıldığı mekânın tarihe geçecek olması noktasında belirleyici olduğu, 
seçilen mekanın –antlaşmada muzaffer olan taraf açısından- tarihsel ve kültürel ögeleri çok iyi seçerek, mağlup 
tarafa karşı psikolojik bir üstünlük sağlamayı amaçladığı, seçilen yerin askeri ve siyasi niteliğini kullanarak üstünlük 
elde etmek ve yine merkez ile ulaşım ve haberleşme kolaylıklarını kendi lehine oluşturmak veya karşı tarafı bu 
yolla dezavantajlı bir duruma getirmek şeklinde formüle etmiştir. Dinç, bu tezini, özellikle Mondros Mütarekesi’nin 
müzakereleri esnasında İngilizlerin, Mondros Limanı’nda karada iyi bir mekan yerine ‘Agamemnon’ isimli gemide 
yapmış olmasını, Rauf Bey’in merkezle iletişime geçememesi gibi bir mağduriyeti de oluşturduğu gerçeğini –Rauf 
Bey’in hatıratındaki sözleriyle- ortaya koymuştur. Rauf Bey, bu mağduriyeti şu sözleriyle ifade etmiştir: ““Yalnız 
kaldım. Üç gündür misafiri bulunduğumuz «Agamemnon» zırhlısında bu kadar sıkıldığım, bu derece sabırsızlandığım 
olmamıştı. . Saatler geçtiği halde, arkadaşlardan Bâbıâlî ile muhabere imkânı bulduklarına dair olsun, bir haber 
alamıyordum. Ömrümün, hâfızamdan hiçbir vakit silinmeyecek en zor, en üzüntülü dakikalarını yaşıyordum.” (Dinç, 
“Neden Mondros?..., s.1-11).

80 Oran, Türk Dış Politikası.
81 Ali L. Karaosmanoğlu, “The Evolution of the National Security Culture And the Military in Turkey”, Journal of International 

Affairs, Vol. 54, No. 1, s. 201.
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Sendromu’ olarak önemli bir milat oluşturduğu iddia edilebilir. Çünkü bu başarısızlıkla artık Osmanlı’nın 
yenilemez bir güç olmadığının farkına varan Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti’ne karşı psikolojik üstünlüğü 
ele geçirmeye başladıkları gibi bu başarısızlık Osmanlı yönetiminde de psikolojik olarak ciddi bir travma 
yaratmıştır. Söz konusu başarısızlık Osmanlı/Türk tarihi içerisinde aslında ‘seçilmiş travma’ların82 ilkini 
oluşturmuştur.83 Bu durum yani Osmanlı’nın II. Viyana Kuşatması’ndaki başarısızlığı, -bu başarısızlığı takiben 
-1683-1699 Osmanlı-Habsburg savaşlarında alınan yenilgiler ve Karlofça Antlaşması ile neticelenen durum- 
Avrupalılar için ise, ‘seçilmiş zafer’84 olduğu gibi aynı zamanda Batı dünyası için ‘Öğrenilmiş Çaresizlik’ 
sendromunun da yıkılmış olması bakımından önemlidir. Ayrıca bu milat, Batı dünyası açısından da yeni bir dış 
politika yönelimini belirgin bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Öyle ki, Batılı büyük güçler, bundan sonra yaklaşık 
son üç asır boyunca Doğu’ya yönelmişlerdir. Batı dünyasının Doğu eksenli bu dış politika yönelimi hala da 
devam etmektedir. 

 Kuruluşu olan 1299’dan dört yüzyıl sonra 1699’da imzalanan Karlofça Antlaşması’yla ilk kez büyük çapta 
toprak kaybeden Osmanlı Devleti’nde ‘Duraklama Dönemi’ biterken ‘Gerileme Dönemi’ başlamıştır. 

Karlofça Antlaşması Osmanlı topraklarını paylaşmaya yönelik ilk uluslararası antlaşma olarak tarihteki yerini 
almıştır. Öyle ki, bu antlaşmayla Osmanlı Devleti Macaristan’ın büyük bölümünü, Podolya, Ukrayna, Mora 
Yarımadası ile Dalmaçya kıyılarını yitirmekle kalmamış, Orta Avrupa’daki egemenliğini de kaybetmiştir. 
Bundan sonra Orta Avrupa’da üstünlük Osmanlı’dan Britanya İmparatorluğu, Fransa, Avusturya-Macaristan 
ve  Çarlık Rusya’sı gibi devletlere geçmiştir. 

Kuruluşlarından itibaren Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı Avrasya coğrafyasının iki büyük gücü olmuştur. 
Avrasya coğrafyasında Osmanlı Devleti batı ve güney ekseninde özellikle batıda Viyana önlerine kadar 
genişlerken Rus Çarlığı da doğu ve kuzey ekseninde doğuda Amerika sınırlarında Kaliforniya kıyılarına kadar 
genişlemiştir. Osmanlı Devleti XVI. yüzyılın son çeyreğinde duraklama dönemine girerken aynı tarihler Rus 
Çarlığının giderek büyüdüğü dönem olmuştur. Kuruluşundan itibaren kuzeye ve doğuya doğru genişleyen Rus 
Çarlığı Osmanlı Devleti’nin duraklama ve sonrasında gerileme dönemine girmesiyle birlikte bu defa özellikle 
XVII. yüzyılın son çeyreğinden itibaren yönünü güneye Osmanlı egemenliğindeki coğrafyaya çevirmiştir. Sıcak 

82 Politik-psikoloji alanına ‘geniş grupların kimliği’ yaklaşımını kazandıran Vamık Volkan, ayrıca kendisine ait ‘seçilmiş travmalar’ 
ve ‘seçilmiş zaferler’ kavramlarıyla politik alan yeni bir psikolojik analiz çerçeve sunmuştur. Volkan, seçilmiş travmayı bir grubun 
diğer bir grup karşısında kendisini aciz ve mağdur edilmiş olarak hissetmesine sebebiyet veren olay olarak tanımlarken seçilmiş 
zaferi, bir grubun diğer bir gruba karşı üstünlük sağlamasına, zafer kazanmasına neden olan olay olarak tanımlamıştır. (Vamık 
Volkan, Etnik Terörizmin Psikolojisi, (Çev. Abdülkadir Çevik ve Birsen. Ceyhun), Politik Psikoloji Yayınları, No: 1, Başbakanlık 
Yayınevi, Ankara, (1993), s. 13-14.)

83 İnebahtı Savaşı, Batı dünyası için kalıcı sonuçları olmayan geçici bir zafer niteliği taşımıştır. İnebahtı (Lepanto) Savaşı, ‘Hilal’ ile 
‘Haç’ arasındaki son büyük deniz savaşı olmuştur. Savaş Osmanlı Donanmasının yenilgisi ile sonuçlanmışsa da yenilgiden sonra 
Kaptanı Derya olan Uluç Ali, 1572’de yani İnebahtı Savaşı’ndan 6 ay sonra 250 parçalık gemiden oluşan donanması ile yeniden 
Akdeniz’de egemenliği sağlamış ve Venediklilerle Kıbrıs’ı Osmanlı’ya bırakan antlaşma imzalanmıştır. (Oral Sander, Anka’nın 
Yükselişi ve Düşüşü”, İmge Kitabevi, Ankara, 2000, s.108-109.  

84 Travmalar; doğal yollarla yani felaketler, depremler, önemli kişilerin ölümü gibi olabildiği gibi etnik, ulusal, dinsel veya siyasi 
çatışmalarla da gerçekleşebilir. Bu nedenle bir maddi ve manevi değerlerine yönelik saldırı veya kayıplar yarattığı tahribatlarla 
orantılı bir şekilde travmaya neden olabilir. (Vamık Volkan, Büyük Grup Kimliği ve Barışı Sağlama, (Çev. Mine Çankaya),  Siyaset 
Psikolojisi, Ed. Özlem Dirilen Gümüş, Nobel yayıncılık, 1. Cilt, 1. Baskı, Ankara, (Mart 2015), s. 99.
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denizlere inme politikası ekseninde Rus Çarlığının bundan sonraki genişleme alanı güney istikameti, rakibi ise 
artık Osmanlı Devleti’dir. Sürekli toprak kaybeden Osmanlı’nın dış politikasında ‘Rusofobi’nin oluşmasında 
Rus Çarlığının Osmanlı coğrafyasına yönelik yayılmacı siyaseti önemli etkenlerden birisi olmuştur.

Rus Çarlığı 1568’den 1917 yılına kadar yani 349 yıllık süre içerisinde yaklaşık olarak 50 yılını Osmanlı 
Devleti ile savaşmakla geçirmiştir. Osmanlı donanması, felaketle sonuçlanan tarihte yaşamış olduğu dört büyük 
bozgunun üçünü Ruslar yüzünden yaşamıştır. Bunlar 1770 Çeşme, 1827 Navarin ve 1853 Sinop bozgunlarıdır. 
Yaşanmış olan bu üç felaket Osmanlı’nın seçilmiş travmalarını oluştururken ODP’de ‘Rusofobi’nin oluşmasında 
önemli rol oynamıştır. 

Osmanlı Devleti ile Rus Çarlığı arasında 349 yıllık süre içerisinde 16 savaş yaşanmış ve bu savaşların 11’ini 
Ruslar 4’ünü Osmanlı kazanmış, son savaş olan Birinci Dünya Savaşı’nda 1917’de Rusya’da gerçekleşen 
Ekim Devrimi ile Rusya savaştan çekilmiştir.85 Dolayısıyla Rusya ile olan savaşlar ve Rusya’nın Osmanlı 
hinterlandı üzerindeki emelleri Osmanlı yönetimleri için büyük bir güvenlik tehdidi olarak görülmüş ve bu 
yüzden Batı ile ittifaka önem verilmiştir. Yani, Rusya’nın zayıflayan Osmanlı üzerindeki yayılmacı politikası 
bundan sonra ODP’nin yönünü de belirlemeye başlamıştır. 

Belirli dönemlerde sekteye uğramış olsa da ‘güç dengesi’ politikası XVIII. yüzyılın sonundan İmparatorluğun 
dağıldığı XX. yüzyılın başlarına kadar yaklaşık olarak 150 yıl boyunca ODP’nin temel ilkesi niteliğinde 
olmuştur.86

Britanya İmparatorluğu’nun 1757 yılında Hindistan’ı işgal etmesi, Rusya’nın Osmanlı için önemli bir tehdit 
olduğu dönemde Osmanlı Devleti için yeni bir ittifak zorunluluğunu ortaya çıkartmış ve Osmanlı-Britanya 
ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Zira Hindistan’a giden yolların siyasal, ekonomik ve askeri 
açıdan korunması Britanya için hayatidir. Bundan sonra Britanya İmparatorluğu’nun çıkarları ve dolayısıyla 
Osmanlıya yönelik –dış politikası- Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin sağlanması 
noktasında olmuş ve Osmanlı-İngiliz ittifakı başlamıştır. 

Kırım Savaşı’nın öncesindeki çeyrek yüzyıl, savaşın siyasi ve iktisadi ön koşullarını meydana getiren çok 
sayıda gelişmeye sahne olmuştur. Yunanistan’ın bağımsızlığı ile sonuçlanan Rus Savaşı, sadece dört yıl sonra 
Ruslarla bir ittifakı ve bu doğrultuda Hünkâr İskelesi Antlaşması’nı zorunlu kılan Kavalalı Mehmet Ali Paşa 
isyanı ve bu isyanın Osmanlı Devleti açısından ortaya çıkardığı sonuçlar, 1838 Balta Limanı Antlaşması’nın 
İngiltere’ye sağladığı imtiyazların Rusların Hünkar İskelesi ile elde ettikleri kazanımların önüne geçmiştir. 

85 1568-1570 Astrahan Seferi (Rus Zaferi),  1571 Osmanlı-Rus Savaşı (Rus Zaferi) , 1572 Molodi Savaşı (Rus Zaferi), 
1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşı (Osmanlı Zaferi) , 1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı (Rus Zaferi) , 1700-1721 Büyük 
Kuzey Savaşı (Rus ve İttifak Zaferi) , 1710-1711 Osmanlı-Rus Savaşı (Osmanlı Zaferi), 1735-1739 Osmanlı-
Rus-Avusturya Savaşı (Osmanlı Zaferi), 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı (Rus Zaferi) , 1787-1792 Osmanlı-Rus 
Savaşı (Rus Zaferi), 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı (Rus Zaferi), 1827 Navarin Deniz Muharebesi (Rus ve İttifak 
Zaferi), 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı (Rus Zaferi), 1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı (Osmanlı ve Müttefikler 
Zaferi), 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (Rus Zaferi), 1914-1917 Osmanlı-Rus Savaşı (Rusya 1917 Ekim Devrimi 
sonrasında savaştan çekilmiş Osmanlı Devleti ise  Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmıştır.)

86 Ali Balcı, Türkiye Dış Politikası: İlkeler, Aktörler ve Uygulamalar, Alfa Yayınları, İstanbul, 2017, s.26.
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Osmanlı, açısından 1839 yılında yürürlüğe konulan Tanzimat Fermanı ve Boğazlar Sözleşmesi ile Osmanlı 
Devleti’nin, Boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğinin yok olması, Metternich Sistemi’nin oluşturduğu 
statükoya bağlı ‘güç dengesi’nin 1830 ve 1848 ihtilalleri ile sarsılması sonucunu doğurmuştur. Bu ihtilallerin 
bir sonucu olarak Macar Mülteciler Sorunu, 1851 Kutsal Yerler Sorunu, 1852 Karadağ Harekâtı ve tüm bu 
gelişmeler çerçevesinde şekillenen Doğu Sorunu, sonraki dönemin uluslararası ittifaklar ağını ve sosyo–
ekonomik dokusunu ve Kırım Savaşı’nı ortaya çıkaran bölgesel çatışma dinamiklerini oluşturmuştur. Her 
ne kadar Kutsal Yerler Sorunu, savaşın asıl gerekçesini oluşturuyor gibi görünse de savaşın iktisadi oyun 
sahasındaki yansımasını,  öncelikli olarak Tuna Havzası’ndaki tahıl ticaretinin ele geçirilmesinin yanı sıra 
daha geniş bir perspektiften ele alındığında İngiltere için hayati önemde olan Hint ticaret yolunun güvenliği 
konusundaki emperyal çıkarlarının çakışması oluşturmuştur. İngiltere, Rusların Osmanlı Devleti üzerindeki 
emellerine ulaşması yoluyla Avrupa güç dengesinin kendi aleyhine bozulması ihtimaline, İngiltere’nin doğu 
ticareti ve Akdeniz’deki İngiliz varlığı için büyük bir tehlike oluşturacak olması nedeniyle karşı çıkmıştır.87 
Dolayısıyla İngiltere’nin Rusya’ya karşı Fransa’yı da yanına alarak Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’ne 
verdiği destek ve savaş sonrası Ruslara karşı müttefiklerin zaferi de Osmanlı’yı Batı’ya yakınlaştıran önemli 
psikolojik etmenlerden birisini daha oluşturmuştur. 

Osmanlı-İngiliz ittifakı 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı akabinde imzalanan Ayastefanos Antlaşması ve hemen 
sonrasında imzalanan Berlin Antlaşması ile değişmiştir. Bu savaşla Rusya batıda İstanbul, doğuda Erzurum’a 
kadar olan toprakları ele geçirmiştir. Bundan sonra İngiltere artık Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü 
korumanın zor olduğunu görmüştür. Yine de Osmanlı’ya yönelik Rus tehdidine karşı İngiltere Osmanlı’dan 
Kıbrıs’ı istemiş ve Osmanlı yönetimi ‘Rusofobi’ olgusundan hareketle Kıbrıs’ı İngiltere’ye vermekte tereddüt 
etmemiştir. Ancak İngiltere verdiği sözleri tutmamış ve Osmanlı’ya yönelik Osmanlı Devleti içerisinde Ermeni 
ve Yunan isteklerini destekleyen politikalar uygulamıştır. 

Kısa bir dönem dış politikasında izole olmuş bir şekilde ‘değerli yalnızlık’ yaşayan Osmanlı yönetimi XIX. 
yüzyılın son çeyreğinde yeni bir müttefik arayışı içerisine girmiş ve seçimini yine Batı içerisinde yükselen bir 
güç olan Almanya üzerinde kullanmıştır. Dönemin otokrat88 lideri II. Abdülhamit, 1880 yılında Almanya’dan 
Osmanlı ordusunda reformlar yapmak üzere bir kurmay heyetinin gönderilmesini Alman makamlarından 
resmen talep etmiştir. II. Abdülhamit döneminde başlatılmış olan Osmanlı-Alman yakınlaşması Osmanlı dış 
politikasının yönünü de belirlemiştir.  II. Abdülhamit’in talebini olumlu karşılayan Berlin yönetimi de Osmanlı 
Devleti ile yakınlaşmanın Almanya’nın çıkarları lehinde olacağını görmüştür. Böylece Alman subayları 1882 
yılından itibaren Osmanlı ordusunda göreve başlamışlar, bu yakınlaşma II. Abdülhamit iktidarı boyunca devam 
ettiği gibi Osmanlı ordusunda Alman askeri misyonunun varlığı Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar devam 
etmiştir. 

Bismark’ın inşa etmiş olduğu ve II. Wilhem’in devraldığı güçlü bir Almanya ile ittifak, dönemin konjonktörü 
göz önünde bulundurulduğunda doğru bir dış politika eğilimi olarak değerlendirilebilir. Hatta II. Abdülhamit, 

87 Mehmet Çetin-Recep Kök, ‘Kırım Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti ile Müttefik Devletler Arasındaki Silah Ticareti 
(1854-1856)’History Studies, C.:8, Sa:4, (Aralık-2016), s.38.

88 Otokrat: Siyasal erki tek başına elinde bulunduran (kimse, hükümdar)
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kendi siyasi anılarında: “Almanya kuvvetini boşa harcayarak her yerde kendisine faydasız koloniler 
arayacağına, nüfuzunu İran Körfezi’ne kadar uzatsa, hem bizim hem de kendisi için çok daha iyi olur’ demiştir. 
II. Abdülhamit’in bu yaklaşımı Almanya ile ittifaka ne kadar sıcak baktığını göstermesi bakımından önemli 
olduğu gibi gerek Rus tehdidi gerekse Batılı diğer ülkelere karşı yeni bir denge arayışı olarak değerlendirilebilir. 
ODP açısından bu dönem, ‘Ayakta Kalma Politikası’ olarak da değerlendirilebilir. 

1908-1909 II. Meşrutiyet dönemi ODP mercek altına alınıp incelendiğinde de aynı politikanın yani ‘Ayakta 
Kalma Politikası’nın devam ettiği  söylenilebilir. Zira 1908 Genç Türk ihtilalinden sonra kurulan Kamil Paşa 
hükümetinin dış politikadaki amacı, bölgesel ve küresel güçlerle uzlaşmacı bir politika üzerinde kurgulanmıştır. 
Kamil Paşa sonrası Hüseyin Hilmi ve sonrasında Mahmud Şevket Paşa hükümetlerinin genel politikaları 
da aynı eğilimde olmuştur. Yani bu dönemde ODP’nin genel karakteri ve ana hedefi batılı büyük devletler 
ve bölgesel güçlerle ittifaklar kurarak ve devletin farklı birimlerinde ıslahatlar yaparak İmparatorluğun 
bütünlüğünü korumaya çalışmak şeklinde olmuştur. Bu dönemde de ODP’de Batı’yla yakın olma ve ittifaklar 
kurma eğilimi ön plandadır.  

CUMHURİYET DÖNEMİ DIŞ POLİTİKADA ‘STATÜKOCU’ VE ‘BATICI’ YAKLAŞIMIN 
PSİKOPOLİTİĞİ: Özellikle Atatürk Sonrası Dönemde Yürütülen Dış Politikada ‘Stockholm Sendromu’ 
mu Var?

Osmanlı Devleti’nden farklı olarak aslında kuruluşundan itibaren bir cumhuriyet olarak Türkiye’nin takip 
etmiş olduğu dış politikanın neredeyse değişmeyen bir özelliği vardır, o da TDP’nin Batı eksenli olmasıdır. 
Derinlemesine düşünüldüğünde Batıya yönelik sadık bir bağlılık olarak ortaya çıkan bu temel yönelim, sadece 
güvenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdidi karşılama gibi sınırlı ve geçici bir eğilim değil, şaşılacak 
düzeyde sistemli şekilde yürütülen bir politika tercihi şeklinde kendisini gösterir.89 Psikolojide analog akıl 
yürütme olarak bilinen durum, TDP’nin neden Batı eksenli ODP’yi devam ettirdiğine yönelik psikolojik 
bir açıklama getirebilmektedir. Geleceğe yönelik öngörülerde ya da verilen tercihlerde geçmişteki karar ve 
öngörülere göre hareket edilmesi anlamına gelen analog akıl yürütme90 bağlamında, TDP de Batı eksenli dış 
politika yöneliminde ODP’yi kendine kılavuz edinmiştir.

Döneme politik psikoloji eksenli bakıldığında enteresan bir gerçek daha ortaya çıkmaktadır. Zira Cumhuriyetin 
kuruluşundan itibaren, liderin üzerinde simgeleşen iktidar algısı kitleleri yönlendirmiştir. Cumhuriyet tarihine 
bakıldığında bu lider bazen bir cumhurbaşkanı ya da başbakan gibi bir sivil, bazen de askeri darbeden sonra 
iktidarı ele geçiren bir asker konumundaki bir şahsiyet olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucuları olan 
Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü gibi hem asker hem sivil kişiliklerin şahıslarında özdeşleştirildiği liderler  
mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli rol oynayan bu iki liderin üniformalarını çıkartmış 
olmalarına rağmen örneğin, cumhurbaşkanlığı döneminde Atatürk’e “Gazi Hazretleri”, başbakanlıkları 
döneminde İnönü’ye, “İsmet Paşa” şeklinde hitap edilmesi neredeyse geleneksel hale gelmiştir.91

89 Sander, Türkiye’nin Dış Politikası, s. 69. 
90 David Patrick Houghton, Siyaset Psikolojisi, Bilge Kültür Sanat, Çev. Hüsamettin İnaç ve Duygu Şekeroğlu, İsatnbul, 2015, s. 46.
91 Çağrı Erhan-Ersin Enbel, “Türk Dış Politikasından Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler”, Bilig Dergisi, Sa: 72, (Kış-
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Atatürk dönemi TDP’nin en genel özeti: Lozan’dan kalan sorunları çözümlemenin yanı sıra yaklaşan İkinci 
Dünya Savaşı öncesinde sınır güvenliğinin sağlanmasıdır. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra içeride yeni 
bir devletin inşasının yanı sıra dış politikada bağımsızlık ilkesi ön şartı ve mevcut şartlar gereğince barışçı bir 
yaklaşım tercih edilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında İngiltere, Fransa ve Yunanistan ile yaşanan sorunlar 
çözülmeye çalışılmış ve genel olarak bu dönemde Atatürk, Batı ile ilişkilere çok temkinli yaklaşmıştır. Yine 
de küresel ve bölgesel gelişmeleri iyi bir şeklide gözlemleyen ve analiz eden bir lider olan Atatürk, Batı ile 
ilişkileri önemsemiştir. Ancak Atatürk’ün Batı ile ilişkilerini önemsemesi sadece güvenlik ve çıkar bağlamında 
değerlendirilmemelidir. Vamık Volkan, etnik grupların ya da geniş bağlamda ulusların travmatik dönemler 
sonrasında ‘biz kimiz?’ sorusunu sorduklarına ve bu soruya cevaben kimliklerini şekillendirdiklerine değinir.92 
Birinci Dünya Savaşı’nda Türk milletinin ölüm kalım savaşı verdiği, çok büyük miktarlarda toprak kaybettiği 
ve Sevr gibi bir millete nefes alma imkânı tanımayan antlaşmayı imzalamaya mecbur kaldığı göz önünde 
bulundurulursa, İstiklal Savaşı ile bağımsızlığını kazanmasının ardından ‘biz kimiz?’ sorusunu sorması oldukça 
makuldür. Atatürk’ün Osmanlı Devleti’ni parçalanmaya iten ve Sevr travmasına/Servesfobi’ye neden olan geri 
kalmışlığı ele alması ve bağımsızlık sonrasında ‘muasır medeniyetler seviyesi’ne ulaşmayı arzulaması, aslında 
‘biz kimiz?’ sorusuna verilmiş psikolojik arka planı olan bir cevaptır.

Volkan, seçilmiş travmalar sonrasında, travmaya maruz kalan grubun ‘biz kimiz?’ sorusuna müteakiben 
bir ‘arınma sürecine’ girişebileceklerini belirtir. Bu arınma sürecinde gruplar, kendilerine travmaya neden 
olan gruba yönelik olumsuz bakmanın yanı sıra ayrıca kendi geçmişlerinden kurtulmak yani arınmak için 
alfabeyi değiştirmek, yaşam tarzını farklılaştırmak, köy, kent vs. isimlerini değiştirmek gibi çarelere de 
başvurabileceklerini ifade eder.93 Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı eğitim, kültür ve sosyal yaşamının terk 
edilerek muasır medeniyletler seviyesine yani Batılı /Avrupalı görünüme kavuşabilmek için  gerçekleştirilen 
inkılaplar birer tarihsel arınma süreci olmasının yanı sıra ve gerçekte de ihtiyaç duyulan devrimlerdir. Bu 
sürecin sadece sosyo-kültürel ve eğitim açıdan değil siyasi bakımdan da gerçekleştiğini belirtmek gerekir. 
Nitekim Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Türk yönetici eliti tarafından Batılı diplomatik ilişkilerin 
içerisinde yer almak için dış ilişkilerde çok önemli adımlar atılmıştır. 

Atatürk döneminde Türkiye’nin 1929’da Briand Kellog Paktı’na dâhil olması, 1932’de Milletler Cemiyeti’ne 
üyeliği ve 1934 Balkan Antantı ile 1937’deki Sadabad Paktı’na dâhil olması Batı ile yakınlaşmayı göstermesi 
bakımından önemlidir. İkinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde (1939’da) İngiltere ve Fransa ile yapılan 
güvenlik antlaşmalarının yanı sıra savaşın ilk yıllarında Almanya ile de dengeleyici bir dış politika sergilenmesi 
hatta İkinci Dünya Savaşı süresince Batı’dan kopmadan ama Türkiye’nin güvenliği öncelikli ‘dengeci’ bir dış 
politika sınavı bu süreçte başarılı bir şeklide yürütülmüştür. Bu dönemde de TDP’nin genel karakteri yine 
statükocu ve Batıcı eğilim gösterir. Böylelikle gerileyen ve gerilemesi nedeniyle ‘politik ostracisme’ maruz 
kalan yani Avrupa merkezli kurulan dünya diplomasi ve güç sahnesinden dışlanan Osmanlı Devleti’nin (ki, 
Kırım Savaşı bu noktada istisna olabilir, zira bu dönemde denge politikası Osmanlı yönetimi tarafından iyi 

2015), s. 146.
92 Vamık Volkan-Nuriye Atabey, Osmanlı’nın Yasından Atatürk’ün Türkiye’sine Onarıcı Liderlik ve Politik Psikoloji, Kripto Kitaplar, 

Ankara, 1. Baskı, (Ocak 2010), s. 110.
93 Volkan-Atabey, …Atatürk’ün Türkiye’sine Onarıcı Liderlik…, s. 137.
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uygulanmış ve dönemin önemli güçlerini karşı karşıya getirme başarısını göstermiştir) aksine yeni TDP ile 
aktif bir şekilde Avrupa diplomasisine katılım sağlanmıştır. Psikoloji kökenli ostracisme kavramı/teşhisi daha 
yakından incelendiğinde Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan dış politika mirası daha iyi 
anlaşılabilecektir. 

Ostracism, psikolojide bireyin toplumla olan bağının kesilmesi, bir grup ya da kurum tarafından dışlanması, 
toplum dışına çıkarılması olarak tanımlanır. Politik bir kişi ya da kişilerce uygulandığında bu durumda politik 
ostracism olarak adlandırılır. Ostracismde  üç aşama vardır: İlk aşamada mağdur üzerinde çok fazla etkiye 
neden olmaz. İkinci aşamada, mağdur ostracism ile başa çıkma yolları arar veya çabalar. Üçüncü aşamada ise 
mağdurun sosyal ölümü yani depresyon, fiziksel hastalıklar ve sonunda ölümü bile gerçekleşebilir.94  Osmanlı 
Devleti’ne de ‘hasta adam’ sıfatının yakıştırılması ve akabinde devletin parçalanması süreci, yeni kurulan 
Cumhuriyet’in Batıcı ve statükocu dış politika dinamiklerine psikolojik bir zemin hazırlamış ve bir anlamda 
TDP’nin ‘Avrupa politik ostracismi’nden neden ve nasıl kurtulması gerektiği yönünde referans sunmuştur.

Ayrıca geçmişte Rusya ile yaşanan on altı savaş, Rus imgesinin Türk milletinin hafızasına ‘tarihsel düşman’ 
olarak kazınmasına neden olmuştur. Bu tarihsel düşmanlığa on altı savaştan on birinin kaybının eklenmesi 
ile ortaya tarihsel bir mağduriyet de çıkmaktadır. Türkiye’de Politik Psikoloji çalışmalarının öncü kuramcısı 
olan Abdülkadir Çevik’e göre psikolojide mağduriyet, “(…) haksızlığa uğramış olma durumu, mazlum 
olmak olarak tanımlanmaktadır. Bazen kurban olma ile benzer anlamda da kullanılabilmektedir. (…) 
Mağdurluk duygusunun oluşması için bir travmanın yaşanması gerekir.”95 Mağdurluk kavramı ile ilgili üç 
unsuru vurgulamak önemlidir. Bunlardan ilki, fiziksel ya da psikolojik şiddettir. İkincisi, bu şiddetin kabul 
edilmeyecek boyutta olması ve şiddete maruz kalanın bunu hak etmediğini düşünmesidir. Sonuncusu ise 
mağdur kişilerin yok olma tehlikesini hissetmeleridir.96 Bu bağlamda mağdur kişilerin sürekli tetikte oldukları 
ve kuşku içerisinde yaşadıklarını belirtmek gerekecektir. Mağduriyetin uzun yıllar boyunca devam etmesinin 
nedeni ise bilinçlice ya da bilinçsizce nesilden nesile aktarılmasıdır.97 ODP’den TDP’ye Türk diplomasinin 
kurumsal hafızasına da ‘Rusofobi’ ve mağduriyet işlenmiş ve nesilden nesile karar alıcılara aktarılmış ve bu da 
‘dış politikanın’ şekillenmesinde etkili unsurlardan birisi olmuştur.

Soğuk Savaş sırasında Sovyet tehdidi yani yine ‘Rusofobi’ etkisinin yanı sıra modernleşme ve ekonomi eksenli 
beklentiler, TDP’nin Londra-Washington ile aynı çizgide olması sonucunu doğururken Londra ve Washington’ın 
da TDP’ye nüfuzu için önemli bir meşruiyet oluşturmuştur. Çünkü iki kutuplu uluslararası sistemin başladığı 
Soğuk Savaş döneminde Londra ve Washington için de Sovyetlerin bölgede tehdit olarak algılanması, Batının 
bölgedeki fiziki varlığının meşru zeminini oluşturması bakımından önemli olmuştur.98 Türkiye bu dönemde 
NATO’ya girebilmek için Kore’ye asker göndermiş ve Washington’ın desteğiyle NATO’ya girmiştir. Truman 

94 Halime Güngör, Ostracism, Psikolojide Güncel Kavramlar -5- Politik Psikoloji, Ed. Ahmet Akın, Eyüp Çelik ve Ümran Akın, 
Nobel Yayıncılık, Ankara, 2015, s. 1-10.

95 Abdülkadir Çevik, Politik Psikoloji, Dost Kitabevi, Ankara, 4. Baskı, 2010, s. 57-58.
96 Çevik, Politik Psikoloji, s. 63-64.
97 Çevik, Politik Psikoloji, 99.
98 Göktepe-Seydi, ‘Soğuk Savaş Başlangıcı…,’ s.206.
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Doktrini’nin etin kemiğe büründüğü Marshall yardımlarından -ekonomik anlamda- Türkiye de yararlanmıştır.99 
Zaten bu yeni süreç, TDP’nin bütün kanatlarını Batı’ya açtığı ve Batıyla bütünleşme çabalarının örnekleriyle 
doludur.100

Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’na aktif olarak girmemesine rağmen hem Birleşmiş Milletler’e hem de 
-NATO’nun kuruluşundan kısa bir süre sonra- NATO’ya kabul edilmesindeki etken, ABD öncülüğündeki 
Batı’nın Sovyet tehdit algılamasının TDP ile örtüşmesinin payı büyüktür.101 Bundan böyle Türkiye, Batı ittifakı 
içinde Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu’ya olası saldırısı durumunda NATO’nun Güneydoğu kanadında “kanat 
ülkesi” olarak Batı’nın Ortadoğu’daki “Köprübaşı” görevini üstlenmiştir. Güvenlik temelli gerçekleşen 
bu ortaklık, Türkiye’nin orta ve yakın doğudaki jeopolitik önemini artırdığı gibi, 1950’li yıllardan itibaren 
Türkiye’nin Ortadoğu’ya yönelik politikasına ağırlık vermesini de beraberinde getirmiştir.102 Türkiye’nin NATO 
üyeliğinin hemen sonrasında topraklarında kurulan askerî üsler ve havaalanları Türkiye ile Sovyetler Birliği 
arasında bundan sonra yaşanan gerginliklerin hemen hemen en önemli önemli sebebini oluşturmuştur. NATO 
üyeliğinden yaklaşık olarak 7 yıl sonra 5 Mart 1959 tarihli Türk - Amerikan İşbirliği Antlaşması ile Türkiye 
NATO haricinde, Ortadoğu bölgesinde de Sovyetlere karşı, ABD ile bir ittifak antlaşması imzalamıştır.

Türkiye, 1954 yılında kurulan Güneydoğu Asya İttifakı (SEATO) ve 1955’te hayata geçirilmeye çalışılan 
Bağdat Paktı (daha sonra CENTO) ile ABD tarafından Sovyetler Birliği’ni çevreleme stratejisinin bağlantı 
noktasını oluşturmuştur. Türkiye, bu yıllarda dış politikada çok yönlü bir politika izleme ihtiyacını hissetmiş 
ve Ortadoğu da bu çok yönlü dış politikanın önemli ayaklarından birini oluşturmuştur. Bu yüzden hem 
‘Komünizm’ tehlikesini önlemek hem de İran’dan başlamak üzere Arap komşularının Sovyetler Birliği ile 
askeri ittifak yapmalarını ve bu şekilde Türkiye’nin Sovyetler Birliği tarafından kuşatılmasını önlemeye yönelik 
politikalar, Türkiye’nin öncelikleri arasında yer almış ve Bağdat Paktı da Türkiye açısından bu çabaların bir 
ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Ancak bu süreç içerisinde Türkiye, NATO’nun kanat ülkesi olarak Karadeniz 

99 Ayşegül Güler, Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-ABD İlişkileri: Bölgesel ve Küresel Etkileşim, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya, 2012, s.6. “Aslında Marshall Planı başlangıçta savaşa girmediğinden 
dolayı herhangi bir yıkıma maruz kalmayan Türkiye’ye yardımı öngörmüyordu. Elbette savaş onun ekonomisini de ciddi anlamda 
etkilemişti. Ancak, Amerikalılara göre Truman Doktrini Türkiye’nin acil ihtiyaçlarını karşılamak için yeterliydi. “Hatta Türkiye 
Marshall Planından yardım almak değil, Avrupa’nın kalkınmasına Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu tarım ürünü ve maden ihtiyacını 
karşılayarak katkıda bulunabilirdi. Dolayısıyla Türkiye’ye yardım talebini Avrupa’nın bu ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
düzenlerse yardım edilebileceği söylendi. Yani Türkiye sanayileşmiş Avrupa’nın gıda deposu olacaktı.” Bu şartı Türkiye’nin kabul 
etmesi üzerine 4 Temmuz 1948’de yardım kapsamına alındı. Neticede Türkiye 1948-1952 yılları arasında yaklaşık 300 milyon 
dolarlık yardım aldı. Bunu da çoğunlukla tarımın gelişmesi için kullandı. Truman Doktrininde olduğu gibi Türk hükümeti Marshall 
Planına dâhil olmayı Batıyla bütünleşmenin ve Sovyet tehdidi karşısında yalnızlaşmaktan kurtulmanın bir göstergesi olarak 
algıladı. Ancak bu yardımların sadece tarım sektöründe kullanılacak olması ve bunun da Amerikan yetkililerince denetlenmesinin 
öngörülmesi yine haklı eleştirilere sebep oldu. Bu kapsamdaki yardımlar tarımın gelişmesine ve ekonominin belli oranda 
canlanmasına sebep oldu. Neticede Türk kalkınması ABD’nin kontrolüne girmeye başladı. Türkiye kendi kaynaklarıyla harekete 
geçmekten ziyade ekonomik zorluğu dışarıdan gelecek yardımlarla aşmayı hedefledi. Bu da doğal olarak dış ve iç politikada 
Amerikan etkisinin artmasına yol açtı.” (Göktepe-Seydi, Soğuk Savaş Başlangıcı…, s.205).

100 H. Tarık Oğuzlu, “An Analysis of Turkey’s Prospective Membership in the European Union from a ‘Security’ Perspective”, Security 
Dialogue,  Vol. 34, No. 3, (September -2003), s. 290-292.

101 Göktepe-Seydi, ‘Soğuk Savaş Başlangıcı…,’ s.206.
102 Muhittin Demiray, “Model Ülke mi Lider Ülke mi? Değişen Dengeler Bağlamında Türkiye’nin Bölgesel Rolü ve Stratejileri”, s.97. 

http://jhss-khazar.org/wp-content/uploads/2010/06/8.pdf, Erişim Tarihi:17 Aralık 2017.
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üzerinden kuzeyden, Balkan bölgesinde kuzeybatıdan ve Güney Kafkasya ile kuzeydoğudan Sovyetler 
tarafından kuşatılmıştır. 1950’li yılların göze çarpan en önemli özelliği, bu dönemde Türkiye’nin Ortadoğu’ya 
ve komşularına yönelik geliştirdiği politikaların, ulusal çıkardan çok NATO’nun bölgesel çıkarlarını korumaya 
yönelik politikalar olmasıdır. Dışişleri Bakanı M. Fuat Köprülü’nün 1951 yılında TBMM’de yaptığı bir 
konuşmasında “Bizim ulusal çıkarlarımız her bakımdan Kuzey Atlantik İttifakı’nın ortak çıkarları, coğrafi ve 
askeri ihtiyaçları ile aynıdır.” demesi ve yine bu bağlamda 1955’te Bandung’daki Bağlantısızlar Konferansı’na 
“Batı‟nın sözcülüğünü yapmak üzere ve Batı‟nın ısrarıyla” katılan Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun 
bu Konferans’ta yaptığı konuşmasında Komünizm tehlikesine karşı NATO’yu ve Batı devletlerini savunması 
üzerine Bağlantısızlar tarafından Türkiye, “Batı’nın sözcüsü” ithamına maruz kalmıştır. Ve yine 1956 yılında 
Mısır’ın İsrail, İngiltere ve Fransa arasındaki Süveyş Savaşı’nda ve 1958’de  Lübnan’ın ABD tarafından işgali 
esnasında Türkiye’nin açıkça Hıristiyan milis güçlere destek vermesi,103 Türkiye’nin Ortadoğu’da Emperyalist 
Batı’nın bir uzantısı olarak algılanmasına neden olmuştur.104 Ayrıca 5 Mart 1959 tarihli Türk - Amerikan 
İşbirliği Antlaşması ile Türkiye NATO dışında Sovyetlere karşı, ABD ile bir ittifak antlaşması imzalamıştır. 
Bu antlaşmadan hemen sonra ABD’nin teklifi ve Türkiye’nin olumlu yaklaşması üzerine Türkiye’ye Orta 
Menzilli Baristik Füzeler yerleştirmeye başlamıştır. Genel olarak 1950-1960 yılları arasında yani Menderes’in 
başbakanlığı döneminde Türkiye ile ABD arasında 12 Temmuz 1947 tarihli ve 5123 sayılı yasaya dayanarak 
‘31 ikili antlaşma’ imzalanmıştır. NATO Antlaşması’nın üçüncü maddesine dayanılarak yapılan söz 
konusu antlaşmalar, uygulama antlaşmaları olduğu gerekçesiyle TBMM’nin onayından geçirilmemiş ve bu 
antlaşmalar hükümet ve kamuoyunun bilgisinden gizlenmiştir. Daha önce Türkiye’de kurulacak Amerikan 
üsleri ve tesisleri ile ilgili antlaşmalar, 23 Haziran 1954 tarihinde imzalanan Askerî Kolaylıklar Antlaşması ve 
bu antlaşmaya dayanarak yapılan uygulama antlaşmaları ile düzenlenmişti.  ABD, imzalanan bu antlaşmalarla 
Türkiye’de hava üsleri, füze üsleri, muhabere elektronik tesisleri ve bu tesislerde çalışan Amerikan askerî 
personelinin ihtiyacı olan her türlü sosyal birimleri kurmak için gerekli haklara sahip olmuştur. Adana’da 
İncirlik Hava Üssü, Diyarbakır’da Pirinçlik, İzmir’de Çiğli ve Eskişehir havaalanı, yukarıda adı geçen 
antlaşmalarla Amerikan uçaklarının kullanımına açılmıştır. İmzalanan bu antlaşmalarla 1960’lı yılların 
sonuna gelindiğinde, Türkiye’de kurulan Amerikan üsleri ve tesislerinde görevli ABD askerlerinin sayısı 24 
bine ulaşmıştır. Yine ABD, Türkiye ile 5 Mayıs 1959’da Ankara’da imzaladığı antlaşma ile atom silahlarının 
kullanılması, personel eğitimi ve savunma planlarının geliştirilmesi hususunda Türkiye’ye taahhütte bulunmuş 
ve Menderes döneminde 25 Ekim 1959’da Paris’te taraflar arasında imzalanan antlaşma ile de Jüpiter 

103 Emekli pilotlardan Hüseyin Avni Güler şu itiraflarda bulundu: 1958 yılında Lübnan’da Hıristiyan milislerle Müslüman milisler 
arasında iç savaş devam ederken, Başbakan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun özel emriyle (Hükümet ve Meclis 
kararı olmadan) Müslüman milislere gıda yardımı götürüyoruz, sanarak, çünkü bize öyle söylenmişti- tam 85 sefer, her defasında 
2 ton olmak üzere yardım taşıdık. Beyrut Havaalanı savaşın bir bölümünde Müslüman milislerin kontrolüne geçince, havaalanına 
indiğimizde, bizler esir alındık. Çünkü götürdüğümüz paketlerin içinden bomba, mermi, tüfek ve çeşitli silah ve mühimmat taşı-
dığımızı anladık. Sonradan fark ettik ki, biz Müslüman milislere gıda yardımı değil, Hıristiyan milislere silah ve askeri teçhizat 
götürüyormuşuz. Bir ay kadar tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldık. Fatin Rüştü Zorlu da bizimle beraber tam 5 kez uçuşa ka-
tıldı. Ülkemize döndüğümüzde, bu olaydan ne Meclisin, nede Bakanlar Kurulunun haberinin olmadığını, Menderes’in özel emriyle 
bu uçuşların yapıldığını öğrendik. Uçuşlarımızdaki parolamızın adı Victoria idi. Ve yine sonradan anlaşıldı ki, Lübnanlı Hıristiyan 
milislere ve İsrail’deki Yahudilere, yine “Müslümanlara yardım” yalanıyla, asıl büyük çaplı silah ve malzeme, deniz yoluyla ve 
Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerle gönderilmişti. https://www.aydinlik.com.tr/arsiv/mukaddesatci, Erişim Tarihi: 17 Aralık 2018.

104 Demiray, “…Türkiye’nin Bölgesel Rolü ve Stratejileri”, s.98.  
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füzelerinin Türkiye’ye yerleştirilmeleri konusunda mutabakata varılmıştır. Bu antlaşma ile Türkiye 15 tane 
nükleer başlıklı Jüpiter füzesinin Türkiye’ye yerleştirilmesini kabul etmiştir.105 Türkiye’ye kamuoyundan gizli 
olarak Menderes döneminde yerleştirilen bu füzeler, Sovyetler Birliği ile ABD’yi nükleer bir savaşın eşiğine 
getiren 1962 Küba Krizi’nin önemli gündem maddesini oluşturmuştur. Öyle ki, Türkiye bu kriz sırasında 
Sovyetler Birliği tarafından açıkça tehdit edilmiş hatta Küba Krizi’nden iki yıl önce 1960’ta Sovyetler Birliği 
topraklarında casusluk faaliyeti yürütmek için Adana İncirlik Üssü’nden kalkan uçağın Sovyetler Birliği 
tarafından düşürülmesi ve tarihe U-2 Uçak Krizi olarak geçen olayda da yine Türkiye suçlanmış ve  Moskova 
yönetimi tarafından Türkiye, açıkça tehdit edilmişti.106  

 Türkiye, bu dönemde sadece ABD ile değil Avrupa ile de bütünleşme yolunda önemli adımlar atmıştır. Türkiye, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra ise 31 Temmuz 
1959’da Topluluğa ortaklık başvurusunda bulunmuş kendisini Batı entegrasyonu içerisinde konumlandırma 
gayreti içerisine sokmuştur. 1963 yılında kaleme alınan bir Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı (TCDB) 
dokümanı, bu süreçteki politik gerekçeler üzerine şöyle vurgu yapmıştır:107

“Kuruluşundan beri Batı camiasının ayrılmaz bir parçası olduğunu hisseden Türkiye Cumhuriyeti 2. Dünya 
Savaşından sonra, ekonomik ve siyasal prensipleri Türkiye’ninkine uyan, pek çok batılı teşkilata katılmıştır. 
Dolayısıyla, Avrupa’da her şeyden önce bir ekonomik topluluk, daha sonra da siyasal bir birlik oluşturmayı 
amaçlamış Ortak Pazara Türkiye’nin katılmaması düşünülemez bile.” 

1960’larda Türkiye’nin dış politikasını büyük oranda Batı endeksli yürütmesinin olumsuz sonuçları, Kıbrıs 
sorununun patlak vermesiyle kendisini göstermiştir. Kıbrıs konusunun hemen öncesinde 1960 U2 Uçak Krizi 
ve 1962 Küba Krizi konularında Türkiye, düşmüş olduğu diplomatik çaresizlik durumunda ve Sovyetler 
Birliği’nden aldığı tehditler karşısında pasif kalmış ve ABD politikalarının yanında yer almıştır. Ancak 
Küba Krizi’nden yaklaşık olarak 2 yıl sonra patlak veren Kıbrıs sorununda, başta ABD olmak üzere, Batı 
ittifakını içeren ve üye olduğu NATO’nun çıkarlarıyla kendi ulusal çıkarlarının örtüşmediğini de acı bir şekilde 
tecrübe etmiştir. Türkiye’nin 1964 yılında uluslararası hukuka uygun şekilde garantör devlet olarak Kıbrıs’a 
müdahaleyi düşündüğü sırada en önemli müttefiki olarak gördüğü ABD’nin bu konuda Türkiye’yi yalnız 
bırakması Türk-Amerikan ilişkilerindeki önemli krizlerden birisi olarak tarihe geçmiştir. Amerikan yönetimi 
tarafından Kıbrıs’a müdahaleyi önleme amaçlı, oldukça ağır söylemler barındıran ve “Johnson Mektubu” 
olarak Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli bir yer tutan Amerikan tehdidi ile Türkiye’nin kendi sınırlarında ve 
bölgesinde güvenlik kaygılarının ve çıkarlarının müttefiklerce paylaşılmadığını görmesine rağmen gerek bu 
dönemde gerekse sonrasında   ABD ve Batı ile ilişkilerini devam ettirmiştir.108 Türkiye’nin içerisine düştüğü bu 
durumun yine ‘politik ostracism’le analizi yapılabileceği gibi ‘Stockholm Sendromu’yla109  da değerlendirilmesi 

105 Nurettin Gülmez-Bülent Tahancı, “Soğuk Savaş Dönemi Çekişmelerinden Bir Örnek: U-2 Uçak Krizi”, Çağdaş Türkiye Tarihi 
Araştırmaları Dergisi, Sa:28, (2014-Bahar), s.230-231. (ss.225-252).

106 U-2 Uçak Krizi’yle ilgili konuyla ilgili detaylı çalışma için Bkz. Gülmez-Tahancı, “…U-2 Uçak Krizi”, 
107 Şaban H. Çalış, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Nobel Yayınevi, Ankara, 2008, s.55.
108 Demiray, “…Türkiye’nin Bölgesel Rolü ve Stratejileri”,  s.97.
109 Rehinelerin, kendilerini esir alanların duygularını anlama noktasına gelmeleri ve kendisini rehin olarak alan kişilerle 

yardımcı olmaya başlaması ve nihai olarak da onlarla özdeşim kurmalarına Stockholm Sendromu denmektedir. Bu 
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mümkündür. 5 Haziran 1964 tarihli Johnson Mektubu, diplomatik estetikten uzak olmasının yanı sıra Soğuk 
Savaş döneminin en kritik yıllarında  ABD yönetiminin en önemli müttefiki olan Türkiye’yi bu dönemde 
‘politik Ostracism’e sürüklediği gibi, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Kıbrıs uzmanı George 
Ball’ın “Hayatımda bu kadar gaddar bir diplomatik mesaj görmedim” sözleriyle anlamını bulan bir dramatik 
bir vesika olmuştur. 

Johnson Mektubu’ndan Sonra Türk Yönetici Elitinin Tavrı ‘Stockholm Sendormu’ ile Açıklanabilir mi?

1973 yılında İsveç’de Jan Erik Olsson isimli bir adam, Kreditbanken adlı bankaya silah ve patlayıcılarla girerek 
havaya ateş açar: “Herkes yere yatsın, parti başlıyor!” diye bağırır. Bu durum karşısında o sırada bankada 
bulunan müşteriler ve birçok banka görevlisi dışarı kaçmayı başarır.  Ancak soyguncu dört banka görevlisini 
rehin alır. Banka polisler tarafından kuşatılır. Arabulucu soyguncuyla iletişime geçtiğinde soyguncunun 
talepleri yüklü miktarda para, biraz mühimmat, cezaevinden bir arkadaşının kendi yanına getirilmesi ve 
bankanın önünde hazır bir araba bulundurulmasıdır. Soyguncunun dediğine göre talepleri yerine getirilirse bu 
arabaya arkadaşıyla birlikte binip gidecektir. Bunun üzerine Polis hükümlü olan arkadaşını dışarı çıkararak 
bankaya getirir ayrıca bankanın önüne onlar için bir araba bırakılır. Parayı da kendisine teslim ederler. Ancak 
soyguncu paraları ve arkadaşını alıp kaçamıyordu çünkü polis bir türlü kuşatmayı kaldırmıyordu. Polis tavanda 
bir delik açınca  iki soyguncu polisin içeriye uyuşturucu gaz vereceğini düşünerek (ve doğru tahmin ederek) 
rehinelerden birisinin boynuna ip bağlayıp tavana asarlar. Ancak rehinenin ayakları yere değdiği için ölüm 
riski taşımıyordu. Soyguncular polise, eğer içeriye uyuşturucu gaz verirlerse tavana asılı olan bu rehinenin 
uyuyacağını ve artık ayakları yere değmeyeceği için de boğularak öleceğini söylerler. Bankadaki rehine krizi 
altı gün boyunca devam eder. Altıncı gün polis içeriye girer. Bu durum karşısında gafil avlanan soyguncular 
silahlarını atarak teslim olurlar. Buraya kadar gelişen olaylar serisi aslında normaldir. Yani bir banka ve 
rehine krizi olayında polis başarılı bir operasyon yürütmüştür. Asıl gariplik bundan sonra başlar. Zira polis 
bankaya girdiği anda şaşırtıcı bir şekilde rehineler kendilerini soyguncuların önüne atarak siper ederler ve 
polisin soyguncuları vurmasını önlemeye çalışırlar, aynı anda “Sakın onlara ateş etmeyin!” diye de bağırırlar. 
Soyguncular tutuklandıktan sonra garip bilgiler gelmeye devam eder. Zira rehinelerden biri olan Elizabeth 
Smart’ın kaçma şansı olduğu halde kaçmadığı öğrenilir. Daha ilginç olan, bu olaydan sonra rehinelerin 
soyguncuları hep desteklemiş olmalarıdır. Rehineler mahkemede soygunculara karşı ifade vermekten kaçınırlar 
hatta aralarında para toplayıp onların mahkeme masraflarını karşılamalarına yardımcı olurlar. Sık sık onları 
hapishanede ziyarete giderler. Soygundan yıllar sonra history.com’daki konuyla ilgili belgeselde konuşan bir 
rehine, “Soyguncu beni öldürmeyeceğini, sadece bacağımdan vuracağını söyledi. Ne kadar nazik ve düşünceli 
bir insan olduğunu düşündüm” diye konuşmuştur.110

sendromun anlamını genişleterek insanın kendisini zora sokan ve onu üzen koşulları benimsemesi, savunması ve bu 
koşulları yaratan nedenleri görmezden gelmesi ve ezenin yanında yer alması olarak da tanımlanabilir.

110 Fatih Birinci, “Stockholm Sendromu: Hayatta Kalmak İçin Bağlanmak”, https://evrimagaci.org/stockholm-sendromu-
hayatta-kalmak-icin-baglanmak-7517, Erişim Tarihi:19 Aralık 2018.
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Yukarıda bahsedilen olayın dışında benzer birçok olay görülmüştür. Rehinelerin bu paradoks gibi görünen 
bağlılığı daha sonra kamuoyunda ve akademik camiada ünlü banka soygunu olayının geçtiği kentin adıyla, 
“Stockholm Sendromu” olarak anılmıştır. 

Michael Chance (1988), baskın bir erkek tarafından saldırıya uğrayan maymunların, saldırıdan sonra 
kendisine saldıran bu maymuna sığındığını belirtir. Ona göre bunun nedeni, şiddete uğrayan maymunun kendi 
güvenliğini sağlamaya çalışmasıdır. Maymun, bulunduğu ortamdaki en güçlü maymunun hangisi olduğunu 
yaşayarak öğrenmiştir. Hayatta kalmak için gruptaki güçlü bireye “biat etmesi” gerektiğini anlamıştır. Yenilen 
maymunun muhtemelen aciz, yaralı, güçsüz olduğu izlenimi uyandırmak için kendisini şiddetle tırmaladığı ve 
tırnaklarını yediği de gözlenmiştir.111

Türkiye’de 1964 Johnson Mektubu konusu ile ilgili söylemler, genellikle bu mektuptan sonra dönemin Başbakanı 
İnönü’nün “Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye bu yeni dünyada yerini alır’ sözü tepkisel bir dış politika aracı 
olarak sunulmuştur. Johnson Mektubu 5 Haziran 1964 tarihlidir oysa dönemin Başbakanı İnönü’nün söz konusu 
söylemi 16 Nisan 1964 tarihlidir. Yani Johnson Mektubu’ndan yaklaşık olarak iki ay önce söylenmiştir. Johnson 
Mektubu’ndan sonra İnönü’de böyle bir tepki olmadığı gibi, mektuptan sonra Johnson’un göndermiş olduğu 
özel uçakla İnönü ABD’ye gitmiştir. İnönü ABD’ye gittiğinde Hürriyet Gazetesi’nde İnönü’nün damadı Metin 
Toker’in kaleme aldığı: ““Virginia’ya inen ve geceyi Williamsburg’da geçiren İnönü, neşeli ve iyimserdir” 
şeklindeki yazısı manidardır. ABD ziyareti boyunca en göze çarpan haberlerden birisi Metin Toker’in -aynı 
zamanda kayınpederi de olan- İnönü hakkında ABD’de başarılı bir diplomasi yürüten dinamik bir başbakan 
portresi çizmesidir. Mevhibe İnönü’nün zarafeti, ABD yönetimi tarafından Türk protokolü şerefine verilen 
davetler ve yapılan yürüyüşlere kadar gezinin her anının Toker tarafından detaylı anlatımı dikkat çekicidir.112 
Nihayetinde 22 Haziran 1964’te Johnson-İnönü görüşmesi gerçekleşmiştir.

Bu durum ve mektup Türk kamuoyuna açıklanıncaya kadar geçen süreçte yönetici elitlerin tutumunun 
‘Stockholm Sendromu’ ile değerlendirilmesi kaçınılmaz görülmektedir. Mektup sonrası tepkisizlik ve izlenen 
politika bunu göstermektedir. Bu bakımdan manidardır.

Söz konusu mektup yaklaşık bir yıl yedi ay sonra basına sızdırılmış, 13 Ocak 1966 tarihinde Hürriyet 
gazetesinde yayımlanmış ve kamuoyunda uyandırdığı sert tepkiler üzerine Türk-Amerikan ilişkileri tartışılmaya 
başlanmıştır. 

Türkiye’nin Batı ülkeleri ile ilişkilerindeki gelgitler ve istikrarsızlıklar 1970’li yıllarda da devam etmiştir. 
1974 Kıbrıs harekâtından sonra ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı silah ambargosu, Türkiye ile NATO ülkeleri 
arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemiştir. Türkiye’nin 80’li yıllara kadar komşuları ve bölge ülkeleri 
ile ilişkisi daha çok tepkisel nitelikte olmuştur. Asıl hedefi Batı ile ilişkileri en üst seviyeye çıkarmak, daha 
açık ifadeyle Batı ile kurumsal anlamda bütünleşmek olan Türkiye, dış politikada, ilişkilerin Batı ülkeleri ile 
sıkıntıya girdikleri dönemlerde ise komşularını ve Ortadoğu ülkelerini hatırlama ihtiyacını duyması olmuştur. 

111 Birinci, “Stockholm Sendromu: Hayatta Kalmak İçin Bağlanmak”,
112 İsmail Cem Feridunoğlu, “Hürriyet Gazetesi’nce 1964 Johnson Mektubu Süreci’nde Kullanılan Dilin Milliyetçi 

Söylem Bağlamında Söylem Analizi Yöntemiyle İncelenmesi” KSBD, C.: 9, Sa: 2, (Sonbahar-2017), s. 387. 
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Türkiye’nin Arap ve İslam Dünyası ile kurduğu ilişkiler uzun vadeli ve yapıcı olmaktan çok, Batı’ya karşı gerek 
Batı ile ilişkilerin istenilen seviyede olmaması ve gerekse 60 ve 70’li yıllarda Kıbrıs meselesinin de etkisiyle 
Türkiye’nin kamuoyunda Batı’ya karşı oluşan olumsuz havanın bir sonucu olarak temkinli bir yaklaşım söz 
konusu olmuştur.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra da TDP, 1980-1983 yılları arasında -askeri yönetim esnasında- Cumhuriyetin 
kuruluşundan beri uygulanan -statükocu/batıcı- dış politikayı devam ettirmiştir. 1983 yılında yeniden demokrasi 
çarkının dönmesinin başlamasıyla birlikte yönetime gelen Turgut Özal’ın dönemi Batı –ABD- ile ilişkilerde 
Menderes döneminin tekerrürü şeklinde kendisini göstermiştir. Özal dönemi, hem ABD ile hem de AB ile 
ilişkilerin zirve noktasına taşındığı bir dönemdir. Bu dönemde 14 Nisan 1987 tarihinde Türkiye’nin AET’ye  
tam üyelik için başvuruda bulunması, Türkiye-AET ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatmış olsa da bu konuda 
herhangi bir ilerleme kaydedilememiştir.

Yine Özal yönetimi esnasında Soğuk Savaş döneminin bitişini simgeleyen 1989’da Berlin Duvarı’nın 
yıkılışı ile başlayan yeni dönem, TDP’yi de yakından ilgilendiren sıkıntılı bir süreci beraberinde getirmiştir. 
Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan yeni uluslararası sistem, Türkiye’nin bu yeni süreçte jeopolitiğinden 
kaynaklanan güvenlik kaygıları ve buna çözüm arayışları dış politika üzerine kafa yoranların başlıca tartışması 
haline dönüşmüştür. Çünkü yeni süreç Türkiye’nin yeni dış politikasını gerçekçi ve inşacı uluslararası ilişkiler 
teorileri ışığında açıklamak zorunluluğunu doğurmuştur. Soğuk Savaş boyunca, Batı ittifakının önemli bir 
partneri olan Türkiye, Avrupa-Atlantik bölgesinin savunması açısından kilit rol oynamış ancak, Soğuk Savaş’ın 
sona ermesi ve mevcut güvenlik yapısının değişmesiyle birlikte ulusal güvenlik politikalarını yeni koşullara 
uydurmak zorunluluğu içerisine girmiştir.113 Çünkü Soğuk Savaş’ın bitişiyle Sovyetler Birliği’nin çekildiği 
nüfuz alanlarındaki -Türkiye’yi yakından ilgilendiren- yeni jeopolitik oluşumlar, Türkiye’nin bu yeni süreçteki 
stratejik önceliklerinin yanı sıra gerek bölgesel gerekse küresel konjonktürdeki rolünü yeniden tanımlamayı 
zorunlu kılmıştır. XX. yüzyılın son on yılı ‘Soğuk Savaş Sonrası’ dönemi başlatmıştır.114 Ancak bu yeni sürecin 
adı nasıl veya ne olacaktı? Yeni süreçte yeni uluslararası sistem ne tür bir değişikliğin içerisine girmişti?

Sonunda, Soğuk Savaş ABD ve müttefiklerinin galibiyetiyle sonuçlanmış, Sovyetler Birliği ve kurmuş olduğu 
sistem iç sorun ve başarısızlıkları sebebiyle çökmüş, Birlik dağılarak birçok yeni bağımsız devlet ortaya 
çıkmıştır. Yeni süreçte Yugoslavya parçalara ayrılmış, Almanya gibi ideolojik bölünme halindeki merkezi ve 
güçlü devlet yeniden birleşmiş, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Arnavutluk 
artık Komünizmi terk etmişlerdir. 115 1991 yılında SSCB’nin yıkılması ve ideolojik rekabetin sona ermesi, 
uluslararası sistemde geçici süreliğine de olsa bir rahatlama sağlamıştır. Soğuk Savaş sonrası dönemin ilk 

113 Kaya, “…Türkiye’nin Değişen Güvenlik Ulusal Güvenlik Algılaması…”, s. 213.
114 Girgin, 21.Yüzyıl Perspektifinde Dünya Siyaseti, s.29.
115 “Esasen ‘Amerikan Yüzyılı’ ifadesi ilk kez 20. yüzyılı nitelemek üzere 17 Şubat 1941’de, Life dergisinde Henry R. Luce tarafından 

kaleme alınan The American Century isimli makalede kullanılmıştır. Ancak 21. Yüzyıl yaklaşırken bu yeni yüzyılın da bir 
Amerikan yüzyılı olacağına dair tezler gündeme gelmiştir. Bu tartışmalara ilişkin iki örnek için bkz. Nicholas Guyatt, Another 
American Century? New York, Zed Books, 2000; Paul Kennedy, ‘The Next American Century?’, World Policy Journal, C.16, 
S.1, (Spring-1999), ss.52-58. Luce’un makalesinin yeni tarihli tıpkı basımı için bkz. Henry R. Luce, ‘The American Century’, 
Diplomatic History, C. 23, S.2, 1999, ss.159-171”(dn naklen, Ahmet K, Han, “Tarafsızı Olmayan Savaş Yeni Muhafazakâr Komplo 
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yıllarında devletler, uluslararası sistemde çatışmaların yeniden görülmeyeceğini ve dünya genelinde barışın 
hâkim olacağı düşüncesine kapılmışlardır.116 Birçokları tarafından yeni sürece isim arayışında, -bu ismin 
içerisinde- ‘Amerikan’ referansını söyletecek yeni bir dönemin başladığı iddia edilmiştir. 

Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikasında Devam Eden Statükocu/Batıcı Eğilim: Psiko-politik 
Yaklaşımla ‘Öğrenilmiş Çaresizlik’ Sendromu

‘Öğrenilmiş Çaresizlik’ kuramı, kontrol edilemeyen olaylara maruz kalma sonucunda, tepkilerin sonuç üzerinde 
bir etki sağlamayacağının öğrenileceğini ve bu öğrenmenin kontrolü mümkün koşullara genelleyeceğini 
öngörmektedir.117 

Soğuk Savaş sonrası belirsizlik sadece Türkiye için değil küresel ve bölgesel anlamda da birçok soruyu ve 
sorunu beraberinde getirmiştir. Örneğin Soğuk Savaş sonrası SSCB’nin dağılması ile ortaya çıkan yeni oluşum 
Avrasya jeopolitiğinde nasıl bir yeni yapılanma gerektirecekti? Çünkü SSCB yıkılmış ve içerisinden 15 yeni 
cumhuriyet Birleşmiş Milletlere bağımsızlıklarının sembolü olan bayraklarını dikmişlerdi. Warşova Paktı 
dağılmıştı. Tartışmaların başında: ‘Madem Warşova Paktı dağıldı, bundan sonraki süreçte işlevliğini yitirmiş 
olarak algılanan NATO’nun geleceği ne olacaktı?’, ‘NATO için hayati önemde olan ve bu yeni jeopolitik 
oluşumdan en çok etkilenen ülkelerden birisi olan Türkiye’nin Batı için stratejik önemi azaldı mı?’, ‘Soğuk 
Savaş boyunca çevresini iki kutuplu uluslararası sistemin belirlediği ve hiç değişmeyecekmiş gibi duran 

(?) ve Bush Doktrini”, Kartal’ın Kanat Sesleri: ABD Dış Politikasında Yeni Yönelimler ve Dünya, Der. Toktamış Ateş, Ümit 
Yayıncılık, Ankara, 2004, s.125-126).

116 Ertan Efegil, ‘Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Devlet-İçi Çatışmalarda Türkiye-NATO Arasındaki İşbirliği Arayışı”, Ortadoğu 
Analiz Dergisi, C.4, Sa:40, (Nisan-2012), s. 43.

117 ‘Öğrenilmiş Çaresizlik’ kavramı ilk kez Seligman ve arkadaşları tarafından kullanılmıştır. Seligman ve arkadaşlarının 
yaptıkları araştırmada kaçma, çaresizlik ve kontrol grubu olmak üzere üç grup köpek kullanılmış ve köpeklere iki 
ayrı deneysel işlem uygulanmıştır. Deneyin birinci aşamasında kaçma ve çaresizlik gruplarındaki köpekler tek tek 
bir deney kutusunun içine konularak, şokun geleceğini gösteren hiçbir işaret olmaksızın denek olan köpeklere 64 
şok verilmiştir. Deney ortamı, kaçma grubundaki köpeklerin burunlarıyla bir düğmeye dokundukları zaman şokun 
gelmesini engelleyebilecekleri bir şekilde düzenlenmiştir. Kaçma grubundaki köpekler birkaç tekrardan sonra, 
burunlarıyla düğmeye dokunarak şoku durdurmayı öğrenmişlerdir. Kontrol grubundaki köpekler deneyin bu birinci 
safhasına katılmamıştır. Deneyin ikinci aşamasında denekte kullanılan her üç gruba kaçma-kaçınma eğitimi verilmiş ve 
her üç gruptaki köpekler iki bölmeli bir deney kutusuna konulmuştur. Köpeklere şokun geleceğini gösteren bir uyarıcı 
ışık verilmiştir. Köpekler uyarıcının verildiği andan itibaren 60 saniye içinde diğer bölmeye atladıkları zaman şoktan 
kurtulurken, bu süre içerisinde diğer bölmeye atlayamayanlar ise şoktan kurtulamadıkları görülmüştür. Deneyden 
çıkan sonuçlara göre, birinci aşamada şoku kesmede yani burunlarıyla düğmeye basarak şoku durdurup başarılı 
olan kaçma grubundaki köpekler ile kontrol grubundaki köpekler kısa sürede şoktan kurtulmak için kutunun diğer 
bölmesine atlamaları gerektiğini öğrenmiştir. Çaresizlik grubunda bulunan köpekler ise deneyin ikinci aşamasında 
bu görevi öğrenme konusunda başarısız olmuşlardır. Ayrıca, bu hayvanlar tamamen pasif bir tutum takınmışlardır. 
Hatta doğru tepkiyi vermeleri halinde şoktan kurtulmaları mümkün olduğu halde, hiçbir tepki vermeksizin şokun 
geçmesini bekler durum sergilemişlerdir. Seligman ve bu konu üzerine çalışan diğer bilim adamlarına göre, çaresizlik 
grubundaki köpeklerin takındıkları pasif tavırların temelinde, deneyin birinci aşamasında davranışlarıyla sonuçları 
arasında bir bağlantı olmadığını öğrenmeleri yatmaktadır. Bu yüzden, Seligman ve konu üzerine yoğunlaşan bilim 
adamları hayvanların bu durumunu “öğrenilmiş çaresizlik” veya ‘öğrenilmiş umutsuzluk’ olarak isimlendirmişlerdir. 
(H. Ahmet Özdemir, “Moğol İstilâsından Bazı Öğrenilmiş Çaresizlik Örnekleri”, http://dergipark.gov.tr/download/
article-file/184275, Erişim Tarihi:17 Aralık 2018).
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yapılarla çevrili olan Türkiye, bu yapıların alt üst olması sonucu karşı karşıya kaldığı yeni durumda nasıl bir 
dış politika izlemeliydi?’ gibi cevaplanması gereken çok sayıda soru yer almıştır.

Aslında ‘Soğuk Savaş’ın bitişi Türkiye açısından TDP’nin yeni rotasının bundan sonra nasıl olacağı 
sorunsalı üzerinde adeta bir soğuk bir duş etkisi’ yaratmıştır denilebilir. Tarihsel açıdan bakıldığında Osmanlı 
döneminde yaşanmış olan ve ODP’de ciddi travmalara neden olan ‘Viyana Sendromu’, Rusların yayılmacı 
siyasetine yönelik oluşan ‘Rusofobi’ olgusu, Osmanlı’nın son yıllarında, yenilgiyle sonuçlanan Trablusgarp 
Savaşı, Balkan savaşları felaketi ve yine yenilgiyle sonuçlanan Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki işgaller 
ve imzalanan Sevr Antlaşmasıyla ateş çemberinin içerisine girilmesi ve sonrasında Cumhuriyet dönemindeki 
elitleri de etkisi altına alan ‘Servesfobi’ gibi psikolojik etkenler Soğuk Savaş sonrası yönetici elitin psikolojisini 
de şekillendirmiştir. Bu dönem, TDP’yi yönlendiren yönetici elitin içerisine düşmüş olduğu ve psikolojik 
olarak ‘Öğrenilmiş Çaresizliği’ göstermesi açısından önemli olmuştur.

1947-1989 yıllarını kapsayan ve yaklaşık olarak yarım yüzyıl süren Soğuk Savaş’ın sona erişi yukarıda da ifade 
edildiği üzere TDP’de ciddi nitelikte tartışmaları da ortaya çıkartmıştır. Örneğin, yukarıda da ifade edildiği 
üzere “Soğuk Savaş bitti, Sovyetler Birliği dağıldı ‘Eyvah, şimdi biz ne olacağız?’, ‘Batı için NATO’nun 
güney kanat ülkesi olan Türkiye artık önemini kaybetti mi?’” şeklindeki konular bu dönemde dış politika 
analizi yapanların temel sorununu oluşturmuştur. Özellikle bundan sonra artık Türkiye’nin ABD’nin gözünde 
stratejik önemini yitirdiği yönündeki görüşler söz konusu tartışmalarda öne çıkan en önemli konu olmuştur. 
Bu şekilde düşünülmesinin merkezinde Sovyet tehdidinin ortadan kalkmasıyla  -Batı tarafından- Türkiye’ye 
duyulan ihtiyacın azalması ve bunun da başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler tarafından Türkiye’ye verilen 
siyasi, askeri ve ekonomik desteğin azaltacağı yönündeki endişeleri oluşturmuştur.118 Psiko-politik açıdan 
düşünüldüğünde, -1990’lı yıllardaki TDP’nin genel portresi- Osmanlı’dan Cumhuriyete devam eden Batıcı 
yaklaşımın Türk yönetici elitlerinin içerisine düşmüş olduğu durumun psikoloji literatüründeki ‘Öğrenilmiş 
Çaresizlik’ sendromuyla değerlendirilmesini pekâlâ mümkün kılmaktadır. Bu dönemde ABD’li yetkililerinin 
Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye’nin öneminin kendileri için halen devam ettiği, Türkiye’nin sahip 
olduğu demokratik hukuk kurallarına dayalı yönetim şekli, ‘model ülke’ olarak, Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta 
Asya bölgelerinin istikrarı için ABD açısından önem taşıdığı yönündeki açıklamaları Özal yönetimini memnun 
etmiştir. 

Özal’ın Menderes dönemiyle neredeyse yarışır şekilde Batı ile yani gerek ABD gerekse AB ile nirvana noktasına 
ulaşan politikaları dikkat çekicidir. Örneğin  Irak’ın Kuveyt’i işgalinin hemen ardından ABD’nin ‘Çöl Kalkanı’ 
adı altında başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinde askeri yığınak yapmaya başlaması üzerine 
Özal yönetiminin NATO’ya başvuru yaparak Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Çevik Güç’ün 
konuşlandırılmasını resmen talep etmesi ve bu talebin sonucunda da NATO Savunma ve Planlama Komitesi’nin 
Türkiye’nin Çevik Güç’e bağlı hava birliklerinin Türkiye’de konuşlandırma isteğine olumlu yanıt vererek 
bunu gerçekleştirmesi konusu TDP açısından –Öğrenilmiş Çaresizlik psikolojisinin tablosunu gözler önüne 

118 Alptekin Molla, ‘Soğuk Savaş Sonrası Körfez Krizleri ve Türkiye-ABD-NATO İlişkileri’ http://dergipark.gov.tr/download/
article-file/203488, Erişim Tarihi: 14 Aralık 2018.
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sermesi bakımından- önemlidir. Çünkü bu durum NATO tarihinde ilk kez kanat ülkelerin ordularını takviye 
için öngörülen Çevik Kuvvet’in hava unsurlarının kendi topraklarına gönderilmesi talebi olmuştur. Bu durum 
NATO tarihinde bir ilk olmuştur.  Kaldı ki, özellikle tankların imhasında kullanılan bu uçakların119 Türkiye’nin 
Güneydoğu bölgesi gibi dağlık bir arazide –sınırda- Irak tankları ile karşılaşma ihtimali neredeyse yok 
gibiydi.120 Yine bu dönemde Özal yönetimi, meclisten aldığı savaş yetkisini kullanarak İncirlik Üssü’nü Irak’ın 
bombalanması için Amerikan savaş uçaklarına açmıştır.  Çevik Güç’ün bölgeye yerleştikten sonra gerek Irak’ın 
kuzeyindeki Kürt yapılanması ile Türkiye’nin Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde faaliyet yürüten PKK 
terör örgütüne verdiği destek artık bilinen bir gerçek olarak tarihe geçmiştir. Ayrıca, 1991 ABD-Irak savaşı 
sırasında Turgut Özal’ın iç politikaya yönelik sadece söylemde kalan Musul’un ve Kerkük’ün Türkiye’ye 
katılımı noktasındaki söylemi sadece iç kamuoyunu memnun etmeye yönelik ama gerçekte ABD’ye verilen 
desteğin örtülü yönünü oluşturmuştur. Zira bu süreçte ABD’nin Irak’a yönelik operasyonlarında -ABD’nin 
kendi ordusuna yönelik savaş sırasındaki lojistiği- Türkiye’yi bir askeri üs olarak kullandığı gerçeğini –tıpkı 
U2 Uçak krizi, Küba Krizi olaylarında olduğu gibi- göstermiştir. Bu dönemde Özal tarafından yönetilen bu 
politika, Irak’ın kuzeyindeki Kürt yapılanmasının temelini oluşturmuştur. 

Bu tarihlerde bölgede Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bir diğer gelişme Azerbaycan-Ermenistan savaşı 
olmuştur. 

Azerbaycan-Ermenistan savaşı sırasında Azerbaycan Devlet Başkanı Ebülfeyz Elçibey’in: ‘3 helikopter 
istedim, hastaları ve yaralıları taşımak için; ama, ne yazık ki, Türkiye’den alamadım bunları. Her zaman, 
‘bizden ne istersin?’ diyen Özal ve Demirel, veremediler bunları bize; daha ne isteyeyim Türkiye’den artık!’121 
şeklinde televizyonda verdiği bu demeç, oldukça düşündürücüdür. Zira Rusya’nın askeri alanda ve diğer 
birçok Batılı büyük devletin maddi ve manevi desteğini arkasına almış olan Ermenistan karşısında Türkiye’nin 
Azerbaycan’a askeri destek konusunda pasif davrandığına yönelik ağır eleştiriler olmuştur.122 Her ne kadar 
Sovyetler Birliği dağılmış olsa da Rusların elinde hala nükleer silah bulundurması Türkiye’deki yönetici elitte 
hala ‘Rusofobi’ etkisini gösterirken Türkiye’yi yöneten elitin Azerbaycan’a yönelik bu tarihte Batı politikalarını 
sessizce takip etmesi manidar olduğu gibi TDP üzerindeki ‘Öğrenilmiş Çaresizlik’ sendromunu göstermesi 
açısından önemlidir.

Menderes yönetimindeki 1950’li yılların göze çarpan en önemli özelliği, bu dönemde Türkiye’nin Ortadoğu’ya 
ve komşularına yönelik geliştirdiği politikaların, ulusal çıkardan çok NATO’nun bölgesel çıkarlarını korumaya 

119 “Alınan bu karar çerçevesinde Almanya18 adet Alfa Jet ve 300 Alman askeri personelini Türkiye’ye gönderme kararı almıştır. 
Almanya’nın göndereceği askeri personel II. Dünya Savaşı’ndan bu yana, bu ülkenin yurt dışına gönderdiği ilk askeri birlikler 
olmuştur. Almanya’nın yanı sıra, Hollanda hükümeti ikişer adet Patriot ve Hawk füze bataryası ve 150 askeri personeli Türkiye’ye 
gönderme kararı almıştır. Ayrıca, Belçika 18 adet Mirage ve İtalya 6 Adet F–104 tipi savaş uçağı göndermeyi kararlaştırmıştır. 
Türkiye’nin talebi üzerine Almanya, Belçika ve İtalya tarafından gönderilen NATO Çevik Kuvveti’nin hava savunma unsurlarından 
42 adet savaş uçağı ve 516 askeri personel Malatya Erhaç Hava Üssü’nde konuşlandırılmıştır. Almanya daha sonra Şubat 
ayı içerisinde Alfa Jet uçaklarının korunması amacıyla Türkiye’ye iki adet Roland ve Hawk uçak savar füzeleri göndermeyi 
kararlaştırmıştır.” Molla, ‘Türkiye-ABD-NATO İlişkileri’.

120 Molla, ‘Türkiye-ABD-NATO İlişkileri’.
121 TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19, C.: 34, Yasama 1, 90. Birleşim,13.04.1993, Salı,  s.80.
122 Yaşar Kalafat-Araz Aslanlı, “Türkiye-Azerbaycan İlişkileri”, (Ed.) İdris Bal, 21. Yüzyılda Türk Dış Politikası, Ankara, 2006, s.412.
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yönelik politikalar olmasıdır. Özal-Demirel-Çiller dönemlerini içeren1980 ve 1990’lı yılların da Menderes 
dönemi olan 1950’li yıllardan çok farklı olmadığı gözlemlenmiştir.

Özal sonrası İktidara gelen Demirel-Çiller dönemi de Özal dönemi TDP’sinden farklı bir özellik göstermemiştir. 
Dış politikada Çiller döneminde imzalanan bir antlaşma özellikle göz ardı edilmemesi gereken bir husus olarak 
göze çarpmaktadır. Çiller yönetiminde 31 Aralık 1995’te Türkiye tarafından Gümrük Birliği Kararı kabul 
edilmiş olup buna göre Türkiye, AB sanayi mallarına uygulanan gümrük vergilerini kaldırmıştır. Söz konusu 
karar, 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girmiştir. Türkiye, AB’ye üye olmadan Gümrük Birliği’ne üye olan tek devlet 
olarak AB’nin tarihinde de –tarihe-  kendisini not düşürmüştür. 2004 yılında Birliğe üye olan 400 bin nüfuslu 
Malta bile birliğe tam üye olmadan Gümrük Birliği’ne dâhil olmamıştır. Bu durum Türkiye’nin Gümrük 
Birliği’ne dâhil olmasıyla AB üyesi olmadığı için karar alma mekanizmasına dâhil olamamakta ancak alınacak 
kararları uygulamak zorunda olduğu bir süreci başlatmıştır. Türkiye’nin bu girişimiyle ekonomik temelli olan 
AB için belki de en önemli hedef gerçekleşmiştir. Çiller’in bu eylemiyle bundan sonra Türkiye’nin AB üyeliği 
büyük bir çıkmazın içerisine sürüklenmiştir. 

Sonuç olarak Menderes yönetimindeki 1950’li ve Özal yönetimindeki yılların göze çarpan en önemli özelliği, 
bu dönemlerde Türkiye’nin Ortadoğu’ya ve komşularına yönelik geliştirdiği politikaların, ulusal çıkardan 
çok NATO’nun bölgesel çıkarlarını korumaya yönelik politikalar olmasıydı, Çiller ve Demirelli yılların da 
Menderes ve Özallı yıllardan çok farklı olmadığı çeşitli politikalarla kendisini göstermiştir.

Soğuk Savaş sonrasında, Ortadoğu’da 1991 ABD-Irak Savaşı, Kafkasya’da 1988-1993 Azerbaycan-Ermenistan 
Savaşı, Balkanlarda Yugoslavya krizi, Bosna’da yaşananlar yani 1990-2000 kaosu, bu hinterlantta yer alan 
Türkiye’yi  adeta bir ateş çemberinin içerisine sokmuştur. Türkiye’nin jeopolitiğinden kaynaklanan zorunluluk 
ise, aynı anda birçok bölgenin tarihi, siyasi, coğrafi, ekonomik ve toplumsal açıdan ayrılmaz parçası olarak, 
bu bölgelerin her birindeki krizlerden doğrudan doğruya etkilenmesi gibi bir realitenin içerisine sürüklenmesi 
olmuştur. Bu çerçevede ortaya çıkan yeni bölgeler ve yeni jeopolitik eksende, eski karar verme yapıları ve 
araçlarıyla cevap aramak -bu oldukça sıkıntılı dönemde- Türk karar alıcıları açısından zorluk yaratmışsa da, 
sonuçta yeni süreçteki ihtiyaçlar, değişim ve dönüşüme yön verirken geleneksel dış politikanın pragmatik 
yönünün, değişim ve dönüşümü için TDP’ye gereken esnekliği sağlamış olduğu bir jeopolitiği ortaya çıkardığı 
söylenebilse de bu değişim ve dönüşümün bu yıllarda Türk yönetici elitleri tarafından gerçekleştirildiği 
söylenemez.123 Çünkü bu dönem yukarıda da ifade edildiği gibi TDP açısından ‘Öğrenilmiş Çaresizlik’ 
sendromunun yönetici eliti etkisine aldığı bir süreç olarak tarihteki yerini almıştır.124 
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ULUS DEVLETLERİN ABD HEGEMONYASINA BAŞKALDIRISI OLASI MI? TÜRKİYE’NİN 
EKONOMİK KRİZİ ODAKLI BİR ANALİZ

Prof. Dr. Tahsin BAKIRTAŞ 

Sakarya Üniversitesi,  Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü, Sakarya / Türkiye

Öz: Bu çalışma, öncelikli olarak 21. yüzyılda kapitalizmin ulaştığı tepe noktayı, küresel kapitalizm odaklı 
incelemektedir. Çalışmada, kapitalizmin bu aşamasının ulus-ötesileşmiş yapılara nasıl dönüştüğü ele alınmış 
olup, kapitalizmin bu tepe noktasındaki ABD hegemonyası tartışılmıştır. Daha sonra ise ABD hegemonyasına 
ulus devletlerinin bir başkaldırısı olası mı sorusuna yanıt aranmıştır. Bu yanıt arama sürecinde ise, Türkiye 
ekonomisindeki 2018 Haziran sonrası gelişen ekonomik olayların analizi yapılarak, hegemonik güce karşı bir 
başkaldırının maliyetinin ne olduğu Türkiye eksenli irdelenmiştir.  Bu çalışmada ortaya çıkan sonuç, 21. yüz-
yılda kapitalist ekonominin ulaştığı son noktanın ulus-ötesi yapılara bürünmüş küresel kapitalizm olduğudur.  
Özellikle ulus-ötesi sermaye ve ulus-ötesi elitlerin öncülüğündeki bu yapı, kendisini ABD’de konumlandırmış 
olup, hegemonik gücün ABD de olduğudur.  Bu hegemonik güce karşı ulus devletlerin bir başkaldırı arayışları 
olduğunda ulus-ötesileşmiş yapılar, – özellikle finans piyasaları- bu başkaldırıya karşı harekete geçerek, ulus 
devlet ekonomilerinde ekonomik kriz oluşumunu sağlayarak, diğer toplumsal olayları da tetikleyebilecek bir 
yapıya bürünebilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Küresel Kapitalizm, Ulus-ötesi Sermaye; Hegemonya, Kriz, Türkiye Ekonomisi

GİRİŞ 

Bu çalışma, öncelikli olarak 21. Yüzyılda kapitalizmin ulaştığı tepe noktayı, küresel kapitalizm odaklı ince-
lemektedir. Çalışmada, kapitalizmin bu aşamasının ulus-ötesileşmiş yapılara nasıl dönüştüğü ortaya konmuş 
olup, kapitalizmin bu tepe noktasındaki ABD hegemonyası ele alınmıştır. Daha sonra ise ABD hegemonyasına 
ulus devletlerinin bir başkaldırısı olası mı sorusuna yanıt aranmıştır. Bu yanıt arama sürecinde ise, Türkiye 
ekonomisindeki 2018 Haziran sonrası gelişen ekonomik olayların analizi yapılarak, hegemonik güce karşı bir 
başkaldırının maliyetinin ne olduğu Türkiye eksenli irdelenmiştir. 

Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlardan ilki, Küresel Kapitalizmin Ulus-ötesileşen yapısı ve az-
gelişmiş dünyanın ulus-ötesileşmiş yapılara eklemlenme sürecidir. İkincisi küresel kapitalizmin ulus-ötesile-
şen yapısı içinde ABD’nin konumu ve üçüncüsü de Ulus devletlerin ABD Hegemonyasına başkaldırısı olası 
mı sorusu ve bu bağlamda Türkiye’nin Ekonomik Krizi’nin analiz edilmesidir. Bu analizde öncelikli olarak, 
içerdeki ekonomik yapının durumu ortaya konmuş olup, çıkan tablo başkaldırının maliyeti; Ekonomik KRİZ 
odaklı incelenmiştir. 
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1. Küresel Kapitalizmin Ulus-ötesileşen yapısı ve azgelişmiş dünyanın ulus-ötesileşmiş yapılara eklem-
lenme süreci

Robinson (2017)’un düşüncesine göre, baskın paradigmanın aksine, son on yıllarda çeşitli gelişmeler kapitalist 
küreselleşmenin objektifinden daha iyi açıklanmaktadır. Bu bakış açısının merkezinde, gerçek anlamda Ulus 
-ötesi Sermayenin ve bir Ulus-ötesi Kapitalist Sınıfın (TCC) yükselişi vardır. Bu nedenle, ulus- ötesi kapitalist 
sınıfın, küresel emek ile diyalektik mücadelesinde de bir yükseliş söz konusudur. Yeni küresel egemen sınıf 
olarak ulus-ötesi kapitalist sınıf, küresel bir güç bloğunun tepesinde durmakta; oldukça sınırlı bir başarı ile, 
küresel bir hegemonik blok oluşturmaya çalışmaktadır.

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, dünya kapitalizminin devam eden ve açık uçlu evriminde bizi yeni bir aşa-
maya sürükleyen bir olgu ortaya çıktı. Bu olgu, ulusal ve uluslararası sermayenin, ulus-ötesi sermayeye dönüş-
meye başlaması idi. Tarihsel süreçte sermaye, devlet olmadan asla var olamadı. Sermayenin oluşumu, Marx’ın 
Kapital I Cilt ‘inin son bölümlerinde tartıştığı gibi, dünya piyasasının yaratılmasında yer aldığı takdirde, ser-
mayenin, oluşumu ve gelişmesi için koşulları dayatan devletler sayesinde ortaya çıkmaktadır: Kuşatma, ilkel 
birikim, yasal sistemler ve sözleşme hukuku, polis ve ordular, sömürge fetih vb. gibi. Dünya kapitalizminin 
Avrupa’daki kalbi olan bu devletler; ister İngiltere’de olduğu gibi monarşiyal ve mutlak öncüllerin gelişmesi 
olsun, ister Fransa’da olduğu gibi yeni kurumları içersin, bugün uluslararası sistemi tanımlayan modern ulus 
devletleri oluşturmak için ulusal piyasalar ve yükselen kapitalist gruplar ile kaynaşmıştır.

Ulusal sermayelerin orijinal ulusal kökeninin giderek önemini yitirdiği bir alanda, dünyanın her yanından 
gelen ulusal sermayeler, birbirine geçen çoklu mekanizmalar ortaya çıkarmıştır. Yirminci yüzyılın ikinci ya-
rısında ulus-ötesileşen entegrasyon süreci hızlanırken, küresel ekonomiyi yönlendiren dev şirketler, belirli bir 
ülkenin kurumları olmaktan çıkmış ve giderek artan bir şekilde ulus-ötesi sermayeyi temsil etmeye başlamıştır.

Ulus-ötesi sermaye etkileşimi ve entegrasyonunun bu mekanizmaları; Ulus-ötesi Şirketlerin(TNC) kitlesel 
genişlemesi ve bu şirketlere bağlı kuruluşların yaygınlaşması; Doğrudan Yabancı Yatırımlardaki(FDI) olağa-
nüstü büyüme; sınır ötesi birleşme ve satın almalarda (M & A) eşit derecede olağanüstü bir artış, bu şirketleri 
yönetenlerin artan ulus-ötesi iç içe geçmesi, iki veya daha fazla ülkeden şirketler arasındaki çapraz ve karşılıklı 
yatırımın hızla büyümesi ve sermaye paylarının uluslar arası mülkiyeti; her türden sınır ötesi stratejik ittifakla-
rın yayılması; ulus-ötesi zirve iş derneklerinin giderek artan önemi; ulus-ötesi şirket hisseleri ticaretinin dün-
yanın bir çok ülkesinin borsalarında yaygınlaşması; geniş küresel dış kaynak kullanımı ve taşeronluk ağları; ve 
küresel sistemin finansallaşmasının bir parçası olarak finansal sistemin küreselleşmesidir. Bu finansallaşmada, 
para sermayesinin sabit olmadığı ve küresel olarak mobil olduğu, ancak sabit varlıkların finansallaştırılması, 
sahiplik ve mülkiyet ile bağlanan sınıf ilişkilerinin, örneğin gayrimenkul gibi, sabit ve küresel olarak mobil 
hale geldiği anlamına geldiğidir. 

Ulus-ötesi kapitalist sınıfın (TCC) elindeki sermayenin merkezileşmesi ve yoğunlaşması ve kontrol ettiği 
Ulus-ötesi Şirketlerin (TNC) varlığının gerçekten şaşırtıcı hale gelmiş olmasıdır. Bunun da ötesinde Robin-
son (2017)’e göre, dünya ölçeğinde sermayenin hegemonik kesimi olarak, ulus-ötesi sermaye giderek yerel 
devreleri kendi içine entegre etmiştir. Bu durum, küresel kapitalist toplumun sosyal, politik ve kültürel nitelik 
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koşullarını ve dünya çapında üretimin genel yönünü ve karakterini oluşturmaktadır. Dünya çapında hala kü-
çük ölçekli sermayenin yanı sıra sermayenin yerel ve ulusal kesimleri de vardır. Buradaki nokta, ulus-ötesi 
sermayenin- ve özellikle de ulus-ötesi finans sermayesinin- hegemonik olmasıdır. Daha küçük ölçekli ya da 
daha fazla ulusal temelli sermaye; ister finansman, girdiler, arz zincirleri ve dış kaynak kullanımı isterse de 
bu kapitalistleri Ulus-ötesi kapitalist sınıfa (TCC)’ye tabi kılan diğer çeşitli mekanizmalarla olsun, ulus-üstü 
sermayeye giderek daha fazla bağlanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Dahası, küresel ölçekte sermayenin 
muazzam yoğunlaşması ve merkezileşmesi, küresel ekonominin planlı bir oligopolistik yapıya sahip olduğunu 
göstermekte; Ulus-ötesi Şirketlerin (TNC) kümelerinin iç ağı içinde merkezi planlama meydana gelir ve esnek 
birikim düzenlemeleri yoluyla ağlar arasında giderek daha fazla çeşitlilik oluşur. 

Bu ağın ayrıcalıklı merkezi, birkaç bin kişiden oluşabilir. Nitekim Küresel Güç Yapısının zirvesindeki bu 
“Süper Sınıf’ın dünya sınıfının yaklaşık %0.0001 ini oluşturan 6.000-7.000 kişiden oluştuğu tahmin edilmekte 
(Rothkopf 2009), ve yaklaşık 100 trilyon dolarlık bir zenginliği ellerinde tuttukları ve kontrol ettikleri söy-
lenmektedir (Phillips and Osborne 2013).  Bu bireyler; üçlü Komisyon, Bilderberg Grubu, G8 ve G20, Dünya 
Ticaret Örgütü, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ve Dünya 
Ekonomik Forumu gibi en önemli küresel politika planlama kurumlarının gündemlerini belirlemektedirler. Bu 
kişiler; politika planlama kurumları, fonlar, özel kulüpler, vakıflar ve hükümet pozisyonlarının dışında ve için-
deki yerlerle ilişkileri ulus-ötesi şirketlerin yönetim kademeleri aracılığı ile birbirlerine bağlanırlar. Bu kişiler 
ağırlıklı olarak erkektirler ve ağırlıklı olarak geleneksel üçlemeden (Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya) oluş-
malarına rağmen, Çin, Hindistan, Meksika, Türkiye, Filipinler, Endonezya, Singapur, Brezilya, Güney Afrika 
ve Körfez ülkeleri de dahil olmak üzere küresel Güney’den de sayıları giderek artmaktadır.

Sermayeler arasındaki çatışma sisteme özgüdür, ancak rekabetin küreselleşme çağında ulusal rekabeti ifade 
etmeyecek şekilde yeni biçimler almıştır. Rekabet, firmaların ulusal veya bölgesel piyasalara karşı küresel ola-
rak kurulması gerektiğini dikte eder. Kendi çıkarlarını sürdürmek için çoklu ulus devletleri içeren çok sayıda 
kurumsal kanallara dönüşen ulus-ötesi holdingler arasında rekabet ve şiddetli çekişme vardır. Ulus-ötesi Kapi-
talist Sınıf (TCC), heterojendir ve içte birleşik değildir; tek bir birlik noktası küresel kapitalizmin savunulması 
ve genişlemesidir. Kendi içinde tutarlı bir politik aktör olarak sürekli olarak hareket etmez. Bununla birlikte, 
ulus-ötesi burjuvazi, kendisini ulusal bir kimliğe sahip olmayan ve ulusal temelli sermayelerle rekabet halinde 
olan bir sınıf grubu olarak kurmuştur; sınıf bilincine ve ulus-ötesi olmanın bilincine sahiptir. Bu ulus-ötesilik, 
yerel kesimlerin ulusal devlet aygıtlarını kullanarak gündemlerini ilerletmelerini engellememekte, aynı za-
manda ilgi alanlarına ulaşmak için belirli etnik kimliklerin ve kültürel uygulamaların çizilmesinden ulus-ötesi 
sermaye sınıfının belirli ulusal ve bölgesel olumsallığını da engellemez.

Egemen grupların ulus-ötesi kesimleri, her ülkede 1980’lerden bu yana, neo-liberal yeniden yapılanma, serbest 
ticaret anlaşmaları ve kamu kuruluşları ve hizmetlerini ve aynı zamanda çok geniş ilksel birikim sürecindeki 
devlet ve kolektif toprağın özelleştirilmesini de içeren kamu varlıklarının özelleştirilmesi yoluyla yeni küresel-
leşmiş üretim ve finansal sisteme dönüşmüştür. Bu değişim sonrasında ülkedeki ulus-ötesi blok, seçimler ya da 
başka yollarla ya devlet iktidarını ele geçirdi ya da devlet iktidarının sınıf karakterini dönüştürdü. Bu ulus-ötesi 
blok, sıkılıkla bilgi ve iletişim teknolojileri, finans, geleneksel olmayan tarımsal sanayi ihracatı, endüstriyel 
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bileşen montajı, turizm ve diğer uluslararası hizmetler gibi ulus-ötesi birikim devrelerine bağlı yeni ekonomik 
faaliyetlerin tanıtım yoluyla, ülkelerini gelişmekte olan küreselleşmiş üretim ve finans sistemine entegre etmek 
için bu gücü kullandılar. Ve Ulusal sınırların ötesinde, dünya çapında serbest sermaye yatırımı akışını genişlet-
mek ve korumak için devlet ve Ulus-ötesi Devlet (TNS) politika araçlarını kullanmışlardır.

Bu çerçevede oluşan yeni ulus-ötesileşmiş yapıda, gelişmekte olan ulusların sosyal ve sınıfsal yapısı da her 
ulusun giderek entegre küresel üretim ve finans sistemine dahil olması gibi, derin bir dönüşüm geçirmiştir. Bu 
bağlamda ulusal kalkınmacı modelin sermaye biriktiricileri olan ulusal elitler yeni bir ayrışma deneyimi yaşa-
mışlardır. Küresel kalkınma sürecinde ulus ötesi odaklı elitlerin gelişmesi, daha korumalı ve genellikle devlet 
güdümlü ulusal ve bölgesel alanlara nüfus eden eski ulusal odaklı seçkinler ile birikimi küreselleşmiş alanlarda 
elde eden ulus ötesi seçkinler arasında bir rekabet ortaya çıkarmıştır. 

Dünya kapitalist ekonomisindeki yapısal değişimler, sermaye birikim süreçlerinde de değişim olgusunu ortaya 
çıkarmıştır. Bu çerçevede sermaye birikimini ulusal elitler eliyle gerçekleştiren ulusalcı kalkınma modelinde, 
küresel kalkınma modeline geçildiği süreçte ulus ötesi elitlerin sermaye birikim sürecinde etkili olduğu ortaya 
çıkmaktadır.  Nitekim, Robinson (2010)’a göre küreselleşme, dünya kapitalizminin süregelen evriminde küre-
sel-entegre üretim ve finans sisteminin yükselişiyle birlikte yeni yükselmeye başlayan ulus ötesi kapitalist sınıf 
ve yeni ortaya çıkan ulus ötesi devlet aygıtlarıyla bir bütün olarak bir dönemi temsil etmektedir. Küreselleşme 
ile ilişkili dünya ekonomisindeki yapısal değişiklikler, eski üçüncü dünyada ulusal odaklı ve ulus ötesi odaklı 
olmak üzere iki grup arasında yeni bir bölümlenmeye katkıda bulunmuştur. Bu iki grup, yirminci yüzyılın 
sonrasında ve yirmi birinci yüzyıl öncesinde birbirleriyle örtüşen ve henüz birbirleriyle rekabet etmeyen farklı 
gelişme stratejileri izledi. Eskiler, birikimin ulusal devrelerini inşa etmeye çalışırken, ikincisi birikiminin yeni 
ulus ötesi devrelerine yerel devreleri entegre etmeyi savunmaktaydı. Bu birbirine karşıt gelişme stratejilerinin 
politika kümeleri birbirine geçmiş durumdadır: Biri küresel rekabetten yerel ajanları koruyacak politikalar, 
diğeri ise gelişmiş ulus ötesi devrelerin yerel ajanlarla bütünleşmeyi sağlayan politikalardır.  

Latin Amerika, Afrika ve Asya’daki eski kolonyal nüfus alanı 20.YY boyunca, dünya kapitalist sistemine 
ulusal kurumsal kapitalizmin farklı Fordist- Keynesyen modelleri ile yayıldı. Bu ülkeler genellikle kalkın-
macı, popülist ya da korporatist olarak adlandırılan radikal Keynesyen yaklaşımlar olarak nitelendirilen çok 
sınıflı kalkınma modelini sürdürme eğiliminde idiler. Kalkınmacı kapitalizm, genellikle Birinci Dünya Yeni-
den Yapılanması (New Deal) ve sosyal demokrat türevlerinden farklı olarak, devlete ve kamu sektörüne daha 
fazla rol vererek anti-sömürgeci, anti-diktatör ve ulusal-kurtuluş hareketleri ve popülist veya korporatist siyasi 
projelerden dolayı büyük toplumsal seferberlikle büyüyen bir olgudur. Birinci ve Üçüncü Dünya modelleri, 
yeniden dağıtımı ve emeği ve diğer ulusal tarihsel blok içinde yer alan popüler sınıfları bu yeniden dağıtımda 
içine almayı öngörmektedir. Üçüncü Dünya elitlerinin meşruluğu ancak Birinci Dünyadaki benzerlerinden 
daha farklı bir konumda, halk sınıfının toplumsal yeniden üretimi ve yeniden dağıtımı içinde düşünülürse söz 
konusu olabilir. Bu çerçevede Birinci Dünya’daki tek sınıflı sermaye birikim süreci, 3.Dünya’da çok sınıflı 
sermaye birikim sürecine dönüşmüştür. 
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Bu süreçte dünya kapitalizmi ulus devlet ve devletler arası sistem içinde gelişmiştir. Ulus devletler, en azından 
teorik olarak, Bretton Woods kurumları tarafından, entegre uluslararası piyasa düzenlemesindeki mali ve ticari 
değişim yoluyla ve emeğin uluslararası bölünmesi yoluyla birbirine bağlanmıştı. Bu şekilde sistem, ekonomi 
üzerindeki ulusal kontrol biçimlerini daha fazla yalıtımını sağlarken, aynı zamanda içsel kapitalist gelişmede 
daha fazla özerklik sağlamaktadır. Bunun yanında sistem, uluslararası piyasayı, dünya kapitalist güç yapısı-
nın yeniden üretimi, değişimi ve değişim oranlarının uluslararası kurallarının desteklediği ülkeleri disipline 
etmektedir. Dünya ekonomisi, kapitalizmin “altın çağı” olarak nitelendirilen II. Dünya Savaşından sonra bir 
çeyrek yüzyıl olarak uzun dönemli bir büyüme deneyimi yaşadı. Ancak 1970’lerde dünya ekonomisinde baş-
layan ekonomik darboğaz; bu yaşanan sürecin refah patlama yanılsaması olarak algılandı ve ulusal kurumsal 
kapitalizmi krize attı. 

Küreselleşme, kapitalistler ve devlet yöneticileri için sermaye birikiminin yeni biçimlerinin araştırılması ola-
rak, uygun bir strateji haline geldi. Bu bağlamda, ulus-devlet kapitalizmin sınırlamalarından kurtulan serma-
yeye olanak sağlayan Küreselleşme, sermaye birikimin odak noktası oldu ve önceki dönemde hükümetler ta-
rafından çalışanlar ve halk sınıflarınca empoze edilen sınıfsal taviz ve imtiyazlardan kurtulmasını sağlamıştır. 
ABD hükümetinin kararı ile 1973 yılında sabit döviz kuru sisteminin etkinliğinin ortadan kaldırılması, Bretton 
Woods Sistemini ortadan kaldırmış ve de regülasyonla birlikte ulus ötesi sermaye hareketlerinin önündeki 
set kaldırılmış ve ulus ötesi şirketlerin (TNC) çok hızlı yayılması sürecini ortaya çıkarmıştır. Sermaye yeni 
keşfedilmiş küresel hareketliliği ya da küresel kapitalizmin yeni bir dönemini başlatan yeni yollarla sınır ötesi 
faaliyet elde etmiştir. Yenilenen güç emeği disipline etmiştir. Bu disipline etmede ulus ötesi sermayenin dünya 
çapında değişmesi sonucu kendi lehine değişen sınıf yapısı ve toplumsal güçlerin etkisi oldukça fazladır. Ön-
ceki dönemde uluslararası sermaye, nasıl ulus ötesi sermaye oluverdi? 

Gelişen küresel elitler ve ulus ötesi kapitalistler, ulusal kurumsal kapitalizm ile ilişkili ayrı modelleri ortadan 
kaldırmaya ve sermaye birikiminin yeni küresel esnek rejimini inşa etmeye giriştiler. Kabaca tanımladığımız-
da, Keynesyen politikalar, yerini parasalcı politikalara ve yeni sermaye teşvikleri ve vergi oranlarını düşürücü 
arz yanlı politikalara bıraktı. Fordist sınıf uzlaşması yerini sendikasızlaştırmaya dayalı yeni sermaye-emek 
ilişkisine, esnek çalışma ve çalışma koşullarının de regülasyonuna bıraktı ve refahı odağına alan toplumsal 
sözleşme, yerini toplumsal yeniden üretimde piyasa kanuna ve kemer sıkma politikalarına bıraktı. Daha özel 
olarak, sermaye birikiminde ve kar elde etme beklentisi 1980’lerde onarıldı ve kapitalist küreselleşme ile 
ilişkili dört temel gelişme oldu. Birincisi de regülasyona, informalleşme ve emeğin esnekleştirilmesine dayalı 
yeni sermaye- emek ilişkisi mevcuttur. İkincisi, İkinci yaygın ve yoğun genişlemenin yeni bir raundudur. Yay-
gın olarak, sistem, dünya kapitalist ekonomisinde eski Üçüncü ve İkinci Dünyanın alanlarını birleştirerek ge-
nişledi. Böylece 1990’larda hiçbir bölge sistem dışında kalmadı. Yoğun bir biçimde, piyasa ilişkileri mantığın-
da karlı olan eski dışarda kalan (ya da tampon) kamu ve toplum alanları, özelleştirme, devlet de regülasyonu, 
yeniden düzenlemesi ve fikri mülkiyet haklarının uzantısı vb.  Politikalarla metalaşmış ve birikime açılmıştır. 
Üçüncüsü, Dünya Ticaret Örgütü’nün kurulmasını da içeren sermaye birikiminin küreselleşmiş devrelerinin 
oluşumunu kolaylaştıran küresel bir yasal ve düzenleyici yapının kurulmasıdır. Ve dördüncüsü Eski İkinci ve 
Üçüncü Dünyadaki ülkelerin tümünde neo-liberal modelin kabul ettirilmesine yönelik olarak, dünya çapında 
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sermaye birikiminin uyumlaştırılması ve sermayenin sınır içinde ve sınırları aşan boyutta serbest dolaşım 
koşullarının oluşturulmasını içeren yapısal uyum programlarıdır. Neo-liberalizm ile dünyanın giderek tek bir 
birleşik alan haline gelmesi sonucu küresel kapitalizm olgusu ortaya çıkmıştır (Robinson 2010). Sermaye, yeni 
keşfedilmiş küresel hareketliliği elde etmek için dünya çapında serbest hareket etmesini engelleyen maddi ve 
siyasi engelleri dramatik biçimde inmiştir. Ulus devletler sermaye anlamında daha liberal konuma gelmiş ve 
küreselleşmenin başlamasıyla görece olarak yeni güç emek olduğu varsayılmış olup, birikimin yeniden üreten 
Keynesyen toplumsal yapısından, küresel sermaye birikiminin yeni örüntüsünün genel gereksinmeleri hizme-
tine kaymıştır.  

Dünya kapitalist sistemindeki çığır açan bu değişiklikler, bir bütün olarak değerlendirilip, bu değişiklilerin 
bölgeleri birbirlerine entegre eden ya da birbirine eklemleyen küresel dönüştürücü bir etkiye sahiptir. Nitekim 
dünya kapitalizminin önceki dönemleri irdelendiğinde, eski üçüncü dünya bölgesinin küresel kapitalizme ar-
dışık entegrasyon dalgaları ile eklemlenmesi sürecinde, bu bölgenin tümünde ve her bir ülkesinde derin izler 
bırakmıştır. Yeni her bir entegrasyon ya da yeniden entegrasyon sürecinde toplumsal ve sınıf yapısında temel 
değişiklikler oluşmaktadır. Bu bağlamda toplumsal sınıflar ve gruplar etrafında ekonomik faaliyetlerin oluş-
masında kolektif davranış biçimi uygulanmıştır.

Dünya kapitalizminde Küreselleşme öncesinde Afrika, Latin Amerika ve Asya’nın görmüş olduğu entegrasyon 
süreci kurumsal kapitalizm dönemi olup, birçok durumda ihracatın genişlemesini, yeni endüstrilerin, ticari ve 
finansal elitlerin ve yeni orta ve çalışan sınıfların çoğalmasını temel olarak kapsamaktadır. Dünya kapitalist 
sisteminin tarihsel değişimin her aşaması- önceki olanlar üzerine kurulmuş ve onlardan önemli unsurları da ko-
rumaktadır. Küresel kapitalizm artık dünyanın her ülkeye ve bölgeye benzer bir dönüştürücü bir etkiye sahiptir. 
Gelişmekte olan ülkeler, dünya kapitalizminin küresel aşamasının ortaya çıkması sürecinde bu sürece tekrar 
eklenerek ekonomi ve toplumun yeni bir modeli için bir geçiş deneyimi yaşamışlardır. 

Sermaye birikiminin yeni küreselleşmiş evresinde dünya ulus ötesi sermaye birikimi, kapitalist gelişmenin 
eski küreselleşme-öncesi modellerini kapsayan ulusal ve bölgesel özerklikler olarak çökmüş durumdadır.

Küresel ekonomi ve toplumun ortaya çıkmasında iç uyum ve yeni söylem ve her bölgedeki yerel üretim model-
leri ve sosyal yapılar dönüştürülmüştür. Gelişmekte olan küresel sistemin entegrasyonu, son birkaç yılda dünya 
üzerinde tüm bölge ve ülkelerde tanık olduğumuz olaylar çerçevesinde yapısal dinamiklere neden olmuştur. 
Ekonomik yapıdaki değişiklikler özellikle bizi yakından ilgilendirmektedir. Çünkü bu değişiklikler uygulama-
lar ve kurumlardaki değişim süreci ile ilgili siyaset, sınıf yapısı ve elitler ve kalkınma temasının araştırılması 
için maddi temeller sağlar. 

Gelişmekte olan ülkelerde ulus-ötesi sınıf oluşumu, kapitalist küreselleşmenin önemli bir boyutudur. Küresel 
kapitalizm, ulus-ötesi birikim mantığında, yeni alanlara ve yeni konulara nüfus etmesi sonucu, küreselleşme 
öncesi sınıfların- köylü ve esnafın- ortadan kalkması eğiliminde olup, bu sınıfların yerine küresel ekonomi 
ile bağlantılı egemen güç ve egemen güce bağlı sınıfsal grupların almasıdır. Nitekim, bu çerçevede, küresel 
ekonomiye bağlı kapitalist kesimlerin ve yeni egemen grupların yükselişini öncelikli olarak gelişmekte olan 
ülkelerde görmekteyiz. Böyle bir yapıda, proleterleşen eski orta sınıf ve profesyonel tabaka güç kaybederken, 
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yeni orta sınıfın ve profesyonellerin de yükseldiğine tanık olmaktayız. Ulus-ötesi üretim süreçleri ile bağlantılı 
biçimde kırsalda çalışan nüfusun ve kentsel sınıfın yükselmesi köylü ve esnafın bu örüntüde proleterleşmesi 
bu tanıklıkta değişen yapıyı ortaya koymaktadır. Böyle bir yapıda, marjinalleşen ya da gereğinden fazla ge-
nişleyen kütle görünümünde daha esnek ve informelleşen bir istihdam yapısı ortaya çıkmaktadır ki böyle bir 
yapı ulus-ötesi üretimin çok arzu ettiği bir yapıdır. Küresel işçi sınıfı, küresel ekonominin çiftlikler, fabrikalar 
ve ofislerin çalışmasıyla ortaya çıkmış olup, birçok tabaka ve heterojen sınıf olarak ciddi hiyerarşik ve etnik, 
cins, milliyet vb. anlamında iç bölünmeleri içinde barındırmaktadır. 

Sklair(2002) , Sklair and Sprague (2009)  da kavramsallaştırdığı Ulus-ötesi Kapitalist Sınıf(TCC- Transnatio-
nal Capitalist Class), Ulus-ötesi Şirketler(TNC)’nin sahipleri ve yöneticileri ile küresel ekonomiyi sürükleyen 
ulus-ötesi finansal kurumlardan oluşmakta ve tüm dünya üzerinde kapitalist küreselleşmeyi kontrol etmektedir. 
Bu bağlamda ulus-ötesi kapitalist sınıf, birikim aşamaları ve küresel piyasalardaki yerleşik sınıfsal bir gruptur. 
Küresel entegre üretim ve finansal sistem, sermayenin bir çok düzeyi için dünyanın tüm bölgelerine artan bir 
biçimde nüfus etmektedir. Nitekim küresel üretim ve finans yapısı, giderek dev ulus-ötesi şirketler ve ulus-
ötesi sermaye etrafında oluşmaktadır. Bu bağlamda küreselleşme odaklı üretim ve dağıtım sisteminin ulusal 
ölçekli aşamalarını ayrıştırmak giderek zorlaşmakta, ulusal üretim ve dağıtım yapıları ile ulus-ötesi üretim ve 
dağıtım yapıları iç içe geçmektedir. Bu çerçevede ulusal sermayenin özerk yapısı da parçalanmakta ve küresel 
sermaye ile iç içe geçmektedir. Bu iç içe geçme sürecinde ulusal sermayenin belirli kanallarla parçalanması 
süreci yaşanmaktadır. Ulus-ötesi üretim ve finans sisteminde ulusal kapitalistler vardır ve gelecekte de mutlaka 
olacaktır; ancak ulusal kapitalistlerin yaşamda kalabilmeleri için bir ölçüde küresel kapitalist sistemle ve ulus-
ötesi sermaye bağlantı kurmak zorundadır. Bu çerçevede de kapitalistlerin ulusal boyutu eliminize olacaktır.  
Bölgesel sınırlı sermaye, ulus –ötesi sermaye ile rekabet edemeyeceği için, çeşitli yollar ve mekanizmalarla 
ulus-ötesi sermaye ile işbirliği içinde olacak ya da ulus-ötesi sermayenin tahakkümü altına girecektir. Böylece 
ulusal kapitalistler, ulus-ötesi sınıf olma sürecinde hızlıca yol alacaktır. 

Bu ulus-ötesi odaklı kapitalistler ile devlet ve siyasi sistemdeki seçkinler ve  iş grupları arasındaki ilişkiyi 
keşfetmek önemlidir. Çünkü, birikimin yeni ulus-ötesi aşamasının egemen konumunda, ulus-ötesi sermayenin 
çevreye uyumunun gelişmesi için yereldeki devlet yöneticilerine güçlü baskılar söz konusu idi.  Bu bağlamda, 
ulusal ölçekteki sermaye sahipleri ve toplumun seçkinleri, ulus-ötesi yapının ortaya koyduğu yeni küresel 
birikim stratejisine koşut biçimde kendilerine uyarlayarak, bu stratejiye uygun biçimde konumlarını belirle-
diler ve ulus-ötesi birikim ajanları ile bağlantılı hale geldiler. Bu çerçevede ulusal ölçekte siyasal, ekonomik 
ve toplumsal sistem yeniden oluşturuldu. Sistem yeniden oluşturulurken, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde 
ulus devletlerin uluslararası sisteme bir şekilde tutundurmak ve dünya kapitalist sistemi içinde yer almasını 
sağlamak amaçlı oluşturulan uluslararası kurumların bu süreçte çok önemli işlevleri oldu. Bu bağlamda, ulus-
lararası kurumlar, gelişmekte olan ülkelerde neo-liberal iktidarlar ve bu iktidarın yöneticileri ve ulusal elitlerin 
de ulus-ötesileşmişleri ile kaynaşmışlardır. Özellikle ulus-ötesi yapılarla kaynaşmış elitlerin kontrolündeki 
akademik think-tank düşünce kuruluşları, dünya çapındaki üniversiteler ve uluslararası finans kuruluşları neo-
liberal ideolojiyi egemen kılmak anlamında siyasal iktidarları ve bürokrasiyi etkileyerek tüm ülkede egemen 
kıldıkları görülmektedir. 
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Ulus-ötesi kapitalistlere ve elitlere, küresel kapitalizmin çoğalması ve işlevini yerine getirebilmesi için gerekli 
olan başka koşullar söz konusudur. Ulusal devletler, makroekonomik politikaların bir uluslar üstü birleşmesini 
düzenlemek için, kötü donatıma sahiptirler. Uluslararası sermayenin işleyişini gerçekleştirecek, uluslararası 
ticaret rejimleri, uluslar üstü ‘şeffaflık’ ve benzeri politikaları empoze edebilmek için bir alan oluşturulması 
gerekmektedir. Son yıllarda küresel ekonomi için bir uluslar üstü yasal ve düzenleyici sistemin inşası, ulus 
ötesi kurumların görevi haline gelmiştir. Bu görev daha çok, yerel ulus-ötesi güçler tarafından ele geçirilen 
neo-liberal ulus devletin, ulus-ötesi kurumların ortaya koyduğu politika reçeteleri ve eylemleri senkronize 
edilmesidir. Yeni ulus-ötesi bir kurumsallık söz konusu olup, gücün yeni ulus-ötesi yapılandırmasıdır; fakat 
bu çok eksik, çelişkili ve ucu açık bir süreçtir. Ulus-ötesi Devlet (Transnational State -TNS) aygıtı, “küresel 
hükümet” ile aynı şey değildir. Ulus ötesi kurumlar küresel kapitalizmi koordine etmek ve ulusal sınırların 
ötesinde kapitalist egemenliği empoze etmeye çalışmaktadırlar. Robinson(2010) ulus-ötesi Devlet aygıtını, 
“uluslararası güçler tarafından dönüştürülmüş ve nüfus edilmiş ulusal devlet aygıtı ile birlikte uluslararası ve 
ulus-üstü siyasal ve ekonomik kurumların gevşek bir bağ olarak oluşturduğu ve henüz( ve asla da olmayabilir) 
merkezinin olmadığı bir ayıt” olarak kavramsallaştırmakta; ve ulus-ötesi devlet aygıtının eski Üçüncü Dünya 
üzerine neo-liberal modelin empoze edilmesinde önemli rol oynadığını belirtmekte; ve bu nedenle de yeni bir 
emek-sermaye ilişkisini güçlendirmek gerektiğine inanmaktadır. 

Kapitalist sınıfın ulus-ötesi kesimleri ve eski üçüncü dünyadaki iktidara yükselen devlet bürokrasileri, emper-
yalist sermayenin iyi ücretli genç ortakları olarak görülen bağımlılık teorisyenlerinin komprador sınıfı değildir. 
Ortaya çıkan küresel sınıf ilişkileri, geleneksel sömürge ya da emperyalist bir ilişki olarak ortaya çıkmaz. Eski 
üçüncü dünyadaki “milyarder sınıfının” yükselişi, son dönemlerin önemli bir olgusudur. Ancak bu durum 
ulus-ötesi sermaye sınıfının kategorik bir ölçüsü de değildir. Küresel Güney’in yeni milyarderleri ve multimi-
liyonerleri, dünya çapında faaliyet gösteren büyük çaplı şirket patronları gibi görünmektedir. Sermaye ihracı, 
geleneksel olarak, sermaye ihraç eden ülkenin sermaye emen ülkeyi sömürdüğü kolonyal ya da emperyalist 
ilişkiye eşlik ettiğidir. 

Kuzey ve Güney’deki ulus-ötesi sermaye sınıfı grupları, kendi menşe ülkelerine bakılmaksızın, işçileri ve 
diğer alt sınıfları farklı oranlarda ve derecelerde sömürme avantajlarına sahip olabilmektedirler. 100’den fazla 
milyarderin bulunduğu Hindistan’da Tata Group; otomobil ve finanstan tıbbi ekipmana, inşaattan, yiyecek 
ve içeceklere, perakende satışlardan, çeliğe, telekomünikasyondan kimyasallara, enerji, havayollarından mü-
hendisliğe vb. birçok alandaki altı kıtada 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren bir küresel dev haline geldi. 
Yirmi birinci yüzyılın ilk on yılında grup, eski İngiliz sömürgeci ustasının birçok kurumsal ikonunu satın aldı. 
Bu aldıkları kurumlar arasında Land Rover, Jaguar, Tetley Çayı, İngiliz Çelik ve Tesco süpermarketleri vardır. 
Dikkat çekici bir şekilde Tata, şu anda Birleşik Krallık’ın en büyük işverenidir. Hintli kapitalistler, İngiliz 
işçilerini, Tata holdinginin bir araya getirdiği küresel yatırımcılardan başkalarıyla birlikte sömürmektedirler.

Bu durum, Robinson (2017)’e göre, Hindistan’ın eski sömürge derebeyi olan Birleşik Krallık’a tabi kılınan 
emperyalist ülke olduğu anlamına mı geliyor? Aksine, bu gelişmeleri devlet-merkezli ve ulus devlet-merkezli 
paradigmalar bağlamında anlaşılmamaktadır. Birincisi, ülkeler birbirine hükmetmezler; hükmetmeyi sosyal 
gruplar ve sınıflar yapmaktadır. İkincisi, Çinli ve Hintli kapitalistleri İngiliz kapitalistlerinin kendilerine tabi 
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kılmaları söz konusu değildir. Aksine dünyanın önde gelen kapitalist grupları, belirli ulus devletlerdeki tarih-
sel tabanlarını giderek aşmaktadırlar. Bunu yaparken de dünyanın dört bir yanından gelen kapitalist gruplarla 
çapraz etkileşime girdiler. Bunlar, baskın gruplar arasındaki ve onlar ile alt gruplar arasındaki ulus-ötesi sınıf 
ilişkileridir. Küresel kapitalizmin sınıf ilişkileri artık, dış egemenlik ilişkisinin eskidiği ulus devlet emperya-
lizminin bu klasik imajını içeren her ulus devlette çok derinden içselleştirilmektedir.

Tata izole bir durum değildir. Hindistan merkezli Mittal Steel, şu anda ArcelorMittal, her kıtada faaliyet göste-
ren dünyanın en büyük çelik üreticisidir. Tata Grubu’nda olduğu gibi, Mittal’ın son birkaç on yıldaki küresel 
büyümesi; birleşme, ortak yatırımlar ve hisse alımları yoluyla entegrasyon, küresel kurumsal ekonominin te-
pesi olduğu kadar yabancı sermayenin daha az devralmasını kapsamaktadır. Şirketin, ilk dışa dönük genişle-
mesi, birkaç ABD çelik şirketi ile birleşmeyi içeriyordu. Lakshmi Mittal, Hintli ulus-ötesi sermaye sınıfının 
yükselen yıldızı, Goldman Sachs yönetim kurulunda görev yapmakta, Airbus’ın direktörü ve Dünya Ekonomik 
Forumu’nun Uluslararası İş Konseyi üyesidir.   Hindistan’ın en zengin adamı olan Mikesh Ambani, Fortune 
500 listesindeki bir başka Hintli holding olan Reliance Industries’te ana hissedardır ve Bank of America’nın 
yönetim kurulunda ve Dış İlişkiler Konseyi’nde görev yapmaktadır.

Körfez ülkelerinin egemen aileleri 1973 OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) petrol ambargosuyla bir-
likte uluslararası birikim devrelerine entegre olmaya başladı. Bu ailelerin kasalarına akan büyük miktardaki 
paralar, ABD ve Avrupa bankacılık sistemine yatırıldı ve daha sonra üçüncü dünya ülkelerine borç ve tüke-
ticilere kredi olarak verilerek yeniden dolaşıma sokuldu. Bu uluslararası borç döngüsü ve kredi sisteminin 
yeniden yapılandırılması ve genişletilmesi, kapitalist küreselleşmenin öyküsünün merkezinde yer almaktadır. 
Suudi Arabistan’da bir medya ve finans merkezi haline gelen Prens Alwaleed bin Talal, Körfez’deki Ulus-ötesi 
Sermaye Sınıfı (TCC) gruplarının yükselişini sembolize etmektedir. 1990’larda ve 21.YY başlarında multi-
milyarder olan bu iş adamı, Time Warner, Disney, News Corporation ve Fox gibi Batılı medya şirketlerinde 
büyük hisseleri satın aldı. O ve onun ortak yatırımcıları da önemli bir küresel yatırım şirketi olan Carlyle 
Group’a bağlı Citicorp’da bir milyar dolarlık hisse satın aldı ve bu iş adamının sahip olduğu ulus-ötesi medya 
ve iletişim holdingi Rotana, küresel finansal yapının çok önemli bir kurumu haline geldi.  Alwaleed ve holding 
grubu, aralarında Fransa Telcom, Hewlett- Packard, IBM, Vodafone ve AT & T ile birlikte geniş bir yelpazede 
ulus-ötesi şirket (TNC)’lerle birlikte yatırım yaptı ve Afrika, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya genişledi.

Dünyanın en büyük ulus-ötesi şirket (TNC)’lerinin on sekizi, dünyanın 87 milyarderi ve multi-milyarederleri 
şimdi Sahra-altı Afrika’da yerleşiktir. Yeraltı kaynakları endüstrisi, sanayi, telekomünikasyon, finans ve tarım-
sanayi ihracatında yoğunlaşan Ulus-ötesi Sermaye Sınıfı (TCC)’nın bu Afrikalı üyelerinin çoğu, geleneksel 
üçlüde olduğu gibi, genellikle Çin, Latin Amerika ve Orta Doğu’dan gelen Doğrudan Yabancı Sermaye giriş-
leriyle ilişkili olarak 1990’larda başlayan Neo-liberal yeniden yapılanma programlarında büyük ölçüde servet-
lerini biriktirdi ve büyük ölçüde de bu servetlerini artırdılar. Bu Afrikalı ulus-ötesi burjuvazi, küresel finansal 
sistemdeki mevduata ve kendi sahip olduğu doğrudan yabancı sermayeye 1 trilyon dolar para gönderdi. 

Eski üçüncü dünyadaki ve eski ilk dünyadaki ulus-ötesi kapitalistler ve küreselleşen seçkinler,- ulusal bir pazar 
yaratma ve yerel alt grupların sosyal yeniden üretimini sağlama gereğinden hareketle- giderek kendilerini yerel 
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bağımlılıktan koparmayı hedefleyebilirler. Onların; sermaye, statü ve iktidar birikimi için referans noktaları, 
küresel ekonomidir. Gerçek olgu şudur: Küresel Güney’deki ulus-ötesi sermaye sınıfının üyeleri, birinci dünya 
işçileri kütlesinden daha fazla sosyal güce sahipken, birinci dünya elitleri bundan böyle sınıf ve grup çıkarla-
rını gözeterek yerli işgücü aristokrasinin kurulmasına gerek duymayacağıdır.  Bu ise, Kuzey ve Güney’deki 
yerel devletlerin meşruiyet krizlerini çözmemekte ve aksine ağırlaştırmaktadır; Küresel kapitalizmin çelişkili 
ve krizci doğası bu olguyu ortaya çıkarmaktadır.

2. Küresel Kapitalizmin Ulus-ötesileşen  yapısı içinde ABD’nin Konumu

Realist yaklaşımlar, uluslararası sistemdeki ulus devletler arasındaki hegemonya mücadelesi açısından küresel 
egemen sınıfı analiz eder ve ABD hegemonyası ve imparatorluğunun gerilemesini veya yenilenmesini tartışır.   
Bu realist paradigmada, sınıflar ve toplumsal güçler ulus devlet / devletler arası sisteme uymak için yapılırken, 
tarihsel materyalizm yaklaşımında ise tersidir: ulus devlet, sınıfın, toplumsal güçlerin ve sosyal üretim ilişki-
lerinin politik ekonomisine uymalıdır.

Robinson (2017)’nin belirttiği gibi, ABD merkezli finans şirketlerinin üstünlüğü, kapitalist küreselleşmenin 
tarihsel bir süreç olarak ilerlediği politik ve coğrafi yapıları yansıtmaktadır. 20.YY’da ve 21.YY ın başlarında-
ki egemen dünya gücü olarak, Amerika Birleşik Devletleri küresel ekonominin finans merkezi olmaya devam 
etmektedir. Fakat bu durum hiçbir şekilde “ABD finans sermayesinin diğer ulusal finans merkezleriyle rekabet 
ettiği ve çekiştiği” anlamına gelmemektedir. Diğer yandan ulusal finansal sistemlerin küresel entegrasyonu 
ve hedge fonlar veya ikincil türev piyasalarını içeren para sermayenin yeni biçimleri, sermaye sahipliğinin 
ulus-ötesi hale getirilmesini de kolaylaştırdı. Sermayelerin ulus-ötesi entegrasyonunu kolaylaştırmaktaki mer-
keziyetine ek olarak, küresel olarak entegre yeni finansal sistem, sermayenin sektörler arası hareketliliğinin 
artmasını sağladı ve bu yüzden sanayi, ticaret ve para sermaye arasındaki sınırların bulanıklaşmasında önemli 
bir rol oynadı. Borsalar ağı, küresel ticaretin bilgisayarlaşmış yapısı ve ulusal finansal sistemlerin entegras-
yonundaki tek bir küresel sistem, küresel ekonomi ve toplumun damarlarında para biçimindeki sermayenin 
gezinmesine izin verdi. 

ABD hegemonyası ve imparatorluğu hakkındaki son literatürün çoğu, kendini bilinçli bir makro ajan olarak 
düşünen ve davranan bir devletten söz etmektedir. Örneğin Panitch ve Gindin (2013)’in çalışmasında, “Ameri-
kan devleti artık, “Büyük Güçler” in biri olarak görülmeye ve kendini görmeye giderek daha fazla alıştırdığı”nı 
ortaya koyarken, Asya’daki küreselleşmenin, küresel kapitalizme entegre olmaya çalışan devletlerin isteğine 
karşı bir durum olarak görülmemelidir” ifadesini ortaya koymaktadırlar. Bu yazarlar, küresel kapitalizmde 
devlet ilişkileri ve sınıfın doğası hakkında önemli iddialarda bulundukları gibi ülkelerin ihracatları ve itha-
latlarına güvenirler. Bu yazarlar ve diğerleri ABD’nin ticaret açık ve fazlasına dikkat çekerler. Çin ihracatı 
ve ithalatı vb. hakkında konuşurken, Amerikan sermayesinin zayıflığı ve gücü hakkında açıklamalar ortaya 
koyarlar ve Amerikan ekonomisinin diğer “ulusal” sermayelere ve ekonomilere göre nasıl olduğunu analiz 
ederler. Ancak “ulusal ekonomi” nedir? Kapalı piyasası olan bir ülke var mıdır?  Bölgesel olarak koruma 
altına alınmış üretim aşamaları söz konusu mudur? Ulusal sermayelerin üstünlüğü geçerli midir? Yalıtılmış 
bir ulusal finansal sistem var mıdır? Dünyadaki hiçbir kapitalist ülke bu açıklamaya uymamaktadır. ABD li-
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manlarından ayrılan mal ve hizmetlerin toplam değerini gösteren ABD ihracat verileri nedir? Bu limanlardan 
ABD topraklarına giren mal ve hizmetlerin toplam değerini gösteren ABD ithalatı ne kadardır? Bu gibi veriler 
ve açıklamalar, bize, küresel kapitalist sınıf ilişkileri hakkında, gerçekten de çok az şey ifade etmektedir. Bu 
anlamda, bu veriler yorumlanmalıdır. Avrupa, Japonya ve diğer ülkelerden gelen ulus-ötesi şirket (TNC)’ler, 
ABD topraklarında üretimi gerçekleştirmek için çok miktarda yatırım yapmışlardır. ABD ihracatına ilişkin 
veriler, ABD ülkesindeki bu şirketlerin üretimi olduğundan, “Japon”, “Avrupalı”, “Çin” vb. Mal ve hizmet 
ihracatlarını da kapsamaktadır. Benzer biçimde, ABD topraklarına yapılan ithalat da dünyanın dört bir yanında 
faaliyet gösteren “ABD” TNC’lerinin ABD topraklarından ABD’nin İhraç ettiği çok büyük miktarda mal ve 
hizmet ithalatını içermektedir, bu yüzden de ABD topraklarından ulus-ötesi sermaye sınıfının (TCC) ihracatı 
ve ithalatı, ulus-ötesi sermaye sınıfının ithalatıdır. Bu küresel çağda, bir şeyin üretilmesi ve bir yere gönderil-
mesi, onun sermaye sahipliğini ortaya koymamaktadır. 

O halde ABD devletinin küresel sistemdeki baskın rolünü nasıl anlayacağız? Ulus-ötesi sermaye ve küresel 
ekonomi 1970’lerde ortaya çıktı ve ABD devleti bu sistemde en güçlü kurum haline geldi ve bunu da dünya 
ekonomisinin ve devletlerarası sistemin mevcut kurumsal yapıları aracılığıyla yaptı. Ulus-ötesi kapitalist sınıf 
(TCC), birden çok devlet içinde var olmuştur ve dahası analitik soyutlamada ulus-ötesi devlet aygıtları olarak 
düşünülebilen ulusal devletlerin, uluslararası ve uluslar üstü kurumların yoğun ağları üzerinden çalışmaktadır. 
ABD devleti, ABD imparatorluğu için değil, fakat ulus ötesi sermayenin sınıf gücü için, bir ulus-ötesi devlet 
(TNS) aygıtının en güçlü bileşeni olarak merkezi bir rol oynar. ABD devleti, küresel kapitalizmin sorunlarını 
çözmek ve genel olarak sistemin meşruiyetini güvence altına almak için dünyanın dört bir yanındaki egemen 
grupların baskısı için yoğunlaşma noktasıdır. Bu durum, ABD ulusal devleti ve ulus-ötesi sermaye sınıfı ara-
sındaki temel sınıf ilişkisidir. Gerçekte, bununla birlikte ne ABD devleti ne de ulus-ötesi devlet (TNS) ve onun 
bir bileşeni sistemi istikrarlı hale getirebilir; bu sistemin inatçı çelişkileri karşısında en acil sorunlar ve güven 
meşruluğu karşısında çok daha az çözümleyicidir.  

ABD devleti, ABD imparatorluğu için değil, fakat ulus ötesi sermayenin sınıf gücü için, bir ulus-ötesi devlet 
(TNS) aygıtının en güçlü bileşeni olarak merkezi bir rol oynar. ABD devleti, küresel kapitalizmin sorunlarını 
çözmek ve genel olarak sistemin meşruiyetini güvence altına almak için dünyanın dört bir yanındaki egemen 
grupların baskısı için yoğunlaşma noktasıdır. Bu durum, ABD ulusal devleti ve ulus-ötesi sermaye sınıfı ara-
sındaki temel sınıf ilişkisidir. Gerçekte, bununla birlikte ne ABD devleti ne de ulus-ötesi devlet (TNS) ve onun 
bir bileşeni sistemi istikrarlı hale getirebilir; bu sistemin inatçı çelişkileri karşısında en acil sorunlar ve güven 
meşruluğu karşısında çok daha az çözümleyicidir.

3. Ulus devletlerin ABD Hegemonyasına başkaldırısı olası mı  ?

ABD hegemonyası, ABD devletinin ve yurttaşlarının kurmuş olduğu bir hegemonyadan çok, küresel kapitalist 
düzenin ulus-ötesileşmiş yapısının ortaya çıkarmış olduğu bir hegemonyadır. Küresel kapitalizmin üstü konu-
mundaki ABD bir ölçüde ulus-ötesi yapıyı sağlamlaştırma ve eşgüdümünü sağlama işlevi üstlenmiştir.  

Ulus-ötesi elitlerin oluşturduğu ve dünya nüfusunun çok çok az ( 6-7 bin kişi) bir kümesini oluşturan ve 100 
trilyon dolarlık serveti elinde tutan bu kesimin karşısında oluşabilecek bir gücü  yok etmesi için tüm gücünü 
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seferber etmesi kaçınılmazdır. Hele bu karşı duruş ulus devlet refleksi ile hareket ederse bu daha da sorunlu 
olması kaçınılmazdır.

Küresel Kapitalizme ulus-ötesileşmiş küresel elitlerin egemen olduğu bir ekonomik düzende, ulus devleti ulu-
sal sınırlar içinde egemen kılma arayışları ve girişimleri karşısında, ulus-ötesileşmiş yapılardan karşı hamle 
gelmesi kaçınılmazdır.  Çünkü ulus devletin egemen olması demek; küresel kapitalizmin bir parçasının bozul-
ması, sekteye uğraması demek olup, tüm yapıyı bozacak niteliğe bürünme riski taşımaktadır. 

Ulus-ötesileşmiş küresel kapitalist yapılar ve kurumları ulus devlet eksenli çıkışları, ekonomi ekseninde elimi-
nize etme ve bu süreçte de piyasaların terbiye etme unsurunu çok açık biçimde kullanmaktadır. 

Ulus devlet eksenli çıkışların anlamlı olabilmesi ve ulus-ötesileşmiş küresel kapitalizme karşı bir anlam ifade 
edebilmesi için içerideki ekonomik yapının sağlam olması ve kırılganlıklara karşı korumalı olması gerekmek-
tedir. Azgelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin, ulus-ötesileşmiş küresel kapitalizme katılma biçimi içerideki 
ulus devletin beli çok küçük bir azınlığı ile gerçekleşmesi, ulus devletin elindeki araçların da bu sisteme uyum-
lu hale gelmesi kaçınılmaz olmuş ve bugünkü  sistemde gerçekleşmiştir. 

Azgelişmiş ve gelişmekte olan ulus devletler bugünkü sistemde küresel kapitalizmin ulus-ötesileşmiş yapı-
larına entegre olmadan, onlarla uyumlu hareket etmedikçe ayakta kalma, mücadele etme şansları tek başına 
neredeyse olanaksızdır. Çünkü bu ülkelerin aşırı finansallaşmış bir ekonomide temel bir sorunu vardır. Bu da 
«original Sin» Sorunudur. Bugünün dünya finans düzeninde, dünya ülkelerinin çok önemli büyük kısmı kendi 
ulusal para birimleri ile borçlanamamakta ve uluslararası ticaret yapamamaktadır. Hatta kendi ülke sınırları 
içerisinde bile gelişmiş birkaç ülke ya da ülke grubunun parası kullanılmakta; dünyada yapılan ticaretin çok 
büyük kısmı iki para cinsinden yapılmaktadır: ABD doları ve Euro. Bu paraların yanında biraz da İngiltere’nin 
Poundu ile Japon Yen’idir.
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Şekil 1: Belli başlı ülkelerin Dünya Ticareti ve Paralarının Payları 2010(%)

Kaynak: Auboin M.(2012:10) 

Şekil 1 ülkelerin dünya ticareti içindeki payları ile paralarının ödeme aracı olarak kullanma paylarını göster-
mektedir. Şekilde En yüksek ticaret payına sahip olan Euro bölgesi Euro kullanmakta iken, Euro bölgesi dışın-
daki ülkelerin de Euro kullanmaları sonucu ticaretteki payı %27 civarındayken, Euro’nun ödeme aracı olarak 
kullanılması % 38 civarındadır. ABD’nin dünya ticareti içindeki payı %13 civarında olmasına karşın, ticarette 
ödeme aracı olarak %35’in üzerinde bir paya sahiptir. Ticarette iki ana ödeme aracı( USD ve Euro) dışında 
üçüncü ödeme aracı İngiliz Pounddur (GBP). İngiltere’nin dünya ticareti içindeki payı yaklaşık %3.5 civarında 
iken İngiliz Poundu( GBP) yaklaşık %8 civarında ödeme aracı olarak kullanılmaktadır. 

Şekil 1 de görüldüğü gibi diğer ülkelerin dünya ticareti içindeki paylarından daha az ödeme aracı olarak para 
birimleri kullanılmaktadır. Örneğin Japonya’nın dünya ticareti içindeki payı yaklaşık % 5 iken Japon Yeni’nin 
ödeme aracı olarak kullanılması 2.2 düzeyinde kalmaktadır. Dramatik olan ise Çin’dir. Çin’in dünya ticareti 
içindeki payı %11.4 iken, Çin Yuan (Renminbi)’sinin ödeme aracı olarak kullanılması yalnızca %0.24 tür. 
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Şekil 2 . Döviz Piyasasında Ortalama Günlük İşlem hacmi Dağılımı 2016 ( %200)

Kaynak: Bank for International Settlements-BIS- (2016) verileridir. http://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf ( 
Erişim tarihi : 08.11.2018) 

Uluslararası finans sisteminde rezerv para olma özelliğini ölçmede bir başka gösterge ise günlük işlemlerde 
kullanılan para birimleridir. Şekil 2 de Nisan 20016 dünya para piyasalarında işlem hacminin oransal dağılı-
mı gösterilmiştir. Buna göre dünya işlem hacminin çok önemli kısmını ABD doları başta ve dominant olmak 
üzere Euro, Japon Yen (JPY)’i, İngiliz Poundu (GBP) Avustralya Doları (AUD) ve İsviçre Frangı (CHF)’dır. 
Öyle ki ABD doları (USD)’nin günlük işlemlerde kullanım oranı %87.6, Euro’nunki %31,4, Japon Yeni (JPY) 
%21.6 , İngiliz Poundu(GBP) %12.8, Avustralya doları (AUD) %6.9, Kanada doları(CAD) 5.14 ve İsviçre 
Frangı(CHF) de % 4.8 dir.  Çin Yuan (Renminbi) sinin kullanım oranı ise %4 düzeyindedir. Türk lirasının 
günlük işlem hacmindeki oranı da 1.4 düzeyindedir. 

Birçok gelişmekte olan ülke bugün uzun vadeli borçlanmakta zorluk çekmekte ve kendi para birimi üzerin-
den ( hem devlet olarak hem de kurumsal olarak) yurtdışından borçlanamamaktadır. Yurtdışından bir mal ve 
hizmet satın almak istediğinde ise kendi ulusal para birimiyle işlem görememektedir. Bu nedenle yurtdışı ser-
maye mal-hizmet piyasalarına erişmek için mutlaka ABD doları, Euro gibi uluslararası rezerv para birimleri 
ile borçlanması gerekmektedir. Böylesi bir durum ise gelişmekte olan ülkelerin bir biçimde gelişmiş ülkelerin 
kontrolünde olmasını gerekli kılmaktadır. Bu durum sağlam ve güvenilir para ve maliye politikasının yokluğu 
ve finansal azgelişmişlik olarak genellikle atfedilmektedir.
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Azgelişmiş ve gelişmekte olan ve finansal azgelişmişlik olgusunu yaşayan bu ülkelerin ulus devlet odaklı 
hegemonik güce bir meydan okuma, başkaldırma olasılığının ortaya çıkması durumunda, hegemonik gücün 
mekanizmalar özellikle finansal piyasalar odaklı harekete geçerek bir anlamda ulus devletlere haddini bildir-
mesi söz konusudur. 

3.1. Türkiye’nin Göstergeleri ve Kriz Olgusu

Türkiye ekonomisinin 2000’li yıllarda yaşadığı iki büyük kriz odaklı analizini yaptığımızda, 2018 Haziran 
sonrası sürecin bir krizi ortaya koyuyor mu sorusuna daha kolaylıkla yanıt verebiliriz. Bu çerçevede Türkiye 
ekonomisinin; enflasyon, büyüme, istihdam ve dolar artışının karşılaştırmalı analizi yapıldığında 2018 Haziran 
sonrası gelişmelerin kriz olgusunu açıkça ortaya koyduğunu görmekteyiz.  

Tablo 1. Türkiye’nin 2001,2008 ve 2018 Krizinin temel başlangıç göstergeleri 

Kaynak : TUİK ve T.C Merkez Bankası verilerinden oluşturulmuştur. 

Nitekim Tablo 1 incelendiğinde enflasyonun özellikle ÜFE( Üretici Fiyat Artışı)’nde önceki her iki krizden de 
oldukça yukarıda değerlerde oluştuğunu görmekteyiz. 2000 sonrası dönemde büyüme ise, özellikle 2003-2007 
döneminde istihdam yaratmamış, aksine istihdamı azaltmıştır. Bunda yoğun özelleştirmeler etkili olmuştur.  
2008-2009 krizi sonrası dönemde ise istihdam artışına yönelik yoğun çabalara ve istihdamın tanımındaki de-
ğişmeye karşın, büyüme oranın yarısına yakın bir artış gerçekleşebilmiştir. Dolar artışında ise 2008 öncesi kriz 
göstergelerini taşımaktadır.    

Şekil 3 incelendiğinde Türkiye ekonomisinin 2003 sonrası döneminde en yüksek büyüme hızının gerçekleş-
tiği 2003- 2007 döneminde, istihdam artışı sağlanmamış, aksine istihdam azalmıştır. Nitekim bu dönemdeki 
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ortalama büyüme 6.1 gerçekleşirken, istihdam artışı -0,4 olarak gerçekleşmiştir.  2003-2017 döneminde ise bü-
yüme oranının ancak %35 i kadar bir istihdam artışı ortaya çıkmıştır. Bu artışın özü de TUİK’in geniş tanımlı 
işsizlik yerine, dar tanımlı işsizlik verilerini kullanmasından ileri gelmektedir. Dolayısıyla, Türkiye ekonomisi 
büyüdüğü dönemde de kapsayıcı ve refahı paylaştırıcı bir büyümesi söz konusu olmamıştır. Bu nedenle dış 
finansmana dayalı tüketim odaklı büyüme modeli Türkiye ekonomisinde önemli ölçüde bir kriz oluşumuna yol 
açacak brikimi ortaya çıkarmıştır. 

Şekil 3. Türkiye’nin belli dönemlerde ortalama büyüme ve İstihdam artışı

Kaynak : Tuik verilerinden tarafımca hesaplanmıştır. 

Nitekim şekil 4 incelendiğinde kamu kesiminin borçlarının GSYH’ye oranı düşerken, şirketlerin ve ailelerin 
borçlarının GSYH’ye oranı akıl almaz biçimde artmıştır. Nitekim şekil incelendiğinde özel şirket borçlarının 
GSYH’ye oranları anlamında 2,9 kat artarak, %21 düzeyinden %60,7 düzeyine çıkarken, aile borçları da 8,6 
kat artış göstererek %1,8 düzeyinden %15,4 düzeyine çıkmıştır. 
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Şekil 4. Borç düzeylerinin GSYH’ye oranları 

Kaynak: TCMB verilerinden hesaplanmıştır. 

Borç yapısındaki bu değişim Türkiye ekonomisinin üretim değil, tüketim odaklı bir yapıya dönüşmesinin 
sonucudur. Bu dönüşüm uluslararası yatırım pozisyonunda da kendisini göstermektedir. Nitekim Tablo 2 in-
celendiğinde 2001 kriz öncesi 98.237 milyon dolar açık veren pozisyon 2008 krizi öncesinde 313.621 milyon 
dolara çıkmış, 2017 de de bu rakam 465.743 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kriz dönemlerinde ise kriz 
öncesi döneme göre bir azalma söz konusudur. Bunun nedeni ise kriz dönemlerinde uluslararası finansa eri-
şimde ortaya çıkan zorluklardır. 

Tablo 2: Uluslararası Yatırım Pozisyonu

Kaynak: TCMB

Türkiye ekonomisindeki son dönemdeki ekonomik kriz olgusunun yaygınlaşmasındaki temel etmenlerden bi-
risi dış borcun önemli bir kısmının kısa vadeli yapısından kaynaklanmaktadır. Nitekim 2018. 1. çeyrekte kısa 
vadeli borç 122.248 milyon $ , bu borcun % 51 ABD doları, %31,1 Avrodur. Toplam dış borcun ise % 57,7 si 
ABD doları, % 32,6 sı Avro’dur.  Kısa vadeli borçların 98.117 milyon $’ı özel sektörün borcu olup, kısa vadeli 
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borçlar içindeki oranı %80,3 tür. Toplam dış borç stoku içindeki özel sektörün borcu ise 325.142 milyon $ 
olup, toplam dış borç stokuna oranı % 69.7 dir. 

2001 krizinde ise özel sektörün toplam dış borç stokuna oranı %45,17 ve kısa vadeli borçlar içindeki oranı da 
%87,8 dir. 2008’de ise toplam dış borç stokuna oranı %68,03 ve kısa vadeli borçlar içindeki oranı da %91,06 
dır. Temmuz 2018’den Temmuz 2019 a kadar özel sektörün ödemek zorunda olduğu dış borç stoku 70.477 
milyon $’dır. Kriz dönemi öncesi özel sektörün kısa vadeli borçlarının sürdürülemezliği ortaya çıkmaktadır. 
Bugünkü tablo da 2001 ve 2008 krizi öncesine yakındır.

Krizin tetiklendiği 2018 2.çeyrekte kısa vadeli borçlar 120.359 milyon dolara ve krizin devam ettiği 3. çeyrek-
te de 116. 796 milyon dolara gerilediği görülmüştür. Toplam dış borçların %77 si özel sektör borcudur.  Toplam 
kısa vadeli borçların %49.5 i ABD doları, %31,6 sı da Euro dur. 

Kriz öncesi cari denge verilerine baktığımızda da 2007 de 36,949 milyon dolar bir açık söz konusu iken bu 
açık 2017 de 47,436 milyon dolara çıkmıştır. Kriz dönemlerinde ise bu açığın azaldığı görülmektedir. Nitekim 
tablo 3 verileri incelendiğinde 2009 da bu açık değeri 11.358 milyon dolara kadar gerilerken, ilk dokuz ayında 
29.992 milyon dolar açık varken, kriz sonrası aylar olan Ağustos ayında 1.863 milyon dolar ve Eylül ayında 
da 1.830 dolar fazla söz konusudur.

Tablo 3. Cari Denge ve Kriz Döneminde Dış Borç Stoku ve GSMH a oranları

Kaynak: TCMB

Kriz döneminde uluslararası finansmana erişimdeki zorluklar ve borçlanamama dış borcu azaltmakta, buna 
karşılık içerdeki rezervleri ise azaltmaktadır. Nitekim Tablo 3 incelendiğinde özellikle döviz varlıklarının azal-
dığını her kriz döneminde de görmekteyiz. Borçlar kriz dönemlerinde dış borçlanma yolu ile değil, daha çok 
içerdeki rezervleri kullanma yoluyla ödenebilmektedir. Bu nedenle Türkiye ve benzeri ülkelerin kriz öncesi 
dönemde yeterli döviz rezervlerine sahip olması kaçınılmaz bir gerçekliktir. 
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Tablo 4. Finansal araçlar

Kaynak: TCMB

Türkiye’nin cari açığının finansmanında net hata noksan kalemi önemli bir unsur haline gelmektedir. Nitekim 
bu son krizde en önemli finansman kalemi haline gelmiştir. 2017 Ocak- Eylül döneminde net-hata noksan 
kalemi -3.147 milyon dolar iken, 2018 Ocak-Eylül döneminde bu rakam 17.307 milyon dolar olarak gerçek-
leşmiştir. Bu hesabın bu kadar yüksek olmasının nedeni Türkiye’ye kaynağı belli olmayan kayıt dışı paranın 
çeşitli yollarla girdiğini göstermektedir. Bu tür araçlarla cari açığı finanse etmek gelecekte farklı sorunların alt 
yapısını oluşturmak için bir zemin oluşturmaktadır. Cari açığın finansmanında en belirleyici hesap doğrudan 
yabancı sermaye olup, Türkiye’deki yabancı sermayenin girişindeki süreci incelediğimizde 2000- 2007 döne-
minde hızla artan ve bu dönemden sonra da azalan ve bugün de 2000 düzeyine inen bir seyir izlediğini gör-
mekteyiz. Bu durum Türkiye ekonomisi için önemli bir kırılganlık oluşturmaktadır. Portföy yatırımlarındaki 
gelişmeyi incelediğimizde ise kriz öncesi dönemleri önemli çıkışlar gösterdiğini görmekteyiz. Nitekim tablo 
4 de bu durum açıkça görülmekte olup,2017 yılında portföy girişleri çıkışa dönmüş olup, Türkiye’den 24.476 
milyon dolar portföy çıkışı gerçekleşmiştir. 

Şekil 5. Mevduat Faiz Oranları 

Kaynak: TCMB
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Şekil 6. Kredi Faiz Oranları

Kaynak:TCMB

Kriz sürecinde, Türkiye’nin borçlanamaması ve borç bulamaması içerdeki faiz oranlarının hem mevduat fa-
izinin hem de kredi faizinin yükselmesi ile sonuçlanmaktadır. Şekil 5 ve 6 incelendiğinde bu durum açıkça 
görülmektedir. Kriz öncesi düşük seyir eden faiz oranları krizin başlaması ile birlikte yükselmektedir. Ancak 
son krizdeki faiz oranlarındaki artış, 2000lerde yaşanan iki krizdeki artıştan önemli ölçüde daha yüksek ve ani 
gerçekleştiğini şekil 5 ve 6 incelendiğinde açıkça görülmektedir. 

Faiz oranlarındaki önemli artışlar ve dövizdeki artış ve oynaklıklar Türkiye ekonomisinin üretim boyutunu da 
önemli ölçüde etkilemektedir. 

Şekil 7.  Sanayi Üretim Endeksi 

Kaynak: TCMB
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Sanayi Üretim Endeksi Eylül ayında; bir önceki aya göre  (-) 2,7 ve imalat sanayi endeksi de (-) 2.8 küçülmüş-
tür. Sanayideki bu daralmanın dövizdeki sert düşüşlerin yaşanmasında önemli etkendir. Çünkü özellikle imalat 
sanayi yatırım ve ara malı ithalatına  dayalı üretim yaptığı; uluslararası finansa erişimi olduğu sürece üretimini 
gerçekleştirdiği bilinen bir gerçektir.

3.1.1. Türkiye Ekonomisinin Verileri Çerçevesince Kriz Varlığının Tartışılması 

Tüm göstergelere baktığımızda Türkiye Ekonomisi bir kriz yaşamaktadır. Ve bu kriz giderek de derinleşmekte-
dir.  Bu yaşanan krize bir ad vermek gerekirse; aşırı borçlanmanın ortaya çıkardığı döviz krizi olup, bu kriz bir 
bankacılık krizine dönüşmenin eşiğindedir. Çünkü Türkiye’nin aşırı borçlanmasının öncülüğünü yapan özel 
sektör içindeki ana aktör, bankacılık kesimidir. Nitekim Yeni Ekonomik Program incelendiğinde bankacılık 
sektörünün yeniden yapılandırılması ana hedeflerden birisidir. Ancak Türkiye’nin bir ikileme doğru sürüklen-
diği de ortadadır. 

Yılbaşından bu yana % 40 ın üzerinde değer yitiren TL, değer yitirmeye devam ederse, bankalar zor duruma 
düşecektir. Ancak Hükümet TL nin değer yitirişine engel olan politik hamleler yaptığında da farklı bir neden-
den dolayı gene bankalar zor duruma düşecektir. Bugün Merkez Bankasının elindeki araçlardan en etkini olan 
faizdir. Bu silah kullanıldığında da bankacılık üzerinde önemli bir yük oluşturacaktır.

Türkiye’de bankalar özellikle 2010 sonrası dönemde yani son 8 yılda dışardan çok fazla borç aldılar ve aldık-
ları bu borçları şirketlere ve hane halkına borç verdiler.

Yurt dışından borç alınıp, içerde borç verilen paralar; ülke çapında Lüks inşaata – AVM inşaatları, Rezidanslar, 
Geniş konforlu ithal ürüne dayalı yapılan dairlere, lüks tüketime- Araba, ithal diğer lüks tüketim-, yap-işlet-
devret Modeli -Build Operate Transfer model(BOT Modeli)- ile yapılan büyük alt yapı projelerini finanse 
etmek için kullanıldı. 

Bu borçlar eninde sonunda faizi ile birlikte geri ödenmesi gerekiyor. Yabancı para ile borçlanmada temel sorun 
ise TL nin değer kaybetmesine koşut ödeme yapacağınız zaman daha pahalı hale gelmesidir.  

 Goldman Sachs’ın Ağustos ayında Türk Bankaları ile ilgili yayınladığı raporda (Durden Tyler 2018),  bu duru-
ma dikkat çekmiş ve doların TL karşındaki  değeri 7.1 TL ye ulaştığında Türk bankalarının silineceği uyarısını 
müşterilerine yapmaktadır. 

Raporda TL nin değer yitirmesine karşı, bankaların korunaksız konuma geldiğini savunmakta; Buna gerekçe 
olarak da

(1) Doğrudan yabancı para(FC) varlıklarının anlamı bir bölümünden dolayı sermaye düzeyi, TL nin değer 
yitirmesindeki süreçte, yerel para(TL) cinsinden risk ağırlıklı varlıkları(RWA) artırmaktadır. 

(2) TL’nin oynaklığı nedeniyle varlık kalitesi ve risk maliyeti, borçluların geri ödeme yeteneğini baskı altına 
almasının yanında belli başlı teminat değerlerini de riske etmektedir. Üstelik  bankalar bu riski engelleyebiliyor  
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ve ticaret geliri etkisiyle dengeliyor olsa bile, TL nin değer kaybı, takipteki alacaklar için daha yüksek karşılık 
gerekliliğine yol açmaktadır.

Türk lirasının değerindeki yaklaşık % 40 düşüş ve günlük oynaklığı, banka dışı finansal kuruluşların bir ço-
ğunda doğrudan olumsuz etki yaratmıştır. Bununla birlikte, özellikle leasing şirketleri için varlık kalitesinin 
olası etkisi, para zayıflığı ve artan faiz oranlarından ekonomik güvenin etkilenmesi anlamında, orta dönemde 
daha belirgin olabilir. Türkiye’deki bankı dışı finansal kurumlar, risklerin kısa-dönem niteliklerinden uyum 
sağlamada yararlanmaktadır.  Bu durum, banka dışı finansal kuruluşların zayıflayan işletim ortamına uyum 
sağlamada yardımcı olur. Bununla birlikte, banka dışı finansal kuruluşlar, daha geniş bir ekonomik gerilemeye 
duyarlı olan Küçük ve Orta boy işletmeler(KOBİ)’ler direkt olarak maruz kalmaktadır.

Banka dışı kurumlar için  TL nin değer kaybı üç temel risk ortaya çıkarmaktadır;

1)Bu kurumlardaki, açık döviz pozisyonlarının TL cinsinden artması nedeniyle öz kaynak üzerine  doğrudan 
bir etki ortaya çıkarması.

2) Döviz kuru riskine maruz kalan borçlanan firmaların- yani bu kurumlardan leasing vb yöntemlerle borç alan 
firmalar- TL nin değer yitirmesi sonucu  uzun dönemli zayıflaması nedeniyle, bu kurumların varlık kalitesinde 
de bozulma ortaya çıkarmaktadır. 

3) Riskten korunma maliyetinin yüksekliği ve fonların yetersizliği kadar, bu kurumlardaki dövizin toplam 
aktifler içindeki ağırlığı marjların negatif etkileriyle, işletme ikliminin zayıflaması giderek yaygınlaşmaktadır.  

Bir çok banka dışı kurumun almış olduğu borç kısa vadeli olup, bilançolarında da yapısal anlamda kısa vadeli 
borç olarak görülmektedir. Bununla birlikte, banka dışı kurumlar, ağırlıklı olarak yerel bankalarla brüt açık 
pozisyonunu bilanço dışı doğrudan yabancı para swaplarıyla hedge ederek(garantiye alarak) küçük bir net 
pozisyona sahip olma eğilimindedir. 

Ancak, bu kurumlara borçlanan kesim , özellikle KOBİ’ler, döviz kuru risklerine karşı korunmamaktadır. Bu 
ise banka dışı kurumların varlık kalitesinin bozulmasını ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla hem KOBİ’lerdeki 
krizin etkisi yayınlaşırken, hem de KOBİ’lere leasing vb yöntemle borç veren emtia sağlayan bu kurumların 
krize karşı dayanıklılığı azalmakta; ve krize karşı korunma mekanizmaları ortadan kalkmaktadır. 

Yani kriz bankacılık sektörünün yanı sıra diğer kurumlara yayılma eğilimi taşırken, aynı zamanda KOBİ’ler-
deki dış finansman sorunları bu kurumların zayıflamasını da ortaya çıkaracak ve birbirini besleyen bir süreç 
gelişebilecektir.

Bugün bankacılık sektöründeki varlıkların yarıdan fazlası döviz cinsi varlıklardan oluşmaktadır. Bu oran ban-
kacılık dışındaki kurumlarda ise yaklaşık %70 ler düzeyindedir. Temmuz 2018 yılındaki kısa vadeli borçların 
%80.3 ü özel sektöre aitken, bunun % 45,9 u finansal kuruluşlara aitken, geri kalan %54,1 i de finansal olma-
yan kuruluşlara aittir. Yani  yurt dışından borçlanabilen finans dışı  farklı sektörlerdeki firmalara aittir. 
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Uzun vadeli özel sektörün borcu ise 221.622 milyon $ olup, bunun % %49,8 i finansal kurumların borcu iken, 
%50.2 si ise finansal olmayan firmalara aittir. Finansal olmayan borcun %82,3 ü firmaların dışarıdan bulduğu 
kredilerdir. Ki bunların önemli bir kısmı Türkiye’de kamuya iş yapan firmaların bir anlamda hazine garantili 
krediler iken, diğer kısmı da firmaların ticaret dışı bulmuş olduğu kredileridir.. Ticari kredilerin payı ise 0.5 
gibi çok küçük düzeydedir.

1987 Yılında %26.4 olan lı yıllarda tasarruf oranı, 200li yıllarda sürekli azalış göstererek  %14ü altına inmiştir. 
Tasarruf eden bir toplumdan, hızlı biçimde tüketim toplumuna dönüşen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Tasar-
ruf etmeyen toplumlar; bugünün üretimini yapamayacağı gibi, geleceğe yatırım da yapamazlar. Bir ülkenin, 
cari açığı bir anlamda o ülkenin ürettiğinden fazlasını tükettiği anlamına gelir. Ürettiğinizden fazla tükettiği-
nizde ise dışarıdan mal ve hizmet satın alırsınız. Dışardan mal ve hizmet satın almak için de rezerv para konu-
mundaki paralara gerekesinim duyarsınız. 

3.1.2. Çözüm Önerileri 

A) Kısa ve Orta Vadeli Çözüm Önerileri

* Türkiye’deki enflasyonun çok önemli kaynağı TL deki değer kayıpları olması nedeniyle, istikrarlı kur düzeyi 
– oynaklığı olmayan, öngörülebilir olmasının sağlanması açısından- enflasyonu da istikrarlı hale getirecektir. 
Bunun dışında enflasyonun diğer önemli kaynağı olan mark-up( aşırı karlar) polisiye önlemler yerine, piyasa 
odaklı ve rekabetçi piyasa yapılarına izin veren yasal alt yapının sağlanması; bu anlamda rekabet kurumunun 
çalıştırılması gerekmektedir. 

* Merkez Bankası’nın faizi belirlemedeki kullandığı yöntemlerdeki karışıklık ve çoklu yapı yerine daha basit 
ve piyasanın oluşturduğu faize yakın faiz oranlarını belirlemesi daha gerçekçi olacaktır. 

* Veri açıklayan kamu kurumlarını( TUİK vb) verilerinin denetlenebilirliği ve güvenirliği artırılmalıdır. Dün-
yadaki kullanılan yöntemlere geri dönülmelidir; sürekli yeni yöntem kullanmaktan vaz geçmelidir.

* Kamu kesiminin sağlayacağı teşvik, kredi vb araçlar üretim yapan sektörlere kaydırılmalıdır; inşaat ve alt 
yapı gibi verimli olmayan alanlara kaynak aktarımı yapılmamalıdır.

* İstihdam politikaları yeniden oluşturulmalıdır. İstihdamın üzerindeki aşırı vergi(asgari ücret kadar kısmın 
vergi dışı bırakılması ve sgk prim oranları( işverenin % 37,5 olan ödeme payı % 15-20 aralığı) ödenebilecek 
makul düzeylere çekilmeli; kayıtlı istihdama ağırlık verilerek kayıt dışı istihdamın da önüne geçilmelidir. 

* Yeni Vergi Sistemi geliştirilmeli ve dolaylı vergilerin % 75 civarında olan payı önemli oranda düşürülmelidir. 

* Kayıt dışı ekonomiden kaynaklı alınamayan vergiler nedeniyle aşırı dolaylı vergilerden kaçınılmalı; servet 
vergisine benzer yeni bir vergi düzeni getirilmelidir.

*Kamu kesimi harcamalarında israf ve verimsizlikten kaçınmak; bu süreçte kamu yöneticilerinin örnek olma 
davranışlarını artıracak girişimlere tanıklık yapmak. Lüksten, şatafattan uzak durmak… 
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*Gösteriş yatırımlarından oldukça uzaklaşmak… 

*Üretim ekonomisini yeniden anımsatacak girişimleri artırmak

*Üretimdeki yerli girdi payını artırmak

*KOBİ’leri bu süreçte etkin olarak kullanmak

*Bazı özelleştirilen ve kapatılan-yok edilen  kurumları yeniden açmak 

*Tarım ve Hayvancılığı belli bölgelerde yeniden canlandırmak

*Tarımdaki verimliliği artıracak yasal düzenlemeleri sağlamak

*Tarım teşviklerini yeniden düzenlemek

*İthalatta fiyata değil, niteliğe ve döviz kaybediciliğine bakmak

*İstikrar Politikaları değil; kapsayıcı sürdürülebilir Büyümeye yönelmek 

*Yoksul ve piyasa dışı kalan bireylerin refah artışını ayni ve nakit yardımla desteklemek

*Tam İstihdama yönelecek istihdam politikalarına ağırlık vermek.

B) Uzun vadeli Çözüm Önerileri 

*Üretimi önceleyen eğitim ve teknoloji Politikalarını geliştirmek

*Bilim üreten üniversiteler oluşturmak 

*Mesleki ve Teknik eğitime yönelmek 

*TUBİTAK vb. kuruluşların bilimsel buluşlara yönelecek altyapıyı oluşturmak 

*Toplumda bilimi, eğitimi ön çıkaracak zihniyet değişikliğini sağlayacak bakış açısı geliştirmek 

*İtiraz kültürünü ve analitik düşünme sistematiğini geliştirmek.

SONUÇ 

Dünya ekonomisi, ulus-ötesileşmiş küresel kapitalizm olgusunu yaşamaktadır. Böylesi bir ekonomik yapıda 
ABD bir hegemonik güçtür; ancak bu ABD devletinin ya da yurttaşlarının değil, dünyanın çok küçük bir azın-
lığının küresel elitlerin ve milti milyarderlerin kurduğu hegemonik bir güç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ulus devletlerin, ulus devlet odaklı başkaldırı refleksleri bu anlamda, ABD’nin kendisine değil, ulus-ötesi 
elitlerin oluşturduğu küresel  hegemonyaya başkaldırı  anlamına gelmektedir. 
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Ulus devletlerin, ulus devlet odaklı   geliştirdikleri reflekslere yanıt da küresel piyasalardan, özellikle de ulus-
lararası finans piyasalarından gelmektedir. 

Ulus devletlerin, küresel hegemonyaya başkaldırısının anlamlı olabilmesi, içerdeki ekonomik yapının sağlam 
olması ile olanaklıdır.

Ulus-devletlerin, ulus-ötesileşmiş küresel kapitalizme katılmaları ve bu sistem içinde ekonomik faaliyetlerini 
sürdürmeleri, bu ülkeleri her açıdan küresel hegemonyaya bağlı hale getirmiş, küresel hegemonyanın politika 
önermelerini kabul etmesinin dışında çok fazla bir alternatifinin olmadığı düşüncesini egemen kılmıştır. 

  * Aşırı finansallaşmış ekonomik yapı ve bu yapıda aşırı dış borca dayalı büyüme bunun bir sonucudur. 

   * Küresel hegemonik gücün yaratmış olduğu paralar, rezerv para konumuna gelmiş ve çifte bir sömürü dü-
zeni oluşmuştur. 

  * Rezerv paralara erişimde sıkıntı yaşayan ülkelerin ekonomik büyümeleri de daralmakta hatta negatif bü-
yüme ile karşılaşmaktadırlar. Yani rezerv para akışı durduğunda ekonomik büyüme de durmakta; ani duruş 
olgusu gerçekleşmektedir.

Küresel kapitalist düzenin; ulus devlet odaklı başkaldırı vb. girişimlerine karşı kullandığı silah; küresel finan-
sal piyasalardır. Bir anlamda, küresel kapitalist düzenin ulus devletleri terbiye etme aracı, piyasalar, özellikle 
de finansal piyasalar olmuştur. 

Türkiye’deki yaşanan ekonomik olaylar, küresel güce karşı duruş geliştirme odaklı ortaya çıkmış ve  uluslara-
rası finansal piyasalar aracılığı ile de ulus-ötesileşmiş küresel kapitalizmin yanıtı da gecikmemiştir. 

Türkiye’deki finansal piyasalar çalkalanmış ve döviz, faiz yükselirken, borsa değer yitirmiştir. Kurdaki yükse-
lişe koşut enflasyon hem TÜFE de hem de ÜFE de oldukça yüksek değerlere erişmiştir.  Bu süreç hızlanarak 
devam etmekte, ve Türkiye’nin bu başkaldırısı bir krizle sonuçlanmıştır. Bu krizin ulaşacağı son nokta ise 
negatif büyüme hızları ve bu negatif büyümeye karşı da içerdeki hoşnutsuzlukların artma eğiliminin ortaya 
çıkmasıdır.

SONUÇ ODAKLI ÇÖZÜM

Ulus-ötesileşmiş küresel kapitalizm, ulus-ötesileşmiş bir avuç sermaye sahiplerinin çıkarlarına hizmet eden; 
önüne engel çıktığında da bu engelleri ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırmayı hedefleyen bir düzene sa-
hiptir. Bu düzenin geldiği son nokta «küresel polis devleti»nin oluşturulmasına yöneliktir. 

* 2008 krizinden sonra azalan karlar

* Dünya’nın çeşitli yerlerindeki yükselen isyanlar ve bu sisteme karşı ortak girişim arayışları

 *21. yüzyıl faşizmi, hatta daha geniş anlamda, totaliter olarak nitelendirilebilecek siyasi sistemlere doğru artan 
bir yönelimin her üçü de
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Küresel Polis devletini bu sistemde zorunlu kılmaktadır.

Küresel kapitalizmin ulaştığı bu aşamada Ulus devletlerin yeni ortak strateji ve politik araçlar geliştirmek 
zorundadır.

* Öncelikli olarak deregülasyon politikalarından va geçmek ve bu süreci tersine döndürmesi gerekir. Bunun 
için Dünya Bankasına benzer yeni üst kurumların oluşması ve karşı strateji ve politikaların da ortak zeminde 
oluşması kaçınılmazdır. 

Ulus devleti yönetenlerin ulus-ötesi küresel kapitalizme eklenmiş boyutlarının eliminize edilerek sermaye-
emek çelişkisini; emeği yeniden tanımlayarak geniş bir çerçeveye oturtarak sermayenin ulus-ötesileşen yapı-
sının geri kalanının aslında emek kesimini oluşturduğu gerçeğini görmek gerekir. 

Ulus devlet odaklı politikaların; savaşı, şirket karlarını düşünmeyen; barışı, hukuku, özgürlüğü ve paylaşımı 
önceleyen kapsayıcı bir büyüme modeli ile ortaklaşa aşılabilir.  
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TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKA SORUNLARI: BIÇAK SIRTINDAKİ TÜRKİYE

Ayşegül Büşra ÇALIK

Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Türkiye’nin dış politikada karşılaştığı problemler tartışılırken, jeopolitik mevkii göz ardı edilmemelidir. 
Türkiye üç kıtanın kavşağında bulunan bir ülkedir. Bu sebeple de, tarih boyunca hep büyük güçlerin mücadele 
sahası olmuştur.  Türkiye bu kritik coğrafyada son derece dikkatli bir politika takip etmelidir. Bir taraftan 
Amerika’yla iyi geçinirken, diğer taraftan Rusya’yla da münasebetlerini canlı ve iyi tutmalıdır. Bunu 
yaparken, İsrail’i de tamamen gözden çıkarmamalıdır. Zira İsrail’i küstürmek Amerika’yı küstürmek demektir. 
Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleri ile arasında -Suriye’yle Hatay meselesi dışında- ciddi bir problem şu an için 
yoktur. Ancak Batı komşusu olan Yunanistan için aynı şey söylenemez. Yunanistan’la bir taraftan Kıbrıs, bir 
taraftan Batı Trakya’daki Türk azınlık, diğer taraftan da Ege adalarının silahlandırılması meselesi, Türk-Yunan 
münasebetlerinde problem yaratan unsurlardır. 

Anahtar Kelimeler: Dış Politika, Suriye, Yunanistan, Irak, Amerika, Ortadoğu

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Bu çalışmada, Türkiye’nin başını ağrıtan dış meselelere temas edeceğiz. Türkiye’nin dış politika problemleri 
incelenirken, kendine has tarihî ve siyasî geçmişi göz önünde bulundurulmalıdır. İran dışındaki bütün 
komşuları yüz yıl evveline kadar birer veya ikişer vilâyet halinde Türkler tarafından idare edilmekteydi. 
Bunun da bugüne taşınan bir takım mahzurları ve avantajları vardır. O devletler Türkiye’ye karşı, ezikliğin 
verdiği bir kırgınlık, kızgınlık hatta kin duyabilirler. Türkiye’nin avantajı ise şudur: Türkiye o bölgeleri 
400-500 yıl boyunca adaletle idare etti. Dolayısıyla Portekizlilerin Brezilya’da, Fransızların Cezayir’de 
ve İngilizlerin Hindistan ve diğer birçok ülkede bıraktıkları kanlı izlerden Osmanlı bakiyesi ülkelerde eser 
yoktur. Bu sebeple de Türkiye, maziyi referans göstererek, bu devletlerle dürüst ve komplekssiz münasebet 
kurabilir. 

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin dış politikada karşılaştığı ve karşılaşması muhtemel olan problemleri 
ortaya koymak ve bunların hal çareleri hakkındaki görüşlerimizi belirtmektir. Bunu yaparken, tarihî boyutu 
da göz ardı etmeden meseleleri bir vesile içinde mütalaa etmektir. Türkiye’nin dış politikada sahip olduğu 
avantaj ve dezavantajları da dikkate alarak bu yoldaki manevra imkân ve kabiliyetlerini tespit etmek de 
çalışmanın amacıdır.
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KAPSAM

Çalışmanın kapsamı Türkiye’nin dış politikadaki önceliklerini, avantaj ve dezavantajlarını, Ortadoğu ve 
Balkanlardaki komşularıyla olan meselelerini ve bu meselelerde karşılaştığı sıkıntıları göstermekle ve aynı 
zamanda bugün komşusu olmayan Rusya, Amerika ve Avrupa’yla olan sıkıntıları da tahlil etmekle sınırlıdır.  

YÖNTEM

Çalışma, tamamen tasvirî ve tahlilî bir yöntemle düzenlenmiştir. Bunu yaparken, tarihî metodu da kullanarak 
dünden bugüne devreden problemler ve tarihî mirası da söz konusu ettik.

BULGULAR

Bu çalışmanın neticesinde gördük ki, Türkiye dış politikada birçok avantaja ve bazı dezavantajlara sahiptir. 
Bunlardan birisi, Türkiye’nin jeo-stratejik mevkiidir. Üç kıtanın kavşağında bulunması onu her üç kıta için 
de vazgeçilmez bir güzergâh kılmaktadır. Bu mevkii dolayısıyla da, aynı zamanda dış güçlerin iştahını 
kabartmaktadır. Sınırları Lozan Antlaşmasıyla tespit edilmesine rağmen, halen bazı etnik unsurların 
taleplerinin muhatabı olmaktadır. Yani Türkiye’nin bazı bölgelerinde hak iddia edilmektedir. İşte Türkiye 
bu kritik pozisyonunda hem güçlü olmak hem kendi üzerine oynayan devletleri birbirine karşı kullanmak 
durumundadır. Türkiye’nin bütün komşularından daha güçlü olması, Türkiye’yi yakın tehlikelerden koruduğu 
gibi, bu bahsettiğimiz büyük güçleri birbirine karşı kullanmak da onu uzak tehlikelerden koruyacaktır ve 
korumaktadır da.

TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKA SORUNLARI: BIÇAK SIRTINDA TÜRKİYE

Türkiye’nin dış politikası tartışılırken, her şeyden evvel Türkiye’nin jeo-politik mevkii göz önünde 
bulundurulmalıdır. Türkiye jeo-politik mevkii itibariyle hem oldukça problemli, tabir caizse belâlı hem de 
çok stratejik bir bölgede yer almaktadır. Bu husus dikkate alınmadan, niçin Türkiye’nin başının belâdan 
kurtulmadığının ve devamlı iç gailelerle meşgul edildiğinin cevabı da verilemez. Türkiye hem Asya, Avrupa 
ve Afrika’nın kesiştiği bir coğrafyada hem de dinlerin kavşağında bulunmaktadır. İşte bu stratejik mevkii 
dolayısıyla, Türkiye için hep söylenen “üç tarafı denizlerle, dört tarafı problemlerle -hatta düşmanlarla- çevrili 
bir ülke” olduğu yakıştırması hissî bir tavır barındırsa da, gerçek bir tarafı da vardır. 

Bu stratejik ehemmiyeti sebebiyle Türkiye coğrafyası tarih boyunca hep büyük güçlerin mücadele sahası 
olmuştur. Ayrıca bu coğrafyada küçük veya orta halli hiçbir devlet uzun müddet yaşayamamış veya hakimiyet 
kuramamıştır. İlkçağlardan günümüze Yunanlılar, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar bölgeye hakim 
olmuşlardır ve hepsi de kendi çağlarının en büyük devletleri arasındadır. 

Türkiye’nin dış politikası değerlendirilirken dikkate alınması gereken bir husus da şudur: Batı ve Güney’deki 
komşularının tamamı, yaklaşık bir asır evveline kadar Türkiye’nin (Osmanlı Devleti’nin sınırları içindeydiler. 
Dolayısıyla hemen hepsinde hatırı sayılır bir Türk nüfusu vardır. Yani bu bölgelerle hem tarihî hem etnik 
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ve kültürel bağlarımız vardır. Bu sebeple de Türkiye, etrafında olup bitenlere karşı sırtını dönemez ve içine 
kapanamaz. 

Türkiye’nin yakın coğrafyasına karşı dış politikasının nasıl olması gerektiğine gelince… Türkiye dış 
politikasında reaktif değil, proaktif olmak zorundadır. Böylece problem ortaya çıktıktan sonra neticelerine 
katlanmayı ve maliyetini yüklenmeyi değil, ortaya çıkmadan evvel ve bunu hesaba katarak, kaynağında çözmeyi 
düşünmelidir. Meselâ Suriye iç savaşının çıkmasından sonra milyonlarca Suriyeli mültecinin sınırlarımızdan 
girmesini beklemeden, Suriye’nin kuzeyinde bir tampon bölge kurmak maksadıyla bölgeye müdahale 
etseydi, mültecileri kendi ülkelerinde barındırabilirdi. Suriye’ye girerken Amerika ve Avrupa’nın itirazlarıyla 
karşılaşmıştık. Gerçi içeride de buna karşı çıkanlar ve “Suriye’de ne işimiz var” diyenler olmuştu. Ancak bunu 
diyenler binlerce kilometre ötedeki Amerika’nın ne işi olduğunu herhalde merak etmemişlerdi. Eğer bu itiraz 
ve ikazlardan çekinip müdahale etmeseydik, bugün ülkemizde birkaç milyonluk bir sığınmacıyı daha ağırlıyor 
olacaktık. Ancak mülteci akınından daha vahim olan şuydu: PKK/PYD sınırlarımızda devlet kurmak üzereydi, 
bunu önledik. Demek ki dış politikada siyasî ve askerî güç ölçüsünde bir strateji takip edilmelidir. Bu iki gücün 
sınırları devletin dış politikasının kapasitesini ve sınırlarını da belirler. 

Türkiye’nin, dış politikasını belirlerken dikkat etmesi gereken bir husus da Amerika ve Rusya arasındaki 
rekabetten faydalanmak ve bu rekabeti kullanmaktır. Bu, Türkiye’nin dış politikada elini güçlendiren ve 
alternatiflerini arttıran bir husustur. Rusya’nın coğrafî olarak Türkiye’ye yakınlığı ve Türkiye üzerindeki tarihî 
emelleri; Amerika’yı, zaman zaman Türkiye’ye oyun oynamasına, Türkiye düşmanı terör örgütlerini besleyip 
donatmasına hatta Türkiye’yi bölmek istemesine rağmen, gene de asıl niyetini gizlemek ve Türkiye’ye dost 
görünmek zorunda bırakmaktadır. Çünkü Türkiye’yi Rusya’nın kucağına itmekten korkmaktadır. Onun için 
de hem Kobani’ye hem de Afrin’e girmemize şiddetle karşı olduğu halde, kendisini dinlemeyip girmemizi 
kabullenmek zorunda kalmıştır. Yani Türkiye’yi ikaz veya tehdit ederken de Türkiye’yi elden kaçırmamaya 
itina göstermektedir. Çünkü Amerika bilmektedir ki, Türkiye’yi kaybederse Ortadoğu ve Balkanları da 
kaybedecektir. Nitekim Türkiye 1964 yılında Kıbrıs’a müdahale kararı aldığı zaman, Amerika başkanı Johnson 
Başbakan İsmet İmönü’ye tehdit dolu bir mektup gönderdi. Mektupta Türkiye tarafından Kıbrıs’a yapılacak 
askerî bir müdahale kendisini Sovyetler Birliği ile bir çatışma durumuna sokarsa, NATO’nun Türkiye’yi 
savunma yükümlülüğünün olmayacağını (Armaoğlu, 1984; 789) söylüyordu. İsmet İnönü de buna karşı 
meşhur “Yeni şartlarda yeni bir dünya kurulur, Türkiye de bu dünyada kendisine yeni bir yer bulur” (Toker, 
1992; 206) cevabını verdi. İnönü bu cevabıyla Türkiye’nin, ittifak sistemini değiştirebileceğini ima ediyordu. 

19. asrın başlarından itibaren İngiltere-Rusya rekabeti nasıl Osmanlı İmparatorluğu’nun ömrünü bir asır 
civarında uzatmışsa; bugün de aynı Rusya faktörü, Türkiye’nin dış politikasında Avrupa ve Amerika’ya karşı 
daha dik durmasına yardım edebilir. Ancak, Türkiye zaman zaman Amerika’yla ters düşse ve onu karşısına 
alsa bile, gene de Amerika’yla ipleri tamamen koparmamalıdır. Zira Amerika’nın, Türkiye’nin zaman zaman 
yaptığı çıkışlara ve başına buyruk hareketlere katlanması, Türkiye’yi tamamen kaybetmek ve Rusya’nın safına 
itmek istemediği içindir. Ama eğer Türkiye’yi tamamen kaybettiğine inanırsa veya bunu görürse, o zaman 
Türkiye’den bir değil, birkaç devlet çıkarmayı düşünür. Dolayısıyla Türkiye bu meselede aşırıya gitmekten 
kaçınmalıdır. Onun için de bütün anlaşmazlıklara ve münasebetlerdeki pürüzlere rağmen, Türkiye, Amerika 
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ile dostluk ve müttefiklik hususuna vurgu yapmalıdır. Bunun ne derece gerçekçi olup olmadığının fazla bir 
ehemmiyeti yoktur. Eğer bu coğrafyada kalıcı olmak istiyorsa, zaman zaman, inanmadığı bağları da bahis 
mevzuu etmelidir.

Yine Türk dış politikası bakımından bir başka ehemmiyetli husus, İsrail’e karşı takip edilecek politikada son 
derece dikkat ve titizlikle davranılmasıdır. Zira İsrail, Amerika’nın dünyadaki -İngiltere dışında- tek gerçek 
dostudur ve bu sebeple de İsrail ile münasebetleri fazla bozmamaya ve koparmamaya Türkiye itina göstermelidir. 
Bu meselede İsrail’in hususî durumu göz önüne alınmalıdır. İsrail Amerika için sadece karşılıklı menfaatlerle 
bağlanılan basit bir müttefik değildir. Evanjelist inanç dolayısıyla aralarında güçlü manevî bağlar vardır. Bu 
sebeple İsrail ile münasebetlerde Amerika’yı da göz önünde bulundurarak ve ipleri tamamen koparmadan 
dikkatli ve hesaplı bir politika takip edilmelidir. Zira İsrail ile sürtüşmek, Amerika ile sürtüşmek demektir. 

Türkiye’nin İsrail ile bozuşmasını Amerika da istememektedir. Çünkü böyle bir şeyin İsrail’i daha da 
zayıflatıp yalnızlaştıracağını hesap ediyor gibidir. Bunun delili de bir evvelki başkan Barak Obama’nın İsrail’e 
Türkiye’den özür diletmesidir. 

Amerika’nın Türkiye üzerindeki hesaplarını değerlendirirken, şu husus da nazar-ı itibara alınmalıdır. Amerika 
Türkiye’yi bölmek istiyor, doğru… Ancak bu stratejik bir hesaba dayanmaktadır. Bu hesap; Güneydoğusunu 
Türkiye’den kopararak ve İran, Irak ve Suriye’den de koparacağı topraklarla birleştirerek bir Kürt devleti 
kurdurmak, böylece İslâm dünyasının başına İsrail dışında bir de Kürt devleti problemi çıkarmak ve onları 
bu meseleyle meşgul ederek İsrail’e hayat sahası açmaktır. Amerika’nın Türkiye’yle alâkalı planı budur. 
Ancak bunun çok ilerisi yani Türkiye’yi yıkmak gibi bir planı olduğu zannedilmemelidir. Zira Türkiye’nin 
yıkılmasından dolayı meydana gelecek otorite boşluğunu, coğrafî yakınlığı dolayısiyle Rusya doldurur. Bu da 
Amerika’nın asla istemeyeceği bir şeydir. Dolayısiyle bu bölgede ayakta fakat zayıf bir Türkiye Amerika’nın 
stratejik hesaplarına daha uygun düşer. 

Amerika ve İsrail arasındaki siyasî ve dinî bağ dikkate alınmadan Ortadoğu’da olup bitenleri doğru analiz 
etmek mümkün değildir. Amerika, her ne pahasına olursa olsun, İsrail’i diri ve güçlü tutmak ve Ortadoğu’da 
yayılmasını kolaylaştırmak istemektedir. Bu sebeple de, sadece Türkiye’deki terör hadiselerinin değil, Irak 
ve Suriye’deki kanlı savaşların da gerisindeki saik budur ve bütün bu hadiselerden kazançlı çıkan tek devlet 
İsrail’dir. Neticede bölge devletleri zayıflar ve bölünürken, İsrail güçlenecek ve biraz daha yayılacaktır. 

Bunlar, Amerika’nın Ortadoğu’yla alâkalı siyasî hesaplarıdır. Ancak bütün hesap bundan ibaret değildir. İşin bir 
de ekonomik cephesi vardır. Ortadoğu bölgesi dünya petrolünün ehemmiyetli bir bölümünü elinde tutmaktadır. 
Amerika ve onunla birlikte Rusya bölgeye bu sebeple de alâka duymaktadırlar. Kerem Alkin’in belirttiğine 
göre, “30 yıl içinde dünyanın yıllık enerji ihtiyacının yarısını yenilenebilir enerji teknolojilerine dayalı santral 
ve tesisler üretiyor olacak. Ve 2050’ye doğru dünyada elektrikli otomobil sayısı, 1 milyarı aşmış olacak. ABD 
ve Rusya, bugünden 2040’a, petrol ve doğalgazdan küresel ölçekte ne para kazanabilecek ise, tüm rakipleri 
devre dışı bırakarak önümüzdeki 20 yılın fosil yakıt kazancının büyük bölümünü ellerinde tutmak istiyor” 
(Alkin, Sabah Gazetesi, 8 Ekim 2018).
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Ortadoğu petrolleri Amerika’dan çok daha evvel başka aktörlerin de dikkatini çekmişti. Hatta öyle ki, 1916 
yılında İngiltere ve Fransa -ki o devrin büyük güçleri idiler- Ortadoğu’yu şekillendirecek haritayı çizerken, 
bölgeyi mümkün olduğunca fazla devlete bölerek zayıf düşürmek ve istismara açık hale getirmek hedefini 
güttüler. Tabii ki bölgeyi sadece parçalamakla da yetinmediler. Bölgenin bazı kısımlarında fiilî hakimiyet de 
kurdular.

Ortadoğu’nun paylaşılması hususunda İngiltere ve Fransa arasında 9 ve 16 Mayıs 1916’da teati edilen notalarla 
bir anlaşmaya varıldı. Buna göre Bağdat-Basra arasındaki Dicle ve Fırat bölgesi İngiltere’nin olacaktı. Geri 
kalan topraklarda bir Arap devleti veya Arap devletler federasyonu kurulacaktı. Mamafih bu Arap devleti, 
Akka-Kerkük çizgisinin Kuzey kısmı Fransız nüfuz alanı, güney kısmı da İngiliz nüfuz alanı olarak alanlara 
ayrıldı. İngiltere ile Fransa arasında yapılan anlaşmanın müzakerelerini Fransa adına George Picot ve İngiltere 
adına Sir Mark Sykes yürüttüğü için, bu anlaşmaya Sykes-Picot Anlaşması da denir (Armaoğlu, 1973; 440)

İngiltere Ortadoğu’yu paylaşma planları yaparken, Arap dünyasında kendisine karşı meydana gelebilecek bir 
silahlı direnişi de göz ardı etmemişti. Böyle bir direnişin önüne geçilmekle kalınmamalı, hatta mümkünse Arap 
dünyası İngiltere ve Fransa safında Osmanlı’ya karşı savaştırılmalıydı. İşte bu sebepledir ki, İngiltere bunun 
tedbirini daha evvelden almıştı. 

Sykes-Picot anlaşmasından dört ay evvel, 1916 Ocak ayında Mekke Şerifi Hüseyin ile yaptığı anlaşmada 
İngiltere, bütün Arap yarımadası ile bütün Suriye ve Irak’ı içine alacak bağımsız bir devlet kurulmasını ve 
başına da Hüseyin’in geçmesini kabul etmişti. İngiltere’nin Şerif Hüseyin’e oynadığı oyun bu kadarla da 
kalmadı. Bir yandan da Necd Emiri İbn Suud ile görüşmelere girişmişti. Bu görüşmeler sonunda İbn Suud 
ile İngiltere arasında Aralık 1915’te bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma ile İngiltere Necd toprakları ve Basra 
Körfezi’nin Güney kıyılarında (Kuveyt hariç) İbn Suud’un bağımsızlık ve egemenliğini tanıdı. Halbuki bu 
topraklar üzerinde İngiltere Şerif Hüseyin’in egemenliğini tanımıştı (Armaoğlu, 1973; 440-441). İngiltere 
böylece Necd Emirini de kendi safına çekmiş ve Arap dünyasını kazanmıştı. Bu anlaşmanın pratik neticesi de 
kısa zamanda görüldü ve Şerif Hüseyin 1916 Haziranında Osmanlı Devleti’ne savaş ilân etti. 1916 Ekim’inde 
de kendisini Arabistan Kralı ilân etti ki, İngiltere bunu hemen tanıdı (Armaoğlu, 1973; 441).

İngiltere bunları yaparken sadece Arap dünyasını kendi safına çekmeyi değil, birbirine düşürerek takatsiz 
bırakmayı da hedefliyordu. Nitekim, Hicaz Kralı Hüseyin’in 7 Mart 1924’te kendisini halife ilân etmesi üzerine 
Necd Sultanı Abdülaziz İbn Suud Hicaz’a savaş açtı. Suud kuvvetlerinin Mekke’ye girmesi üzerine Hüseyin, 
oğlu Ali lehine tahttan feragat ederek Kıbrıs’a kaçtı. 1925 Aralık ayında bütün Hicaz Abdülaziz’in eline düştü 
(Armaoğlu, 1973; 522-523). Arabistan’a 1915 yılında vaadedilen bağımsızlık ancak 1932 yılında geldi.

Bugün de Avrupa ve Amerika, Ortadoğu’dan ellerini çekmiş değillerdir. Avrupalılar için ekonomik bir faktör 
olarak petrol; Amerika içinse hem petrol hem de siyasî bir faktör olarak İsrail’in emniyeti meselesi, bu alâkayı 
canlı tutmaktadır. 

Amerika için İsrail’i böylesine vazgeçilmez kılan unsurlar ise Amerika’da yaşayan 6-6.5 milyon civarında 
Yahudi nüfusu içinden, medya, sanayi ve ticaret sektörlerinde söz sahibi birçok kişinin bulunmasıdır. Ama 
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belki bundan da ehemmiyetlisi, Amerika’da kalabalık bir Evanjelist* kitlenin bulunmasıdır. Bu Evanjelist kitle, 
Amerika’daki başkanlık ve kongre seçimlerinde oldukça belirleyici bir unsurdur ve bu da onları vazgeçilmez 
kılmaktadır. 

Türkiye’ye gelince; tarihî, coğrafî, dinî ve kültürel bağları dolayısıyla Ortadoğu’ya sırtını dönemez. Zira bu 
bölgede meydana gelebilecek bir huzursuzluk, Türkiye’yi de şöyle veya böyle huzursuz edecektir. Nitekim daha 
evvel Kuzey Irak’tan, şimdi de Suriye’den kaçan milyonlarca mülteci Türkiye’ye sığındı. Yani Türkiye, taraf 
olmadığı savaşların maliyetini yüklenmek zorunda kaldı. Ayrıca yaklaşık otuz beş yıldır maddî kaynaklarımızın 
israf olmasına yol açan ve binlerce cana malolan PKK terör örgütü Ortadoğu’dan bilhassa da Suriye, Irak ve 
İran’dan beslenmekte ve yönlendirilmektedir.

Türkiye Batum’da da Yunanistan’la problem yaşamaktadır. Kıbrıs, Batı Trakya Türkleri, adaların 
silahlandırılması meseleleri, Yunanistan’la uzun sürebilecek bir sulh vaziyetine manidir. Kıbrıs’taki Türk 
varlığına karşı olduğu için hiçbir çözüme yanaşmamaktadır. Esas olarak adanın bütününe taliptir. Adadaki 
Rumların da tavrı bu yoldadır. Nitekim, 2004 yılında Birleşmiş Milletler Sekreteri Kofi Annan’ın sunduğu iki 
devletli çözüm, Türklerin toprak tavizine razı olmalarına rağmen, Rumlar tarafından reddedilmiştir. Aslında 
Kıbrıs’taki Türk varlığına sadece Rumlar ve Yunanlılar değil, Avrupa ve Amerika da karşıdır. Bu sebeple de 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugüne kadar hiçbir devlet tarafından tanınmamıştır. Ama ne olursa olsun, 
Türkiye de Kıbrıs’taki haklarından vazgeçmeyecektir. Zira 1974 yılında Kıbrıs’taki düzeni bozan Yunanlılar 
oldu. 15 Temmuz 1974 günü eski EOKA tedhişçilerinden ve cinayetleri ile meşhur Nikos Sampson Rum 
Millî Muhafız Teşkilâtı’nı da yanına alarak yaptığı bir darbe ile meşhur Makarios’u düşürdü ve Kıbrıs Elen 
Cumhuriyeti’ni ilân etti (Armaoğlu, 1984; 802). Bu, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı demekti.

Türkiye bunun üzerine 20 Temmuz 1974’te Adaya müdahale etti, Rumlar yenildi. Rumlar hem haksız hem de 
savaşın mağlubuydular. Dolayısiyle yaptıkları haksızlıkların neticelerine katlanmak zorundaydılar. Bu sebeple 
de, Türkler Kıbrıs’ta ellerinde tuttukları toprakların bir karışını bile iade etmemelidir. Zira haklı olan Türkiye 
olduğu gibi güçlü olan da Türkiye’dir. Yunanistan’ı Kıbrıs meselesinde bu derece cüretlendiren, Türkiye’yle 
giriştiği savaşlarda hep mağlûp olmasına rağmen, büyük devletlerin araya girmesiyle, herhangi bir toprak 
kaybına uğramaktan kurtulmasıdır. Meselâ 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nda Yunanlılar ağır bir mağlubiyet 
almış olmalarına rağmen, Rus Çarı II. Nikola ile İngiliz Kraliçesi Viktorya’nın araya girmeleriyle toprak 
kaybetmekten kurtuldukları gibi,  Girit’e Yunan veliahtı Konstantinus’un valiliği altında özerklik verilmişti 
(Sonyel, 2011; 82). Yine 1919-1922 yılları arasında devam eden Türk İstiklâl Harbi neticesinde de mağlûb 
olmalarına rağmen, yine toprak kaybetmediler. 

Dış politikada Türkiye’nin başını ağrıtan bir başka husus da Ermeni meselesidir. Ermeniler asırlarca sulh 
ve emniyet içinde yaşadıkları Anadolu’dan 1915 yılında düşmanla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle tehcir 
edilmişlerdi. Aslında bu bir yer değiştirme idi. Çünkü gönderildikleri Suriye de o zaman bir Türk toprağıydı ve 
Anadolu’dan daha az Türk değildi. Ama Ermeniler bu hadiseyi kendilerine yapılmış bir soykırım gibi dünyaya 
lanse etmektedirler. Asıl niyetleri de “vilâyet-i sitte” (altı vilâyet) denilen Erzurum, Bitlis, Van, Elazığ, Sivas 
ve Diyarbakır’ı Türkiye’den koparmaktır.
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Ermeni meselesi de Rusya, Amerika ve Avrupa’dan müstakil olarak ele alınmaz. Fransa, daha Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde Ermenilerin hamiliğini üstlenmiş ve özellikle bugünkü Güneydoğu Anadolu illeri 
ve Çukurova bölgesindeki Ermeniler ile yakın temas içinde olmuştur (Açık, 2008; 530). Tabii ki dışarıdan bu 
derece kışkırtılan ve desteklenen Ermenilerin bir takım aşırılıklara tevessül etmeleri kaçınılmazdı. Meselâ ilki 
1865 yılında Zeytun (Kahramanmaraş)’da olmak üzere Van, Muş, Sason gibi il ve ilçe sayısı 9-10 civarında isyan 
hareketine girişmişler, bu isyanlarda onlarca subay ve yüzlerce asker öldürülmüştür. Bu isyanlardan bazıları 
tekrarlanmıştır. 1895 yılında tekrarlanan Zeytun isyanında Zeytun Kaymakamı, 50 subay ve 600 askerimiz 
şehit edilmiştir (Açık, 2008; 621). 1905 yılında Belçikalı bir Ermeni Charles Edouard Joris’in düzenlediği 
bombalı suikastten Padişah II.Abdülhamit şans eseri birkaç dakikalık bir gecikme ile kurtulmuştur. Yani özet 
olarak, 1915 Ermeni tehciri bir zaruretti ve Türkiye bunun arkasında durmalıdır.

SONUÇ

Buraya kadar yaptığımız izahattan sonra şunlar söylenebilir: Yunanlılar, Ermeniler ve PKK’dan hiçbiri Türkiye 
aleyhtarı faaliyetlerinde yalnız değildir. Hepsi de Avrupa, Amerika, Rusya ve Güney komşularımız tarafından 
desteklenmektedir. Bu vaziyette Türkiye’nin tek bir çıkar yolu vardır. Ekonomik ve askerî bakımdan güçlü 
olmak. Zira devletler güçlü oldukları nisbette dostları da çok olur. Bütün iç ve dış problemleri de böylece 
göğüsleyebilir. Bugün Türkiye’nin bu gücü vardır. Böyle olduğu içindir ki, etrafı yangın yerine döndüğü halde, 
Türkiye bu yangının içinde iç siyasetindeki her türlü probleme rağmen hayatiyetini sürdürmektedir. 
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SİBER GÜVENLİK VE BÜYÜK VERİ 

Kutluk Kağan SÜMER

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Verilerin farklı formatlarda ve hızlı üretiliyor olmalarından dolayı muazzam büyüklükteki verilerin 
üstesinden gelmekte klasik veritabanları yetersiz kalmaktadır. Mesela veri formatından dolayı günümüzde 
halen % 80 civarında verilerin analizi yapılamamaktadır. Şimdi şunu düşünmek gerekiyor. İnsanların bu 
% 80 oranındaki verilerden analiz yapabiliyor olduklarını.  Bu noktada “Büyük Veri” platformu devreye 
girmektedir. Büyük Veri birçok otorite tarafından çağımızın petrolü olarak ifade edilmeye başlanmış olup; bu 
platform sayesinde bugün artık devasa büyüklükteki veriler analiz edilerek insanların, şirketlerin, devletlerin, 
araştırmacıların hayatlarında değişiklikler meydana getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, Yeni İstatistik, Büyük Veri Analizi
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Büyük veri, geleneksel veri işleme araçları ile analizi yapılamayan ve yönetilemeyecek kadar büyük miktardaki 
veri setleri olarak tarif edilmektedir 5. Büyük veri platformuna olan ilginin her geçen gün artmasında çok 
önemli etkenler vardır. Eldeki verilerle yeni iş sahalarının keşfi, araştırma sonuçlarının daha kısa sürede ortaya 
çıkması, suç işleme sayılarının azaltılması, hastalıkların önlenmesi, trafik yoğunluklarının minimum seviyeye 
indirilmesi gibi birçok faydaları ortaya çıkmaya başlamıştır.

 Birçok şirket kendi değerlerini artırmak için büyük veri teknolojilerine önemli miktarda yatırım yapmaktalar. 
Teradata, IBM, Oracle, HP ve diğer şirketler 10 yıldan fazla bir süredir terabyte seviyesindeki veriler için 
firmalara veri ambarı önermekteydiler. Bugün veriler çok farklı formatlarda toplanıp depolanmakta ve yapısal, 
yapısal olmayan ve yarı yapısal elemanları içerek şekilde depolanmaktadır. Büyük veri teknolojisinde verilerden 
bilgi elde edilebilmesi için birden çok sunucuların paralel olarak çalışması gereklidir. Bu bir zorunluluktur.

Yapısal olmayan veriler üslü oranda büyümektedir. Moore’s Law 6 ”İşlemci üzerine yerleştirilen transistorların 
sayısı her 18 ayda bir iki katına çıkmaktadır. İşlemcideki bu gelişme bir öncekine göre performansı iki kat 
artırmaktadır.” şeklinde ifade edilmektedir. Benzer şekilde yeni sunucuların güçleri iki katına çıkacaktır. 
Bunun neticesinde onların hareketleri daha büyük verilerin oluşması anlamına gelecektir

“Büyük Veri” maliyet veya teknoloji sınırları nedeniyle daha önceden desteklenemeyen veri yönetimi ve iş 
yükleridir. Bu konuda üç teknolojik unsurla büyük verinin çalışabilir hale geldiğini ifade etmektedir:

- Analitik ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri (HADOP)
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- İlişkisel olmayan ( “NoSQL”) dosya ve veritabanı sistemleri

- “Stream” işleme sistemleri

 Büyük verinin öne çıkan 3 ana özelliği mevcuttur. Bunların birincisi verinin büyüklüğüdür. Tahmini 
olarak 2020 yılında 40 zetabyte veri oluşturulmuş olacaktır. Şu anda dünya üzerinde 6 milyar mobil telefon 
bulunmakta ve veri üretmektedir. İkinci öne çıkan özellik ise verinin akış hızıdır. New York ticaret borsasında 
her seansta 1 TB veri oluşmaktadır. Modern araçların üzerinde yaklaşık 100 civarı sensör bulunmakta ve 
devamlı veri üretmektedir. Üçüncü özellik ise verinin çeşitliliğidir. Twitter üzerinde günlük 400 milyon tweet 
atılırken, Facebook üzerinde aylık 30 milyar içerik paylaşılmakta, Youtube üzerinde aylık 4 milyar saat video 
seyredilmektedir.

Büyük verinin özelliklerinden biri verinin hacminin yüksek olmasıdır. Birçok faktör veri hacmini 
yükseltmektedir. Uzun yıllar boyunca sistemlerde tutulan veri sadece işlem bazlı veriydi. Artık sosyal medyada 
devamlı artan yapısal olmayan veri, sensör kullanımının artması ve makineler arası iletişim verisi (M2M) 
toplanmaya başlanmıştır. Geçmişte büyük hacimli veriler saklama problemi yaratırdı. Saklama maliyetlerinin 
düşmesiyle artık büyük veri kümeleri üzerinde nasıl analiz yapılacağı problem haline gelmiştir.

Veri bugüne kadar benzeri görülmemiş bir hızda artmaya başlamıştır ve akan bu veriyi zamanında yakalamak 
gerekmektedir. RFID etiketleri, sensörler ve akıllı ölçüm cihazlarından sel gibi akan verilerin gerçek zamanlıya 
yakın saklanıp işlenebilmesi sorunu ortaya çıkmıştır. Veri akış hızına zamanında cevap verebilmek birçok 
organizasyonun problemleri arasındadır.

Veri günümüzde çok çeşitli biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Geleneksel veri tabanlarında bulunan yapısal 
ve numerik veriler, yapısal olmayan metinler, e-mail’ler, video, ses, hisse senedi verileri, finansal işlemler 
bunların bir kısmıdır. Bu kadar çeşitli verinin yönetimi, birleştirilmesi ve analiz edilebilmesi birçok kurumun 
şu anda en çok uğraştığı süreçtir.

Bunun yanında büyük veriye ilişkin iki özellikten daha bahsedilebilir. Bunlardan biri verinin akış hızının ve 
çeşitliliğinin çok hızlı değişebilmesidir. Bir diğeri ise bu veri yapılarının gerçekten karmaşık olmasıdır. Verinin 
kullanılabilir ve anlaşılabilir hale getirilmesi işlemsel veri için harcanan emekten daha fazladır.

Büyük verinin bir kısmı eski verilerin şeklinin değişmesiyle, bir kısmı ise tamamen yeni kaynaklardan 
türemektedir. Genel olarak veri kaynaklarına bakılacak olursa aşağıdaki liste ciddi bir yer tutmaktadır.

Medya: Dijital olarak kayıt altına alınan medya dosyaları (video,resim ve ses) bir veri kaynağı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yardım masası ses kayıtları, şehir içi- kurum içi kameralar bunlara örnek sayılabilir.

Sağlık: Sağlık sektöründe elektronik görüntülemeler, dijital test sonuçları resim ve benzeri biçimlerde 
sistemlerde tutulmaktadır.

Sensör verisi: GPS cihazları, RFID etiketleri, akıllı ölçüm cihazlarının ürettikleri veriler bu kapsama 
girmektedir.
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Uygulama ve Internet Logları: Kurumların sahip olduğu uygulama ve internet sitelerinin ürettiği izleme 
kayıtları son yıllarda hızla artmaktadır.

Doküman: Özellikle vatandaş ile direkt temas halinde olan kurumlarda ciddi miktarda doküman 
birikebilmektedir. Bu dokümanlar da büyük veri kapsamında değerlendirilebilir. Dokümanlar arasında “Word”, 
“Excel”,”PDF”, “e-mail”ler ve “text” dosyalar sayılabilir.

Sosyal Medya: Twitter, Facebook gibi yoğun kullanılan platformlardan genel veya kurumun kendisini 
ilgilendiren verilerdir.

KULLANIM ALANLARI

İnternet ve e-Ticaret

•	 Tavsiye (recommender) motorları

•	 Reklam hedeflenmesi

•	 Arama kalitesi artırma

•	 Yasal olmayan faaliyetlerin keşfetme

•	 Telekom

•	 Müşterilerin memnuniyeti takip etme

•	 Telekom ağın performansı takip etme

•	 Telekom ağları optimizasyon

•	 Müşterilerin davranışları analizi

•	 Ağın çalışması analizi ve arza durumlarının tahmin etme

Banka ve finans

•	 Risk modellenmesi

•	 Tehdit analizi

•	 Dolandırıcılık keşfetme

•	 Kredi skorlar

•	 Perakende

•	 POS kayıtların analizi
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•	 Müşteri memnuniyet takibi

•	 İmaj araştırmaları ve analizi

E-Devlet

•	 Siber güvenlik

•	 Emniyet ve yasal araştırmaları

•	 Nüfus bilgi toplama ve analizi

•	 Ekonomik bilgi toplama ve analizi

•	 Diğer

•	 Tıp ve medikal

•	 Tıp kayıtların işlenmesi

•	 Genetik araştırmaları

•	 Hizmet iyileştirilmesi

•	 İlaç/tedavi güvenliği araştırmaları

Kamuda Büyük Veri

Kamuda Büyük Veri için kamusal fayda sağlayacak bilgi çıkarımı yapılabilecek her türlü saklanabilen veya 
saklanamayan ölçekte, karmaşık yapıda, yapısal olmayan veriye denir. Kamuda genel olarak büyük veri ihtiyacı; 
vatandaşlarımızın güvenliğini garantilemek, sağlığını korumak, konforunu arttırmak, refahını sağlamak ve 
geleceğini garanti altına almak içindir.

Kamuda büyük veri kaynaklarına aşağıdaki örnekler verilmiştir:

Vatandaşların yarattığı tüm veriler (Kamu’dan hizmet alımı, ikamet bilgileri, nüfus bilgileri, seçim/referandum 
sonuçları, eğitim/tecrübe bilgileri, resmi beyanlar, telekomünikasyon kanalları üzerinden iletişim, seyahat/
ulaşım, harcama, vergilendirme vs.)

Kamu Kurumların yarattığı tüm veriler (sağlanan hizmetler, çalışan bilgileri, bütçesel bilgiler, ülke kaynakları/
fiziksel durumu, makroekonomik veriler vs.)

Diğer ülke vatandaşlarının/kurumlarının yarattığı veriler (seyahat/ulaşım, telekomünikasyon kanalları 
üzerinden iletişim, ticari faaliyetler, sağlanan/alınan hizmetler, politik-siyasi-askeri aktiviteler vs.)

Toplanan uydu fotoğraflaması, kamera sistemleri, havadan görüntüleme (LiDAR), uzaktan algılama, CDR 
(konuşma kayıtları)
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Dünyada Kamu Büyük Veri Uygulamaları

1. Trafik Yoğunluğu Takibi Projesi

Sektör: Ulaştırma

İçerik: Hollanda İstatistik Bürosu, tüm yollarda bulunan sensörlerden gelen verileri toplayarak yolların kullanım 
oranlarını ortaya çıkartmıştır. Sensörler önünden geçen her aracın tipini (araba, kamyon ve benzeri) ve hızını 
algılayarak merkezi sisteme bildirmektedir. Yapılan bu çalışmayla ulaşımda alınması gereken önlemler ortaya 
çıkmaktadır. Projede toplanan veri miktarının yüksekliği sebebiyle büyük veri teknolojileri tercih edilmiştir.

2. Sosyal Medya Analizi

Sektör: İletişim

İçerik: Hollanda İstatistik Bürosu, ülke halkının %70’nin kullandığı Twitter ve benzeri sosyal medya sitelerinden 
topladığı verilerle halkın genel olarak ne üzerine konuştuğunu analiz etmiştir. Bunun yanısıra duygu analizi 
yaparak genel olarak halkın mutluluk düzeyini ortaya koymuştur. Bunun yanında ayı analizlerde ekonomik 
durum ve benzeri konular üzerinde halkın düşüncesi meydana çıkmıştır.

Proje: Prematüre Bebek Takibi [2]

Sektör: Sağlık

İçerik: Ontario Üniversitesi her gün, erken doğan bebeklerden (prematüre) yaklaşık 100 milyon adet veri 
toplayarak, analizini en hızlı şekilde gerçekleştiriyor. Bunun sonucunda, hasta muayenesi sırasında erken 
teşhis edilen değişimler, bir hastalık durumuyla ilişkilendirilebiliyor.

3. Akıllı Şebeke Analizi 

Sektör: Enerji

İçerik: Tennessee Valley Authority, sayısı 1.5 trilyon olan akıllı şebeke verilerinin analizi için bir sistem 
geliştirdi. Sonuç olarak kurum, güç şebekesi arızaları üzerine yapılan analizler ile verimliliği arttırmaktadır. 
Doğal kaynakları koruyan üst düzey analizlerle tahminlemeler gerçekleştiriyor.

4. Görüntüleme Tanı Hatalarının Azaltılması

Sektör: Sağlık

İçerik: Asya Sağlık Bürosu, hasta görüntüleme verilerini Hadoop üzerinde tutup analiz ederek radyoloji ve 
patoloji uzmanlarının hem daha hızlı hem de daha az hata yaparak teşhis koymalarını sağlamıştır.

5. Suç Önleme Projesi 

Sektör: Güvenlik
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İçerik: New York Polisi 911 kayıtlarını, yakalamaları, suçlu bilgilerini ve coğrafi verileri gerçek zamanlı olarak 
işleyerek günler sürebilen analizleri dakikalar içinde tamamlayarak suç oranını azaltmaya başlamıştır.

6. Su Kaynaklarının Takibi

Sektör: Çevre

İçerik: Beacon Enstitüsü, Hudson Körfezi’ne yerleştirdiği sensörlerle topladığı biyolojik, fiziksel ve kimyasal 
verileri meteorolojik verilerle birleştirerek araştırmacı, kamu ve eğitimcilere sunmaktadır. Toplanıp analiz 
edilen bu verilerle olası çevre felaketleri ve anlık değişimlerin daha hızlı fark edilmesi sağlanıyor.

7. Suç Önleme 

Sektör: Güvenlik

İçerik: Amerika’da “Önleyici Polis Hizmetleri” olarak adlandırılan ve Seattle, Los Angeles gibi şehirlerde 
uygulanan yapılandırmalar 4 aylık bir süreçte cinayet oranını yüzde 12 gibi bir miktarda düşürmüştür. Yüzde 
26 gibi bir düşüş ise hırsızlık üzerinde gerçekleşmiştir. Vancover polis bölümünün benzer uygulaması bir 
hizmet, suçun nereye yönlendiğini göstermiş, hatta birçok durumda engellenmezse gerçekleşeceği durumlarda 
sonlanmasını sağlamıştır. Mülki suçlar şehir genelinde 1000 yerleşimde %24 oranında düşmüş, şiddetli suç 
oranlarında 2007 senesinden 2011 e kadar %9 azalmıştır. İşlenen büyük veri; sadece suç içeren verilere sahip 
olmakla birlikte, eğilim yönünü ve suçun açığa çıkabileceği bölgeyi tam olarak bulabilmiştir. Seneler içinde 
gerçekleşen suçların haritalandırılması ve suçlu hareketlerinin takibi sonucunda polis, oluşabilecek suçlara 
karşı bir öngörüye kavuşmuştur.

8. Siber İstihparat

Türkiye’de Kamu Büyük Veri Uygulamaları

Kamu sektörü büyük veri konusunda araştırmalara başlamıştır. Öncü bir kısım bakanlık ve kamu kurumları 
şu anda büyük verinin sağladığı imkanlar ile neler yapılabileceğini görmeye çalışmaktadır. Şu an için aktif 
olarak büyük veri üzerine kurgulanmış bir kamu projesi bulunmamaktadır. Ancak Kalkınma Bakanlığı 2014-
2018 Onuncu Kalkınma Planı 412. maddesinde “Açık kaynak kodlu yazılımlar, büyük veri, bulut bilişim, yeşil 
bilişim, mobil platform, nesnelerin interneti gibi ürün, hizmet ve yönelimler değerlendirilerek kamu için uygun 
olabilecek çözümler hayata geçirilecektir.” hedefi yazılmıştır.

Ayrıca Kalkınma Bakanlığı 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı 50. Eylemi “Kamuda 
Büyük Veri Pilot Uygulaması Gerçekleştirilmesi” 2014-2016 yıllarında tamamlanması planlanmıştır. Bu eylem 
ile büyük verinin ekonomik değere dönüşmesi sağlanması ve sosyal güvenlik, sağlık, vergi, güvenlik gibi 
alanlar başta olmak üzere kamuda büyük veri uygulamalarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca bu eylemin 
hayata geçirilmesiyle kamu kurum ve kuruluşları tarafından büyük veri alanında pilot uygulamalar hayata 
geçirilecek ve kamu verisi kullanılarak sosyal güvenlik alanında büyük veri pilot uygulamasının geliştirilmesi 
ve başarı örneklerinin oluşturulması bu teknolojilerin Türkiye’de yaygınlaştırılmasına öncülük edecektir. 
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sorumlu kurum olarak tespit edilmiş olup TUBİTAK ve TÜRKSAT işbirliği 

yapılacak kuruluşlar olarak yazılmıştır.

SGK, toplamış olduğu büyük miktardaki yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler üzerinde çeşitli analizler 

yaparak verimliliği artırmak, kayıp-kaçak oranlarını düşürmek ve hizmet kalitesini yükseltmek için büyük veri 

konusunda çalışmalara başlamıştır.

Eylemin uygulama adımları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

•	 Sosyal güvenlik alanında büyük veri uygulamaları belirlenecektir.

•	 Büyük veri uygulama alanları ile ilgili fayda ve maliyet analizleri yapılacaktır.

•	 Fayda ve maliyet analizine göre öncelikli alanlar ve gereksinimler belirlenecektir.

Büyük verinin kamudaki kullanım alanları hakkında ilgili kamu çalışanlarının eğitilmesi ve büyük veri 

alanındaki bilinç artırılacaktır.
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NASIL ?

 İstatistik

 Olasılık

 Diferensiyal

 Linear cebir

 Algoritmalar

 Programlama

ALTERNATIF (MODERN) YAKLAŞIM

•	 Yeni problem çözmeye yaklaşım

•	 Belirli problemi için genel bir parametreli model oluştur

•	 Bu modelin parametreleri mevcut verilerden tahmin et

•	 Müdahalenin sonucunu bu Modelden tahmin et

BÜYÜK VERİ “TEOREMİ”

 Veri miktarı büyük olduğunda, basit modellerin performansı ve çok karmaşık model performansı arasında 
büyük fark yoktur!
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BÜYÜK VERİ İÇİN MAKİNE ÖĞRENME ALETLERİ

 Kümeleme

 Regresyon

 İlişkisel kural madenciliği

 Sınıflandırma

 Bayes tahmini

 En yakın eşleştirme

 Karar ağaçları

 Boyut azaltma

 Yapay sınır ağları
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SONUÇ

Büyük Veri birçok otorite tarafından çağımızın petrolü olarak ifade edilmeye başlanmış olup; bu platform 
sayesinde bugün artık devasa büyüklükteki veriler analiz edilerek insanların, şirketlerin, devletlerin, 
araştırmacıların hayatlarında değişiklikler meydana getirmektedir.

Büyük veri çağın yeni bilimi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Fakat büyük verinin toplanmasından 
öte analizi ancak istatistik tekniklerle yapılabilmektedir.  Bu çalışma büyük veri kavramındaki depolamanın 
aksine analiz amaçlı istatistiki uygulamaları analiz amaçlı olarak hazırlanmıştır.
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TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YENİ ANLAYIŞ:  NETLİK OYUNU BOZAR

Hande OBA

Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Sakarya/ Türkiye

Öz:  Büyük iki dünya savaşı sonrasında artan siyasi kargaşa, irrasyonalite, savaşın verdiği zarar ve meydana 
gelen yıkım, içinde barbar bir anlayış barındıran modern totaliter rejimler, kitle iletişiminin ortaya çıkması 
ve propagandalar yoluyla sistematik olarak kullanılması psikolojik ve politik kavramların arasındaki bilgi 
akışının hızlanmasını gerektirmiştir. Politika ve psikoloji arasında oluşan veri alışverişi, realizme göre analiz 
edilen devletlerin dış politika hususuna da farklı bir boyut getirmiştir. Jeopolitik, ulusal özellikler ve devletin 
dış politika davranışlarının dış politika analizi yapılırken yeterli olmadığı düşüncesi anlaşılırken, devletle ilgili 
içsel unsurlar, toplum sosyolojisi, liderlerin psikolojik davranışları ve söylemler gibi farklı yöntemlere de 
başvurulması gereği gündeme gelmiştir. Bilişsel yaklaşımın dış politika analizine dahil olması ile birlikte 
dış politika analizi yapılırken, karar vericinin yani siyasi liderin karar verme süreçlerinin ve davranışlarının 
temelinde yatan etkenler oldukça farklı motivasyonlara dayanmakta olduğu söylenebilir. Karar vericinin yani 
siyasi liderin anlayış ve algılamalarından oluşan inanç sistemi hem içinde bulunduğu siyasal kültürü hem de dış 
politika anlayışını büyük ölçüde değiştirmektedir. Bilişsel yaklaşımın dış politika analizinde karar vericinin dış 
politika üzerindeki etkisini dış politikayı açıklama da önemli bir argüman olduğu kabul edilebilir. Bu teoriler 
ışığında Ak Parti’nin iktidara gelişi ile birlikte değişen ve dönüşüm yaşayan Türk Dış Politikası anlayışının son 
dönemde “ Netlik oyunu bozar” tezi ile şekillendiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Dış Politika Analizi, Türk Dış Politikası, Karar Verici, İnanç Sistemi, Bilişsel Teoriler, 
Operayonel Kod Analizi, İçerik Analizi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

İlk olarak devletlerin dış politika yaklaşımındaki çetrefilli durumu açıklamak için mikro seviyede olan 
gelişmeleri anlamamız gereğini ortaya koyan Waltz ile bilişsel yaklaşımın dış politika analizindeki yerinin 
gündeme geldiği söylenebilir(Waltz,1959). Bilişsel teoriler siyasi karar vericinin inançlarını incelemektedir. 
İnanç kavramından kastedilen karar alıcı konumunda olan liderin dünya ve çevresi hakkında sahip olduğu 
anlayış ve algıların bütünüdür. İnanç kavramını analizin merkezine koyduğumuzda karar vericinin inançları ve 
uluslararası politika arasındaki farklı etken mekanizmaları ve etkileşimi anlamak kolaylaşacaktır.  

Dış politika çalışan akademisyenler dış politika davranışını açıklamak için çeşitli çerçeveler geliştirmişlerdir. 
Bunlardan en etkili olan isimlerden biri de neorealist yaklaşım ile Waltz(1959)’dur. Neorealist yaklaşım yani 
analiz düzeyleri çerçevesi ile uluslararası politikada savaşın üç farklı boyutundaki ayrımı ele almıştır. İlk 
olarak uluslararası eylem hareket bireysel liderlerin davranışları ve kavramların bir ürünüdür. 
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İkinci olarak Uluslararası ilişkilerde eylem toplumların ve devletlerin kendi karakterlerine bağlıdır. Üçüncü 
boyut ise uluslararası eylem,anarşik uluslararası sistem içerisinde güç ve coğrafi açıdan milletin ilgili 
durumuna bağlıdır. Waltz ilk boyutu gözden çıkarıp üçüncü boyuta odaklanmıştır. Bu araştırmada Waltz’un 
aksine ilk boyutu merkeze alarak bir inceleme yapılacak, Türk dış politikasının yeni anlayışı üzerine çıkarımlar 
yapılacaktır. 

Dış politika analizinde ulus-devlet altı analiz seviyesinin kullanılmasını savunan 1954 tarihli çalışmalarında 
Snyder, Bruck ve Sapin dış politikada karar alıcıların tercih ve algılarını içeren karar alma sürecine 
odaklanmışlardır(Snyder,Bruck ve Sapin, 1954). Onlara göre liderlerin kişisel özellikleri devlet davranışını 
etkilemektedir. Bilişsel argümanların dış politikada karar alma sürecinde incelenmeye başlamasıyla 
geleneksel yaklaşımlarda gözden kaçan faktörler de önem kazanmıştır. Realizmin değişkenlerine karşı devlet 
politikalarının hareketlerinin kaynağınn bireylerin ve bireysel grupların olduğu kanısı hakimdir. Dış politikada 
karar almada karar vericinin inançlarını ve düşünceleri dış politikayı açıklamada bağımsız değişkenler gibi 
görünse de inançların dış politika sürecini nasıl şekillendirdiğini anlamak için diğer değişkenler de göz önünde 
bulundurulmalıdır. Dış politika kararlarını ve eylemlerini açıklama da son derece önemli olan da inançlar ve 
düşüncelerle etkileşimde olan buna müdahil olan iç ve uluslararası değişkenlerdir. 

Dış politika da bilişsel yaklaşıma dair birçok eleştirinin gelmesi olasıdır. Karar vericilerin birtakım bürokratik 
birimler tarafından kısıtlanması, bürokraside var olan kurumsal hafıza, yükümlülük ve taahhütlerin önceliği 
politikaları, bürokratik eylemsizlikler karar vericinin ya siyasi liderin inançlarının çıktılarını ve bilişsel sürecin 
politika üzerindeki etkilerini kısıtlamaktadır. Bu nedenle dış politika iç işlerinin kurumları, ideolojileri ile 
yürüyen ve sadece hükümetin ya da yönetimin yetkisi dâhilinde olan bir konu gibi görünebilir. İsimlerin ve 
yüzlerin değiştiği ama çıkar ve politikaların başkalaşmadığı sürekliliği olan hükümet politikalarına dayandığı 
söylenebilir. Devletin dış politikası, yerleşmiş dış politika kültürünün bir siyasi liderin değişimi ile bir gecede 
değişemeyeceği muhakkaktır.  Yeni lider bu öğrenilmiş politik tavrı zamanla kendi fikrine, anlayışına yakın 
olan, uyumlu çalışabileceği arkadaşlarını seçerek değiştirebilir. 

Lideri karar alma da destekleyen bir bürokratik yapının onayı ile karar verici inançları, fikirleri ve öncelikleri 
doğrultusunda devletin durduğu yeri, ulusal konumunu şekillendirebilir. Karar alıcı konumundaki siyasi liderin 
inanç sistemi bu yaklaşıma göre dış politika açısından belirleyici konumdadır.

AMAÇ

Türk dış politikasının yeni anlayışı ve Ak Parti iktidarı ile değişen, dönüşüm geçiren Türk Dış politikasının 
yeni mekanizmasını bilişsel teoriler ışığında analiz etmeden önce dış politika analiz seviyelerinden biri olan 
birey seviyesinde analiz çatısı altında inanç, politika üzerindeki etkisi, karar alıcının inanç sistemi ve etkileri 
hakkında özetlenmiş bir teorik bilgilendirmede bulunmak faydalı olacaktır. Bilişsel teoriler, liderin gerçeklik 
algılarını şekillendirilerek  liderlerin kararlarını aktif olarak yönlendirmektedirler(Schafer ve Walker, 2006). 
Bu çalışmanın amacı; karar alıcıların son dönem Türk Dış Politikası’ndaki etkisini anlamak için  onların inanç 
sistemleri, duyguları gibi psikolojik unsurları tanımlamak, bilişsel teori çerçevesinde incelemektir. Bu teorik 
çerçeve; Ak Parti ile değişen Türk dış politikası anlayışını anlama açısından yararlı olacaktır. 
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KAPSAM

Dış politikada karar alma sürecinin dört bileşenden oluştuğu söylenebilir. Bunlardan ilki karar problemini 
tanımlamak, sırasıyla seçenekleri aramak, bir tanesini seçmek ve bu seçeneği uygulamaktır(Mintz ve DeRouen, 
2010). Bu sürecin en önemli parametrelerinden biri de karar alıcının duygularının hangi şartlar altında 
şekillendiği yine karar alıcının inançları doğrultusunda dünyayı nasıl algıladığıdır. Duygular hem psikolojik 
hem de fiziksel bileşenlerden oluşmaktadır.

 Bireyler başkalarına karşı olan psikolojik bakış açılarını “hisler” olarak tanımlamaktadır. Bu hisler 
bazen fiziksel değişimlerle birlikte de oluşabilmektedir. Duygular spontane gelişen reaksiyonlar olarak 
varsayılabilir(Breuning,2007). Duygular toplumların sosyal normları ve kültürlerine göre farklılıklar 
göstermekte olup psikolojik unsurlar karar vericinin siyasi liderin dış politika davranışını etkilemektedir. 
Jervis, Uluslararası Politikada Algılama ve Yanlış Algılama adlı çalışması ile psikolojik unsurlara uluslararası 
ilişkilerde önemli bir yer vermiştir(Jervis, 1976). Dış politikada karar alma sürecine etki eden psikolojik 
unsurlar; bilişsel tutarlılık, karar vericinin zihninde, acil çözülmesi gereken sorunlara karşılık gelen 
düşüncelerim tümü, duygular, imaj, inanç sistemi ve şema, analoji ve öğrenme, liderin kişiliği ve liderlik 
stili olarak sıralanabilir(Mintz ve DeRouen, 2010). Bu çalışmanın, siyasi liderin dış politika yapım ve karar 
sürecindeki etkisini bu teoriler çerçevesinde anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırken odak noktasının liderin 
inanç sistemi bilişsel süreçleri olduğu söylenebilir. İnançlar karar verme sürecini yöneten siyasi liderin dünya 
hakkındaki anlayış ve algılarından meydana gelmektedir. İnançlar; gerçekliğin öznel temsilleri olarak ifade 
edilebilmektedir(Walker ve Schafer,2006). Kişinin çevresini anlaması, çevresi hakkındaki görüşleri yorumlaması 
ve yapmış olduğu çıkarımlarıdır. İnançlar kapsayıcı ve bireysel olup inanç sistemi de bu çıkarımların, bireyin 
kendisi ve çevresi hakkında sahip olduğu görüşlerin, bilginin tamamıdır. Karar alma süreci bağlamında liderler 
objektif gerçekliğe reaksiyon göstermezken kendi inanç sistemlerinde filtreledikleri öznel gerçekliğe tepki 
verirler(Renshon,2008). Bu anlayış ve inanç sistemine Operasyonel Kod adı verilmiştir. Operasyonel Kod 
analizi bir siyasi liderin inanç sisteminin özüne odaklanan, siyasi liderin insani ilişkilerinde yetki kullanımını 
hesaba katarak ne istediğini, ne bildiğini ve ne hissettiğini, dış politika kararlarını davranışlarına odaklanarak 
açıklamaya çalışan bir yöntemdir.. Operasyonel Kod Alexander George tarafından(1969) araçsal ve felsefi 
inançlar olmak üzere on soru ile tanımlanmış, inançlar operasyonel kod analizinin merkezini oluşturmuşlardır.

Felsefi inançlar; liderin –karar vericinin- dünyayı nasıl algıladığı ve bu dünyada kendi rolünü nasıl tanımladığı 
ile ilgilidir. Araçsal inançlar ise liderin kendi siyasi hedefleri doğrultusunda yapmış olduğu tercihleri 
belirtmektedir.

YÖNTEM

Operasyonel Kod Analizi  kantitatif  bir yöntem olup  bir içerik analizi çalışmasıdır. İçerik analizi esasen 
kodlamaya dayalı siyasi aktörlerin kişilik özelliklerinin anlaşılmasında ve liderlik analizi çalışmalarında 
kullanılan bir yöntemdir. Operasyonel Kod Analizi’nde VICS(Verbs in context system) olarak bilinen felsefi 
ve araçsal inançları anlamak için sorulan sorulara kantitatif karşılıklar bulan bir içerik analizi yöntemidir. 
VICS  siyasi liderin belirli bir uzaklıktan değerlendirilmesi dahilinde kişilerin resmi konuşmalarına bunlar 
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bildiri, röportaj, basın toplantıları  veya özel açıklamalarındaki kelimelere odaklı, fiilerin amacı, zamanı, 
hedefi(nesne) üzerine kurulu olan  bir yöntemdir.

BULGULAR

Karar vericinin inanç sistemi politik tercihlerini ve inançlarını belirlemekte karar vericinin amaçları üzerinde 
etkili olmaktadır. İnanç sistemi sabit değildir. Dinamik bir yapıya sahip olup inanç sistemi yeni gelen bilgi ile 
etkileşim halinde olup, yeni gelen bilgi doğrultusunda değişiklik gösterebilmektedir. Rokeach inanç sistemini 
kişinin belirli bir zamanda kendi dünyasında kabul ettiği benimsediği inançların, beklentilerin, hipotezlerin bir 
sunumu olarak tanımlanabilir(Rokeach,1960:33) İnanç sistemi bütünüyle bilişseldir. İnançlar beklentilerimizi 
oluşturur. Bir olay meydana geldiğinde, olayı kendi beklentilerimize istinaden yorumlarız. Bu nedenle dünya 
görüşü bazen tutarsız ve çelişkili olabilir. Dış politika analizi yaparken iç siyasal faktörleri, sistemi de karar 
verici ile bütün bir çerçeve içinde yorumlamak yerinde olacaktır. İnançlar, aktörün yani karar alıcının kimliğini 
belirler. 

Uluslararası politika ve iç siyasette aktörün  neyi hedeflediğini tanımlamaktadır. İnançlar ve düşüncelerin 
uluslararası politikada güç açısından derin bir etkisi vardır. Uluslararası ilişkilerde düşüncelerini açıkça söyleyen 
karar vericilerin ellerinde büyük bir koz vardır. Aktif olarak inançlar, liderin gerçeklik algısını şekillendiren, 
çevreden gelen önyargılı bilgiyi ve bilişsel yapıyı oluşturan kararlara yol göstermektedir. İnançlar hem nedensel 
hem esas otonom etkisi olan bağımsız değişkenler olarak görülebilir. Bu nedenle dış politika analizi yapılırken 
daha sağlıklı bir tahlil için bilişsel teorilerin değerlendirilmesi yol gösterici parametrelerden biri olabilir.

SONUÇ

Türk dış politikasının son dönemi bu veriler yordamıyla analiz edilecek olursa köklü bir değişim ve dönüşüm 
yaşayan dış politika da “ süreklilik ve değişim” kavramından ziyade “değişimdeki süreklilik” hususu daha 
anlamlı olacaktır. Ak Parti döneminde dış politikayı belirleyen hususlardan en önemlisi siyasi liderlik ve 
siyasi liderin tanımlamış olduğu devlet kimliği söz konusu olabilir. Siyasi liderlik yani liderin-karar vericinin- 
dünyayı nasıl algıladığı, sistem ve jeopolitik ile olan ilişkisi Türk dış politikası açısından belirleyici olmuştur. 
Cumhuriyet tarihinden bu yana değişmeyen siyasi lider profili Özal dönemi ile dış ve iç politikada kapsamlı 
bir değişim yaşamış zira bu değişimde süreklilik olmamıştır. Özal’dan sonra köklü değişim onun oluşturduğu 
zemin üzerinden Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi liderliğinde gerçekleşti. Güvenlik eksenli bir 
politikanın yerini daha idealist, işbirlikçi bir politika aldı. Sivil-asker ilişkileri yeniden tanımlanırken dış 
politikada yeni bir eğilim gündeme geldi. Ak Parti’nin iktidara geldiği ilk yıllarda Recep Tayyip Erdoğan’ın 
siyasi liderliğinde yeni bir dış politika anlayışı oluşurken karar verici olarak Erdoğan iç siyasi aktörlerden 
bağımsız bir söylem geliştirmeyi tercih etmedi. Katılımcı ve çoğulcu demokrasi anlayışını Ak Parti hükümeti 
içinde de karar alma dış politika yapımı sürecine yansıttı. 

Karar verici olarak gruplarının inanç sistemi ve fikirlerine de önemli ölçüde yer vererek geliştirilen dış 
politika anlayışını onayladı. Davutoğlu’nun Türk dış politikası açısından önemli ve birleştirici gördüğü tarih 
ve coğrafya unsurunu dikkate alarak tarihi geçmişi ile komşularıyla yakınlaşan işbirliğine yönelik bir dış 
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politika geliştirdi. Davutoğlu’nun stratejik derinlik prensiplerinin vücut bulduğu 2002-2010 yılları arasındaki 
“medeniyetçi gerçekçilik” perspektifinden oluşan kayma ile 2010 yılından itibaren daha çok “ahlaki realizm” 
yaklaşımına dayalı bir dış politika anlayışı ve tatbiki söz konusu olmuştur(Keyman, 2017).

 Özellikle son dönem dış politika anlayışını, siyasi liderliğinin vermiş olduğu insiyatif ve sorumlulukla kendi dış 
dünya algısına ve inanç sistemine göre şekillendiren Erdoğan’ın “ Netlik Oyunu Bozar” içerikli bir perspektif 
geliştirdiğini söylemek yerinde olacaktır. Davutoğlu’nun tanımladığı komşularla sıfır problem, coğrafya ve 
tarih unsurunu temel alarak işbirliğini vurgulama yerini çatışmanın varlığını kabul eden ve sahnesini buna göre 
dizayn edecek olan rasyonel bir anlayışa bırakmıştır. Gelişen olaylara verilen tepkiler bu coğrafyada kendi 
siyasi sahnenizi dizayn  etmektedir.  Coğrafi yakınlığa göre değil coğrafyadaki değişen konjonktüre göre bir 
politika Erdoğan’ın siyasi liderliği için esas olduğu söylenebilir. 

Konjonktürel olması Erdoğan’a proaktif politikada avantaj kazandırmıştır. Değişimde süreklilik algısı ve tavrı 
bu coğrafyada gelişen olaylar açısından doğru bir dış politika tavrıdır. Bu dönemde işbirlikçi arabuluculuk 
görevini zaman zaman üstlenen ama daha rasyonel bir siyasi liderlik sergileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan dış 
politikada etkinliğini göstermektedir. Ak Parti’nin ilk yıllarında geliştirdiği ekonomik temelli dış politika 
anlayışı Erdoğan için liberal davranış bölgesel ve küresel işbirliklerinde ilk sıralara çıkmıştır. Erdoğan 
tüm dış politika tavrını, çatışmacı olarak nitelendirilen aslında dış siyasi tuzaklara düşmemek için edindiği 
“Netlik oyunu bozar “ perspektifi ile   belirlemiştir. Benimsemiş olduğu dış politika anlayışı Türkiye’nin 
gerek AB ve ABD hegemonyası karşısında gerekse Ortadoğu’da kendi devletinin güvenliğini tehdit eden 
iç savaşlar karşısında Türkiye’nin elini güçlendirmiştir. Erdoğan;Suriyeli mülteciler konusunda AB ‘nin 
ekonomik yardımı olacağı garantisi ile mülteciler konusunda net bir tavır geliştirememişti. AB sürecinde bu 
tavrın olumlu olacağını düşündü ama net olamayışı hem iç hem dış politikada Türkiye’yi çok sıkıntılı bir 
döneme sürükledi. Kriz sırasında göstermiş olduğu siyasi davranışlar onu günlük siyasi tavrından daha iyi 
tanımlamasını sağladı ve manevra kabiliyeti ile AB’ye karşı net bir tavır aldı, ilişkileri normalleştirmek için 
uğraşmak yerine net bir dış politika tavrı geliştirdi. AB buna karşılık Türkiye’yi tehdit eden terör örgütlerini 
destekleme ve üyeliği rafa kaldırma yolunu seçti açıkça bu tavrını ortaya koydu normalleşmesi için uğraşılan 
ilişkiler yolunda netlik oyunu bozdu. Türkiye bir tuzağın içinde olduğu hem kendisi gördü hem de bunu 
uluslararası arenada dünyanın gözü önünde resmîleştirmiş oldu. Yine ABD’ nin Türkiye’nin tüm uyarılarına 
rağmen Suriye’de PYD ile işbirliği içinde olması, sınırları içinde FETÖ mensuplarını barındırması, hegemon 
tavrı ile bölgeyi karıştırmaya çalışmasına karşı net bir siyasi liderlik yaparak ABD’nin haydut devlet yüzünü 
gerçek hedeflerini ortaya koymuş oldu. Yine 17-25 Aralık sürecindeki kararlı ve net duruşu özellikle bu paralel 
devlet yapılanmasına karşı göstermiş olduğu kararlılık ve netlik; 15 Temmuz darbe girişimini engelledi. Bundan 
sonraki aşamada Erdoğan’ın siyasi liderliğinde atılması gereken adım yönün ve yöntemin ayrı düşmemesidir. 
Netlikten uzaklaşma   kaotik bu siyasi ortamda zarar getirecektir. 

Türk dış politikasının tarih boyunca değişmeyen yumuşak gücü olan ahlaki ve insani tarafı; çatışmacı siyasi 
ortama, siyasi rakiplerine rağmen siyasi hedeflerini gerçekleştirme konusunda engel teşkil etmemiştir. Kişinin 
hizmet edeceği bir davaya kendini adaması o yolda kendini gerçekleştirmesidir. Siyasi hayatını bu anlayışa 
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inanarak anlamlandıran bir siyasi liderlik gerek dış gerek iç politikada Erdoğan’ın en büyük motivasyonu 
olmuştur.
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20 VE 21yy DA KIRIM TÜRKLERİNİN VATAN MÜCADELESİ 

(KTMHT, Dönüş, Kırım Tatar Milli Meclisi, Vatandaki Kurumlar, Diasporadaki Kurumlar, Yeniden İşgal, 
Varoluş Mücadelesi)

Kutluk Kağan SÜMER

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Kırım Türkleri 2. Dünya savaşından sonra yaşadıkları 1944 sürgününden sonra uzun bir milli mücadele 
vermiş nihayet sürgün edildikleri vatanları olan Kırım’a 1989 yılından itibaren kitleler halinde dönmeyi 
başarmıştır. Burada teşkilatçılıkları ve azimleri önemli yer tutmaktadır. Kırım Tatar Milli Hareketi Teşkilatı 
(KTMHT) gerek sürgünde var olmada gerekse sürgünden dönüşte önemli bir rol oynamıştır. Vatan’a dönüşle 
birlikte oluşturulan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) ve Kırım Tatar Milli Hareketi Teşkilatı (KTMHT) 
2014 yılındaki yeniden işgal süreciyle kapatılmış Kırım Türkleri üzerinde yeniden siyasi ve insani ağır baskılar 
başlamıştır. Her iki teşkilatın da liderlerinin bir kısmı tutuklanmış bir kısmı ise vatanlarına sokulmamaktadır. 
Kırım Türklerinin 1944 sürgününden sonra öne çıkan isimleri dünya tarafından tanınan milli kahramanları 
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve ardından gelen çalışma arkadaşı ve yeni Kırım Tatar Milli Meclisi başkanı 
Refat Çubarov olmuştur. Kırım Türkleri işgal sonunda yeniden teşkilatlanmaya çalışmış ve dünyaya seslerini 
gerek Kırım Tatar Teşkilatları Platformu gerekse Dünya Kırım Tatar Kongresi ile duyurmaya çalışmaktadır. 
Fakat her iki organizasyonda da Ukrayna’yla beraber hareket ve Ukrayna’nın eski toprak bütünlüğüne 
kavuşması temel dayanak noktası haline gelmektedir. Böylece Avrupa Birliği ve Dünya kamuoyu desteği 
sağlanmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kırım, Kırım Türkleri, Vatan Mücadelesi, Kırım Tatar Milli Meclisi, Refat Çubarov, 
Mustafa Cemiliyev

GİRİŞ

1939 yılında yapılan Sovyetler Birliği nüfus sayımı verilerine göre Kırım’da 1.123.806 kişi yaşıyordu. Bu 
sayının 557.449’unu Ruslar, 218.492’sini Kırım Türkleri ve 153.478’ini Ukraynalılar oluşturuyordu. Bölgede 
en az nüfus Litvanyalılara aitti (888 kişi) (Rapor, 1967) . II. Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği topraklarına 
da giren Alman orduları, Ekim 1941’de Kırım’a girmişlerdi.

Serov ve Kobulov tarafından 20 Mayıs 1944 de gönderilen telgrafta, sürgün operasyonun saat 16.00’da 
tamamlandığı ve toplam 180.014 kişinin 67 katara doldurularak sürgün edildiği, ancak bunlardan 63 
katarda bulunan 173.287 kişinin gidecekleri yerlere gönderildiği belirtilmekte, geriye kalan 4 katarın ise o 
gün gönderileceği ifade edilmektedir. Bunun dışında, Kırım rayon askerî komiserliklerinin askerlik çağında 
olan 6.000 Kırım Türkünü askere sevk ettiği haber verilmektedir. Ayrıca Beriya’nın emriyle Moskova 
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kömür madenlerinde çalışmak üzere 5000 Kırım Türkünün buraya gönderildiği bildirilmektedir (Bugay 
1991) . Bazı kaynaklarda bu rakam 188 426 (V.M. Broşçevan). bazı kaynaklarda ise 423 100 rakamı 
nakledilmektedir(Abdurahman Avtarhanov 1991)  E. Allworth’un tespitine göre, sürgün sonrasında hayatını 
kaybeden Kırım Türklerinin %46.2 oranında olması ve hayatta kalan %54’lük oranın ise 228.474 kişiye tekabül 
ettiğini belirterek, Kırım’da yaşayan Türklerin 423.100 kişi olduğunu ifade etmektedir (1988). 

Hayatta kalan Kırım aydınlarının ileri görüşlülüğü sayesinde aktivasyon gurupları tarafından sürgün sonrası 
bir nüfus sayımına gidilmiş ve hayatta kalan insanlar tespit edilmiştir. Özbekistan’a ait bir sayım aşağıdaki 
gibi özetlenmektedir. Sürgün edilen 238 500 Kırım Türkünün %86,4’ü kadın ve çocuktur. Bir buçuk yıl sonra 
hastalık siyasi zülüm ve moral işkenceleri neticesinde yerleştirilenlerden: Taşkent eyaletinde %41, Semerkant 
eyaletinde %54,7 ve Andican eyaletinde %46,1’i ölmüştür.

Tablo 1. Kırımdan Sürgün Edilmiş Kırımlılar ile İlgili İstatistik (Taşkent Davası, 1999)

Tablo 2. Sürgün Edilen Kırım Tatarlarının Bölgelere Göre Dağılımı (Krindaç. ve Turovskiy, 1993)

1967 yılında ilk defa değişik bölgelerden 6000 kadar Kırım Türkü Kırıma döndüyse de sadece 3 erkek 
ve iki aile başarılı olabildi diğerleri Sovyet Makamlarınca refüze edildiler. Kırıma sadece ziyaretçi olarak 
gitmek isteyenlere büyük zorluklardan sonra sadece 15 günlüğüne izin verildi. 1969 yılında BM insan hakları 
komisyonunun baskısıyla 11 Kırım Tatar ailesine daha Kırıma dönme hakkı tanındı.

Vatana geri dönmeyi ve millî-teritoryal muhtariyeti ihya etmeyi amaçlayan Kırım Tatar millî hareketinin 
bizzat sürgünün gerçekleştiği 18 Mayıs 1944 günü başlandığını söylemek mümkündür. Sürgün günü münferit 
olarak buna karşı koyanlar ve bu sebepten kurşuna dizilenler olmuştur. Bilâhare sürüdükleri yerlerden kaçma 
vakaları da görülmüştür. Bazı kimseler daha o yıllarda Sovyetler Birliği idaresine sürgünü protesto ettikleri 
yazılı müracaatlarda bulunmuşlar ve bundan dolayı cezalandırılmışlardır. (Kırımoğlu 2016)
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Bununla birlikte, Kırım Tatar Millî Hareketi’nin başlangıcını 1950’lerin ortaları olarak göstermek daha doğru 
olacaktır. Zira bu tarihten önce yani sürgünün ilk on yılı boyunca, Stalin rejiminin en gaddar şartları altında, 
sürüldükleri mecburî iskân mahallerinde insanların kitle halinde açlıktan, hastalıktan ve cebrî çalışmadan 
kırıldıkları bir ortamda her hangi bir teşkilatlı siyasi harekete girişilebilmesine imkân yoktu. (Kırımoğlu 2016)

Uzun yıllar süren Stalin dönemi baskılarının ardından ülkede baş gösteren destalinizasyon siyasetinin de 
etkisiyle, Kırım Türklerinin ileri gelenleri tarafından Taşkent’te bir Teşebbüs Grubu (İnitsiativnaya Gruppa) 
meydana getirildi. Grubun amacı Kırım Türklerinin toplu ve organize bir şekilde vatana dönmesi, milli 
özerkliklerinin yeniden tesis edilmesi idi. Bu grubun ilk girişimi, büyük ölçüde demokratikleştiğine inandıkları 
ülke yönetimine, vatanlarına dönebilmeleri için ricacı ve itaatkâr tarzda mektuplar kaleme alarak müracaatlarda 
bulunmaktı. (Özcan 2002)

İlk toplu müracaat 6000 kişinin imzasıyla Haziran 1957’de Yüksek Sovyet’e gönderildi. Ardından Mart 1958’de 
16.000 ve Ağustos 1958’de 12.000 kişinin imzaladığı dilekçeler Sovyetler Birliği’nin yüksek makamlarına 
gönderildi. Toplu dilekçelere en çok katılım1966 yılında sağlanmıştı. Belirtilen yıl Sovyet makamlarına 
gönderilen bir dilekçeye toplam 120 bin imza toplanmıştı. (Özcan 2002)

1962 yılında Kırım Türk gençlerinin bir araya gelerek bir cemiyet kurmak için teşebbüste bulunmalarında 
görmekteyiz. İleride Kırım Tatar Milli Hareketinin (KTMH) liderlerinden bir olacak Mustafa Cemiloğlu’nun 
konuşmacı olarak katıldığı bir toplantı sonunda, toplantıya iştirak eden Kırım Türk gençleri arasında 
vatana dönüş için Kırım Türk Gençlik Birliği kurulması hakkında geniş bir kanaat hasıl oldu. Ancak bazı 
provokatörlerin devreye girmesi ve toplantıdan birkaç gün sonra iştirakçilerden bir kaç kişinin tutuklanmasıyla 
bu teşebbüs bir düşünce olmaktan öteye gidemedi. Ayrıca bu toplantıya katılanlardan bazıları ya işlerinden 
atıldı ya da okullarından kayıtları silindi. Mustafa Cemiloğlu da çalıştığı fabrikadan çıkarılmıştı

Kırım Türkleri, hareketin gelişimi ve daha geniş kitlelere yayılması için iletişimin ne denli önemli olduğunun 
farkında idiler. Bu hususta, özellikle Kırım Türklerinin önde gelenleri tarafından daktilolarda yazılıp çoğaltılan 
bildirilerin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Bu yayınlar sayesinde hareket, gerek Sovyetler Birliği’nin 
diğer bölgelerinde yaşayan Kırım Türklerinin, gerekse hem Sovyetler Birliği’ndeki hem de yurt dışındaki 
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insan hakları temsilcilerinin dikkatini çekmişti. Hareketteki bu gelişimin bir tezahürü olarak Moskova’ya 
giden Kırım Türk temsilcilerinin sayısında da gözle görülür bir artış meydana gelmişti. Yapılan bütün baskılara 
rağmen azalması beklenen temsilci sayısı, gittikçe artarak 1967 yılı ortalarında 400 kişiye kadar ulaşmıştı. 
Bu temsilciler meselelerinin çözümü için Moskova’da resmi makamları ziyaret ediyor, onlara taleplerini 
içeren mektup/dilekçeler sunuyor ve geniş katılımlı gösteriler tertip ediyorlardı. Kırım Türkleri ayrıca 1 Mayıs 
1965’ten itibaren Lenin Bayrağı adlı bir dergi de çıkarmaya başlamışlardı. Ancak, Kırım Türkçesi olarak 
yayınlanan bu gazete, hareketin sesi olmaktan çok uzak, Özbekistan KP Merkez Komitesi, Yüksek Şurası 
ve Bakanlar Kurulunun bir organıydı. Yine de bu derginin Kırım Türkçesinde yayınlanmış olması önemli 
bir gelişmedir. Bu gelişme aynı zamanda geniş coğrafyaya ulaşabilen bir haberleşme kaynağının oluşması 
anlamına da gelmektedir.

Kırım Türklerinin aralıksız olarak sürdürdükleri faaliyetleri neticesinde, Sovyet devleti tarafından 5 Eylül 
1967 tarihinde yayınlanan bir kararname ile bu mazlum halkın itibarları iade edilmiştir. Adı geçen kararnamede 
1944 yılında vatanlarından sürülen Kırım Türklerine haksızlık yapıldığı itiraf edilmekte, o zamana kadar 
bu topluma uygulanan her türlü kısıtlamaların kaldırıldığı ve Kırım Türklerinin de diğer Sovyetler Birliği 
vatandaşlarının yararlandığı her türlü haktan istifade edebilecekleri belirtilmektedir. Bunun yanında onların 
seçme ve seçilme hakkına sahip oldukları, basın yayın organlarını kullanabilecekleri, devlet kademelerinde 
görev alabilecekleri ve her çeşit kültürel faaliyette bulunabilecekleri de kararnamenin hükümleri arasında 
yerini almaktaydı. Yine aynı gün yayınlanan bir başka kararname ile 28 Nisan 1956 tarihli Kırım Türklerini 
de ilgilendiren kararnamenin ikinci maddesinin hükmü ortadan kaldırılmıştı. Bu durumda Kırım Türkleri 
de diğer Sovyet vatandaşları gibi o zaman yürürlükte olan çalışma ve pasaport (ikâmet) kurallarına uymak 
şartıyla Sovyetler Birliği’nin her yerinde yaşama ve çalışma hakkına sahip olmuşlardı. Kararnamede dikkati 
çeken diğer bir husus ise, Kırım Türklerini tarif ederken kullanılan ibare olmuştur. Asırlardır kendilerine Kırım 
Türkleri (Tatarları) denilen bu topluluk, YSP kararnamesine göre “bir zamanlar Kırım’da yaşamış olan Tatar 
asıllı vatandaşlar” olarak adlandırılmakta ve onların artık Özbekistan ve sürgünden sonra yerleştirildikleri 
diğer bölgelerde “kök saldıkları” ifade edilmekteydi (Af Kararnamesi)

5 Eylül 1967 kararnamesinden önce Kırım’da oturum izni sadece şehirlerde ve büyük kasabalarda geçerliydi. 
Kırım’ın bozkır kesiminde yaşayanların büyük bir kısmında ise ikamet tezkeresi/pasaportun mevcut 
olmadığı ve burada yaşayabilmek için ikametgâh istenmediği bilinmektedir. Ancak kararnameden hemen 
sonra, Kırım’ın her tarafında ikamet tezkeresi/pasaportu olmayan herkese acil bir şekilde pasaport/ikamet 
tezkeresi dağıtılmıştı. Bunun bir tezahürü olarak, Kırım Türklerinin yürürlükteki çalışma ve pasaport/ikamet 
kanunlarına uymaları engellenmiş oldu. Kırımlı yetkililer, Kırım Türklerine çalışacakları bir iş olmadan ikamet 
izni ve ikamet izni olmadan da iş vermeyeceklerini beyan ediyor, doğan çocukların nüfus kayıtlarını, evlenen 
çiftlerin nikâh akitlerini dahi yapmıyorlardı. Ev satın almaya muvaffak olanlar ise buralara yerleştiler, ancak 
bu kişilerin karşılaştıkları asıl zorluk alım-satın işlemlerin resmiyet kazandırılmasında yaşanmıştı. Bu işlemler 
yapılmadan satın alınan evde yaşamak Sovyet yasalarınca “kanun dışı” kabul ediliyordu. Bu meseleyle ilgilenen 
mahkemeler de alım-satım belgelerinin yokluğu yüzünden satın alma işlemlerinin geçersiz olduklarına karar 
verince çoğu aileler satın aldıkları evlerden ve Kırım sınırlarından zorla çıkarıldılar.
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Kırım Türklerinin uzun yıllardır devam eden ve şiddet unsurları içermeyen mücadelesi artık Sovyetler 
Birliği’nde, özellikle insan hakları savunucuları tarafından takip ediliyor ve destek de buluyordu. Kırım Türk 
temsilcilerinin Moskova’daki faaliyetleri sırasında tanışma imkanı bulduğu insan hakları savunucuları arasında 
tanınmış bir çok Sovyet ilim adamı ve aydını da yer alıyordu. A. Kosterin, İ. Gabay, A. Saharov, T. Franko, 
M. Lisenko, P. Grigorenko gibi şahıslar, Kırım Türklerinin mücadelesinde onlara büyük destek ve yardımda 
bulunmuşlardı. 

21 Nisan 1968’de Kırım Türkleri Taşkent yakınlarındaki küçük bir kasaba olan Çirçik’te Lenin’in 98. 
doğum gününü ve geleneksel “Derviza” bayramını kutlamak için toplandılar. Toplantının asıl amacı Kırım’a 
geri dönme ve Lenin tarafından kurulan milli özerkliğin yeniden tesisi isteklerini bir kez daha yetkililere 
duyurmaktı. Ancak böyle bir gösterinin yapılmasına izin vermeyen Sovyet yetkilileri, aldıkları geniş güvenlik 
tedbirleri ile toplanan kalabalığı yüzlerinde gaz maskeleri bulunan polislerin sıktığı tazyikli ve boyalı sularla, 
zor kullanarak dağıttılar. Temmuz-5 Ağustos 1969 tarihleri arasında Taşkent’te yapılan ve “Taşkent Onu” olarak 
da anılan yargılama sürecinde KTMH’nin önde gelen üyeleri Sovyet karşıtı propaganda yapmakla suçlandılar 
ve yapılan mahkeme sonunda 1 ila 3 yıl arası ağır şartlı çalışma kampına gönderilmekle cezalandırıldılar. Diğer 
bir mahkeme ise, insan hakları savunucusu İ. Gabay ile Kırım Türklerinin liderlerinden Mustafa Cemiloğlu 
aleyhine açılan davalar hakkında idi. 6 gün süren yargılama sonunda her ikisine de “Sovyet karşıtı faaliyetlerde 
bulunmak” suçlarından 3’er yıl ağır hapis cezası verildi.
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Kırım Türklerinin yarımadada gitgide artan nüfusu ve faaliyetleri karşısında, Kırım’daki Sovyet yöneticileri 
yine baskı metotlarına müracaat etmişti. İkamet izni alamayan bazı Kırım Türkleri, polisiye baskılarla 
karşılaşmış, gece baskınlarıyla evlerinden zorla çıkartılmış ve Kırım’dan uzaklaştırılmıştı. Kırımlı yöneticilerin 
bu davranışları son derece üzücü ve feci bir olayın yaşanmasına da yol açmıştı. Musa Mahmut adlı bir Kırım 
Türkü 5 çocuğu ve eşiyle birlikte geldiği ve bir ev satın alıp yerleştiği Kırım’dan polis zoruyla çıkartılmak 
istenince, çocuklarının gözleri önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmıştı. Musa Mahmut’un ölümüyle 
sonuçlanan bu trajik olay dahi Kırımlı yöneticilerin Kırım Türklerinin yarımadadaki yerleşimini önleme 
gayretlerinin önüne geçememişti. Bu gayretlerin bir sonucu olarak Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu tarafından 
15 Ağustos 1978’de Kırım bölgesindeki pasaport/ikamet kurallarını düzenleyen bir kanun kabul edildi. Buna 
göre, yasal olmayan yollarla Kırım’a gelip yerleşen Kırım Türklerinin bölgeden çıkarılması için Kırım İçişleri 
Bakanlığı organlarına tam yetki verilmiş, ayrıca bu şahıslara evlerini satan veya kiraya veren yerel halkın da 
cezalandırılması hükme bağlanmıştı.

70 li yıllar Türkiye’de dış Türkler davasının Kırım Türklerinin milli mücadelesiyle sembolleşme çağıydı. 
Kırım Türklerinin Milli Kahramanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlunun haksız hapsi ve sürdürdüğü açlık 
grevleri Türkiye’de Türk milliyetçilerinden özelliklede ülkücülerden büyük tepki gördü. Defalarca Mustafa 
Abdülcemil Kırımoğlunun hapsi ve açlık greviyle ilgili gösteriler yapıldı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlunun 
vefatı haberi üzerine gıyabi cenaze namazları kılındı. Bütün bunlar Türk ve dünya kamuoyunun dikkatini Kırım 
davasına çekmiş oldu. Burada Türkiye’de yaşayan Kırım Türklerinden rahmetli Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 
gayretleri unutulmazdır.
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Özellikle 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren yoğunlaşan faaliyetler, Kırım Türklerini “zafere” taşıyan 
amiller olma yolunda önemli katkılar sağlamışlardı. Bunun yanında gerek dünyada gerekse Sovyetler 
Birliği’nde yaşanan sosyal ve siyasî değişikliklerin de Kırım Türklerinin vatana dönüş mücadelesine etki eden 
diğer unsurları teşkil ettiği görülmektedir.

Özellikle 1985 yılında Sovyetler Birliği’nin yönetim kadrosunda meydana gelen yenilikle Gorbaçev’in 
hakimiyete geçmesinin ardından, ülkede uygulamaya konulan “Perestroyka = Yeniden yapılanma” ve 
“Glastnost = Açıklık” politikası sonucunda Sovyetler Birliği’nin hemen her alanında köklü değişikliklerin 
meydana gelmeye başladığı bilinmektedir. Kırım Türklerine yönelik baskılar da bu dönemde ortadan kalkmaya 
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başlamış, hapishanelerdeki liderleri serbest bırakılmaya başlanmıştı. Mustafa Cemiloğlu da Aralık 1986’da 
tutuklu bulunduğu Magadan Hapishanesinden çıkarılarak özgürlüğüne kavuşmuştu.

Sovyet yetkililer Kırım Türklerinin temsilcileriyle görüşmelerde bulunmuşlar ve meselelerinin çözüleceği 
yönünde vaatlerde bulunmuşlardı. Ancak bunlar birer vaat olmaktan öteye gidememişti. Taleplerine müspet 
cevaplar alamayan Kırım Türk temsilcileri, bunun bir sonucu olarak seslerini daha yüksek ve farklı usullerle 
duyurmaya karar vermişlerdi. Bunu gerçekleştirmek için Moskova’da büyük bir miting tertip ettiler. 23 
Temmuz 1987 günü Sovyet rejiminin kalbi olarak kabul edilen Kızıl Meydan’da toplanan yüzlerce Kırım 
Türkü ve onları destekleyen Sovyet vatandaşları, Sovyetler Birliği’nde eşi benzerine az rastlanan bir miting 
gerçekleştirdiler. Mustafa Cemiloğlu’nun önderliğinde tertip edilen bu gösteri, orada bulunan yabancı basın 
mensupları tarafından bütün dünyaya aksettirilmiş ve tüm dünya kamuoyu tarafından ilgi ve dikkatle takip 
edilmişti. Mitingin devam ettiği bir sırada Sovyet resmi haber ajansı TASS tarafından bir duyuru yayınlanmıştı. 
Bu duyuruya göre, Sovyet yönetimi Kırım Türklerine “büyük haksızlık yapıldığını” kabul ediyor ve meselenin 
çözümü için bir devlet komisyonu kurulduğunu belirtiyordu.

14 Kasım 1989’da Sovyetler Birliği YSP tarafından kabul edilen deklarasyona göre, sadece Kırım Türkleri 
değil, daha önce kendilerine haksızlık yapılan bütün Sovyetler Birliği vatandaşlarının hakları kendilerine 
iade edilmiş ve bu haklar devlet garantisi altına alınmıştı. Sovyetler Birliği’nin en yüksek makamı tarafından 
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açıklanan bu deklarasyon ile Kırım Türklerinin ve vatanlarından uzakta yaşayan diğer toplulukların, özgürce, 
hiçbir sınırlama olmadan vatanlarına dönebilmeleri için bütün hukukî ve sunî engeller ortadan kaldırılmış oldu.

1987 yılında Kırım’a yerleşen Kırım Türklerinin sayısı 2300, 1988’de 19.3000 kişi iken, bu sayı 1989’da 28.000’e 
yükselmişti. 1 Mayıs 1990 itibariyle ise Kırım’da toplam olarak 83.116 Kırım Türkü yaşamaya başlamıştı.  
Bu arada daha önce Ukrayna’ya bağlı bir bölge olan Kırım, 12 Şubat 1991’de Ukrayna Cumhurbaşkanı L. 
Kravchuk’un imzasını taşıyan bir kanunla tekrar Özerk SSC haline getirildi.

Kırım Tatar Millî Hareketi’nin ve mücadelenin ağırlık merkezi tedricen Özbekistan’dan anavatana yani Kırım’a 
kaydı. Bütün engellemelere rağmen halk Kırım’a dönmeye devam ediyordu. Kırım Tatar Millî Hareketi 
iştirakçilerinin son büyük toplantısı olan Kırım Tatar Millî Hareketi teşebbüs gruplarının bütün Sovyetler 
Birliği çapındaki beşinci toplantısı 29 Nisan-2 Mayıs 1989 tarihleri arasında Taşkent oblastının (vilâyetinin) 
Yañıyul kasabasında yapıldı. Toplantıya katılanların oylarını ezici çoğunluğu ile mevcut teşebbüs grupları 
esasında Kırım Tatar Millî Hareketi Teşkilatı adında belirli sayıda üyesi, nizamnâmesi ve açık bir programı 
olan sosyal siyasi bir teşkilat kurulması kararı kabul edildi. Kırım Tatar Millî Hareketi Teşkilatı’nın Merkez 
Şûrası ve Başkanı bir yıllık görev süresi için gizli oyla seçildi. Kırım Tatar Millî Hareketi Teşkilatı Merkez 
Şûrası’nın bundan sonraki bütün büyük forum, toplantı ve kongreleri Kırım’da yapılacaktı. Kırım Tatarları 
birbiri ardından Kırım’a dönerlerken Teşkilatı’n Merkez Şûrası üyelerinin çoğunluğu da artık Kırım’a dönmüş 
bulunuyordu. Zaten, vatana dönen Kırım Tatarlarının her geçen gün artan sayısı ve mahallî idarecilerin onlara 
karşı giderek sertleşen tavrı Kırım’da çok daha teşkilatlı ve maksatları iyi belirlenmiş bir hareket yürütmeyi 
zaruri kılmaktaydı. (Kırımoğlu 2016)

Kısa süre içinde, Kırım’da Kırım Tatarlarının bulunduğu her yerleşim yerinde Kırım Tatar Millî Hareketi 
Teşkilatı’nın şubeleri teşkil edildi. Bu şubelerin temsilcileri iki haftada bir yahut şartlar icap ettirirse daha 
sık olarak toplanarak bütün yerleşim yerlerinden gelen bilgileri değerlendirmekte ve gereken kararları 
almaktaydılar. Bu suretle durumu kontrol altında tutmak, vatandaşların haklarını korumak, mahallî Sovyet 
idarecilerinin provokasyonlarını boşa çıkartmak ve aynı zamanda bazı yerlerde meydana gelme tehlikesi 
gösteren etnik çatışmaların önüne geçmek mümkün olmaktaydı. (Kırımoğlu 2016)

Bununla birlikte, Kırım Tatarlarının kitlevî dönüşüne bağlı olarak Kırım’daki mesken fiyatlarının fâhiş bir 
şekilde yükselmekte ve aynı sebepten sürgün yerlerini terk eden Kırımlıların satmak istedikleri evlerin fiyatları 
da düşmekteydi. Böyle olunca, Kırım Tatarlarının ev satın almak yoluyla Kırım’a dönmeleri çok zorlaştı. O 
zaman da, Kırım’a geri dönen Kırım Tatarlarına üzerinde kendi imkânlarıyla ev kurabilecekleri arazi payları 
tahsis edilmesi meselesi gündeme geldi. Kırım Tatarlarının mahallî idarecilere bu yöndeki bütün müracaatlarına 
boş arazi olmadığı cevabı verilirken, aynı zamanda Rus ahaliye bahçecilik yapmaları, ev ve daça (yazlık ev) 
kurmaları için hızla toprak dağıtımına başlandı. (Kırımoğlu 2016)

Kolhozlar, sovhozlar ve rayon idareleri Rusya’dan çeşitli kuruluş ve firmalarla onlarca anlaşma imzalayarak, 
onlara inşaat malzemeleri, yakıt ve başka mallar karşılığında Kırım’da mesken ve diğer binaların inşaatı için 
arazi tahsis ettiler. Bu gelişmeler karşısında, Kırım Tatar Millî Hareketi Teşkilatı Merkez Şûrâsı 9-10 Haziran 
1989 tarihli toplantısında Kırım’da kendisine ev inşa etmek üzere kendi iradesiyle arazi parseli işgal eden 
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Kırım Tatarlarına “her türlü yardım ve desteği gösterme” kararını aldı. Kırım Tatarları tarafından boş arazilerin 
bu şekilde ilk işgali vakası Ağustos 1989’da Bahçesaray rayonunda gerçekleşmiş ve bilâhare bütün Kırım’a 
yayılmıştır. Sovyet makamlarının buna cevabı Kırım Tatarlarının buralarda kurduğu çadırlara baskınlar 
düzenleyerek onları dağıtmak, cezâî takibâta geçmek ve tevkifler yapmak şeklinde oldu. Bazı hallerde, 
Kırım Tatarlarının kurduğu derme çatma evlere baskınlar düzenleyen mahallî idareciler bu baskınlara çevre 
köylerdeki Rus ahaliyi de celbetmeye girişerek (ne yazık ki, bunda başarısız oldukları söylenemez) geniş çaplı 
bir etnik çatışma tehlikesini doğurmaktan da çekinmediler. Mahallî gazeteler “Tatar ekstremistler”e ve Kırım 
Tatar Millî Hareketi Teşkilatı’na karşı linç duygusunu körükleyen yazılarla doluydu. (Kırımoğlu 2016)
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Bütün bunlara rağmen, Kırım Tatarlarının sarsılmaz azmi sayesinde işgal ettikleri toprakların büyük 
kısmı ellerinden geri alınamadı. Bu durumda mahallî yetkililer belirli bir müddet içinde bu fiilî durumu 
“kanunîleştirmeye” mecbur kaldılar. Sonraları zâten geri almaları mümkün olmayan bu parsellere işaret ederek 
Kırım Tatarlarına ne kadar çok arazi “tahsis etmiş” oldukları hakkında beyanlarda bulunacaklardı. Böylelikle, 
iki-üç yıl içinde on binlerce Kırım Tatar ailesi vatana dönmeye ve hiç değilse boş parseller üzerinde ikâmet 
ruhsatı almaya muvaffak oldu. (Kırımoğlu 2016)

26 Haziran 1991 tarihinde Akmescit’de Kırım Tatar Millî Kurultayı toplandı. Kurultay’a iştirak eden Kırım 
Tatar halkının temsilcileri Sovyetler Birliği’nde Kırım Tatarlarının yaşadığı bütün yerleşim yerlerinde yapılan 
seçimlerle belirlenmişti. Kırım Tatar Millî Kurultayı Kırım Tatar halkının iradesi hilâfına Kırım’da teşkil edilen 
muhtar cumhuriyetin meşru olmadığını ilân ederek, “Kırım Tatar Halkının Millî Egemenlik Beyannamesini 
kabul etti. Ayrıca, Kurultay’da gizli oyla yapılan seçimle Kırım Tatar halkının en yüksek temsil organı olmak 
üzere Kırım Tatar Millî Meclisi teşkil edildi.

Böylece, Kırım Tatar Millî Meclisi derhal Kırım’ın her yerinde mahallî millî idare organları olarak köy, kasaba 
ve bölge meclislerinin kurulmasına girişti. Kırım Tatarlarının Kırım’ın dışında geçici olarak yaşadıkları 
yerlerde ise vatana dönüşe yardım komiteleri kuruldu. (Kırımoğlu 2016)

Zaman zaman Kırımda çatışmalar devam etti 1994 yılındaki çatışmalar bunların en şiddetlilerinden olmuştur.
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İşgal Öncesindeki Demografik Yapı

2010 nüfus sayımına göre 1 954 000 kişilik kırım yarım adasının nüfusu Ruslar: %58,32; Ukraynalılar: %24,32; 
Kırım Tatarları: %12,1; Beyaz Ruslar: %1,44; Tatarlar: %0,54; Ermeniler: %0,43; ve Yahudiler: %0,22  

Diğer azınlık grupları: Polonyalılar, Moldovalılar, Azeriler, Özbekler, Koreliler, Yunanlar ve Karadeniz 
Almanları, Çuvaşlar, Romanlar, Bulgarlar ve Gürcüler ‘dir.

Şuan 300-350 bin Kırım Türk’ü vatanlarında yaşamaktadır. Kırım Türklerinin eski Sovyetler birliğindeki 
toplam nüfusları KTMHT tarafından 400-450 bin kişi olarak tahmin edilmektedir.
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Tablo 3.  2001 Yılında Kırımdaki Kırım Tatarlarının Nüfusu (2001 Ukrayna Nüfus Sayımı)

Yeniden İşgal ve Vatan Mücadelesi

Son 20 yılda Doğu Blokunun çöküşüyle beraber dünya dengeleri değişmeye başladı. Sovyetler Birliği gerek 
Balkan gerek doğu Avrupa gerekse Orta Asya coğrafyasındaki hedeflerinden nispeten vazgeçmek zorunda 
kaldı. Sovyetler Birliğinden boşalan coğrafyada gerek AB gerekse ABD yoğun bir şekilde söz sahibi oldu. 
ABD öncelikle orta doğuda söz sahibi olmayı benimserken Avrupa Birliği Doğu Avrupa ve Balkanlarda etkisini 
arttırdı. Bu etki zaman içinde de Rusya Federasyonunun bölge üzerindeki etki ve çıkarlarını zorlayacak boyutlara 
ulaşmış oldu. Coğrafyada eski SSCB’den yetişen Rusya’ya bağlı liderler, Rus etnik nüfus ve Rusya’nın daha 
Sovyetler devrinden hazırladığı nifak tohumları bölgedeki siyasi gerginliği daha da tırmandırmıştır. 

Her ne kadar Transdinyester, Abhazya, Güney Osetya, Çeçenistan, Dağlık Karabağ’da bu gerilim yer yer 
patlak verdiyse de genellikle “Dondurulmuş Çatışmalar (Frozen Conflicts)” sürüp gitmiştir. Bu durum hem 
Rusya Federasyonu içinde ve dışında birçok yerde mevcuttur. Bundan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Beyaz 
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Rusya, Baltık Cumhuriyetleri ve Ukrayna da nasibini almıştır. Geçen yirmi yılı en iyi yansıtan cümle belki 
de Dondurulmuş Çatışmalar (Frozen Conflicts) olmalıdır. Geçen yirmi yılın sonunda bu çatışmaların buzları 
yavaş yavaş erimeye başlamış dondurulmuş çatışmalar yer yer alevlenmiştir.

Petrol fiyatlarının hızla yükselmesi ile ekonomik problemlerini düzelten Rusya bölgede tekrar söz sahibi olmak 
istediğinde karşısında bölge kaynaklarını yönetmeye başlamış AB ve ABD’yi bulmuştur. Tabi ki bu da daha 
öncede zikrettiğimiz üzere dondurulmuş çatışmaların artık buzlarının çözülmesi anlamına gelmekteydi. Gerek 
nüfus yoğunluğu, gerek yakın coğrafya olması, gerek kültürel yakınlıklar, gerek Karadeniz donanması gerekse 
AB ile en yakın ilişkileri kurmaya çalışan Ukrayna’da öncelikle buzlar eritilmeye başlanmıştır.

Neredeyse iç savaşa varan çatışmalar sonrasında Kiev’de bağımsızlık ve AB taraftarları “Euro Meidan” gösterileri 
sonrasında Rusya taraftarı Cumhurbaşkanını kaçırarak Ukrayna’da yönetimi ele geçirmiş oldular. Rusya AB 
ye karşı bir ileri karakolunu kaybetmek üzereydi. Tarihte Rusya’yı Rusya yapan, Avrupa ve Osmanlıya karşı 
ileri karakol vazifesi gören Ukrayna (Kiev Kıynazlığı) Avrupa’ya yakınlaşmaktaydı. Ukrayna’nın her yerinde 
etnik Ruslar ve Rusya federasyonu taraftarları çatışmalar yaratmaya başladı. Tarihin tekerrürü olsa gerekirse 
silahlı çatışmaya en uygun yer Kırım gibi gözükmekteydi. Kırım Harbi Avrupa’nın olduğu gibi Rusya’nın 
da hafızasında halen çok tazeydi. Etnik nüfus olarak da askeri güç olarak da Rusya’nın en güçlü olduğu yer 
Kırım’dı. Bölge yakın tarihte etnik arındırılamaya tabi tutulmuş Kırım Tatarlarından temizlenmişti. Onların 
yerine Rus aileler yerleştirilmiş, Sovyetler devrinde bir dağılma düşünülmediği için Ukrayna’ya bırakılmıştı. 
Fakat Rusya için stratejik ve romantik açıdan büyük önem arz etmekteydi. Her ne kadar bölgede Ukraynalılar 
ve özellikle 1987 sonrasında vatanlarına geri dönmeye çalışan Kırım Tatarları varsa da bunlar etnik ve siyasi 
olarak zayıftı. Kiev’de kaybedilen meydan (Euro Meidan) Kırımda kazanılabilirdi. Kırımdaki etnik Ruslar 
tetiklendi. Çoğunluğu Rus olan Kırım Bölge parlamentosundan bir Rusya’ya bağlanma kararı çıkarılmaya 
çalışılmaktaydı. Bu oldubittiye beklenmedik şekilde Kırım Tatarları parlamento önünde etten bir duvar örerek 
karşı durdular. Maalesef ertesi sabah ağır silahlı birlikler Akmescit (Simferepol) hava alanını ve parlamentoyu 
işgal ettiler. 16 Mart 2014 de silahların gölgesinde yapılan gayri demokratik oturumda sözde bir Rusya’ya 
bağlanma kararı çıktı. Rusya zaten fiilen başlamış olan işgali böylece meşrulaştırmak çabasına girişti. Buzlar 
erimeye başlamıştı Birçok batılı aydına göre bu yeni birçok kutuplu dünya düzeninin ilk habercisiydi.

Rusya Federasyonu bu işgal ile altına imza attığı bütün uluslararası antlaşmaları ayaklar altına alarak uluslararası 
hukuk ve dünya barışı için ne denli büyük bir tehdit olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

Rusya’nın bu ahlaksızca ve eşkıyaca davranışı Birleşmiş Milletler ve diğer devletlerarası teşkilatlar ile hukuka, 
demokrasiye ve insan haklarına saygılı devletler tarafından tanınmamış, uluslararası toplum Kırım’ın işgaline 
karşı tedbirler almaya başlamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti de bu işgal ve ilhakın tanınmayacağını kesin bir ifade ile beyan ederek uluslararası 
toplumla birlikte hareket etmiştir.

İşgalin başladığı ilk günden itibaren Kırım’da, dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye’de yaşayan Kırım 
Tatarları, 233 yıllık acı ve gözyaşı dolu tarih ve tecrübesinden aldığı ağır ve acı derslerle Rusya’nın bu ahlaksız 
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ve barbarca işgaline karşı olduklarını, işgali asla tanımayacaklarını bütün dünyaya ilan etmiş ve mücadelelerine 
yılmaksızın devam etmektedir.

Kırım’ın işgaline karşı tek organize tepkiyi veren Kırım Tatarlarını kandırmak ve elde etmek isteyen Rusya 
ve onun işgalci işbirlikçileri, önce silahların gölgesinde bir referandum komedisi düzenlemiş, dünyanın alay 
ettiği bu referandum komedisinin tutmadığını görünce Kırım Tatarlarını yanına çekmek için sözde bir devlet 
başkanlığı kararnamesi ile Kırım Tatarlarına rüşvet kabilinde pek çok haklar tanıdığı yalanına başvurmuştur.

Ne var ki, işgalden bugüne geçen iki buçuk yılda bu sözde kararnamenin yalan ve sahtekârlık olduğu da çok 
net fakat acı olaylarla ispat olmuştur.

İkibuçuk yıllık süre zarfında Kırım Tatarları ev aramaları, gözaltılar, tutuklamalar, insan kaçırma ve adam 
öldürme gibi baskıların ve suçların mağduru olmuş, millî basın ve yayın organları kapatılmış, millî okullarında 
“kitap yokluğu” bahanesiyle anadilde eğitim almaları engellenmiş, Rus okullarında Kırım Tatarca ders almak 
için dilekçe veren ailelere tehditle dilekçeleri geri aldırılmış, millî düşünce ve fikre sahip Kırım Tatarları 
işlerinden atılmış, sokakta anadilde konuştukları için darp edilmiştir.

İşgalciler, bununla da kalmamış Kırım Tatarlarının özyönetim organı Kırım Tatar Millî Meclisi’nin malvarlığına 
el koymuş, Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Meclis Başkanı Refat Çubarov ile bazı 
önde gelen Kırım Tatar aktivistlerinin Kırım’a girmesini yasaklamış, Meclis Başkan yardımcısını tutuklamış, 
bir diğer Meclis Başkan yardımcısını sağlık durumunun elverişsiz olmasına bakmadan Sovyet dönemine 
eşdeğer bir uygulama ile akıl hastahanesinde tutmuştur. Bugün Kırım’da işgale karşı çıkan 32 kişi tutukludur, 
15 kişi ise kaçırılarak kayıplara karışmıştır. 3 Kırım Tatarının işkence ile öldürülmüş cesedine ulaşılmıştır.

Yaşanan bütün bu gerçekliklere rağmen esef ve acı verici olan ise Kırım’da ve diasporada Rusya Federasyonu 
ve işgalcilerin rüşvetlerine ram olarak bu ahlaksız işgalcilerle işbirliği yapan kişi ve sözde kuruluşlar türemiştir. 
Tarihte sıkça karşılaşılan işgal güçleri muhipleri maalesef bugün vatanı Rus işgali altında bulunan Kırım 
Tatarları içinde de ortaya çıkmıştır.

İki buçuk yıl zarfında Kırım Tatarlarına karşı yapılan baskılara, tutuklamalara, adam kaçırma ve insan öldürme 
suç ve eylemlerine karşı en temel insanî açıklamalarda bulunmaksızın, Kırım Tatarlarına karşı işlenen insan 
hakları ihlalleri ve insanlık suçları karşısında sessiz kalarak bütün mesai ve gayretlerini bu ahlaksız, hukuksuz, 
yasadışı ve barbarca işgali haklı göstermeye çalışan bu kişi ve sözde kuruluşların Türkiye’de yaşayan Kırım 
Tatarları arasında hiçbir itibarı ve ehemmiyeti bulunmamaktadır.

Gerçekte hukukî varlıkları şüpheli itibarsız, işbirlikçi Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu etrafında 
görünen bu kuruluşların yalan ve sahtecilik içeren açıklamalarla Türkiye’de yaşayan Kırım Tatarlarının Rusya 
Federasyonunu desteklediği yönündeki açıklamaları ancak ve ancak Kırım Tatarlarına karşı tarih boyunca 
işlenen ve bugün de işlenmeye devam eden insanlık suçlarında suç ortağı olduklarının bir itirafıdır.
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TÜRKİYEDEKİ KURUMLAR

Kırım Derneği Genel Merkezi
Emel Kırım Vakfı
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
Eskişehir Kırım Gelişim Vakfı
Eskişehir Kırım Türkleri Kültür, Yardımlaşma ve Spor Kulubü Derneği
Çanakkale Kırım Tatarları Derneği
Düzce Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Eskişehir Kırım Halk Bilim Araştırma, Gençlik ve Spor Kulubü Derneği
Etimesgut Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği
İzmir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Polatlı Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Sakarya Kırım Türkleri Yardımlaşma, Eğitim ve Kültür Derneği
Serik Tatarlar Kültür ve Dayanışma Derneği
Yalova Kırım Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Kırım Derneği Aksaray Şubesi
Kırım Derneği Amasya Şubesi
Kırım Derneği Balıkesir Şubesi
Kırım Derneği Ballıkpınar Şubesi
Kırım Derneği Bandırma Şubesi
Kırım Derneği Bursa Şubesi
Kırım Derneği Ceyhan Şubesi
Kırım Derneği Çatalca Şubesi
Kırım Derneği Çorlu Şubesi
Kırım Derneği Edirne Şubesi
Kırım Derneği Gebze Şubesi
Kırım Derneği Gölbaşı Şubesi
Kırım Derneği Gönen Şubesi
Kırım Derneği Ilgın Şubesi
Kırım Derneği İstanbul Şubesi
Kırım Derneği Kırıkkale Şubesi
Kırım Derneği Kocaeli Şubesi
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Kırım Derneği Konya Şubesi
Kırım Derneği Manavgat Şubesi
Kırım Derneği Mersin Şubesi
Kırım Derneği Nevşehir Şubesi
Kırım Derneği Ordu Şubesi
Kırım Derneği Seydişehir Şubesi
Kırım Derneği Sungurlu Şubesi
Kırım Derneği Polatlı-ToydemirŞubesi
Kırım Derneği Tekirdağ Şubesi
Kırım Derneği Yalova-Altınova Şubesi
Kırım Derneği Yalova-Çiftlikköy Şubesi

TÜRKİYE DIŞINDAKİ KURUMLAR

ABD

ICC

Kırım Türkleri Amerikan Birliği

Kanada

The Qirim Tatar Cultural Association of Canada

Avrupadaki Durum

Avrupa ülkelerinde Kırım Tatar Türklerinin çok sayıda yerleşmesi 2. Dünya savaşı ile başlar.

İlk önce Almanya’ya karşı savaşırken esir düşen Kırım Tatar Türkleri, ardından da almanlar tarafından işgal 
edilen Kırım’da kurulan Gönüllü (!) taburlarına alınanlarla birlikte Alman ordusu bünyesinde kurulan Türkistan 
Lejyonlarında büyük sayıda olmasa da Kırım Tatar Türklerinden askeri birlikler oluşturulur. Ayrıca almanlar 
işgal ettikleri Kırım’dan sayıları 15 bini bulan genç bir nesli Avusturya’ya zoraki işçi olarak (ostarbeiter) 
getirirler.

Savaş sonunda değişik kamplarda toplanan Kırım Tatar Türkleri, SSCB’nin isteği üzerine müttefikler tarafından 
iade edilmeye başlanır. Bir kısmı kaçarak alman çiftliklerinde saklanır ve ilerleyen tarihlerde evlenmeler 
yoluyla Almanya’da kalırlar. 

Büyük bir kısmı da Mustafa Edige Kırımal’in yoğun çabaları sonucu Türkiye tarafından kabul edilir ve 
1950’lerde Türkiyeye göç eder.
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Almanlarla evlenerek Almanya’da kalan Kırım Türkleri daha sonraları Merkezi Augsburg’da Almanya Kırım 
Tatarları adıyla Batı Avrupa ülkelerindeki ilk Kırım Derneğini oluştururlar.

Uzun yıllar kendi çapında savaştan sonra Almanya’da kalan Kırım Türklerinin bayramlarda ve matem 
günlerinde biraraya geldiği bu dernek 50 yıl yaşadıktan sonra 2015 yılında fazla üyesi kalmayışı sebebiyle 
varlığına son vermiştir.

Yine savaş sonrası Türkiye’ye göçen Kırım tatar Türkleri’nin bir kısmı daha sonra ABD’ye göç ederek orara 
bir koloni oluşturmuş ve Newyork’taki Kırım Türkleri Derneğini kurmuşlardır.

Avrupa’da lobi amaçlı kurulan ilk Kırım derneği Batı Avrupa Kırım Tatar Dayanışma ve Kültür merkezi’dir.

SSCB’nin dağılmasından sonra sürgünden Kırım’a dönen Kırım Türkleri ilk meclislerini kurmuş ve davalarını 
anlatmak üzere Batı’ya açılmaya başlamışlardır.

KTMM başkanı seçilen Mustafa A. Cemil Kırımoğlu 1993 yılında 2. Kez almanya’ya gelerek Avrupa’da 
teşkilatlanan ülkücü Türk Federasyonlarının misafiri olmuş ve rahmetli Alparslan Türkeş ile buluşmuştur.

Kırım Türklerinin dertlerini bizzat Cemiloğlu’ndan dinleyen A. Türkeş, 1977 yılında İstanbul’da Dış Türkler 
Kültür ve yardımlaşma Derneğini kurup ilk Genel Başkanlığını yapan Kırım Türklerinden Rafet Karanlık’ı 
Avrupa’da Kırım Türklerini tanıtacak bir dernek kurmakla görevlendirmiştir.

Kuruluş çalışmaları 1996’da tamamlanarak kamu yararına dernek olarak faaliyete geçen dernek tüm avrupa 
çapında tatarlarla temasa geçmiş diğer Avrupa ülkelerindeki Kırım Türkleri gönüllüleri ile birlikte bir sürü lobi 
ve yardım faaliyetlerini organize etmiştir.

Avrupa Konsey’inde Kırım için hazırlanan Ponsonby raporu geri çektirilmiş KTMM isteği doğrultusundaki 
rapor kabul ettirilmiştir. Çeşitli Avrupa ülkeleri resmi makamları ile görüşmeler sağlanarak KTMM başkanı ve 
KTMM heyetleri’nin görüşmeleri sağlanmıştır.

İlk Nato ziyareti gerçekleştirilirken Avrupa’daki Türk derneklerinde yapılan toplantılarla Kırım Türklerinin 
sıkıntıları ilk ağızdan Avrupalı Türklere iletilerek Kırım’a kurban ve çeşitli yardımların ulaşması sağlanmıştır. 
Çeşitli zamanlarda Berlin, Köln, Brüksel, Den Haag, Viyana ve Paris’te protesto mitingleri düzenlemiştir.

Kırım Akmescit şehrindeki Kırım Milli Kütüphanesi’nin finası Hollanda’dan Mehmet Tütüncü’nün çalışmaları 
sayesinde Hollanda tarafından sağlanmıştır.

Fransa’nın Strasburg kentinde toplanan Avrupa Konseyi’ndeki resmi temaslar İlker Ankun sayesinde 
sağlanırken Tüsiad Avrupa temsilcisinin Bahadır Kaleağası vekırım asıllı eşi Bige Kaleağası da Brüksel’deki 
temaslarda faal rol almıştır.

Daha sonra avrupa’da çeşitli yerlerde aile birliği tarzında Kırım tatar Türkleri ismini taşıyan dernekler birlikler 
oluşmaya başlamıştır.
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Bunun üzerine ülkeler bazında teşkilatlanma gereğini duyan Batı Avrupa Kırım Tatar Dayanışma ve Kültür 
merkezi o ana kadar temsilcilikler vasıtası ile yürüttükleri çalışmalarını ülkeler bazında dernekleşmeye 
başlamıştır.

Hollanda’da ortaya çıkan bazı şahsi oluşumlar üzerine KTMM temsilcisi Hollanda Temsilcisi Mehmet Tütüncü 
tarafından 2008 yılında Hollanda Kırım Tatar Derneği kurulmuştur. (QHA) (Arnheim’deki dernek ile ilgisi 
yoktur)

Yine Fransa’da Ülkücü Türk federasyonu kurucularından Yusuf Tatar önderliğinde Fransa Kırım Türkleri 
Derneği kuruluş çalışması sürdürülmektedir.

İsviçre’de de Mustafa Kaspolat tarafından halen temsilcilik yapısı dernek haline girme çalışmasına başlamıştır.

Bunun Dışında Batı Avrupa Kırım Tatar Dayanışma ve Kültür Merkezi’nin Bremen kentinde Cemal Alper 
Ergülen başkanlığında bir şubesi, KTMM Avrupa Konseyi nezdinde temsilcilik görevini yürüten İlker 
Angın’ın başında bulunduğu Strasburg , Berlin ve gazeteci Mustafa Köker’in başında bulunduğu İngiltere 
temsilcilikleri vardır.

Bu dernek ve temsilcilikler uyum içinde organizeler yapmaktadır.  (KTMM)

Batı Avrupa ülkelerinde Diğer Kırım Türkleri oluşumları

Almanya

Almanya’nın Pforzheim kentinde kurulan Kırım Türkleri Folklor derneği dernek kurucuları başka şehirlere 
göçünce karadenizli Türkler tarafından uzun süre yaşatılmış bir folklor derneği olarak çalışmalarını devam 
ettirmiştir.

Fransa

Kırım’dan Fransa’ya gelen Güliver Altun ve eşi ile fransız dostları tarafından kurulan ‘’Association “France- 
Crimée “ Fransa kırım Derneği Guliver Altın’ın Kırım’a dönmesiyle resmiyeti devam etmesine rağmen atıl 
vaziyette durmaktadır.

İsviçre 

Basel kentinde Yakup Canbaz tarafından kurulan bir aile derneğidir. Sosyal medya üzerinden faaliyet 
göstermektedir. (Krimtataren-Schweiz)

Hollanda

Hollanda Kırım Tatar Derneği

Arnheim’de yaşayan ve çoğunlukla akrabalardan oluşan, Türkiye’den göçetmiş Kırım Türklerinden oluşan bir 
aile derneğidir. Aktif faaliyetleri yoktur. (stichtingkrimtataren)
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Hollanda Kırım Vakfı

Hollanda Nogay Vakfı’ndan ihraç edilen Mehmet Pekcan tarafından kurulan bir kuruluştur. Üyesi olmayan 
ve içinde Kırım Türklerinden kimsenin olmadığı yardım faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen bir vakıftır. Son 
zamanlarda Türkiye’de adı geçen bazı terör örgütleri ile teması olduğu hollanda türk basınında yer almaktadır 
(6)1

İngiltere

İngiltere’de yaşayan Kırım Türklerinin bir araya gelerek kurdukları bir topluluk mevcuttur. Resmiyetleri 
halen yoktur. İngiltere’deki Ülkücülerin desteği ile biraraya gelen bu topluluk daha ziyade kültürel günler 
düzenlemektedir.

Bu oluşumlar dışında CHP Brüksel (Belçika)temsilcisi Kader Sevinç, Tüsiad Brüksel temsilcisinin eşi Bige 
Kaleağası, Hollanda Avrupa Parlamentosu Hollanda milletvekillerinden Emine Bozkurt ve Almanya/Berlin 
Eyalet Parlamentosu milletvekili İlkin Özışık Kırım asıllıdır ve zaman zaman Batı Avrupa Kırım Tatar 
Dayanışma ve Kültür Merkezi ile lobi faaliyetlerine katkıda bulunmaktadırlar.

Ayrıca Hollanda’da Türkiye’den göç eden Nogay Türklerinin kurduğu ve kültürel faaliyetler yapan Hollanda 
Nogay Türkleri Vakfı vardır. (Hollanda-Nogay)

Avusturya

Batı Avrupa Kırım Tatar Dayanışma ve Kültür Merkezi Avusturya Temsilciliği

Romanya

UDTTMR

Bulgaristan

Asabay

Navrez

İŞGAL SONRASINDA KIRIM TATARLARININ SÖZ SAHİBİ KURUMLARI

1-Kırım Tatar Teşkilatları Platformu

Türkiye’deki 43 Kırım Tatar sivil toplum teşkilatı tarafından kurulan “Kırım Tatar Teşkilatları Platformu” 4-5 
Nisan 2015 tarihlerinde Ankara’da ilk toplantısını yapmıştır. Mustafa

1 Hollanda’da dernek kurmak için bir topluluk gerekirken tek kişi ile vakıf kurmak mümkündür. Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerin-
den farklı bir vakıf anlayışı mevcuttur.
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Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Refat Çubar, Milli Meclis Başkan Muavini 
Aslan Ömer Kırımlı, önemli insan hakları savunucusu ve milli hareketimizin veteranlarından Sinaver Kadir’in 
katıldığı ilk toplantıda diasporanın yakın gelecekteki faaliyet planı ve genel stratejisi hakkında tarihi kararlar 
alınmıştır. Kırım’ın işgal edilişini takip eden süreç içerisinde Kırım Tatar diasporasında üzerine düşen görevi 
hakkıyla yerine getirmek için yürütülen çalışmaların ürünü olan Kırım Tatar Teşkilatları platformu, milli lider 
ve aktivistlerin de katıldığı ilk toplantısında yakın gelecekteki yol haritasını belirlenmiş ve genel prensiplerinin 
altını çizilmiştir. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Refat Çubar’ın Kırım ve Ukrayna’daki genel durum 
hakkında birinci ağızdan yaptıkları konuşmalarla başlayan toplantı; yaklaşmakta olan 18 Mayıs için yapılacak 
olan anma organizasyonları, medya alanındaki ihtiyaçları ve Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi’nin organize 
edilmesi konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. İki gün devam eden toplantı süresince teşkilatların genel problemleri 
ve ihtiyaçları üzerinde de durulmuştur. Türkiye genelinde ortak çalışmalar yürütmek ve yapılacak işbirliklerini 
kurumsallaştırmak için pek çok adımlar atılmıştır ve katılımcı dernekler arasındaki bağlar perçinlenmiştir.

Kırım Tatar Teşkilatları Platformu” 4-5 Nisan 2015 tarihlerinde Kırım Tatarlarının millî lideri Mustafa 
Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Refat Çubar, Kırım Tatar Millî Meclisi üyeleri ile 
birlikte toplanarak aşağıdaki netice ve kararlara varmıştır:

1-Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından işgali hukuk dışı ve uluslararası toplumca cezalandırılması gereken 
bir eylemdir. Rusya Federasyonu, bu işgal ile her türlü uluslararası hukuk kuralını ve uluslararası topluma ait 
evrensel ve ahlakî değerleri çiğnemiştir.

Kırım’ın işgali sonrasında Rusya Federasyonu tarafından Kırım Tatarlarına yönelik baskılar artarak devam 
etmiş, Kırım Tatarlarının millî ve demokratik hakları ortadan kaldırılmış, Kırım Tatarları kaçırılarak öldürülmüş, 
Kırım Tatarlarının millî liderlerinin vatan Kırım’a girmesi yasaklanmış, Kırım Tatar Millî Meclisi Başkan 
Yardımcısı Ahtem Çiygöz tutuklanmış, Kırım’da yaşayan toplum liderlerimiz ve doğrudan halkımız gözaltı ve 
tutuklamalarla baskı altına alınarak Kırım Tatarlarının hayat ve düşünce özgürlüğü ortadan kaldırılmıştır. Son 
olarak, yegâne Kırım Tatar televizyonu ATR ve Kırım Tatarlarına ait yayın organlarının kapatılması, Kırım 
Haber Ajansının anavatanından ayrılmak zorunda bırakılması İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile korunan 
düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün açıkça ihlalidir. Kırım Tatar gençlerinin işgalci Rusya ordusu tarafından 
zorla askere alınması ve mecburi vatandaşlık uygulaması, Rus pasaportu almayan insanların işlerinden atılması, 
Kırım’dan çıkartılması ise vicdan, vatandaşlık, ikamet ve çalışma hürriyetlerinin ortadan kaldırılmasıdır.

Bu cümleden, işgal eylemi ile oluşan suçun ve işgalden sonra Kırım’da yaşayan başta Kırım Tatarları ve 
diğer halkların İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi ile korunan hak ve hukuklarına tecavüz eden tüm suçların ve bunların faillerinin uluslararası 
mahkemelerde bir an evvel yargılanması sağlanmalıdır.

Bunu teminen Uluslararası Adalet Divanı nezdinde bir komisyon kurularak çalışmalara başlanmalıdır.

2-Rusya Federasyonu, Kırım Tatarlarının ana vatanları Kırım’ı işgale derhal son vermeli ve Ukrayna’nın 
toprak bütünlüğü uluslararası toplumun güvencesinde tekrar sağlanmalıdır. Hür ve demokratik dünya devletleri 
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ve uluslararası birlikler tarafından Rusya Federasyonuna karşı başlatılan yaptırımlar artarak devam etmeli, 
uluslararası hukuka ve demokrasiye inanan tüm devletler bu yaptırımlara var gücü ile destek vermelidir. 
Yaptırımlar ve ambargonun etkili bir şekilde işleyebilmesi için bütün ilgili ülkelerce gerekli tedbirlerin alınması 
ve bu hususta titizlik gösterilmesi sağlanmalıdır.

3-Kırım Tatar halkının işgal öncesinde hür ve demokratik zeminde seçilen Kırım Tatar Millî Kurultayı, Kırım 
Tatar Millî Meclisi ve Kırım Tatar halkının meşru temsilcilerinin liderliğinde Kırım Tatar Teşkilatları Platformu 
Rusya’nın bu hukuk ve ahlak dışı işgalini asla tanımayacağını ve her zemin ve şartta işgalin sona erdirilmesi 
için insan hakları ve hukukun üstünlüğü prensipleri dahilinde demokratik zeminde var gücü ile mücadele 
edeceğini teyiden bir kez daha beyan eder.

Bu bağlamda;

4-Kırım Tatar tarihinin en büyük faciası olan 18 Mayıs 1944 Sürgün ve Soykırımının Türkiye’de çok büyük 
bir mitingle anılması amacıyla 17 Mayıs 2015 tarihinde Platforma üye tüm sivil toplum kuruluşlarının destek 
ve katılımı ile Anma Mitingi tertip edilmesi,

5-18 Mayıs 1944 Sürgünü Anma faaliyetlerinin 11-18 Mayıs tarihleri arasında tüm teşkilatlarımızın bulunduğu 
yerleşim yerlerinde konferanslar, mevlidler, anma duaları, sergiler ve benzeri etkinliklerle kamuoyunda ses 
getirecek düzeyde düzenlenmesi,

6-Kırım Tatarlarının millî davalarının dünya ve Türkiye kamuoyuna duyurulması için Türkiye’de profesyonel 
koşullarda faaliyet gösterecek Basın, Yayın ve Enformasyon organı kurulması,

7-Bütün Dünya Kırım Tatarları Kongresi’nin 31 Temmuz – 2 Ağustos 2015 tarihlerinde Türkiye’de toplanması,

Bütün Dünya Kırım Tatarları Kongresi’nin hazırlık ve tertip çalışmaları için bir Organizasyon Komisyonu, 
Kongre’nin Tüzük tasarısının Kongre’den en az 3 hafta önce paylaşılacak şekilde hazırlanması için Hukuk 
Komisyonu kurulması,

2-Dünya Kırım Tatar Kongresi

Özellikle diyasporada yaşayan Kırım mücadelesini bir sistem etrafında birleştirmek için Tatarları, Dünya 
Kırım Tatar Kongresi adıyla organize etmişlerdir. Özellikle de Kırım’ın Rusya tarafından işgali ve Kırım Tatar 
Milli Meclisinin kapatılmasıyla bu mücadelenin dünyanın her tarafında yaşayan Kırım Tatarlarının mücadelesi 
haline gelmesi için teşkilatlanan kongre, bir bakıma kapatılan ve çalışamaz hale gelen Kırım Tatar Milli 
Meclisinin niteliğine de bürünmüştür. Bu kongrede seçilen yönetimin bundan sonra Kırım Tatarlarıadına karar 
alma ve uygulama yetkisine sahip olduğu tüm dünyaya ilan edilerek, kongrenin Kırım Tatarlarının meclisi 
olduğu da tescillenmiştir. Kırım Tatar Diasporası, Kırım Tatar Milli Kurultayı ve Kırım Tatar Milli Meclisine 
ek olarak Dünyadaki tüm Tatarların temsil edildiği “Dünya Kırım Tatar Kongresi’ni kurmuştur. Kongrenin 
adının Dünya Kırım Tatar Kongresi olarak belirlenmesinin nedeni olarak da günümüzde Kırım’da yaşayan 
Kırım Tatarlarının en az 15 katının diğer ülkelerde yaşaması gösterilmektedir.
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İşgal öncesinde özellikle diasporada yaşayan Kırım Türklerini organize etmeyi amaçlayan birinci Dünya Kırım 
Tatar Kongresi 19- 22 Mayıs 2009 tarihinde Kırım Akmescit (Simferopol)’te 18 Mayıs 1944 Kırım Tatarları 
Sürgününün 65. yılı anısına 12 ülkeden 450 delegenin katılımıyla toplanmıştır.

Bu kongrede Kırım Tatarlarının devam eden problemlerine dair çözümler tartışılmıştır. Özellikle vatana dönen 
Tatarların yerleşim, iş, aş, eğitim, sağlık, sosyal-kültürel meseleleri, ana dilde eğitim ve temsil sorunlarının 
çözümü için Ukrayna hükümetine başvuru konusu ele alınmıştır.

İkinci Dünya Kırım Tatar Kongresi, işgalin hemen sonrasında 1-2 Ağustos 2015 tarihinde Ankara’da 
düzenlenmiştir. 12 farklı ülkeden 184 Kırım Tatar sivil toplum kuruluşu ve 480 delegenin katıldığı kongrede, 
Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Rusya’ya girişleri yasaklanan Ukrayna milletvekilleri Mustafa 
Cemiloğlu ile Rıfat Çubarov, Türkiye’den Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, TBMM 
Başkanvekili Prof. Dr. Naci Bostancı, YTB Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül, MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ruhsar Demirel,CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik protokol konuşması yapmıştır.

İkinci Dünya Kırım Tatar Kongresinde Ukrayna’yı Dışişleri Bakanı Klimkin temsil etmiştir. Ukrayna Dışişleri 
Bakanı Pavel Klimkin kongrede yaptığı konuşmaya Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun kongreye 
gönderdiği mektubu okuyarak başladı. Bu konuşmanın en önemli mesajı Proşenko’nun Ukrayna’ya bağlı Kırım 
Tatar Özerk Cumhuriyeti kurulacağına dair ifadeleri olmuştur. Klimkin ayrıca konuşmasında Türkiye’nin 
güçlü desteğine teşekkürlerini bildirdikten sonra Kırım’ın Ukrayna hâkimiyetinde olduğu dönemde Tatarlara 
gerekli özeni göstermedikleri için özürlerini dile getirmiştir. Klimkin, Kırım’a Ukrayna devletinin yapısı içinde 
milli ve toprak özerkliği verilmesini öngören bir yol haritası oluşturmayı planladıklarını açıkladı. Ayrıca, 
Avrupa Birliği’ne Rusya’ya yönelik yaptırımları sürdürme çağrısında bulundu. Kongrede Türkiye’yi temsilen 
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş konuşma yapmış; Bu konuşmada “Türkiye’nin Kırım’ın 
ilhakını tanımadığını ve tanımayacağını, Rusya’nın Kırım’ı işgaline BM’nin gerekli tepkiyi Veremediğini” 
belirtmiştir. “BM’nin kuruluşundan kaynaklı sorunların Kırım başta olmak üzere diğer sorunlu bölgelerde 
Rusya’ya gerekli tepkilerin verilememesine neden olduğunu” dile getirmiştir. Türkiye’nin “Dünya beşten 
büyüktür” politikasının Kırım sorunuyla bir kez daha anlaşıldığını söylemiştir.

İnsan hakları mücadelesi dünya tarafından malum olan Kırım Türklerinin milli kahramanı ve kapatılan KTMHT 
ve KTMM eski başkanı Mustafa Cemiloğlu yaptığı konuşmada: “Rusya’nın Kırım’ı ilhakı öncesindeki gelişen 
olayları anlattıktan sonra bu kongrede Rus propagandalarına karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini 
belirtmiştir. İslam Dünyasının Kırım meselesine ilgisiz kaldığından bahisle İslam Konferansı Örgütünün 
Kırım’a dair açıklamalarda ve müdahalelerde bulunmamasına değinmiştir. Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım 
Tatar İlişkilerinden Sorumlu Yetkilisi de olan Mustafa Cemiloğlu, Ukrayna yönetiminin Müslüman askerlerden 
oluşan bir tabur kurma kararı aldığını açıklamıştır. Ukrayna’nın Kırım sınırındaki Herson bölgesinde 
konuşlandırılacak taburda Tatarların kendi ordularına sahip olmasının önünün açıldığını da belirtmiştir.

Ankara’da düzenlenen İkinci Dünya Kırım Tatar Kongresinde tüzük, kongre beyannamesi, yönetim organları 
belirlenmiştir. Kongrenin başkanlığına KTMM Başkanı Rıfat Çubarov seçilmiştir. Mustafa Cemiloğlu da 
kongrenin onursal başkanı ilan edilmiştir.
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Kongre sonucunda alınan kararlar:

1. Tarihî ve yegâne vatan Kırım’ın ve milletimizin kaderini tayin hakkı yalnızca Kırım Tatar halkına aittir. 
Kırım’ın kaderi konusunda, onun tarihi, asli ve yerel halkı Kırım Tatarlarının iradesine aykırı hiçbir eylem ve 
karar Kırım Tatar halkı tarafından kabul edilemez. 

2. Dünya’daki bütün Kırım Tatarları, vatanları Kırım’da kendi özyönetiminde, insan haklarına saygı, hukuk 
ve demokrasinin üstünlüğü, ırk, milliyet, din, dil, cinsiyet ve sair diğer her türlü ayrımcılığa karşı olma ilkeleri 
çerçevesinde barış, huzur ve refah içinde yaşama hakkına sahiptir.

3. Tarih boyunca Kırım Tatarlarını yok etme kastıyla hareket eden zihniyetin vatanımız Kırım’daki işgalinin 
derhal sona erdirilmesi gereklidir. Rusya Federasyonu’nun 2014 yılında milletlerarası hukukun ve insan 
haklarının bütün normlarını ayaklar altına alarak, vatanımız Kırım’ı işgal etmesi, dahası onu tek taraflı olarak 
ilhak ettiğini ilan etmesi asla ve hiç bir şart altında kabul edilemez. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün tekrar 
tesis edilmesi konusunda gerekli bütün tedbirler derhal hayata geçirilmelidir.

4. Kırım Tatarlarının yok olma tehlikesi altında bulunan dilleriyle millî, manevî ve kültürel varlıklarının 
korunması ve gelecek nesillere aktarılması için mutlak kararlılık içinde hareket edilecektir. Kırım’da Rusya 
işgali altında yaşamak zorunda bırakılan Kırım Tatarlarının can ve mal güvenlikleri, fikir, inanç, vicdan, ibadet, 
toplanma ve seyahat hürriyetleri milletlerarası toplum kurumlarının gözlemi altında tutularak garanti altına 
alınmalı, bu konuda süregelen ihlallereen seri ve kesin şekilde milletlerarası müdahalelerde bulunulmalıdır.

5. Kırım’daki ve Ukrayna’nın diğer yerlerinde Rusya Federasyonu tarafından gerçekleştirilmiş olan fiili işgal 
durumu devam ettiği sürece, bu ülke yönetimi ile yürütülen her türlü milletlerarası görüşme ve müzakerelerde 
Kırım’daki işgalin derhal sona erdirilmesi hususu hiçbir şekilde gündem dışı tutulmamalıdır.

6. 2,5 asır boyunca maruz kalınan insanlık suçları sonucunda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmış 
bulunan Kırım Tatar dili, kültürü, sosyal ve ekonomik varlığın hem vatanda hem de diasporada yaşatılmasına 
başta Ukrayna devleti ile Kırım Tatar diasporalarının bulunduğu devletler, en büyük Kırım Tatar diasporasının 
mevcut olduğu Türkiye Cumhuriyeti ciddi ve sistematik surette destek olmalıdır.

7. Gereken şartların teminiyle dünyadaki bütün Kırım Tatarlarının yegâne ve tarihî vatanları Kırım’a dönerek 
yerleşmeleri için bütün tedbir ve imkânların seferber edilmesi sağlanmalıdır.

8. Kırım Tatar halkını yok etme kastıyla hareket edenlerin milletlerarası mahkemelerde yargılanarak 
cezalandırılmaları ve Kırım Tatar halkının zararlarının tazmin edilerek adaletin sağlanması için çalışılacaktır.

9. İşgal altındaki vatanımız Kırım’da yaşayan Kırım Tatarlarının can ve mal güvenliklerinin sağlanması için 
hiçbir taviz verilmeyecektir. Kırım’ı işgali altında tutan Rusya, Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatarlarının 
güvenliklerinden, iktisadi ve sosyal hayatlarından, işgal dolayısıyla maruz kaldıkları her türlü zarardan 
sorumludur.

10. Kırım’da yaşayan Kırım Tatarlarına maddi, manevi yardım yapılması için çalışılacaktır.
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11. Ukrayna’nın yeni anayasasında Kırım Tatarlarının Kırım’daki özyönetim, milli muhtariyet ve kendi 
kaderini tayin hakkını tanıyan maddelere yer verilmelidir.

12. Kırım Tatar diasporasının yürürlükte bulunan Ukrayna Diaspora Kimliği Kanunu’ndan faydalanabilmesi 
için kanunda yer alan şartlar Kırım Tatar diasporasının hak kazanabileceği şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Bu Ant doğrultusunda, Dünya Kırım Tatar Kongresi;

1- Dünya’nın neresinde yaşarsa yaşasın bütün Kırım Tatarlarını, Kırım’daki işgalin derhal sona erdirilmesi ve 
yegâne vatan Kırım’da kendi kaderini tayin hakkı için mücadele etmeye,

2- Bütün Kırım Tatar halkını, meşru millî temsil organlarımız olan hür şartlar altında seçilmiş bulunan Kırım 
Tatar Millî Kurultayı’nı, Kırım Tatar Millî Meclisi’ni ve Dünya Kırım Tatar Kongresi’ni desteklemeye, bu 
organların ilke ve kararları doğrultusunda hareket ve faaliyet yürütmeye,

3- Bu ilke ve prensipleri kabul eden bütün Kırım Tatar sivil toplum kuruluşlarını, siyasî, sosyal kurumları, 
basın yayın organlarını Kırım Tatar millî mücadelesine destek vermek isteyen diğer kurum ve kuruluşları 
Dünya Kırım Tatar Kongresi çatısında bir araya gelmeye ve birleşmeye,

4- Milletimizi ortadan kaldırmak maksadında olan güçlerin yok olmasını öncelikle arzu ettikleri öz dilimiz 
olan Kırım Tatarca’yı ve millî benliğimizi canlı tutmak için her şeyi yapmaya, dil ve kültürümüz için zarurî 
olan bütün çağdaş müesseseleri teşkil etmeye, tedbirleri almaya, kendi aramızda ve ailemiz içinde mutlaka öz 
dilimizde konuşmaya, 

5- Bütün Kırım Tatar halkı olarak, her fırsatta Vatan Kırım’a dönerek yaşamaya,

6- İşgal altındaki vatanımız Kırım’da yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri, selâmetleri ve hürriyetleri için 
bütün imkânları seferber etmeye, davet eder.

Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu son olarak 11-13 Nisan 2016 tarihlerinde Litvanya’nın başkenti 
Vilnius’ta toplanmış ve aşağıdaki kararlara imza atmıştır:

1- Kırım’ın kaderini tayin hakkı Kırım’ın yerli halkı Kırım Tatar halkına aittir. Kırım’ın kaderi hakkında Kırım 
Tatar halkının iradesini göz ardı eden hiç bir karar adaleti tesis edemez.

2- Bununla birlikte Kırım Tatar halkı Kırım’ın kaderi konusunda, Kırım’da işgalin derhal sonlandırılması 
şartıyla her türlü uluslararası diyaloga açıktır. Uluslararası toplum da diyalog için bu şartın gerçekleşmesi 
konusunda mevcut politikalardan daha fazla gayret göstermelidir. Kırım Tatar halkının haklarının korunması 
ve yeniden tesisi bu diyalogun temel amacı olmalıdır.

3- Dünya bugün bir kez daha barışın, demokrasinin ve insan haklarının tehdit altında olduğu günlerden 
geçmektedir. Dünyanın ve Avrupa’nın liderleri çok yakın tarihin karanlık günlerini insanlığa bir kez daha 
yaşatmamak için cesurca kararlar almalıdır.
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Bu esaslardan hareketle Dünya Kırım Tatar Kongresi;

1- Avrupa Birliği,  Avrupa Parlamentosu ve dünyanın insan hakları, özgürlükler, barış ve demokrasiye saygılı 
bütün millî parlamentolarını Kırım Tatarlarını Kırım’ın yerli halkı ve Kırım Tatar Millî Meclisi’ni Kırım Tatar 
halkının özyönetim organı olarak kabul etmesini ve Kırım Tatar Millî Meclisi ile işbirliği mekanizmalarının 
geliştirilmesini,

2- Kırım Tatar halkına yönelik insanlık suçlarının tarih ve insanlık vicdanında mahkum edilmesi için 18 Mayıs 
1944 Kırım Tatar halkı sürgününün Avrupa Parlamentosu, bütün millî parlamentolar ve kurumlar tarafından 
soykırım olarak tanınmasını,

3- Ukrayna’nın Anayasası’nda Kırım Özerk Cumhuriyeti ile ilgili hükümlerin Kırım Tatar halkının iradesi ve 
haklarını, Kırım Tatarlarının Kırım’da coğrafi, idari ve milli devletçiliğe dayalı özerklik esasını temel alacak 
şekilde düzenlenmesi,

4- Ayrıca, Kırım Tatar Millî Kurultayı ve onun tarafından seçilen Kırım Tatar Millî Meclisi’nin Kırım Tatar 
özyönetim organı olarak varlığını kabul eden yasal düzenlemelerin yapılması hususunda Ukrayna devletinin 
gerekli kanunları kabul etmesini,

Talep eder.

SONUÇ

Kırım Türkleri 2. Dünya savaşından sonra yaşadıkları 1944 sürgününden sonra uzun bir milli mücadele vermiş 
nihayet sürgün edildikleri vatanları olan Kırım’a 1989 yılından itibaren kitleler halinde dönmeyi başarmıştır. 
Burada teşkilatçılıkları ve azimleri önemli yer tutmaktadır. Kırım Tatar Milli Hareketi Teşkilatı (KTMHT) 
gerek sürgünde var olmada gerekse sürgünden dönüşte önemli bir rol oynamıştır. 

Vatan’a dönüşle birlikte oluşturulan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) ve Kırım Tatar Milli Hareketi Teşkilatı 
(KTMHT) 2014 yılındaki yeniden işgal süreciyle kapatılmış Kırım Türkleri üzerinde yeniden siyasi ve insani 
ağır baskılar başlamıştır. Her iki teşkilatın da liderlerinin bir kısmı tutuklanmış bir kısmı ise vatanlarına 
sokulmamaktadır. 

Kırım Türklerinin 1944 sürgününden sonra öne çıkan isimleri dünya tarafından tanınan milli kahramanları 
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve ardından gelen çalışma arkadaşı ve yeni Kırım Tatar Milli Meclisi başkanı 
Refat Çubarov olmuştur.

Kırım Türkleri işgal sonunda yeniden teşkilatlanmaya çalışmış ve dünyaya seslerini gerek Kırım Tatar Teşkilatları 
Platformu gerekse Dünya Kırım Tatar Kongresi ile duyurmaya çalışmaktadır. Fakat her iki organizasyonda da 
Ukrayna’yla beraber hareket ve Ukrayna’nın eski toprak bütünlüğüne kavuşması temel dayanak noktası haline 
gelmektedir. Böylece Avrupa Birliği ve Dünya kamuoyu desteği sağlanmaya çalışılmaktadır.
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Bununla birlikte Avrupa ve Amerika’daki önemli dernek ve organizasyonlar ve tam bağımsızlıkçı bir takım 
aydınların Kırım Tatar Teşkilatları Platformu ve Dünya Kırım Tatar Kongresi dışında bırakılması manidardır. 

Kırım Türkleri vatan mücadelesinde geçmişte en karanlık günlerden çıktığı gibi bu karanlık günlerden de 
azim, kararlılık, teşkilatlanma kabiliyeti ve vatan sevgisiyle mutlaka çıkacaktır.
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NATO’S TACTICAL NUCLEAR WEAPONS IN TURKEY

Şafak OĞUZ

ANKASAM

INTRODUCTION

Turkey has been hosting American tactical nuclear weapons under the NATO umbrella since the 1950s, as 
have Germany the Netherlands, Belgium, and Italy. There has been intense pressure by the governments of 
Germany, the Netherlands, and Belgium on the Alliance and the US to withdraw these weapons from their 
territories, calling them “relics of the Cold War.” To date neither Italy nor Turkey, though, have expressed any 
intention to abandon their host-nation status.   

Turkey did not change its position during the recently strained relations with the US (which was caused 
primarily by the US’s cooperation with the PKK-affiliated terror organization YPG) or as a consequence of 
Turkey’s improved partnership with Russia; instead Turkey has remained committed to its responsibilities 
in the Alliance. Nonetheless, the declaration by the US president calling for American withdrawal from the 
1987 Intermediate Nuclear Forces (INF) Treaty is expected to alter the importance and significance of hosting 
tactical nuclear weapons in Europe and especially in Turkey, particularly in the light of statements by Vladimir 
Putin openly threatening Europe. 

This paper analyzes the potential impact of the US withdrawal on Turkey-NATO relations in the context of 
tactical nuclear weapons deployed in Turkey. It argues that if the INF treaty comes to an  end, Turkey might 
join other host nations in Europe in increasing pressure on the Alliance and the US to withdraw these weapons.

TACTICAL NUCLEAR WEAPONS

There has never been consensus on the definition of tactical nuclear weapons (TNWs), which alternatively 
have been called non-strategic, sub-strategic, short range, battlefield, or theater nuclear weapons. Neither 
range nor yield by themselves enable us to define tactical nuclear weapons. As Foradori (2013:6) pointed out, 
the starting point for achieving clarity on the definition of tactical weapons is to establish a distinction between 
strategical and tactical nuclear weapons; multiple factors such as range, target, yield, effect, ownership, and 
delivery vehicle are involved in classifying a nuclear weapon as either tactical or strategic, but even these, 
Foradori states, are not enough. 

Tactical nuclear weapons are usually described as nuclear weapons that are not strategical, because they are 
excluded from the category of strategical nuclear weapons defined in nuclear arms control and disarmament 
treaties such as SALT, START, or SORT. These treaties defined strategic weapons as ICBM launchers with a 
range in excess of 5500km, SLBM launchers, and heavy bombers. 
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Tactical nuclear weapons have not been included in any international or bilateral agreement between the US 
and Russia. The INF Treaty, however, prohibited both sides from deploying ballistic and cruise missiles with 
range between 500-5500km that can carry conventional and nuclear warheads. Thus tactical nuclear weapons 
with a range below 500km, or airborne tactical nuclear weapons, remained the only deployable options for 
both sides after the INF Treaty came into force.

TNWs played an important role in the security of Europe during the Cold War. In limited use to complement 
conventional forces, they were viewed as serving the political purposes of demonstrating NATO’s resolve, 
creating a situation conducive to negotiations, and helping avert major loss of NATO territory.2 Although 
TNWs would not serve for deterrence because effective deterrence requires the ability to inflict unacceptable 
damage on another country (Waltz, 1981: 2), still they were seen as the main tool for US assurance for its allies 
against any kind of Soviet aggression. Their symbolic importance made TNWs the main transatlantic bond.  

THE ROLE of TACTICAL NUCLEAR WEAPONS DURING the COLD WAR

TNWs were introduced into European NATO states, including Turkey, at the beginning of the 1950s to 
enhance traditional war-fighting capabilities of European battlefields, counter conventional Soviet superiority, 
and hamper or halt the potential advance of the Red Army into Allied territory without requiring the massive 
use of nuclear weapons in a full-scale nuclear exchange. (Foradori, 2013: 7). These weapons mostly included 
nuclear mines, nuclear artillery, short- and medium range ballistic missiles, cruise missiles, and gravity bombs.

The deployment of TNWs were linked to the US “massive retaliation” nuclear strategy in which the US would 
respond to any conventional or nuclear attack against itself or its allies with a devastating nuclear attack. 
Therefore, the new doctrine put less emphasis on the magnitude of the Soviet aggression and more on its 
overall strategic context: if Washington judged that US security interests were threatened, even a very limited 
enemy assault could prompt a massive response (McDonough, 2006: 17). TNWs in Europe were regarded as 
the first step up the nuclear escalatory ladder that would result in a massive nuclear strike. 

European awareness that Europe would constitute the main battlefield and be largely destroyed under the 
massive retaliation strategy did not reduce Europe’s dependence on the US nuclear weapons. As Biddle and 
Feaver argue, the conflict between reassurance and deterrence is inherent in the structure of an Alliance in 
which the battefield is European but the nuclear arsenal is effectively American (Biddle and Feaver, 1989: 
5).  The 1962 Cuban crisis validated the Europeans’ suspicisions as the US secretly bargained with the Soviet 
Union and unilaterally withdrew Jupiter missiles deployed in Turkey, in order to protect US territories. 

Suspicious Europeans pressured the US to become part of the command and control system that alone would 
be responsible for triggering a nuclear war, which after all would result in the annihilation of Europe rather 
than American territory. NATO’s Nuclear Planning Group (NPG), which enabled participation by Europeans, 

2 “The theater nuclear force posture in Europe, A Report to the United States Congress in Compliance with Public Law 93-365,” 
https://www.archives.gov/files/declassification/iscap/pdf/2013-066-doc01.pdf, (Access: 03.11.2018), p.17.
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was established in 1966 to ensure that the security of NATO’s non–nuclear weapon states would still be 
guaranteed after the entry into force of the NPT.

The launch of Sputnik in 1957, which made the US vulnerable to nuclear counterattack by the Soviet Union, 
led the US to revise its nuclear policies. The US plan to deploy Intermediate Range Ballistic Missiles (IRBMs) 
into Europe was welcomed by Europeans, although in the end only Turkey, Italy, and the UK accepted the 
American deployment offer, although US authorities were not in favor of deploying into Turkey (Seyd, 2010: 
433). As mentioned above, the Cuban crisis and US withdrawal of Jupiter missiles from Turkey without 
informing the Turks about the deal with the Russians brought to the surface European suspicion of American 
sincerity, but did not prevent Europe from relying on US military capabilities, including TNWs.

Adoption of a flexible response strategy by the Alliance in 1967, under which TNWs were intended to counter 
Russian tactical nuclear attacks and prevent rapid escalation into total nuclear war, sparked a new debate among 
NATO members about the role of TNWs. The role was defined as “deter and defend against theater nuclear 
attacks; help deter and, if necessary, defend against conventional attack; and help deter conflict escalation.”3 

The issue of nuclear weapons did not dominate the international agenda during the detente period. Nonetheless, 
Russian plans to deploy modern SS-20 nuclear missiles capable of striking anywhere in Europe heightened 
tension among European states, since the US short-range missiles in Europe could not reach much of the 
continent. Thus the US had to either ignore Russian threats or escalate to the strategical nuclear weapons that 
would result in a devastating nuclear exchange. Based on the dual track decision of the Alliance in 1979, the 
US deployed PERSHING II missiles that could reach anywhere in the Soviet Union in a short time, while 
NATO pressed the Soviet Union to reconsider its decision to deploy SS-20’s. 

Finally, the US and Soviet Union signed the INF Treaty in 1987, agreeing to eliminate and permanently 
forswear all their nuclear and conventional ground-launched ballistic and cruise missiles with a range of 500 
to 5500km, deciding to eliminate an entire category of nuclear weapons. Even more importantly, this was the 
first time the two powers agreed on measures for detailed on-site inspection in order to verify disarmament 
(Carter, 189: 217). 

The 1987 INF treaty sparked a fresh debate in Europe about the US commitment to European security. At the 
core of the concern in the West was the fear that the INF could jeopardize the doctrine of flexible response, which 
for twenty years had worked to deter war in Europe by balancing Warsaw Pact advantages in nonnuclear forces 
with forward-based US nuclear forces (Haass and Haass, 1988: 3). For their part, the American authorities, 
especially Richard Nixon and Henry Kissinger, contended that any degree of denuclearization of Europe that 
was not tied in some way to a redress of the conventional military balance, which continued to favor the Soviet 
Union, could make Europe prone to conventional warfare on a scale not witnessed since 1945 (Record and 
Rivkin, 1988: 735).

3 “The theater nuclear force posture in Europe, A Report to the United States Congress in Compliance with Public Law 93-365,” 
https://www.archives.gov/files/declassification/iscap/pdf/2013-066-doc01.pdf. (Access: 01.11.2018)
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Strategies and operation plans for the use of both tactical nuclear weapons and strategic nuclear weapons 
have been central to the discussions of the American nuclear assurance and commitment to the security of 
Europe. Determining whether there was a need for the capability of employing tactical nuclear weapons was 
a challenging process. The debate was focused on whether the Allies can trust the American commitment to 
European security, and this trust was subject to two diametrically opposite threats: the fear that the US will 
abandon Europe in time of crisis and the fear that the US will drag Europe into war (Biddle and Feaver, 1989: 
4). As a result, NATO adopted complex and vague doctrines and procedures for the use of tactical nuclear 
weapons in the event of Russian aggression into Europe. In particular, the question of at what stage nuclear 
weapons would be used was left deliberately ambiguous, in order to refrain from a solid commitment to it. 
None of the Europeans persistently questioned these problems during the Cold War.

TACTICAL NUCLEAR WEAPONS in the POST-COLD-WAR ERA

 The end of the Cold War introduced a new phase in nuclear weapons policies for both the US and Russia, 
with disarmament and non-proliferation becoming intense foci for international security policies. Both the US 
and Russia intensified their efforts toward non-proliferation, focusing on controlling the nuclear weapons of 
the former Soviet Union. And nuclear weapons assumed a lower profile in NATO strategy.

In 1991, US President George Bush and Russian President Mikhail Gorbachev announced the planned 
withdrawal of most tactical weapons under the so-called Presidential Nuclear Initiatives (PNI) program, 
without a formal arms control agreement. The US declared they will keep only gravity bombs in Europe, 
withdrawing the other tactical nuclear weapons. Some 700 US air-delivered nuclear weapons were withdrawn, 
with more than 3000 weapons removed in 1991-1993 (Norris and Hans M. Kristensen, 2011: 65). The removal 
was consistent with the Alliance’s 1991 Strategic Concept, which underlined that “the fundamental purpose of 
the nuclear forces of the Allies is political” rather than military.

The 1999 Strategic Concept describing as “extremely remote” the circumstances under which nuclear weapons 
might have to be contemplated, as opposed to “even more remote” in the 1991 Concept, reflected the good 
relations between the West and Russia. Still the 1999 Concept emphasized that the Alliance will maintain, 
at the minimum level consistent with the prevailing security environment, adequate sub-strategic forces in 
Europe to provide an essential link with strategic nuclear forces, thereby reinforcing the transatlantic link. 

Since 2000, intense pressure in Europe and the US has called for removal and even elimination of TNWs in 
Europe. In 2001 the US withdrew all TNWs located in Greece,4 while 130 nuclear bombs from the German 
airbase of Ramstein and 110 bombs in the UK were withdrawn between 2005-2007 as a result of US National 
Security Presidential Directive 35 (NSPD-35) of May 2004 (Sauer and Zwaan, 2012: 81). These withdrawals 
reduced the number of TNWs deployed in Europe from 480 to 200 (Norris and Hans M. Kristensen, 2011: 64), 
all located in Turkey, the Netherlands, Belgium, Germany, and Italy. Yet these efforts remained unsufficient 

4 Amy F. Woolf , Non-Strategic Nuclear Weapons, Congressional Research Service, 13 february 2018, https://fas.org/sgp/crs/nuke/
RL32572.pdf, (Access: 03.11.2018), p.13.
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to finish the debate. German Foreign Minister Westerwelle called openly in 2009 for removal of all remaining 
TNWs in Germany, citing them as relics of the Cold War and stating Germany will advocate within the Alliance5 
for a new debate on the role and neccessity of TNWs for NATO security. Politicians and parliamentarians from 
Belgium, the Netherlands, Luxemburg, and Germany supported Westerwelle’s move, but neither Turkey nor 
Italy did.  

In the US in 2009, four prominent US politicians, the “Gang of Four,” published an article on how to achieve 
a world free of the nuclear threat, describing “elimination of short-range nuclear weapons designed to be 
forward-deployed as an urgent step that would lay the groundwork for this vision” (Shultz et al, 2007). 
Europeans intensified their pressure during the 2010 NATO Tallinn Summit. US Secretary of State Hillary 
Clinton insisted that removal be linked to removal of Russian TNWs,6 and at the Lisbon summit in 2010, 
leaders of the Alliance agreed that the fate of TNWs deployed in Europe should be linked to reductions in 
Russian TNWs. 

Russia vehemently opposed the US National Missile Defense (NMD) and Conventional Prompt Global Strike 
(CPGS) projects, arguing that they are intended to undermine Russian nuclear capabilities. Russia regarded 
the adoption by NATO in 2010 of the European Phased Adaptive Approach (EPAA), the European part of the 
US National Ballistic Missile Defense, as a major threat against its national security. They persistently argued 
that all these projects are directed against Russia, rather than against Iran and North Korea, and Russia openly 
demanded that both the US and NATO change their nuclear posture. Russia specifically threatened to strike 
at the first phase NATO states that host EPAA components, and openly threatened Turkey because it hosts an 
EPAA radar station at Kürecik, Malatya (Englud and Wan, 2011).

The Russian-Ukrainian crisis opened a new phase in NATO-Russia relations. Convened in the middle of 
the crisis, the 2014 Wales Summit highlighted that “deterrence, based on an appropriate mix of nuclear, 
conventional, and missile defence capabilities, remains a core element of overall strategy,” adding missile 
defense as an important component of deterrence.

The July 2016 Warsaw Summit made a crucial point concerning action against Russia. The communique 
released at the end of the summit stated that “NATO’s nuclear deterrence posture also relies, in part, on the 
United States’ nuclear weapons forward-deployed in Europe and on capabilities and infrastructure provided by 
Allies concerned,” an important shift from recent TNW policy. 

Since then, relations between the US and NATO have been strained because of the crisis in Ukraine, the 
NATO-Russia Council has suspended its activities, and the chance of military showdown has increased. 
NATO expanded its military activities in Europe and Secretary General Stoltenberg declared that since the 

5 Sonia Phalnikar, New German government to seek removal of US nuclear weapons, Deutsche Welle, 25 October 2009, https://
www.dw.com/en/new-german-government-to-seek-removal-of-us-nuclear-weapons/a-4824174 (Access:12.11.2018)

6 Arshad Mohammed and David Brunnstrom, “US signals its nuclear arms stay in Europe for now”, REUTERS, 22 April 2010, 
https://www.reuters.com/article/us-nato-nuclear/u-s-signals-its-nuclear-arms-stay-in-europe-for-now-idUSTRE63L54Q20100422 
(Access: 13.11.2018)
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crisis erupted “NATO has implemented the largest reinforcement of our collective defence since the end of 
the Cold War.”7 Russia also increased military activities with intensive exercises, including Vostok-2018, the 
largest military exercise in history, with 300,000 troops participating (The Guardian, 11 September 2018). 

Beginning in 2014, US officials frequently accused Russia of violating the INF Treaty, arguing that Russia 
began testing cruise missiles in 2008 (Gordon, 2014). Since then, the US has continuously blamed Russia 
for continuing to violate the treaty, especially by deploying new style missile systems called DM729 by the 
Russians, an extended-range version of the Iskander K, a short-range cruise missile that is compliant with the 
INF Treaty. In July 2014, US President Obama wrote to Russian leader Putin, stressing that he wants to resolve 
the problem by diplomatic means and avoid a repeat of the armament spiral; the US government also increased 
pressure on Moscow by ensuring that the public learned of the Russian violation.8 Reportedly, in the December 
2017 Brussels meeting US Secretary of Defense Mattis urged NATO members to come up with a common 
response, and presented evidence gathered by US intelligence that Russia has been secretly deploying nuclear-
armed medium-range ballistic missiles.9

US military officials also underlined the threat these missiles pose to European allies. Vice Chairman of the 
Joint Chiefs of Staff General Paul J. Selva noted, “The system itself presents a risk to most of our facilities 
in Europe and we believe that the Russians have deliberately deployed it in order to pose a threat to NATO 
and to facilities within the NATO area of responsibility” (Kentish, 2017). At the same time, General Curtis 
M. Scaparrotti, NATO’s supreme allied commander, added that “Russia’s fielding of a conventional/nuclear 
dual-capable system that is prohibited under the INF Treaty creates a mismatch in escalatory options with the 
West.”10 

Russia, for its part, rejected these claims and argued that these statements are as ungrounded as all other 
claims voiced by Washington against Moscow.11 The Russian Foreign Ministry stated that there have been no 
violations on their side, and that the US claims otherwise “without providing any specific information that 
could be verified in order to clarify the situation.” Russia also argued that the US has itself violated the INF 
Treaty by deploying a component of a missile defense system—the Mark 41 Vertical Launch System (VLS)—
that is capable of launching offensive missiles. 12 

7 Remarks: by NATO Secretary General Jens Stoltenberg to troops serving in the multinational brigade in Craiova (Romania), 
11 October 2017, NATO Official Website, https://www.nato.int/cps/ic/natohq/opinions_147794.htm?selectedLocale=en (Access: 
13.11.2018)

8 Mathias Nass, “The new Arms Race”, Die Zeit,  29 October 2016, https://www.zeit.de/politik/ausland/2016-10/nuclear-weapons-
disarmament-united-states-russia/seite-2 (Access: 23.11.2018) 

9 Matthias Gebauer, Christoph Schult and Klaus Wiegrefe, “Alleged INF Treaty Violation: US Demands NATO Action on Russian 
Missiles”, Der SPIEGEL, 08 Decmber 2017, http://www.spiegel.de/international/ world/us-delivers-ultimatum-to-nato-regarding-
russian-missiles-a-1182426.html (Access: 22.11.2018)

10 Statement of General Curtis M. Scaparrott, Commander US European Command, House Committee on Armed Services, 28 
March 2017, https://docs.house.gov/meetings/AS/AS00/20170328/105780/HHRG-115-AS00-Wstate-ScaparrottiC-20170328.pdf 
(Access: 20.11.2018)

11 “Russia Foreign Ministry Denies US Accusations of Violating INF Treaty”, Sputnik News, 30 July 2014, https://sputniknews.com/
politics/20140730191494793-Russia-Foreign-Ministry-Denies-US-Accusations-of-Violating-INF/ (Access: 20.11.2018)

12 “US and allies violating INF Treaty, says senior Russian diplomat”, Russia Today, 14 August 2018, https://www.rt.com/
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In this athmopshere, President Trump announced on 20 October 2018 that the US will leave the INF Treaty, 
the only Cold War-era US-Soviet arms control agreement that remains in force today, alleging that the US will 
develop weapons banned under the INF Treaty (Borger and Pengelly, 2018). The US argued that Russia has 
been violating the treaty since 2008 by producing, testing, and deploying new missile systems with ranges of 
more than 500km. Most analysts linked the decision to John Bolton, the hawkish US official in the Trump 
administration who has been pressing for American withdrawal from the Treaty.

The decision culminated in a harsh and strong reaction in European capitals. The European Union declared in 
a statement that the United States should “consider the consequences of its possible withdrawal from the INF 
Treaty on its own security, on the security of its allies and of the whole world.”13 German Foreign Minister 
Heiko Maas called Trump’s decision “regrettable” stating that “it poses difficult questions for Germany 
and for Europe” adding that “ending the treaty would have many negative consequences.”14 On the other 
hand, UK Defense Secretary Gavin Williamson blamed Russia for endangering the INF Treaty and said his 
government stood “absolutely resolute” with the United States (The Guardian, 21 October 2018).

NATO’s Secretary General stated that the Alliance has no intention of deploying new nuclear missiles in 
Europe, but as an Alliance they are committed to the safety and the security of all Allies,15 thus opening the 
door for more options in the future.

Commenting on Trump’s decision, Russian president Putin stated that the Kremlin would retaliate if the United 
States withdrew from the treaty.16 Putin warned that after the US terminates the treaty, “the most important 
question is what they will do with the missiles that will reappear again,” adding that “if they are supplied to 
Europe, then of course Russia will have to respond in kind, and the European countries that agree to this - 
if things come to this – should understand that they will be subjecting their own territory to the threat of a 
possible retaliatory strike.”17 

CONCLUSION 

The world has entered a new Cold War era, including an arms race and nuclear confrontation. Both the US and 
Russia have accused each other of violating Cold War agreements, and have consequently announced scrapping 
Cold War agreements such as the ABM Treaty or INF Treaty. The US accused Russia of destabilizing Europe 
with military activities in Georgia and Ukraine in addition to the deployment of new weapons next to European 

russia/435910-senior-russian-diplomat-accuses/ (Access: 18.12.2018)
13 Statement on the Treaty on Intermediate-Range Nuclear Forces in Europe, Bruxelles, 22/10/2018, https://eeas.europa.eu/

headquarters/headquarters-homepage/52520/statement-treaty-intermediate-range-nuclear-forces-europe_en (Access: 14.11.2018)
14 “Foreign Minister Maas on the US announcement that it is withdrawing from the INF Treaty”, Press Release by the German Foreign 

Ministry, 21.10.2018, https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/maas-inf-treaty/2151874(Access: 14.11.2018)
15 Keynote speech by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the ‘’NATO Talk around the Brandenburg Tor’’ Conference, 12 

November 2018, https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160241.htm (Access: 09.11.2018)
16 “Putin Says Russia Will Retaliate if US Quits INF Nuclear Missile Treaty”, The Moscow Times, 20 November 2018, https://

themoscowtimes.com/news/putin-says-russia-will-retaliate-if-us-quits-inf-nuclear-missile-treaty-63538 (Access: 09.11.2018)
17 “INF treaty: Russia ‘will respond’ to new US missiles in Europe”, BBC, 24 October 2018, https://www.bbc.com/news/world-

europe-45971537 (Access: 21.11.2018)
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borders, especially in Kaliningrad, while for its part Russia denounced the Americans’ National Ballistic 
Missile Defense, Conventional Prompt Global Strike (CPGS) and deployment of new assets in Europe in the 
context of the NATO Readiness Action Plan (RAP) after the Ukrainian crisis. Measures to prevent an arms 
race have been demolished, heralding a new conventional and nuclear arms race that will especially threaten 
Europe rather than the US.

Turkey, a NATO member that has good relations with Russia, will be one of the states most affected by these 
developments. Termination of the INF Treaty also is expected to have a negative effect on relations between 
Turkey and NATO, betwen Turkey and the US, and between Turkey and Russia. 

Neither Turkish officials nor the Foreign Ministry have made any statement describing the Turkish view of US 
withdrawal from the INF Treaty, but it is clear that Turkey would share the European approach of supporting 
retention of the Treaty. 

Per Russia’s threat targeting NATO assets in Europe in the context of the INF Treaty dispute, US tactical 
nuclear weapons and the EPAA radar station in Kürecik (Malatya) would be under Russian nuclear threat. The 
main question would be if Turkey will trust the NATO EPAA system (which NATO announced as against the 
threat from Iran rather than Russia) to protect its territory against the Russian nuclear missile threat. Purchase 
of S-400s from Russia underlines Turkey’s skepticism regarding Western commitments, while the disputed 
deployment of the Patriot systems against threats in Syria bolstered Turkish concerns. Ironically, Turkey might 
find itself relying on the Russian S-400 systems to defend its territory and population against a Russian missile 
threat in future.

Turkey might pursue new methods to mitigate a Russian threat against Turkey in the light of increasing 
cooperation between the two states. Joining Europeans to urge the US to withdraw tactical nuclear weapons 
deployed in İncirlik Air base would be the first option, rather than asking NATO to close the Kürecik radar 
system. That would culminate less reaction by Europeans especially Germany, Belgium and Netherland. 
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DELIMITATION OF SEA AREAS AROUND CYPRUS: EXCEPTIONAL CASE OF BRITISH 
SOVEREIGN BASES

Gökhan AK

Nişantaşı University, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İstanbul / Turkey

Abstract: Cyprus dispute is a long-lasting issue of international politics. However, the dispute on the island 
had been carried to the waters around it when vicious rumors had arison in the late 1990s by claiming that there 
are great hydro-carbon resources under the sea-bed around the island. Then delimitation of sea areas around 
Cyprus became another key matter for all sides of the dispute on the island.  issue had been The 1982 United 
Nations’ Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) is the main document of international law, which re-
gulates the various issues concerning the establishment of an Exclusive Economic Zone (ΕΕΖ) and the deli-
mitation of maritime zones in general. The recent developments in the energy resources’ sector which change 
geopolitical understanding in the Eastern Mediterranean had thus influenced relations and politics among litto-
ral states of the region as well as far powers like USA, UK, EU, UN. This multifaceted international political 
environment had promoted new pressure needs for high policy actions for various sides of the dispute, mainly 
including TRNC and Greek Cypriots. However, while UK is not a littoral state in the Eastern Mediterranean, 
British Sovereign Bases with coasts of Cyprus are generally ignored or forgotten; thus, possible British claims 
about delimitation of waters around Cyprus had been overlooked mostly. The main aim of this study is to pay 
attention to this factual case  and try to explore possible British claims in this manner.

Key Words: Cyprus, Eastern Mediterranean, International Maritime Law, Delimitation, British Sovereign Ba-
ses.

INTRODUCTION 

Cyprus is a crucial island in the Eastern Mediterranean for centuries. Thus, geopolitical location of the island is 
no matter to discuss. Then, Cyprus had been an issue of international relations and politics for long centuries. 
Recent developments around the island had added a new aspect to Cyprus dispute. It is the delimitation conflict 
of maritime jurisdiction areas in the Eastern Mediterranean and thus, around the island. The reason for this 
dispute is claims about wealthy hyro-carbon resourses under the sea-bed of the Eastern Med around the island.

The 1982 United Nations’ Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) is the main document of the interna-
tional law, which regulates the various issues concerning delimitation of maritime jurisdiction areas in general. 
These issues range from territorial waters’ regimes to continental shelf clarifications and ratifications as well 
as the establishment of an Exclusive Economic Zone (ΕΕΖ). The recent developments in the energy resources’ 
sector in Eastern Mediterranean Sea are changing the geopolitical environment and creating a pressure need 



154

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

for high policy actions for all the littoral states such as Turkey, Syria, Lebanon, Israel, Egypt, Libya, Greece, 
but thus for both the Cypriot and the Greek governments mainly. The energy resources of the region should be 
exploited for the energy security of EU and Western/Central Europe, in order to diversify the producing sour-
ces. Nevertheless, for the smooth implementation of such a project the unsettled maritime delimitation issues 
of the region have to be effectually addressed instead of remaining a point of friction among the adjacent states 
(Siousiouras and Chrysochou, 2016: 17).

Inextricably linked to long-standing confrontations over the Cyprus Problem, recent discovery of offshore 
natural gas in the Levant Basin of eastern Mediterranean Sea sparked a new dispute over delimitation of 
Exclusive Economic Zones (EEZs), due to a competition mainly between Cyprus and Turkey over rights to 
exploit rich offshore energy resources and to exert political influence for furtherance of national interests. 
The combined proven reserves of recoverable natural gas resources around Cyprus are over 1.08 tcm18 that 
could guarantee to meet the demand in the region for the next one hundred years. As the recent crisis over 
Ukraine hasled energy consumers of the industrialized world finally to become serious about hydrocarbo-
nalternatives, international pipeline projects over Cyprus, Greece, Israel, and Turkey compete to gain feasi-
bility and security appraisals in finding the most cost-effective energy supply route to Europe and East Asia 
(Çubukçuoğlu, 2014: 2).

International mass media showed an awesome interest in the rich natural sources discovered around Cyprus 
under the seabed of the Eastern-Med. However, this great interest misses to perceive the role of an out-of-area 
actor while the regional states ambitiously delve into national initiatives in sharing and limitating strategies 
regarding the sea areas in the region. This out-of-area actor is the UK - a hegemon, which never cut off her 
interest and strategy with the region since 1878. Thus the significant and indispensible relations of the UK with 
the Eastern Mediterranean will mostly overlooked by the regional states.

The UK currently owns 3% sovereignty of Cyprus territory. The reason for that stems from history. The Bri-
tish national interests and strategies towards the Middle East and Far East in general, but the Eastern-Med 
and Cyprus island in private order lasted more than a century. These British national interests and strategies 
had always been the main nourishment for the UK’s global hegemonic challenges and contentions (Ak, 
2014: 59-60). 

In this context, the main purpose and target of this study is the Sovereign Base Areas of the UK on Cyprus, 
which were mostly overlooked and underestimated due to the reasons known and/or unknown in the Cyprus 
Question as well as newly-disputed issue of hydrocarbon richness around the island. This study in this sense 
has been designed to focus on the Sovereign British Bases on Cyprus, their global connections, and their im-
pacts on the newly-arisen regional conflict regarding maritime delimitations in the Eastern-Med.

18  Trillion Cubic Meters. US Energy Information Administration, Overview of oil and natural gas in the Eastern Mediterranean 
region, August 15, 2013 (accessed October 3, 2018); available from http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Eastern_ 
Mediterranean/eastern-mediterranean.pdf
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AIM

This study has been designed to focus on the Sovereign British Bases on Cyprus, their global connections, and 
their impacts on the Eastern Mediterranean maritime jurisdiction areas conflict, that is believed to be one of 
the most prominent, but (un)intentionally overshadowed piece of the Cyprus puzzle. Thus, the main aim of this 
study is to explore the place of the Brisith Sovereign Bases on the island in this delimitation issue since those 
bases have coasts very close to claims mentioned above. So, the main problematic of the study is to explore 
possible future British claims, if there is any, about the delimitation of the waters around Cyprus.

CONTENT

The content of this study is Cyprus dispute, Eastern Med, international maritime law and British Sovereign 
Bases on Cyprus.

METHODOLOGY

Methodology of this study is mainly qualitative research method including benefiting from secondary data 
sources like scientific books, essays and thesis related with the topic of the study. Thus, as research techniques, 
content analysis, discourse analysis, and document analysis will be used for enabling a scientific research.

FINDINGS

Akrotiri and Dhekelia are Sovereign Base Areas (SBAs), which combine to form an overseas territory of the 
United Kingdom. They are located in Cyprus (a former British colony). Akrotiri and Dhekelia are located in 
the Republic of Cyprus, south of the border, and comprise 3% of the island’s total land area. Cyprus is the 
third largest island in the Mediterranean Sea with a total land area of 9,251 square km. The island is divided 
into north and south, the north being in stability, peace, happiness, and calmness since 1974 after the Turkish 
Army via an amphibious operation in the summer of 1974 prevented all massacres and genocides performed 
by Greek Cypriots, Greece Cunta and terrorist organizations called EOKA-A and -B against Cypriots Turks 
since 1950s. The two sides are separated by a U.N. buffer zone.

The highest point on the island is Mount Olympus, at 1,952m. The terrain is extremely varied, from high mo-
untains to plains to sandy and rocky beach areas along the coast. The mountains are covered with evergreen 
forest, and the hills and plains have sparse, shrub-like vegetation and wild grasslands in the spring. On the 
island of Cyprus in the eastern Mediterranean, 40 miles south of Turkey, 60 miles west of the Syrian coast, 
and 220 miles north of Port Said in Egypt. Akrotiri (123 sq. km) is in the south of the island near Limassol, the 
island’s main port city. Dhekelia (130 sq. km) is in the southeast, near Larnaca, the site of the island’s largest 
international airport. Akrotiri is surrounded by territory controlled by the Republic of Cyprus, but Dhekelia 
also borders on the U.N. buffer zone and the territory of TRNC (Turkish Republic of Northern Cyprus). Dhe-
kelia has Republic of Cyprus enclaves within its territory. Latitudes and Longitudes of the SBAs are as follows: 
Akrotiri: 34 37 N, 32 58 E; Dhekelia: 34 57 N, 33 45 (Borowiec, 2002; Shibley, 2016: 48-52).19

19  See; http://www.objectsspace.com/encyclopedia/index.php/Akrotiri_and_Dhekelia (E.T. 13.09.2018); CIA WORLD FACTBOOK, 



156

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Maritime delimitation treaties concluded by Eastern Mediterranean states so far comprise four treaties in order 
to establish maritime boundaries in the Eastern Mediterranean Sea. Three of them is between Southern Greek 
Cypriots Administration and Egypt, Lebanon and Israel. However, position of United Kingdom on the island 
by means of Sovereign British Bases is crucial to consider concerning the conflict of delimitation of maritime 
jurisdiction areas in the Eastern Mediterranean Sea. A particular case is the treaty concerning the establishment 
of the Republic of Cyprus, signed in Nicosia on August 16, 1960 by Cyprus, Greece, Turkey, and the United 
Kingdom. Under Article 1 of the treaty, the territory of the new state comprises the island of Cyprus with the 
exception of the two Sovereign Base Areas (SBAs) of Akrotiri and Dhekelia, which remain under the sovere-
ignty of the United Kingdom. The two British enclaves have a global area of about 259 km² and are located at 
the south and southeast part of the island. A provision of the treaty obligates Cyprus not to claim, as part of its 
territorial sea, the waters adjacent to the two SBAs.

The Section 3 of Annex A of the Cyprus Treaty defines the waters pertaining to the SBAs. It obligates Cyprus 
not to claim the waters lying between the lines drawn from the four terminal points of the land boundary between 
Cyprus and the SBAs. It is likely that the implicit objective of this provision is to preserve freedom of military 
navigation, in particular to avoid the application of the regime of innocent passage to British ships proceeding to 
or from the SBAs. The maritime boundary in question is rather unusual insofar as the treaty merely establishes 
an obligation of one of the parties not to claim as a part of its territorial waters the area lying between four lines 
drawn from its territory. The extension of the territorial sea claimed by Cyprus is irrelevant. Also irrelevant is the 
legal condition of the waters between the lines, which could in principle be either British territorial sea or high 
seas or even, where they are located beyond the 12-mile limit, the exclusive economic zone of Cyprus. 

Despite the Treaty, the straight baseline system established by Cyprus in 1993 encloses the SBAs, as if they 
had no coastal waters of their own The boundary lines are composed of 3, 2, 3 and 3 segments, respectively, 
whose directions are defined by Annex A. The length of the last segment of every line is indefinite. While in 
the case of Dhekelia, the lines seem based on equidistance, in the case of Akrotiri, they depart from it and the 
precise determination of the method used for their drawing remains unclear. Furthermore, while the lines of 
Akrotiri diverge, the lines of Dhekelia converge at a distance of about 32 nm.20 from the coast (Scovazzi, 2012: 
6-7; 2005, 349).

In the Establishment Treaty, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Kingdom of Gre-
ece and the Republic of Turkey are of the one part, and the Republic of Cyprus of the other part.21 In the charts 
annexed to the Establishment Treaty, the limits of Akrotiri and Dhekelia Sovereign Base Areas were declared 
as clear and detailed as possible and emphasized in detail that the coastal-lines and territorial waters related 

‘Akrotiri.’, http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ax.html (E.T. 13.09.2018); CIA WORLD FACTBOOK. ‘Dhekelia.’, 
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/dx.html (E.T. 13.09.2018); SOVEREIGN BASE AREAS CYPRUS, http://
www.sba.mod.uk/web_pages/index.htm (E.T. 13.09.2018)

20  1 nm. (nautical mile) is equal to 1.852 meters.
21  “Treaty Concerning The Establishment of The Republic of Cyprus”, Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, accessed 

December 27, 2014, http://www.mfa.gov.tr/treaty-concerning-the-establishment-of-the-republic-of-cyprus.en.mfa.
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to the bases would be under the sovereignty of them. Coastal-line of the both sovereign bases has a length of 
circa 79 km. that makes 10% in the 782.5 km. coastal-line of the whole island (Süerdem, 2010: 8). Declarations 
made by the British authorities from time to time concerning the explorations of hydrocarbons in the territorial 
and contiguous waters of the Sovereign Bases attract the attentions to the coast-lines of the Sovereign Bases, 
and their place as well as importance in the matter. This also evokes an issue that has not been considered pro-
perly before. That is the question of the “amount” of their sovereignty on the waters in front of their sovereign 
territories extending miles and miles outwards the south of Cyprus into the Eastern-Med. 

The related articles of the Treaty concerning the Establishment of the Republic of Cyprus, which was conc-
luded on 16 August 1960, put the Republic of Cyprus under the obligation that a sovereignty claim related to 
territorial waters in general could not be directed towards the waters in front of the Sovereign British Bases. 
Thus it would not be wrong to allege that this approach of the aggreement emphasized the delimitation of mari-
time areas between two sovereign states, which were the Republic of Cyprus and the UK. On the contrary, it is 
disputable whether the same agreement delimited other maritime areas such as CS or EEZs. In the agreement, 
it is not clear that the waters lying ahead of the territorial waters of the Sovereign Bases represent the open seas 
or any CS sor EEZs. There is no reference to any maritime areas except territorial waters in the related article 
of the agreement (Charney and Alexander, 1991).

However, it would be inappropriate to consider that the UK would stay indifference to the issue of maritime 
delimitations in the Eastern-Med. For instance, in the Greek media, some news suggesting that the UK could 
claim share from the hydrocarbon richness because of the position and the rights of her Sovereign Bases on 
Cyprus in near future (Ta Nea, 2007: 3). The GCASC authorities even alleged some suggestions that London 
considered to claim her sovereign state rights for her Sovereign Bases on Cyprus in order to get her share of 
the hydrocarbon wealth around the island (To Vima, 2007: 1). HMS Enterprise, a maritime research vessel of 
the UK Fleet, conducted the surveys off-shore Akrotiri and Dhekelia Bases on 7-10 February 2005. So it is for 
sure possible to note this: Although the UK declares in the media that she is not interested with the hydrocar-
bons around Cyprus, the final British attitude will become definite by the amount of hydrocarbon richness in 
the region (Başeren, 2010: 154-155).

Another interesting point related to the issue is that the UK has no clear objections to the unilateral initiatives 
of the GCASC, which declared survey parcels at sea and issued licences to relevant energy companies even 
though these surveys were being conducted in the sea areas that were blocking some parts of the maritime 
jurisdiction areas of the Sovereign Bases as well. For the time being, there is no open source known, which in-
dicates any UK objection towards the GCASC side. Thus this current unique position of the UK is questionable 
and brings into mind that her vague attitudes and approaches could be part of a greater strategic plan and play 
in the region (Anonim, 2007: 32-34).

CONCLUSION

Akrotiri and Dhekelia are the British Overseas Territories administered as Sovereign Base Areas. They are 
directly dependent to the mainland UK. Their legal status and British sovereignty over them are not disputable 
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for sure. These bases are located in a very strategic and jeopolitic geography, which directly holds the control 
of the areas and choke points streching until Far East. Therefore it could not be a wise manner to consider that 
the UK might give up or abandon these strategic territories. 

On the other hand, from past to present, the availability of Sovereign British Bases for not only British forces, 
but also US and Canadian forces in numerous purposes, is an additional factor eliminating any possibility for 
the UK to give up the essential military assets and capabilities in these Cyprus bases.

In sum, it is absolutely clear that the national and global interests of the UK in this matter prove to be irresistab-
le as we tried to put forth for further considerations. Hydrocarbons richness, which could be reached and exp-
loited effectively, would likely to be in close interaction with the Cyprus Question as well as national interests 
of the UK in the region in the near future. Thus, for the time being, it is at least probable for the UK politics to 
consider claiming -or not- any British CS or EEZ on the southern Cyprus waters in order to contribute to the 
solution of Cyprus Question in any way concerning hydrocarbon richness.
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TÜRKİYE’NİN NATO İÇERİSİNDEKİ KONUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: 1991-2018

Arif BAĞBAŞLIOĞLU

Türkiye

  

Öz: 1990’lı yıllarda uluslararası konjonktürdeki değişim paralelinde, ülke içi çatışmalara bağlı olarak dün-
yanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen uluslararası siyasi ve ekonomik nitelikli krizler güvenlik söylemi 
ve algılamasını da belirli ölçüde değiştirmiştir. Devleti ve sadece silahlı kuvvetlerle karşılık verilecek devlete 
yönelik tehditleri merkeze alan güvenlik söyleminin karşısında yeni bir söylem inşa edilmeye başlanmıştır. 
Bu yeni söylem, ekonomik istikrarsızlık, siyasi baskı, ülke içi çatışmalar, salgın hastalıklar, insan ve yasa dışı 
madde kaçakçılığı ve göç gibi ekonomik ve çevresel nedenlerden kaynaklı geleneksel olmayan tehditleri ve 
bireyi merkeze almaktadır. Söz konusu söylem değişimi, uluslararası toplumun sadece devletlerin değil insan-
ların da güvenliğini koruma altına almak amacıyla özel önlemler al(ın)ması gerektiği düşüncesini esas alan 
koruma sorumluluğu, insani müdahale ve insan güvenliği gibi kavramların gelişimini de beraberinde getirmiş-
tir. İnsani müdahale en genel anlamıyla ağır insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmak ve sivil halkı korumak 
amacıyla, diğer devletler ya da uluslararası örgütlerce kuvvet kullanılması demektir. İnsani müdahale tartış-
malarının kuramsal boyutu devletin kurucu özelliklerinden biri olarak kabul edilen devletin egemenliği ile ev-
rensel bir değer olarak değerlendirilen insan hakları arasındaki sınır çizme mücadelesine dayanmaktadır. Gü-
venlik anlayışının Soğuk Savaş sonrasında farklılaşması kolektif savunma örgütü olarak kurulmuş NATO’nun 
söylem ve faaliyetlerinde yeniliği ifade eden bir “dönüşüm” sürecinin başlamasına sebep olmuştur. Güvenlik 
anlayışındaki söz konusu değişim, NATO’nun faaliyetlerini uluslararası kamuoyu nezdinde meşru kılabilme 
gayreti çerçevesinde iki temel gerekçeyi kullanmasına/söylemleştirmesine imkan sağlamıştır. Birinci söylem 
insan hakları öğretisi içerisinde inşa edilmiştir. Bu söylem aracılığıyla, NATO’nun Soğuk Savaş sonrasında 
üstlendiği “kriz yönetimi” görevi ve bu çerçevede gerçekleştirilen askeri müdahaleler -özellikle Kosova ve 
Libya müdahaleleri- “insani müdahale” ve “koruma sorumluluğu” gibi kavramlar ile gerekçelendirilmişlerdir. 
İkincisi ise “terörizmle mücadele” söylemidir. Yeni güvenlik ortamı ve güvenlik anlayışı çerçevesinde devlet 
dışı aktörlerin ve onlarla mücadelenin varlığı, NATO’nun özellikle 11 Eylül saldırıları sonrasında başlayan 
ve aşama aşama sürdürülen “terörizmle mücadele” söylemini inşa etmesine katkı sağlamıştır. Soğuk Savaş 
sonrasında NATO’nun uluslararası konjonktürden kaynaklı sebepler neticesinde devam etmesi ve kendisine 
kollektif savunma görevi dışında barışı koruma ve kriz yönetimi gibi yeni görevler belirlemesi, genişleme ve 
ortaklık politikalarını uygulayarak bu doğrultuda askerî modernizasyon ve kuvvet yapısının yeniden düzen-
lemesi, İttifak’ın, Türkiye’nin dış ve güvenlik politikası açısından önemli bir unsur olarak kalmasına imkân 
sağlamıştır. Genel anlamda Türkiye’nin NATO’nun 1991 ve 1999 yıllarında ilan edilen stratejik konseptleri-
nin oluşturulmasında katkısı olduğunu söylemek gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Ancak Türkiye’nin bu 
stratejilerin hayata geçirilmesinde, kendi dış politika hedeflerine katkı sağladığı ölçüde, rol oynadığı ifade 
edilebilir. Ancak Suriye Savaşı’nın başladığı 2011’den sonra Türkiye ile NATO’nun önemli bir müttefiki olan 
ABD arasında bölgedeki sorunları algılama ve bu çerçevede bu sorunlara yönelik çözümler üretme hususunda 
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oluşan farklılıklar görünür olmaya başlamıştır. Bu çalışmanın temel amacı, NATO’nun Soğuk Savaş sonrası 
dönüşümü ve bu sürecin Türkiye’nin NATO içerisindeki konumunu nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin (ABD) dış politikasındaki hedef ve eğilimlerin NATO’nun hedef ve eğilimlerine 
dönüşebilme potansiyelinin yüksek olduğu genel olarak gözlemlenen ve büyük ölçüde kabul gören bir değer-
lendirmedir. Bu bağlamda, ABD dış politika mutfağında üretilen “ortaklık”, “füze savunma sistemi”, “önleyici 
müdahale”, “terörizmle mücadele” gibi kavram ve hedeflerin, NATO’nun Soğuk Savaş sonrasındaki faaliyet 
ve söylemlerinde farklı yoğunluklarda kullanıldığını belirtmek gerekmektedir. Bu çerçeve dahilinde, çalışma-
da, özellikle Soğuk Savaş sırasında ve 1990 ile ABD’nin Irak müdahalesini gerçekleştirdiği 2003 yılına kadara 
olan dönemde, ABD dış politikası ile NATO’nun ilgi, faaliyet ve söylemlerindeki değişim arasında doğru bir 
orantı olduğu kabul edilmektedir. Ancak son zamanlarda, ABD ile Avrupa Devletleri, özellikle de Almanya, 
arasındaki NATO’nun rolü ve hedefleri açısından farklı tutumların varlığı ve Türkiye-ABD arasındaki mütte-
fiklik ilişkilerinin sorgulanmasına sebep olan gelişmelerin yaşanmakta olduğu unutulmamalıdır. Bu hususlar 
dikkate alındığında, bu çalışmanın temel iddiası, söz konusu doğru orantının ve Soğuk Savaş Sonrasında “or-
tak tehidi”din yokluğunda İttifak’ı ayakta tutan “birlikte çalışabilirliliğin (interoperability)” azalma eğilimi 
gösterdiği tespitidir. Çalışmada öncelikle Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO’nun dönüşümünü yönlendiren 
politikalar ele alınacaktır. Daha sonra oluşturulduğu tarihten itibaren Türkiye-NATO ilişkilerinin nasıl sey-
rettiği ve Türkiye’nin NATO içerisindeki konumu hakkında bilgi verilecektir. Son olarak güncel gelişmeler 
ışığında, NATO’nun bölgeye yönelik politikasının hangi parametreler çerçevesinde ve nasıl oluşturulduğu 
değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: NATO, Türk Dış Politikası, Türk-Amerikan İlişkileri
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TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKA SORUNLARI: BIÇAK SIRTINDAKİ TÜRKİYE 

Ayşegül Büşra ÇALIK

Türkiye

 

Öz: Türkiye’nin dış politikada karşılaştığı problemler tartışılırken, jeopolitik mevkii göz ardı edilmemeli-
dir. Türkiye üç kıtanın kavşağında bulunan bir ülkedir. Bu sebeple de, tarih boyunca hep büyük güçlerin 
mücadele sahası olmuştur. Türkiye bu kritik coğrafyada son derece dikkatli bir politika takip etmelidir. Bir 
taraftan Amerika’yla iyi geçinirken, diğer taraftan Rusya’yla da münasebetlerini canlı ve iyi tutmalıdır. Bunu 
yaparken, İsrail’i de tamamen gözden çıkarmamalıdır. Zira İsrail’i küstürmek Amerika’yı küstürmek demektir. 
Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleri ile arasında (Suriye’yle Hatay meselesi dışında) bir sınır uyuşmazlığı şu an için 
yoktur. Ancak Batı komşusu olan Yunanistan için aynı şey söylenemez. Yunanistan’la bir taraftan Kıbrıs, bir 
taraftan Batı Trakya’daki Türk azınlık, diğer taraftan da Ege adalarının silahlandırılması meselesi, Türk-Yunan 
münasebetlerinde problem yaratan unsurlardır. 

Anahtar Kelimeler: Dış Politika, Suriye, Yunanistan, Irak, Amerika, Ortadoğu
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TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DEVLET DESTEKLİ TERÖRİZMLE MÜCADELE 

 Aşkın İnci SÖKMEN ALACA 

Türkiye

Öz: Belirli bir bölge ya da belirli bir devletle sınırlı olmayan, belirli bir alanın ötesinde etki ve sonuçlar doğuran 
terörizm, ulus devletlerin ve uluslararası toplumun istikrarına yönelik en önemli güvenlik sorunlarından birini 
teşkil etmektedir. Terörizm günümüz dünyasında yeni bir savaş metodu olarak ortaya çıkmıştır. “ Düşük Yo-
ğunluklu Savaş” olarak da birçok bilim adamı tarafından sınıflandırılan teröre karşı, dünyada tümüyle ortadan 
yok edebilecek maalesef etkili ve kalıcı bir mücadele yolu bulunabilmiş değildir. Terörizmin tanımı üzerinde 
henüz bir uzlaşma sağlanamazken, uluslararası alanda devletlerin örtülü bir şekilde terör örgütlerine destek-
leri mücadeleyi güçleştirmektedir. Terörizm,” hesaplı ve siyasi amaçlı bir şiddet biçimidir. Amacı eylemlerini 
mesaj niteliğinde göndererek kitleleri etkilemek ” olarak tanımlanmaktadır. Terör uzmanı Thornton terörizmi 
tanımlarken “şiddet kullanmaya ya da şiddet tehdidi içeren normal dışı yollarla siyasal davranışları etkilemek 
üzere dizayn edilmiş sembolik bir fiildir “ diyerek sembolik yanını vurgulamaktadır (Thornton,1964:77). Te-
rörist örgütler için devletlerin bir şekilde onlarla ilişkide bulunması, devamlılıklarını sağlayabilmek açısından 
önem taşırken, diğer yandan devletlerin hükümet olarak resmen yapamadıkları fiilleri teröristleri kullanarak 
gerçekleştirmeleri ve menfaat alanlarını terörizmi bir araç olarak kullanarak yaymaları ile karşılıklı bir ba-
ğımlılık ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Devletlerin terörizme verdikleri destek, devlet himayesi, devlet deste-
ği, devlet hoşgörüsü ve devletin yetersizliği gibi farklı devlet davranışları açısından farklılık göstermektedir 
(Erickson,1989 :32-34; Taşdemir, 2006:46-59 Günümüzde terörizm, sosyal bilimciler tarafından üzerinde en 
çok konuşulan, tartışılan ve çözüm yolları üretilmeye çalışılan sorunlardan biri haline gelmiştir. Zira terörizm, 
küreselleşerek bütün dünya toplumlarını derinden etkileyen bir fenomen haline dönüşmüştür. Terör hareketleri 
(ayrılıkçı, bölücülük gibi) toplum içinde bir devletin oryantasyonunu bozmaya yönelik şiddet içeren eylemler-
dir. Toplumu ayakta tutan kilit moral değerleri yıkma, siyasal amaçlı halk üzerinde korku, endişe yaratıcı ey-
lemleri kapsar. Sembolik bir fiil ile orantısız bir etki yaratmaya çalışır. Terörizmin en önemli özelliği “kuralsız” 
olması ve insanlığın ürettiği tüm değerleri “araçsallaştırarak” kullanmasıdır. Bunu dünyanın değişik bölgele-
rinde faaliyet yürüten terör örgütleri incelendiğinde görmek mümkündür. Nitekim bu örgütlerin ideoloji, din, 
etnisite, aile, kültürel değerler, gelişmişlik/az gelişmişlik, şiddet ve insan gibi pek çok konuyu araçsallaştırdık-
ları gözlenmektedir. Terörizmle mücadele, ulusal ve uluslararası düzeyde terörün nedenlerinin, ideolojisinin, 
inanç ve fikirlerinin doğru tanımlanarak oluşturulacak kısa, orta ve uzun vadeli planlar ve stratejiler çerçeve-
sinde devlet birimleri tarafından gerçekleştirilen bir stratejik yönetim sürecidir. Ulusal stratejik bir mücadele 
eş zamanlı ve bütünsel bir bakışla tüm önleyici stratejileri planlama, organize etme, yürütme ve kontrol etme 
süreçlerini içermektedir. Bu stratejiler kurumsal yapılanma (güvenlik güçleri, istihbarat teşkilatları ve diğer 
terörle mücadele sorumluluğu olan kurumlar), yasal düzenlemeler, uluslararası alana yönelik çabalar, sosyal, 
ekonomik, siyasal ve kültürel alanları kapsamaktadır. Terör üzerinden yürütülen savaş uluslararası hâkimiyet 
mücadelesinde uygulanan örtülü faaliyet biçimi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yöntem ve doğurduğu 



165

ÖZET SÖZEL METİNLER

sonuçlar itibariyle son derece etkili olan uluslararası terör savaşı oldukça karmaşık, yanıltıcı ve dünya çapında 
planlamayı gerektiren bir yeraltı faaliyet alanıdır. Terörist örgütler için devletlerin bir şekilde onlarla ilişkide 
bulunması, devamlılıklarını sağlayabilmek açısından önem taşırken, diğer yandan devletlerin hükümet olarak 
resmen yapamadıkları fiilleri teröristleri kullanarak gerçekleştirebilmektedirler. Terörizm tanımının uluslarara-
sı alanda kabul edilmemiş olması, devletlerin algılamalarında farklılık yaratmakta ve devletlerarası işbirliğini 
istenilen düzeyde gerçekleştirememektedir. Gelecekte Türkiye’nin çevresinde bulunan komşularının özellikle 
PKK terör örgütünün enternasyonal yanı olarak gösterilen üç ülkede birleşik bir Kürt oluşumu yaratmak istedi-
ği Irak, Suriye ve İran‘daki iç istikrarsızlıklar, büyük güçlerin yükseliş ve çöküşleri, ekonomik dünya krizleri, 
çıkabilecek bölgesel savaşlar önceden tahmin edilemeyeceği için, ülke güvenlik algılamasına yönelik tehditler 
taktik istihbarat ile gelişme göstermeden, krizlere yönelik senaryo planları yapılmalıdır. PKK terör örgütü 
kendisine üs sağlayabilecek istikrarsız alanları değerlendirdiği için, Türkiye’nin yakın komşularında cereyan 
eden, ekonomik ve siyasi gelişmeler, büyük öneme sahiptir. FETÖ gerçekleştirmiş olduğu eylemler göz önüne 
alındığında; gerek uluslararası tanımlamalar, gerekse Türkiye anayasasında belirtilen terör kanunları yönünden 
incelendiğinde bir terör örgütüdür .FETÖ klasik terör örgütlerinden farklı yollar izleyen ve kripto yapısı sa-
yesinde kendini gizleyebilen bir yapıya sahiptir. Yeni Nesil Terör Örgütü Eylemleri terör eylemlerinden farklı 
olarak korku ve dehşet yaratma yerine, istihbarat teknikleri kullanılarak hedefleri görev alanı dışına çıkarma, 
algı yönetimi, medya da stratejik iletişim araçları ile kara propaganda yapma, topyekûn yönetimi değiştirmek 
için demokrasiye askeri müdahale gibi eylemleri gerçekleştirmiştir. Halen ABD’de varlığını sürdüren örgüt li-
deri Türkiye-ABD ilişkilerini zedeleyen en önemli sorunlardan biri olarak yer almaktadır. Bu çalışmada halen 
varlığını sürdüren devlet destekli terör örgütleri PKK/PYD ve FETÖ terör örgütleri ile dış politika alanında 
yapılan mücadeleye değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Devlet destekli Terörizm, PKK/PYD, FETÖ Terör Örgütü, Uluslararası Terörle Mücadele 
Hukuku 
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ULUSLARARASI GÜÇ DENGELERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Erkan YILMAZ

Türkiye

 Öz: Soğuk Savaş döneminde ABD ve SSCB liderliğinde oluşan çift kutuplu uluslararası sistemde Türkiye 
ve Rusya karşıt kamplarda olmalarından dolayı ikili ilişkiler mesafeli devam etmiştir. Soğuk Savaş öncesi 
dönemde yaşanan kısa süreli yakınlaşma II. Dünya Savaşı sonrasında kesintiye uğramıştır. Josef Stalin’in 
Türkiye ile ilgili söylemlerinin ülkede oluşturduğu güvenlik kaygısı Türkiye’nin ABD/Batı güvenlik şemsiye-
si NATO içerisinde konumlanmasına neden olmuştur. Soğuk Savaş dönemi boyunca SSCB’den tehdit algısı 
devam eden Türkiye, Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte önemli bir güvenlik kaygısından kurtulmuştur. 
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte uluslararası sistemin çift kutuplu yapısı ortadan kalkmış ve ABD he-
gomanyasının tüm dünyada ilan edildiği tek kutuplu bir an yaşanmıştır. 1990’lar boyunca devam eden tek 
kutuplu uluslararası sistem giderek yerini çok kutupluluğa bırakmaya başlamıştır. Rusya, Çin, Hindistan, AB 
gibi uluslararası sistemin diğer aktörlerinin süreç içerisinde kapasitelerinin artması küresel ve bölgesel güç 
mücadelesinin artmasına, dolayısıyla küresel ve bölgesel güç denklemlerinde değişimlere neden olmuştur. 
Soğuk Savaş döneminde sistemin liderlerine havale edilen güvenlik sorunları bu süreçten sonra büyük ölçüde 
devletlerin kendi sorunları olmaya başlamıştır. Soğuk Savaş döneminde dondurulmuş birçok sorun bu sürecin 
sona ermesiyle birlikte ortaya çıkmış ve devletlerin güvenlik kaygılarının artmasına neden olmuştur. Soğuk 
Savaş döneminde Batı güvenlik şemsiyesi altında yerini alan Türkiye, 1990’lardan sonra da ABD’nin bölgeye 
yönelik politikalarıyla uyumlu bir dış politika izlemiştir. ABD’nin Ortadoğu bölgesine yönelik geliştirdiği 
politikaların Türkiye’ye yönelik olumsuz sonuçları Türkiye’nin dış politikasında farklı yönelimlere girmesi-
ne neden olmuştur. Devletlerin en temel amaçlarının beka saiki olduğu düşüncesinden hareketle bu politika 
değişimi zorunluluk arz etmiştir. ABD’nin I. Körfez Savaşı’nda Irak’a müdahale etmesinin bölgedeki Kürt 
nüfusunu hareketlendirmesi Türkiye’nin ilk kez bölgede güvenlik kaygılarını artırmıştır. Bu tarihi hafıza ve 
ABD’nin bölgeye yönelik uluslararası hukuku yok sayan yaklaşımları ile Afganistan’dan sonra 2003 yılında 
Irak’a müdahale öncesinde Türkiye topraklarından ABD askerlerinin geçişinin oylandığı 1 Mart Tezkeresi’nin 
TBMM’den geçmemesi ABD ile Türkiye’nin geleneksel ittifak ilişkilerinin değiştiğinin işaretini vermiştir. 
Uluslararası sistemde her ne kadar Rusya, Çin, Hindistan, AB gibi diğer aktörlerin güçlerinin artmasına rağ-
men hala dengelenmesi zor bir ABD hegomanyasından söz edilebilir. ABD’nin Ortadoğu bölgesine yönelik 
politikalarının devam eden numunesi olan Suriye sorununun bölge güvenliği üzerinde oluşturduğu tehdit edici 
etkiler ABD’nin gücünün dengelenmesini sağlayacak ittifak ilişkilerinin önünü açmıştır. Bu ittifaklardan özel-
likle Türkiye-Rusya ve İran arasında oluşan ilişkiler dikkat çekmektedir. ABD’nin Ortadoğu politikalarının en 
temel parametrelerinden olan İsrail’in güvenliğinin sağlanması ve bölgede oluşturmaya çalıştığı Kürdistan’ın 
su yüzüne çıkması Kürt nüfusu içeren Türkiye ve İran’ın güvenlik kaygılarının üst seviyeye çıkmasına ne-
den olmuştur. Bu durum bölgesel güç denkleminde değişimlerin önünü açmıştır. Uluslararası sistemin temel 
aktörü olan devletlerin güvenliklerini sağlamak için izledikleri birkaç dış politika yöntemi vardır. Devlet-
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ler, ya kendilerinden daha güçlü devletlere karşı kendi kaynaklarına dayanarak güvenliklerini sağlarlar (self-
help) ya da aynı kaynaktan tehdit algılayan devletler ile ittifaklar yaparak (balance of power) güvenliklerini 
sağlamaktadırlar. Bunların dışında diğer bir yolda peşine takılma-takip etme (bandwagoning)’dir. 1990’ların 
başında bölgesel rekabet düzleminde gelişen Türkiye-Rusya ilişkileri 2000’li yıllardan sonra ikili düzeyde 
artarak bölgesel düzeyde işbirliğine doğru evrilmektedir. Bu işbirliğini sağlayan temel faktör ise ABD’nin 
özellikle Ortadoğu bölgesinde gerçekleştirmeye çalıştığı politikların bölgesel güvenlik kaygılarını artırması-
dır. ABD’nin Afganistan, Irak, Suriye ve olası bir İran’a müdahale girişimleri güvenliği temel bir parametreye 
dönüştürürken bölgesel güç dengesinin değişmesine neden olmaktadır. Hem Ortadoğu hem de diğer bölgelerde 
ABD politikalarının destekçisi olan Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinde yaşanan sorunlar Türkiye’nin hissettiği 
güvenlik kaygısıyla ilişkilidir. Dolayısı ile ABD ile yaşanan gerilimler Türkiye-Rusya ilişkilerinin ekonomik, 
siyasi ve askeri anlamda gelişmesinin önünü açacaktır. Bu makalede uluslararası sistemin temel iki aktörünün 
ilişkileri neo-realizm kuramı çerçevesinde analiz edilmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede, uluslararası sistemin 
hegoman gücü ABD’nin bölgesel politikaların, Türkiye, Rusya ve İran gibi bölgesel aktörler tehdit algılama-
larının yükselmesinin ve güvenlik kaygılarının neorealist teorinin temel argümanlarından olan güç dengesinin 
oluşmasıyla örtüştüğü tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Neorealizm, Türkiye, Rusya, Hegoman Güç, Bölgesel Güç, Güvenlik
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DELIMITATION OF SEA AREAS AROUND CYPRUS: EXCEPTIONAL CASE OF BRITISH 
SOVEREIGN BASES

Gökhan AK

Turkey

 

Abstract: Cyprus dispute is a long-lasting issue of international politics. However, the dispute on the island 
had been carried to the waters around it when vicious rumors had arison in the late 1990s by claiming that there 
are great hydro-carbon resources under the sea-bed around the island. Then delimitation of sea areas around 
Cyprus became another key matter for all sides of the dispute on the island. issue had been The 1982 United 
Nations’ Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) is the main document of international law, which 
regulates the various issues concerning the establishment of an Exclusive Economic Zone (ΕΕΖ) and the deli-
mitation of maritime zones in general. The recent developments in the energy resources’ sector which change 
geopolitical understanding in the Eastern Mediterranean had thus influenced relations and politics among litto-
ral states of the region as well as far powers like USA, UK, EU, UN. This multifaceted international political 
environment had promoted new pressure needs for high policy actions for various sides of the dispute, mainly 
including TRNC and Greek Cypriots. However, while UK is not a littoral state in the Eastern Mediterranean, 
British Sovereign Bases with coasts of Cyprus are generally ignored or forgotten; thus, possible British cla-
ims about delimitation of waters around Cyprus had been overlooked mostly. The main aim of this study is to 
pay attention to this factual case and try to explore possible British claims in this manner. INTRODUCTION 
Cyprus is a crucial island in the Eastern Mediterranean for centuries. Thus, geopolitical location of the island 
is no matter to discuss. Then, Cyprus had been an issue of international relations and politics for long centu-
ries. Recent developments around the island had added a new aspect to Cyprus dispute. It is the delimitation 
conflict of maritime jurisdiction areas in the Eastern Mediterranean and thus, around the island. The reason 
for this dispute is claims about wealthy hyro-carbon resourses under the sea-bed of the Eastern Med around 
the island. AIM The main aim of this study is to explore the place of the Brisith Sovereign Bases on the island 
in this delimitation issue since those bases have coasts very close to claims mentioned above. So, the main 
problematic of the study is to explore possible future British claims, if there is any, about the delimitation of 
the waters around Cyprus. CONTENT The content of this study is Cyprus dispute, Eastern Med, international 
maritime law and British Sovereign Bases on Cyprus. METHODOLOGY Methodology of this study is mainly 
qualitative research method including benefiting from secondary data sources like scientific books, essays and 
thesis related with the topic of the study. Thus, as research techniques, content analysis, discourse analysis, and 
document analysis will be used for enabling a scientific research. 

Key Words: Cyprus, Eastern Mediterranean, International Maritime Law, Delimitation, British Sovereign Ba-
ses
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SOSYAL MEDYADA BARIŞ GAZETECİLIĞI VE KAMU DIPLOMASISI: TÜRKIYE’DE GÖREV 
YAPAN YABANCI MUHABIRLERIN ZEYTIN DALI HAREKÂTI SÜRECINDE TWITTER’DA 

YAPTIKLARI PAYLAŞIMLAR ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA

Gözde KURT

Türkiye

 

Öz: Kamu diplomasisi alanı çok paydaşlı ve dinamik bir alandır. Bu alanda görev yapan kişilerin anlık olarak 
değişebilen ülke ve dünya gündemini yakından takip etmesi ve değişime ayak uydurması gerekmektedir. Bu 
anlamda, dünyandaki gündemin nabzını tutmak için hem geleneksel medya kanallarını hem de sosyal medya 
ağlarını takip etmek gerekmektedir. Kamu diplomasisi alanında önemli olan, ağırlıklı olarak yurtdışındaki ka-
muoyunun algısını olumlu yönde şekillendirmektir. Bunun için yabancı muhabirler farklı toplumlar arasında 
köprü olmakta ve süreçleri olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Kamu diplomasisi alanının ihtiyaç 
duyduğu haber dili ise barış gazeteciliği ekseninde hazırlanmış haberlerdir. Bu nedenle, kamu diplomasisi ala-
nının önemli paydaşları arasında dijital dünyada çevrimiçi habercilik faaliyetlerini barış gazeteciliği yaklaşımı 
ekseninde sürdüren yabancı basın kuruluşları ve dış ülkelerde görev yapan yabancı muhabirler bulunmaktadır. 
Yabancı muhabirlerin kullandıkları haber dili dış kamuoyunun algısını şekillendirebilmektedir. Günümüzde 
sosyal medya ağları kamu diplomasisi faaliyetlerinin geniş kitlelere etki etmesi için vazgeçilmez bir araçtır. 
Sosyal medya ağlarında yabancı muhabirlerin kullandığı haber dili savaş ve barış sürecini etkilediği kadar ül-
kelerin kamu diplomasisi faaliyetlerini de etkilemektedir. Twitter üzerinden geniş kitlelere ulaşabilen yabancı 
muhabirler hem iç kamuoyunu hem de dış kamuoyunu etkileme gücüne sahiptir. Bu anlamda sosyal medyada 
barış gazeteciliği ilkelerine uygun şekilde paylaşımlarda bulunmak kamu diplomasisi alanına doğrudan kat-
kıda bulunmaktadır. Ülkeler kamu diplomasisi faaliyetlerini yalnızca barış sürecinde değil, savaş, çatışma ve 
askeri müdahale süreçlerinde de sürdürmektedir. Buna bağlı olarak, bu gibi kritik dönemlerde barış gazeteci-
liği ilkeleri ekseninde haber hazırlayan ve sosyal medya ağlarında paylaşımda bulunan ve dış ülkelerde görev 
yapan yabancı muhabirlerin sosyal medya ağlarındaki paylaşımlarının içeriği, görev yaptıkları ülkelerin iç ve 
dış kamuoyuna yönelik sürdürdükleri kamu diplomasisi faaliyetlerini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebil-
mektedir. Savaş yanlısı haber içeriği hazırlanması savaş sürecini, barış yanlısı haber içeriği hazırlamak barış 
sürecini etkilemektedir. 20 Ocak 2018 tarihinde Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’nın Türkiye’de görev 
yapan yabancı muhabirler tarafından ele alınış biçimi, Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetlerinin etki ala-
nını daraltabilmekte veya genişletebilmektedir. Bu süreçte özellikle yabancı muhabirlerin haber içeriklerinde 
ve tweetlerinde hangi türdeki söylemlerin ön plana çıktığı kamu diplomasisi alanı için son derece önemlidir. 
Yabancı muhabirler dış kamuoyu ile Türkiye arasında köprüler kurabilmekte veya köprüleri yıkabilmektedir. 
Bu noktada barış gazeteciliğine önem verilerek yapılan haberler ve gönderilen tweetler önem kazanmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı, 20 Ocak 2018 tarihinde başlayan Zeytin Dalı Harekâtı sürecinde Türkiye’de görev ya-
pan ve Twitter’da paylaşımda bulunan yabancı muhabirlerin paylaşımlarını analiz ederek ilgili muhabirlerin 
paylaşımlarının içeriğinin barış gazeteciliği yaklaşımı ekseninde olup olmadığını ortaya koymak ve ilgili pay-
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laşımları Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetlerini etkileme potansiyeli üzerinden tartışmaktır. Bu çalışma 
kapsamında, örneklem dahilinde Zeytin Dalı Harekatı sürecinde Türkiye’de görev yapan beş yabancı uyruklu 
muhabirin 20 Ocak 2018 ile 30 Ocak 2018 tarihleri arasında Twitter’daki kişisel hesaplarından gönderdikleri 
tweetler Teun van Dijk’ın söylem analizi yöntemi ve içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmekte ve 
ilgili içeriklerin Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetlerinin üzerinde ne gibi bir etkisinin olabileceği tartı-
şılmaktadır. Bu çalışma için yapılan ön araştırmada, Türkiye’de görev yapmakta olan yabancı muhabirlerin 
Zeytin Dalı Harekatı sürecinde ağırlıklı olarak barış gazeteciliği ilkelerine önem vererek haber ürettikleri, 
bu anlamda da Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetlerine olumlu yönde katkılarının olduğu görülmektedir. 
Bununla birlikte, ilgili operasyonu eleştiren ve bu anlamda olumsuz bir yaklaşıma sahip olan yabancı muha-
birlerin olduğu da görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Diplomasisi, Barış Gazeteciliği, Sosyal Medya Ağları, Twitter, Yabancı Muhabirler
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TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YENİ ANLAYIŞ: NETLİK OYUNU BOZAR

Hande OBA

Türkiye

 

Öz: Giriş: Büyük iki dünya savaşı sonrasında artan siyasi kargaşa, irrasyonalite, savaşın verdiği zarar ve mey-
dana gelen yıkım, içinde barbar bir anlayış barındıran modern totaliter rejimler, kitle iletişiminin ortaya çık-
ması ve propagandalar yoluyla sistematik olarak kullanılması psikolojik ve politik kavramların arasındaki bilgi 
akışının hızlanmasını gerektirmiştir. Politika ve psikoloji arasında oluşan veri alışverişi, realizme göre analiz 
edilen devletlerin dış politika hususuna da farklı bir boyut getirmiştir. Jeopolitik, ulusal özellikler ve devle-
tin dış politika davranışlarının dış politika analizi yapılırken yeterli olmadığı düşüncesi anlaşılırken, devletle 
ilgili içsel unsurlar, toplum sosyolojisi, liderlerin psikolojik davranışları ve söylemler gibi farklı yöntemlere 
de başvurulması gereği gündeme gelmiştir. Bilişsel yaklaşımın dış politika analizine dahil olması ile birlikte 
dış politika analizi yapılırken, karar vericinin yani siyasi liderin karar verme süreçlerinin ve davranışlarının 
temelinde yatan etkenler oldukça farklı motivasyonlara dayanmakta olduğu söylenebilir. Karar vericinin yani 
siyasi liderin anlayış ve algılamalarından oluşan inanç sistemi hem içinde bulunduğu siyasal kültürü hem de 
dış politika anlayışını büyük ölçüde değiştirmektedir. Bilişsel yaklaşımın dış politika analizinde karar veri-
cinin dış politika üzerindeki etkisini dış politikayı açıklama da önemli bir argüman olduğu kabul edilebilir. 
Bu teoriler ışığında Ak Parti’nin iktidara gelişi ile birlikte değişen ve dönüşüm yaşayan Türk Dış Politikası 
anlayışının son dönemde “ Netlik oyunu bozar” tezi ile şekillendiği söylenebilir. Amaç: Dış politika analizinde 
bilişsel argümanların etkisi çerçevesinde Türk Dış Politikasında son dönemde açıklık getirilmeye çalışılan dış 
politika davranışının konjonktürel değişimini açıklamak, yakın gelecekte dış politikada ne gibi yansımaları 
olacağı hususunda öngörüde bulunmaktır. Yöntem: Türk Dış Politikası’nın son dönemini analiz etme, Türk dış 
politikasında değişen parametreleri açıklaması , dinamik dış politika davranışı bilişsel teoriler çerçevesinde 
analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Dış Politikası, Karar Verici, İnanç Sistemi, Bilişsel Teoriler



172

ÖZET SÖZEL METİNLER

SİBER GÜVENLIK VE BÜYÜK VERI

Kutluk Kağan SÜMER

Türkiye

 

Öz: Verilerin farklı formatlarda ve hızlı üretiliyor olmalarından dolayı muazzam büyüklükteki verilerin üste-
sinden gelmekte klasik veritabanları yetersiz kalmaktadır. Mesela veri formatından dolayı günümüzde halen 
% 80 civarında verilerin analizi yapılamamaktadır. Şimdi şunu düşünmek gerekiyor. İnsanların bu % 80 ora-
nındaki verilerden analiz yapabiliyor olduklarını. Bu noktada “Büyük Veri” platformu devreye girmektedir. 
Büyük Veri birçok otorite tarafından çağımızın petrolü olarak ifade edilmeye başlanmış olup; bu platform sa-
yesinde bugün artık devasa büyüklükteki veriler analiz edilerek insanların, şirketlerin, devletlerin, araştırmacı-
ların hayatlarında değişiklikler meydana getirmektedir. Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, Yeni istatistik, Büyük 
veri analizi Cyber Security and Big Data ABSTRACT Because the data is generated in different formats and 
fast, the classical databases that come from the superset of huge data are insufficient. For example, due to the 
data format, currently 80% of the data can not be analyzed. Now we need to think about it. People are able to 
analyze this 80% of the data. At this point, the “Big Data” platform comes into play. Big Data has been started 
by many authorities to be expressed as petroleum of our time; thanks to this platform, now huge huge data are 
analyzed to bring changes in the lives of people, companies, states, researchers. Keywords: Large Data, New 
statistics, Large data analysis “Verilerin farklı formatlarda ve hızlı üretiliyor olmalarından dolayı muazzam 
büyüklükteki verilerin üstesinden gelmekte klasik veritabanları yetersiz kalmaktadır. Mesela veri formatından 
dolayı günümüzde halen % 80 civarında verilerin analizi yapılamamaktadır. Şimdi şunu düşünmek gerekiyor. 
İnsanların bu % 80 oranındaki verilerden analiz yapabiliyor olduklarını. Bu noktada “Büyük Veri” platformu 
devreye girmektedir. Büyük Veri birçok otorite tarafından çağımızın petrolü olarak ifade edilmeye başlanmış 
olup; bu platform sayesinde bugün artık devasa büyüklükteki veriler analiz edilerek insanların, şirketlerin, 
devletlerin, araştırmacıların hayatlarında değişiklikler meydana getirmektedir. Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, 
Yeni istatistik, Büyük veri analizi Cyber Security and Big Data ABSTRACT Because the data is generated in 
different formats and fast, the classical databases that come from the superset of huge data are insufficient. For 
example, due to the data format, currently 80% of the data can not be analyzed. Now we need to think about 
it. People are able to analyze this 80% of the data. At this point, the “Big Data” platform comes into play. Big 
Data has been started by many authorities to be expressed as petroleum of our time; thanks to this platform, 
now huge huge data are analyzed to bring changes in the lives of people, companies, states, researchers. Key-
words: Large Data, New statistics, Large data analysis Verilerin farklı formatlarda ve hızlı üretiliyor olmala-
rından dolayı muazzam büyüklükteki verilerin üstesinden gelmekte klasik veritabanları yetersiz kalmaktadır. 
Mesela veri formatından dolayı günümüzde halen % 80 civarında verilerin analizi yapılamamaktadır. Şimdi 
şunu düşünmek gerekiyor. İnsanların bu % 80 oranındaki verilerden analiz yapabiliyor olduklarını. Bu noktada 
“Büyük Veri” platformu devreye girmektedir. Büyük Veri birçok otorite tarafından çağımızın petrolü olarak 
ifade edilmeye başlanmış olup; bu platform sayesinde bugün artık devasa büyüklükteki veriler analiz edilerek 
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insanların, şirketlerin, devletlerin, araştırmacıların hayatlarında değişiklikler meydana getirmektedir. Anahtar 
Kelimeler: Büyük Veri, Yeni istatistik, Büyük veri analizi Cyber Security and Big Data ABSTRACT Because 
the data is generated in different formats and fast, the classical databases that come from the superset of huge 
data are insufficient. For example, due to the data format, currently 80% of the data can not be analyzed. Now 
we need to think about it. People are able to analyze this 80% of the data. At this point, the “Big Data” plat-
form comes into play. Big Data has been started by many authorities to be expressed as petroleum of our time; 
thanks to this platform, now huge huge data are analyzed to bring changes in the lives of people, companies, 
states, researchers. Keywords: Large Data, New statistics, Large data analysis “

Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, Yeni İstatistik, Büyük Veri Aanalizi
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BAŞLIK: 20. VE 21. YY’DA KIRIM TÜRKLERİNIN VATAN MÜCADELESI: (KTMHT, DÖNÜŞ, 
KIRIM TATAR MILLI MECLISI, VATANDAKI KURUMLAR, DIASPORADAKI KURUMLAR, 

YENIDEN İŞGAL, VAROLUŞ MÜCADELESI)

Kutluk Kağan SÜMER

Türkiye

 

Öz: Kırım Türkleri 2. Dünya savaşından sonra yaşadıkları 1944 sürgününden sonra uzun bir milli mücade-
le vermiş nihayet sürgün edildikleri vatanları olan Kırım’a 1989 yılından itibaren kitleler halinde dönmeyi 
başarmıştır. Burada teşkilatçılıkları ve azimleri önemli yer tutmaktadır. Kırım Tatar Milli Hareketi Teşkilatı 
(KTMHT) gerek sürgünde var olmada gerekse sürgünden dönüşte önemli bir rol oynamıştır. Vatan’a dönüşle 
birlikte oluşturulan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) ve Kırım Tatar Milli Hareketi Teşkilatı (KTMHT) 
2014 yılındaki yeniden işgal süreciyle kapatılmış Kırım Türkleri üzerinde yeniden siyasi ve insani ağır baskılar 
başlamıştır. Her iki teşkilatın da liderlerinin bir kısmı tutuklanmış bir kısmı ise vatanlarına sokulmamaktadır. 
Kırım Türklerinin 1944 sürgününden sonra öne çıkan isimleri dünya tarafından tanınan milli kahramanları 
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve ardından gelen çalışma arkadaşı ve yeni Kırım Tatar Milli Meclisi başkanı 
Refat Çubarov olmuştur. Kırım Türkleri işgal sonunda yeniden teşkilatlanmaya çalışmış ve dünyaya seslerini 
gerek Kırım Tatar Teşkilatları Platformu gerekse Dünya Kırım Tatar Kongresi ile duyurmaya çalışmaktadır. 
Fakat her iki organizasyonda da Ukrayna’yla beraber hareket ve Ukrayna’nın eski toprak bütünlüğüne kavuş-
ması temel dayanak noktası haline gelmektedir. Böylece Avrupa Birliği ve Dünya kamuoyu desteği sağlan-
maya çalışılmaktadır. “Kırım Türkleri 2. Dünya savaşından sonra yaşadıkları 1944 sürgününden sonra uzun 
bir milli mücadele vermiş nihayet sürgün edildikleri vatanları olan Kırım’a 1989 yılından itibaren kitleler 
halinde dönmeyi başarmıştır. Burada teşkilatçılıkları ve azimleri önemli yer tutmaktadır. Kırım Tatar Milli 
Hareketi Teşkilatı (KTMHT) gerek sürgünde var olmada gerekse sürgünden dönüşte önemli bir rol oynamıştır. 
Vatan’a dönüşle birlikte oluşturulan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) ve Kırım Tatar Milli Hareketi Teşkilatı 
(KTMHT) 2014 yılındaki yeniden işgal süreciyle kapatılmış Kırım Türkleri üzerinde yeniden siyasi ve insani 
ağır baskılar başlamıştır. Her iki teşkilatın da liderlerinin bir kısmı tutuklanmış bir kısmı ise vatanlarına so-
kulmamaktadır. Kırım Türklerinin 1944 sürgününden sonra öne çıkan isimleri dünya tarafından tanınan milli 
kahramanları Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve ardından gelen çalışma arkadaşı ve yeni Kırım Tatar Milli 
Meclisi başkanı Refat Çubarov olmuştur. Kırım Türkleri işgal sonunda yeniden teşkilatlanmaya çalışmış ve 
dünyaya seslerini gerek Kırım Tatar Teşkilatları Platformu gerekse Dünya Kırım Tatar Kongresi ile duyurmaya 
çalışmaktadır. Fakat her iki organizasyonda da Ukrayna’yla beraber hareket ve Ukrayna’nın eski toprak bü-
tünlüğüne kavuşması temel dayanak noktası haline gelmektedir. Böylece Avrupa Birliği ve Dünya kamuoyu 
desteği sağlanmaya çalışılmaktadır. Kırım Türkleri 2. Dünya savaşından sonra yaşadıkları 1944 sürgününden 
sonra uzun bir milli mücadele vermiş nihayet sürgün edildikleri vatanları olan Kırım’a 1989 yılından itibaren 
kitleler halinde dönmeyi başarmıştır. Burada teşkilatçılıkları ve azimleri önemli yer tutmaktadır. Kırım Tatar 
Milli Hareketi Teşkilatı (KTMHT) gerek sürgünde var olmada gerekse sürgünden dönüşte önemli bir rol oyna-
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mıştır. Vatan’a dönüşle birlikte oluşturulan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) ve Kırım Tatar Milli Hareketi 
Teşkilatı (KTMHT) 2014 yılındaki yeniden işgal süreciyle kapatılmış Kırım Türkleri üzerinde yeniden siyasi 
ve insani ağır baskılar başlamıştır. Her iki teşkilatın da liderlerinin bir kısmı tutuklanmış bir kısmı ise vatanla-
rına sokulmamaktadır. Kırım Türklerinin 1944 sürgününden sonra öne çıkan isimleri dünya tarafından tanınan 
milli kahramanları Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve ardından gelen çalışma arkadaşı ve yeni Kırım Tatar 
Milli Meclisi başkanı Refat Çubarov olmuştur. Kırım Türkleri işgal sonunda yeniden teşkilatlanmaya çalışmış 
ve dünyaya seslerini gerek Kırım Tatar Teşkilatları Platformu gerekse Dünya Kırım Tatar Kongresi ile duyur-
maya çalışmaktadır. Fakat her iki organizasyonda da Ukrayna’yla beraber hareket ve Ukrayna’nın eski toprak 
bütünlüğüne kavuşması temel dayanak noktası haline gelmektedir. Böylece Avrupa Birliği ve Dünya kamuoyu 
desteği sağlanmaya çalışılmaktadır. “ 

Anahtar Kelimeler: Kırım, Kırım Türkleri, Vatan Mücadelesi, Kırım Tatar Milli Meclisi, Refat Çubarov, Mus-
tafa Cemiliyev
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TEK KUTUPLU DÜNYA DÜZENİNDEN ÇOK KUTUPLU DÜNYA DÜZENİNE GEÇİŞTE 
TÜRKİYE ÇİN İLİŞKİLERİ: FIRSATLAR TEHDİTLER VE MEDYANIN ROLÜ

Michael KUYUCU

Türkiye

 

Öz: 1980li yıllarda dünyaya açılımını başlatan ve dünya içiçe bir sosyo-ekonomik politika uygulamaya başla-
yan Çin, özellikle iki binli yıllarda bu özelliğini daha da geliştirmiş ve dünyanın en önemli ekonomik ve politik 
aktörlerden biri olduğunu göstermiştir. Seksenli yıllarda Çin ile ilgili yapılan, ‘gelecekte dünyanın süper güç-
lerinden biri olacak’ yorumlarını ciddiye almayanlar bugün Çin’in dünyada ki konumuna baktığında o dönem 
yapılan yorumların ne kadar doğru olduğunu görüyor. 2004-2013 yılları arasında yüzde 10.3lük bir ortalama 
büyüme trendi yakalayan Çin ekonomisi 2014 yılında yüzde 7,3 , 2015 yılında yüzde 6,9 , 2016 yılında yüzde 
6,7 , 2017 yılında yüzde 6,4 büyüme yakalamıştır. Bu ekonomik büyüme Çin’i, soğuk savaştan sonra tek ku-
tuplaşmaya doğru giden dünyada bir alternatif konumuna getirmiştir. Özellikle Bir Kuşak Bir Yol Projesi ile 
dünyanın en büyük küresel oyuncularından biri olduğunu kanıtlayan Çin ile Türkiye 2010lu yıllarda tarihinde 
olmadığı kadar olumlu bir dönem yaşamıştır. Türkiye ile Çin arasında ilk resmi diplomatik ilişkiler 1971 yı-
lında kurulsa da Türkiye ile Çin arasındaki ilişkinin tarihsel serüveni Hun İmparatorluğuna kadar gitmektedir. 
Tarihi İpek Yolu ile şekillenen iki ulusun ilişkisi bugün hem ekonomik anlamda hem de kültürel anlamda 
gelişim göstermektedir. Bu çalışma Türkiye ile Çin arasında yaşanan yakınlaşmanın fırsatları ve tehditleri üze-
rinde derinlemesine bir analiz yapılmıştır. Türkiye – Çin ilişkilerinin gelişmesinde medyanın rolüne değinilen 
çalışmada medya aracılığı ile bu ilişkilerin çözülmesinde izlenen strateji incelenmiş ve yapılan uygulamalar 
irdelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde Türkiye ile Çin ilişkilerinde ortaya çıkan yeni fırsatlar ve bu fır-
satlara karşı duran tehditler ile ilgili bir SWOT analizi yapılmıştır. İkinci bölümde Çin’in Türkiye ile olan ikili 
ilişkilerinde uyguladığı küresel medya stratejisine yönelik bir araştırma yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Çin, Ekonomi, Medya, Türkiye- Çin İlişkileri



177

ÖZET SÖZEL METİNLER

KOSOVA’DA YENİDEN YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE

Sibel AKGÜN

Türkiye

 

Öz: Kosova, Balkan coğrafyasında Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkmış olan çatışmaların içinden kurulmuş 
olan bir devlettir. Bu devletin etnik ve dini çoğulculuğa dayanan yapısı sadece bu devletin değil bölgenin 
istikrarını da etkileyen bir durum göstermektedir. Eski Yugoslavya Federasyonu’nun dağıldığı 1991 yılından 
sonra 1998- 1999 yılları arasında yaşanan savaşta siyasi ve ekonomik olarak büyük darbe alan, etnik milliyet-
çiliğin en yüksek düzeyinde tezahür ettiği ülke, savaşın ortalarından itibaren uluslararası toplumun ve özellikle 
ABD’nin duruma el koyması ile yeniden yapılandırılmaya başlanmıştır. Ülke 1999 yılında BM gözetimine 
alınarak iuluslararası toplumun ekonomik- siyasi, askeri ve sosyal anlamda aslında geçmişi 19. yüzyıla uzanan 
yönetim modeli belirlenmiştir. Kosova’da hala devam eden Uluslararası Himaye rejimi kapsamındaki Yeniden 
Yapılandırma çalışmaları aslında uluslararası sisteme yeniden şekil verme modelinin Soğuk Savaş sonrası ilk 
adımlarından biri olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonunda galip devletlerin meydana getirdiği yıkımın onarıl-
masını koordine etmek, halkın kin ve öfkesini üzerinden atmasını sağlamak, demokratik devletlerin düzen ve 
rejimlerini yerleştirmek, böylece yenilmiş ülkelerin dünyaya yeniden tehdit teşkil etmesini önlemek maksadıy-
la Almanya ve Japonya’da uygulanan tedbirler Kore Savaşını takiben bu ülkede de uygulanmaya başladı. ABD 
( Amerika Birleşik Devletleri )’de bu konuda geliştirilen kavram “Nation Building” idi. Yıllardır ABD’de 
“Nation Building” üzerine tartışmalar yaşandı. Her yeni müdahalede konu yenilendi. Konunun önemli kıs-
mı artık “Nation Building”’den çatışma sonrası yıkılmış devletlerde neler yapılabileceği konusuna dönüştü. 
“Çatışma Sonrası Yeniden Yapılandırma” kavramı ilk kez 1995 yılında Dünya Bankası tarafından kullanıldı. 
Çatışma Sonrası Yeniden Yapılandırma kavramı I. Dünya Savaşı sonunda Milletler Cemiyeti’nin kurulması 
sonrası bu örgüt tarafından Asya ve Afrika’da uygulanan manda sistemi ile 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Al-
manya ve Japonya’da uygulanan himaye rejimleri çalışmalar ve sömürge yönetimlerinin örnekleri üzerinden 
oluşturulmuştur. Manda sistemi, I. Dünya Savaşı’ndan sonra büyük devletlerin henüz kendilerini idare etme 
gücüne sahip olmayan halklara sahip ülkelerin geleceği üzerindeki kararları fiilen uygulayabilmek için Mil-
letler Cemiyeti Misakı ile birlikte oluşturulmuştur. Himaye rejimi ise bağımsızlığı kısıtlı ve uluslararası bütün 
ilişkileri hami devlet tarafından yürütülen bir ilişki biçimi olarak II. Dünya Savaşı’ndan sonra uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu kavramların iç içe geçmesi ise yeniden gelişen koşullara göre yorumlanması ile 1989 sonrası 
oluşan Yeni Dünya Düzeni’nde Uluslararası Himaye rejimleri önce Balkan ülkelerinde ve ardından Afganis-
tan ve Irak’ta farklı şekillerde uygulanmasına neden olmuştur. 20. yüzyılın sonlarından itibaren aslında bu 
kavramların temelinde eski sömürgecilik kavramı, yeni tip sömürgecilik olarak tanımlanmış ve “Uluslararası 
Himayecilik“ kavramı çerçevesinde “İnsani Müdahale” teziyle meşrulaştırılarak, çok taraflı ve zorlayıcı barış 
operasyonları ile şekillenmiştir. Kosova tecrübesi karmaşık barış görevlerinin aynı anda kolayca takip edi-
lemeyen ve çatışmaya sebep olabilecek farklı yönlerinin olduğunu göstermektedir. Balkanlarda demokratik 
ve ekonomik girişimler kanun ve düzenin sağlanmasının önüne geçmiştir. Bu tecrübe özgür politik sistem ve 
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sağlıklı sivil toplumun oluşturulması için önceliğin kanun ve düzenin sağlanmasına yönlendirilmesini göster-
mektedir. Kosova’da gerek şahıslar gerekse devlet için hukuk ve kanun düzeni oluşturamamıştır. Kosova’da iç 
ve dış güvenliği derhal tesis edecek askeri polis, örgütlü sivil polis, yargı ve zabıta kurumları kurulamamıştır. 
Suç örgütleri ile mücadele, etnik husumet, yeni demokratik düzenin muhalifi olan aşırı milliyetçilik devam 
etmektedir. Bunun önlenmesi için KFOR birliklerinin iç güvenlik ve asayiş konusunda uluslararası makamlara 
daha yüksek seviyede destek olması gerekmektedir. Uluslararası toplum tarafından şekillendirilen ve devam 
ettirilen Kosova devletindeki Yeniden Yapılandırma çalışmaları kapsamında on dokuz yıl sonunda durumu 
bu bildirinin ana konusudur. Ancak bu yapılırken, 21. yüzyılda uluslararası toplum tarafından belirlenen bu 
yönetim sisteminin Kosova özelinde temel açmazları ve oluşturulmaya çalışılan inşa sürecinin sorgulanması 
da ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kosova, Yeniden Yapılandırma, Türkiye, Uluslararası Himaye Rejimi, Güvenlik, Kurum-
ların İnşası 
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NATO’S TACTICAL NUCLEAR WEAPONS IN TURKEY

Şafak OGUZ 

Turkey

 

Abstract: Turkey has been hosting American tactical nuclear weapons under the NATO umbrella since the 
1950s, as have Germany the Netherlands, Belgium, and Italy. There has been intense pressure by the govern-
ments of Germany, the Netherlands, and Belgium on the Alliance and the US to withdraw these weapons from 
their territories, calling them “relics of the Cold War.” To date neither Italy nor Turkey, though, have expressed 
any intention to abandon their host-nation status. Turkey did not change its position during the recently strained 
relations with the US (primarily due to the US’s cooperation with the PKK-affiliated terror organization YPG) 
or as a consequence of Turkey’s improved partnership with Russia; instead Turkey has remained committed 
to its responsibilities in the Alliance. Nonetheless, the declaration by the US president calling for American 
withdrawal from the 1987 Intermediate Nuclear Forces (INF) Treaty is expected to alter the importance and 
significance of hosting tactical nuclear weapons in Europe and especially in Turkey, particularly in the light of 
statements by Vladimir Putin openly threatening Europe. This paper analyzes the potential impact of the US 
withdrawal on Turkey-NATO relations in the contexts of tactical nuclear weapons deployed in Turkey. It argu-
es that if the INF treaty comes to an end, Turkey might join other host nations in Europe in increasing pressure 
on the Alliance and the US to withdraw these weapons. 

Key Words: Tactical Nuclear Weapons, NATO, Turkey, Nuclear Sharing 
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A STUDY ON SHAPING THE WORDL AID POLICIES – TURKEY EXAMPLE

Muneeb EL-HARROUN 

Syria 

Abstract: The civil war in Syria brings three challenges for foreign aids. The first challenge is that the aider 
countries will consider their own security issues rather than reducing poverty and trying to improve develop-
ment through aids. The second problem is that the war in and around Syria will consume most of the world 
aids. The third challenge is that big countries that provide assistance will implement coercive and sometimes 
destructive measures on countries that receive assistance and this will cause the world’s most vulnerable gov-
ernments to collapse by forcing their power. This article evaluates Turkey’s emergency assistance policies and 
will reveal effective aid criteria aiming to develop foreign aids.

Key Words: Foreign Investments, Syria, Civil War, Aid Criteria, Turkey, European Union, America 
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EVALUATION ON THE TRADE OF LIGHT WEOPANS CONCERNING THE SECURITY OF THE 
COUNTRY-RUSSIA EXAMPLE

Strelkov YULİY ALESKEEVİCH, Kravchuk DANİİL ANATOLİEVNA

Russia

Abstract: Increased use of light weapons in Russia has become a serious problem in recent years. The impact 
of UN measures on imports of small and light weapons is very limited. UN is in the drafting phase of the 
new legal regulations that control the exchange and flow of arms and will be successful only as a result of the 
serious adaptation and implementation of the country’s administration. This requires a wide compliance with 
UN sanctions and the production and inspection of small producers with international end-user certification 
systems reform. Better control of armament and arms imports is also the most important aspect of the prolif-
eration of light weapons and the increasing support of counter-proliferation efforts. In Russia, illegal trade in 
arms is gaining an increasingly international dimension and must be completed with regional and international 
cooperation.

Key Words: Light Armament, Arms Trade, Russia, UN, Arms Production
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EXCLUSIONARY AND INCLUSIVE FACTORS IN THE BUSINESS WORLD AND THE IMPACT 
O KNAWLEDGE ECONOMY

Jethro BETTMAN

Israel 

Abstract: Economic complementarity between talented and less talented employees has further reduced with 
the age of knowledge economy. As a result, the increase in inequality in the labor market considerably reduced 
through the negotiation in wages and trade unionization. Nevertheless, political responses in developed econo-
mies vary widely. While there is a de-regulation covering everyone in the interim and part-time labor market, 
some countries choose the method of compensating with direct cash transfers for those losing their jobs. This 
paper will make an analysis on labor market of Israel during the period of 1990-2017. 

Key Words: Knowledge Economy, Israel, Labor Market, Part-Time Employment, Full-Time Employment 



184

POSTER SUNUM BİLDİRİLER

WHO PARTICIPATES IN LOCAL GOVERNMENT? EVIDENCE FROM MEETING MINUTES

Pouya KARDAN, Nouzar QASEMİ

Iran 

Abstract: Academicians and legislators give importance to the institutions that reduce existing political in-
equalities and increase local participation. However, these environments may lead policy discussions in favor 
of individuals not represented. An original set of data has been created for this study by coding hundreds of 
sample discussions performed by citizens on housing development in order to understand who is involved in 
these institutions. Individuals were paired according to the elections they voted for and the participation of lo-
cal political participation in housing development policies was investigated. The results show that the elderly, 
home-owner and male individuals living in Iran in the same neighborhood for a long time who voted in the 
local elections was more involved in these meetings.

Key Words: Local Administrations, Political Inequality, Local Policies 
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THE EFFECT OF ELECTION CAMPAIGNS ON VOTERS IN UZBEKISTAN LOCAL ELECTIONS 

Bekmirza MIRZALIYEV,  Shavkat USMANOV

Uzbekistan

Abstract: In this study, a model has been developed to investigate the effect of election campaigns on the 
voting preference of individuals in Uzbekistan local elections by using the national population information of 
2016. The most significant effect of the campaigns on the Uzbek voters was found to be effective on early in-
dividual empowerment and in the next voting preference on basic individual attitudes such as party proximity 
of activation and right-left ideology.

Key Words: Party Preference, Local Elections, Uzbekistan 
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LAND OWNERS AND DEMOCRACY: THE SOCIAL ORIGINS OF DEMOCRACY ARE RE-
EVALUATED

John SMITH, Simon WELRISH 

USA

Abstract: Do the large landowners especially those engaged in intensive agricultural activities undermine 
democracy and the survival of democracy? This assumption is at the heart of studies related to both church 
and regime transition. This analysis conducted by using the panel data set of the countries that are engaged 
in intensive agricultural activities worldwide concludes that labor intensive agricultural sector is harmful for 
democracies. However, the negative effect of labor-intensive agricultural sectors on democracy turns to posi-
tive in the third wave of democracy. 

Key Words: Democracy, Agriculture, Land Owning
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