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ĠĠBF DEKANI  

AÇIġ KONUġMASI 

Sayın Rektörüm, Değerli Öğretim Üyesi ArkadaĢlarım ve Değerli 

Katılımcılar, 

Ġzmir Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi tarafından 

düzenlenen, ―Bölgesel ve Küresel Dinamikler: Türkiye ve Yakın 

Çevresinin Ġktisadi ve Siyasi Meseleleri‖ konularının tartıĢılacağı 

sempozyumumuza hoĢ geldiniz. Sempozyumumuzu onurlandıran tüm 

akademik katılımcılara, konuklara Ģükranlarımı sunuyorum. 

21. yüzyılda tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizin de içinde bulunduğu 

bölge ekonomik ve siyasi oluĢumlar bakımından dinamik bir dönem 

geçirmektedir. 19. yüzyılda oluĢmaya baĢlayıp 20. yüzyıl boyunca 

devam eden küresel ekonomik ve güçler dengesi zemin kayması 

göstererek değiĢmekte, yeni denge merkezleri oluĢmaktadır. Bazı 

ülkeler ve bölgeler geleceğin yeni küresel güç merkezleri olarak ortaya 

çıkarken, mevcut bölgesel güçler de yeniden Ģekillenmektedir.  

Tarih boyunca dünyanın siyasi, askeri ve ekonomik hareketliliğin en 

yoğun yaĢandığı bölge olan ve Orta-doğu‘yu da içine alan Türkiye 

merkezli Balkanlar, Kafkaslar, Karadeniz havzası ve Akdeniz havzası, 

bunların uzantısı olarak görülebilecek Orta Asya ülkeleri bu 

hareketliliğin en dinamik olduğu bölgeler olarak görülmektedir. 

Türkiye, ekonomisiyle, bölge üzerindeki etkisi yani nüfuz alanıyla, 

bölgesel ve küresel denge ve barıĢ ülkesi olma yönünde yıldızı parlayan 

ülkeler arasında yer almaktadır.  

Türkiye‘nin üzerinde bulunduğu coğrafya tarih boyunca muhtelif 

medeniyetlere beĢiklik etmiĢ bir coğrafyadır. Bu niteliği ile Türkiye, 

Hititler, Lidyalılar, Frigyalılar, Likyalılar, Romalılar, Bizanslılar, 

Selçuklular ve onların devamı olan Osmanlılar ve Balkanlardan, 

Kafkaslardan, Karadeniz ve Orta Asya‘dan gelen halkların kendi içinde 

bir harmoni oluĢturduğu modern bir ülke olarak çok önemli bir tarih ve 

kültür mirasına ev sahipliği yapmaktadır.  
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Türkiye‘nin üzerinde bulunduğu Anadolu coğrafyasında Greko-Latin, 

Yahudi-Hıristiyan kültür mirasları ile bin yılı aĢkın bir süre egemen 

olmuĢ Ġslam kültürünün bütün özelliklerini görmek mümkündür. Bir 

baĢka anlatımla farklı etnik, dini ve kültürel toplulukların üzerinde 

asırlarca barıĢ içinde yaĢadığı bu coğrafya söz konusu unsurların bir 

arada güven ve huzur içinde yaĢama modelini insanlık alemine 

bağıĢlamıĢtır. 

Böyle bir coğrafyada Türkiye parlayan bir yıldız ülke olarak, dünyanın 

16. Avrupa‘nın 6. en büyük ekonomisi haline gelmiĢtir. G-20 ülkeleri 

arasındadır ve rasyonel ve stratejik politikalar uygulanması halinde 

yakın bir gelecekte dünyanın geliĢmiĢ ilk 10 ülkesi arasına girmeye 

aday bir ülke konumundadır.  Son sekiz yıllık dönemde ortalama %7‘ye 

yakın bir büyüme göstermiĢtir.  Avrupa‘nın önemli sanayi üreticisi 

ülkeleri arasına girmiĢ ve ihracatının %93,4‘ünü imalat sektöründen 

gerçekleĢtirir hale gelmiĢtir.  AB Türkiye‘nin birinci; Türkiye ise 

AB‘nin yedinci büyük ticari ortağıdır. Toprakları ve sahip olduğu iklim 

kuĢağı tarımsal üretime son derece elveriĢli olup, kendi kendine yeterli 

olan sayılı ülkelerden biridir. Yine Türkiye, dünyanın en önemli 7nci 

turizm merkezi bir ülkedir. Türkiye‘nin AB üyeliği Avrupa iç pazarını 

geniĢleteceği gibi, AB‘nin üretim ve küresel rekabet gücünü artıracak, 

Türkiye‘nin küresel açılımlarını da kolaylaĢtıracaktır. Bütün bunlara ek 

olarak, Türkiye, Batı ile Doğuyu buluĢturan, Batının en doğusunda, 

Doğunun da en batısında, Kuzey ve Güney ekseninin tam ortasında 

olmanın avantajını kullanarak enerji  (petrol, doğalgaz) iletim koridoru 

haline gelmektedir. Bilindiği gibi, dünya ham petrol ve doğal gaz 

rezervlerinin %70‘inden fazlası Türkiye‘yi çevreleyen Rusya, Hazar 

havzası ve Orta Doğu bölgesinde yer almaktadır. Bunun da ötesinde yaĢ 

ortalaması 28,8 olan son derece dinamik 72 milyonluk genç bir nüfusa 

sahiptir (AB‘de ortalama yaĢ 40‘ın üzerindedir). Türkiye‘nin yakın 

çevresinde 600 milyonluk bir nüfus yaĢamaktadır, buna AB de dahil 

edildiğinde 1 milyarlık bir potansiyel tüketici ve üretici kitlesi 

bulunmaktadır. Ayrıca satın alma gücü paritesine göre Türkiye ve yakın 

çevresinin Gayri Safi Yurtiçi üretim değeri 6 trilyon doları 

geçmektedir. Bu potansiyelin baĢta Türkiye olmak üzere, tüm yakın 
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çevresinde yer alan ülkeler tarafından çok iyi değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Bütün bu belirtilen hususların, akademik çevreler, iĢ dünyası, araĢtırma 

merkezleri ve devletin kurum ve kuruluĢları tarafından çok dikkatli 

Ģekilde değerlendirilmesi gerekir. Bu konularda orta ve uzun vadeli 

programların geliĢtirilmesi gerekir. Geleceğin Türkiye‘sinin bölge 

ülkeleri ile barıĢ içinde, ortak refah paydasına sahip, karĢılıklı çıkar 

iliĢkilerinin dengelendiği, geleceğin Türkiye‘sine herkesin ve her 

kesimin katkıda bulunmasına ihtiyaç vardır. 

Buradan hareketle, Ġzmir Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi olarak ―Bölgesel ve Küresel Dinamikler: Türkiye ve Yakın 

Çevresinin Ġktisadi ve Siyasi Meseleleri‖ konulu sempozyumu tertip 

ettik. Bu sempozyumda verimli bir tartıĢma platformunun oluĢacağı 

umudunu taĢıyoruz. Sempozyumumuza gösterdiğiniz ilgi nedeniyle 

tekrar teĢekkür ediyorum. Sempozyumun verimli geçmesini diliyor, 

tüm katılımcılara, konuklarımıza ve sevgili öğrencilerimize saygılar ve 

sevgiler sunuyorum. Sempozyumun hazırlanmasında bize her türlü 

desteği veren rektörümüz sayın Prof.Dr. Kayhan ERCĠYEġ‘e, emeği 

geçen Fakültede görev yapan mesai arkadaĢlarıma ve diğer personele 

de huzurunuzda teĢekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.   

28 Nisan 2011-04-27 

 

Prof. Dr. Sabri TEKĠR 

ĠĠBF Dekanı 

Ġzmir Üniversitesi 
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SESSION 1 

TURKISH FOREIGN POLICY  
(TÜRK DIŞ POLİTİKASI) 

 

 

Analysis of the Foreign Policy Executive in Turkey 
 

Assoc. Prof. Dr. Ertan EFEGĠL
1
 

 

 

Introduction  
Foreign policy consists of specific aims, objectives, needs and 

expectations of the states as well as social groups within the states. 

Having taken into account the country‘s power, geographical 

conditions, regional realities and other social, psychological factors, the 

policy makers have formulated their countries‘ foreign policies with the 

aims of satisfying needs of their citizens and improving their living 

conditions. However, in order to determine national, medium and long-

term objectives of their states [1], they have to primarily know the 

needs of their citizens very well. To do so, the governments on the one 

hand have to constitute more democratic conditions where the people 

can freely express their concerns and needs. On the other hand they 

have to create more institutionalized administrative structure in order to 

formulate more sustainable foreign policy objectives [2]. 

Turkish policy makers also have to take into consideration 

these conditions, which are valid for all countries, when they formulate 

the foreign policy. Especially since 1991, when the Soviet Union 

collapsed, the structural uncertainty emerged in the international 

system; Turkey now needs more democratic, more rationalized and 

more institutionalized foreign policy making process. Due to the 

disappearance of the border line between internal and foreign policies 

                                                           
1
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and becoming the democratic values more popular in the world after the 

Cold War period, non-state actors, such as public opinion, civil society, 

interest groups and media, have become more influential in the decision 

making [3]. 

In the meantime, in an international system in which there is no 

any ideological competition between East and West, like other 

countries, Turkey has to formulate such multi-dimensional and multi-

directional foreign policy, which is completely different from the 

foreign policies formulated within the framework of the Cold War 

mentality [4]. In other words, under the sway of existing international 

conjunctions, Turkish policy makers were left no choice but to have 

more visions [5]. Thanks to knowing all about the regional 

developments, their foreign policies will become more sustainable. But 

that situation necessitates more institutionalized foreign policy making 

process.  

On the other hand, concerning the Turkish foreign policy 

making process, with its historical background, it is evident that 

following factors, including the leaders‘ personalities, historical 

traumas, social and sociological values (such as political culture) and 

ideological concerns of the policy makers rather than a rational 

perspective dominate the process [6]. For that reason, current 

administrative structure and cognitive mentality of people are far away 

from the institutionalized one. Unfortunately, it creates negative 

consequences for Turkey. For example, when the Turkish governments 

change, Turkey‘s foreign policy orientations are changing on a large 

scale.  

On the other hand, the foreign policy is such an area that it 

should not have any bipartisanship charactership, because the states 

cannot determine such a foreign policy, described as ―bipartisanship 

state foreign policy‖, which is always valid under every condition. Due 

to the fact that in the course of time both external and internal realities 

are changing, the foreign policy objectives have to be modified and 

redefined according to new conditions. For example, pursuing the 1996 

objectives of the Turkey‘s Iraq policy [7] meant acting against the 

today‘s regional realities. Separately, owing to the fact that the policy 
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makers are simultaneously leaders of their political parties, it is greatly 

normal that they will formulate the foreign policy objectives in favor of 

the demands of their voters and ideological concerns of their political 

parties.  

But still the foreign policy should be an area where there is a 

close cooperation and consultation among the state- and non-state 

actors and thus the decision making process shall not be neglected. In 

order to bring that aim into life, before all else the Turkish policy 

makers have to format their Cold-War mentality, renounce their 

―national security concept based on pure threat perception‖, determine 

a new and common identity that covers all minorities and ethnic groups 

in Turkey and then realize a new and comprehensive bureaucratic 

reform in order to improve the decision making process in Turkey. 

 

Theoretical Framework   
The realist perspective explains the international system within 

the framework of power concept and it assumes that there is a 

destructive competition among the states in order to realize their 

national interests. Instead of focusing on their domestic structure, they 

give priority to the power relations between the states in order to 

analyze the international relations; therefore they are perceived as 

black-box. The decision makers acting as a rational and unitary actor 

define the foreign policy objectives and instruments. According to 

realism, the decision maker has enough material and psychological 

capabilities to materialize his/her expected utilities at the maximum 

level. Thus they can have full information about the issue and 

determine the best choice as a foreign policy output.  

But some academicians, such as Herbert Simon and Graham 

Allison, have challenged the normative rationality concept of the 

realism. Herbert Simon, in his essay, on the basis of political 

psychology, has stressed that the decision makers do not have enough 

cognitive capacity to evaluate all information and even they cannot 

reach all information about the case; therefore, they prefer to take a 

decision by analyzing insufficient information through using their 

limited cognitive capabilities in order to determine the optimal option 
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rather than best one.  

On the other hand, Graham Allison, in his book, suggests three 

different models. Contrary to the rational actor model, he has laid stress 

on the organizational and bureaucratic models. Like Simon, he 

envisages the bounded rationality and in his bureaucratic model he 

mentions that the decision makers are the state institutions that are 

acting under the name of the state. There is a bargaining among them 

and at the end of bargaining process they prefer to determine the 

optimal output. Having accepted the lack of information issue, he 

criticizes the rational actor model.  

In addition to these approches, some academicians, such as 

Christopher Hill, Margaret G. Hermann and her collegeaus and Charles 

W. Kegley, by indicating foreign policy executive, decision units and 

decision regimes concepts, have also challenged the rational actor 

model. In his study, Hill describes the state institutions, which have 

authority to take the binding decisions, to implement them and to 

distribute the resources, as the members of foreign policy executive. 

For him, determinastically explaining foreign policy behaviors of the 

states cannot be described as the foreign policy analysis. In the foreign 

policy analysis, the working of the foreign policy process should be 

analyzed. The foreign policy executive can act in a practical way that is 

different from the formal model defined by the legal regulations. 

Decisions can be taken under the influence of these factors, such as 

decision maker‘s personalities, crisis situation and interaction and 

personal/institutional relations among the actors.  

Margaret G. Hermann, Charles F. Hermann and Joe D. Hagan, 

in their essay, talk about three different decision units, which are 

predominant leadership, small group and multiple autonomous groups 

and they divide these groups into several sub-titles, such as coherence, 

disagreement, sensitivity, etc. For example, predominant leader can be 

either sensitive to the suggestions and demands of other groups or not. 

Of course, that attitude will differently affect the decision making 

process.  

By talking about the decision regimes, Charles W. Kegley 

stresses existence of dominant, nonobservable and perceivable rules in 



5 
 

the decision making process. Actually, as can be seen in every country, 

historical traumas, political culture, state regimes and other social 

values directly affect the process and therefore the politicians have to 

act in conformity with these concepts.  

Parallel to these studies, under the globalized world conditions, 

the academicians, who are studying the foreign policy analysis, have to 

examine not only the external conditions but also domestic, social and 

psychological factors. Thanks to this, they will answer the question of 

whether the decision makers act as rational actors, whether the decision 

is taken by the state institutions collectively acted and/or whether the 

demands of several domestic groups are taken.  

Furthermore, the academicians underline that division between 

domestic and foreign policies are disappearing due to the globalization. 

In this regard, they accept that foreign policy has been determined by 

the bargaining among the local actors and it is under the direct effect of 

the internal factors, even sometimes more than the external context. As 

a matter of fact, foreign policy decisions affect not only domestic 

structure and local people‘s conditions, but also external context and 

other states. For example, Turkey‘s EU membership will affect its 

position in the international system, its democratization process, and the 

Kurdish issue and minority rights. For that reason, the decision makers 

when formulating their foreign policy has to take into account both 

domestic and external conditions as well as expectations of their people 

and they have to act in conformity with these demands. Under these 

circumstances, they have to create favourable conditions for the 

participation of the public opinion in the process. In other words, they 

have to create more democratic system/conditions in their own 

countries.  

 

Foreign Policy Executive in Turkey  
When analyzing the Foreign Policy Executive in Turkey within 

the framework of Wilkinson‘s concerns, the decision is taken by the 

state institutions. Depending upon different periods, some state 

institutions dominated the system. For example in the period between 

1987 and 1993, former President Ozal controlled the process. During 
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the coalition‘s period, the military officials and diplomats dominated it. 

Today President Gul, Prime Minister Erdogan and Foreign Minister 

Davutoglu determine the foreign policy principles of Turkey.   

Mostly the decision makers determine whether a case will lead 

to emergence of diplomatic crisis or not. Media and civil society rarely 

determine the agenda, such as Kardak crisis and Blue Marmara Ship 

events. But information and details about the case are produced by the 

state authorities to the media and public opinion. Thus they can shape 

and manipulate concerns of the ordinary people and elites through 

framing the news. In Turkey, there is no opportunity to discuss the 

foreign policy options in detail and comprehensively, because still any 

researcher cannot see transcripts of sessions of Council of Ministers 

and National Security Council. In the meantime, today existing 

government pays attention to the demands of non-state actors. But the 

government has a full freedom whether to bring their demands into 

action.  

For Christopher Hill, decision makers in Turkey are Prime 

Minister, President, Ministers of Foreign Affairs, National Defense, 

Internal Affairs and Foreign Trade and General Staff within the 

framework of the National Security Council. But the Parliament does 

not have any significant in the process, because the representatives are 

determined by the political party officials rather than the local people; 

therefore, the representatives, whether they want to be reelected in the 

next elections, have to act in conformity with the rules of their parties. 

Level of the effect of General Staff in the foreign affairs is decreasing 

lately. Existing government gives priority to the foreign trade and 

energy issues, in addition to the national security questions.  

Due to the fact that the institutional structure in Turkey is still 

not professional (institutionalized), the leaders and their personalities 

still play very effective and decisive role in the foreign policy planning. 

Due to the Turkish political culture, the charismatic leaders still 

dominate the political structure.  

But then, before taking a decision, the policy makers try to 

reach a consensus among the actors. Especially they desire to get the 

support from the military elites and civil bureaucrats. For example, the 
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government cannot take a radical decision about the Kurdish issue, 

concerning the general pardon for the PKK militants. They refrain from 

taking any decision, which will jeopardize their political fates. But 

existing government determines the fundamental principles of the 

Turkish foreign policy; therefore, other actors (for example, the 

advisers) have to present their suggestions in favor of these principles, 

because top leaders are insensitive to these challenging 

proposals/suggestions.  

Without concerning their professional backgrounds, the 

decision makers appoint the people as advisers who are the leader-

followers that they do not criticize their concerns.  

There is an equality relationship type between Prime Minister, 

President and Minister of Foreign Affairs. Despite their powerful 

personalities, they do not live any conflict about the foreign policy 

issues, because they have shared beliefs about the fundamental 

principles. During the coalition governments‘ period, because of 

different personalities and their conflictual concerns, serious crises 

emerged in the foreign policy arena.  

In the period since 1923 toward nowadays, the dominant 

concepts in the Turkish foreign policy process are Westernization, 

secularism and national security based on pure threat perception. Any 

foreign policy objectives and attitudes planned regardless of these 

fundamental concepts have been described as ―adventures and 

unacceptable initiatives‖[8].  In the context of Westernization concept, 

Turkish policy makers stroke a reluctant attitude towards the Islamic 

world; especially the Middle Eastern countries and they tried hard to 

keep Turkey away from the regional politics of the Arabian countries, 

which were representing backwardness and underdevelopment. Due to 

that perspective, the pro-Islamic and more conservative governments, 

such as Welfare Party – True Path Party Coalition government, were 

heavily criticized by the bureaucratic and military elites and thus as a 

result there emerged institutional frictions among the state departments 

[9]. At the end, by looking at decision style, there are some periodical 

differences. When the state elites (diplomats and military elites) 

perceive that the government respects for the concepts, such as 
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secularism, Kemalism, Turkish identity, accepted as fundamental 

values of the state, it is not possible to see any conflict among the state 

departments. But Welfare and Justice and Development Parties, pro-

Islamic parties, are perceived as ―internal threats‖ and thus a destructive 

conflict emerged among the state institutions.  

In Turkey, there is an inner group in the decision making 

process where the Prime Minister, President, Minister of Foreign 

Affairs and Commander-in-Chief perform. During the sessions of 

Council of Ministers, at most five or six ministers express their 

concerns about the foreign policy issues.  

As mentioned by Charles W. Kegley, Turkey has a serious and 

effective decision regime. As mentioned above, the Turkish policy 

makers have to take a decision in which they have to respect for the 

Kemalist ideology, unitary state structure, secularism, social state 

understanding, Turkish ethnic identity, Turkish nationalism and Islamic 

values. Otherwise they can lose their political power and a serious 

competition among the elites will emerge.  

By looking at the statements of policy makers, there is a 

consistency on the matter of substantive decision regime. In favor of 

that mentality, after the collapse of the Cold War era, Turkey desired to 

pursue more active and more effective foreign policy in the Eurasian 

geopolitics. In this regard, by paying attention to the regions of the 

Central Asia, Caucasia and the Balkans, the Turkish elites voiced the 

thesis of ―Turkish world from Chinese Wall to Adriatic Sea‖. That 

mentality expressed by former President Turgut Ozal has been still 

advocated by current government. Together with the effect of that 

mentality, in Turkey, the decision makers discussed these concepts, 

such as Neo-Ottomanism and Turkish World Unity. Nowadays, 

although the Turkish politicians have not mentioned any kind of 

political union, but still they wish for actualization of some regional 

integrations among the neighbor countries, such as including Iran, 

Turkey, Syria and Iraq, on the basis of interdependency perspective.  

The matters of the identity issue in Turkey, full membership to 

the EU and temporary membership to the United Nations Security 

Council have been evaluated from the perspective of that mentality 
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mentioned above. But having examined the period between 1991 and 

2010, it is possible to say that Turkey is not so much successful to 

realize its foreign policy objectives at the required level. In addition to 

the external, social and psychological factors, the decision making 

structure in Turkey, which is inefficient, based on mostly the personal 

effects, has also made negative contribution to that result.  

However, nowadays the policy makers do not have 

considerable disagreements about the place of Turkey in the 

international system and new structure of international political system, 

but there is sharp difference among them about the Kemalist ideology, 

secularism and identity issues.  

According to the models described by Margaret G. Hermann, 

Charles F. Hermann and Joe D. Hagan, the decision unit in Turkey is 

the small group. In some fields, such as the EU membership, Kurdish 

issue, identity question, the members of small group have clashing 

concerns. On some issues, they have shared beliefs.  

On the other hand, the debate about the Turkey‘s identity firmly 

affects the workings of the structure. In the meantime, there is a 

destructive conflict or serious mentality crisis between 

Kemalist/Nationalist group, including military staff, secular groups, 

other state elites, and conservative/Islamic and liberal groups, including 

JDP government. Especially Kemalist/Nationalist elite has perceived 

the conservative/religious groups as an internal threat; blamed them of 

pursuing such policies, which are contrary to fundamental principles of 

the Kemalism and therefore exposed inhibitive attitude toward the 

foreign policy objectives of existing government.  

Due to the mentality differences, for a long time, in Turkey 

parliamentary democracy system is not worked effectively, because the 

military and state elites have concerned that ordinary people could not 

understand the state affairs and therefore they have to only vote for the 

candidates defined by the powerful political parties and these elites. In 

other words, we see that the military and bureaucratic elites have 

concerned themselves that they have a natural right to dominate the 

political system. On the other hand the bureaucratic/political elites have 

accepted that non-state domestic actors, such as public opinion, media, 
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civil society, should not be included into the process, due to the fact 

that they do not have enough ability to understand it.  

As a result of these Jacobanian concerns/ attitudes, the 

executive authority dominates the legislature and excludes non-state 

actors from the structure. Thus they neglect demands of non-states 

actors. But when the foreign policy establishment in the Western world 

is analyzed, they have more institutionalized, democratic and rational 

structure than Turkey. For example, in the United States, President 

should persuade the members of Congress.  

The identity question has occurred as another fundamental 

issue of Turkey as far as the existing developments and discussions are 

examined, because it seems that the Turkish policy makers envisage 

two discordant identities: Western Secular vs. Eastern Conservative 

identity. Nowadays these conflicting identities are at the basis of the 

institutional friction among the state departments in the foreign policy 

making process. Since 1923s, by envisaging the Western secular 

identity, the military elites and the diplomats have denied the Eastern 

conservative one having Islamic and conservative traditions and 

advocating the multi-cultural policies. Even then the AK Party 

government takes great care in the multi-culturality, alliance among 

different civilizations as well as the Turkey‘s Islamic, conservative and 

Eastern background in its foreign policy by stressing the Eastern 

traditions [10]. 

In addition to these two questions, another basic issue in 

Turkey is the national security mentality based upon the pure threat-

perception that is adopted by the military elites for a long time. Under 

the effect of that mentality, the Turkey‘s foreign policy is planned by 

the bureaucrats on the basis of only internal and external threats rather 

than concerning the external regional realities. According to that 

approach, Turkey is continuously surrounded by the countries, who 

threaten the Turkey‘s territorial integrity and national political 

independence and even these countries cooperate with other aggressive 

and imperialist states in order to create some difficulties before the 

Turkish policy makers. For that reason, Turkey has to have a strong 

army if a ―strong Turkey‖ is required and meanwhile it has to primarily 
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formulate its foreign policy in a direct connection with the national 

security concept as defined above [11]. 

According to David O. Wilkinson, a national interest of a state 

is a product of domestic demands. Thus defining national interests of 

the states is mostly depended upon the power of social groups that 

express their demands. Communication between the social groups and 

state institutions are provided by the media.  

The Turkey‘s national interests are defined mostly by the state 

elites within the framework of the realist perspective. Although existing 

government in its speeches underlines the complex interdependency 

perspective, the policy makers still give priority to the realist concepts, 

such as ―Strong Army, Strong Turkey‖, ―Turkey‘s territorial integrity, 

political independence, and national security‖.  

Nevertheless, that perspective has created two negative results 

in the foreign policy making process. Firstly, due to this mentality, the 

foreign policy identified with the national security concept has wrapped 

such a structure, which is ―beyond the politics‖ and ―bipartisanship‖. In 

this respect, the Turkish governments have to formulate their foreign 

policies, which are appropriate for that national security understanding, 

or in other words for ―the Turkey‘s National Security Political 

Document‖ prepared by the Secretariat of the National Security Council 

until 2002 [12]. Secondly, with the assistance of definition of national 

security concept, the military side obtains a great freedom in expressing 

their concerns about the foreign policy and national security issues. 

Even in 1990s the military officials acted as a sole authority in these 

areas. For example, on the matter of any foreign policy issue related to 

the national security, the Council of Ministers did not take a final 

decision on its own initiative. The Turkish civilian authorities have 

preferred to discuss that issue primarily in the National Security 

Council, and after the declaration of the Council, the government 

determined its final decision, which was in favor of the Council‘s 

decision (Özcan, 2009). First of March motion matter can be indicated 

as an example of that procedure. Due to the fact that the National 

Security Council did not take a supportive decision about the 1st of 

May Motion, the Council of Ministers did not clearly express its 
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support.  

Actually one of the reason for the emergence of such kind of 

result is that the civilian authorities avoided to formulate a decisive 

policy alone on the matters of ―national security, declare of war, 

fighting against terrorism, etc.‖, which are seen as a threat to their 

political futures, therefore they preferred to endorse these matters to the 

military elites, so that they felt themselves more secure. On the other 

hand the military side was pleased with the voluntary renunciation by 

the civilian authorities. Under the name of protecting the Turkey‘s 

fundamental principles, they made every effort to increase their 

effectiveness in the foreign policy and national security. Eventually 

there emerged a job-sharing among the civilian and military elites. In 

other words, while the military side dealt with the foreign policy and 

national security, the civilians concentrated on the economic matters 

[13]. 

Nowadays, the efforts made by the government in the course of 

the EU full membership negotiations have diluted the power of the 

military side upon the foreign policy. In fact, the government appears as 

a fundamental authority on the matter of foreign policy. But still the 

military officials have expressed their institutional concerns about the 

EU membership, Kurdish issue, PKK terrorism and Cyprus question 

[14].  In the meantime, as did the previous governments, the AK party 

government left the initiative to the General Staff on the matters of 

national security, military modernization programs and national defense 

policy.  

Concerning the institutional dimension of the decision making 

process, according to its legal regulations Turkey has parliamentary 

democracy system. But such governmental mentality does not become 

practically operational in Turkey. In spite of the fact that under the 

normal/legal conditions during the decision making process the 

government should be a sole authority in formulating the foreign 

policy, but in Turkey it has been obliged to share its power with the 

bureaucratic and military elites. Furthermore, the legal competences of 

the Parliament in the foreign policy field are nullified due to the 

―dictatorship of leaderships of the political parties‖, which means that 
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there is no democracy within the structure of these parties. Thus on the 

one hand the representatives in reality do not have any opportunity to 

express their critiques on the government‘s policies and/or their 

leader‘s approaches; otherwise they cannot be indicated as a candidate 

during the next elections. On the other hand as a result of that situation, 

the government is kept away from the Parliament‘s legal/political 

control (Gözen, 2009). Due to the fact that the candidates for the 

general elections have been elected by the political parties‘ central 

authorities rather than by the delegates in the election areas, thus the 

public opinions‘ control over the politics is also limited; therefore, the 

representatives see themselves as primarily responsible for their leaders 

rather than for the people and in order to be reelected they have act in 

favor of the decisions and demands of the headquarters of the political 

parties (Kohen, 1997). 

Of late years, in the foreign policy field, because of the 

personnel influence of Minister of Foreign Affairs Ahmet Davutoğlu, 

the Ministry of Foreign Affairs has become more dominant actor in the 

decision making process. But level of the effect of the diplomats in this 

field is still problematic, because Ahmet Davutoğlu is the ―influential 

man of the AK Party government on the subject of foreign affairs‖; 

therefore, when he was foreign policy advisor to the Prime Minister, the 

Prime Ministry was the main authority of the foreign policy planning 

(Aras, 2009; Oğuzoğlu, 2009). In the meantime, I do not hope that 

Davutoğlu shares his foreign policy planning authority with his 

bureaucrats [15].  

Although the Presidency is indicated as head of the state by the 

1982 Constitution, he is influential in the foreign policy planning 

according to his personal abilities. For example, during the periods, 

President Abdullah Gül and former President Turgut Ozal, the 

Presidency was/is so much influential. But on the other hand due to his 

personal understanding, former President Ahmet Necdet Sezer 

preferred not to deal with the foreign affairs [16]. 

Consistency between Prime Minister and Minister of Foreign 

Affairs is largely dependent upon the personalities of the actors. During 

the AK Party government, as a result of being a ―one-party 
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government‖, it can be mentioned that there be a harmony among 

Presidency, Prime Ministry and Ministry of Foreign Affairs. But during 

the coalition governments‘ periods, there was no such kind of harmony 

because of the conflicting and uncompromising personalities of the 

decision makers/political party leaders at that time. On the other hand, 

the Prime Minister was decisive in the foreign policy field according to 

his personal characteristics [17]. For example, former Prime Minister 

and President Süleyman Demirel left the foreign policy issues under the 

authority of Ġhsan Sabri Çağlayangil, who was the Minister of Foreign 

Affairs in the Demirel‘s governments, because of being the Demirel‘s 

most trusted bureaucrat.  

In spite of losing its power in the foreign policy, the military 

side still plays an effective role in formulating the foreign policy 

through institutional and unofficial instruments. Having seen as a sole 

authority in preparing military strategy and national security policies, 

the General Staff maintains its effect upon the foreign policy field 

directly by attending the sessions of the National Security Council, the 

Center of Crisis Management at the Prime Ministry and Crisis Summit 

[18] and indirectly by press statements, briefings and the written 

speeches at its website in order to manipulate the governmental 

decisions [19].  

In the period after 1990s, the military side used the Secretariat 

of National Security Council as an influential instrument for the 

purpose of manipulating and controlling the executive organ. The 

National Security Political Document prepared by the Secretariat was 

viewed as a fundamental document where the government should act in 

favor of its concerns. So much so that the Secretariat acted as a 

―shadow government‖ in which without the authorization of any 

executive organ it prepared some reports and suggestions on the matters 

of foreign affairs and demanded that the government should take into 

account its reports at the outset [20]. But in the AK Party era, under the 

sway of the negotiations for the EU full membership, the NSC 

Secretariat was put under the control of the civilian bureaucrats and 

thus it was neutralized now. In other words, as a result of 

―democratization process‖, it became much more ineffective organ in 
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the process. Even today it can be claimed that the Secretariat be 

ineffective organ that is discarded by the government due to its 

―unreliable background‖.  

The government and Ministry of Foreign Affairs latterly act 

under the influence of public opinion, media and civil society. For a 

long time, there has been mutually trusted relationship between the 

Ministry and the media organs. The media, being an important source 

of information about the developments in the external world, is 

unofficially charged with delivering the Ministry‘s messages and 

concerns to the other countries (Atacanlı, 1997).  When such external 

development are emerged, which are concerned that they are directly 

related to their interests, the interest groups, civil society institutions 

and even public opinion have a considerable effect upon the process 

[21]. For example, during the process when the Turkey‘s EU 

membership, the protocols with Armenia, the Kurdish issue and the 

Annan Plan for the Cyprus question are discussed, they made serious 

attempts in order to manipulate the government‘s policies in favor of 

their interests and expectations. Eventually, when formulating its 

policies, the government takes into account the reactions, expectations 

and concerns of the public opinion through financing the surveys 

conducted by the research centers, such as the SETAV‘s survey on the 

Kurdish issue, the Center for the Strategic Thought‘s survey about the 

partisans of the Caliph Ali and International Strategic Researches 

Institution‘s survey on the matter of the Turkey‘s EU membership. 

 

Shortages of the Foreign Policy Making Process  
As mentioned above, alongside the differences among the 

decision makers on the matter of fundamental conceptual perspectives, 

in the decision making process, the actors have some basic difficulties 

at the institutional level.  

Concerning the Ministry of Foreign Affairs, being principally 

responsible for the execution of the foreign policy objectives, in spite of 

taking dynamic part in the decision making process, the Ministry has 

some institutional deficiencies in formulating and reexamining the 

foreign policy. As Baskın Oran expressed in his book, within the 
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framework of its administrative structure, the Ministry has organized 

some brainstorming meetings, which are not seen as institutional 

meetings directed towards examining alternative options under the 

effect of new variables and conditions. In these meetings, the diplomats 

do not always make alternative foreign policy planning. Mostly they 

have discussed the items of the discussion papers.  

In the Ministry, a democratic centralization concept in its 

decision making process is dominant. The proposals have been aired 

from below to above, but the final decisions have been taken by the 

upper departments. These decisions should be implemented by the 

lower ones without any question and directly [22].  

Nowadays, the Ministry has expressed its small reform pocket, 

which aims at strengthening its qualitative and quantitative capabilities. 

It plans to assign the personnel who have specialization on the matters 

of more specific issues, such as energy, human rights, economy, trade, 

etc. and it appropriates the establishment of an Academy of Foreign 

Affairs in which part-time and full-time professors will also be 

appointed [23]. That plan is more rational, but it cannot remove 

completely deficiencies of the Ministry. Although it encourages his 

personnel to attend master and doctorate programs, it does not have any 

proposal in order to improve the administrative capacity of Center for 

Strategic Studies, to make the policy planning department much more 

effective or to create much more influential and professional advisory 

system. At the end the Ministry does not intend to take serious steps to 

eradicate its fundamental difficulties.  

Even though the Ministry of National Defense has to be a sole 

authority in planning the national security policies, it does not have any 

effective role in this process. According to its founding law, it is 

assigned to provide logistic equipments to the Turkish armed forces. 

But issues of the determination of threats and national security/military 

strategies are now under the responsibility of the General Staff [24]. 

Civil society institutions are very weak in this process, because 

they are not so much institutionally developed foundations and also 

they are dependent upon the financial support of the political parties, 

the government and/or other internal and/or external donors. Due to that 
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dependency, they cannot act within the framework of their own 

initiatives. For that reason, they are in Turkey seen as ―partisan‖, 

―objector‖ and ―unreliable‖ [25]. 

The media institutions share same fate with the civil society. 

Especially nowadays the media institutions are owned by the major 

capital groups, which have direct and/or indirect commercial relations 

with the state departments, so that this situation harms their objectivity 

as well as their functions of informing the public opinion by 

broadcasting ―true and reliable news‖. In this regard, due to their 

ideological and commercial dependencies, they are directly affected by 

the relationship between the major holdings and the governmental 

departments/political institutions. As a result of this dependency, they 

frame ―the reality‖ according to the commercial policies of their bosses, 

in addition to their ideological concerns and thus they can produce 

insubstantial news, display the wrong information as true one and give 

shape to the realities according to their beliefs and ideological 

perspectives. At the end, they are seen as ―pro- [26], or anti-, or partner 

of the government‖. In this instance, they cannot inform the public 

opinion by publishing ―true, real, objective and naked news‖ and they 

can manipulate the people against or in favor of the government‘s 

policies [27]. 

In Turkey, the military elites have asserted that they have much 

better policy planning departments and therefore rather than the civilian 

side, they do their job very well. But they evaluate and perceive the 

developments emerged in the foreign policy field on the basis of their 

stereotypes, memories, beliefs and ideological perspectives. In other 

words they define the external matters from their ―threat-based national 

security understanding‖ and/or realist/imperialist approach. That 

attitude keeps them from acting as rational actors. They mostly 

formulate the foreign policy options under the effect of their 

stereotypes and beliefs rather than objective conditions.  

As mentioned above, the Parliament does not have effective 

influence in the foreign policy making process, due to the fact that the 

representatives are much more interested at domestic issues and the 

government does not feel that informing them about the foreign policy 
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issues is necessary. As a matter of fact, the candidates for the general 

elections are selected by the party leaders; therefore, they feel 

themselves primarily responsible to the leaders rather than the people. 

Thus they do not take into account the demands of the people/voters. 

There is no internal democracy in the decision making organs of the 

political parties. Today it can be claimed that there is a political party 

leadership dictatorship, because there is no permission for the 

expression of different and critical judgments. It is worst that if there is 

a one-party majority government, the legislature will become 

automatically under the control of the executive. Due to the election 

barrage, which ten percent, small parties do not have any opportunity to 

represent their voters in the Parliament. As a result, that situation 

prevents the expression of more different concerns and judgments in 

the legislature and effectively implementation of ―true‖ parliamentary 

democracy regime.  

 

Conclusion  
Taking note of existing political discussions in Turkey, it is not 

possible to see more democratic, rational and institutionalized foreign 

policy making process within a very short time, but that structure is in 

reality vital to the Turkey‘s interests. Anyway from a theoretical 

perspective the bureaucratic units will normally insist on any kind of 

radical changes at the institutional structures, because under the effect 

of both institutional culture and personal concerns of the bureaucrats, 

the officials are worried that their institutions shall not lose its 

competence as well as its job definitions. Due to their conservative 

attitudes, the bureaucratic reforms have always been blocked or at least 

slowed down.  

But in the theoretical field, in addition to the approaches of the 

bureaucratic institutions, in reality, Turkey has lived another 

fundamental issue, which is named as ―mentality question‖. 

Unfortunately Turkey has still domestic social and structural issues. 

The Turkish officials do not have still commonly accepted definition of 

the Turkey‘s identity, political culture and mentality system so that it is 

normal that there be institutional conflict among the bureaucratic units 
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and there is no rhythmic foreign policy making process. These 

differences have kept the Turkish policy makers from solving its 

fundamental questions. On the contrary, existing issues have become 

chronic ones.  

Concerning the foreign policy making process in the Western 

countries, such as the United States and European Union, there are no 

deep differences among the policy makers. For example, the American 

decision makers have a common understanding on the social values and 

they have pursued multi-culturality policy where they can dissolve 

emergence of any possible conflict among the different ethnic/cultural 

groups within the American society. Thus they can formulate such 

rational and sustainable foreign policy objectives.  

Against all odds, Turkish policy makers and elites have to 

reconcile their differences and find a permanent solution to the 

mentality questions. Having found fundamental solutions to these 

questions and strengthened its foreign policy planning capability, 

Turkey can pursue more realistic foreign policy based upon the 

realities of the international system and take more concrete steps 

in order to protect its national, medium and long-term objectives. 
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imperialist and prestige policies. As long-term objectives, he has 
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Framework for Analysis, New Jersey: Prentice Hall International Inc., 

1988.  
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Politikada Yeni Ufuklar (New Horizons in the Foreign Policy)‖ held at 

the meeting, organized by Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, on 22 May 2004. 
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For further information see Ercüment Yavuzalp, ―DıĢ Politikada 

Vizyon‖, pp. 663 – 670. 
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“KomĢular ile Sıfır Sorun” Politikası ve Türkiye‟ye Yönelik 

DıĢ Tehditler 
 

Yrd. Doç. Dr. Uğur Burç Yıldız
2
 

 
ÖZET 

Sovyetler Birliği‟nin çökerek Soğuk Savaş‟ın sona ermesiyle bloklar 

arasında ortaya çıkma ihtimali olan nükleer savaş ve komünizmin yayılma 

tehdidi Türkiye açısından sona ermiştir. Böylece, çok partili siyasal yaşamda 

Türkiye‟ye yönelik en büyük dış tehdit ortadan kalkmıştır. Ancak, Soğuk Savaş 

sonrası dönemde Türkiye statükocu ve komşularını tehdit olarak gören dış 

politika yaklaşımını sürdürmüştür. Bu çerçevede, Türkiye‟ye yönelik 

komşularından kaynaklanan dış tehditler, her ne kadar Sovyetler Birliği 

tehdidi ile kıyaslanamayacak seviyede olsa da devam etmiştir. Adalet ve 

Kalkınma Partisi (AKP) döneminde ise Türkiye önce Başbakanlık 

başdanışmanı olarak görev yapan sonra Dışişleri Bakanı olan Ahmet 

Davutoğlu‟nun yönlendirmesiyle komşularıyla ilişkilerini geliştirmek amacıyla 

“komşular ile sıfır sorun” politikasını başlatmıştır. Bu politika sayesinde 

Türkiye, İran ile ilişkilerini 1979 yılından beri en iyi seviyeye taşımış, Suriye 

ile su sorunu da dâhil olmak üzere mevcut sorunların çözümünde uzlaşı 

sağlamış, Ermenistan ile sorunların çözülmesi için uygun hukuki ortamın 

yaratılması için çalışmış, Irak ile siyasi ve ekonomik işbirliğini geliştirmiş ve 

Yunanistan ile ilişkilerini ortaklığa doğru ilerletmiştir. Bu durumun sonucu 

olarak, Türkiye‟ye yönelik komşularından kaynaklanan dış tehditlerde geçmişe 

kıyasla azalma meydana gelmiştir.    

 

Anahtar Kelimeler: Komşular ile Sıfır Sorun Politikası, Dış 

Tehditler, Dış Politika.  

 

GiriĢ 

Türkiye‘de öğrencilere en iyi öğretilen konulardan biri de 

Türkiye‘nin kötü komĢular ile sarılmıĢ bir coğrafyada bulunduğu 

olmuĢtur. Soğuk SavaĢ boyunca ve sonrasında Türkiye‘nin 

komĢularıyla yaĢadığı iliĢkiler bu teĢhisi haklı çıkaracak doğrultudadır. 
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Gerçekten de Türkiye, komĢuları Yunanistan, Suriye, Ġran, Bulgaristan 

ve Irak ile önemli sorunlar yaĢamıĢtır. Ancak, AKP iktidarları 

döneminde Türkiye‘nin komĢularıyla iliĢkilerini geliĢtirmesi için 

Ahmet Davutoğlu‘nun yönlendirmesiyle uygulanan komĢularla sıfır 

sorun politikası neticesinde kötü komĢular yerini birer birer iyi 

komĢulara bırakmaya baĢlamıĢtır (Zengin, 2010, ss. 87- 88). Bu politika 

sayesinde Türkiye, kendisine komĢu tüm ülkeler ile olumlu iliĢkiler 

geliĢtirerek, bu ülkelerden kaynaklanan dıĢ tehditleri geçmiĢ dönemlere 

kıyasla daha düĢük bir seviyeye indirgemiĢtir.  

Bu çalıĢmada, öncelikle Türkiye‘nin komĢularla sıfır sorun 

politikası ele alınacaktır. Sonrasında, AKP döneminde Türkiye‘nin bu 

politikayı uygulaması neticesinde komĢularıyla iliĢkilerinin geliĢimi 

değerlendirilecek ve geliĢen iliĢkiler neticesinde geçmiĢ dönemlere 

kıyasla azalan dıĢ tehditler vurgulanacaktır. ÇalıĢmanın sonunda 

yapılacak olan genel değerlendirme öncesinde ise komĢularla sıfır 

sorun politikasının uygulanıĢı sırasında Türkiye‘ye yönelik 

komĢularından kaynaklanan geçici dıĢ tehditler belirtilecektir.        

 

KomĢular ile Sıfır Sorun Politikası 

Türkiye stratejik konumu nedeniyle her zaman için dıĢ 

tehditlere açık bir ülke olmuĢtur. Sovyetler Birliği Soğuk SavaĢ 

boyunca komünizm nedeniyle Türkiye‘ye yönelik en büyük tehdidi 

oluĢturmuĢtur. Türkiye‘nin komĢularından Suriye PKK‘ya (Kürdistan 

ĠĢçi Partisi) tam destek vermiĢ, Irak PKK‘ya destek konusunda iniĢli 

çıkıĢlı bir politika izlemiĢ, Ġran Türkiye‘deki Ġslami hareketleri ve 

PKK‘yı desteklemiĢ ve Ermenistan ASALA (Ermenistan‘ın KurtuluĢu 

Ġçin Ermeni Gizli Ordusu) terörü ve soykırım iddiaları ile Türkiye‘yi 

tehdit etmiĢtir. Ayrıca, Türkiye Yunanistan ile özellikle Kıbrıs ve Ege 

adaları nedeniyle de ciddi sorunlar yaĢamıĢtır.  

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında Türkiye, Sovyet tehdidi 

nedeniyle Batı Bloğunda yer almıĢtır. Bu çerçevede, Türkiye, 

NATO‘ya (Kuzey Atlantik AnlaĢması Örgütü) üye olmuĢ ve 1950‘li ve 

1960‘lı yıllarda Batı yanlısı politikalar geliĢtirmiĢtir. Türkiye, 

1960‘ların ortası ve 1970‘lerin baĢlarında Kıbrıs Adası nedeniyle 

Yunanistan ile baĢlayan mücadelesinde ABD‘nin kendisine sırt 
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çevirmesi, Johnson mektubu ve Jüpiter füze krizi gibi nedenlerle 

ABD‘den uzaklaĢma sinyalleri göstermiĢtir. Türkiye, 1970‘lerdeki 

petrol krizleri nedeniyle ise yönünü biraz olsun Orta Doğu‘ya çevirmiĢ 

ama yine de Batı yanlısı politikalarından fazla ödün vermemiĢtir.       

Sovyetler Birliği‘nin yıkılarak Soğuk SavaĢ‘ın sona ermesi 

Türkiye için Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında en büyük dıĢ tehdit olarak 

görülen komünizmin yayılmasını ve bloklar arasında Türkiye‘yi de 

etkileyebilecek nükleer savaĢ tehlikesini ortadan kaldırmıĢtır. Ancak, 

Türkiye, Soğuk SavaĢ sonrası dönemde de Orta Doğu‘dan kopuk ve 

komĢularını düĢmanlık ve tehdit algısı eksininde gören geleneksel dıĢ 

politikasını değiĢtirmemiĢtir. Bu dönemde Türkiye, geleneksel 

statükocu dıĢ politikası çerçevesinde siyasal açılım ve insiyatif almak 

yerine savunmacı reflekslerle hareket etmiĢtir (Uzgel, 2009, s. 359). 

2002 yılında AKP‘nin iktidara gelmesinin ardından Türk dıĢ 

politikası değiĢim yaĢamaya baĢlamıĢtır. Bu değiĢimin mimarı ise 

BaĢbakanlık BaĢ DanıĢmanı olarak göreve baĢlayan ve daha sonra 

DıĢiĢleri Bakanı olan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu‘dur. Davutoğlu 1997 

yılında yayınladığı bir makalesinde Soğuk SavaĢ‘ı Batı ile Ġslam 

medeniyeti arasında yaĢanacak olan bir çatıĢmanın izleyeceğini öne 

süren Samuel Huntington‘ın ―medeniyetler çatıĢması‖ tezini eleĢtirerek 

Ġslam dünyasının sistem dıĢı bir güç olmak için yeterli kaynaklara sahip 

olmadığını vurgulamıĢtır. Davutoğlu ayrıca, medeniyetler tarihinin 

sadece çatıĢmalardan ibaret olmadığını belirterek, medeniyetler 

arasında kapsamlı bir diyaloğun baĢlatılması gerektiğinin önemini iĢaret 

etmiĢtir (Davutoğlu, 1997- 1998). 

2000 yılında yayınlandığı ―Stratejik Derinlik‖ adlı kitabında 

Davutoğlu tezini geliĢtirmiĢtir. Davutoğlu çalıĢmasında Türkiye‘nin 

bugüne kadar kullanmadığı coğrafi konumundan kaynaklanan stratejik 

bir derinliğe sahip olduğunu belirtmiĢtir. Bu çerçevede, Davutoğlu‘na 

göre, Türkiye artık tehdit değerlendirmeye yönelik dıĢ politikasını bir 

kenara bırakıp aktif bir Ģekilde Orta Doğu, Asya, Kafkasya ve 

Balkanlar‘daki bölgesel siyasi sisteme müdahil olması gerekmektedir 

(Davutoğlu, 2000, ss. 183- 208). AKP iktidara geldikten sonra ise 

Davutoğlu, Türkiye‘nin uluslararası sistemde doğu ile batı arasında bir 

köprü olma rolünden sıyrılarak küresel ve bölgesel barıĢa katkıda 
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bulunan problem çözücü bir ülke olması gerektiğini ifade etmiĢtir 

(Radikal, 26.02.2004). Bu yaklaĢım ile Türkiye geleneksel dıĢ 

politikasından sıyrılarak komĢularıyla olan problemlerini komĢularla 

sıfır sorun politikası çerçevesinde mümkün olduğunca çözmeye 

yönelmiĢtir. Tüm tecrit uygulamalarına karĢı çıkarak ülkeler ve bölgeler 

arasında karĢılıklı ekonomik bağımlılık yaratmak, devlet ya da devlet 

dıĢı bölgesel aktörlerle diyaloğu hiçbir Ģekilde kesmemek ve bölgenin 

etnik ve dini çeĢitliliğine sahip çıkmak Davutoğlu tarafından komĢular 

ile sıfır sorun politikasının baĢarıya ulaĢması için temel prensipler 

olarak formülize edilmiĢtir. Davutoğlu‘na göre, Türkiye, Musul‘un 

Diyarbakır‘a Basra‘dan daha yakın olduğunu anlamak zorundadır. 

Türkiye, Musul ile Diyarbakır arasındaki ekonomik ve kültürel 

köprüleri bir tehdit gibi değil karĢılıklı bağımlılık iliĢkisi Ģeklinde 

kurmalıdır. Aynen, Gümülcine‘yle Edirne‘yi, Batum‘la Hopa‘yı, 

Nahçıvan ile Iğdır‘ı böyle düĢünmesi gerektiği gibi. Bu hem 

Türkiye‘nin etrafında bir güvenlik halkası oluĢturacak hem de 

Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu‘daki risk alanlarını minimize edip o 

alanlara Türkiye‘nin nüfus etmesini sağlayacaktır (Zengin, 2010, s. 89).   

 

KomĢular ile GeliĢen ĠliĢkiler ve Azalan DıĢ Tehditler 

KomĢular ile sıfır sorun politikasının genel sonucu Türkiye‘ye 

yönelik dıĢ tehditlerin önceki dönemlere göre azalmasıdır. Hatta 

Türkiye bölgesel sorunların çözümünde de söz sahibi olmaya 

baĢlamıĢtır. AĢağıda, Türkiye‘nin komĢu ülkeler ile iliĢkilerinin 

komĢular ile sıfır sorun politikası çerçevesinde geliĢimi ele alınarak, 

geliĢen iliĢkiler neticesinde önceki dönemlere kıyasla Türkiye‘ye 

yönelik komĢularından kaynaklanan dıĢ tehditlerde meydana gelen 

azalma belirtilecektir.  

Türkiye, 2003 yılında ABD güçlerinin Irak‘ı iĢgal etmesiyle 

Kuzey Irak‘ta bir Kürt devletinin kurulması tehdidiyle karĢı karĢıya 

kalmıĢtır. Ancak Türkiye, Bölgesel Kürt Yönetimi‘nin ABD destekli de 

facto bir bağımsızlık kazanması ve Kürdistan Yurtseverler Birliği 

BaĢkanı Celal Talabani‘nin Irak CumhurbaĢkanı seçilmesi karĢısında 

bölgede ortaya çıkan yeni konjonktürü kabullenmek zorunda kalmıĢ ve 

Irak ile iliĢkilerin geliĢtirilmesi politikasını izlemeye baĢlamıĢtır. Hatta 
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AKP hükümeti 2005 yılında yeni Irak Anayasası‘na tam destek 

vermiĢtir. Ardından ise iki ülke arasında resmi ziyaretler baĢlamıĢ, 

CumhurbaĢkanı Talabani 2008 yılında Ankara‘yı ziyaret etmiĢtir. 

Haziran 2008‘de ise BaĢbakan Erdoğan Bağdat‘ı ziyaret etmiĢ ve iki 

ülke arasında güvenlikten ekonomiye, kültürden eğitime kadar 

neredeyse her alanı kapsayan ―Yüksek Düzeyli Stratejik ĠĢbirliği 

AnlaĢması‖ imzalanmıĢtır (DıĢiĢleri Bakanlığı, 03.08.2010). 

1990‘lı yıllarda Türkiye ile Ġran arasındaki iliĢkiler sorunlu bir 

süreç yaĢamıĢtır. Türkiye Ġran‘ı PKK‘yı ve Türkiye‘deki radikal Ġslamcı 

örgütleri, Ġran ise Türkiye‘yi Ayetullah Humeyni rejimini yıkmayı 

amaçlayan ―Halkın Mücahitleri Örgütü‖nü desteklemekle suçlamıĢtır 

(Tür, 2006, s. 151). 2002 yılında iktidara gelen AKP ile Türkiye Ġran 

rejimini bölgeye yönelik bir tehdit olarak görmekten vazgeçmiĢtir. 2003 

yılında ise Ġran ile PKK arasındaki iliĢkiler iĢbirliğinden çatıĢmaya 

kaymaya baĢlamıĢtır. Ġran, ABD‘nin kendisini zayıflatmak için 

kullandığını ileri sürdüğü PKK‘nın Ġran sınırı kolu olan PJAK‘a 

(Kürdistan‘da Özgür YaĢam Partisi) karĢı operasyonlar yürütmüĢ ve 

PKK‘yı terörist örgüt olarak nitelendirmiĢtir (YeĢilyurt ve 

Akdevelioğlu, 2009, s. 402). Ancak, her iki ülkenin PKK/ PJAK 

terörüne karĢı iĢbirliği istihbarat paylaĢımı ile sınırlı kalmıĢtır (Hale ve 

Özbudun, 2009, s. 141). Türkiye ile Ġran arasındaki iliĢkilerin 

geliĢimine en büyük katkıyı koyan faktör ise Ġran‘ın uranyum 

zenginleĢtirme programına yöneliktir.  Bu çerçevede, Türkiye, 

ABD‘nin askeri operasyonu bir seçenek olarak değerlendirmesi 

karĢısında konunun siyasal zeminde çözülmesini savunmuĢ ve bu 

doğrultuda bir politika izlemiĢtir. 2010 yılında Türkiye, Ġran için 

uluslararası yaptırımların ağırlaĢtırılmasının gündemde olduğu bir 

sırada, Brezilya ile beraber arabulucu rolü oynamıĢtır. Ancak, bu çaba 

sonuç vermemiĢtir. Türkiye, Ġran‘a yönelik yaptırımların karara 

bağlandığı BM Güvenlik Konseyi oylamasında ise red oyu kullanmıĢtır.  

Sonuç olarak, AKP hükümeti Türkiye‘nin Ġran ile olan iliĢkilerini 1979 

yılından beri en iyi seviyeye çıkarmıĢtır (YeĢilyurt ve Akdevelioğlu, 

2009, s. 403). 

Türkiye ve Suriye arasındaki iliĢkiler 1980 ve 1990‘lı yıllarda 

oldukça sorunlu bir seyir izlemiĢtir. Türkiye‘nin Fırat, Dicle ve Asi 
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nehirlerinden Suriye‘ye akan su miktarında kesintiler yapması ve GAP 

(Güneydoğu Anadolu Projesi) için gelecekte gerekli olacak su miktarını 

kendi hakkı olarak saklı tutma arzu karĢısında Suriye PKK‘ya destek 

vermiĢ ve iki ülke iliĢkileri ciddi sorunlar yaĢamıĢtır. 1998 yılında 

CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel‘in PKK‘ya destek vermeye devam 

etmesi durumunda bunun sonuçlarına katlanmak mecburiyetinde 

olacağını ifade etmesi neticesinde Suriye, PKK‘ya destek vermekten 

vazgeçmiĢ ve iki ülke arasında Adana Protokolü imzalanmıĢtır. 

Protokolün ardından iliĢkiler geliĢmeye baĢlamıĢtır. Suriye 

CumhurbaĢkanı BeĢar Esat Ocak 2004‘te Türkiye‘yi, BaĢbakan 

Erdoğan ise aynı yılın Aralık ayında ġam‘ı ziyaret etmiĢtir. Hatta 

Erdoğan ġam‘da Türklerin ve Suriyelilerin arkadaĢ değil aslında kardeĢ 

olduklarını vurgulaması iki ülkedeki karĢılıklı imaj değiĢikliğinin 

göstergesi olmuĢtur. Erdoğan‘ın ziyareti sırasında sulama ve tarım 

alanlarında iĢbirliğine varılırken, bir de Serbest Ticaret AnlaĢması 

imzalanmıĢtır. Böylece, iki ülke arasındaki kronik su sorunu da fiilen 

ortadan kalkmıĢtır. Ayrıca, Suriye ile yaĢanan Hatay sorunu da, her ne 

kadar Suriye Hatay‘ın Türkiye‘ye ait olduğu hukuken kabul etmese de, 

fiilen sona ermiĢtir (YeĢilyurt ve Akdevelioğlu, 2009, ss. 395- 396). 

ĠliĢkilerin geliĢimine katkı koyan bir diğer faktör ise Türkiye‘nin Suriye 

ve Ġsrail arasındaki anlaĢmazlıklarda arabuluculuk rolü üstlenmesidir. 

Ancak, bu rol Ġsrail‘in 2008 Aralık ayında Gazze‘ye yaptığı operasyon 

ve bu operasyona Türkiye‘nin tepkisi neticesinde sona ermiĢtir 

(YeĢilyurt ve Akdevelioğlu, 2009, s. 397). Türkiye ile Suriye arasındaki 

üst düzey ziyaretler devam etmektedir.  

Türkiye ile Yunanistan arasındaki iliĢkiler Kıbrıs, Ege Denizi 

kıta sahanlığı ve Batı Trakya‘daki Türklerin statüsü gibi nedenlerden 

dolayı uzun yıllar iniĢli çıkıĢlı bir seyir izlemiĢtir. Ancak, 1999 yılından 

itibaren iliĢkilerde yeni bir dönem baĢlamıĢtır. PKK lideri Abdullah 

Öcalan‘ın yakalanmasından sonra iki ülke arasında terörizmle mücadele 

alanında bir iĢbirliği anlaĢması imzalanmıĢ, daha sonra bu iĢbirliği 

ticaret, bölgesel kalkınma, kültür ve çevre alanlarını da kapsayacak 

Ģekilde geniĢletilmiĢtir. Bu süreçte, DıĢiĢleri Bakanlarının her yıl 

karĢılıklı olarak gerçekleĢtirdiği ziyaretler, DıĢiĢleri Bakanları 

müsteĢarlarının Ege sorunlarına çözüm amacıyla gerçekleĢtirdikleri 
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diyaloglar ve DıĢiĢleri Bakanlıkları siyasi direktörleri arasındaki güven 

arttırıcı önlemler gibi mekanizmalar geliĢtirilmiĢtir. Diyalog sürecinin 

bir sonucu olarak BaĢbakan Erdoğan Mayıs 2004‘te Atina‘yı on altı yıl 

aradan sonra ziyaret eden ilk Türk BaĢbakanı olmuĢtur. Bu ziyaret 

iliĢkilerin geliĢimi açısından bir dönüm noktası sayılmıĢtır. Ekim 

2009‘da yeni BaĢbakan Yorgo Papandreu‘nun ilk yurt dıĢı gezisini 

Türkiye‘ye gerçekleĢtirmesi ise iki ülke iliĢkilerinde önemli geliĢmeleri 

beraberinde getirmiĢtir. Bu çerçevede, ziyaret sonrasında Erdoğan‘ın 

Papandreu‘ya gönderdiği mektup 1999 yılında baĢlatılan diyalog ve 

iĢbirliği sürecine ivme kazandırmıĢ ve her iki ülke arasında ―Yüksek 

Düzeyli ĠĢbirliği Konseyi‖ (YDĠK) kurulmuĢtur. BaĢbakan Erdoğan 

Mayıs 2010‘da 300 kiĢilik bir heyetle Atina‘yı ziyaret etmiĢtir. Ziyaret 

sırasında YDĠK ilk toplantısını gerçekleĢtirmiĢ ve ortak bir deklarasyon 

yayınlanarak 22 mutabakat metni imzalanmıĢtır. Bu tarihi ziyaret, 

Türkiye ile Yunanistan‘ın yakınlaĢma sürecinin artık ―ortaklık‖ 

boyutuna taĢınması için önemli bir adım olmuĢtur (DıĢiĢleri Bakanlığı, 

15.07.2010).  

Soykırım iddiaları nedeniyle Ermenistan ile yaĢanan sorunlar 

AKP döneminde de devam etmiĢtir. Ancak, karĢılıklı atılan adımlar ile 

iliĢkilerin düzeltilmesi açısından önemli yol alınmıĢtır. 2002 yılından 

sonra Ġstanbul ile Erivan arasında tarifeli uçak seferleri baĢlamıĢ ve 

Gürcistan aracılığı ile iki ülke arasında gayri resmi ticari iliĢkiler 

baĢlatılmıĢtır. 2005 yılında ise BaĢbakan Erdoğan Ermenistan Devlet 

BaĢkanı Robert Koçaryan‘a bir mektup yazarak soykırım iddialarını 

açıklığa kavuĢturmak için iki ülke arĢivlerinin açılmasını teklif etmiĢtir. 

Ancak, ABD tarafından da desteklenen bu teklifi Koçaryan 

reddetmiĢtir. Koçaryan‘ın ardından Serj Sarkisyan‘ın 2008‘de 

Ermenistan Devlet BaĢkanı seçilmesi ile iliĢkiler daha da geliĢmiĢtir 

(Hale ve Özbudun, 2009, s. 139). 2008 yılında CumhurbaĢkanı 

Abdullah Gül, Sarkisyan‘ın daveti üzerine, Ermenistan‘a Türkiye- 

Ermenistan futbol maçı vesilesiyle bir ziyaret gerçekleĢtirmiĢtir. Ġki 

ülke arasındaki en büyük tarihi adım ise Ekim 2009‘da Ġsviçre‘nin 

Zürih kentinde ―Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti 

Arasındaki Diplomatik ĠliĢkilerin Kurulmasına Dair Protokol‖ün 

imzalanması ile atılmıĢtır. Protokol, iki ülke arasında diplomatik 
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iliĢkilerin kurulmasını, mevcut sınırların karĢılıklı olarak tanınmasını, 

ortak sınırın açılmasını ve teröre karĢı iĢbirliği gibi konuları kapsamıĢtır 

(Zaman, 10.10.2009). Ancak, protokoller uygulamaya konulamamıĢtır. 

Nisan 2010‘da Sarkisyan Türkiye‘nin henüz protokolü TBMM‘den 

geçirmemiĢ olması nedeniyle kendilerinin protokol sürecini 

durdurduklarını ancak Türkiye‘nin atacağı adımlara göre süreci tekrar 

baĢlatabileceklerini açıklamıĢtır (Hürriyet, 22.04.2010). Türkiye, 

Güney Kafkasya‘da kapsamlı barıĢ ve iĢbirliği ortamının yaratılması 

hedefiyle ve bölgenin istikrarına da katkıda bulanacağı gerçeğiyle 

Ermenistan ile iliĢkilerini normalleĢtirmeyi arzu etmektedir (DıĢiĢleri 

Bakanlığı, 25.03.2011).  

Türkiye, Sovyetler Birliği‘nin 1991 yılında dağılmasından 

sonra kurulan Gürcistan‘ı tanıyan ilk ülkelerden biri olmuĢ ve yakın 

ortaklık iliĢkileri kurmuĢtur. Bugün iki ülke arasındaki iliĢkiler dostluk 

ve iĢbirliği temelinde geliĢim göstermektedir. Türkiye, 2008 yılında 

Gürcistan ile Rusya arasında meydana gelen çatıĢmada sorunun barıĢçıl 

yöntemlerle çözülmesi için önemli bir diplomasi trafiği yürütmüĢtür 

(DıĢiĢleri Bakanlığı, 15.07.2010). Diğer taraftan, Bulgaristan‘ın Türk 

azınlığa yönelik baskıcı politikalarına son vermesi neticesinde Türkiye- 

Bulgaristan iliĢkileri özellikle son beĢ yıllık dönemde büyük bir geliĢim 

göstermiĢtir. Ġki ülke arasındaki üst düzey temasların sayısı son derece 

artmıĢ ve ticari iliĢkilerin geliĢimi için hukuki altyapı tamamlanmıĢtır 

(DıĢiĢleri Bakanlığı, 16.07.2010). 

AKP döneminde Türkiye ile Rusya arasındaki iliĢkilerin 

geliĢtirilmesi ağırlıklı olarak ekonomik iĢbirliğinin arttırılması ile 

baĢarılmıĢtır. 2003 yılında 6 milyar dolar olan ikili ticaret hacmi 2009 

yılında 40 milyar dolara yükselmiĢtir. Böylece Rusya Türkiye‘nin en 

büyük ticaret ortağı olmuĢtur. Güçlenen ekonomik iliĢkiler siyasi alana 

da etkide bulunmuĢtur. ġubat 2004‘te DıĢiĢleri Bakanı Abdullah Gül 

Moskova‘yı ziyaret etmiĢ, aynı yılın sonlarına doğru ise Rusya Devlet 

BaĢkanı Vlademir Putin‘in Türkiye‘yi ziyareti ile iki ülke arasındaki 

iliĢkilerin geliĢimi hız kazanmıĢ, dıĢiĢleri bakanları da yılda iki defa 

toplanmaya baĢlamıĢtır.
 
2005 yılında ise Erdoğan ile Putin dört defa bir 

araya gelmiĢlerdir. Ġki ülke uluslararası alanda da birbirine destek 

vermiĢtir. Türkiye, Rusya‘nın Ġslam Konferansı Örgütü‘nde (ĠKÖ) 
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gözlemci statüsü kazanmasında önemli rol oynamıĢ ve Rusya‘nın 

Dünya Ticaret Örgütü‘ne (DTÖ) üyeliğini desteklemiĢtir. Rusya ise 

Türkiye gibi uluslararası alandaki Ġran‘ın nükleer programından 

kaynaklanan anlaĢmazlıkların barıĢçı yollar ile çözülmesi yaklaĢımını 

benimsemiĢtir (Ortadoğu Stratejik AraĢtırmalar Merkezi, 2010, ss. 7- 

10). Erdoğan, Rusya ile iliĢkileri stratejik ortaklığa dönüĢtürmek 

istemektedir. Rusya Devlet BaĢkanı Medvedev‘in Mayıs 2010‘da 

gerçekleĢtirdiği Türkiye ziyaretinde yapılan anlaĢmalar stratejik 

ortaklık için önemli adımlardır (Oğan, 2010). Ayrıca, Mart 2011‘de 

Erdoğan‘ın Moskova ziyaretinde iki ülke arasında vize uygulamasının 

kaldırılması konusunda anlaĢmaya varılmıĢ ve Türkiye‘nin Mersin 

Akkuyu‘da kuracağı nükleer santralin yapımı Rusya‘ya verilmiĢtir 

(Radikal, 17.03.2011).   

 

Türkiye‟ye Yönelik Geçici DıĢ Tehditler 

Türkiye AKP iktidarı döneminde bazı dıĢ tehditlere de maruz 

kalmıĢtır. Ancak, bu tehditler geçici nitelik taĢımıĢtır. Bu tehditlerden 

biri Kıbrıs ile ilgilidir. Annan Planı‘nın getirdiği federatif devlet sistemi 

Türkiye‘nin geleneksel konfederasyon tezini savunan Kemalistler ve 

ordu tarafından eleĢtirilmiĢtir. Hatta ordu baĢlangıçta konfederasyon 

yanlısı bir siyaset izlemesi nedeniyle AKP‘ye tepki göstermiĢtir. 

Ancak, Kıbrıs‘ta yapılan seçimleri Planı destekleyen Mehmet Ali 

Talat‘ın kazanması sonrasında ordu referanduma giden süreçte siyasi 

sorumluluğu AKP hükümetine devretmiĢtir. 2004 yılında Planın 

uygulamaya konulması için yapılan referandumun reddedilmesiyle 

federasyon tehdidi de ortadan kalkmıĢtır.  

Bir diğer dıĢ tehdit ise 2003 yılında ABD‘nin Irak‘ı iĢgal etmesi 

sonrasında ortaya çıkmıĢtır. Irak‘ın merkezi devlet otoritesinin iĢgal 

sonucunda ortadan kalkması Kuzey Irak‘ta ABD‘nin desteği ile bir 

Kürt devleti kurulması riskini doğurmuĢtur. Türkiye‘nin korkusu 

gerçekleĢmeyerek Kuzey Irak‘ta bağımsız bir Kürt devleti kurulmamıĢ, 

ancak savaĢ sırasında ABD‘ye en büyük desteği veren Kuzey Irak‘taki 

Kürt gruplar özerk devletlerinin alt yapısını oluĢturmaya baĢlamıĢlardır. 

Türkiye ise baĢlangıçta bölgede yaĢanan değiĢimi kabullenmeyerek 

ABD ile Kuzey Irak arasındaki iliĢkilere tepki göstermiĢtir 
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(Tüysüzoğlu, 2009). Kuzey Irak‘taki Kürtler 15 Ekim 2005 tarihinde 

Irak genelinde yapılan Anayasa referandumu ile özerklik elde 

etmiĢlerdir. Türkiye ise ABD‘nin güdümünde özerklik elde eden 

Bölgesel Kürt Yönetimi‘nin BaĢkanı Mesut Barzani‘nin BaĢkan Bush 

tarafından Beyaz Saray‘da kabul edilmesinin sonrasında bölgede oluĢan 

realiteyi kabullenmeye baĢlamıĢtır (Uluengin, 2005; Yetkin, 2005).  

Bu çerçevede, Türkiye özellikle PKK terörüne karĢı iĢbirliği 

yapılması amacıyla Kuzey Irak‘taki Bölgesel Kürt Yönetimi ile 

iliĢkilerini askeri ve güvenlik konularından ziyade siyasi ve ekonomik 

açılımlar çerçevesinde Ģekillendirmeye baĢlamıĢtır (Alaçam, 2009). Bu 

politikanın sonucu olarak Türk iĢadamlarının Kuzey Irak‘a yatırım 

yapması teĢvik edilmiĢ, DıĢiĢleri Bakanı Davutoğlu 2009 yılında 

Erbil‘de Bölgesel Kürt Yönetimi BaĢkanı Mesut Barzani‘yi ziyaret 

etmiĢ, Ġstanbul- Erbil arasında doğrudan uçuĢlar baĢlamıĢ ve Türkiye 

Erbil‘e BaĢkonsolos ve Ticaret MüĢaviri atamıĢtır. 2010 yılında ise 

Mesut Barzani Türkiye‘yi ziyaret etmiĢ ve CumhurbaĢkanı Gül ve 

BaĢbakan Erdoğan tarafından kabul edilmiĢtir. GeliĢen iliĢkiler 

çerçevesinde Türk firmaları 2010 yılı itibariyle Bölgesel Kürt 

Yönetimi‘ndeki toplam yatırımların yüzde 60‘ını 

gerçekleĢtirmektedirler (Radikal, 05.06.2010). Türkiye siyasi ve 

ekonomik alanda geliĢen iliĢkilerin PKK‘ya karĢı güvenlik alanında da 

geliĢmesini beklemektedir.  

 

Sonuç 

Türkiye‘nin AKP döneminde komĢular ile sıfır sorun 

politikasını uygulamasıyla Türkiye‘ye yönelik komĢularından 

kaynaklanan dıĢ tehditlerin önceki dönemlere oranla azaldığı 

görülmektedir. 1990‘larda Sovyetler Birliği‘nin yıkılması ile Türkiye 

için büyük bir dıĢ güvenlik tehdidi ortadan kalkmıĢtır. Ancak Türkiye, 

komĢuları Ġran, Irak, Ermenistan, Suriye ve Yunanistan ile olan 

sorunlarından dolayı dıĢ tehditlere maruz kalmaya devam etmiĢtir. 

1990‘lı yıllarda komĢularını tehdit olarak gören geleneksel dıĢ politika 

anlayıĢını sürdüren Türkiye, AKP döneminde Davutoğlu‘nun 

komĢularla sıfır sorun politikası çerçevesinde tüm komĢu ülkeler ile 

olumlu iliĢkiler geliĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Bu çerçevede, Yunanistan ile 
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iliĢkiler ortaklığa doğru ilerlemiĢ, Suriye ile su sorunu baĢta olmak 

üzere arta kalan sorunların çözümünde uzlaĢı sağlanmıĢ, Irak ve 

Bölgesel Kürt Yönetimi ile siyasi ve ekonomik açıdan önemli iĢbirliği 

sağlanmıĢ, Ermenistan ile üst düzey temaslar kurulmuĢ ve iliĢkilerin 

geliĢtirilmesi için uygun hukuki ortamın yaratılmasına çalıĢılmıĢ ve 

Türkiye- Ġran iliĢkileri 1979 yılından beri en iyi seviyeye taĢınmıĢtır. 

Her ne kadar sınırı olmasa da Türkiye‘nin Rusya ile olan iliĢkileri de 

stratejik ortaklığa doğru gitmektedir. AKP döneminde Kıbrıs‘ta 

federalizm ve ABD‘nin Irak‘ı iĢgalinden kaynaklanan dıĢ tehditler ise 

geçici olmuĢtur.  
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ABSTRACT 

Turkey has contributed to peace and prosperity in the South 

Caucasian region and encouraged the South Coucasian Countries‟ 

political, economic and social transformation, establishment of market 

economy in the region.  Turkey also supports these countries‟ aims for 

integration with EU and NATO. In this respect, Turkish foreign policy 

towards Caucasus have always been to ensure regional stability, 

prosperity, good neigbourly relations and its main purpose is to create 

interdepence between regional states to increase regional prosperity 

and to ensure stability in this region.   

Because of its close historical and cultural ties with countries in 

the South Caucasian Region,  establishing and maintaining friendly and 

mutually benefical relations with this region and stable and developed 

South Caucasia and Caspian Sea Basin has become one of Turkey‟s 

foreign policy goals.  Turkey always wants to maintain regional 

stability and attributes great importance to the strengthening of these 

nations‟ independence, sovereignty, and territorial integrity. Because, 

any instability in the South Coucasian Region could have easily spilled 

over into Turkish territory and bother not only Turkey but also South 

Caucasian states and international actors. Therefore, Turkey plays the 

role of a mediator in the regional conflicts and contributes to the peace 

and stability.  

Energy is an important factor Turkish foreign policy. 

Uninterrupted transport of Caspian oil and gas also depend upon 

stability in the South Caucasian region.  Within this context, one of the 

primary objectives of Turkey in the South Caucasian region is to ensure 

the flow oil and gas into west markets without interruption.  

Key Words: Turkey, stability, South Caucasian Region   
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Introduction  

Turkey‘s foreign policy towards the South Caucasian Region is 

based on to sustain peace, security and stability and to develop 

friendship and cooperation in the region. Therefore, Turkey is making 

great efforts to sustain peace, security, stability and democracy in the 

South Caucasian Region.And it is trying to increase and intensify its 

economic and political  relations with the South Caucasian countries.  

Turkey is a very important actor in the region as a result of 

strong historical connections. It has a powerful impact on Caucasian 

geopolitics. The South Caucasus is a significant component of Turkish 

foreign policy and the main objective of Turkish foreign policy towards 

to this region has been to contribute to peace, stability and prosperity in 

the whole region and Turkey always gives a special importance to its 

relations with the South Caucasian states and wants to maintain regional 

stability.  

Stability in the South Caucasus depends on uninterrupted 

transport of Caspian oil and gas. Through, Baku-Tblisi-Ceyhan (BTC) 

and Baku-Tbilisi-Erzurum (BTE) pipelines, Turkey gains the 

opportunity to enhance its relations with the Caucasian and Central 

Asian states and contribute to peace and stability in these regions. And 

these projects make foreign policies of the South Caucasian States more 

independent from Russia.  

Despite having the opportunity of being a neighbour to 

countries rich in energy resources, on the other hand Turkey is being in 

the centre of an unstable region. Especially, in last decade absence of 

state authority in the region has created the ground for terrorism and 

illegal organized crime organizations.  On the other hand, frozen 

conflicts are important threats to regional stability. In this context, 

Turkey has the potential to play a key role in the stabilization and 

development of the South Caucasus through bilateral ties and its 

Caucasus Stability and Cooperation Platform proposal.  

 

Geopolitic Importance of the South Caucasian Region 

The geopolitical importance of the South Caucasian Region is 

also based on the presence of valuable energy resources, especially in 
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Azerbaijan, the Caspian Sea, Kazakhstan and Turkmenistan. These 

South Caucasus and Central Asian states are trying to obtain their 

economic and politic independencies by using their natural resources as 

a device. Therefore, the importance of the region has also grown as a 

result of energy policies by consumer states in the West that want to 

decrease their dependence on resources from Russia and the Middle 

East (Tibold, Cillesen and Hass, 2006). 

The South Caucasus, links Central Asia with Europe and 

connecting two seas - Caspian Sea and the Black Sea, provides a 

convenient transit from the Central Asia‘s oil and gas resources in 

Kazakhstan and Turkmenistan to Europe (Pop, 2009: 24). South 

Caucasia is at the cross roads of transportation corridors to connect 

Turkey with the Central Asia. In this region, Azerbaijani gas will play 

an important role in diversification of Turkey‘s and EU‘s gas supply 

sources. As a landlocked oil and gas producer Azerbaijan needs 

pipelines to deliver its energy supplies to international markets.  

Being the transit region between East and West and South and 

North, South Caucasus lies at the intersection of Eurasia‘s major energy 

and transport corridors. Especially, Azerbaijan uses the possibilities to 

export oil and gas via Baku-Suspa oil pipeline to Georgia, the Baku-

Novorossiyk oil pipeline to Russia, via the main export oil pipeline 

Baku-Tbilisi-Ceyhan to Georgia, Turkey and the world market and the 

Baku-Tbilisi-Erzurum gas pipeline to Georgia and Turkey, where it 

connects to the Turkish gas network through which Azerbaijan can 

deliver natural gas all over Europe. This development also gives 

Azerbaijan more control over its own destiny by providing strategic 

alternatives to Russia (Nuriyev, 2008: 158).   

Tensions and conflicts between regional and global powers, the 

separatist regions and organised crimes cause for the continuation of 

instability in the South Caucasus. These causes may result in armed 

conflict can easily goes into instability on a larger scale. This would 

affect both the political and energy security situations of the actors 

involved. Moreover, other states not directly involved, may also be 

affected by it. Thus, the security and energy situation in the South 

Caucasus is of interest to many regional and even global actors (Tibold, 
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Cillesen and Hass, 2006). And the interests of different states in the 

region are intertwined and contradictory. So, there will be a rising 

competition over limited energy sources in the future which is able to 

capable of escalating conflicts.  

There are three forezen conflicts there: South Ossetia, Abhazia 

and Nagorno Karabakh conflict. Any aggravation of these conflicts or 

tensions in the South Caucasus should bother not only Turkey, 

Azerbaijan and Georgia but also international actors which have made 

large- scale investments in energy projects (Chakryan, 2010: 120).  

Instability in the South Caucasus region is likely to increase 

price volatility which has adverse impacts on both consumers and 

producers. Since Turkey has the potential as a transit country to increase 

the geographic diversification of energy resources to the West, therefore 

it is important in helping to contain price volatilities (Tekin and 

Valterova, 2007: 87).  

Stability in the Caucasus is a vital requirement for the 

uninterrupted transport of Caspian oil and gas. The Caspian Sea region 

(South Caucasus and Central Asia) contains about 3-4 percent of the 

world‘s oil reserves and 4-6 percent of the world‘s gas reserves. In itself 

the Caucasian share of global oil and gas reserves is not considerable. 

However, in view of the uncertainty over the reliability of Persian Gulf 

supplies, as well as the possibility that Russia may use energy delivery 

as a power tool, the transport of Caspian and Central Asian energy 

supplies to the West via the Caucasus has gained vital importance. This 

makes the South Caucasus a vital area for geo-strategy and energy 

security (Tibold, Cillesen and Hass, 2006).  

Infrastructure left after the collapse of the Soviet Union is 

inadequate.   And old pipelines were structured North- South axis 

because of the Russian benefits. Therefore, The South Caucasian and 

Central Asian countries are seeking to diversify these export routes.  

 

Turkey and the South Caucasian Region 

Nowadays, energy security has become very important for not 

only consumer countries but also producer countries. Main factor of 

energy security is diversification of oil and gas resources. One of the 
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main interests of Turkey in the South Caucasian region is to ensure the 

flow oil into world markets without interruption. Because of its location 

at the crossroads of major energy projects, Turkey is becoming focal 

point in terms of energy diversification policies, thanks to its geopolitic 

position. Turkey has a potential to become an alternative for the EU‘s 

energy import routes. Turkey is playing a role in the EU‘s energy 

diversification policies which would be aimed at building alternatives to 

EU‘s dependence on Russia. In this context, Turkey as a regional actor 

with the aspiration to become an energy hub has a beneficial impact on 

the whole region, serving as a bridge to the West through its unique 

location. Supported by the U.S. and the EU, Turkey is trying to 

strengthen its political and economic influence in the South Caucasus 

(Pashaveya, 2009: 59). 

Oil and gas of the Caspian region is extremely important for 

Turkey in terms of energy resource diversification. The strategic 

importance of the region has increased with regional projects such as 

the Baku-Tbilisi-Ceyhan Crude Oil Pipeline, Baku-Tbilisi-Erzurum 

Natural Gas Pipeline and Baku-Tbilisi-Kars Railway further increasing 

the importance of the region for the attainment of stability and 

prosperity in the entire Eurasia (Turkey‘s relations with Southern 

Caucasus, 2010). 

Multifold challenges such as energy security, illegal migration, 

epidemic diseases, climate change, and organized crimes, cross cultural 

and religious intolerance, extremism and terrorism can only be 

addressed through genuine and effective solidarity in this region 

(Davutoğlu, 2010: 14). 

In this context, Turkey‘s historical and cultural ties with 

countries and peoples in the Caucasus and Central Asia provide Turkey 

with the opportunity and responsibility to play the role of a mediator in 

the regional conflicts and contribute to the peace and stability 

(Ünlühisarcıklı, 2009: 77). On the other hand, since end of the Cold 

War, the developments in the South Caucasia also have created new 

opportunities for Turkey to play a significant role in the region. 

Establishing and maintaining friendly and mutually benefical relations 

with all countries, promoting regional and international peace, stability, 
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security and prosperity have always been the primary objectives of 

Turkish foreign policy (Stern, 2011). Following the dissolution of the 

Soviet Union, Turkey has indiscriminately recognized the independence 

of these three countries of the region, established diplomatic relations 

with Azerbaijan and Georgia and provided economic support to these 

countries. Turkey‘s close friendly relations and intensive cooperation 

with Azerbaijan and Georgia are steadily improving. Regular mutual 

high-level visits constitute an important dimension of Turkey‘s good-

neighborly relations with these countries (Turkey‘s relations with 

Southern Caucasus, 2010). Turkey also actively supports these 

countries‘ aims for integration with EU and NATO. 

Turkey has provided Georgia its free market experiences, 

offered consumer products, and balanced the Russian threat on the 

country to some extend (Dikkaya and ÖzyakıĢır, 2008: 95). Turkey has 

been a consistent supporter of Georgia. Trade between two neighbours 

has been increasing. There are many firms working in Georgia. Turkey 

is becoming the biggest trade partner and and second biggest investor in 

Georgia. A Free Trade Agreement was signed between the two 

countries in 2007. In the winter of 2007-2008 when Russia cut off gas 

supplies to Tblisi, Turkey allocated to Georgia its share output from 

Shah Deniz field. After the clash started in Caucasus, Turkish Red 

Crescent was the first organization that reached the region and helped 

people.  Furthermore, in the immediate aftermath of the war, Ankara 

provided humanitarian assistance and electricity to its neighbor 

(Savietz, 2009: 101). These bilateral relations have a vital importance to 

Turkey in order to increase its influence in the region.  

According to Mustafa Aydın, Turkey has strongly endorsed the 

sovereignty and independence of all three Caucasian countries. This 

included calls for reinforcing their political institutions, building up 

their economic welfare, outside autonomy and internal social accord. 

This was seen as a strategic priority for Turkey‘s Caucasian policy, 

closely related to the strategic importance of these states for Turkey, the 

fears emanated from the competition of external forces for influence 

over the region, and the fact that any instability there could have easily 

spilled over into Turkish territory. Turkish decision makers assume that 
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if these  countries could be empowered enough to resist outside pressure  

and interventions, then Turkey‘s historical, political, economic and 

strategic regional pull will gently push them towards Turkey‘s orbit. 

And Turkey has given a special emphasizes to strengthening national 

unity and territorial integrity of the three South Caucasian countries 

(Aydın, 2010: 178).  

Like the relations with Georgia, Turkey‘s relations with 

Azerbaijan have been rapidly developing since its independence. 

Having cultural, linguistic and historical ties as important driving 

forces, Turkey and Azerbaijan have been strategic allies in the region 

since the latter‘s independence (Aydın, 2010: 189). On the other hand, 

Azerbaijan‘s economy is highly dependent on energy export. 

Azerbaijan wants to increase its export revenues by developing regional 

economic ties and support regional economic cooperation. Turkish 

companies became important investors in Azerbaijan in many sectors. 

Turkish investments have the largest share in total foreign direct 

investments in Azerbaijan.  

Armenia suffers from closed borders with Azerbaijan and 

Turkey. Its economy still relies heavily on diaspora remittances (Simao 

and Freire, 2008: 230). 

Energy supply lines and new transportation networks have 

excluded Armenia while generating considerable amounts of foreign 

income for Azerbaijan as an energy-rich country and for Georgia and 

Turkey as the hosts of pipelines extending to world markets. Armenia‘s 

difficulties with Georgia stem from the former‘s close ties to Russia; its 

clashes with Azerbaijan stem from the occupation and the Karabakh 

question; and its relations with Turkey are uneasy due to territorial 

demands and genocide allegations. In addition to this tense regional 

situation, Armenian foreign trade is overwhelmingly dependent on 

Georgian ports; bombing of Georgia‘s Poti Port by Russia during the 

2008 August crisis will worsen the economic situation. Armenia thus 

feels an urgent need to reconsider its regional relations; Armenia‘s 

economic and political alienation in the region creates an impetus to 

normalize its relations with Turkey (Aras and Özbay, 2008). 

Turkey‘s policy towards the South Caucasus is shaped with the 
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motivation to carry out intensive cooperation with the countries of the 

region. With in this mind, Turkey attributes great importance to the 

strengthening of these countries‘ independence, preservation of their 

territorial integrity and realization of their economic potential. Turkey 

also actively supports these countries‘ aspirations for integration with 

Euro-Atlantic structures (Turkey‘s relations with Southern Caucasus, 

2010). Moreover, the Caucasus was also considered as an important 

gateway of Turkey to Central Asian Turkic world and beyond, thus 

needed to be secure and stable (Aydın, 2010: 189).   

The relatively stable South Caucasus will pave the way for 

Turkey to successfuly accomplishes the completion of Nabucco. 

Unstable South Caucasus has increased the risk Turkey‘s existing 

pipelines and pipeline projects to be made real. Because, in a risky 

environment, it wasn‘t easy to convince possible financial supporter for 

energy projects like Nabucco Project (Özkan, 2010: 327). 

 

Caucasus Stability and Cooperation Platform 

On January 15, 2000 former President Süleyman Demirel held a 

joint press conference with former Georgian President Eduard 

Shevardnadze and suggested that the Caucasian Stability Pact (CSP) 

should be established under the aegis of the OSCE.  This proposal was 

supported by Georgia and Azerbijan. Demirel sent letters to the leaders 

of western European countries and countries in the region, requesting 

their support for the CSP proposal and explaining the necessity of such 

a pact.  The US, France, Germany, The UK, Ukraine, Azerbaijan, 

Georgia, Russia, Armenia and the EU responded positively to this 

initiative. Demirel pointed out that disputes and conflicts in the 

Caucasus, was in need of stability served as a threat to regional stability. 

He noted that certain unresolved issues of the Caucasus were not only 

bloking the establisment of stability in the region, but also pushing the 

opportunities for developing multilateral and strong cooperation to 

second place. Thus the first stage of the CSP proposal was completed 

by bringing the issue to the agenda of the international community in an 

effective manner (Kanbolat, 2009). 

The war between Russia and Georgia in August 2008, 
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demonstrated Turkey‘s importance for the South Caucasian region. In 

September, 2008 former Turkish Foreign Minister, Ali Babacan 

established the government‘s clear intention to seize the role as the 

regional peacemaker, stating that “as a neighbour to the conflict, 

Turkey has an enourmous stake in overcoming the tension between 

Russia and Georgia” (Amsterdam, 2008). Turkey took the diplomatic 

initiative in the aftermath of the war by launching the ‗Caucasus 

Stability and Cooperation Platform‘ (CSCP) to bring together five 

regional players (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Russia and Turkey).  

Turkish Prime Minister, Recep Tayyip Erdoğan visited Georgia, 

Azerbaijan, Russia and proposed a multilateral diplomatic initiative for 

a ―Caucasus Stability and Cooperation Platform‖ (CSCP) in Moscow on 

13 August 2008. Aimed at promoting peace, stability and cooperation in 

the Caucasus region among all three South Caucasus countries and 

including Turkey and Russia (Pashayeva, 2009: 62). Erdoğan said that 

―Caucasus Stability and Cooperation Platform‖ attached importance to 

regional peace and security, and included economic cooperation and 

energy safety and to resolve ―frozen conflicts in the region (Turkey and 

the EU, 2008).  

Turkey has the potential to play a key role in the stabilization 

and development of the Caucasus and Caspian region through renewed 

bilateral ties and its Caucasus Stability and Cooperation Platform 

proposal (Flanagan and Brannen, 2009, XVII).  

The Caucasus Platform has exactly aimed at reducing the level 

of insecurity and confrontation in the region, as it would allow the 

participating actors to discuss, and to resolve their difference in that 

structure. (Özkan, 2010: 326) Turkey‘s security, economic and business 

concerns and interests, which heavily interconnected in the region, have 

pushed Ankara to offer Russia, Azerbaijan, Georgia and Armenia the 

Caucasus Platform thought to be benefical for five of them all together 

(Özkan, 2010: 325).  

Turkey is seeking the establisment of a pact primarily focused 

on security, stability and development with the participation of the 

South Caucasus, the Russian Federation and Western countries.  The 

main areas of concern for this pact  will be the restructuring of the 
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Caucasian republics‘ economies, ensuring  development  and 

cooperation, boosting economic cooperation  with the world, fostering 

free trade  supporting the private sector,  ensuring environmental 

protection, putting to use  existing  and future energy  and transportation 

lines extending from  the east to west, regulating  the administrative  

transparency, tackling refugee issues and ensuring  their integration  as 

well as similar issues (Kanbolat, 2008). 

On the other hand, energy has emerged and important factor 

influencing Turkish foreign policy. Turkey‘s increasing energy needs 

have given Turkey a strong interest in developing ties with Russia and 

energy producing ties with energy producing countries in the Caspian 

Region and Russia (Stern, 2011). Within this context, Turkey‘s existing 

energy pipelines such as BTC and BTE and pipeline projects such as 

Nabucco and BTK Railway Project are one of the reasons why Turkey 

has offered the Caucasus Platform.  

Either through cultural, linguistic ethnic affinities shared with 

countries in the Caucasus and Central Asia, or the geographical 

importance of its territory, Ankara has assumed a leading regional role 

in the South Caucasian Region. Black Sea Economic Cooperation 

Organization, (BSECO) a Turkish initiative has become the most 

important forum of regional cooperation in the Black Sea (Simao and 

Freire, 2008: 231). On 25 June 1992, the Heads of State and Govenment 

of eleven countries: Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  

Greece, Moldova, Romania Russia, Turkey and Ukraine signed in 

Ġstanbul the Summit Declaration and the Bosphorus Statement giving 

birth to the Black Sea Economic Cooperation. It came into existence as 

a unique and promising model of multilateral political and economic 

initiative aimed at fostering intersection and harmony among the 

member states, as well as to ensure peace stability and prosperity 

encouraging friendly and good neighbouly  relations in the Black Sea 

(Black Sea Cooperation, 2001). 

 BSECO is recognized by the EU (the European Commission is 

in the process of becoming an observer to BSECO) and the United 

States, which is already an observer. Turkey‘s proactive policies in its 

vicinity has been particularly welcomed and supported by both the EU 
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and the US (Simao and Freire, 2008: 231). 

 

Importance of Security and Stability in the South Caucasia 

South Caucasian geographic location makes the region a natural 

conduit for trafficking, smuggling and organized crimes. Eradicating 

poverty and corruption, development of democracy, good governance, 

open society, rule of law and promotion of cooperation between the 

states in the South Caucasus are main conditions for ensuring stability 

in the South Caucasia. These three states have been trying to establish 

norm and institutions of democratic multi party system and liberal 

economy. 

The proximity of conflicts to the energy resources and 

transportation routes is also a significant threat to energy security for 

not only producer countries but also for Turkey and the EU. 

The South Caucasian Countries needs focus on new security 

measures guaranteeing physical security of the key transit infrastructure 

such as pipelines, railroads. The security and stability of the 

transportation infrastructure in in Turkish interest as well.  

The unresolved ethnic and territorial conflicts are also obstacles 

to energy security, development and democratization in the region. 

Conflict resolution should be regarded as a prerequisite for securing 

energy export routes. International political stability is another 

precondition for the development of energy export routes. Internal 

political stability is another precondition for the development of energy 

and infrastructure projects, both of which are vital for the region 

(Azerbaijan and European Union, 2008: 156). 

Security and stability in the South Caucasus region are very 

important for Turkey. Instabilities in the South Caucasus such as 

extremism, separatism, terrorism, territorial disputes, regional arm race 

and transnational organized crimes may cause new security risks in the 

region. Any destabilization in the region may seriously affect security 

of Turkey. The solution of the problems of the conflict zones 

(Abkhazia, Nagorno Karabakh, and Southern Ossetia) is vital for whole 

region.  Therefore, Turkey is a very active player in order to maintain 

stability and peace in this region.  
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The unresolved conflicts of the South Caucasus Region, namely 

the conflicts of Nagorno- Karabakh, South Ossetia and Abkhazia, 

constitute important threats to this region‘s security. Turkey believes 

that peaceful resolution of all the conflicts of the Caucasus will 

contribute to political stability and economic prosperity of these 

countries and open up new possibilities for bilateral and regional 

cooperation (Turkey‘s relations, 2010).   Turkey is interested in 

the resolution of local ―frozen conflicts‖ which lead to instability in the 

region. The continuation of the ―frozen conflicts‖ in the region 

jeopardizes Caucasian security and prevents development of stability, 

peace and democracy. Lack of resolution of these conflicts prevents 

security cooperation and impedes economic development in the region. 

Solving the Nagorno Karabakh, South Ossetia and Abkhazia problems 

will improve the integration and cooperation of the regional states.  

Moreover, the unresolved conflicts risk renewed hostilities and 

new migration flows, thus posing threat to human rights across the 

South Caucasus. (Nuriyev, 2008: 156) Turkey‘s interest to promote 

peace and democracy in the region and don‘t want to allow frozen 

conflicts to continue but to solve them. Because, security and stability 

are preconditions for the development of these three states.  

The 2008 war between Russia and Georgia may have led to a 

reshuffling of the deck concerning the conflicts in the Caucasus. It is 

clear that so-called ―frozen conflicts‖ can be defrosted quite easily. This 

may create an impetus for international efforts to resolve these conflicts 

and not wait for the next thaw (Shaffer, 2009: 142). August 2008 War 

between Russia and Georgia also showed the importance of the region 

in ensuring energy security of the Europe (Yuriychuk, 2010: 212). 

Turkish Foreign Affairs Minister, Ahmet Davutoğlu said 

Turkey‘s security interests lie in succesfully balancing its role as an 

energy corridor between producers and consumers. Poverty and conflict 

can be replaced with prosperity and cooperation in the region.  

Davutoğlu said that “Our approach aims to eliminate the existing 

disputes and tension and to increase stability in the region by seeking 

innovative mechanisms and channels to resolve conflicts, by 

encouraging positive deeds and by building cross-cultural bridges of 
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dialogue and understanding… Turkey seeks to bolster democracy and 

peaceful resolution of conflicts in the Caucasus and Central Asia; to 

contribute to enhanced energy supply and security of Europe”
 

(Davutoğlu, 2010: 13). 

Nagorno-Karabakh conflict, which resulted from the Armenian 

occupation of Azerbaijan‘s territories, stands as the principle obstacle to 

political stability, economic development and regional cooperation in 

the South Caucasus. Nagorno-Karabakh conflict, in addition to the 

occupation 20 % of Azerbaijan‘s territory, has turned more than one 

million people in Azerbaijan into refugees and internally displaced 

persons.  Armenian forces seized close to one-fifth of Azerbaijan‘s 

territory, including all of Nagorno-Karabakh and seven other adjacent 

Azerbaijani districts located outside the autonomous region (Lachin, 

Kelbajar, Fizuli, Jebrail, Zangelan, Aghdam and Gubadli). The 

occupied territories have been transformed into a buffer zone 

considered by Armenians as a bargaining chip on the issue of Nagorno-

Karabakh and a security guarantee against Azerbaijan. Armenia is 

trying to use the current status quo as an instrument of political pressure 

to impose finally a fait-accompli-based solution (Pashayeva, 2009: 59). 

The EU, OSCE, Council of Europe and principal powers 

declared the so-called presidental and municipal elections in the 

occupied Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan illegal and with no 

legal effect (Nuriyev, 2008: 160). 

Turkey acts in solidarity with Azerbaijan on the Nagorno-

Karabakh conflict, which is Azerbaijan‘s most important foreign policy 

issue and actively participates in the work of the Minsk Group 

established under the auspices of OSCE for finding a peaceful, just and 

lasting solution to this issue without further delay. Turkey considers 

the OSCE Minsk Process as the appropriate platform for finding a 

solution to this problem. Nonetheless, Turkey believes that creative 

initiatives are needed to overcome the current deadlock in the peace 

process (Turkey‘s Political Relations, 2010). Therefore, Turkey stands 

ready to support a fair solution to the Nagorno-Karabakh conflict. 

Turkey supports the ongoing OSCE Minsk Process to resolve 

the Nagorno Karabakh conflict.  Because there is no doubt that progress 
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on resolving the Nagorno-Karabakh conflict would enhance Turkey‘s 

ability to normalize relations with Armenia and stability in the South 

Caucasus. Therefore, Turkey is intensifying its efforts to normalize 

relations with Armenia.  The normalization of relations with Armenia 

would strengthen Turkey‘s regional profile in the Caucasus, and could 

open the way for new mediator and facilitator positions for Turkey in 

several Caucasian conflicts and problems (Aras and Özbay, 2008). 

According to the Turkey‘s new foreign policy approach based 

on the concepts of ―strategic depth‖ and ―zero problems with 

neighbors‖, Turkey positions itself as a regional power actively 

involved in the processes ongoing in the Caucasus, Central Asia, the 

Middle East and the Black Sea regions, while pursuing good neighborly 

relations and economic cooperation with all regional players (Beat, 

2009: 103). 

Turkey‘s evolving sense of its national interests and its strategy 

of zero problems with its neighbors has led Ankara to a more explicit 

balancing of its relations between its NATO allies and Russia. Ankara 

feels confident that it can work effectively with Russia and other littoral 

states to promote economic cooperation and security in the Black Sea 

region.  Ankara has resisted expanded NATO operations in the Black 

Sea, arguing that they are unnecessary and will only feed Russian fears 

of encirclement, with damaging consequences to its regional interests, 

including stability in the Caucasus (Flanagan and Brannen, 2009, 

XVII). Because Russia is an important actor in the region, influences all 

regional countries‘ foreign policies deeply. Therefore, Turkey 

understands that it can‘t success its projects in the South Caucasus 

without cooperating with Russia.  

Azerbaijan and Armenia should commit to resolving the 

conflict through peaceful negotiations without delay, defining the 

principles of an agreement as renunciation of the use of force to settle 

disputes; incremental withdrawal of occupied districts; return of 

displaced persons; opening of transport and trade routes; and both states 

should commit to foster reconciliation, confidence building and mutual 

understanding through governmental and non-governmental channels 

(Conflict resolution, 2010). 
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 Turkey has sought to stabilize the South Caucasus through 

economic cooperation and by playing a growing role as a security actor 

in the region. Turkey also shares the same view with the EU that lasting 

peace, security and stability in the Caucasian can only be achieved 

through the democratization of the countries in the region and instability 

in the South Caucasus is a threat to security of European Union and 

Turkey. On the other hand, Turkey would make significant contribution 

to the EU‘s efforts to strengthen the prosperity stability and security in 

the Caucasian region.  

Turkey‘s close geographical location to, and cultural and 

historical ties and economic and political affinities with the regions 

which are the main target of the ENP indicates that once a member, 

Turkey that lies within the EU would facilitate the EU to strengthen its 

role and influence in these regions. In the future, as a full member the 

EU, Turkey‘s contributions to the EU‘s efforts to preserve peace, 

security and stability in this region would increase. In addition, 

Turkey‘s considerable progress in adjusting to foundational values and 

norms of the EU acted as great inspirational motive for the countries 

located in the EU‘s neighbourhood to adjust to these values and norms.  

Thus, by this way, Turkey would help the EU to extend its foundational 

values and norms in to its immediate neighbourhood.  On this basis, we 

can conclude that Turkey is very crucial asset for the expected success 

of the ENP (Bağcı, 2009: 38). 

Turkey is also the leading investor in the Caucasian and Central 

Asian Turkic Republics. Due to her strong cultural and historical ties, 

Turkey provides privileged access and a perfect base to develop 

business with these countries. This situation is likely to be a panacea for 

improving European competitiveness as well as Turkish 

competitiveness. The continuation of reforms to bring Turkey into full 

EU membership will not only increase the confidence in the Turkish 

potential and investments in Turkey, but is also likely to make Turkey 

indispensable for the EU (Turkey:An Important Market, 2010). 

Iran also has a powerful impact on Caucasian geopolitics. Iran 

realizes that Azerbaijani ties with Turkey, a NATO member state, will 

reduce Iranian leverage in the region.  For this reason, Iran sees Turkey 
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as a major competitor despite the fact that Tehran and Ankara have an 

important, if ambivalent, relationship. Iran has always been concerned 

that a decrease of Russian predominance in the region would result in 

an increase in Turkish advantage or in an expansion of American 

influence (Nuriyev, 2008: 164). 

Nevertheless Turkey‘s efforts to extend its influence in 

economic, political and cultural levels in the South Caucasus had faced 

limitations caused first by Russia‘s resistance and second by its own 

economic weakness, lack of political will and unfulfilled, and 

confusing, promises given by the West (Özkan, 2010: 330). 

 

Conclusions 

The South Caucasian Region is extremely important to Turkey 

from a strategic, cultural, economic and energy security perspective. 

Therefore, Turkish foreign policy towards Caucasus have always been 

to ensure regional stability, prosperity, good neigbourly relations and its 

main purpose is to create interdepence between regional states to 

increase regional prosperity and to ensure stability in this region.   

Weak state structures, international terror, weapons, 

secessionist approaches unresolved ethnic and territorial conflicts are 

obstacles to peace, development and democratization and lead to 

instability in this region. Turkey believes that peaceful resolution of all 

the conflicts of the South Caucasus will contribute to peace, stability, 

prosperity of the countries in the region and pave the way for regional 

cooperation. 

Turkey has been strengthening its ties with Caucasus and 

Central Asian countries since end of the Cold War. Currently, Turkey is 

making great efforts to sustain cooperation, peace, stability and 

democracy in the region and, in the future, Turkey will play an 

important role in maintaining and strengthening economic and political 

stability in the South Caucasia. Because ensuring security, stability and 

development in the region will ease efforts in carrying Caucasian and 

Central Asian oil and gas to Europe and Turkey‘s energy corridor role.    

Turkey has to increase their activity in promoting the 

partnership and continue to play a major role in all fields of co-
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operation for development. Turkey‘s assistance to these countries aims 

at strengthening democratic institutions, economic structure and 

fostering rule of law and civil society. In this context, BTC, BTE and 

Nabucco pipelines will likely pave the way for energy cooperation 

between Turkey and South Caucasian and Central Asian countries and 

also contribute to establish mutual dialogue between societies in this 

region and to adopt South Caucasian and Central Asian countries 

Turkey‘s shared values such as human rights, democracy, rule of law 

adopt as a Muslim and secular state.   Turkey is also very important 

for independence and economic growth of all three South Caucasus 

states. So, Turkey attaches great importance to economic cooperation 

with the South Caucasian Countries. Due to her strong cultural and 

historical ties, Turkey is the leading investor in the Caucasian and 

Central Asian Turkic Republics. And Turkey will increase the business 

opportunities for Turkish companies. They will also stabilize the region 

by building economic linkages between the countries; trade and capital 

flows will increase in the region and open up new possibilities for 

bilateral and regional cooperation. Since international trade and closer 

economic ties lower the risk of conflicts and foster an athmosphere of 

peace and security for the resolution of conflicts. 

With the Baku-Tblisi-Ceyhan (BTC), Baku-Tbilisi-Erzurum 

(BTE), Interconnector Turkey-Greece Pipeline Baku-Tbilisi-Kars 

Railway Project (BTK) and Nabucco Project, Turkey connect the two 

regions (Europe and the South Caucasia and Central Asia) in the fields 

of energy, trade, transportation and cultural relations. Political, 

economic, social and cultural cooperations between Turkey and this 

region‘s states will also support strengthening the independence and 

prosperity of the South Caucasian states and will lead to a strong 

encouragement to these states to adopt a Turkish secular democracy and 

liberal economy.  

The construction of these oil and gas pipelines will break the 

political and energy dominance of Russia. And these projects linking 

the Caucasus and Central Asia to Europe will be essential for the 

region‘s integration with the west. 

Uninterrupted supply of oil and gas to West markets will 
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continue to be key factor in this region in the future. Various political, 

military issues could threaten uninterrupted flow of oil and gas from the 

Caspian Region to the West. Therefore, Turkey will play an important 

role in maintaining and strengthening economic and political stability in 

the South Caucasia. Because ensuring security, stability and 

development in the region will ease efforts in carrying Caucasian and 

Central Asian oil and gas to Europe.   
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Potansiyel Bir ÇatıĢma Alanı: Kuzey Kafkasya 
 

Yrd. Doç. Dr. Osman Tekir
3
 

 
ÖZET 

Kuzey Kafkasya tarih boyunca birçok çatışmaya sahne olmuş, 

stratejik açıdan önemli bir bölgedir. Stratejik olmasının nedeni şu anki 

konumu itibariyle Ortadoğu, Avrupa ve Asya arasındaki bir geçiş noktası 

olması, ayrıca geçmişte Çarlık Rusya‟sı ve Sovyetlerin, günümüzde ise Rusya 

Federasyonu‟nun Karadeniz‟e açılan yegâne kapı olması özelliğini 

taşımasıdır. Bunun yanında Kafkasya‟nın sahip olduğu kaynaklar, özellikle 

doğal gaz ve petrol hem bölgesel hem de küresel aktörler açısından bölgenin 

daha da önem kazanması ve bunun sonucunda da bölgeye yönelik politikalar 

üretilmesini zorunlu kılmaktadır.  

Bu çalışmada Kuzey Kafkasya‟nın idari, politik ve etnik yapısı gözden 

geçirilerek; gerek bölgesel gerekse de küresel aktörlerin bölgeye yönelik 

politikaları ve bu politikaların dayandığı temel nedenler ele alınmaya 

çalışılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Kuzey Kafkasya, politika, enerji, Rusya 

Federasyonu. 

 
ABSTRACT 

Northern Caucasia is a very important strategic region that faced 

many conflicts in history. It is a strategic area in which a transition between 

Middle East, Europe and Asia. Moreover it is an only door for Tsarist Russia 

and Soviet Russia in past and Russian Federation at the present day. In 

addition to this Caucasia has resources especially petroleum and natural gas 

that effecting global actors to pay attention and also causing to reproduce 

different kinds of politics for this region.  

In this study Northern Caucasia‟s administration, politics and ethnics 

structure will be explained. Moreover the study aimed to clarify the regional 

and global actors‟s politics and the foundations of their politics of this region 

in details.  

 

Key Words: Northern Caucasia, politics, energy, Russian Federation  
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GiriĢ 

20. yüzyılın sonlarından itibaren Sovyetler Birliği‘nin 

dağılması ve küreselleĢmenin de etkisiyle dünya üzerinde yaĢayan 

toplumlar bir iletiĢim içerisinde olmuĢlar, daha iyi yaĢam koĢullarını 

kendilerine sunacak yönetim arayıĢı çerçevesinde yönetimlerini 

sorgulama mücadelesi vermeye baĢlamıĢlardır. Bu bağlamda 

günümüzde özellikle Orta-Doğuda halkların taleplerine cevap 

veremeyen birçok yönetim ya karakter değiĢtirmiĢ ya da mevcut 

diktatoryal yönetimler iĢbaĢından gitmeye mecbur kalmıĢlardır. 

Orta-Doğu‘da Fas‘tan Yemen‘e kadar ortaya çıkan ―isyan 

ateĢi‖ olarak da nitelenebilecek  bu durumun  dünyada neleri 

değiĢtirebileceği henüz öngörülememekle birlikte önemli yeni yönetim 

anlayıĢlarını beraberinde getireceği kuĢkusuzdur.  

Kuzey Afrika ülkelerinde geliĢen isyan dalgasının Kuzey 

Kafkasyayı da etkisi altına alabileceği, bu bölgenin, Rusya ve dünya 

politikası açısından önümüzdeki dönemlerde bir çatıĢma alanı 

oluĢturabileceği, bizzat Rusya federasyonu baĢbakanı Putin tarafından 

24 ġubat 2011 tarihinde Brüksel‘de AB ile enerji konulu toplantı 

sonucunda bir soruya verdiği cevapla dile getirilmiĢtir.   

Aslında 1950‘li yıllarda Afrika ülkelerinin vermiĢ oldukları 

bağımsızlık mücadelesine benzer bir durum Sovyetlerin dağılması 

sonucu ortaya çıkmıĢ, Orta Asya ülkeleri olarak bilinen Kazakistan, 

Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan Özbekistan yanında Güney 

Kafkasya ülkeleri Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan 

bağımsızlıklarını elde etmiĢlerdir.    

Sovyetlerin dağılması sonucu eski gücünü ve etkinliğini 

kaybetmesi Kuzey Kafkasya halklarını da etkilemiĢ, tarihlerine, 

dillerine, dinlerine, kültürlerine ve bağımsızlık isteklerine yeniden sahip 

çıkma konusunda mücadele alanını açarken, gerek halkların kendi 

arasında, gerekse de Çarlık Rusya‘sından itibaren, SSCB ve Rusya 

Federasyonu‘nun bu bölgede uyguladığı ―böl ve yönet‖ politikası 

Kuzey Kafkasya‘da var olan çatıĢma ve gerilimlerin temel nedenlerini 

oluĢturmaktadır. 

Rusya bölge halklarını birbirine düĢürmek için bazen etnik 

farklılıkları temel alan federe devletçikler oluĢturmuĢ, bazen de 
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1922‘de kendisi de Gürcü olan Stalin‘in emriyle Abhazya Gürcistan‘a 

bağlanmıĢ, bu oldu-bittinin neticesinde Gürcü ve Abhazlar arasında 

günümüze kadar gelen çatıĢma ortamının yaratılmasına sebep 

olmuĢlardır. 

Bugünkü mevcut Rus Yönetiminin Kuzey Kafkasya otonom 

cumhuriyetler üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak yönetimini 

güçlendirme çabaları ve uygulamaları bölgedeki bölgedeki istikrarın 

gerçekleĢmesi önündeki temel engellerden en önemlisini 

oluĢturmaktadır. 

Önümüzdeki yıllarda potansiyel bir çatıĢma alanı olarak dünya 

kamuoyunu meĢgul etmesi muhtemel olan bölgenin jeostratejik ve etnik 

yapısının anlaĢılması meselenin anlaĢılmasına yardımcı olacaktır. 

 

Kuzey Kafkasya‟nın Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi  

Kafkas sıradağları incelendiğinde bölge kuzey ve güney 

Ģeklinde bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Kuzey Kafkasya kavramı 

Rusya‘ya bağlı özerk cumhuriyetlerden, Güney Kafkasya ise bağımsız 

devletler olan, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan yanında Abhazya, 

Acaristan, Dağlık Karabağ, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti ve Güney 

Osetya‘dan söz edebilmek için kullanılmaktadır (Tavkul:2010). 

Kafkasya‘nın Rusya için önem taĢımasının balıca 

nedenlerinden biri jeostratejik konumundan kaynaklanmaktadır. 

Rusya‘nın doğu, batı ve kuzey sınırları her zaman rahatsız edilmiĢtir. 

Bu sınırlar zor iklim koĢulları ile korunduğundan Napolyon orduları bu 

iklim koĢulları ile baĢ edememiĢ, Hitler de aynı akibetten 

kurtulamamıĢtır. Rusya‘nın güney sınırında böyle bir durum 

olmadığından, bir güvenlik çemberi oluĢturmak için kurulduğundan 

beri büyük önem ve mücadeleler verdiği sıcak denizlere inmeyi 

amaçlamıĢtır. 

Kafkasya, Rusya için Avrupa ve Asya arasında bir geçiĢ 

köprüsü olması yanında Rusya‘nın Karadeniz‘e boğazlar, Akdeniz ve 

SüveyĢ Kanalı ile okyanuslara inebilmesi yolunu açması yönünden son 

derece önemli jeopolitik bir bölgedir.  

Rusya, Deli Petro‘dan itibaren sıcak denizlere inme konusunda 

temel iki engel devlet Türkiye ve Ġran‘la bu bölgede karĢı karĢıya 
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gelmiĢtir. Onsekizinci yüzyılda Osmanlı Devletinin zayıflaması ile 

uluslararası politik etkinliğinin zayıflaması sonucu Rusya Kuzey 

Kafkasya‘yı iĢgal etmiĢ ve hala da iĢgal altında bulundurmaktadır. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi Rusya‘nın sıcak denizlerle bağlantısını 

sağlayacak yegane bölge Kafkasya olduğuna göre Kafkasya‘nın 

halihazırda istikrara kavuĢmasını beklemek ihtimal dıĢı olarak 

görünmektedir. 

Rusya‘nın Ģu anki mevcut durumda Karadeniz kıyısında küçük 

bir çıkıĢ noktasının bulunması nedeniyle, Kuzey Kafkasya‘da Slav 

nüfusun çoğunlukta olduğu Krasnodar, Rostov ve Stavropol 

bölgelerinde mevcut yapının korunması Rusya açısından hayati önem 

taĢımaktadır. Kafkasya‘da ortaya çıkabilecek büyük bir etnik çatıĢma 

ve savaĢ durumunda, Rusya‘nın Karadeniz‘e çıkıĢ noktasını kaybetmesi 

sonucu Karadeniz yoluyla sıcak denizlere inme imkanı ortadan 

kalkacak, bu da Rusya‘nın dünya pazarlarına mal ihracında büyük zarar 

ve kayıplara uğramasına sebep olacaktır. Dolayısıyla Rusya‘nın 

Kafkasya‘yı elinde bulundurması kendisine büyük kolaylık ve imkan 

yaratmaktadır (Tavkul:2010).  

Soçi ve Novorosiski limanları, Rusya için Güneye ve 

dolayısıyla Avrupa‘ya açılan kapısı, ayrıca Hazar havzasını kontrol 

edebilmenin bir yolu olduğundan kuĢkusuz bu bölgeye sahip olmak 

Rusya için çok önemlidir. 

Günümüzde Rusya için Kuzey Kafkasya‘nın öneminin daha da 

fazla arttığını görebiliriz. Çünkü 1990‘larda Sovyetlerin dağılmasıyla 

Karadeniz‘deki bazı limanlarını kaybeden Rusya‘yı sadece petrol 

ihracatının %30‘unu gerçekleĢtirdiği Novorossiski limanı 

kurtarabilmiĢtir (Toumarkine:2004). 

 

Kuzey Kafkasya‟da Etnik Yapı 

Kuzey Kafkasya etnik ve demografik yönden dünyanın en 

karıĢık bölgelerinden biridir. Kuzey Kafkasya‘daki etnik ve demografik 

yapıya bakıldığında 50‘nin üzerindeki etnik grubun dokuz 

cumhuriyet/özerk bölgede yaĢadığını görmekteyiz. 

GeçmiĢte Çarlık Rusya‘sı ve Sovyetler Birliği ve günümüzde 

de Rusya federasyonu etnik farklılıklar üzerinden politikalar üretmiĢ; 
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izlenen iskan politikaları ve oluĢturulan suni cumhuriyetlerde öylesine 

nüfus kombinezonları oluĢturulmuĢtur ki Kuzey Kafkasya adeta ―etnik 

mayın tarlası‖ haline getirilmiĢtir (Erol:1998). Dağıstan, Çeçenistan, 

ĠnguĢetya, Kuzey Osetya, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes, Adigey, 

abhazya ve güney osetya‘da bir veya birden fazla etnik grubun siyasi 

veya ekonomik olarak baskın çıkması bir takım etnik problemlerin de 

ortaya çıkmasını beraberinde getirmektedir. Örneğin sadece Dağıstan 

özerk cumhuriyetinde otuzikiye yakın etnik unsur yaĢamaktadır. 

Dağıstan nüfusu 1.800.000 civarında olup; %32‘si Avar, %15‘i Dargı, 

%12‘si Lezgi, yine %12‘si Kumuk, %8‘i Nogay, %4‘ü Azeri, %3‘e 

yakını Rus ve diğer etnik unsurlardan oluĢmaktadır. Toprak zenginliği 

ve siyasi gücün Lezgi, Kumuk ve Dargı‘lar arasında paylaĢılması etnik 

unsurlar arasındaki sürtüĢmeleri arttırmaktadır (Erol:1998). 

Jeopolitik açıdan Rusya‘nın güneye yayılmasının temel yolunu 

oluĢturan bu bölgenin bazı temel özellikleri üzerinde de durmak 

gerekir. Bunlardan en önemlisi Kuzey Kafkasya etnik ve din çeĢitliliğin 

en yoğun olduğu bölge olma niteliği taĢır. Onyedinci yüzyıldan itibaren 

baĢlayan ve ondokuzuncu ve yirminci yüzyılda devam eden/ettirilen 

göçler ile Slav nüfusun yoğun olduğu bir bölge haline 

dönüĢtürülmesine rağmen Rus nüfusun mutlak çoğunluğu 

oluĢturmadığı tek bölgedir (Cafersoy:2011). 

Etnik farklılık ve bunun getirdiği kültürel farklılıklar Kuzey 

Kafkasya ile ilgili tam ve kesin bilgilere ulaĢılmasında da bazı 

zorlukları beraberinde getirmektedir. Aynı zamanda cumhuriyetler 

arasında da karĢılaĢtırmalı bir analiz yapmak da yine aynı nedenle 

zorlaĢmaktadır. Örneğin, Kuzey Kafkasya‘daki federal yapılardan birini 

oluĢturan Kuzey Osetya‘daki ılımlı demokrasi ile, Krasnodar‘daki 

Nasyonal-Komünist rejimi, Kabardey-Balkar‘daki diktatörlük ile 

Çeçenistan‘daki Ģeriat yapılanmasının bir bütün olarak 

değerlendirilmesi konusunda zorlukların olduğu açık bir Ģekilde 

görülebilir. 

Kuzey Kafkasya‘daki mevcut olan gerilimin baĢlıca 

nedenlerinden birinin etnik grupların yaĢadığı bölgeler arasındaki sınır 

anlaĢmazlıklarından kaynaklandığını söylemek mümkündür. Bu sınırlar 

etnik ve tarihi gerçekler göz önünde bulundurulmadan kasıtlı olarak 
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belirlendiğinden; günümüzde Kuzey Kafkasya‘da iki ayrı ulusun birden 

hak iddia ettiği on ―tartıĢmalı‖ bölge bulunmaktadır. 

Kuzey Kafkasya güvenlik sorununun en yoğun Ģekilde 

yaĢandığı, merkezi, yerel, idari ve güvenlik güçlerine karĢı fiili savaĢın 

yapıldığı en sıcak noktalardan biridir. Bunun da sebebi gerek bölge 

halklarının kendi aralarında gerekse de Ruslara karĢı ciddi bir gerilimin 

mevcut olmasındandır. Bu durum tarih öncesi devirlerden günümüze 

kadar hep böyle gelmekle birlikte; günümüzde bu gerilimlerin en üst 

düzeylerde yaĢanması Sovyetlerin dağılması sonucunda yerel halkların 

bağımsızlıklarını elde etme veya statülerini yükseltme çabalarından 

kaynaklandığını söylemek mümkündür (Cafersoy:2011).  

Rusya Federasyonu‘nun bölgeyi SlavlaĢtırma ve yerel halkın 

asimilasyonu politikaları hala günümüzde devam etmekte olup; bu 

politikalar çerçevesinde 19.01.2010 tarihinde Adigey Özerk bölgesi 

dıĢta bırakılarak, Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi oluĢturulmuĢ; bölge 

sorumlusu olarak da Krasnoyarks valisi Alexander Hloponin geniĢ 

yetkilerle getirilmiĢtir. Kuzey Kafkasya Federal bölgesi oluĢturulurken 

bölgenin kalkınması ve ekonomik yatırımların arttırılması ve iĢsizliğin 

önlenmesi gibi hedeflerin amaçlandığı ifade edilse de temel amacın 21 

Mayıs 1864 sürgününde zaten sayıları azalmıĢ ve cumhuriyetteki nüfus 

oranı %24‘lerde olan Adigelerin Rus kültürü içinde eritilip yok 

edilmesidir (Karayel:2010). 

Bir baĢka açıdan da Rusya‘nın oturtmaya çalıĢtığı Kuzey 

Kafkasya Federal Bölgesi projesinin geçmiĢte ve günümüzde bölgede 

birçok sorun yaĢayan ve büyük bir güç olmasına rağmen tam olarak 

Kafkasya‘ya hakim olamayan bu bölgeyi kontrol altına almak için 

önemli bir adım olarak nitelenebilir. 

GeçmiĢte Çarlık Rusya‘sı, devamında Sovyetler Birliği ve 

Rusya Federasyonu bölgenin etnisitesiyle ilgili uyguladıkları 

politikalarından biri ―sürgün‖ politikasıdır. Son Rus-Çeçen savaĢında 

gündeme de gelen bu politikanın 1800‘lü yıllarda özelikle 21 Mayıs 

1864 tarihindeki Kafkas halklarının bölgeden çıkarılması ile baĢladığını 

görmekteyiz.  

Sürgün politikalarının önemli bir halkasını oluĢturan ikincisi 23 

ġubat 1944 tarihinde gerçekleĢmiĢ, beĢyüzbini aĢkın Çeçen ve ĠnguĢ, 
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bir gecede Orta-Asya ve Sibirya‘ya gönderilmiĢler, bütün resmi 

kayıtlardan, haritalardan, ansiklopedilerden bu uluslara ait bilgiler 

silinmiĢ ve yerleĢim yerlerinin isimleri değiĢtirilmiĢtir. 1957 yılı 

KruĢcev döneminde Çeçen ve ĠnguĢların geri dönmesine izin 

verildiğinde geri dönmeyi baĢarabilen Çeçenler çok ciddi sorunlarla 

karĢılaĢmıĢlardır. 1944 yılından 1956‘ya kadar uygulamaya konulan 

RuslaĢtırma politikaları sonucu, kentlerin, kasabaların, köylerin, 

bölgelerin isimleri değiĢtirilmiĢ ve Çeçen-ĠnguĢ topraklarına onbinlerce 

Rus yerleĢtirilmiĢ idi. Toprakları Ruslar, Kazaklar ve diğer etnik 

gruplar tarafından iĢgal edilen Çeçenler kendilerinin aslen sahip olduğu 

köylerine değil, özel olarak oluĢturulmuĢ çiftliklere yerleĢtirilmiĢler idi. 

YaĢanan konut sıkıntısı Rus ve Çeçenler arasında çatıĢmaların 

yaĢanmasına neden olmuĢ, onbinlerce insan bu çatıĢmalarda hayatını 

kaybetmiĢtir. 

Stalin, uyguladığı sürgün politikasıyla bölgenin demografik 

yapısına yaptığı müdahale ile, Kafkasya‘nın yerel halkları arasında bir 

çatıĢma zemini hazırlamıĢ, gelecekte bağımsızlıkların yeniden 

kazanılması hususunda ortaya çıkma ihtimali olan eğilimleri 

zayıflatmak ve bölgesel sorunları tahrik etmek amacını gütmüĢtür 

(Yanar:2002 s.17). 

Günümüzde Çeçenistan nüfusuna bakıldığında (ĠnguĢetya ayrı 

düĢünüldüğünde) 1989‘da 1.084.000 idi ki bunun 715 bin kadarını 

Çeçenler oluĢturmaktaydı. Birinci Çeçen savaĢında 120.000 Çeçen‘in 

hayatını kaybettiği, 500.000‘ne yakın Çeçen‘in de mülteci konumuna 

düĢtüğü tahmin edilmektedir (TaĢtekin:2002 ). 

Sovyetler ve Rusya‘nın uyguladığı bu politikaların, etnik bilinci 

istemeyerek teĢvik ettiğini ifade etmek mümkündür. Çünkü etnik 

bilincin Kuzey Kafkasya‘da çok güçlü olduğu bilinmektedir. Bölgede 

Rusça ikinci bir dil olarak konuĢulsa da yerel dillere bağlılığın çok üst 

düzeylerde olduğu görülür. Sovyet sisteminin çökmesi ile birlikte daha 

da yukarılara çıkmıĢtır. Bu bilincin oluĢması neticesinde etnik gruplar 

ve bu grupların liderleri kendi aralarında dayanıĢma yolunu 

benimseyerek, birbirlerine karĢı olan güvensizliklerini ortadan kaldırma 

konusunda bir arayıĢ içine girmiĢlerdir (Henze:1994). Bu nedenle de 

ortak ulus anlamına gelebilecek ―dağlılar‖ ortak bilinci yaratılmak 
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istenmiĢse de, dıĢ baskılardan korunmak, bağımsız ve güvenli bir 

Ģekilde yaĢamalarını sağlamak için yeterli olamamıĢtır (Yıldırım:2010).  

 

Kuzey Kafkasya‟da Ekonomik Durum  

Etnik gerilimin yanında bir baĢka çatıĢma nedeni de zor 

ekonomik koĢullardır. Sovyetler döneminin göç ve iskan politikalarının 

bir sonucu olarak sağlık ve konut sorunları ortaya çıkmıĢtır. Bölgedeki 

özerk cumhuriyetlerin tamamı gelirleri giderlerini karĢılamaktan uzak 

olduğundan merkezi bütçeden karĢılamaktadırlar. Dağıstan %64.4, 

Karaçay-Çerkes %45, Kabardey-Balkar %42 oranında merkezi 

yönetimden yardım almaktadır. Bu durum cumhuriyetlerin Rusya 

karĢısında hareket alanını daraltmakta, bağımsızlık ve özgürlük 

taleplerinin daha sesli bir Ģekilde dile getirilmesinde önemli bir engeli 

oluĢturmaktadır (Ilgaz:2009). 

Bölgenin doğal bakımdan zengin olması ve nüfus baskısının az 

olması nedeniyle eski Sovyetler Birliği‘nin diğer bölgelerine kıyasla 

Kuzey Kafkasya‘da yoksulluğun daha az olduğu görülmektedir. Ancak 

aĢırı merkeziyetçi sistem yerel cumhuriyetlerin ekonomilerinin istenilen 

Ģekilde yürütülmesine engel olduğundan veya kasıtlı olarak böyle 

olması istendiğinden hayat standardı ve yaĢam kalitesinde önemli 

düĢüĢler yaĢanmaktadır (Henze:1994 s.66-80). Ve bu düĢüĢün 

günümüzde daha da hızlandığını söylemek mümkündür. Bu durum 

yukarıda açıklanmaya çalıĢılan gerilim sebeplerine ek olarak yeni bir 

çatıĢma kaynağı oluĢturmaktadır. 

Kuzey Kafkasya‘nın bütünü sübvanse edilen bölgeler 

kapsamındadır. Bölgedeki özerk cumhuriyetlerin tamamı ve diğer idari 

birimler ekonomik olarak ayakta durabilmek için en uygun ve kolay yol 

olarak merkezi hükümetten aldıkları yardımı görmektedirler. Bunlar 

arasında en büyük desteği doğal gaz bakımından zengin olmasına 

rağmen Dağıstan Özerk Cumhuriyeti alırken, Bütçe dengesi 

bakımından en baĢarılı cumhuriyetler arasında sayılan Kabardey-Balkar 

bazı ihtiyaçlarını federal bütçeden karĢılamaktadır (Liono:2000).   
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Türkiye‟nin Kuzey Kafkasya Politikası 
Türkiye‘nin Kuzey Kafkasya politikası dendiğinde aslında tek 

baĢına bir anlam ifade etmediği görülür. Çünkü Kuzey Kafkasya federe 

devletleri Rusya Federasyonu içinde yer aldığından ve sosyo-ekonomik 

açıdan sıkı bir kontrol altında bulundurulduğundan Kuzey Kafkasya 

politikası dendiğinde aynı zamanda Rusya federasyonu ile iliĢkiler 

anlamına da gelmektedir. 

Buna rağmen jeopolitik ve jeostratejik açıdan Orta Asya, 

Avrupa arasında bir köprü, aynı zamanda enerji güzergahı olması 

nedeniyle, aynı zamanda kuzeyden gelebilecek tehditlere karĢı doğal bir 

hat oluĢturmasıyla önemli bir bölgedir. Ayrıca bir geçiĢ noktası olması 

ve Türklerin de geçmiĢte bölge halkları ile kültürel bağlar kurması 

nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Tarihsel süreç içinde Türkler Kafkas 

halkları ile devletler kurmuĢ, bu durum aradaki bağların güçlenmesi 

sonucunu doğurmuĢtur. Bunun yanında özellikle 1864 yılındaki büyük 

Çerkes sürgününde önemli bir nüfus Anadolu‘ya veya Osmanlı 

topraklarına gelmiĢ ve yerleĢmiĢlerdir. Bu sebeple de olsa Türkiye 

Kuzey Kafkasya‘da yaĢanabilecek geliĢmelere kayıtsız kalması kendi 

çıkarları ile bağdaĢamaz.  

Ancak buna rağmen Türkiye uyguladığı dıĢ politikasında Orta-

Doğu ve Balkan‘lara gösterdiği ilginin pek azını bile Kuzey 

Kafkasya‘ya göstermediğini görmekteyiz.  

Türkiye, bölgeye yönelik politikalarını geliĢtirirken Kuzey ve 

Güney Kafkasya‘yı bir bütün olarak görmesi zorunluluğu vardır. Çünkü 

Kuzey Kafkasya bölgesi için dinamik bir politika oluĢturulamaması 

durumunda Güney Kafkasya‘da etkin olabilmesi mümkün değildir. 

Aynı Ģekilde Güney Kafkasya‘da etkin olamayan Türkiye‘nin kendi 

sınırları içinde istikrarı sağlayabilmesi zor olacaktır (Turhan:2003). 

Türkiye ile Rusya‘nın günümüzde stratejik bir ortak gibi 

davranması ABD için hazmedilmesi zor bir durum olmakla birlikte, her 

iki ülkenin Orta doğu ve Balkanlardaki hedeflerini gözeterek birlikte 

yol almaya çalıĢtıkları görülüyor. Rusya‘nın Avrupa enerji piyasasını 

ve Avrasyalı üreticilerin enerji güzergahlarını kontrol etmek ve tekeline 

almak istediği bilinmektedir. Türkiye‘nin serbest ve çıkarlarına uygun 

politikalar geliĢtirebilmesi için enerji tedarikinde bir çeĢitlemeye 
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gitmesi zorunluluğu vardır. Enerji alanında, Türkiye %80 oranında 

Rusya‘ya bağımlı (doğal gazın %63‘ü, petrolün %19‘u Gazpromdan 

sağlanıyor)dır (Escobar:2011). Bunun yanında Rusya Türkiye‘nin bir 

numaralı ticaret ortağı durumundadır. Ġhracatının enerjide %70‘i, 

madende %20.5‘i ve kimyasal ürünlerde %3‘ünü Türkiye ile 

yapmaktadır. Türk ĠnĢaat Ģirketlerinin dıĢ piyasalardaki faaliyetlerinin 

%25‘nin Rusya‘da olduğu görülmektedir. Ayrıca Rusya‘nın 2019‘da 

tamamlanması öngörülen 20 milyar dolarlık nükleer santral inĢasının 

TBMM tarafından onaylandığı bilinmektedir. 

Bütün bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye‘nin 

yakın zamanlarda Rusya aleyhine Kuzey Kafkas özerk cumhuriyetler 

lehine politik tercihlerde bulunabilmesi mümkün görünmemektedir. 

Ayrıca kendi iç sorunlarını örneğin Kürt sorununu çözüme 

kavuĢturamamıĢ bir Türkiye‘nin, Rusya‘nın iç iĢleri sayılabilecek bir 

konuda telkin veya temennilerde bulunması hiç de rasyonel 

olmayacaktır. 
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ÖZET 

Bilindiği gibi Avrupa‟da çok farklı kültürlere, dinlere sahip ülkelerin 

yer aldığı, ondan fazla dil ve ırka mensup altmış milyondan fazla insanın 

yaşadığı bölgeye, bulunduğu coğrafyadan dolayı Balkanlar denilmektedir. 

Küresel krizler, en fazla güç ekonomik koşulların hüküm sürdüğü yerleri 

etkilediğinden dolayı, Balkan ülkeleri de yaşanan krizlerden doğal olarak 

etkilenmişlerdir. Halen Balkanlar ya da diğer bir adlandırma ile Güneydoğu 

Avrupa, çözümlenmemiş anlaşmazlıkların patlamaya hazır bir bomba gibi her 

an tehlike oluşturduğu bir coğrafya olmaya devam etmekte ve ekonomik 

sorunlar da ne yazık ki kendini daha fazla göstermektedir. Avrupa‟nın bir 

parçası olması nedeni ile Balkanlarda siyasi ve ekonomik iyileşme olmadan 

Avrupa‟da da işler yolunda gitmeyecektir. Türkiye, bölge ülkeleri ile geçmişten 

beri sürekli iyi ilişkiler kurmayı uluslararası politikasının önceliği olarak 

görmüştür. Günümüzde de aynı politikasını sürdürmektedir. Ancak etnik 

milliyetçilik ve sınır anlaşmazlıkları bölgedeki mevcut olumsuzluğu daha da 

kötüleştirmekte,  yabancı yatırımcıları uzaklaştırmakta ve bölge sürekli 

uluslararası desteğe muhtaç hale gelmektedir. Aşırı milliyetçi unsurlar, 

işsizliğin nedeni olarak, ülkedeki diğer etnik unsurları görmekte ve işsizlikten 

kurtulmanın yolu olarak da, onlardan kurtulmak gerektiğini savunmaktadırlar. 

Bu tehlikeli gidiş, ekonomik sorunlar çözülmeden çözüme kavuşmayacak gibi 

görünmektedir. Bu çalışmada Balkan ülkelerinde yaşanan kriz sonrası durum 

analiz edilmekte ve ekonomik krizin bölgeye yansıması, özellikle istihdam 

açısından incelenmektedir. 

                                                           
4
 Afyon Kocatepe Üniversitesi, ĠĠBF, E-mail: yaprak@aku.edu.tr 

 

mailto:yaprak@aku.edu.tr


70 
 

 
ABSTRACT 

As well-known, Europe consists of an interesting mix of ethnic 

groups, languages, religions and cultures, that don‟t necessarily follow the 

geographical and political subdivision of the Area. In many European 

countries indeed coexist more than one culture, religion and ethnic group. for 

the Balkan Region can be applied the same logic. This Are comprehends 

approximately 60 million people belonging to different ethnic groups and 

cultures. Europe itself will not improve its economic potential if the situation 

in the Balkan region will not ameliorate. Like other countries in the Region, 

Turkey has since always considered as very important to cultivate good 

international relations with other counties and is still working with this focus. 

Unfortunately the strong racism and discordant opinions about the State‟s 

borders further burdening on the already current conflicting situation. Foreign 

investors turn away, the region improves the constant need of international 

help. The ultra-nationalists see the existence of different ethnical groups as the 

reason of the higher unemployment rate. The resolution that they adduce is to 

get rid of them. This dangerous course seems not to bring to any solution; they 

should resolve their economic problems before everything else. This study 

analyzed the situation after the crisis in the Balkan countries and the economic 

crisis reflections on the region with a particular focus on the employment 

issue. 

 

GiriĢ 

Dünyada dengelerin değiĢtiği, ülkelerin yönetim Ģeklinin 

dönüĢtüğü, sınırların ve etnik kökenlerin yeniden anlam kazandığı bir 

dönemin baĢlangıcı olan 1990‘lı yılların en fazla etkilediği bölgelerden 

biri de Balkanlardır. Özellikle etnik kökene dayalı bir ayrıĢmaya sahne 

olan bu coğrafyada mevcut ülkelere ilave olarak, küçük küçük devletler 

ortaya çıkmıĢ, iç çatıĢmalar yaĢanmıĢ ve Avrupa‘nın içinde bir sorun 

yumağı olarak AB‘nin zorunlu ilgi alanı haline gelmiĢtir. ÇağdaĢ 

ekonomik sitemlere yabancı olan bu yeni ülkeler, AB‘nin de desteği ile 

yeniden Ģekillenirken, ekonomik sorunları da çözmek için çareler arama 

yoluna gitmiĢlerdir. Henüz bölgedeki bazı ülkelerin uluslararası 

ekonomiye tam entegre olamadığı günümüzde, bir de ortaya çıkan 

ekonomik krizler zaten güç koĢullarda yaĢayan bu ülkeleri de 

kaçınılmaz olarak etkilemiĢtir. Özellikle AB, bölgede yan yana 
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yaĢamak zorunda olduğu bu ülkelerdeki sorunlardan kendilerinin de bir 

Ģekilde etkileneceğini düĢünerek, Balkan ülkelerini destekleme yoluna 

gitmektedir. Ancak 2008 yılında ortaya çıkan küresel ekonomik kriz, 

üye devletlerde önemli ekonomik sorunlar ortaya çıkarınca, AB 

kaynakları da azalmaya baĢlamıĢtır. Özellikle Yunanistan gibi üye 

ülkelerde ortaya çıkan büyük sorunlar, AB kaynaklarının üyeliğe 

hazırlanan Balkan ülkelerine aktarılmasına engel oluĢturmuĢtur. Halen 

bu sıkıntılı süreç devam etmekte, bir yandan da AB bölgede yeni aday 

ülkelerle ilgili stratejiler geliĢtirmekte ve müzakerelerini 

sürdürmektedir. 

 

1.Balkan Coğrafyası ve Türkiye Açısından Önemi 

Balkanlar, Güneydoğu Avrupa‘ya coğrafi konumuna göre 

verilmiĢ isimdir. Bu adı Bulgaristan‘dan,  doğu Sırbistan‘a kadar 

uzanan Balkan dağlarından dolayı almıĢtır. Bu bölge yaklaĢık 60 

milyon nüfusu içinde barındıran büyük bir coğrafi alandır. Arnavutluk, 

Makedonya, Bona Hersek, Kosova, Yunanistan ve Karadağ bütünüyle 

bölge içerisinde yer alır ve bunlara Güneydoğu Avrupa ülkeleri 

denmektedir. Slovenya, Romanya ve Türkiye‘nin ise bir bölümü bu 

coğrafik alan içerisindedir. Hırvatistan ve Sırbistan da kısmen bölge 

içerisinde kabul edilmektedir. Bu büyük ve geniĢ coğrafi alanı 

kapsayan Balkanlar Avrupa‘nın büyük bir bölümünü oluĢturmaktadır 

(Krypa, 2010). 

Çok sayıda din, dil ve etnik kökeni barındıran bu bölgedeki 

sorunlar tarihsel ve kültürel iliĢkileri nedeni ile de pek çok ülkeyi 

ilgilendirmektedir. Bu ülkelerden biri de Ģüphesiz Türkiye‘dir. Bölgede 

yaĢayan Türk ve Müslüman nüfus ve tarihten gelen iliĢkiler nedeni ile 

AB ile beraber Türkiye‘de bölgede etkin rol oynamaktadır. 

Balkan coğrafyası ve bölgedeki ülkeler Türkiye için her zaman 

büyük öneme sahiptir. GeçmiĢte yaĢanan savaĢlar sonrası ortaya çıkan 

göç hareketleri sonucunda karĢılıklı insan hareketliliği yaĢanmıĢ ve 

bugün bölgede çeĢitli ülkelerin sınırları içinde belli bir oranda Türk ve 

Müslüman nüfusun yaĢadığı bir coğrafya oluĢmuĢtur. Bu dost ve akraba 

nüfusun yer aldığı bölge, aynı zamanda Türkiye‘nin Avrupa‘ya uzanan 

kapısı olması nedeni ile siyasal ve ekonomik yönden de önemlidir. 
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Türkiye, her zaman Balkanlarda barıĢ ve istikrar ortamının 

yaĢamasını arzulamıĢtır. Çünkü bölgede ortaya çıkacak sorunlar hem 

Türkiye‘nin güvenliğini olumsuz etkileyecek, hem de Avrupa ile olan 

ekonomik ve siyasal iliĢkilerin aksamasına neden olabilecektir. Bu 

nedenle sürekli bölge ülkeleri ile iĢbirliği imkânları araĢtırılmakta, ikili 

ve bölgesel anlaĢmalar yapılmakta ve karĢılıklı güven ve iĢbirliğine 

dayalı bir ortam tesis edilmeye çalıĢılmaktadır (2. Uluslararası Balkan 

Kongresi Sonuç Bildirisi,  2009). 

 

2. Balkan Ülkeleri ve Küresel Kriz Sonrası Ekonomik 

Görünümleri 

Balkan ülkeleri az geliĢmiĢ ülkeler oldukları için ekonomik 

krizin etkileri buralarda daha Ģiddetli hissedilmiĢtir. Avrupa‘da yaĢanan 

ekonomik kriz nedeni ile Balkan ülkelerinde de üretimde azalma, 

ihracat ve ithalatta da daralma yaĢanmıĢtır. Bölge ülkelerinde Ġthalat, 

ihracata göre daha hızlı azalmıĢtır. Çünkü ülkelerin ithalatı karĢılayacak 

güçleri bulunmamaktadır. Bazı ekonomistlere göre kriz ortamında 

Balkan ülkelerinde ithalatın bu Ģekilde azalması, o ülkeler açısından 

olumlu bir geliĢme olarak da düĢünülebilir. Fakat bu durumda üretim 

artmadığından olumlu sonuçlar ortaya çıkmamıĢtır. Ülkelerdeki düĢük 

ekonomik profil nedeni ile iĢsizlik oranları önemli ölçüde yükselmiĢtir. 

Kriz sonrası sorunlar Avrupa‘nın güneydoğusunda günden güne 

artmaktadır. Daha önceden krediler alınmıĢ, ancak bunların geri 

ödemesi yapılamamaktadır. Bu nedenle de Balkan ülkelerinin içinde 

bulunduğu ekonomik durum, Avrupa ülkelerinin ekonomik durumlarını 

da etkileyebilmektedir (Krypa, 2010). 

AB, bölgenin Avrupa‘da yer alması ve orada sağlanacak 

istikrarın, kendileri için de önemli olduğunu düĢünerek Balkan 

ülkelerinin AB üyeliği için yeni bir strateji geliĢtirdi ve Slovenya hariç, 

diğer ülkeler için (Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan,  

Karadag ve Arnavutluk) yeni bir kavram olarak Batı Balkanlar 

(Western Balkans) kavramını kullanmaya baĢladı. Ġlk kez 1999 

yılındaki AB Köln Zirvesinde kullanılan bu kavram ile, bölgede batılı 

değerler üzerine kurulacak devletlerin, AB‘ne kolay entegre olacağı 

düĢüncesini vurgulamak amaçlanmıĢtır (Crnica, 2007). 
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Özellikle eski doğu bloğu ülkelerinin yıkılması ve bağımsız 

devletlerin ortaya çıkması ile birlikte bölgede yeni bir süreç yaĢanmaya 

baĢlamıĢtır. Serbest piyasa ekonomisine geçen ülkeler, diğer yandan da 

Avrupa Birliği ile iliĢkilerini de hızlandırmıĢlar ve 2004 yılında 

Slovenya, 2007 yılında da Romanya ve Bulgaristan AB üyesi 

olmuĢlardır. Hırvatistan ise Türkiye ile birlikte tam üyelik 

müzakerelerini sürdürmektedir. Bölgedeki diğer ülkelerin de AB ile 

ciddi iliĢkileri bulunmaktadır. Arnavutluk, Sırbistan, Makedonya, 

Karadağ ve Bosna-Hersek devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki 

iliĢkiler Ġstikrar ve Ortaklık AnlaĢmaları çerçevesinde yürütülmektedir. 

Bağımsızlığını yeni kazanan Kosova Cumhuriyetinin de en önemli dıĢ 

politika önceliği Avrupa Birliğine katılmaktır (2. Uluslararası Balkan 

Kongresi Sonuç Bildirisi,  2009). Avrupa Birliği bölge ülkelerindeki 

olumlu ya da olumsuz geliĢmelerden doğrudan etkileneceğini hesaba 

katarak, Balkan ülkelerini özel ilgi alanına almıĢtır.   

AB‘nin Balkan politikası önceleri bölgesel yaklaĢım olarak 

algılanmaktaydı. Ancak bu strateji etkili olmayınca, istikrar ve 

kurumsallaĢma süreci izlemiĢtir. Bölge ülkelerine yönelik çeĢitli 

programlar devreye sokarak, yapısal bir değiĢimi hedeflemiĢtir. 1991-

2001 döneminde bölge ülkelerine 6 milyar dolarlık yardım yapılmıĢtır. 

Sadece Romanya ve Bulgaristan‘a, üye olmadan önce her yıl 850 

milyon dolar yardımla destek olunmuĢtur (Yıldız, 2006). Bugün gelinen 

noktada bu son üye ülkelerin AB‘ne getirdiği yükler ve peĢinden 

yaĢanan büyük küresel kriz, yeni değerlendirmeler yapılmasını zorunlu 

kılmıĢtır. Bazı üye ülkeler kriz sonrası ortaya çıkan olumsuzlukların 

Birlik içerisinde oluĢturduğu mevcut sıkıntılar giderilmeden yeni üye 

alınmamsı görüĢünü dile getirmektedirler.   

AB üyeliği hedefleyen ülkeler, rekabetçi konumlarını 

güçlendirmek için ekonomik politikalar geliĢtirmeli ve aynı zamanda da 

rekabet gücü oluĢturmak zorundadırlar. Ancak AB‘nin Balkan ülkeleri 

için önceliği, siyasal ortamın düzeltilmesi ve istikrarın sağlanmasıdır. 

Bölgede sürekli bölünmeler olmakta, yeni devletler oluĢturma çabaları 

da görülmektedir. Bu nedenle yapılacak iĢbirliği çalıĢmalarında bunlara 

da dikkat edilmeli ve onların da desteği sağlanmalıdır. 2007 yılında 

Bulgaristan ev Romanya‘nın Birliğe üye olması ile birlikte daha fazla 
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üyeyi kabul etme eğilimi büyük ölçüde azalmıĢtır. ―Balkan ülkelerinin 

geleceği AB‘ne üyeliktedir‖ düĢüncesini AB de desteklemektedir. AB, 

bölgede istikrar, güvenlik ve barıĢın oluĢması çabalarını önemsemekte 

ve üyelik için gerekli koĢulları yerine getiren ülkelerin üyeliğe 

alınacağını da ifade etmektedir (Dziembala, 2009).  

Etnik temele dayalı bölünmelerin halen devam ettiği bölgede, 

güven ve istikrarın oluĢması da kendiliğinden olamayacaktır. Bu 

nedenle gerek AB‘nin, gerekse de diğer uluslararası kuruluĢların her 

aĢamada aktif rol üstlenerek, bölgede etkin olmaları gerekmektedir. 

Tüm bu faaliyetler yerine getirilirken de, bölgede yaĢayan tüm etnik 

unsurların çıkarları gözetilmeli ve onları da aktif iĢbirliğine dâhil 

edebilmek için güvenlerinin kazanılmasına çalıĢılmalıdır. 

Bu geçiĢ ve yeniden yapılanma sürecinde Balkan ülkeleri için 

en iyi yöntem, kendi aralarında iĢbirliği yaparak birlikte bu süreci 

aĢmaları olarak görülmektedir. Bu tür bir tutum, bölgede yeni 

ayrıĢmaların da önüne geçecek ve bölgedeki diğer avantajların 

kullanılmasına da imkân sağlayacaktır. Bu iĢbirliği sırasında elbette her 

ülke kendi ulusal önceliğine göre politikalar da izleyebilecektir 

(Petrakos ve Totev, 2000).  

Güneydoğu Avrupa ülkeleri de, yaĢanan son küresel ekonomik 

krizden önemli ölçüde zarar görmüĢlerdir. Balkan ülkelerinin ihtiyacı 

olan yabancı yatırımlar azalmıĢ, kredi bulmakta zorluklar yaĢanmıĢ ve 

kredi maliyetleri yükselmiĢtir. Ancak bu zarar, diğer Avrupa ülkelerine 

bakıldığında, onların karĢılaĢtığı duruma göre nispeten daha azdır 

denebilir. Çünkü bu ülkeler küresel dünyada aktif bir rol 

oynamamaktadır ve uluslararası para ve sermaye piyasasında 

etkinlikleri bulunmamaktadır. GeliĢmiĢ ülkelere göre daha dıĢa kapalı 

bir ekonomik ve siyasal sisteme sahip olmaları, bu küresel krizde, daha 

az zarar görmeleri sonucunu doğurmuĢtur 
(http://www.balkaninsight.com/en/article/slow-economic-growth-likely-for-

region-in-2010). 

 

 

 

 

 

http://www.balkaninsight.com/en/article/slow-economic-growth-likely-for-region-in-2010
http://www.balkaninsight.com/en/article/slow-economic-growth-likely-for-region-in-2010
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Tablo 1: Balkan Ülkelerinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla‟da DeğiĢim  

(2006-2010) 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GDP) %  değiĢim 

                      2006   2007  2008  2009  2010 Tahmin 

2011      2012 
Q2 10   Q3 10  Q4 10 Oct10 Nov10  Dec10 

Kosova 3,8     4,0     5,4      4,0      4,6 :  :  :           : n.a.  n.a.       n.a. 

Türkiye 6.9      4,7     0,7       -4,7     7,5 5,5    4,5 10,2  5,5 : n.a.  n.a.        n.a 

Arnavutluk 5,4       5,9    7,7       3,3       : :          : 3,3  4,9 : n.a.  n.a.        n.a  

Makedonya 4,0       6,1      5,0     -0,9      1,3                  2,2    2,5 1,1  1,3 : n.a.  n.a.        n.a 

B. Hersek 6,1      6,2                                                5,7      -2,9        : :         : 

 

:  : 

:        :            : n.a.  n.a.        n.a. 

Hırvatistan 4,7      5,5      2,4      -5,8   -1,8 1,5    2,1 2,5  0,2        : n.a.  n.a.         n.a  

Sırbistan 5,2      6,9      5,5                 -3,1                            :       : 
 

:  : 

2,0  2,7       : n.a.  n.a.         n.a 

Karadağ 8,6                        10  ,7    6,9             -5,7                    : :  
 

: : 

0,0      2,0       : n.a.  n.a.         n.a 

Kaynak: European Commission, 2011 

   

Özel tüketim, yatırım, kamu harcamaları ve net ihracattan 

oluĢan GSYĠH, ülkelerin ekonomik büyüklüğünün bir ölçütü olmakla 

birlikte, aynı zamanda yaĢam standardının da bir göstergesi olarak 

kullanılmaktadır. Küresel krizin etkisini gösterdiği 2009 yılında, tüm 

ülkelerde GSYĠH‘daki artıĢın düĢtüğü, hatta Kosova ve Arnavutluk 

hariç diğer ülkelerde artıĢ yerine azalıĢ olduğu anlaĢılmaktadır. Bu iki 

ülkenin nispeten dıĢ dünya ile fazla bir ekonomik iliĢkisi olmadığı için, 

küresel krizin bu ülkelere doğrudan yansıması da fazla olmamıĢtır.  

Türkiye‘de 2008‘de neredeyse artmayan, 2009‘da da -%4.7 küçülen 

GSYĠH,  2010 yılında % 7.5 oranında yükselmiĢ ve yükseliĢ trendi 

artmaya devam etmektedir.  
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Tablo 2: Balkan Ülkelerinde Cari ĠĢlemler Dengesi (2006-2010) 
Cari ĠĢlemler Dengesi  (% of GDP) 

    2006    2007    2008    2009   2010    Tahmin 

2011    2012 
Q2 10   Q3 10  Q4 10 Oct10 Nov10  Dec10 

Hırvatistan -7.0  - 7.6  -9.3  -5.5 -2.8  -3.7   -4.7    -2.9   - 2.9       : n.a.   n.a.   n.a. 

Makedonya -0.4  - 7.1  -12.8  -6.7 -3.3  -4.1   -5.3 -2.3   - 1.9       : n.a.   n.a.      n.a. 

Türkiye -6.1  - 5.9  -5.6  -2.3 -5.5  -6.6   -7.1 -4.2   - 5.3       : n.a.   n.a.   n.a. 

B. Hersek -8.0  -10.7    -14.4 -6.8 : :  : -5.4   - 6.4       : n.a.   n.a.   n.a. 

Sırbistan -11.7     -15.9    -20.1  -7.0 : :  : -7.6  - 8.3       : n.a.   n.a.   n.a. 

Arnavutluk -6.6  -10.6     -15.4  -15.1 : :  : - 13.1  -11.2   : n.a.   n.a.   n.a. 

Kosova -6.7  - 8.8  -16.0   -18.6     -

18.5 

:  : :         :                : n.a.   n.a.   n.a. 

Karadağ -24.7     -37.8   -50.7  -30.1  : :  : - 29.4  -32.1   : n.a.   n.a.   n.a. 

  Kaynak: European Commission, 2011 

 

Balkan coğrafyasındaki ülkelerin tamamı, ihracattan çok, 

ithalata dayalı bir ekonomi ile yaĢadıkları için, cari iĢlemler dengesi 

sürekli açık vermektedir. Özellikle zaten kötü olan Karadağ, Kosova ve 

Arnavutluk‘un durumu küresel kriz sonrası iyice kötüleĢmiĢ ve 2008 

sonrasında denge iyice bozulmuĢtur. Yakın gelecekte de, düzeleceğine 

iliĢkin bir öngörü ne yazık ki bulunmamaktadır. 

Her yıl düzenli olarak yayınlanan Ekonomik Özgürlük Endeksi, 

ülkeler arasında kıyaslama yapmak için kullanılabilecek önemli bir 

araçtır.  Temelde ülkedeki düĢük vergi oranları, istikrarlı bir para 

birimi,  ekonomiye hükümet müdahalesinin çok az olduğu, dıĢ ticarette 

açıklık gibi ölçütleri baz alarak ülkelere puan verilmekte de sıralama 

yapılmaktadır. ĠĢsizlik oranlarının yüksekliği iĢgücü özgürlüğünü 

azaltmakta, vergi oranlarının yüksekliği de tasarrufları olumsuz 

etkilemekte ve istihdam yaratıcı faaliyetler için engel oluĢturmaktadır 

(Ġstanbul Aydın Üniversitesi, 2011).   
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Tablo 3: Balkan Ülkelerinin Ekonomik Özgürlük Endeksi, 2011 

Ülke Sıralama Puan DeğiĢim 

Avrupa  

Ortalaması farkı 
(66.8) 

Özgürlük 

Değerlendirmesi 

Makedonya 55 66.0 +0.3 +0.8 Orta Düzeyde 

Bulgaristan 60 64.9 +2.6 -1.9 Orta Düzeyde 

Romanya 63 64.7 +0.5 -2.1 Orta Düzeyde 

Türkiye 67 64.2 +0.4 -2.6 Orta Düzeyde 

Arnavutluk 70 64.0 -2.0 -2.8 Orta Düzeyde 

Karadağ 76 62.5 -1.1 -4.3 Orta Düzeyde 

Hırvatistan 82 61.1 +1.9 -5.7 Orta Düzeyde 

Yunanistan 88 60.3  -2.4 -6.5 Orta Düzeyde 

Sırbistan 101 58.0 +1.1 -8.8 Genelde DüĢük 

Bosna Hersek 104 57.7 +1.3 -9.1 Genelde DüĢük 

    Kaynak: http://www.heritage.org/index/Ranking 

 

Yukarıda sayılan faktörler de endekste olumsuz bir sıralama 

oluĢmasına neden olmaktadır. En iyi durumda olduğu görülen 

Makedonya‘da iĢsizliğin %30‘ların üzerinde olması göz önüne alınırsa, 

diğer göstergelerin de bundan dolayı olumsuz etkilenmesi nedeni ile 

sonuç bu Ģekilde yansımıĢtır denebilir. ĠĢsizlik sorununu çözmüĢ bir 

Makedonya, çok daha üst sıralarda olabilecektir. Tabloda durumu son 

yıllarda iyice kötüleĢen Yunanistan‘ın da geçen yıla göre 2.4 puan daha 

az aldığı ve Avrupa ortalamasından da 6.5 puan geride olduğu 

görülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde, Sırbistan ve Bosna 

Hersek hariç diğer bölge ülkelerinin orta düzeyde bir endeks değerine 

sahip oldukları sonucu çıkmaktadır. 

Endeks sıralamasında en üst sıralarda yer alan bölge 

ülkelerinden Makedonya 2005 yılından,  Bulgaristan 1998 ve Romanya 

ise 2002 yılından itibaren düzenli sayılabilecek bir yükseliĢ trendi 

http://www.heritage.org/index/Ranking
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gösterdikleri yukarıdaki grafiklerden anlaĢılmaktadır. Türkiye‘nin ise 

2000-2005 döneminde sürekli bir düĢüĢ sergilediği,  bu yıldan itibaren 

de istikrarlı bir yükseliĢ eğilimi içinde omluğu yine grafiklerden 

görülmektedir.  
 

Grafik 1: SeçilmiĢ Ülkelerde Ekonomik Özgürlük Endeksi 

DeğiĢimi (1995-2011) 

 

Türkiye 

 
                                        

 

Makedonya 
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Bulgaristan 

 
                                      

Romanya 

 
Kaynak: http://www.heritage.org/index/Country 

   

Balkan ülkelerinin karĢı karĢıya olduğu bir önemli sorun da 

yolsuzluk olaylarıdır. Uluslararası ġeffaflık Örgütü tarafından 

yayınlanan 2009 yılı Yolsuzluk Algılama Endeksi (Corruption 

Perceptions Index) sıralamasında Avrupa‘da en kötü durumda olan 

ülkeler Balkan ülkeleri olmuĢtur. Henüz demokrasinin uluslararası 

normlara uygun olarak yerleĢmediği, eski sosyalist sistemin etkisinin 

nispeten sürdüğü, özel sektörün yeterince güçlenemediği bölgede 

yolsuzluk olayları da diğer Avrupa ülkelerine göre daha fazla 

http://www.heritage.org/index/Country


80 
 

olmaktadır. Dört yıldır AB üyesi olan Bulgaristan ve Romanya bile 

yolsuzluk sıralamasında dünyada 71. sırada yer almaktadırlar. Bu da 

göstermektedir ki, bölge ülkelerinde bazı uygulamaların birden bire 

değiĢmesi kısa zamanda pek mümkün olmayacaktır.  

 
Tablo 4: Balkan Ülkeleri Yolsuzluk Algılama Endeksi Sıralaması 

Ülke Dünyadaki sıralama Puan (10 üzerinden) 

Türkiye  61 4.4 

Hırvatistan 66 4.1 

Karadağ 69 3.9 

Bulgaristan 71 3.8 

Romanya 71 3.8 

Makedonya  71 3.8 

Sırbistan 83 3.5 

Arnavutluk 95 3.2 

Bosna Hersek 99 3.0 

Kaynak: Transparency International,  Corruption Perceptions Index 

2009 

 

KiĢisel kazanç elde etmek için kamu yada özel sektördeki 

görevin kötüye kullanılması olarak tanımlanan yolsuzluk sorunu 

Balkanlarda tarih boyunca hükümetlerin karĢı karĢıya kaldığı ve 

günümüzde de en önemli sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. 

Yakın zamanlarda bölgede yolsuzlukla mücadelede, ekonomik büyüme 

ve iyi yönetiĢim konuları öne çıkmaya baĢlamıĢtır. Uluslararası toplum, 

bölge ülkelerinde yolsuzlukla mücadele için, konferanslar, eğitim 

çalıĢmaları, araĢtırma ve yayınlar yoluyla destek olmaya çalıĢmaktadır. 

Sonuçta bu ülkelerdeki bu olumsuz durum düzelirse, demokratikleĢme 

yerleĢirse bundan söz konusu ülkelerin yayında, AB de yarar 

sağlayacaktır (Qerimi ve Sergi, 2009).  

Yolsuzluktan arındırılmıĢ ekonomilere yabancı yatırımcılar ve 

uluslararası kuruluĢlar da daha kolay gelecekler ve ekonomik iliĢkiler 

canlanabilecektir. Bölge ülkelerindeki iĢletmelerle ortaklık kurma ve 

yeni yatırımlar yapmak da ancak Ģeffaf iĢleyen bir ekonomik ve siyasal 

sistemin yerleĢmesi ile mümkün olabailecektir. 
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3. Balkan Ülkelerinde ĠĢgücü Piyasasındaki GeliĢmeler ve 

ĠĢsizlik Sorunu 

Sosyal ve ekonomik değiĢimler her ekonomide olduğu gibi 

Balkan ülkelerinde de çok pahalı, yavaĢ ve güçlü dirençlerle 

karĢılaĢarak gerçekleĢmektedir. Bu ülkelerdeki ulusal ekonomik 

kurumların uyumu AB ile müzakerelerin önemli bir konusu olmuĢtur. 

AB ile iliĢkilerin Balkan ülkeleri üzerinde derin etkisi olmuĢ ve bu 

ülkeleri ulusal politikalar ve kurumlarda önemli değiĢikliklerin ortaya 

çıkmasına zorlamıĢtır. Avrupa ekonomisinin bütünüyle entegrasyonu 

süreci oldukça iyi öngörülebilmiĢ ve küresel düzeyde 

gerçekleĢmektedir. Fakat ne yazık ki iĢgücünün durumu öyle değildir. 

Balkan ülkelerindeki radikal yapısal reformlar sırasında, sektörlerdeki 

kapasite fazlasının ortadan kaldırılması zorunlu hale gelmiĢti. Bu süreç 

ise özellikle kalifiye olmayan ya da düĢük niteliklere sahip iĢgücünün 

iĢini kaybetmesine neden olmuĢ ve onların yeniden eski iĢlerine ve 

ücretlerine eĢdeğer iĢ bulmalarını zorlaĢtırmıĢtır. Günümüzde güçlü ve 

bilge bir lideri olmaksızın ayakta kalabilen bir ülke yoktur. Bu nedenle, 

Balkan ülkelerinin liderleri de, AB ile iĢbirliğine önem vermeli, yabancı 

yatırımcıları çekecek düzenlemeler yapmalı, para ve sermaye 

piyasalarını ona göre düzenlemelidir. 2000‘li yılların baĢından beri, 

Bulgaristan, Romanya, Makedonya ve diğer Balkan ülkeleri 

uluslararası ticaret, finans ve ekonomi üzerindeki engelleyici 

düzenlemeleri kaldırmak için önemli reformlar gerçekleĢtirmektedirler. 

Birçok ekonomistin gözlemlediği gibi, bölgede komünizmin 

çöküĢünden beri Balkan ülkelerine yönelik olarak Avrupa ile 

entegrasyondan baĢka bir yol olmadığına iliĢkin evrensel bir ekonomik 

anlaĢma varmıĢ gibi görünmektedir (Obradoviç, 2008).  

Balkan ülkelerinin yeniden yapılanması, karmaĢık bir yapıda 

olması nedeni ile kolay olmayacak,  uzun vadeli olacak ve AB‘nin 

desteği olmadan da tamamlanamayacaktır. Balkan ülkelerinin 

ekonomik yapılarının uyumlaĢtırılması, onların AB‘ne giriĢini 

kolaylaĢtıracak ve aynı zamanda AB‘nin desteklediği uzun süreli 

sürdürülebilir kalkınma anlayıĢına zarar vermeden bu süreç 

tamamlanabilecektir. Bölge ülkelerindeki yapısal değiĢim sürecinin ilk 

aĢamasında, tüm ülkeler sanayileĢmeden uzaklaĢmaya baĢladı ve bu 
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süreçte sanayideki istihdam mutlak bir azalma gösterdi. Romanya ve 

Bulgaristan hariç, diğer ülkelerde tarım sektörünün ekonomideki 

büyüklüğü azaldı ve hizmetler sektöründe artıĢ ortaya çıkmaya baĢladı. 

Hizmetler sektöründeki bu artıĢ, iki nedenden kaynaklanmaktadır. 

Birincisi; hizmetler sektörünün istatistiksel sınıflandırılmasının 

yenilenmesi, diğeri ise bu sektörde çalıĢanların sayısındaki artıĢtır. 

Ancak ne yazık ki hizmetler sektöründeki bu istihdam artıĢı, diğer iki 

sektördeki istihdam azalıĢını telafi edecek büyüklükte 

gerçekleĢmemiĢtir (ArandjeloviĤ vd. 2007). 

Balkan ülkelerin pek çoğunda iĢgücü piyasaları ekonomik 

krizden ciddi boyutta etkilenmemiĢlerdir. Fakat Sırbistan ve Hırvatistan 

için ise aynı Ģey söylenemez. Bosna Hersek ve Karadağ‘da ise krizin 

etkileri geç ortaya çıkmıĢtır. ĠĢsizlikteki artıĢın ilk iĢaretleri Bosna 

Hersek‘te 2009‘un ikinci yarısında, Karadağ‘da ise 2009‘un son 

çeyreğinde görülmeye baĢlandı. Makedonya ve Arnavutluk ise krizin 

ağır sonuçları ile karĢılaĢacak gibi görünmüyordu ve özellikle kriz, 

Makedonya‘da iĢgücü piyasasında olumlu etkiler ortaya çıkarmıĢtır 

(Risteski ve Trpkova 2010). 

 
 Tablo 5: Balkan Ülkelerinde ĠĢsizlik (%) (2006-2010) 

  Kaynak: European Commission, 2011 

 

 

                                                               ĠĢsizlik   

    2006    2007    2008    2009   2010 Tahmin 

2011   2012 
 Q2 10    Q3 10  Q4 10 Oct10 Nov10 Dec 10 

Karadağ 14,7  11,9  10,7  11,4 12,1      :         : 11,9    11,8  12,1 12,0   12,2  12,1 

Türkiye   9,9  9,9  11,0  14,1 12,2 11,7   11,3 11,0    11,4     :                   :        :                    : 

Hırvatistan  n,a,  9,6  8,4  9,1 12,5 12,3   11,2 12,4    11,5    : n.a.    n.a    n.a. 

Arnavutluk 13,9  13,3  12,7  13,0  :     :         : 13,8    13,5    : :       :         : 

Sırbistan 20,9  18,1  13,6  16,1  :    :          : :  : 

  : 
:      :        : 

Makedonya 36,0  34,9  33,8  32,2 31,9  31,1   30,0 32,1     31,7 

              : 
:      :          : 

Bosna Hersek 44,2  42,9  40,6  42,7  : :  : 43,1     43,2 

            : 

 43,2        : 

                :  
Kosova 44,9  43,6  47,5  45,4  : :  : :  :   

           : 

:  : 

              :      
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Dünya Bankası tarafından Balkan ülkelerine yönelik olarak 

yapılan analizlerde, özellikle Sırbistan, Bosna Hersek ve Arnavutluk 

için iĢgücü piyasası ve sosyal politika alanındaki reform çalıĢmalarında 

öncelikli sorunun istihdam imkânlarını artırmak olarak açıklanmıĢtır. 

Bu reformların kapsamında da, ücretlerin yeniden ayarlanması, iĢgücü 

üzerindeki vergilendirmenin düzenlenmesi, aktif ve pasif istihdam 

programlarının uygulanması yer almalıdır. Daha iyi bir eğitim ve beceri 

geliĢtirme çalıĢmaları bölge ülkelerinde sadece istihdam yaratmayacak, 

meslek çeĢitliliği de yaratacaktır, bunun sonucunda da gelecekte 

verimlilik artacak ve insanların yaĢam standardı da yükselecektir 

(Troshani, 2008). 

Ekonomik krizle mücadelede Balkanlarda kullanılan önlemleri 

dört grupta toplamak mümkündür (Risteski ve Trpkova, 2010):  

1)Para politikaları,  

2) Maliye ve bütçe politikaları,  

3) Anti-kriz paketleri ve  

4)ĠĢgücü piyasası ve sosyal politika önlemleri.  

 

1.Para politikaları ve iĢgücü piyasasına yansıması: Ekonomik 

kriz Balkan ülkelerinin cari iĢlemler açığını önemli ölçüde 

kötüleĢtirmektedir. Bu nedenle Merkez Bankalarının ana hedefi, 

ülkenin makro ekonomik dengesinin korunması olmaktadır. Merkez 

Bankası döviz kurunu stabil kılmak amacı ile referans faiz oranını 

arttırmıĢtır. Faiz oranındaki artıĢ ise, özel sektör yatırımlarını azaltmıĢ,  

tüketici kredilerine olan talebi düĢürmüĢ ve borsalarda da düĢüĢe neden 

olmuĢtur. Bu sonuçlar, iĢgücü talebine de olumsuz olarak yansımıĢtır. 

Merkez Bankaları paranın değerini korumak amacı ile ellerindeki 

dövizleri de satma yoluna gitmiĢlerdir. Bu önlem iĢgücünü enflasyonun 

etkisinden koruyarak, yaĢam standardını koruma amaçlamaktaydı. 

Fakat ne yazık ki iĢgücü talebine olumsuz etkide bulunmuĢtur.  

2. Maliye ve bütçe politikaları ve iĢgücü piyasası: Balkan 

ülkeleri yönetimleri krizle mücadele için KDV oranlarını yükselttiler, 

petrol ve lüks tüketimdeki vergileri attırdılar ve kamuda ücretleri 

dondurdular. Fakat KDV oranlarındaki artıĢ, doğrudan yoksul insanları 

etkilemiĢtir. Sonuçta bu vergi artıĢları iĢgücü talebini olumsuz 
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etkilemiĢtir. Kamuda ücretlerin dondurulmasının ise hem olumlu hem 

de olumsuz yansımaları görülmüĢtür. Emek arzı ve yaĢam standardı 

üzerinde olumsuz etki yaratırken, kamuda istihdamı koruyarak da 

olumlu etki göstermiĢtir.  

3. Krizle mücadele paketleri ve iĢgücü piyasası: Hükümetler 

kriz nedeni ile zor durumda kalan iĢletmelere çeĢitli destekler 

sağlamıĢlar, kredi borçlarını yeniden yapılandırmıĢlar, haksız rekabet 

önlemleri almıĢlardır. Bu yapılanların tamamı iĢgücü piyasasını olumlu 

etkilemiĢtir.   

4.Sosyal politika önlemleri ve iĢgücü piyasası: Balkan 

hükümetleri, kriz döneminde kamuda istihdamı artırma yoluna 

gitmiĢler, iĢyerlerinde staj programları uygulamıĢlar ve fakirler için 

yardım marketleri açmıĢlardır. Ġlk iki önlem emek talebini olumlu 

etkilemiĢtir. Yoksullara yardım ise yaĢam standardını olumlu etkilemiĢ 

fakat emek piyasasına bir katkısı olmamıĢtır. 

 
Tablo 6: Kriz Dönemine Uygulanan Politikaların Emek Piyasaları 

Üzerindeki Etkisi, Özet  

Araçlar Emek Piyasasına Etkisi 

Referans Faiz Oranlarının Arttırılması Olumsuz 

Döviz Rezervlerinden SatıĢ Olumsuz 

Mevduatlarındaki Güvencelerin Yükseltilmesi Etkisiz 

KDV Oranlarının Yükseltilmesi Olumsuz 

Petrol ve Lüks Tüketim Vergisindeki ArtıĢ Olumsuz 

Kamuda Ücretlerin Dondurulması Olumlu (Kısa Vadede) 

Gecikme Faizlerinin Silinmesi  Olumlu (Kısa Vadede) 

Ticari Kredilerin Faizlerinin Sübvansiyonu Olumlu 

Altyapı projelerine Yatırım  Olumlu 

Kamu hizmetlerinde Ġstihdam Olumlu (Kısa Vadede) 

Staj Programlarının Desteklenmesi  Olumlu (Kısa Vadede) 

Yoksullar Ġçin Yardım Marketleri Etkisiz 

Kaynak: Risteski ve Trpkova, 2010  
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Yukarıdaki tabloda özeti bulunan ve Balkan ülkelerinde kriz 

sonrası emek piyasasında ortaya çıkan durumu düzeltici önlemlerden 

dört tanesi ne yazık ki olumsuz etki yaratırken, iki önlem ise etkisiz 

kalmıĢtır. Olumlu sonuçlar ortaya çıkmasına neden olan altı önlem 

yönteminden dört tanesi ise kısa vadede olumlu sonuçlar doğurmuĢtur. 

Önümüzdeki döneme iliĢkin yapılan projeksiyonlara bakıldığında, zaten 

kötü bir durumda olan emek piyasasının yakın bir gelecekte düzelme 

göstermeyeceği anlaĢılmaktadır.  

 

4.Sonuç ve Değerlendirme 

Balkan ülkeleri yer aldıkları coğrafya nedeni ile özellikle AB 

için çok önemlidir. Bunun yanında Türkiye gibi ülkeler için de, hem 

komĢuluk, hem de tarihten beri süregelen iliĢkiler nedeni ile önem 

kazanmaktadır. Bunun yanı sıra bölgede yaĢayan Türk ve Müslüman 

nüfus dolayısı ile Türkiye için bölge her zaman önemli olmuĢtur. 

Avrupa‘da büyük bir alana yayılan ve çok farklı etnik unsurları içinde 

barındıran bu ülkeler topluluğu, artan milliyetçilik ve dinsel faktörler 

nedeni ile zaman zaman da bir çatıĢma bölgesi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Ekonomik kalkınmanın anahtarı barıĢ ve istikrarın 

oluĢmasıdır. Zira sürekli belirsizliklerin egemen olduğu ve etnik 

çatıĢma ihtimalinin yüksek olduğu ülkelere doğal olarak yabancı 

sermaye akımı da yavaĢlamakta, yabancı yatırımcılar da yatırımlarını 

buralardan uzak tutmaktadırlar. Bölgede oluĢturulmaya çalıĢılan dıĢa 

açık bir ekonomik model henüz tam olarak oluĢmamıĢken, son yaĢanan 

küresel ekonomik kriz, bölge ülkelerinin iĢini daha da güçleĢtirmiĢtir.  

Kalkınma çabalarında uluslararası desteğe ihtiyaç duyan ve 

özellikle de zaman zaman AB‘nden yardım sağlayan Balkan ülkeleri, 

kriz sonrası AB‘nin bozulan mali dengesi nedeni ile bu anlamda daha 

da zor durumda kalmıĢlardır. AB, kaynaklarının önemli bir kısmını kriz 

nedeni ile ekonomik olarak büyük güçlükler yaĢayan üyelerine 

öncelikli olarak destek sağlamak zorunda kalmıĢ ve diğer ülkelere fazla 

bir kaynak ayıramamıĢtır. Bölgede sektörler arasında yaĢanan dönüĢüm 

sürecinde de istihdam arttırıcı bir geliĢme ortaya çıkmamıĢtır. Kriz 

sırasında yaĢanan bir sevindirici geliĢme ise, Balkan ülkelerinin pek 

çoğunun uluslararası sisteme tam entegre olmaması nedeni ile yaĢanan 
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küresel krizin, küresel etkilerinden de en az etkilenmiĢ olmalarıdır.  

Aslında Balkan ülkelerinin sorunu, uluslararası bir küresel 

krizden çok, kendi ulusal ekonomik sistemlerinin sağlıklı 

iĢlememesinden kaynaklanmaktadır. Mevcut iĢgücünün sahip olduğu 

niteliklerin, eğitim yoluyla çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle 

yeniden yapılandırılması durumunda emek piyasasında da olumlu 

geliĢmeler yaĢanabilecektir. Kriz sonrası diğer ülkeler, dıĢarıdan 

kaynaklı krizin olumsuz etkileri ile mücadele etmek zorunda kalmıĢken, 

Balkan ülkelerinin pek çoğu kendilerini pek de etkilemeyen bu kriz 

dönemini fırsata dönüĢtürerek, ekonomik ve sosyal dönüĢümü 

gerçekleĢtirebilirlerse önümüzdeki dönemde her alanda daha iyi bir 

konuma yükselmiĢ olacaklardır. Bölge ülkelerindeki çok yüksek iĢsizlik 

oranlarının bir türlü düĢürülememesi aynı zamanda etnik çatıĢmaları da 

körüklemektedir. Nerede ise % 50‘lere yaklaĢan bir iĢsizlik oranının 

hüküm sürdüğü bazı bölge ülkelerinde iĢsiz kalan insanlar, baĢka etnik 

kökenden kiĢileri düĢman gibi görmekte ve sıkıntının kaynağı olarak 

onları göstermektedirler. Ülke baĢka etnik kökenlilerden arınığında, 

kendileri için dah iyi bir ekonomik durumun oluĢacağına 

inanmaktadırlar. YaĢanan ekonomik kriz ortamı uzadıkça da bu 

düĢüncede olanların sayısı da artmakta, etnik ayrıĢma taban 

bulmaktadır. Bilindiği gibi ekonomik sorunlar sadece ekonomik 

sonuçlar doğurmamaktadır. Bu nedenle bölgede siyasal ve toplumsal 

istikrarın sağlanmasının anahtarı, yine ekonomik baĢarıdan 

geçmektedir. 
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ÖZET 

Bir ülkenin uluslararası sistem içerisindeki etki kapasitesinin askeri 

ve siyasi boyutlarını destekleyebilecek ve geliştirebilecek olan iktisadi 

kapasitesini arttırabilmek için kurgulanan „enerji stratejileri‟ dış politika 

gündeminin ana konularından biri haline getirmiştir. Esas olarak enerji arz 

güvenliğini ekseninde şekillenen enerji stratejilerinin bir ülkenin dış 

politikasının ana konularından birine dönüşmesi, tüm dünyada olduğu kadar, 

Türkiye‟de de gözlemlenen bir olgudur. Nitekim 2011 yılında Dışişleri 

Bakanlığı bu olgu doğrultusunda “Türkiye‟nin Enerji Stratejisi” belgesini, 

Türk Dış 

Politikasını şekillendiren ana konular arasında saymıştır. 

Türkiye‟nin Enerji stratejisi, her biri küresel şartlar, bölgesel 

dinamikler, dış politika tercihleri, yerel öncelikler ve arz-talep dengesindeki 

baskılara göre kendi içerisinde şekillenen evrelerden oluşmaktadır. Bu evreler, 

„Türkiye‟yi yalnızca yerel enerji talebini karşılamaya yönelik enerji projeleri 

gerçekleştiren „net enerji ithalatçısı‟ statüsünden, kısa vadede „enerji transit 

koridoru‟, orta vadede „enerji terminali‟, uzun vadede ise „enerji merkezi‟ 

statüsüne geçirmeyi hedefleyen yirmi yıllık bir süreç içerisinde gerçekleşmiştir. 

Bu çalışmada, Türkiye‟nin Enerji Stratejisi‟nin evreleri hakkında 

genel bilgiler verildikten sonra „Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi‟nin pek 

çok açıdan, Türkiye‟nin Enerji Stratejisi‟nin genel bir izdüşümü olduğu‟ fikri 

savunulacaktır. Çalışmanın sonuç ve değerlendirme kısmında ise, Nabucco 

Projesi‟nin tamamlanıp tam kapasitesiyle işler hale gelmesinden sonra bile 

karşılaşılması muhtemel iç ve dış sorunların Türkiye‟nin Enerji Stratejisi‟nin 

yirmi yıllık süreçte içermiş olduğu tüm engellerle örtüşmekte olduğu 

gösterilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler, Bölgesel Dinamikler, 

Enerji Politikası, Türk Dış Politikası, Türkiye‟nin Enerji Stratejisi, Nabucco. 

                                                           
5
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ABSTRACT 

Energy strategies are becoming one of the main topics of foreign 

policy agenda by constructing for increasing the economic capacity of a 

country which can support and develop the influence capacity in military and 

political aspects. Conversion of energy strategies from being supply security 

oriented into foreign policy topic trend can be observed in Turkey as well as 

the whole world. Indeed, in 2011, Ministry of Foreign Affairs listed „Energy 

Strategy of Turkey‟ among the main topics that shape the Turkish Foreign 

Policy, in accordance with this fact. 

„Energy Strategy of Turkey‟ consists of stages which were shaped by 

the global situation, regional dynamics, foreign policy choices, local priorities 

and supply-demand side pressures. These stages were twenty years in the 

process which aimed to make Turkey „energy transit corridor in short-run‟, 

„energy hub in mid-run‟ and „energy center in long-run‟ from being „net 

energy importer‟ country which make projects just for supplying its own 

demand. 

In this study, after giving general information about the stages of 

„Energy Strategy of Turkey‟, the idea of „Nabucco Natural Gas Pipeline 

Project as a projection of Energy Strategy of Turkey‟ will be defended. In the 

conclusion and evaluation part, it will be showed that the potential foreign and 

domestic obstacles in the face of Turkey overlap  the whole obstacles of 

„Energy Strategy of Turkey‟ has been contained even after the completing and 

operating the Nabucco Project in full capacity.  

 

Keywords: International Relations, Regional Dynamics, Energy 

Policy, Turkish Foreign Policy, Energy Strategy of Turkey, Nabucco.  

 

GiriĢ 

Enerji arz güvenliğinin bir ülkenin dıĢ politikasının ana 

konularından birine dönüĢmesi tüm dünyada olduğu kadar Türkiye‘de 

de gözlemlenen bir olgudur. Nitekim 2011 yılına DıĢiĢleri Bakanlığı bu 

olgu doğrultusunda ―Türkiye‘nin Enerji Politikası‖ belgesini, 

Boğazların Güvenliği, Avrupa Birliği (AB) veya NATO ile iliĢkiler gibi 

Türk DıĢ Politikasını Ģekillendiren ana konular arasında saymıĢtır (T.C. 

DıĢiĢleri Bakanlığı, 2011). ‗Türkiye‘nin Enerji Politikasının‘ Türk dıĢ 

politikasının ana konularında biri haline gelmesi, gerek Türkiye‘nin 

enerji görünümünün yaratmıĢ olduğu içsel, gerekse soğuk savaĢ 

sonrasında uluslararası dinamiklerin yaratmıĢ olduğu dıĢsal 
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dinamiklerin etkisiyle ĢekillenmiĢ evrimsel bir sürecin ürünüdür. Bu 

nedenle Türk dıĢ politikasında enerjinin yeri hakkında bilgi verebilmek 

için öncelikle Türkiye‘nin enerji görünümünü özetlemek, daha sonra 

soğuk savaĢ sonrası dönemden itibaren enerjinin içsel bir ihtiyaçtan 

kademe kademe nasıl stratejik bir dıĢ politika aracına dönüĢtüğünü 

tarihsel süreç içerisinde sunmak gereklidir. 

 

Türkiye‟nin Enerji Görünümü 

20. yüzyılın küresel tüketim alıĢkanlıklarına ayak uyduran 

Türkiye‘de petrol, toplam nihai enerji tüketimi (TNET) sıralamasında 

yıllar boyunca birinci sıradaki konumu korumuĢtur. 2008 yılına 

gelindiğinde ise TNET‘de doğalgaz %33‘lük payıyla, %30 paya sahip 

petrolün üstüne çıkmıĢtır  (Keskin ve Ünlü, 2010: 20). Diğer fosil 

yakıtlarla kıyaslandığında birim miktarda enerji elde edebilmedeki 

ucuzluğu [1], doğaya yaymıĢ olduğu karbondioksit sürüm oranının az-

lığı [2], depolama maliyetinin olmayıĢı ve yanma esnasında hassas 

olarak kontrol edilebilmesi gibi faktörler, doğalgazın Türkiye genelinde 

kullanımını hızlı bir Ģekilde arttırmıĢtır  (Öğüt ve KuĢ, 29 Eylül - 02 

Ekim 1999: 150). Türkiye‘de 2011 yılı itibariyle 63 ile doğalgaz arz 

edilmiĢken, 4 ilin boru hattı inĢaatı devam etmekte, 5 il yapım ihalesi 

aĢamasında, 9 il için ise yakın zaman içerisinde doğalgaz arzı 

planlanmaktadır (BOTAġ, 2009). Bu projelerin tamamlanması 

durumunda 81 ilin tamamının enerji kaynağı olarak doğalgaz 

kullanacak olması, Türkiye‘nin iç piyasada doğalgaza vermiĢ olduğu 

önemi gösterme açısından iyi bir örnek teĢkil etmektedir. 

Son on yıl içerisinde, dünyada doğal gaz ve elektrik talebinin 

Çin‘den sonra en fazla arttığı ikinci ülke  (British Petroleum, June 

2010: 27) konumunda bulunan Türkiye‘nin bu enerji talebini 

karĢılamadaki ilk prensibi, ―enerji ihtiyacının imkânlar ölçüsünde yerel 

kaynaklardan ve en düĢük maliyetle karĢılanmasıdır‖  (ESGY, Ocak 

2011: 1). Türkiye‘nin yerel kaynaklara dayanan enerji üretiminin 

%55‘ini linyit ve taĢ kömürü; % 17‘sini aralarında hidrolik, güneĢ, 

rüzgâr, biokütle ve jeotermal enerji çeĢitlerinin bulunduğu yenilenebilir 

enerji kaynakları; %11,6‘sını odundan elde edilen enerji kapsamaktadır. 

Ancak Türkiye‘nin TNET‘inin ikinci sırasında yer alan petrol yerel 
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enerji üretiminin %7,7‘sini, TNET‘de ilk sırada yer alan doğalgaz ise 

yerel enerji üretiminin sadece %2‘sini kapsayabilmektedir (T.C. Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2009). 

Kısaca sunmuĢ olduğumuz bu görünümden çıkardığımız 

sonuca göre ―Türkiye‘nin enerji gereksiniminin sadece sınırlı bir kısmı, 

bilinen kaynaklar ve birincil enerji kaynaklarının üretimiyle temin 

edilmektedir‖ (Keskin ve Ünlü, 2010: 20). ―Enerji ihtiyacını imkânlar 

ölçüsünde yerel kaynaklardan sağlamaya çalıĢan‖ Türkiye, bu 

imkânların dünya ortalamasının çok üzerindeki yerel enerji talebini 

karĢılayabilecek ölçüde olmamasından dolayı, komĢularıyla enerji 

iliĢkisi içerisine girmiĢtir.  Bu enerji iliĢkisi 1980‘lerden itibaren yerel 

ihtiyacın yıllık ortalama %73‘ünün  (ETKB, 2010: 22), dünya petrol ve 

doğalgaz rezervlerinin %70‘ine sahip olan komĢulardan  (Kantörün, 

Güz 2010: 75), baĢta enerji boru hatları olmak üzere çeĢitli vasıtalarla 

ithal edilmesi yoluyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Sonuç olarak Türkiye, 

uluslararası sistem içerisindeki etki kapasitesinin askeri ve siyasi boyut-

larını destekleyebilecek ve geliĢtirebilecek iktisadi kapasitesini 

arttırabilmek için, enerji stratejisini dıĢ politikasının ana konularından 

biri haline getirmiĢtir. 

 

Türkiye‟nin Enerji Stratejisi  

DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi strateji 

belgesinde ―ulusal ekonomilerin temel girdisini oluĢturan enerji 

kaynaklarının, gerek gündelik yaĢamımızın idamesi, gerek toplumsal 

refah seviyesinin arttırılması bakımından hayati öneme sahip‖ (ESGY, 

Ocak 2011: 1) olduğu belirtilse de Türkiye‘nin enerji stratejisinin çok 

uzun yıllara dayanan bir mazisi yoktur. 1945-1991 yılları arasında 

süren Soğuk SavaĢın ideolojik kutuplaĢmasına veya 1980-1988 yılları 

arasında süren Ġran-Irak SavaĢı gibi dıĢ etkenlere ek olarak, 1970‘ler ve 

1980‘ler boyunca oldukça kırılgan bir iktisadi yapıya sahip olmak gibi 

iç etkenler, Türkiye‘nin uzun yıllar boyunca geniĢ çaplı bir enerji 

stratejisi geliĢtirmemesinin temel sebepleridir. Bir enerji stratejisine 

sahip olamamak, Türkiye‘nin dünya enerji rezervlerinin büyük bir 

kısmına sahip olan komĢularının zengin enerji kaynaklarına ulaĢabilme 

olanaklarını uzun yıllar boyunca engellemiĢtir.  
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Cumhuriyet tarihi boyunca yurtiçinde kullanım alanı her 

yıl katlanarak geniĢleyen petrol, uzun yıllar boyunca Türkiye‘nin 

TNET‘inde ilk sırada bulunan enerji kaynağı çeĢidi olmuĢtur. 
Fakat 1970‘lerden itibaren, gerek Türkiye‘de gerekse uluslararası 

dinamiklerde yaĢanan değiĢimler, hem petrole alternatif bir enerji çeĢidi 

bulunmasına hem de enerji ithalatı için kaynak ülke çeĢitlendirilmesi 

çalıĢmalarına hız verilmesine zemin hazırlamıĢtır. 

 

Enerji Transit Koridoru Olarak Türkiye: 1991-1994 

Türkiye‘nin Enerji stratejisi, her biri küresel Ģartlar, bölgesel 

dinamikler, dıĢ politika tercihleri, yerel öncelikler ve arz-talep 

dengesindeki baskılara göre kendi içerisinde Ģekillenen evrelerden 

oluĢmaktadır  (Bilgin, 2010: 116). Türkiye‘nin Enerji Stratejisi‘nin 

Türk dıĢ politikasının ana konularından biri haline gelmeye baĢladığı bu 

ilk evre aynı zamanda, ‗Türkiye‘yi yalnızca yerel enerji talebini 

karĢılanmaya yönelik enerji projeleri gerçekleĢtiren ‗net enerji 

ithalatçısı‘ statüsünden, bir nevi ‗enerji transit koridoru‘ statüsüne 

geçiĢin sağlandığı dönem olmuĢtur. 

Türkiye‘nin taraf olduğu en eski boru hattı olan ve 25 Mayıs 

1977 tarihinde ilk tanker yüklemesi yapılan Kerkük-Ceyhan Boru Hattı, 

Ġran ve Irak arasında sekiz yıl süren savaĢ nedeniyle bu dönem 

içerisinde kapasitesi oranında çalıĢtırılamamıĢtır. Ancak yine bu dönem 

içerisinde TNET‘in yıllık ortalama %4,4 oranında artması  (Kantörün, 

Güz 2010: 88) ve ülke çapında oluĢabilecek olası elektrik kesintileri 

Türkiye‘nin özellikle sanayide petrole alternatif bir enerji kaynağı 

aramalarını hızlandırmıĢtır. Bu bağlamda 1983 yılında BOTAġ Genel 

Müdürlüğünce baĢlatılan ‗Doğal Gaz Talep ve Temin‘ konulu 

araĢtırmanın sonuçlarına da paralel olarak Türkiye, bu kez kuzeydoğu 

komĢusu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile enerji ko-

nusunda iliĢkiler kurma kararı almıĢtır. Bu kararı, 18 Eylül 1984'de 

SSCB ile doğal gaz alımını öngören hükümetler arası çerçeve 

anlaĢmanın imzalanması, 1986'da ise BOTAġ'ın Sovyet Soyuz Eksport 

KuruluĢu‘yla 25 yıllık sürecek ve 1990' larda yılda 5-6 milyar m3 doğal 

gaz ithalatını öngören ticari anlaĢmayı imzalaması izlemiĢtir  (TMMOB 

Makine Mühendisleri Odası, 12-14 Kasım 1996: 39). Böylece yirmi yıl 



94 
 

sonra Türkiye‘nin TNET‘inde bir numaralı sıraya yükselecek olan 

doğalgazın yurtiçinde pek çok alanda yaygın kullanımı baĢlamıĢtır  

(Öztürk, 2007: 183-209). 

Doğalgazın Türkiye‘de kullanılmaya baĢlandığı yıl olan 

1987‘den sadece dört yıl sonra SSCB‘nin dağılması Türkiye‘nin 

yıllardır beklenen enerji stratejisinin belirlenmesi için tetikleyici bir rol 

oynamıĢtır.  Siyasetten spora uluslararası toplumsal hayata dair pek çok 

konuda kendini hissettiren ideolojik kutuplaĢma ortamının sona ermesi, 

stratejik bir öneme haiz olan enerji iliĢkilerinin daha geniĢ bir hareket 

sahası içerisinde geliĢtirilmesine olanak sağlamıĢtır. Bu serbestiye ek 

olarak enerji kaynakları açısından zengin olan Orta Asya 

Cumhuriyetleri‘nin (OAC) altmıĢ dokuz yıl süren merkezi ve otoriter 

Sovyet yönetimi sonrasında kendilerini siyasi bir güç boĢluğu içerisinde 

bulmaları, Türkiye‘nin enerji stratejisini belirlemeye çalıĢacağı ilk 

dönemin temel dinamiklerini oluĢturmaktadır. 

Türkiye Enerji Stratejisi‘nin günümüzde de vurgulanmaya 

devam eden ilk hedefi OAC‘nin ―engelsiz surette tasarruf 

edebilecekleri enerji kaynaklarının uluslararası piyasalara serbestçe ve 

farklı güzergâhlardan nakledilmesinin desteklenmesidir‖ (T.C. DıĢiĢleri 

Bakanlığı, 2011). Bu hedefe yönelik 1991 yılından itibaren 

Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan ile 

restore edilmeye çalıĢılan kültürel iliĢkiler vasıtasıyla enerji boru hatla-

rına projelerini de kapsayan iktisadi ve stratejik iĢbirlikleri kurma 

giriĢimleri baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır. Türkiye açısından bu olumsuz 

durumun sebebi temelde Türkiye‘nin iktisadi açıdan OAC‘nin hem iç 

piyasa hem de enerji boru hatları inĢası için gerek duyduğu alt ve üst 

yapı yatırımlarını sağlayacak kapasitede olmamasıdır. Öte yandan, 

gerek OAC‘nin gerekse Azerbaycan‘ın enerji kaynaklarının 

Anadolu‘ya ulaĢtırabilmesi için gerekli olan finansal destek Amerika 

BirleĢik Devletleri (ABD) vasıtasıyla temin edilebilecek olsa bile, 

1988‘den beri devam etmekte olan Azerbaycan- Ermenistan SavaĢı‘nın 

Ģiddetini arttırmasıyla, bölgede sadece Türkiye‘nin değil herhangi bir 

ülkenin yer alabileceği bir enerji boru hattı projesi inĢası mümkün 

olamamıĢtır (Ertan, 1996: 19-20). 

Türkiye‘nin OAC‘nin enerji kaynaklarına ulaĢabilmesinin 
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önünde bu dönem içerisinde duran diğer bir engel ise enerji bağlamında 

Soğuk SavaĢ sonrasında patlama yapan Türk-Rus ĠliĢkileridir. 

1990‘ların baĢında SSCB‘nin halefi Rusya‘dan doğalgaz alımı Soğuk 

SavaĢ dönemine nispeten büyük artıĢ göstererek devam eden 

Türkiye‘nin, OAC‘nin enerji kaynaklarını Avrupa‘ya ulaĢtırarak elde 

ettiği geliri paylaĢmaya yanaĢmayacak Rusya ile bölge için mücadele 

edecek gücü yoktur (Panin ve Paniev, 2004: 253-268). 

Türkiye‘nin bölgede bir enerji boru hattı inĢasını engelleyen 

son faktör ise dönem içerisinde siyasi ve kültürel iliĢkilerin çok iyi 

seviyede tutulduğu Azerbaycan‘da lider Ebulfez Elçibey‘in aĢırı 

milliyetçi tutumdur. Azeri lider Elçibey‘in, Ermenistan ile ülkesinin 

arasında geçen savaĢ boyunca, uygulamıĢ olduğu aĢırı milliyetçi 

politikalar, Azerbaycan‘da doğalgaz ve petrol iletim altyapılarının 

çokuluslu veya Türk Ģirketler tarafından geliĢtirilmesini engellemiĢtir  

(Lewis, 1999: 95). Haziran 1993‘te Elçibey‘in Azerbaycan‘da askeri bir 

müdahale ile iktidardan uzaklaĢtırılmasının ardından değiĢen bu durum, 

enerjinin kendi gündeminin olabileceğini gösteren iyi bir örneği 

oluĢturmaktadır. 

 
Hazar Havzası‟nın Enerji Koridoru Türkiye (1994-2005) 

Türkiye‘nin Enerji Stratejisi‘nin ilk dönemi, ‗Orta Asya ve 

Kafkas enerji kaynaklarına kısa vade içerisinde ulaĢılması (bir enerji 

transit koridoru olmak)‘ ve orta vadede ‗Avrupa‘ya yeniden ithal 

yoluyla bu enerji kaynaklarının iletilmesine (bir enerji terminali 

olmaya)‘ geçiĢ için uygun siyasi ve iktisadi konjonktürün yakalanması 

gibi hedeflerin belirlenmesiyle baĢlamıĢtır. Bu hedefler doğrultusunda 

gerçekleĢtirilmek istenenler ise, Türkiye‘nin iktisadi kapasitesini 

arttırarak uluslararası sistem içerisindeki bölgesel etkinliğin arttırmak; 

enerji arzında Avrupa‘nın Rus bağımlılığını azaltarak, Özal 

Dönemi‘nde tekrar Türk DıĢ Politikasının ajandasına giren, Avrupa 

Birliği‘ne karĢı tam üyelik müzakerelerinde bir koz edinebilmek ve son 

olarak Orta Asya‘daki yoğun Rus siyasi etkinliğine karĢı güçlü bir 

alternatif olabilmektir. Ancak gerek yurtiçi gerekse yurtdıĢında yaĢanan 

geliĢmeler, Türkiye‘nin Enerji Stratejisinin orta vade içerisinde bu 

hedeflere ulaĢılabilmesini imkânsız kılarak kamuoyunda bir nevi hayal 
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kırıklığı yaratmıĢtır. 

Türkiye‘nin Enerji Stratejisi‘nin nihai hedeflerine ulaĢabilmesi 

için uygun siyasi konjonktür, Azerbaycan‘da Haziran 1993‘te 

Elçibey‘in bir askeri müdahale sonucunda iktidardan indirilmesinden 

sonra yerine Haydar Aliyev‘in geçmesiyle Türkiye için yeniden olumlu 

hale gelmiĢtir. 1993-2003 yılları arasında Haydar Aliyev‘in, 2003‘ten 

itibaren ise Ġlham Aliyev‘in liderliğindeki Azerbaycan, Azeri enerji 

iletim hatlarının ihtiyaç duyduğu modernleĢme çalıĢmalarında, 

aralarında Türk Ģirketlerinin de bulunduğu, yabancı sermayeli ve 

çokuluslu Ģirketlerle iĢbirliğine gitme yolunu tercih etmiĢtir. (Lewis, 

1999: 96). Böylece Türkiye‘nin enerji stratejisinde, Hazar Havzası‘nın 

hidrokarbon enerji kaynaklarına ulaĢma yolunda, yeni bir dönem 

baĢlamıĢtır  (Bilgin, 2003: 5-6). 

Türkiye‘nin 1991 yılında enerji stratejisinin Ģekillenmeye 

baĢladığı ilk yıllardan itibaren gerçekleĢtirilmek istenen temel 

hedeflerden birisi, Orta Asya‘daki güç boĢluğunu doldurması en 

muhtemel ülke olan Rusya‘nın siyasi etkinliğine karĢı bir alternatif 

oluĢturabilmektir  (Denizhan, 2010: 2). Ancak Orta Asya ile olduğu 

gibi Hazar Havzası‘ndaki kuracağı enerji iliĢkilerin geliĢtirilmesinde ve 

sürdürülebilmesinde de iktisadi açıdan zayıf kalacağının farkına varan 

Türkiye, bu engelle tekrar karĢılaĢmamak için, ABD‘nin bölgeye dair 

uygulamıĢ olduğu politikalar [3] eĢgüdümünde hareket ederek bu 

ülkenin hem siyasi hem de iktisadi alanda desteğini kazanmıĢtır. Bu 

desteğin bir sonucu olarak 20 Aralık 1994‘te British Petroleum 

yönetiminde Azerbaycan, ‗Uluslararası ĠĢletme ġirketi‘ (AIOC) Azeri, 

Çırak ve GüneĢli petrol sahalarını kapsayan bölgede kurulmuĢtur  

(Winrow, 1996: 141). Türkiye‘nin Enerji Stratejisi‘nde ‗Hazar Hav-

zası‘nın Enerji kaynaklarına‘ ulaĢabilmek anlamına gelen Bakü Tiflis 

Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı için gerekli olan petrol, BTC boru 

hattı Ģirketine 2005‘ten beri AIOC tarafından sağlanmaktadır. 

Hazar Havzası‘nın enerji kaynaklarına ulaĢabilmek ve bunları 

Avrupa‘ya yeniden ithal edebilme yolunda atılan ilk adım ise 7 

Temmuz 2000 tarihinde AB Komisyonu, Türkiye, Yunanistan arasında 

imzalanan ve Azerbaycan, Rusya ile birlikte olası diğer kaynaklardan 

AB‘ye enerji arzının gerçekleĢtirilmesini öngören sonuç metnidir. 
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Azerbaycan‘ın ġahdeniz bölgesinde yapılan incelemeler sonucunda 

AB‘ye aktarılabilecek yüksek miktarda doğalgaz rezervinin 

bulunmasıyla önce Azeri ve Türk hükümetleri arasında doğalgaz 

alıĢveriĢini öngören antlaĢma 12 Mart 2001‘de, BOTAġ ve Yunan 

DEPA Ģirketi arasında ise mutabakat zaptı 28 Mart 2002‘de 

imzalanmıĢtır (ETKB, 2002). Böylece Türkiye‘nin Enerji Stratejisi‘nin 

esas hedeflerinden biri olan ‗Doğu-Batı Enerji Koridoru Olma‘ 

hedefine Türkiye‘yi bir adım daha yaklaĢtıracak ―Güney Avrupa Gaz 

Ringinin‖ temeli atılmıĢtır.   

Türkiye‘nin Enerji Stratejisi‘nin uygulanmasında bir önceki 

döneme göre elde edilen baĢarı, Hazar Havzası‘nın enerji kaynaklarına 

sahip ülkeler arasında bir eğilim ayrıĢmasına neden olmuĢtur. Kaynak 

ülkeler arasından Azerbaycan, Türkiye ile iliĢkilerini güçlendirme 

yolunu seçerken, Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan bu dönemde 

de iliĢkilerini SSCB‘nin halefi Rusya ile daha sıcak tutmaktan yana 

kullanmıĢlardır. Nitekim 29 Ekim 1998 tarihinde Türkmenistan ve 

Türkiye arasında imzalanan hükümetler arası antlaĢma ve 21 Mayıs 

1999‘da imzalanan doğalgaz satıĢ antlaĢması Rusya‘nın Türkmenistan 

üzerindeki siyasi baskıları yüzünden yürürlüğe girmemiĢ (Özdemir, 

2009: 92); Türkiye‘de dönemin baĢbakanı Tansu Çiller‘in Ağustos 

1995‘te Kazakistan‘a Tengiz bölgesinin petrolünün BTC‘ ye 

eklemlenmesi için yapmıĢ olduğu ziyaretten eli boĢ dönmüĢtür  

(Winrow, 1996: 141). Türkiye açısından yaĢanan bu olumsuzluklara ek 

olarak, Hazar Denizi‘nin yasal statüsü hakkında devam eden süreç, bu 

alanda Rusya‘nın siyasi desteğini arayan OAC‘nin Rusya‘ya 

yakınlaĢmak istemelerinin diğer bir sebebidir. Ancak birkaç yıl 

içerisinde gerek Türkiye‘nin Güney Avrupa Gaz Ringini kurma 

yolunda kat ettiği yol, gerekse Hazar Denizi‘nin yasal statüsünde 

girilen çıkmaz, OAC‘nin bu eğiliminde de değiĢimlere neden olmuĢtur. 

Bu eğilim değiĢiminin bir sonucu olarak Kazakistan ve Özbekistan 

enerji alanında çoğunlukla Exxon Mobil ve Chevron gibi merkezi 

ABD‘de bulunan çokuluslu Ģirketlere kapılarını açmıĢ, Türkmenistan 

ise bir adım daha ileri giderek Ocak 1998‘de Körpece Ģehrinden Ġran‘ın 

Kurtkui Ģehrine 190 km‘lik bir doğalgaz boru hattı inĢa edilmiĢtir  

(Roberts, 2001). 30 Ağustos 1996‘da Türkiye ile Ġran arasında Tebriz 
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Erzurum Ģehirleri arasına boru hattı inĢa edilmesine yönelik imzalanan 

anlaĢma göz önünde bulundurulduğunda Türkmenistan‘ın bu hamlesi 

Türkiye için oldukça önemli bir hamle olma özelliğine sahiptir. 

Böylece Güney Avrupa Gaz Ringine kaynak bulunması açısından 

oldukça önemli olan Türkmen gazının Ġran üzerinden Türkiye‘ye 

ulaĢması mümkün kılınmıĢtır. Ancak Ġran‘ın uluslararası sistemden 

izolasyonunun 11 Eylül Olaylarından sonra derinleĢmesi ve Ġran‘ın 

enerji altyapısındaki teknik yetersizlikler, Türkmen gazının Ġran 

üzerinden Türkiye‘ye gelmesini bu dönem içerisinde engellemiĢtir. 

Azerbaycan ile kurulan olumlu enerji iliĢkilerine rağmen OAC‘nin 

enerjisine ulaĢmada yaĢanan olumsuzluklar Türkiye‘nin enerji 

stratejisinde Hazar Havzası‘nın dıĢında farklı coğrafyaları gündeme 

getirecek bir açılımın yapılmasını zorunlu kılmıĢtır: Nabucco Doğalgaz 

Boru Hattı Projesi.  

Avrasya ve Orta Doğu‟nun Enerji Terminali olarak 

Türkiye (2005-2009) 

2005 yılı itibariyle Hazar Havzası‘nın enerji kaynaklarının 

oldukça sınırlı bir kısmına ulaĢabilen Türkiye, AB‘ye enerji 

ulaĢtırılması hedefine yönelik olarak attığı adımları farklı coğrafyalara 

yönlendirmiĢtir. Öncelikle, enerji iliĢkilerinde arz güvenliği kadar 

önemli olan ‗talep güvenliğini‘ sağlama yolunda ġubat 2002‘de 

BOTAġ, Avusturya‘nın OMV Ģirketiyle görüĢmeler baĢlatılmıĢtır. 

OMV ile kurulan olumlu iliĢkilerin devamında Bulgaristan‘ın Bulgar-

gaz, Romanya‘nın Transgaz ve Macaristan‘ın MOL Ģirketleriyle 

birlikte Haziran 2004 tarihinde ‗Avrasya ve Ġran‘a ek olarak Irak  

(Dolezal & Ballard, 2010) Katar ve Mısır‘ın enerji kaynaklarını 3300 

km uzunluğundaki boru hatlarıyla Avrupa‘ya taĢıma amacıyla‘ 

(Nabucco Uluslararası ġirketi, 2011) ‗Nabucco Uluslararası ġirketi‘ 

kurulmuĢtur. ġubat 2008‘de projeye Almanya‘nın da katılmasından 

sonra 13 Temmuz 2009 tarihinde projeye destek veren ülke hükümetleri 

sınırları içerisinde Nabucco Projesi kapsamında boru hattı inĢasına izin 

veren antlaĢma imzalanmıĢtır. 

Türkiye‘nin Enerji Stratejisi‘nin iktisadi açıdan karĢılaĢtığı 

engelleri önce ABD‘nin ve daha sonra uygulanmak istenen projelerden 

faydalanacak olan AB üyesi ülkelerin desteğini alarak aĢması, Rusya‘yı 
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Avrupa pazarında harekete geçirmiĢtir. AB üyesi ülkelere enerji ileti-

mini Baltık Denizi‘nden geçen ‗Nord Stream‘ ile devam ettiren 

Rusya‘nın Gazprom Ģirketi 23 Haziran 2007‘de Ġtalyan ENI Ģirketiyle, 

aralarında Nabucco‘ya destek veren Bulgaristan, Macaristan, 

Avusturya‘nın da temsilcilerinin bulunduğu ülkelerle ,―Güney Akım‖ 

projesinin mutabakat zaptını imzalamıĢtır. Ġtalya ve Rusya haricinde 

Sırbistan sınırlarından da geçmesi planlanan projede Nabucco‘ya da 

taraf olan ülkelerin adının geçmesi, projenin Nabucco‘ya karĢı olarak 

hazırlandığını destekleyen bir sav olarak düĢünülebilir. 

Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi pek çok açıdan, 

Türkiye‘nin Enerji Stratejisi‘nin ‗yalnızca yerel enerji talebinin 

karĢılanmasına yönelik dar bir ufuktan, bölgesel etkinlik alanın 

geniĢletilmesi ve derinleĢtirilmesinde bir dıĢ politika unsuru olarak 

kullanılmasına‘ doğru evirilen sürecinin bir sonucudur. Nabucco 

tablosuna baktığımızda talep ayağında AB üyesi Almanya, Ġtalya, 

Avusturya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan, arz 

ayağında ise Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Ġran, Irak, Mısır, 

Katar, Suriye, Gürcistan ve hatta Rusya  (Zaman Gazetesi, 2008) 

bulunmaktadır. Bu tablonun gerek arz gerekse talep kısmında bir 

ülkenin yer almasının çoğunlukla Türkiye‘nin bu ülkelerle hükümetler 

arası veya devlet kontrolündeki Ģirketler seviyesinde kurmuĢ olduğu 

ikili iliĢkiler vasıtasıyla gerçekleĢmiĢ olması savımızı desteklemektedir. 

Ancak Nabucco projesinin Türkiye‘nin enerji stratejisinin bir izdüĢümü 

olduğuna dair ileri süreceğimiz bir diğer sav daha bulunmaktadır. 

Projenin tamamlanıp tam kapasitesiyle iĢler hale gelmesinden sonra 

karĢılaması muhtemel iç ve dıĢ sorunlar Türkiye‘nin Enerji 

Stratejisi‘nin yirmi yıllık süreçte içermiĢ olduğu engellerle 

örtüĢmektedir. 

Nabucco dıĢ politikasının karĢısında dıĢ dinamiklere dair ilk 

engel, 1970‘lerde yaĢanan petrol krizlerinden sonra gerek Nabucco‘nun 

müĢterisi AB üyesi ülkelerin gerekse projenin fikir babası Türkiye‘nin 

kendi enerji ithalatında görülen aĢırı Rus bağımlılığıdır [4]. Otuz yıllı 

aĢan bir süre boyunca yaĢanan birkaç kriz haricinde  (Moshes, 1999: 

257-279) AB‘ye doğalgaz iletmeyi baĢarmıĢ bir Rusya yanında, 

Nabucco ve Güney Avrupa Gaz Ringinin gerçekleĢtirilmesi durumunda 
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bile yıllık ancak 43milyar metre küplük arz güvenliği vaat eden Türkiye 

kafalardaki soru iĢaretlerini hala silememiĢtir [5]. Ġran‘ın uluslararası 

izolasyonu nedeniyle Türkmen gazına ulaĢamamak ve 2005 yılından 

itibaren Türkiye‘nin dıĢ politikada uygulamaya çalıĢtığı ‗komĢularla 

sıfır sorun politikası‘ bağlamında Ermenistan‘la kurulan iliĢkilerin 

Azerbaycan‘la kurulmuĢ enerji iliĢkilerine ivedilikle olumsuz olarak 

yansıması, Türkiye‘nin yirmi yıl içerisinde gerçekleĢtirdiği tüm enerji 

arz güvenliği çalıĢmalarını tehlikeli bir zemine çekmektedir.  

Türkiye karĢılaĢtığı ve karĢılaĢması muhtemel tüm bu dıĢ 

sorunları bir Ģekilde istediği hedefe yönelik olarak çözse bile, içeride 

oluĢabilecek sorunlar Türkiye‘nin elini zayıflatmaya devam etmektedir. 

Bu sorunların ilki, Türkiye‘nin bugüne kadar yapmıĢ olduğu tüm 

doğalgaz antlaĢmalarında kaynak ülkelere fazlasıyla vermiĢ olduğu 

talep güvencesidir. ―Al ya da öde‖ prensibi olarak enerji anlaĢmalarına 

giren talep güvenliği, kaynak ülkelere Türkiye‘yi enerji alanında cazip 

bir ortak yaparken, artan enerji talebine karĢılık yıllık olarak ihtiyaç 

duyulandan oldukça fazla doğalgaz talebi taahhüdünde bulunulması bu 

fazla doğalgazı ithal etme ya da depolama imkânı bulunmayan [6] 

Türkiye için oldukça maliyetli bir tablo oluĢturmaktadır. Bugüne kadar 

bir enerji terminali olma yolunda ithal eden yüksek miktardaki 

doğalgazın [7] iĢbu sebeplerden elektrik üretiminde bile 

kullanılmasıysa Türkiye‘nin enerji stratejisinde ileriye dönük olarak 

ayrı bir engeli teĢkil etmektedir. 

 

Sonuç ve Değerlendirme 
Türk DıĢ Politikası uluslararası dinamiklerin oldukça hızlı ve 

yaygın bir Ģekilde değiĢtiği Soğuk SavaĢ sonrası dönemde özellikle 

bölgesel politikalar seviyesinde yeni değerlendirmelerde bulunarak 

mevcut değiĢime ayak uydurmak sürecine girmiĢtir. Yakın dönem Türk 

DıĢ Politikasını kapsayan bu uyum sürecinde Türkiye‘nin bölgesel 

etkinliğini arttırma yolunda baĢvurduğu dıĢ politika stratejilerden biri 

enerji alanında gerçekleĢtirilmiĢtir. DıĢ politikada enerjiyi ana 

konulardan biri haline getiren bu anlayıĢ somut olarak Türk DıĢ ĠĢleri 

Bakanlığı tarafından Ocak 2011‘de yayımlanan ‗Türkiye‘nin Enerji 

Stratejisi‘ belgesi ile kamuoyuna da sunulmuĢtur.  
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YaklaĢık yirmi yıllık süreç içerisinde genel olarak ABD, AB ve 

Rusya‘nın baĢrol oynadığı küresel ve bölgesel dinamikler ıĢığında 

evrimleĢen Türkiye‘nin Enerji Stratejisi, Türkiye‘nin Soğuk SavaĢ 

öncesi jeopolitikasında sıkça dile getirilen köprü konumunu bölgede 

oluĢan yeni dinamikler çerçevesinde gerçekleĢtirilecek çokuluslu enerji 

projeleriyle bir nevi terminal ya da merkeze dönüĢtürülebilmesini 

hedeflemiĢtir. Öncelikle SSCB‘den ayrılan OAC ve Hazar 

Havzası‘ndaki ülkelerle girilen kültürel iliĢkiler vasıtasıyla 

gerçekleĢtirilmek istenen enerji iliĢkileri için gerekli olan iktisadi 

destek, bu bölgedeki çıkarların örtüĢtüğü ABD tarafından verilmesiyle 

kurulabilmiĢtir. Yıllar geçtikçe geliĢen enerji iliĢkileri ıĢığında 

Türkiye‘nin Hazar Havzası‘nın enerji kaynaklarına ulaĢarak enerji 

stratejisinde ‗terminal‘ olma yolunda bir nebze olsun yol kat etmesi 

bölgenin tartıĢmasız egemen enerji merkezi olan Rusya‘nın dikkatini 

çekmiĢtir. Bölgede yaĢanan tüm bu geliĢmeler Türkiye ile Rusya 

arasında yeni bir çıkar çatıĢması doğuracağı öngörülmüĢtür. Ancak 

Türkiye‘nin ve enerji arz etmeyi planladığı ülkelerin Rusya‘ya enerji 

alanında aĢırı bağımlı olmasının yanında Rusya‘nın da Türkiye‘yi, 

ikame edilemeyen [8] bir enerji kaynağının arz edilmesinde 

Türkiye‘nin ‗Kuzey-Güney‘ ve ‗Doğu-Batı‘ enerji hatlarında sahip 

olduğu jeopolitik konumdan dolayı, bir ortak olarak görmesiyle farklı 

bir eksene kaymıĢtır. 

Türkiye‘nin bir enerji terminali ya da merkezi olma yönünde 

geliĢen enerji stratejisi, ancak Türkiye‘nin enerji sepetini enerji 

yoğunluğu açısından nükleer enerjiyle, çevreye duyarlılık ve dıĢa 

bağımlılık açısından da yenilenebilir enerji kaynaklarıyla geniĢletmesi; 

mevcut enerji kaynaklarının depolama sorununun ‗enerji ihtisas 

endüstri merkezleri‘ kurularak çözülmesi; bugüne kadar ikili enerji 

iliĢkilerin geliĢtirilmesi yolunda imzalanan antlaĢmalarda ‗al ya da öde‘ 

Ģeklinde belirtilen Ģartların Türkiye açısından kısa vadede 

yumuĢatılması, uzun vadede ise tamamen ortadan kaldırılması ve en 

önemlisi ithal edilen enerji kaynaklarının baĢka ülkelere yeniden ihraç 

edilmesinin yolunun açılmasıyla gerçekleĢtirilebilir. 

Enerji iliĢkilerinin kendi ait bir gündemini olduğunu ispatlayan 

örnekler olsa da Türkiye‘nin Enerji Stratejisi‘ndeki hedeflerine 
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ulaĢabilmesi, enerji alanına ait tüm bu iç sorunların çözülmesine eĢ 

güdümlü olarak gerçekleĢtirilecek çok dikkatli bir dıĢ politika 

stratejisinin izlenmesiyle mümkündür. Rusya‘ya olan enerji 

bağımlılığının yine Rusya ile gerçekleĢtirilecek çeĢitli enerji 

iĢbirlikleriyle (Tuz Gölü‘nde doğal gaz depolama tesisinin inĢası, 

Akkuyu‘da Nükleer Santral inĢası, vb.)    kademe kademe azaltılması; 

Ortadoğu‘nun enerji kaynaklarının Arap Gaz Ringi‘ ne üye devletlerle, 

Hazar Havzası‘nın enerji kaynaklarının da Azerbaycan‘la yeniden 

sağlamlaĢtırılacak iliĢkilerle Avrupa‘ya ulaĢtırılması; Avrupa‘ya 

ulaĢtırılacak enerji kaynaklarının AB üyelik müzakerelerinde 

Türkiye‘nin elini kuvvetlendirecek Ģekilde kullanılması, Türk DıĢ 

Politikasında enerjinin ne kadar stratejik bir yere konuĢlandırıldığını 

yakın gelecekte bize gösterecek geliĢmeler olacaktır.  
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Dipnotlar 

[1] 1 kwh enerji üretilebilmesi için, 31.01.2011 tarihindeki Türkiye 

Kömür ĠĢletmeleri Kurumu-Ġstanbul Gaz Dağıtım Anonim ġirketi-

Petrol Ofisi Anonim Ortaklığının verilerine göre, 0,29 kuruĢluk linyit 

kömürü, 0,20 kuruĢluk fueloil, 0,05 kuruĢluk doğalgaz tüketmek 

http://www2.tbmm.gov.tr/d21/7/7-7406c.pdf
http://www2.tbmm.gov.tr/d21/7/7-7406c.pdf
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gerekmektedir. Türkiye‘de doğal gazın nispeten ucuz olmasına neden 

olan faktörler arasında kaynaklara yakınlık ve taĢımacılık gelirinin 

enerji faturasından düĢürülmesi sayılabilir. 

[2] Türkiye‘de kullanılan katı hidrokarbon yakıtlar arasında Kömür 

2,095 CO2kW-hr, sıvı hidrokarbon yakıtlar arasında petrol 1,969 

CO2kW-hr ve Doğalgaz 1,321 CO2kW-hr karbondioksit sürümünü 

atmosfere yaymaktadır (Bloomfield, Moore & Neilson Jr., 2003).  

[3] ABD‘nin Hazar Bölgesi‘nin enerji kaynaklarına dair diğer bir 

politikası, Çin Halk Cumhuriyeti‘nin bölgeden yapmıĢ olduğu enerji 

ithalatını barıĢçıl yollardan kısıtlamaktır  (Kaliyeva, 2004, s. 6).  

[4] Türkiye‘nin Rus doğalgazına bağımlılığı 2009 yılında %52 

seviyesindedir (ETKB, 2010, s.37). AB‘nin Rus doğal gazına 

bağımlılığı ise 2006 yılında %40 seviyesindedir  (Finon & Locatelli, 

2007, s. 4). 

[5] 2004 yılında Avrupa Birliği‘nin doğal gaz ihtiyacı yaklaĢık 509 

milyar m
3
‘tür  (Honoré, 2006, s.15). 

[6] 2010 yılı itibariyle T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu toplam 

dört adet depolama lisansı vermiĢtir. Bu lisanslar BOTAġ‘a 2012‘de 

faaliyete baĢlayacağı öngördüğü Tuz Gölü havzası tesisi, yine 

BOTAġ‘a ve Egegaz A.ġ.‘ye ait yer üstü sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz 

(LNG) tesisleri ve Türkiye Petrolleri A.O.‘ya Silivri‘de yer alan yeraltı 

depolama tesisi için verilmiĢtir. Tesislerin gönderim kapasiteleri ile 

sırasıyla yıllık 8, 6 ve 1 milyar m
3
‘tür  (Ustaoğlu, Mayıs 2010, s. 25). 

[7] BOTAġ‘ın yayınladığı doğal gaz alım anlaĢmaları gereği Türkiye 

yılda 51,8 milyar m
3
 doğal gaz ithal ederken, anlaĢma yapılıp da 

devrede olmayan Türkmen gazıyla bu sayı 67,8 milyar m
3
‘e 

yükselecektir  (BOTAġ, 2008). Bu duruma karĢılık Türkiye‘nin yıllık 

doğalgaz tüketimi 36 milyar m
3
‘tür (ETKB, 2010, s. 22).  

[8] Petrolün aksine doğalgaz ‗fungible‘ yani ikame edilebilir bir enerji 

kaynağı değildir. Bir enerji kaynağının ikame edilebilir olmaması 

kaynak ve tüketici ülkeler arasında doğrudan iliĢki kurulmasını 

gerektirmektedir. Bu yüzden dünya doğalgaz tüketiminin %95‘i ülkeler 
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arasında kurulmuĢ olan boru hatlarıyla gerçekleĢtirilmektedir (Shaffer, 

2009, ss. 10-11). 
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ÖZET 

  Uluslararası siyasal sistemde yaşanan değişimlerin etkileri, 

devletler açısından oldukça farklı sonuçlar doğurabilmektedir. Genellikle bu 

etki, küresel dinamiklerin devletin içsel dinamiklerini harekete geçirmesi 

sonucunda yaşanmaktadır. Soğuk Savaş‟ın sona ermesiyle sonuçlanan 

uluslararası siyasal sistemdeki yaşanan değişim, Eski Yugoslavya‟da hem 

rejim değişikliği hem de bölünme olarak karşımıza çıkmıştır.  

 Eski Yugoslavya federal yapısına uygun olarak, 1970‟lerden itibaren 

bu durum daha net olarak hissedilse de, gerek anayasal gerekse ekonomik 

yönden „bölünmüşlük‟ üzerine kurulmuştur. Birçok alanda hem yetki 

sınırlaması hem de paylaşım yönü olan bölünme, küresel dinamiklerin 

doğrudan bir sonucu olmamakla beraber, 1980‟lerin başında itibaren artan 

ekonomik darboğaz ve mikro-milliyetçilik olgusuyla birleşince kapsamlı 

sonuçlar doğurmuştur. Bölünme öncesi % 100‟leri geçen yıllık enflasyon, 

oldukça yüksek oranlara ulaşmış işsizlik, ödemeler bilançosu dengesizliği ve 

uzun süren grevler 1980‟ler Yugoslavya‟sının ekonomik durumun özetidir. 

Politik durum ise ekonomiye paralel olarak hem eyaletlerin kendi içerisinde 

hem de federal düzeyinde oldukça gergindir.  

 Son olarak, 2008‟de Kosova‟nın da uluslararası alanda devlet olarak 

tanınması ile toplamda yedi devlete bölünmüş olan Eski Yugoslavya‟nın 

günümüzde geldiği noktanın anlaşılabilmesi, öncelikle „ayrılmanın içsel 

dinamiklerinin‟ analizini gerektirmektedir. Ancak bu analizden sonra, her ne 

kadar bölgede devlet sayısının artması ile sorunların da artırdığı görülse de, 

Balkanlar‟ın yeniden çizilen haritası anlaşılabilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Eski Yugoslavya, milliyetçilik, 

bağımsızlık, çatışma.  
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ABSTRACT 

The effects of changes in international political system can have 

considerably various repercussions. Generally these effects are experienced as 

a result of the internal dynamics of the state that is coming action by the global 

dynamics. The change experienced in international political system by the end 

of Cold War emerged in Former Yugoslavia as both regime change and 

dissociation. 

Former Yugoslavia as regarding its federal structure, this situation is 

even more noticeable since 1970s, based upon both constitutional and 

economic dividedness. Dissociation with the aspects of limitation and even 

distribution of authority in many areas, not a direct consequence of the global 

dynamics, have bear comprehensive repercussions when combining with the 

growing economic bottleneck and micro-nationalism phenomenon since early 

1980s. Annual inflations over 100%, unemployment that reached high rates 

considerably, balance of payments disequilibrium and long-lasting strikes are 

the epitome of 1980s Yugoslavia‟s economic circumstance. The political 

situation, in line with the economy, is quite tense both at within the states 

themselves and the federal level. 

Understanding the final status of Former Yugoslavia, which is divided 

into seven states by the recent recognition of Kosovo in 2008, requires an 

analysis of „the internal dynamics of dissolution‟ first. Just after this analysis, 

although it has been observed that the number of the states in the region 

increased the problems too, the new redrawn map of Balkans can be 

understood. 

   

Keywords: Balkans, Former Yugoslavia, Nationalism, Independence, 

Conflict  

  

GiriĢ  

Eski Yugoslavya, 1980‘lerin sonunda çözülme sürecine girmiĢ 

ve 1992‘de tarihte yerini almıĢ bir devlettir. II. Dünya savaĢından 

1980‘lere kadar, özellikle Tito‘nun birleĢtirici etkisiyle, ülke içerisinde 

gerek iktisadi gerekse politik sorunlara Yugoslavya Devleti ölçeğinde 

çözümler üretilebilmiĢtir. Tito‘nun 1980‘de ölümü, sorunlara karĢı 

ülkesel bazda geliĢtirilen genel çözümleri sorgulanır hale getirmiĢtir. 

Bu sorgulama sadece Yugoslavya‘ya özgü değildir; 1980‘lerle baĢlayan 

merkezi ve doğu Avrupa‘da yaĢanan ekonomide merkezi planlamanın 

etkisinin azalması, aynı zamanda farklılıkların ön plana çıktığı mikro-
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milliyetçilik, tüm kıtayı etkisi altına almıĢtır.  Eski Yugoslavya‘da bu 

etki diğerlerinden daha yıkıcı görülmesi bir tesadüf ya da sadece dıĢ 

etkenlerin değil, kendi içsel özel durumundan dolayıdır.  

 

1.Eski Yugoslavya‟da Bölünmenin Ġçsel Dinamikleri  

1.1.Tarihten Gelen Ayrım 

Eski Yugoslavya tarihi incelendiğinde, günümüze kadar etki 

gösteren bir bölünme karĢımıza çıkmaktadır. Doğu Roma (Bizans) 

Ġmparatorluğu ve Batı Roma Ġmparatorluğu sınırının, Güney Slavlarının 

ortasından geçmesi etkisini günümüze kadar sürdürmüĢtür (Baltic, 

2011). Batı Roma Ġmparatorluğu topraklarında kalan güney Slavları, 

Roman Katolik yapılarını günümüze kadar taĢırken, Bizans sınırları 

içerisinde kalanlar Ortodokslar, Hıristiyan olarak süregelmiĢlerdir. Bu 

bölünme, eski Yugoslavya‘yı oluĢturan devletlerin, I.Dünya SavaĢına 

kadar olan süreçte, farklı Ġmparatorlukların himayesi ve/veya nüfuz 

alanı içerisinde yer almalarıyla etkisini sürdürmüĢtür. Slovenya ve 

Hırvatistan tarihinin ortak yönü, neredeyse son iki asrı Avusturya 

Ġmparatorluğu (Ġmparatorluk 1867‘de Avusturya-Macaristan 

Ġmparatorluğu adını almıĢtır) himayesinde geçirmeleridir. Eski 

Yugoslavya sınırları içerisinde kalan diğer Devletler ise, 19. yüzyılın 

son çeyreğine kadar Osmanlı himayesinde kalmıĢlardır. Balkan 

SavaĢları sonrasında, Eski Yugoslavya‘nın güneydoğusunda Osmanlı 

hâkimiyeti sona ermiĢ, I. Dünya SavaĢı ise, Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun 

eski Yugoslavya‘da son kalan topraklarını da kaybetmesi ile 

sonuçlanmıĢtır. Bir bakıma, I. Dünya SavaĢı eski Yugoslavya halkları 

açısından,  Rus yazar Nikolay Yakovleviç Danilevskiy‘in 1871‘de 

yayınladığı ―Rusya ve Avrupa‖ adlı kitabında bahsettiği büyük birliğin 

vücutlaĢmıĢ Ģeklidir (Armaoğlu, 2007:490). Her ne kadar Danilevskiy 

eserinde, bir Rus-Slav birliğinden bahsetse ve merkezini de Ġstanbul 

olarak hayal etse de, I. Peter‘ın kurduğu Belgrad merkezli Sırp-Hırvat-

Sloven Krallığı, güney Slavlarını birleĢtirmiĢtir. Uzun yıllar farklı 

devletlerin himayesinde kalan ve bağımsızlıklarını uzun süre 

yaĢayamamıĢ halklardan oluĢan ilk Yugoslavya denemesi, siyasi 

istikrarsızlığını kurulduğu iki savaĢ arası dönemde yaĢamıĢtır. Oldukça 

zorlu geçen II. Dünya SavaĢı, Yugoslavya için hem Alman iĢgali hem 
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uzun soluklu iç savaĢ demektir. Özellikle ülke içerisinde yaĢanan ve 

hafızalara Avusturya - Osmanlı dönemindeki bölünmeyi anımsatan bir 

bölünme görmekteyiz. Bu dönemde bir yandan iĢgale taraf (Mihver 

destekli Hırvat iĢbirlikçiler) ve karĢı olanlar ülkeler bir bölünmeye 

neden olurken, bağımsızlık için iĢgale karĢı olanlar da ayrıca kendi 

içerisinde (Tito yanlıları komünist ve radikal milliyetçi ve monarĢist 

çetnikler) ayrı bir bölünme ile karĢı karĢıya gelmiĢlerdir.  

 

1.2. Etnik KarmaĢa ve Anayasal Ayrım 

Her ne kadar tek bayrak altında yer alsa da, eski 

Yugoslavya‘nın birleĢtirilmesi oldukça güç olan bir ‗etnik mozaiği‘ 

vardır. 1971 nüfus sayımına giren ve Anayasaya göre ―ulus‖ (nation) 

tanımına giren unsurlar; Sırp 8.143.246, Hırvat 4.526.782, Müslüman 

1.729.932, Sloven 1.678.032, Makedon 1.194.784, Karadağlı 

508.843‘dir (IĢıklı,1983: 138; Pocket-Book of Yugoslavia, 1978: 

27‘den alıntı). Sayılan unsurların her biri kendi devleti içinde yoğun 

olmakla birlikte, ―Müslüman‖lar ulus olarak adlandırılmalarına karĢın, 

kendi adlarında devletleri bulunmamaktadır. En çok Bosna-Hersek‘te 

yaĢayan Müslümanlar, Bosna-Hersek nüfusunun % 43‘ünü oluĢtururlar 

(Keesing‘s Record of World events, 1991:38375). Ayrıca anayasa ile 

kabul edilen Türkler (477.000, en fazla Makedonya‘da) ve Arnavutlar 

(1.309.523 en fazla Kosova‘da) gibi diğer etnik gruplarda vardır. Etnik 

fazlalık, Eski Yugoslavya‘nın resmi dillerine de yansımıĢtır. Sırpça-

Hırvatça, Slovence, Makedonca, Arnavutça ve Macarca resmi dildir. 

Hıristiyan ve Müslümanlık dinleri resmi dinler olarak sayılırken, kendi 

içerisinde de ayrım vardır (Ortodoks, Katolik). Yugoslavya‘yı oluĢturan 

Hıristiyanlardan (Doğu Roma ve Batı Roma çizgisinde belirtildiği gibi), 

Slovenler ve Hırvatlar çoğunlukla Katolik; Makedonlar, Karadağlılar, 

Sırplar ağırlıklı olarak Ortodoks‘tur. BoĢnaklar ve Kosovalılar ise 

Müslüman‘dır. Tüm bu ayrıma ülkede kullanılan alfabe ayrımı bile 

eklenebilir. Sloven ve Hırvatlar Latin alfabesi; bunun yanında, Sırp, 

Karadağ ve Makedonlar ise kril alfabesini kullanırlar.  

Eski Yugoslavya Devleti, resmi ismi olan Yugoslavya Sosyalist 

Federalist Cumhuriyeti (YSFC)‘nden de anlaĢabileceği gibi, federal bir 

devlettir (Yugoslav Anayasası, 1963). ‗Yugoslavya Birliğini (YSFC)‘ 
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oluĢturan federe devletler ve iki özerk bölgenin, gerek 1963 ve gerekse 

düzenlemelerin olduğu 1974‘teki durumu net bir Ģekilde bu gerçeği 

karĢımıza çıkarmaktadır (IĢıklı,1983:138; Pocket-Book of Yugoslavia, 

1978.27‘den alıntı). Federal yapının genellikle nüfusun etnik kökenine 

göre oluĢturulmuĢ olması, federe devlet ve halk bağlılığını sağlarken, 

uzun vadede federal Yugoslavya‘dan önce federe devlete bağlılık 

hissedilmesine neden olmuĢtur. Diğer bir ifadeyle, kuruluĢundaki 

federe devletlerin ayrımı devam etmiĢ, Yugoslavya halklarının öncelikli 

olarak federe devletle kendilerini konumlandırmıĢlardır. Fıkralara bile 

bu ayrım konu olmuĢtur; ‗Slovenyalı genç kız eve gelir ve ailesine 

Jovan adında bir erkekle yaĢadığını itiraf eder. Ebeveynlerinden gelen 

cevap ‗bunu bize nasıl yaparsındır‘, gay olması neyse ama SırpmıĢ bir 

de baksana (Ġgnatiefe, 2000:142) ‗. 

Her ne kadar federe devletlerin sınırları etnik yapı ile belirlense 

de, her yerde bu uyumun olduğunu söylemek zordur. Somut bir 

ifadeyle Slovenya ve Hırvatistan kadar olmasa da, Makedonya 

haricince ki federe devletlerin sınırları, etnik yapıyla bazı noktalarda 

örtüĢmemektedir. Bosna-Hersek‘te, BoĢnak ve Hırvatistan‘da, Hırvat 

nüfusunun oldukça az olduğu birçok Ģehir bulunmaktadır. Ayrıca 

Kosova örneğinde olduğu gibi, nüfusu Yugoslavya ölçeğine göre 

homojen (% 85-90 Arnavut) bir bölge özerk bölgeyken, Karadağ gibi 

nüfusu birkaçyüzbin ve dağılımı da homojen olmayan bir bölge federe 

birim olabilmektedir. BaĢlangıçta dikkate alınmayan bunun gibi 

etkenler de ilerde sorun olmuĢtur.  

 

1.3- Eski Yugoslavya Bütünündeki Federe Devletlerin 

Ekonomik ve Sosyal Dengesizliği 

  Eski Yugoslavya, uzun yıllar merkezi planlama ile yönetilmiĢ, 

fakat refahı artırabilmek için sosyalizmi aĢan ve kapitalizme yaklaĢan 

bazı uygulamalara izin verilmiĢtir. Belirli alanlarda iĢletmelere verilen 

esneklik ekonomiye ivme kazandırmıĢ ve genel anlamda ülkesel 

kalkınmayı olumlu etkilemiĢtir. Fakat ülke genelinde ekonomik 

geliĢmiĢlik orantısızdır. Hatta eski Yugoslavya, gelir dağılımı ve 

geliĢmiĢlik dağılımı açısından 1964‘te Avrupa‘nın en kötüsüdür.  
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Tablo 1. KiĢi BaĢına DüĢen Ulusal Gelir Endeksleri 
Ülkeler/Yıllar 1947 1952 1957 1962 1964 1976 

Slovenya 175.3 186.7 181.5 198.5 198.3 201.7 

Hırvatistan 107.2 116.4 120.3 121.3 118.3 124.3 

Voyvodina 108.8 89.3 109.2 103.4 110.8 116.6 

Sırbistan (tek 

baĢına) 

95.6 92.3 94.5 96.0 96.2 98.3 

Karadağ 70.8 63.6 64.3 66.3 75.5 70.3 

Bosna-Hersek 82.9 87.6 74.2 72.7 70.2 64.2 

Makedonya 62.0 59.3 60.0 57.1 74.2 68.1 

Kosova 52.6 49.3 42.5 34.0 36.2 32.2 

Kaynak: IĢıklı,1983:138; Pocket-Book of Yugoslavia, 1978.27‘den 

alıntı. (Yugoslavya Genel Ortalaması: 100) 

 

 Tabloda görüldüğü gibi, Slovenya, Hırvatistan ve Sırbistan‘a 

bağlı özerk bölge Voyvodina, Yugoslavya genel gelir ortalamasının çok 

üzerindeyken, Sırbistan ortalama civarında yer almaktadır. Karadağ, 

Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova ise gelirin oldukça düĢük 

düzeyde olduğu federe devletlerdir. Bunun yanında gelir dağılımı ile 

ilgili 1964‘te yapılan bir araĢtırmada, en zengin bölge (Slovenya) ve en 

fakir bölge (Kosova) arasında kiĢi baĢına düĢen gelir farkı 5 kata kadar 

çıkabilmektedir. Aynı dönemde gelir dağılımında en sorunlu ülke 

olarak bilinen Ġtalya‘da bu oran (en yüksek Lombardia ile en düĢük 

Baislicata ve Calabria‘nın) 2.8‘dir (IĢıklı,1983:138; Pocket-Book of 

Yugoslavia, 1978.27‘den alıntı). Burada dikkati çeken diğer bir nokta, 

ekonomik ayrılığın yıllar içinde devam etmiĢ olmasıdır. Sosyalizm bile, 

ayrılığa yani bölgeler arasında farklara çözüm olamamıĢ, hatta gün 
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geçtikçe daha fazlalaĢmıĢtır (kiĢi baĢına gelir farkı 1947‘de 3 katından, 

1963‘te 6 katına çıkmıĢtır). Ayrıca merkezi planlama ile yapılan 

yatırımlarla da bu fark giderilememiĢtir. 1964‘ten sonra ise ekonomide 

piyasa koĢullarına geçiĢ ve doğrudan yabancı yatırımın artması ise farkı 

daha da büyütmüĢtür. Fark artıĢı Hırvat-Slovenler lehine olmuĢ, 1965 

Reformları ve 1971‘de Anayasada yapılan bazı özerkliği artıran 

geliĢmeler, bu iki federal cumhuriyetin özellikle istediği geliĢmelerdir. 

Özellikle Slovenya, tüm Yugoslavya içerisinde hem ekonomik 

geliĢmiĢlik hem de istihdam yönünden (1980‘lerin ekonomik 

durguluğuna rağmen), dağılmadan hemen önce de geliĢmiĢliği ile en 

öndedir (Glas-Cerar, 1997:2). Ekonomik geliĢmiĢliğe paralel olarak, 

okuma-yazma oranları da değiĢkenlik göstermektedir. 1971 Nüfus 

sayımına göre okuma-yazma bilmeyenlerin Yugoslavya‘da ortalaması 

% 15.1 iken, Kosova‘da % 31.5, Bosna-Hersek‘te % 23.2, 

Hırvatistan‘da % 9 ve Slovenya‘da sadece %1.2‘dir. 

Bu noktada, eski Yugoslavya federe devletlerinin politik bir 

ayrıma da geldikleri görülmektedir. Az geliĢmiĢ Yugoslav 

Cumhuriyetlerinin, merkeziyetçilik ve devlet planlamasına taraf 

oldukları görülmüĢtür. 1971‘de AzgeliĢmiĢ Ülkelere Yardım Fonu 

kalkmıĢ, yerine AzgeliĢmiĢ Bölgelere Kredi Fonu kurulmuĢtur. Nihayet 

1974 Anayasası ile de ―ekonomik bakımdan geliĢmiĢ cumhuriyetler ve 

özerk bölgeler‖ ayrımına son verilmiĢ, böylece yardım zorunluluğu 

kalkmıĢtır (IĢıklı, 1983:142). Sonuçta gözlemlenen ise sermaye odakları 

artık hissedilir derecede rekabete baĢlamalarıdır. Hırvatistan ve 

Slovenya‘nın sanayileĢme bakımından ileri olması yanında, Sırbistan‘ın 

geleneksel gücü (bürokrasi, polis, asker…) elinde bulundurması 

rekabetin asıl merkezi olmuĢtur. Rekabet sürecinde, Sırbistan‘ın 

özellikle Bankacılık ve DıĢ Ticaret alanına kaydığı görülmektedir. Bu 

geliĢmenin sonucu, Banka ve DıĢ Ticaret Sermayesi (ağırlıklı olarak 

Sırp) ile sanayi sermayesi (Hırvat) çekiĢmesidir (IĢıklı, 1983:142).  

Yugoslav sisteminde, coğrafi esasa göre dikey olarak 

örgütlenmiĢ bir özyönetimsel örgütlenmeyi, iktisadi olarak coğrafi esası 

net olarak dıĢlamamakla birlikte, yatay bir örgütlenmenin oluĢturduğu 

görülür (IĢıklı, 1983:135). Coğrafi esası öne alan özyönetim; en küçük 

yönetsel birimler olan yerel topluluklar ve ayrıca toplumsal-politik 
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denilen komünler, özerk bölgeler, cumhuriyetler ve federasyon 

çerçevesinde oluĢmuĢtur. 1974‘e kadar yapılan değiĢim hep adem-i 

merkeziyetçiliği artırma yönünde olmuĢtur. 1974 Anayasasının 

baĢlangıcında, Temel Prensipler sıralanırken, self - determinasyon ve 

ayrılma hakkının Yugoslav ulusuna verilmiĢ olduğu görülmektedir [1]. 

Fakat burada ortaya çıkan diğer bir gerçek, bu ayrılmayı isteyen bir 

ulusun baĢvuracağı bir mekanizma olmadığı için kendiliğinden 

sınırlandırılmıĢ olmasıdır (Rich, 1993:36). Ortada bir milliyetler sorunu 

esas olarak 1960‘lardan itibaren kendini hissettirmiĢtir; fakat ortalama 

bir Yugoslav için Tito‘nun saygın kiĢiliği ve liderliği tartıĢılmazdır.  

 

2. 1980 Sonrası Ekonomik GeliĢmelerin Bölünmeye Etkisi 

1980‘lerin sonu birçok ülke açısından ekonomik anlamda zor 

yıllardır. Bu tablo, 1990‘ların baĢında özellikle Doğu Bloğu ülkeler 

açısından daha da vahimdir. 1990‘ın ilk yarısında, Gayri Safi Milli 

Hasıla‘nın Bulgaristan‘da % 9, Macaristan‘da % 2, Polonya‘da % 10 ve 

Romanya‘da % 3 ve Yugoslavya‘da % 6 düĢtüğü görülmektedir 

(Keesing‘s Record of World events, 1991:38253 ; Le Monde 8 Kasım 

1991‘den alıntı ). Bu düĢüĢe paralel olarak 1990‘da Endüstriyel ürün % 

23 azalmıĢ, 1991‘de de buna ilaveten % 21 azalma görülmüĢtür 

(Keesing‘s Record of World events, 1991:38503). Olumsuzlukların 

sektörlere etkisi dıĢ borcun 1990‘da GSMH‘ye (Gayrı Safi Milli 

Hasıla‘ya) oranı 19.3 iken, 1991‘in ilk çeyreğinde bu oran 20.7‘ye 

çıkmasıdır (Keesing‘s Record of World events, 1991:38503). Döviz 

rezervleri de aynı kötü gidiĢattan etkilenmiĢ, umut dıĢ borç ve krediye 

bağlanmıĢtır. Hükümet, 1990 yılında 2.300 milyon $‘ı bulan cari 

iĢlemler açığını, 1991‘de ise 1.500 milyon $ beklentisi içine girmesine 

sebep olmuĢtur  (Keesing‘s Record of World events, 1991:38503). 

Fakat burada belirtmemiz gerekir ki, Dünya Bankası yıllık raporuna 

göre, toplam geliĢmekte olan ülkelerin, 1990 yılı borç miktarı yaklaĢık 

olarak 1.341.000 milyon $ olarak tespit edilmiĢtir. Bu rakam 1989‘un 

rakamı olan 1.260.000 $‘dan % 6.3 daha fazla bir rakama tekabül 

etmektedir (Keesing‘s Record of World events, 1991:38254).   Ayrıca 

1989 sonu itibariyle % 2600‘leri bulan enflasyon, eski Yugoslavya‘nın 

kaldırabileceği bir yük değildir (Keesing‘s Record of World events, 
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1991:38503). 

 Federal hükümetin de önceliği enflasyonu kontrol altına alma 

çalıĢmaları olmuĢtur. Bu dönemde Ante Markoviç [2] tarafından 

uygulanan sıkı para politikası, biraz olsun umut vaat etmiĢ ve 1990 

sonunda % 121 aĢan enflasyon yakalanmıĢtır. 1991‘deki enflasyon 

hedefi % 70‘lerde tutabilmek olarak belirlenmiĢ, 1991‘in verileri 

dikkate alındığında ilk 5 ayda % 38.9 olması, enflasyonun düĢürülme 

umutları daha da artırmıĢtır. 1990‘ın ilk 5 aylık verisinde % 84.5‘e gibi 

bir rakamdan, 1991‘in ilk 5 ayında % 38‘ler yüzleri güldürmüĢtür. 

Fakat 8 Ocak 1991‘de, Sırp Finans skandalının ortaya çıkması ile tüm 

umutlu bekleyiĢ son bulmuĢtur. Skandalın içeriği, Aralık sonunda Sırp 

Ulusal Bankası, Yugoslavya Ulusal Bankası‘na onaylatmadan gizlice 

18.300 milyon Dinar‘ı (1.400 milyon ABD $), Sırp hükümetine kredi 

olarak vermesidir. Skandal olarak algılanmasındaki asıl sebep, kredinin 

veriliĢ tarzıdır. Kullanıldığı yerler; iĢletmeler ve tarım desteklenmiĢ, 

aylıkları ödemek için kullanılmıĢ, daha net bir ifadeyle ‗çökmek üzere 

olan Sırp ekonomisi‘ desteklenmiĢtir. 

Yugoslavya Federal devleti için, oldukça yüksek bir miktar 

olan bu rakam fark edildiğinde, Sırp Hükümeti‘nin federal finansal 

sistemi ve ekonomik reformu tehlikeye atmakla suçlanmasına neden 

olmuĢtur. Birçok nedenin yanı sıra asıl çekinilen nokta, illegal piyasaya 

sürmenin enflasyonu tetikleyebileceği ve Dinarın istikrarını tehdit 

edilmesidir. BaĢkent Belgrad‘taki Batılı Diplomatlar ‗sahtekarlığı‘, 

Yugoslavya‘nın kredibilitesi için ‗ölümcül hata‘ olarak tanımlarken, 

Federal Hükümet para akıĢını kontrol edemediğinin ispatı olarak da 

algılanmıĢtır (Keesing‘s Record of World events, 1991:37974). YSFC 

bütününü oluĢturan federe devletlerin iliĢkilerinin gergin olduğu bu 

dönemde skandal, diğer 5 federe devlet tarafından, ‗hırsızlık‘ olarak 

tanımlamıĢtır. Federal Hükümet, devletlerin ulusal bankaları üzerinde, 

kontrollerini artırma önlemlerini açıklamıĢ ve yapılana tepki 

göstermiĢtir. Ayrıca 1 Ocak 1991‘de Dinar, Alman Markı karĢısında % 

22.2 (DM1.00 = 9 Dinar) devalüasyona uğramıĢtır (Keesing‘s Record 

of World events, 1991:37974). Ante Markoviç‘inde açıklamalarında 

görüldüğü gibi bu zorunlu devalüasyon, 1990‘dan beri Alman Markı‘na 

sabitlenmiĢ olan konvertible, Dinarın ilk devalüasyon olmuĢtur.  



117 
 

Ekonomiyi düzeltme çabaları olumlu sonuç vermekten uzaktır. ĠĢsizlik 

1990‘da % 8.5 iken 1991‘de % 9.6 ‗ya yükselmiĢtir (Keesing‘s Record 

of World events, 1992:R100). Tüketici fiyatları zaten kırılmadan dolayı 

1990‘da % 588 gibi bir artıĢ yaĢamıĢ, ardından da 1991‘de % 118‘e 

yükselmiĢtir (Keesing‘s Record of World events, 1992:R100).ö 

 Eski Yugoslavya‘da, eskiden beri tartıĢma konusu olan fakat 

ekonominin kötüye gitmesiyle daha da sertleĢen konu, Yugoslav Halk 

Ordusu‘nun (YHO) federe devletlerden aldığı paydır. Hırvatistan ve 

Slovenya‘nın, Yugoslav Halk Ordusu‘na (YHO) ayırdıkları payı fazla 

bulmalarından dolayı, bütçe görüĢmelerine uzun süre katılmamıĢlardır. 

Harcamaların federal kalemini genellikle % 40 (hatta sübvansiyonlarla 

% 50 ) savunma, geriye kalan ise devlet yönetiminin çeĢitli 

kademelerinden oluĢmaktaydı (Keesing‘s Record of World events, 

1991:38503). Slovenya ve Hırvatistan‘ın orduya ayrılan paya itirazı 

yeni değildir, birçok kez itirazda bulunmuĢlardır. BaĢlıca sebebi ise, 

sanayisel geliĢmenin ve kiĢi baĢına gelirin YSFC içerisinde en yüksek 

olduğu bölgeler olduklarından, orduya aktarılacak payın kendilerinden 

oldukça yüksek oranda istenmesidir. 1991‘de ise itiraza neden olan % 

76‘lık kaynağın YHO‘ya ayrılmasıdır (Keesing‘s Record of World 

events, 1991:38685).  Burada, YHO‘ ya ayrılan payın büyük kısmı 

Yugoslavya Federal Bankasından karĢılanmakta, eyaletlerin katkısını 

azaltmak yoluyla orta yol bulunması çalıĢmalara göze çarpmaktadır. 

Ayrıca Yugoslavya Ulusal Bankası‘nın, 25 Aralık‘ta yeni Dinar‘ı 

piyasaya sürmesi dikkati çeken diğer husustur.  

 Hırvatistan ve Slovenya‘da ise, merkezden uzaklaĢmalar 

politik olduğu kadar iktisaden de görülmektedir. Hırvatistan Meclisi, bu 

dönemde Ġnsan hakları ve azınlık hakları gibi iki önemli konuyu 

oybirliği ile federe meclislerin geçirdiğine Ģahit olmaktayız. Aynı 

zamanda 23 Aralık tarihinde, kendi para birimi olan Hırvat Dinarı‘nı 

kamuoyuna tanıtmıĢtır (Keesing‘s Record of World events, 

1991:38685).  Ayrıca eski Yugoslavya ölçeğinde, federe devlet 

düzeyinde gerek sosyal gerek ekonomik faaliyetlerin de 1980‘lerin 

ikinci yarısında artığı görülmektedir. 1990 Mayısında, Tuna nehrinin 

geçtiği ülkeleri kapsayan bilgi alıĢveriĢi ve ekonomik iĢbirliği amaçları 

çerçevesinde kurulan birliktelik buna örnektir. Bu birlikte genellikle 
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ülkelerin ilgili bölgeleri veya eyaletleri yer almıĢ, Hırvatistan ve 

Slovenya, Bavyera, 4 Avusturya Lander‘ı, Bohemya, Slovakya, ilgili 

Macar ve Bulgar Vilayetleri, Romanya Bölgesi ve o dönem Sovyet 

Cumhuriyeti olan, Moldova bu birlik içerisindedir. Ekonomik ve 

siyasal yönü bir tarafa bırakılsa bile, oldukça yüksek değerde moral 

yönünün olduğu bir gerçektir. 

  Ekonomik kargaĢa paralelinde siyasi istikrarsızlık ve artan 

huzursuzluk, 1991‘in Nisanında 700.000 iĢçinin katıldığı ve II. Dünya 

savaĢından bugüne kadar Yugoslavya‘da yapılan en büyük grevle 

sonuçlanmıĢtır. Tekstil, deri ve metalurjik iĢçileri, 16 Nisan‘da gerek 

Sırbistan Hükümeti‘nin söz verdiği minimum aylığı Ocak ayından o 

tarihe kadar ödememesi, gerekse 1990‘ın sonunda kabul edilen yeni 

vergilerinin iptali için greve gitmiĢlerdir (Keesing‘s Record of World 

events, 1991:38164). Hükümetin ödemelerin gerçekleĢeceğine söz 

vermesi ve tartıĢmalı vergileri kaldırması sonucunda, grev ilerleyen 

günlerde sona ermiĢtir. Fakat ekonomi gerçekten kötü durumdadır. 

Ante Markoviç, 19 Nisan‘da Dinar‘ın % 30 devalüasyona uğradığını 

açıklamak zorunda kalmıĢtır. Kur‘un yeni hali 1 Alman Markı = 13 

Dinar olarak sabitlenmiĢtir. Markoviç, Federal Meclis‘te son 4 ay 

içerisinde 2‘inci büyük Devalüasyonun sebebini, son dokuz ayda aĢırı 

rakamlarda gerçekleĢen 5.400 milyon ABD $ eĢit Devlet harcamalarını 

dengeleme olarak göstermiĢtir (Keesing‘s Record of World events, 

1991:38164). Kısaca YSFC‘de 1991 ekonomik olarak devalüasyon, 

grev ve ayrıĢmadır. 

  

3. Eski Yugoslavya‟da Seçimler ve Milliyetçilerin Ġktidara 

Gelmesi 

 Ayrılık fikirleri ve telaffuzu, uzun zamandır eski 

Yugoslavya‘da düĢünsel anlamda vardır. Hatta 1989 senesinde 

Yugoslavya‘yı oluĢturan federe parlamentoların aldıkları bazı 

kararlarda, bağımsızlık talepleri görülmüĢtür. 1990 Martı ise, Merkezi 

Yugoslav Hükümeti ile federal eyaletlerin iplerinin tam olarak gerildiği 

zaman olmuĢtur. Tahmin edileceği üzere, eski Yugoslavya‘yı bir arada 

tutan en büyük etken ideolojidir ve bu ideolojik birliğin temelinde de 

komünistler vardı. 1990 yılında yapılan Yugoslavya Meclisi 
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seçimlerinde, Nisan‘da Slovenya ve Mayısta Hırvatistan‘da komünistler 

hezimete uğramıĢtır (Keesing‘s Record of World events, 1991:38502). 

Kasım‘da Sırbistan ve Aralık‘ta ise Karadağ‘da komünistlerin galip 

gelmesine rağmen, Bosna-Hersek ve Makedonya‘da ise milliyetçi 

hükümetler sandıktan çıkmıĢtır (Keesing‘s Record of World events, 

1991:38502). Seçim sonuçları federal milliyetçiliğin, eski Yugoslav 

bütününe galip geldiği anlamında yorumlanabilir. 

Ekonomik ve politik yönden, oldukça sıkıntılı dönemde 

istenmeyen tek Ģey, yönetimde olan kiĢiler bazında yapılan 

açıklamalarla gerilimin artırılmasıdır. 1991‘in ilk aylarında bu 

‗eksiklik‘, Miloseviç‘in tarafından doldurulmuĢtur. Yugoslavya gibi 

etnik yönden homojen olmayan ve farklı etnik grupların sınırlarının 

ayrılmasının zor olduğu bir ülkede, yönetim kademesinden gelen sert 

açıklamalar tansiyonu yükselmiĢtir. Bu sertleĢmenin sonucunda, gerek 

Yugoslavya‘da ve gerek ülke dıĢında beliren görüĢ, ‗Yugoslavya‘yı 

sadece askeri güç ayakta tutabilir‘ olmuĢtur (Keesing‘s Record of 

World events, 1991:38081) . DüĢüncenin çıkıĢ noktası,  gerek içte 

gerekse dıĢta yaĢanan son geliĢmeler ve özellikle Doğu Bloğu‘nda 

yaĢanan çatlamalar dır. Genel kanı, Yugoslavya‘yı oluĢturan herhangi 

Federe Cumhuriyet bağımsızlık yönünde bir adım atarsa, Miloseviç‘in 

yanına YHO‘yu alarak, bağımsızlık yönünde adım atanları ve 

destekleyenleri cezalandıracağı yönündedir (Keesing‘s Record of 

World events, 1991:38081). Miloseviç‘in tehditkar tutumu ve buna 

karĢın tehlikenin göze alındığının sinyali, Slovenya Devlet Bakanı 

Milan Kucan‘ın konuĢmasına da yansımıĢtır; ‗Eğer Ordu eyaletlerin 

politik iliĢkilerine karıĢmak için bahane üretiyorsa, Slovenya 

Federasyondan derhal ayrılacaktır‘ (Keesing‘s Record of World events, 

1991:38081). Bu eski Yugoslavya‘dan tek taraflı kararla ayrılabileceği 

tehdidini, Slovenya Parlamento sözcüsü de Kucan‘ı destekleyen bir 

açıklamada bulunmuĢtur. Hırvatistan devlet BaĢkanı Franjo 

Tudjman‘dan da, Mart‘ta baĢlayan Anayasa krizini çözümünün 

baĢkanlık seviyesinde tartıĢma önerisiydi ki, bu bile ayrılmanın 

verilerinden biri olarak adlandırılabilir.  

 Federal Devlet BaĢkanı Ante Markoviç (Hırvat), 20 Aralık 

1991‘de, 1992 bütçesini protesto ederek istifa etmiĢtir (Keesing‘s 
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Record of World events, 1991:38685). Sebebi ise bütçenin % 81‘inin 

YHO‘ya pay olarak ayrılması gösterilmiĢtir. Ardından Federal DıĢiĢleri 

Bakanı‘da bütçe görüĢmeleri sırasında güvenoyu vermeyecek ve 

istifasını sunacaktır. 13 Aralık‘ta Bosna-Hersek Parlamentosu, 

kendilerinin de sandalyeye sahip oldukları Federal Meclise katılmama 

kararı almıĢlardır. Hırvatistan ve Slovenya‘da, Bosna-Hersek‘in 

tutumuna paralel olarak, Sırbistan Demokrat Partisi‘nin savaĢ 

ekonomisini boykot amacıyla temsilcilerini Federal Meclisten 

çekmiĢlerdir. Ardından bu sayılan devletlere bir destekte 

Makedonya‘dan gelmiĢtir. Dönemin özeti Hırvat Lider Stephan 

Mesic‘in konuĢmasına yansıyacaktır ‗Yugoslavya daha fazla var 

olamayacaktır‘(Keesing‘s Record of World events, 1991:38685).  

 

Sonuç 

I. Dünya SavaĢı, Osmanlı Ġmparatorluğu ve Avusturya 

Ġmparatorluğu‘nun sonunu getirirken, Balkanlarda yeni devletlerin 

doğması ile sonuçlanmıĢtır. Fakat oldukça uzun bir süredir bağımsız 

olarak yaĢama fırsatı bulamamalarının da etkisiyle devlet gelenekleri 

kısıtlı olan ve bölgenin özelliğine paralel olarak homojen bir bütün 

oluĢturamayan bu ülkeler, gerek 1918-1941, gerekse 1945-1989‘da iki 

kez bir bütün olmayı denemiĢlerdir. Bu bütünleĢme ve aynı çatı altında 

kalma çabası, bazı dönemlerde (özellikle Tito dönemi 1945-1980) hem 

iç hem dıĢ politikada ses getirecek düzeyde baĢarıyı yakalamıĢtır.  

Uluslararası siyasal sistemde yaĢanan ve Eski Yugoslavya 

içinde de yansımalarını bulan etkenler göz ardı edilmemekle birlikte, 

ülkede yaĢananları sadece bu yönüyle açıklamak yeterli değildir. Eski 

Yugoslavya‘nın kendi içerisinde barındırdığı ve üzerinde durulması 

gereken birçok gerçeği vardır. Öncelikle etnik farklılık, ülkenin 

kuruluĢundan beri etkisini korumuĢ ve aĢılamamıĢtır. Dini çeĢitlilik ve 

aynı din içerisinde de olsa farklı kültürler, dil farklılığı gibi 

kuruluĢundan bu yana insanları ayıran farklılıklar da mevcuttur. Ülke 

içerisindeki ekonomik geliĢmiĢliğin asimetrik oluĢu büyük bir problem 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu etken, okur-yazar oranından bebek 

ölüm oranına, iĢsizlikten satın alma gücüne kadar birçok bakımdan 

ülkenin doğu ve batısını ayırmaktadır. Bu ayrımın aynı ülke 
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içerisindeki insanların beklentilerini ve kültürlerini de etkilediği 

söylenebilir. Alım gücü yüksek ve iĢsizlik sorunu düĢük Sloven ve 

Hırvatlar, Batı Avrupa kültürünü yansıtırken, Sırp ve BoĢnakların Orta 

Avrupa ve Balkan kültürüne yakın oldukları kolayca 

gözlemlenebilmektedir. Ayrıca eski Yugoslavya Yönetim sistemi de, 

Anayasal yapısı ve geleneği ile bütünleĢtirici olmaktan uzaktır. 

Çözülmenin anlaĢıldığı ve geri dönüĢün olmadığı bir zamanda, 

yapılmaya çalıĢılan reform adı altındaki Anayasal değiĢiklikler de bu 

gerçeğin fark edilmesidir.  
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ÖZET 

Britanyalı Marksist tarihçi Eric Hobsbawm (2001)  1930‟ların 

bunalımlı yılları hakkında yazdığı yorumunda “Büyük Çöküş'ün yol açtığı 

felaket ve yönsüzlük duygusunun işadamları, ekonomistler ve politikacılar 

arasında kitleler arasındaki benzer duygulardan daha büyük” olmasına dikkat 

çeker. Benzer bir yorum yaşamakta olduğumuz 2010'ların bunalımlı yılları 

için de yapılabilir. Bugün de bir dizi felaketle boğuşan kitleler, umutsuzluk ve 

karamsarlık içinde yönlerini kaybetmiş görünmektedirler. Ancak, onlardan 

daha umutsuz, daha karamsar ve yönlerini daha çok kaybetmiş olanlar aslında 

“işadamları, ekonomistler ve politikacılar” da olabilir. Güney Kore'nin 

başkenti Seul'da Kasım 2010‟da düzenlenen G20 zirvesinden yansıyan 

görüntüler birçok farklı açıdan olabileceği gibi bu şekilde de yorumlanabilir. 

Bu çalışma Seul'de yapılan G20 zirvesi sonrası küresel politik iktisadi 

gelişmelere bu yaklaşımla alışıldık söylem dışı bir yorum denemesidir. Diğer 

bir deyişle amacımız, var olan bazı sorulara yanıt vermek değil, daha önce 

sorulmadığını düşündüğümüz bazı yeni sorular sormaktır. Sorularımızı, ABD 

Merkez Bankasının Seul zirvesinden az önce başlattığı İkinci Nicel 

Kolaylaştırma, ABD Başkanı Obama‟nın Seul‟de yaptığı açıklamalar, 

Uluslararası Para Fonunun Şubat 2010‟dan beri yükselen piyasa ülkelerine 

yaptığı sermaye denetimi çağrıları,  Türkiye Cumhuriyeti Yönetiminin bu 

çağrılara verdiği yanıtlar ve Seul zirvesini izleyen bir ay süresince 

                                                           
9
 Bu çalıĢma BirGün gazetesinde 16 Kasım – 22 Aralık 2010 tarihleri arasında 

yayınladığımız bir dizi güncel makaleden uyarlanmıĢtır. 
10
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11
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gözleyebildiğimiz benzeri gelişmeleri irdeleyerek sormaya çalışıyoruz. Temel 

savımız, Seul sonrasında son otuz yıldır finans sektörünü önceleyen iktisat 

politikalarının bırakıldığı ve artık reel sektörü önceleyen devlet politikalarına 

geçilmiş olan yeni bir dönemin başladığıdır. Ancak, bu yeni politikaların artık 

miadını doldurmuş Keynesciliğe bir geri dönüş olamayacağını ve geçilenin 

zaman içerisinde kendisini tanımlayacağını savunuyoruz. 

 

GiriĢ 

Britanyalı Marksist tarihçi Eric Hobsbawm (2001) 1930‘ların 

bunalımlı yılları hakkında yazdığı bir yorumda, ―Büyük ÇöküĢ‘ün yol 

açtığı felaket ve yönsüzlük duygusunun, iĢadamları, ekonomistler ve 

politikacılar arasında kitleler arasındaki benzer duygulardan daha 

büyük‖ olmasına dikkat çeker. Benzer bir yorum yaĢamakta olduğumuz 

2010‘ların bunalımlı yılları için de yapılabilir. Bugün de bir dizi 

felaketle boğuĢan kitleler, umutsuzluk ve karamsarlık içinde yönlerini 

kaybetmiĢ görünmektedirler. Ancak, onlardan daha umutsuz, daha 

karamsar ve yönlerini daha çok kaybetmiĢ olanlar aslında ―iĢadamları, 

ekonomistler ve politikacılardır‖. Güney Kore‘nin baĢkenti Seul‘de 

düzenlenen son G20 zirvesinden yansıyan görüntüler, birçok farklı 

açıdan olabileceği gibi, bu Ģekilde de yorumlanabilir. Bu yazıda 

ayrıntılarıyla tartıĢacağımız gibi, Seul sonrası döneme post-liberal 

dönem denebilir. 

Günümüzde politikacılar, iĢadamları ve ekonomistlerin 

kitlelerden daha derin bir karamsarlık ve yönsüzlük içine düĢmelerinin 

sebebi Hobsawm‘ın 1930‘lu yıllara dair yorumunun devamında sanki 

bugün için yazılmıĢ gibi ortaya konulmaktadır: ―  . . . , yoksul insanlar 

kendi mütevazı ihtiyaçlarının karĢılanacağını daima umut edebildikleri 

için bu beklenmedik [felaketlere] siyasal bir çözüm bulunacağından –

solda ya da sağda- kuĢkuları yoktu. Ekonomik konularda karar alanların 

kehanetini böylesine dramatik hale getiren, eski liberal ekonominin 

çerçevesi içinde herhangi bir çözümün olmayıĢıydı.‖ Seul‘dan sonra, 

bizlerin de benzer bir tablo ile karĢı karĢıya olduğumuz ortaya 

çıkmıĢtır. 

Devlet baĢkanları ile politikaların oluĢturulması ve 

uygulanmasından sorumlu bürokrat ve teknisyenlerin Seul‘da dile 

getirdikleri ―kehanetlerini‖ yakından izleyenler, son üç yılda 
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yaĢadıklarımızdan daha zor günlerin hızla yaklaĢmakta olduğunu 

anlamakta güçlük çekmemiĢ olmalılar. Devlet baĢkanlarının 

demeçlerini Hobsbawm‘ın diline tercüme edersek, ortaya çıkan tablo 

Ģu: Eski liberal ekonomi modeli artık çalıĢmamaktadır. Liberalizm 

etkinliğini yitirmiĢ, bir tür devletçi ekonomi modeli beklenmedik bir 

Ģekilde fiili olarak hâkim hale gelmiĢtir. Politikacıların sözleri 

(liberalizm) ile özleri (devletçilik) artık bir ve aynı Ģeyler değildir. Bir 

baĢka deyiĢle, politika ideolojiden kopmuĢ, bu ikisi karĢıtlık içeren 

çeliĢkili bir iliĢki içine girmiĢtir. 

G20 zirvesini takiben düzenlenen APEC zirvesinde söz ile öz, 

ideoloji ile politika birbirlerine yakınlaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. APEC 

zirvesinde ABD baĢkanı, hiçbir devletin ulusal krizini ABD‘yi ihracat 

pazarı olarak kullanıp, aĢabileceğini ümit etmemesini salık vermiĢtir. 

Bu sözler daha düne kadar liberalizmin yılmaz savunucusu 

görünümünde olan bir devletin baĢkanı tarafından söylenmiĢtir. 

Uluslararası büyük medya ile temkinli iĢ dünyası temsilcileri ve 

tanınmıĢ ekonomistler, bu trajik dönüĢümü ince analizlerle 

yumuĢatmaya çalıĢmıĢlarsa da, bundan böyle geleceğimizin serbest 

piyasanın görünmez elinde değil, devletlerin görünür elinde olduğunu 

ilan etmiĢlerdir. 

ĠĢte bu yazıya temel teĢkil eden soru bu gözlemle doğrudan 

bağlantılıdır. AĢağıda değiĢik açılardan yanıt aramaya çalıĢtığımız asıl 

mesele Ģudur: günümüzün iktisadi sorunları ―eski liberal ekonominin 

çerçevesi‖ içinde kalınarak neden çözülememektedir? Dünya tarihinin 

son otuz yılına damgasını vuran liberalizm, bugün neden herhangi bir 

umut verememektedir? Bu soruları yanıtlamak her Ģeyden önce dünya 

kapitalizminin merkezi ABD‘nin hâlihazırdaki iktisadi koĢulları 

hakkında genel bir tespitten yola çıkılmasını zorunlu kılar. Bizce, 

ABD‘de bugün için aĢılması gereken temel sorun deflasyon yani 

fiyatların düĢüĢe geçmesiyle tetiklenen bir durgunluk durumudur. 

Dolayısıyla ABD‘nin önümüzdeki dönemlerde ideolojik ve politik 

olarak devlet müdahalesiyle reel sektörü canlandırma giriĢimine daha 

fazla yönelmek zorunda kalacağı beklenmelidir. Bir baĢka deyiĢle, 

yakın bir gelecekte liberalizm bugün olduğundan daha sorunlu bir 

politikaya dönüĢecektir. Kısacası, giderek bir zorunluluğa dönüĢmekte 
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olan bu eğilim kaçınılmaz olarak mali sektörün reel sektöre kaynak 

aktarmasını sağlayacak politik koĢulların yaratılmasını gündeme 

getirmektedir. Obama‘nın G20 ve APEC zirvelerinde söyledikleri bu 

sürecin Ģimdiden baĢladığına iĢaret etmektedir.  

 

Görünmez Elin Altın Dönemi 

Bu noktada bunalımlı yılların öncesine dönersek, o günlerde 

ABD ve Çin baĢta olmak üzere dünya ekonomisinin geri kalan kısmının 

arasında belli bir mekânsal iĢ bölümünün var olduğunu görebiliriz. 

ABD, yine baĢta Çin olmak üzere dünyanın geri kalanından mal ithalatı 

yapmakta, sürekli ticaret açıkları vermekte, Çin ve diğer ticaret fazlası 

veren ekonomiler ABD‘den devlet tahvilleri almaktadır. Kısacası, ABD 

dıĢ dünyadan sürekli borçlanmaktadır. ABD‘de ithalat talebi, mali 

sektörün yarattığı kredi geniĢlemesinin sonucunda oluĢan konut ve 

Ģirket değerlerinin yapay olarak ĢiĢirilmesiyle canlı tutulmaktadır. ABD 

ekonomisinin büyümesini ve dolayısıyla ithalatını sürdürülebilmesi 

borç geniĢlemesini sürdürebilmesine bağlıdır. ĠliĢkinin diğer yüzündeki 

Çin baĢta olmak üzere ticaret fazlası veren diğer yükselen ekonomilerin 

büyümesini sürdürebilmesi de sonuç olarak bu koĢula bağlıdır. Verili 

iktisadi iliĢkinin sürdürülebilmesi içinse, liberalizmin sadece sözde 

değil, özde de benimsenmesi gereklidir. IMF, bu misyonu baĢarmak 

amacıyla neoliberal politika seçeneklerini koĢulsuz savunmaktadır. 

Bunlar arasında en öne sırada hiç kuĢku yok ki, sermaye hareketlerinin 

serbestleĢtirilmesi gelmektedir. Çin ve diğer fazla veren yükselen 

ekonomiler IMF‘nin önderlik ettiği liberal ekonomi modeline destek 

verir görünmektedirler.  

Ancak, dönem – yine Hobsbawm‘dan bir sözcük kullanarak 

ifade edersek – ―aĢırılıklar‖ dönemidir. Toplumların bekası görünmez 

ele tümüyle teslim edilmiĢ, baĢta ABD olmak üzere dünya genelinde 

trilyonlarca dolar değerinde borç yaratılmıĢtır. Bu büyüklükte bir dolar 

geniĢlemesi doların değerinin düĢeceği yönünde bir beklenti 

oluĢturmuĢtur. Ne var ki, garip bir Ģekilde, ABD dıĢındaki dünyada 

dolar rezervleri artırılmaya devam etmektedir. En çarpıcı ve belirleyici 

olan koĢul Çin‘in kesintisiz ABD devlet borçlarını almayı 

sürdürmesidir. ABD ve Çin arasındaki bu iliĢki o kadar istikrarlıdır ki 
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bu durumu gözleyenler ABD‘nin borçlanması temelinde oluĢmuĢ 

bulunan ―dengenin‖ ilelebet süreceğine dair boĢ bir inanç 

geliĢtirmiĢledir.  

 

Görünmez Elin Ġktidarı Sarsılıyor 

2007 yılı söz konusu boĢ inancı sarsan bir takım geliĢmelere 

tanıklık etmiĢ, 2008 yılında ise umut yerini büyük bir güvensizliğe 

bırakmıĢ, batan yatırım bankalarının kurtarılması neticesinde boĢ inanç 

2009‘da bir nebze tazelenmiĢ, ancak 2010‘un sonuna doğru güvensizlik 

tekrar belirmiĢ ve bunalımın daha henüz aĢılamadığı ayan beyan 

konuĢulur olmuĢtur. Bu evrimsel sürecin her noktasında belirleyici 

olan, ABD‘nin iktisadi durumudur. ABD‘de iĢler kötüye gidince, boĢ 

inanç sarsılmakta, tersi durumda, güven artmakta, boĢ inanç 

tazelenmektedir. Burada sözünü ettiğimiz boĢ inanç, hiç Ģüphesiz, 

liberalizme olan bir tür dinsel inançtır.  

Bundan sonrasını, Irving Fischer‘in Econometrica dergisinde 

1933 yılında yayınlanmıĢ ―Büyük Depresyonların Borç-Deflasyon 

Teorisi‖ (Fisher, 1933) baĢlıklı klasik makalesindeki görüĢlerine 

dayanarak yorumlayalım. Fischer‘e göre, borç ve deflasyon arasındaki 

iliĢki ekonomik faaliyetlerin yavaĢlamasını, yani iĢsizliğin ve iflasların 

yükselmesini bir dizi mantıksal nedene dayanarak açıklayabilmektedir. 

Diyelim ki, bugün olduğu gibi ekonomide aĢırı miktarda bir borç stoku 

birikmiĢ olsun. Böyle bir ekonomide borç verenlerin ya da borç 

alanların ya da her ikisinin birden herhangi bir nedenden dolayı 

ürkmesi ile tetiklenen, borçların tasfiyesi (likidasyon) sürecine 

girilebilir. Borçların likidasyonu, haciz yoluyla ele geçirilen ya da 

halihazırda elde tutulan varlıkların (mesela konutların) likit olmayan 

piyasalarda (mesela konut piyasasında) satıĢına yol açabilir. Bu 

satıĢlardan elde edilen likitle banka kredilerinin ödenmesi bir süre 

devam eder. Bu süreçte paranın dolaĢım hızı yavaĢlarken, banka 

mevduatlarında ve bunlardan türeyen parada bir azalma yaĢanır. Bu 

eğilim, fiyat düzeyinin (örneğin, konut fiyatlarının ortalama düzeyinin) 

düĢmesine, dolayısıyla paranın değerinin yükselmesine yol açar. Eğer, 

bu durumu tersine çevirecek bir geliĢme olmazsa, fiyatların düĢmesi 

Ģirketlerin net değerinde bir düĢmeye neden olur. Net değerleri düĢen 
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Ģirketler hızla iflas etmeye baĢlarlar. Bu süreçle paralel olarak 

Ģirketlerin karları düĢmeye devam eder. Kapitalist bir ekonomide 

karların düĢmesi, yatırımların, üretimin ve istihdamın düĢmesiyle 

sonuçlanır. Süreç boyunca yükselmekte olan güvensizlik, kötümserlik 

ve korku, paranın piyasadan daha fazla çekilmesine, dolaĢım hızının 

daha da düĢmesine yol açar. Bütün bunlar olurken, reel faizler yükselir, 

durgunluk piyasa aktörlerinin giriĢimleriyle çözülemeyecek bir 

aĢamaya eriĢir. ĠĢte böylece liberalizm iĢlemez hale gelir.  Dolayısıyla 

devletin görünür elinin devreye girmesi genel bir beklenti düzeyine 

yükselir. Bugün ABD‘nin durumu Fischer‘in çizdiği tabloyla 

benzerlikler içermektedir. 

 

Görünür El KurtuluĢ Yolu Arıyor 

ABD‘de deflasyonist bir sürecin yaĢanmakta olduğu çeĢitli 

kesimler tarafından dillendirilmektedir. Konut fiyatlarındaki 

durdurulamayan düĢüĢ, bu genel eğilimin belki de en önemlisi 

göstergesidir.  Buna durdurulamayan Ģirket iflaslarını da ekleyince, 

Fischer‘in teorik dünyasıyla ABD ekonomisinin gerçek dünyası 

arasında ciddi paralellikler olduğu anlaĢılmaktadır. Dahası buna Ģunlar 

da eklenebilir: Epeyce bir zamandır ABD‘de paranın dolaĢım hızı 

yavaĢlıyor, yatırımlar ve tüketim artıĢa geçmiyor. Ġstihdam artıĢı 

iĢsizlik sorununu çözmeye yetmiyor. Bankalar Ģirketlere ve tüketicilere 

kredi açma konusunda isteksizliklerini sürdürüyorlar. Sonuçta ABD 

güçlü bir büyüme evresine bir türlü girememiĢ oluyor. Bu sonuç, 

sadece 2008-2009 yılları arasında gerçekleĢtirilen banka kurtarma 

operasyonlarının değil, liberalizmin de çalıĢmadığına iĢaret ediyor.   

 

Keynescilik Geri mi Dönüyor? 

Bu bağlamda, Obama yönetiminin mali sektörü değil de reel 

sektörü önceleyen bir ekonomi modeline geçiĢ denemesi içinde 

olabileceğini, IMF ve ABD Hazinesi‘nin, 1970‘lerden yakın zamana 

değin neredeyse her koĢulda karĢı oldukları sermaye hareketlerinin 

denetlenmesi fikrine, son bir yıldır olumlu baktıklarını, dahası liberal 

ekonomi modeliyle taban tabana zıt olan bu iktisadi görüĢü ayan beyan 

yüreklendirmekte olduklarını anımsamakta fayda var. Sermaye 
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hareketlerinin denetlemesinin ABD mali sektörünün, yani Wall 

Street‘in, iĢine gelmeyeceği açıktır. G20 Seul zirvesi sonrasında baĢta 

Güney Kore olmak üzere, aralarında Ģimdilik Türkiye‘nin bulunmadığı, 

irili ufaklı birçok devletin sermaye hareketleri üzerindeki denetimlerini 

sıkılaĢtırmaya baĢladıkları da, geliĢmeleri yakından izleyenlerin 

malumudur. Kısacası, hem ABD‘deki hem de dünyadaki son 

geliĢmelerden liberal ekonomi modelinden uzaklaĢılmakta olduğu 

izlenimi edinilmektedir. 

Daha önce belirttiğimiz gibi, biçimlenmekte olan Seul sonrası 

döneme Ģimdilik, liberalizm sonrası anlamına gelen, post-liberalizm 

adını veriyoruz. Benzer Ģekilde, ABD‘nin uygulamaya çalıĢtığını 

düĢündüğümüz muhtemel ekonomi modeline de Ģimdilik post-liberal 

ekonomi modeli diyeceğiz. Model yaĢama geçirilebilirse, nasılsa kendi 

adını bulacaktır. Peki, ABD‘nin durgunluktan çıkmak umuduyla 

denemek niyetinde olduğu izlenimi veren bu ekonomi modeline neden 

post-liberal ekonomi modeli diyoruz da, pek çoklarının ilk elde aklına 

gelebileceği gibi, Keynesci ekonomi modeli demiyoruz? Sorunun kısa 

yanıtı, bugün ABD‘de denenmeye çalıĢıldığı izlenimi veren ekonomi 

modeline Keynescilik demenin anakronizm, yani bir Ģahıs ya da olayı 

gerçek devrinden baĢka bir tarihte varmıĢ gibi gösterme hatası, 

olacağıdır. Sorunun uzun yanıtı ise, Keynesci ekonomi modelinin kısa 

bir özetini gerektiriyor.  

 

Keynesci Ekonomi Modeli 

Keynesci ekonomi modeli, yirminci yüzyıla damgasını vurmuĢ 

birkaç iktisatçıdan biri olan Keynes‘in, 1929 yılında baĢlayıp ikinci 

dünya savaĢının ilk yıllarına dek süren Büyük Bunalıma çözüm olarak, 

1936 yılında yayınladığı ―Ġstihdamın, Faizin ve Paranın Genel Teorisi‖ 

adlı kitabında, önerdiği ekonomi modelidir. 2007 finansal kriziyle 

baĢlayan ve içinden geçmekte olduğumuz dönemin Büyük Bunalım 

dönemiyle benzer yanı, bugün olduğu gibi o gün de yaĢanan talep 

yetersizliği ya da, bir baĢka deyiĢle, eksik-tüketim sorunu olduğu ileri 

sürülebilir.  Bir baĢka benzerlik ise, yukarıda da belirttiğimiz üzere, 

bugün olduğu gibi o gün de yaĢanan borç-deflasyonu sorunudur ki 

belirttiğimiz gibi her iki dönemde de yaĢanan eksik-tüketimin, en 
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azından görünen, nedeni borç-deflasyonudur. Büyük Bunalımda ve 

baĢka benzer dönemlerde, özel sektörün üretken yatırımlar yoluyla 

istihdamı ve dolayısıyla tüketici gelirlerini, artırarak eksik-tüketim 

sorununu çözemeyeceğini öngören Keynes, çözüm olarak ekonomiye 

devlet müdahalesi gerekliliğini savunup, devletin para ve maliye 

politikaları yoluyla ekonomiyi canlandırmasını önermiĢtir.   

Keynes‘in önerdiği çözüm kısaca Ģudur: devlet bir yandan para 

politikası yoluyla faizleri düĢürerek hem tüketiciye, hem de üreticiye 

ucuz kredi olanağı sağlarken, diğer yandan maliye politikasını 

kullanarak altyapı yatırımlarıyla istihdamı ve dolayısıyla gelirleri 

artırır; artan gelirler ve ucuz kredi, talebi; artan talep ve ucuz kredi, 

üretimi; artan üretim, istihdamı ve dolayısıyla gelirleri artırır; ve 

böylelikle büyüyen ekonomi birkaç çevrim sonrasında düze çıkar. 

Keynesci ekonomi modelinin amacı özel sektörü bir yana itip, 

ekonomiyi devlete teslim etmek değildir. Tam tersine, modelin amacı 

ölmeye yatmıĢ özel sektörü devlet eliyle hayata döndürmektir. Büyük 

Bunalımın son yıllarında uygulanmaya baĢlanan Keynesci ekonomi 

modeli, yalnızca ikinci dünya savaĢı sırasında değil, 1945-1973 savaĢ-

sonrası dönemde de kullanılmıĢ, 1973 Arap-Ġsrail savaĢıyla tetiklenen 

petrol fiyatlarındaki hızlı artıĢ sonrasında baĢlayan stagflasyon, yani 

ekonomik büyümesiz enflasyon, döneminde, soruna çözüm olmak bir 

yana sorunu daha da derinleĢtirdiğinden, miadını doldurup tarih 

sahnesinden çekilmiĢtir. 

 

1930‟ların Büyük Bunalımından ÇıkıĢta SavaĢın Önemi 

Geçerken belirtmekte yarar olabilir: Büyük Bunalımdan çıkıĢa 

yardımcı olan en önemli etkenler arasında, ikinci dünya savaĢının 

yarattığı özel koĢullar altında, ABD‘de devlet harcamalarının 

görülmedik ölçekte artırılabilmiĢ olması gelir. Nobel ödüllü iktisatçı 

Paul Krugman‘ın ―2010‘da 1938‖ baĢlıklı 5 Eylül 2010 New York 

Times yazısında da altını çizdiği gibi, dönemin ABD baĢkanı Roosevelt 

ve hükümeti, politik baskılar nedeniyle 1937‘de devlet harcamalarını 

önce yavaĢlatmak zorunda kalmıĢ, ancak 1939‘da ikinci dünya 

savaĢının baĢlamasıyla siyasi olarak meĢrulaĢtırabildikleri askeri 

harcamalar sayesinde pek fazla tepki görmeden – hem de öncesinden 
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daha büyük meblağlarda olmak üzere – yeniden artırabilmiĢtir. Bu 

anlamda, savaĢ, ABD kapitalizminin bunalımı aĢmasında önemli bir 

kaldıraç iĢlevi görmüĢtür. (Bu tarihsel deneyimin incelenmesinden 

türetilebilecek bakıĢ açısının,  bugünün ABD‘sini ve dolayısıyla dünya 

kapitalizmini yorumlamakta nedenli önemli olabileceğini aĢağıda 

tartıĢıyoruz).      

 

1930‟ların Büyük Bunalımı Günümüzün Bunalımından 

Neden Farklıdır? 

 Gelelim 2007 finansal kriziyle baĢlayan ve içinden geçmekte 

olduğumuz dönemle Büyük Bunalım dönemi arasındaki önemli farka. 

Yine Paul Krugman‘ın ―Üçüncü Bunalım‖ baĢlıklı 27 Haziran 2010 

yazısında da teslim ettiği gibi, yaĢamakta olduğumuz bunalım, 1929‘da 

baĢlayan Büyük Bunalımdan daha çok, ondan bir önceki – Krugman‘ın 

Uzun Bunalım dediği – 1873‘de baĢlayan bunalıma benzemektedir. Bu 

üç bunalımın ortak paydası yukarıda belirttiğimiz eksik-tüketim sorunu 

gibi görünmekle birlikte, Büyük Bunalımı diğer ikisinden ayıran en 

önemli yan,  öncesinde birinci dünya savaĢının, sonrasında ise ikinci 

dünya savaĢının yol açtığı yıkımlar nedeniyle, bu dönemde dünya 

ölçeğinde ciddi bir arz fazlalığı ya da aĢırı-üretim sorunu 

bulunmamasıdır. Dolayısıyla, ikinci dünya savaĢı süresinde ve hemen 

sonrasında yapılan devlet harcamaları, ölmeye yatmıĢ özel sektörü 

hayata döndürerek üretime dayalı sermaye birikim sürecini geri 

getirmeyi baĢarabilmiĢtir.  Uzun Bunalım dönemini bir yana bırakıp 

bugüne baktığımızda görünen ise, bugün ABD‘de ve dünyada 

yaĢanmakta olan eksik-tüketim sorununun, öncesinde yaĢanmıĢ ve hala 

sürmekte olan dünya ölçeğindeki aĢırı-üretim ve aĢırı-birikim 

sorunundan kaynaklanmıĢ olduğudur.   

 

Günümüzün Post-Liberalizmi Neden Keynesciliğe Geri 

DönüĢ Değildir? 

 Hiç Ģüphesiz, aĢırı-üretim sorunu, 1945 sonrası dönemde 

ABD‘nin yanı sıra önce 1960‘lardan baĢlayarak Avrupa‘nın, 1970‘ler 

sonrasında ise Asya‘nın, kapitalist rekabet koĢulları altında, birer 

üretim üssü olarak ortaya çıkmalarının doğrudan bir sonucudur. Yalnız, 
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bu süreçte sadece aĢırı-üretim sorunu değil, aĢırı sermaye birikimi 

sorunu da, baĢta ABD‘de olmak üzere, kapitalizminin hâlihazırda 

yaĢanmakta olan bunalımının önkoĢullarını yaratmıĢtır. AĢırı sermaye 

birikimi, ortalama kar oranının altında bir karlılıkta üretim yapmak 

durumunda olan çok sayıda iĢletmenin, yani üretim kapasitesinin, 

ortaya çıkmıĢ olması anlamına gelir. Dolayısıyla bugünün dünyasında, 

Keynesciliğin uygulandığı dönemden farklı olarak, sadece ölmeye 

yatmıĢ değil, ölmüĢ birçok reel sektör iĢletmesi de bulunmaktadır. 

Bunların büyük bir çoğunluğu ise ABD‘dedir. Kısacası, ABD‘de 

devreye sokulmaya çalıĢıldığını düĢündüğümüz liberal modelden sapan 

ve henüz biçimlenmekte olan mevcut ekonomi modeline bakarak, 

Keynescilik geri dönüyor demek mümkün görünmemektedir. ġu anda 

söylenebilecek olan, daha öncede vurguladığımız gibi, post-liberal bir 

ekonomi modelinin inĢasına çalıĢıldığıdır.  

 

Ġkinci Nicel KolaylaĢtırma ve DüĢündürdükleri 

Obama yönetiminin mali sektörü değil de reel sektörü 

önceleyen bir ekonomi modeline geçiĢ denemesi içinde olabileceğine 

dair sezgimiz,  ABD Merkez Bankası BaĢkanı Benjamin Bernanke‘nin 

devreye sokulabileceğini aylarca önceden duyurduğu Ġkinci Nicel 

KolaylaĢtırmayı – G20-Seul Zirvesiyle eĢzamanlı olarak – 12 Kasım 

2010‘da baĢlatmasının nedenlerini ana-akım ekonomi medyasındaki 

görüĢlerden oldukça farklı bir anlamda yorumlamamızdan 

kaynaklanıyor. Yorumumuza geçmeden önce Ġkinci Nicel 

KolaylaĢtırmanın ne olduğunu kısaca tanımlayalım. Bunun için ise, 

ABD‘deki isimleri anlaĢılamayacak denli kısaltma geleneğini takip 

ederek, biz de iki kısaltma yapalım: ABD Merkez Bankası‘na, oradaki 

kısaltılmıĢ ismiyle, Fed, Ġkinci Nicel KolaylaĢtırmaya ise, NK2 diyelim. 

ABD‘de bizim NK2 dediğimize, QE2 deniyor. 

 

Ġkinci Nicel KolaylaĢtırma (NK2) Nedir? 

NK2 aslında gösterdiğinden çok gizlediği ile anlamını kazanan 

bir terim. NK2, Fed‘in ABD Hazinesi‘ne uzun dönemli borç vermesinin 

saklı adı. BaĢka bir deyiĢle, NK2, Fed‘in,  liberal iktisat ideolojisinin 

söylemsel varlığını sürdürdüğü bir ortamda, reel ekonomiyi 
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canlandırma giriĢiminde ABD Hazinesi‘ne borcu doğrudan elden 

verdiğinde eleĢtirileceğinden çekindiğinden, bunun yerine Hazine‘nin 

piyasaya sattığı vadesi 5 ila 10 yıl arası borçları, bunları alıp satmakla 

kendisinin yetkilendirmiĢ olduğu Goldman Sachs, JPMorgan Chase ve 

benzeri dev yatırım bankalarından satın alarak vermesi. Fed, sonrasında 

ABD Hazinesiyle ortak müdahalesi olmasaydı ABD finansal sistemini 

çökerteceği tartıĢmasız kabul edilen 15 Eylül 2008, Lehman Brothers 

iflasını takiben, belki o zaman da ne yaptığını muhalif kesim 

anlayamasın ya da geliĢmeleri izleyenlerin kafaları iyice karıĢsın diye, 

adını yine Nicel KolaylaĢtırma koyduğu bir baĢka alım daha 

yaptığından, bu seferki Nicel KolaylaĢtırma ikinci olarak anılıyor. 

Birinci Nicel KolaylaĢtırmaya da bundan sonra NK1 diyeceğiz.  

NK1 de Fed‘in piyasadan uzun dönemli borç alımıydı, ancak 

alınan uzun dönemli Hazine borçları değil, tabiri caizse yürüyen-ölü 

ABD bankalarının sahip olduğu batık ipotekli ev borçlarıydı. NK1 o 

tarihte yürüyen-ölü ABD bankalarını batık borçlardan kurtarırken, NK2 

bankaları bugün hala ayakta kalabilmelerinde önemli bir rol oynayan 

uzun dönemli ABD Hazine borçlarından mahrum ediyor – hepsinden 

olmasa da, yaklaĢık 875 milyar dolarlık önemli bir kısmından. Bunun 

600 milyar doları doğrudan NK2‘den gelirken, yaklaĢık 275 milyar 

doları NK1 sırasında satın alınan ipotekli ev borçlarının vadeleri 

dolmakta olanları ödendiğinde, doğası gereği ödenen borç kadarı Fed 

tarafından yok edilmesi gereken para yine Fed kararıyla yok edilmeyip 

yeniden kullanıma sokulacağından, dolaylı olarak NK1‘den geliyor. 

Yani NK1‘in amacı mali sektörü kurtarmak olmuĢken,  NK2‘nin amacı 

bu değil gibi duruyor. NK1 ve NK2 en azından bu nedenle farklılar. 

Diğer nedenler ise daha sonra tartıĢacaklarımızdan açığa çıkacaktır. Bu 

Nicel KolaylaĢtırmaları olağan dıĢı kılan ise, Fed‘in para politikasını 

yönetirken kullandığı geleneksel araçların bir yıl ve altındaki kısa 

vadeli Hazine borçları olmasıdır. 1907 Paniği olarak da bilinen 

1907‘deki ABD banka krizine cevap olarak 1913‘de kurulan Fed, 

doğumundan NK1‘e dek kayda değer bir uzun vadeli borç alımı 

gerçekleĢtirmemiĢtir. 
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NK2 Yorumumuz Diğer NK2 Yorumlarından Neden 

Farklı? 

NK2 hakkında yorumda bulunan iki okul ortaya çıkmıĢ 

durumda. Birinci okula göre, NK2 yeni bir mali sektör kurtarma 

operasyonuyken, ikinci okul, NK2‘yi ABD‘nin baĢlattığı bir kur savaĢı 

olarak tanımlıyor. Birinci okulun yorumuna neden katılmadığımız 

yukarıda belirttiklerimizden açıkça görülüyor olmalı. Yukarıdakilere ek 

baĢka bir nedenden dolayı da birinci okulun NK2‘yi yanlıĢ kavradığını 

düĢünüyoruz. Bu görüĢümüzü ise Ģu gözlemden hareketle 

temellendiriyoruz: bugün için ellerinde kullanabileceklerinden fazla 

para olan ABD bankalarının piyasaya basılacak 875 milyar dolarla 

yapabilecekleri çok Ģey bulunmuyor. ġekil 1, daha NK2 baĢlamadan 

çok önce bankaların ellerindeki ―fazla‖ (yani kullanamadıkları) parayı – 

ki Kasım 2010 kadar olan dönemde bu ―fazla‖ ġubat 2010‘daki tepe 

noktasında 1,16 trilyondu – ABD reel sektör Ģirketleri ve tüketicilerine 

borç vermek istemediklerinden Fed‘e ―artık rezerv‖ olarak geri 

verdiklerinin resmidir. 2010 Kasım ayı sonu itibariyle bankaların Fed‘e 

artık rezerv olarak geri verdikleri ―fazla‖ ise 0,97 trilyon dolardır. 

ġubat‘tan Kasım‘a artık rezervlerdeki yaklaĢık 189 milyar dolarlık 

azalma, Kasım 2010 öncesinde içlerinde Türkiye‘nin de olduğu 

―yükselen piyasa ekonomilerine‖ akan sıcak parayla da ilgili olmalıdır. 

ġimdi ikinci okul – yani NK2‘nin bir kur savaĢı giriĢimi olduğu 

yorumu – hakkındaki değerlendirmemize geçelim. Ġkinci okula göre, 

Fed‘in NK2 yoluyla ABD piyasasına bastığı dolarlar, bir yandan çoğu 

zaten ölmüĢ eski, diğer yandan yeni üretken yatırımlardan beklenen kar 

oranlarının düĢüklüğü nedeniyle olası yeni reel sektör giriĢimlerine ve 

bir yandan 2007‘de baĢlayan kriz öncesinde yüklendikleri aĢırı borç 

nedeniyle yeni borç alma yetenekleri zaten kısıtlı, diğer yandan 

sürmekte olan yüksek iĢsizlik nedeniyle gelirleri düĢük olan 

hanehalklarına gitmiyor. Bunlar yerine ABD‘den çıkıp, faizleri ABD 

faizlerine görece çok daha yüksek olan aralarında Türkiye‘nin de 

olduğu yükselen piyasa ekonomilerine sıcak para olarak gidiyor. 

Girdiği ülkelerde satılarak yerel paralara çevrilen dolarlar da bu çevrim 

sırasında doların değerini düĢürüyor. NK2‘nin ABD‘nin baĢlattığı bir 

kur savaĢı olduğu yorumunu yapanların kabaca ileri sürdüğü, ABD‘nin 
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NK2‘yi, yukarıda anlatmaya çalıĢtığımız Ģekilde ucuzlayan doların 

yükselteceği dıĢ talep yoluyla ihracatını artırarak dıĢarıdan aldığı 

borçlarla finanse etmekte olduğu cari açığını kapatmak amacıyla 

baĢlattığıdır. Bizim bu yoruma katılmamamızın birçok nedeni var. Bu 

yazının sınırları içerisinde bunlardan sadece en önemlileri olduğunu 

düĢündüğümüz iki tanesini tartıĢacağız. 

 
      ġekil 1: Artık Rezervler, Ocak 1959 – Kasım 2010 

 
Kaynak: ABD Federal Rezerv Yönetim Kurulu 

 

Önemli olduğunu düĢündüğümüz ilk neden, Fed‘in NK2 ile 

yapacağı uzun dönemli ABD Hazine borcu alımlarıyla piyasaya 

basacağı dolarların hızla azalmakta olan dolar arzını artırmaya 

yetmeyeceğidir. Çünkü Fed‘in NK2 ile piyasaya bastığı, daha doğrusu 

basacağı, 875 milyar dolar, Amerikalı finans yorumcusu Charles Hugh 

Smith‘in de 27 Eylül 2010 tarihli – ve bu yazımız yazılırken hala 

―güncel‖ – Fed Fonları AkıĢı verilerine dayanarak hesapladığı, yaklaĢık 

15 trilyon olması beklenilen dolar arzı daralması yanında devede 

kulaktır[1].
 
Dolayısıyla, Fed‘in piyasaya para basarak bir kur savaĢı 

çıkarmayı istediğine bir an için katılsak bile, böyle bir savaĢı bu 

koĢullarda ve 875 milyar dolarla kazanması bizce mümkün değildir. 

Fed çalıĢanları bizim buradan ulaĢabildiğimiz verilerden çok daha 

fazlasına ulaĢabileceklerinden, böyle bir savaĢın bu koĢullarda ve bu 

kadar az bir parayla kazanılamayacağını bizden çok daha iyi biliyor 

olsalar gerektir. Zaten dolar da NK2 sonrasında hızla değersizleĢmek 
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Ģöyle dursun, değerlenmeye baĢlamıĢtı. 

Gelelim ikinci önemli nedene, yani yukarıda bu yazıya temel 

teĢkil ettiğini belirttiğimiz IMF ve ABD Hazinesi tavır değiĢikliğine: 

IMF ve ABD Hazinesi 1970‘lerden yakın zamana değin neredeyse her 

koĢulda karĢı oldukları sermaye hareketlerinin denetlenmesi fikrine son 

bir yıldır olumlu bakıyorlar, dahası liberal ekonomi modeliyle taban 

tabana zıt olan bu iktisadi görüĢü ayan beyan yüreklendiriyorlar. 

 

Türkiye‟deki GeliĢmeler ve NK2 Yorumumuz 

ġimdi bu bölümün sonuna dek tarihin 22 Aralık 2010‘da 

donduğunu varsayalım ve 22 Aralık 2010‘da gelecek üzerine 

düĢündüklerimizi aktaralım. O gün Türkiye‘ye dönerek NK2 

yorumumuzu güçlendirmek adına Ģöyle demiĢtik: BaĢbakan Recep 

Tayyip Erdoğan ve Merkez Bankası BaĢkanı DurmuĢ Yılmaz‘ın 

sermaye hareketleri üzerine son zamanlarda yaptıkları açıklamalar, 

yakın bir gelecekte Türkiye‘nin de sermaye hareketleri üzerindeki 

denetimlerini sıkılaĢtıran ülkeler kervanına katılabileceği izlenimi 

vermektedir. IMF ve ABD Hazinesi tüm dünyayı sermaye hareketlerini 

denetlemeye böylesi yüreklendirirken, dünyanın en büyük ilk yirmi 

ekonomisinden biri olan Türkiye‘yi, diğerlerinden farklı olarak, 

caydırmaya uğraĢıyor olmasa gerektir. ABD eğer kur savaĢı çıkartmak 

istiyorsa, açıkça yanlıĢ bir Ģeyler yapıyor: Sermaye denetimleri, 

Türkiye ve benzeri yükselen piyasa ekonomilerine akan sıcak paranın, 

durduramasa bile en azından hızını keser. Kur savaĢı isteyen bir devlet, 

niye böyle bir Ģeyi yüreklendirsin? 

Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden gelen çeliĢkili 

beyanlar, bu görüĢümüzü güçlendirmektedir. Söz gelimi, 8 Aralık 

2010‘da V. Türkiye Sektörel Ekonomi ġurası'nın sonuç raporu için 

yapılan toplantıda konuĢan BaĢbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ģöyle 

demiĢti: “Türkiye serbest ticaret, serbest sermaye hareketlerini 

benimsemiş bir ülkedir. Bugünkü başarımızın önemli faktörüdür. 

Türkiye'yi içine kapatmaya çalışan söylemleri duyuyoruz. 2005 yılında 

da yaşadık. Benzer iddialar, söylemler oldu. Sonuç getirmeyecek 

adımları atmadık atmayacağız” [2]. Buna karĢılık, Maliye Bakanı 

Mehmet ġimĢek, Polonya'nın Rzeczpospolita gazetesinde 7 Aralık‘ta 
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yayınlanan söyleĢisinde “Hükümetimizin ülkeye sıcak para girişine 

sınırlama getirecek kararlar almasını göz ardı edemem” diye 

konuĢmuĢtu [3]. Dahası, Habertürk gazetesinde ―BaĢıboĢ dövize ince 

ayar‖ baĢlığıyla 5 Aralık‘ta yayınlan bir habere göre: “Başıboş döviz 

piyasası diye de bilinen forex piyasasına stopaj uygulanması için 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kurmaylarına talimat verdiği ve 

çalışmaların hızla başlatıldığı öğrenildi. Forex işlemlerine getirilmesi 

planlanan stopaj oranının yüzde 10 olması planlanıyor.”  

Ali Babacan ve Mehmet ġimĢek arasında böylesi bir çeliĢki çok 

da ĢaĢırtıcı değildir. Ekonomiden sorumlu BaĢbakan Yardımcısı Ali 

Babacan‘ın sorunu, sürekli cari açık vermekte olan Türkiye 

ekonomisinin bu cari açığı nasıl kapatacağıdır: Gelen sıcak parasız bu 

cari açık nasıl kapatılabilir?  Maliye Bakanı Mehmet ġimĢek‘in sorunu 

ise finansal istikrardır: Finansal istikrar bozulursa, eğer 2007‘den bu 

yana ABD ve AB‘de yaĢananlar ipucuysa, tüm ekonominin istikrarı 

bozulmaz mı? Bizce Babacan–ġimĢek savaĢını kazananın ġimĢek 

olması olasılığı daha yüksektir. Tabi ki Babacan da kazanabilir, ancak 

hangisi kazanırsa kazansın, sonunda kaybeden Türkiye‘nin emekçileri 

olacaktır. Çünkü, aĢağıda tartıĢacağımız nedenlerden, Türkiye‘de 

finansal istikrarın bozulmaması olasılığı bizce küçüktür. Neden böyle 

düĢündüğümüzü daha iyi görebilmek için ise, Kasım 2010‘ da piyasaya 

çıkmıĢ, ve makalemiz yazarlarından birinin de yazarları arasında 

olduğu, ―Regulating Wall Street: Dodd-Frank Act and the New Global 

Financial Order‖ baĢlıklı kitaba baĢvurulabilir (Acharya v.d, 2010).   

2006 yazında göçmeye baĢlayan ABD emlak piyasasının 2007 

Ağustos‘unda tetiklediği finansal krizin baĢlangıcından üç ay önce, 

Mayıs 2007‘de, ABD Merkez Bankası BaĢkanı Benjamin Bernanke 

Ģöyle demiĢti: “Alt-asal (sub-prime) konut sektöründeki sıkıntıların 

daha geniş konut piyasasındaki etkilerinin büyük olasılıkla sınırlı 

olacağına inanıyoruz ve alt-asal konut piyasasından ekonominin 

gerisine ya da finansal sisteme önemli yayılmalar beklemiyoruz” [4]. 

Sonrasında neler olduğunu burada hatırlatmaya sanırız gerek yoktur. 

ġimdi filmi ileriye, 8 Aralık 2010‘a, saralım ve kamerayı Türkiye‘ye 

döndürerek mikrofonu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası BaĢkanı 

DurmuĢ Yılmaz‘a uzatalım: “Varlık fiyatlarında bir şişkinlik 
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görmüyorum. Bugün itibariyle emlak piyasasında herhangi bir balon 

söz konusu değil” [5]. ġimdi de, Türkiye Ġstatistik Kurumu‘nun (TÜĠK) 

9 Aralık 2010 tarihinde açıkladığı büyüme verilerine bakalım. TÜĠK 

verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2010 yılının ilk dokuz ayında yüzde 

8,7 büyürken, aynı dönemde inĢaat sektörü, tüm sektörleri geride 

bırakarak, yüzde 18,4 büyümüĢ. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin son üç 

çeyrekte büyümeleri sırasıyla yüzde 11,8, yüzde 10,2 ve yüzde 5,5 

olurken, inĢaat sektörünün son üç çeyrekteki büyümeleri sırasıyla yüzde 

8,3, yüzde 21,9 ve yüzde 24,6 olmuĢ [6]. Diğer bir deyiĢle, 2010 yılı 

ilerledikçe Türkiye ekonomisi frenlerken, inĢaat sektörü gazlamıĢ. 

Dumankaya Holding Yönetim Kurulu BaĢkanı Uğur Dumankaya‘nın 

10 Aralık tarihinde yaptığı açıklamasında da belirttiği gibi, inĢaat 

sektörü Türkiye ekonomisinin yüzde 6,5‘lik bölümünü teĢkil ederken, 

sektörün yüzde 55‘lik bölümünü de konut sektörü teĢkil ediyor. Bu 

demektir ki, son çeyrekteki yüzde 5,5‘lik büyümenin yaklaĢık yüzde 

1,6‘sı inĢaat sektöründen geliyor, ki bu üçüncü çeyrekteki büyümenin 

yaklaĢık üçte birinden biraz küçüktür. 

ġimdi durup Ģunları sorularım: inĢaat sektörü bu hızlı 

büyümeyi, yalnızca kendi özsermayesini kullanarak mı finanse 

etmiĢtir? Eğer yalnızca kendi özsermayesini kullanmadıysa, baĢlattığı 

inĢaatlar için kullandığı paranın ne kadarı hisse senedi piyasalarına 

ihraç ettiği hisse senetlerinden, ne kadarı borç piyasalarına ihraç ettiği 

tahvillerden ve ne kadarı bankalardan aldığı borçlardan gelmiĢtir?  

Ayrıca, yine Dumankaya Holding Yönetim Kurulu BaĢkanı Uğur 

Dumankaya‘nın 10 Aralık 2010 tarihinde yaptığı açıklamasında 

belirttiği gibi, inĢaat sektörünün bu büyümesinde ucuzlayan konut 

kredileri önemli bir rol oynamıĢtır [7]. Bu kredileri alanlar, kredileri 

hangi bankalardan ve diğer finans kurumlarından, mesela Dumankaya 

Finansman Sistemi‘nden, almıĢtır ve ne kadar?  Dumankaya‘nın sözünü 

ettiği konut kredilerindeki ucuzlamanın, BaĢbakan Recep Tayyip 

Erdoğan, Merkez Bankası BaĢkanı DurmuĢ Yılmaz, ABD Hazinesi ve 

IMF‘nin eski-yeni bir sürü üyesi ve diğerlerinin yakınmakta oldukları 

sıcak parayla, yani sermaye akıĢlarıyla, bir iliĢkisi olabilir mi? IMF eski 

BaĢkanı Rodrigo de Rato, 2010 yılının sonlarına doğru Ġstanbul‘da 

yapılan ĠMKB 25.Yıl Konferansında Ģöyle demiĢti: “Gelişmekte olan 
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ülkelerde patlayacak bir balon olmasını nasıl önleyebilirsiniz? Sıcak 

sermaye, gelişmekte olan ülkelerde yaşamakta olduğumuz günlerin 

daha kötüye gitmesi anlamına gelebilir” [8]. 

Son olarak, Finansbank‘la bağlantılı www.finansonline.com 

sitesinin de 10 Aralık 2010, Cuma günkü ĠMKB düĢüĢünde rol 

oynadığını ileri sürdüğü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 

BaĢkanı Tevfik Bilgin'in bankaları uyaran konuĢması, inĢaat sektörünün 

böylesi gaza basıĢından duyulan kaygılar yüzünden olabilir mi? 

Hürriyet gazetesinden aktarımla: ―BANKACILIK Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, bankaların bugün 

son derece sağlıklı olduğu söylenen temel göstergelerinin kısa sürede 

mantık dışı büyüme ve fiyatlama politikaları sonucu eriyebileceğini 

belirterek, bankacılara, “Gazete, televizyon ya da sair kanallardaki 

demeçlerinizde veya bütçe hedeflerinizde bu realiteye lütfen dikkat 

ediniz. Açıklamalarınızda reklam amaçlı dahi olsa, biliniz ki bunları 

yakinen izlemekteyiz” uyarısında bulundu” [9]. 

Eğer kullanmadığınız bir eviniz varsa, bu evin kullanım hakkını 

bir süreliğine baĢkalarına verip, karĢılığında kira toplayabilirsiniz. Süre 

bitiminde evinizi kullanma hakkını verdiğiniz kiĢiler evinizi geri 

vermekle yükümlüdürler. Aynı Ģey para için de söz konusu: eğer 

kullanmadığınız paranız varsa, bu paranın kullanım hakkını bir 

süreliğine baĢkalarına verip, karĢılığında kira toplayabilirsiniz.  Süre 

bitiminde paranızı kullanma hakkını verdiğiniz kiĢiler paranızı geri 

vermekle yükümlüdürler. Paranın kirası da faizdir.  

ġimdi düĢünün: Merkez Bankanız, kendi kendine yazdığı bir 

çekle yoktan var ettiği parayı kullanarak kiraladığınız evi ev 

sahibinizden satın alıyor ve size evde kira ödemeden yaĢama hakkı 

veriyor. Böyle olursa, kazancınızın tümünü mal ve hizmet satın almak 

için kullanamaz mısınız? Üstelik, ev sahibiniz de evi parayla 

değiĢtirdiğinden, bu parayı ya bir yerlere harcayacak ya da kiraya 

verecektir. Sermaye denetimleri de iĢin içine burada giriyor: Ev 

sahibinin eviyle değiĢtirdiği parayı ülke dıĢında harcamasına ya da ülke 

dıĢında kiraya vermesine engel olunabilirse ya para ülke içinde harcanır 

ya da ülke içinde bu parayı harcayabileceklere kiraya verilir. Ve 

böylelikle ekonomi canlandırılır, ya da en azından teori böyle diyor.  
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Yükselen piyasa ülkelerindeki, liberal iktisat söylemiyle taban 

tabana zıt olan, sermaye denetimleri bizce bu amaca hizmet edecekleri 

düĢünüldüğünden yüreklendirilmektedir. Bir süredir sermaye 

denetimlerinin önemi konusunda çeĢitli konuĢmalar [10] yapmakta olan 

Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz‘le çalıĢtıklarını bildiğimiz Kevin 

Gallagher and Stephany Griffith-Jones da böyle düĢünüyorlar olsa 

gerektir ki, 17 Kasım 2010‘da Ġngiltere‘de yayınlanan The Guardian 

gazetesine yazdıkları makalelerinde[11] daha da ileri giderek, kabaca 

Ģunu önerdiler:  Yalnızca yükselen piyasa ülkelerinin ülkelerine giren 

sermayeyi denetlemeleri yetmez, eşzamanlı olarak, ABD de ABD dışına 

çıkan sermayeyi denetlemelidir. Günün politik ikliminde Obama 

yönetiminin Gallagher ve Griffith-Jones önerisini ciddiye alabileceğini 

sanmıyorsak da, geleceğin neler getireceğini bilmiyoruz.  

Bizce NK2‘yle yapılmaya çalıĢılan yaklaĢık budur. YaklaĢık, 

çünkü, ABD Merkez Bankası Fed,  ABD Hazinesi borçlarını Goldman 

Sachs, JPMorgan Chase ve benzeri ―ev sahiplerinden‖ satın aldıktan 

sonra kiracıya,  yani ABD Hazinesi‘ne, kiranın tümünü değil yalnızca 

yaklaĢık yüzde 85‘ini geri verecek. Fed‘in ABD Hazinesi‘ne kiranın, 

yani faizin, yalnızca yaklaĢık yüzde 85‘ini geri vermesinin nedeni ise, 

nasıl olup da öyle olduğunun ayrıntılarını bir yana bırakırsak, 

1960‘lardan bugüne dek olanın bu olması. Özetle Fed, ABD 

Hazinesi‘ne daha önce sözünü ettiğimiz 875 milyar doları NK2 yoluyla 

neredeyse bedava borç vermeye hazırlanıyor. Üstelik bu borcu ileride 

artırabileceğini de açıklayarak. 

 

Kur SavaĢı mı, „Kore‟ SavaĢ(ı) mı? 

Buraya kadar tartıĢtıklarımızı kısaca özetleyecek olursak, ABD 

ekonomisini canlandırma giriĢimi olarak gördüğümüz NK2‘nin 

Keynesci ekonomi modeline, yani ölmeye yatmıĢ özel sektörün devlet 

eliyle hayata döndürülmesine,  geri dönüĢ olamayacağını ancak bu 

politikanın liberal ekonomi modelinden bir sapma olduğunu 

düĢünüyoruz. Böyle düĢünmemizin temel nedeni, Obama hükümetinin 

NK2‘den gelen neredeyse bedava parayla çoğu zaten ölü ABD özel 

sektör Ģirketlerinin önemli bir kısmını hayata döndüremeyeceğidir. 

Eğer böyleyse, Obama hükümeti NK2‘den gelen parayla ekonomiyi 
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canlandırabilecek hangi ABD özel sektör Ģirketlerini hedefleyebilir? Bu 

sorunun yanıtı ise, daha önce iĢaret ettiğimiz gibi, ―Kuzey Kore‘de‖ 

yani savaĢ ve silahlanma da yatıyor sanki.  

12 Aralık 2010‘da www.bloomberg.com finansal haber 

sitesinden yazan Paul Tighe Ģöyle diyordu [12]: “Kuzey Kore, ABD‟nin 

Kore yarımadasının dışına taşacak kapsamlı bir savaşı kışkırtmak 

üzere Güney Kore ve Japonya‟da askeri histeriyi teşvik ettiğini 

söyledi.” Kore yarımadası ve çevresindeki askeri geliĢmeleri yakından 

izleyenler, Bloomberg finans sitesinden verilen bu habere pek 

ĢaĢırmamıĢ olsalar gerektir. Ġnternet‘te Kore üzerine yapılacak herhangi 

bir araĢtırmanın bu bölümün yazıldığı 13 Aralık 2010 günü itibariyle 

getirdiği haber sayısı, korku verici boyutlardadır. SavaĢın Kuzey 

Kore‘den baĢlatılması tabii ki gerekmez. Önemli olan bu yazıda 

incelemeye çalıştığımız iktisadi gelişmelerin dünya kapitalizmini 

yeniden savaşa yönelttiği tespitini yapmaktır. Sözü daha fazla 

uzatmadan, bu bölümü Carmen Reinhart ve Kenneth Rogoff‘un bu yıl 

çıkmıĢ ―Bu Kez Farklı: 800 Yıllık Finansal Aptallık‖ baĢlıklı 

kitabından (Reinhart ve Rogoff, 2010) yeniden ürettiğimiz bir Ģekille, 

ġekil 2‘yle, bitirelim. ġekil 2‘deki Sermaye Hareketliliği Ġndeksinin 

tanımı, Reinhart ve Rogoff‘un kitabında ayrıntılarıyla veriliyor. Son iki 

yüz yılın birinci ―küreselleĢmesi‖ kabaca 1870-1930 arası sürdü. ġimdi 

yaĢadığımız ―küreselleĢme‖ ise kabaca 1973‘de ġili‘de Pinotchet‘in 

Allende‘yi devirdiği faĢist darbeyle baĢladı (bkz. Greg Grandin, 2006). 

ġekil 2‘den görüldüğü gibi, ilk küreselleĢmede sermaye hareketliliğinin 

tepe noktası 1914 ve arkasından gelen facialar hepimizin malumudur.  

Bu küreselleĢmede ise tepe noktası Ģimdilik bugündür. 
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ġekil 2: Sermaye Hareketliliği ve Banka Krizleri 

Tüm Ülkeler, 1800 – 2008 

 
Kaynak: Reinhart ve Rogoff (2009) 

 

Sonuç yerine 

Buraya kadar yazdıklarımız özet bölümünde de belirttiğimiz 

gibi G20 Seul zirvesini izleyen bir ay sırasında gözleyebildiklerimizin 

bize düĢündürttükleriydi. Kesin bir zaman aralığı vermek gerekirse 

yukarıdaki tartıĢmalar, 16 Kasım 2010 ile 22 Aralık 2010 tarihleri 

arasında yapıldı. 22 Aralık 2010‘dan bu sonucun yazıldığı 4 Nisan 

2011‘e kadar çok yoğun bir tarihsel süreç yaĢandı ve köprülerin 

altından çok sular aktı. Bilindiği üzere bizimki de dâhil birçok kapitalist 

ülkede sınıf çatıĢmasının bittiği, politikanın sınıf dıĢı bir düzleme 

kaydığı sayısız ideolog tarafından uzun zamandır savunuluyordu. Öte 

yandan dünyanın en zengin üçüncü kiĢisi Amerikalı Warren Buffet 

daha 2006 yılında New York Times‘a verdiği bir demeçte sınıf 

çatıĢmasının bittiği savına karĢı çıkmıĢ ve Ģöyle demiĢti [13]: ―Tamam, 

bir sınıf savaĢı var ama bu savaĢı yapan benim sınıfım yani zenginler 

sınıfı ve savaĢı biz kazanıyoruz.‖ 

2011‘in baĢlarında Scott Walker adlı valinin liderliğinde 

ABD‘nin Wisconsin Eyalet Senatosunda mutlak çoğunluk olan 

Cumhuriyetçi Partililer sanki Warren Buffet‘ı haklı çıkarır gibi 

1970‘lerden günümüze süregelmekte olan sermayenin emekçilere açtığı 

sınıf savaĢında yeni bir adım attılar. Kamu emekçilerinin toplu iĢ 



143 
 

sözleĢmesi haklarını yok etmek, sosyal güvenlik ve sağlık sigortası 

kesintilerini artırmak, devlet harcamalarını kısmak ve bir takım kamu 

teĢekküllerini özelleĢtirmek amacıyla yeni bir yasa tasarısını Wisconsin 

eyalet meclisinden geçirmeyi denediler. 13 ġubat 2011 günü 

Wisconsin‘li kamu emekçileri de savaĢa girdiler ve Cumhuriyetçileri 

durdurmak amacıyla Wisconsin‘in baĢkenti Madison‘da hükümet 

binasını bastılar. Bu karĢı çıkıĢta Muhammet Bouazizi adlı Tunuslu 

meyve satıcısının 17 Aralık 2010‘da kendisini yakarak Tunus‘ta 

baĢlattığı ve tüm Kuzey Afrika ve Orta Doğu‘ya yayılan baĢkaldırı 

ateĢinin, özellikle de Tunus ve Mısır siyasi devrimlerinin etkileri 

Madison‘daki göstericiler tarafından açıkça dile getiriliyordu [14]. 

Cumhuriyetçilerin yönetimde olduğu Ohio, Illinois, Idaho, Indiana ve 

bir sürü baĢka ABD eyaletinde denenen benzer yasal düzenleme 

giriĢimleri benzer gösterilere neden oldu; Cumhuriyetçi yönetimlerle 

ABD‘li emekçiler arasında 13 ġubat 2011‘de Madison‘da baĢlayan 

çatıĢma halen devam etmekte.  

 
ġekil 3: Artık Rezervler, Ocak 1959 – ġubat 2011 

Kaynak: ABD Federal Rezerv Yönetim Kurulu 

 

Bunların ıĢığında en azından ABD‘li Cumhuriyetçilerin henüz 

liberalizmden çark etmek niyetinde olmadıklarını söylemek 

mümkündür.  Dahası, hem ABD‘de hem de Avrupa‘da hükümetlerin 

uygulamakta olduğu kemer sıkma politikalarında da henüz bir 
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değiĢiklik olmadığı görülüyor. Dolayısıyla ABD ekonomisini 

canlandırma giriĢimi olarak gördüğümüz NK2‘nin Keynesci ekonomi 

modeline, yani ölmeye yatmıĢ özel sektörün devlet eliyle hayata 

döndürülmesine geri dönüĢ olamayacağı yönündeki görüĢümüze 

değiĢiklik gerektirebilecek yeni bir geliĢme yok. ġekil 3 daha önce 

ġekil 1‘de çizdiğimiz artık rezerv tarihini ġubat 2011‘e uzatıyor. ġubat 

2011‘de artık rezervler 1,2 trilyon dolara ulaĢmıĢ ki, bu 2008 sonrası 

artık rezervlerin ulaĢtığı en yüksek düzeydir. ġekil 3‘ten de görüldüğü 

gibi, Fed‘in NK2 ile son dört aydır piyasaya bastığı para ABD 

bankalarını reel sektöre kredi vermeye ikna edememiĢ. Dahası, 30 Mart 

2011‘de Kansas City Fed BaĢkanı Hoenig ġubat 2011‘den bu yana 

petrol ve emtia fiyatlarındaki aĢırı yükseliĢin Fed‘in NK2 yoluyla 

piyasa bastığı parayla ilintili olduğunu savundu [15]. C.P. 

Chandrasekhar ve Jayati Ghosh‘un da belgelediği Aralık 2010‘da 

BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Gıda Fiyatları Endeksinin 

Haziran 2008‘de ulaĢtığı tepe noktasını aĢmıĢ olması ve Ocak 2011‘den 

bu yana emtia vadeli iĢlemler piyasasında net uzun pozisyonlardaki 

çarpıcı artıĢlar Hoenig‘in savını destekler görüntüsünde [16]. Özetle, 

aralarında Türkiye‘nin de olduğu yükselen piyasa ülkelerinde giderek 

sıkılaĢtırılarak uygulanan sermaye denetimlerine rağmen NK2 yoluyla 

Fed‘in ABD piyasasına bastığı dolarlar ABD bankaları tarafından 

içeride verilecek borçlarla ABD reel ekonomisini canlandırabilecek bir 

kredi geniĢlemesine neden olmuyor. 

Obama‘nın Afganistan ve Irak‘tan sonra ABD‘nin üçüncü 

cephesini Libya‘da açmıĢ oluĢunu bu bağlamda değerlendirirsek,  

2012‘de zorlu bir seçime hazırlanan Demokrat Partili baĢkanın 

Libya‘ya düzenlenen hava operasyonuna dair  ―haftalarca değil, 

(sadece) günlerce‖ sürecek askeri bir müdahale tanımlamasını Ģüpheyle 

karĢılamak yanlıĢ olmayacaktır.  Obama, AB‘li müttefikleriyle birlikte 

baĢlattığı ―Libya SavaĢı‖ olarak tarihe geçecek olan bu yeni emperyalist 

saldırganlığın, ―kendi hükümetlerince vahĢet ve ölümle yüz yüze 

bırakılan masum erkek ve kadınlara‖ insani yardım amacını güttüğünü 

ileri sürse de, ne kendi ülkesinde ne de dünya genelinde kamuoyunu 

savaĢın gerçek nedeni hakkında ikna edebilmiĢ görünmemektedir.  

Bahreyn‘de, Suudi Arabistan‘da, Yemen‘de, FildiĢi Sahilleri‘nde ve 
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daha birçok baĢka ABD yanlısı rejimin yönetimindeki ülkede insanlar 

devlet terörü ile en temel haklarından, yaĢama hakkından, mahrum 

edilirlerken, ―masum‖ insanların yardımına sadece Libya‘da koĢuyor 

olmanın siyasi ve ideolojik olarak kolayca meĢrulaĢtırılması pek 

mümkün değildir. Bununla birlikte, 1930‘ların Büyük Bunalım‘ında 

baĢkan Roosevelt‘in izlediği yol hatırlanacak olursa, Obama‘nın da 

benzer Ģekilde savaĢı bir kaldıraç olarak kullanarak ekonomiye devlet 

müdahalesinde görece bir serbestlik kazanma arayıĢında olması 

muhtemeldir. ABD‘de, Kore, Vietnam, Panama, Afganistan ve Irak 

savaĢlarının gösterdiği gibi, uzun süreli askeri müdahaleler baĢkanın 

elini kongreye karĢı her zaman güçlendirmiĢtir. Libya SavaĢı, bir 

yandan Obama için kritik olan bu temel iĢlevi görürken, diğer yandan 

da Kuzey Afrika ve Orta Doğu‘daki siyasi devrimler sonucunda 

emperyalizmin denetiminden bağımsızlaĢabilecek rejimlerin ortaya 

çıkmasını engellemek için de bulunamaz bir fırsat sunabilir. Yalnız 

unutmamak gerekir ki, Libya SavaĢı kapitalizmin tarihinde yaĢanmıĢ en 

derin ve sarsıcı genelleĢmiĢ bir bunalım döneminde baĢlatılmıĢtır. Daha 

Ģimdiden BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi‘nin daimi üyeleri olan 

Çin ve Rusya tarafından meĢruiyeti ciddi bir Ģekilde sorgulanmaya 

baĢlamıĢtır. 

DerinleĢen iktisadi durgunluk, neredeyse dünyanın bütününde 

yükseliĢe geçen sınıf mücadelesi ve kitlesel demokratik talepler, aĢırı 

sağcı reaksiyoner partilerin giderek güçleniyor oluĢları,  

neoliberalizmin tahrip ettiği doğa ve yıkıma uğrattığı tarım sektörünün 

yol açtığı arzda yaĢanan ciddi sorunlarla birleĢmiĢ emtia 

piyasalarındaki spekülatif iĢlemlerin sonucunda hızla yükselen gıda 

fiyatları, Yunanistan, Ġrlanda ve Portekiz ekonomilerinin kamu borçları 

sorunlarını çözemeyerek çökmeleri ve benzer geliĢmelerin Ġspanya, 

Ġtalya, Ġngiltere ve Fransa gibi diğer büyük AB ekonomilerinde 

tekrarlanabileceği beklentisinin artması ve nihayet dünyanın üçüncü 

büyük ekonomisi Japonya‘nın üçlü felaketle -yani deprem, tusunami ve 

çöken nükleer santrallerden sızan radyasyonla- görülmedik ani bir 

toplumsal yıkıntı yaĢaması ve daha nice irili ufaklı sorun karĢısında 

―yönsüzlük duygusu içinde iĢadamları, ekonomistler ve politikacılar‖…  

Yakın gelecek (neo) liberalizmde daha ne kadar ısrar 
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edilebileceğinin yanıtını teorik olmasa da pratikte verecek gibi duruyor. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı dünyada, özellikle Avrupa‟da komşu ülkelerin 

sınır bölgelerinin ekonomik işbirliği tecrübesini öğrenmekle Nahcıvan Özerk 

Cumhuriyeti (ÖC) ile Türkiye arasındaki işbirliğinin verimli yanlarını tespit 

etmekten ibarettir.  

Komşu ülkelerle işbirliği ülkemizin sınır bölgelerinin komşu ülkelerin 

uygun bölgeleri ile iletişimi artırmanın yeni bir temas şeklidir. Onun için de bu 

iş birliğinin dünyada oluşturulmuş istikametlerinin araştırılması ve ülkemiz 

için uygulama imkanlarının tespit edilmesi önem teşkil etmektedir. 

Komşu ülkelerle işbirliğinin gelişimi arazisi büyük geçiş imkanlarına 

sahip ülkemiz için çok önemlidir. Şu anda Azerbaycan için trans sınır 

işbirliğinin en önemli taraflarından biri Türkiye, İran, Gürcistan ve Rusya 

sınırlarında komşu ülkelerin gerekli tesislerinin geliştirilmesinden ibarettir. 

Son zamanlarda bu sahada ülkemizde sürekli olarak büyük çapta işler 

görülmektedir. Ülkemizin ekonomisinde makro iktisadi göstericilerin 

yükselmesi ve yatırım imkanlarının yıldan yıla artımı da komşu ülkelerle 

işbirliğinin genişletilmesi için büyük imkanlar oluşturur. 

Araştırmalarımıza göre, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinden farklı 

olarak Nahçivan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler yeterince 

gelişmemiştir. Ülkemizin bir parçası olan Nahçivan‟da komşu ülkelerle 

işbirliğinin gelişmesi için geniş imkanlar mevcuttur. Bu imkanların büyük bir 

bölümü Türkiye‟nin payına düşmektedir. 

Kanaatimizce, Nahçivan Özerk Cümhuriyetinin Türkiye ile ekonomik 

işbirliğinin araştırmamızda göstrereceğimiz birçok yönlerde geliştirilmesi 

mümkündür ve bu her iki taraf için maksada uygun ve faydalı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: trans sınır işbirliği, Nahçıvan-Türkiye işbirliği, 

ekonomik ilişkiler, sınır ticareti, dış ekonomik politika 

                                                           
12 Nahçıvan Devlet Üniversitesi (Azerbaycan), Ġktisat Bölümü. E-mail: 
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ABSTRACT 

The research aims at generalizing the experience of borderline 

economical cooperation in the world especially in Europe and to determine 

efficient forms of the economical cooperation between Nakhchivan 

Autonomous Republic and the Republic of Turkey. 

Borderline cooperation is a new contact form of our republic in 

quality with the certain regions of the neighboring countries. Investigating of 

the directions of this collaboration which have formed in the world and 

determining the applied opportunities for our country are of great 

importance.  To develop borderline cooperation is of great significance for 

our country because it has great transit opportunities in its territory. At 

present one of the basic aspects of transborder cooperation for Azerbaijan is 

to develop borderline infrastructure in Turkish, Iranian and Russian 

boundaries. 

 A number of large scale works have been systematically 

implementing in this field in our country within last years.  

The increase of the macroeconomic indicators and the growth of 

investment opportunities in our economy create suitable conditions to 

broaden borderline cooperation from year to year. 

Investigations prove that unlike Azerbaijan-Turkish relations, the 

economical relations between Nakhchivan and Turkey have not been 

developed well enough. There exist a lot of opportunities to develop 

economical cooperation with neighboring countries in Nakhchivan, an 

integral part of Azerbaijan. The greater part of these opportunities belongs to 

Turkey. 

We think it is possible to develop economical collaboration in some 

directions between Nakhchivan Autonomous Republic and the Republic of 

Turkey and we believe that the two sides can benefit of this cooperation.  

 

Dünya ekonomisinin küresel hale gelmesi ve bu 

küreselleĢmenin tesiri ile ortaya gelen coğrafi siyasi problemler ülkeler 

arasındaki iliĢkilere de tesir etmektedir. Mevcut gidiĢattan anlaĢıldığı 

üzere, devletler arasındaki siyasi iliĢkilerin güçlenmesinde ve stratejik 

ortaklığın meydana gelmesinde iktisadi iĢbirliyi daha çok rol oynuyor. 

Ġki komĢu ve kardeĢ ülke olan Azerbaycan ile Türkiye arasında 

ekonomik ve ticari iliĢkiler 01.11.1993 tarihli ―Ticari ve Ekonomik 

ĠĢbirliği AnlaĢması‖ çerçevesinde yürütülmektedir. Diğer yandan 
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yatırımcılarımız için önem taĢıyan ―Yatırımların KarĢılıklı TeĢviki ve 

Korunması Hakkında AnlaĢma‖ 31 Temmuz 1996 tarihinden itibaren 

ve ―Türkiye ile Azerbaycan Arasında Çifte Vergilendirmenin 

Önlenmesi AnlaĢması‖ ise 1 Ocak 1998 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girmiĢtir [1]. 

GeçmiĢ yıllar boyunca Türkiye ve Azerbaycan arasında 

toplamda 250‘den çok antlaĢma imzalanmıĢtır. Bu antlaĢmaların 

sonucu olarak bugün bölgede hayata geçirilen uluslararası ölçekli 

projeler ülkelerimiz arasındaki faydalı ve yararlı dostluğa iĢaret 

etmektedir. Bugün Türkiye, Azerbaycan‘ın dıĢ siyasetinde en çok önem 

verdiği devletlerdendir. 

Azerbaycan‘ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olan Türkiye 

ülkemizin en yakın siyasi ve iktisadi dostudur. Yıkılmaz dostluk ve 

kardeĢlik temellerine dayanan Azerbaycan-Türkiye iliĢkileri stratejik 

ortaklık prensibi temelinde kurulmuĢtur. 

Azerbaycan Cumhuriyetine bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti 

ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki iliĢkilerin temeli 24 Mart 1992 

yılında imzalanmıĢ ‘‘Azerbaycan Cumhuriyetine bağlı Nahçıvan Özerk 

Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında dostluk protokolü‘‘ ile 

atılmıĢtır. 1992 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti ile Nahçıvan 

Özerk Cumhuriyeti arasında faaliyet gösteren sınır kapısı Türkiye‘yi 

fiziki bağlantısı bulunan tek Türk Cümhuriyyeti olan Azerbaycan‘a 

bağlayan tek kapı olarak iktisadi münasebetlerin geliĢmesinde çok 

büyük öneme sahiptir. 

 Nahçıvan‘ın Ermenistan tarafından ablukaya alınmasını, bu 

Ģartlar altında bile iktisadi geliĢimini ve sahip olduğu imkânları dikkate 

alarak Özerk Cumhuriyetin sınır komĢusu olduğu Ġran ve Türkiye‘nin 

farklı illeri ile iliĢkilerinin daha da geniĢletilmesi çok önemlidir. Bu 

bakımdan araĢtırmamızın amacı dünyada, özellikle Avrupa‘da komĢu 

ülkelerin iktisadi iĢbirliği tecrübesini geliĢtirmek ve Nahcıvan Özerk 

Cumhuriyeti (ÖC) ile Türkiye arasındaki iktisadi iĢbirliğinin verimli 

yanlarını tespit etmekten ibarettir.  

KomĢu ülkelerle iĢbirliği ülkemizin sınır bölgelerinin komĢu 

ülkelerin uygun bölgeleri ile iletiĢimi artırmanın yeni bir temas Ģeklidir. 

Onun için de bu iĢ birliğinin dünyada oluĢturulmuĢ istikametlerinin 
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araĢtırılması ve ülkemiz için uygulama imkanlarının tespit edilmesi 

büyük önem teĢkil etmektedir. 

Avrupa‘da komĢu ülkelerin iĢbirliğinin geliĢimi birçok 

ülkelerin anayasasında kendi yerini bulmuĢ, bu konuda 1977 yılında 

Kuzey Sovyeti çerçevesinde, 1980 yılında Avrupa çerçeve kongresi ve 

1986 yılında Benilüks kongresi imzalanmıĢtır (Borozdina, 2005: 56-

59).  

GeliĢen çağda Avrupa ülkelerinde komĢu bölgelerin siyasi, 

iktisadi ve sosyo-kültürel ehemmiyeti gittikçe artmaktadır. KomĢu 

ülkelerin trans sınır iĢbirliği bölgelerin sosyal-iktisadi geliĢime ve aynı 

düzeyde kalmasına yardımcı olur [2].  

Bu tür iĢbirliğin temel yasasında uluslar arası iki taraflı ve çok 

taraflı anlaĢmalar uygulanmaktadır.  

KomĢu ülkelerle iĢbirliğinin geliĢimi arazisi büyük geçiĢ 

imkanlarına sahip ülkemiz için de çok ehemmiyetlidir. 

ġu anda Azerbaycan için trans sınır iĢbirliğinin en önemli 

taraflarından biri Türkiye, Gürcistan, Ġran ve Rusya sınırlarında komĢu 

ülkelerin gerekli tesislerinin geliĢtirilmesinden ibarettir. 

Son zamanlarda bu sahada ülkemizde sürekli büyük çapta iĢler 

görülmektedir. Yeni gümrük geçiĢ alanlarının, gümrük bölgelerinde 

altyapı tesislerinin oluĢturulması, geçiĢ Ģartlarının kolaylaĢtırılması 

nakliyat ve turizm altyapı tesislerinin yenilenmesi bir çok gümrüklerin, 

bu bakımdan Nahçivan Ö.C bölgesinde gümrüklerin yirmi dört saatlik 

iĢ rejimine geçilmesi, ülkemizin yurtdıĢı iktisadi alakalarının geliĢmesi 

için büyük imkanlar oluĢturmuĢtur. Ġktisadi alanımızda makro iktisadi 

göstericilerin yükselmesi ve yatırım imkanlarının yıldan yıla artımı da 

komĢu ülkelerin iĢbirliğinin geniĢletilmesi için büyük imkanlar 

oluĢturur. 

AraĢtırmalara göre, Azerbaycan-Türkiye iliĢkilerinden farklı 

olarak Nahçivan ile Türkiye arasındaki iktisadi iliĢkiler yeterince 

geliĢmemiĢtir. Türkiye Azerbaycan‘ın petrol, gaz, enerji, tekstil ve gıda 

sektörüne, otomobil, tarım ve köy iĢleri, lizing, sigorta, hizmet, üretim, 

turizm ve diğer sektörlerine yapılan yatırımları ile önde görülüyor. Son 

yıllarda Nahçivan Ö.C Türkiye ekonomisi ile iliĢkileri geniĢletmeye 

baĢlamıĢ, her iki ekonomi ister devlet kurumları, isterse de özel sektör 
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kurumları için açık olmuĢtur. Nahçivan‘ın dıĢ ticaretinin yüzde yirmi 

altısı Türkiye ile yapılır. Türkiye ile Nahçivan arasındaki ticaret hacmi 

2009 yılında 78 milyon dolara ulaĢmıĢtır. Bunun 50 milyon dolarını 

Türkiye‘den ithalat, 28 milyon dolarını ise Nahçivan‘dan Türkiye‘ye 

ihracat teĢkil etmektedir ki, bu rakamlar iki ülke resmilerinin de ifade 

ettiği gibi yeterli değildir. Bunun en az üç katını çıkarılması 

mümkündür [3]. 

Türk iĢ adamları Nahçivan‘ın iĢ ortamında önemli role sahiptir. 

Nahçivan‘da bulunan atmıĢ dört Türk menĢeli firmada 843 kiĢi Türk 

vatandaĢı çalıĢıyor ve bu iĢletmeler ticaretin yanı sıra gıda üretimi gibi 

alanlarda da faaliyet gösteriyor. Nahçivan Ö.C -nin siyasi ve ekonomik 

kalkınmasında önemli rol oynayan Türkiye Cumhurıyyeti Nahçivan‘ın 

dünyaya entegrasyonu için ekstra kominikasyon ve ulaĢtırma hatlarının 

gerçekleĢmesine yardımcı olmuĢtur. Bakü-Tiflis-Kars tren yolunun 

Nahçivana kadar uzatılması, Nahçivan-Iğdır doğal gaz boru hattının 

yapılması Ģu anda gündemde bulunan esas projelerden biridir [4]. Bu 

projeler sadece Nahçivan‘ın değil, aynı zamanda Türkiye‘nin bir çok 

doğu bölgelerinin kalkınmasına yol açacaktır. 

Türkiye ile Ġran arasında son yıllarda geliĢen ekonomik iliĢkiler 

sonucunda Ġran ile Türkiye arasında kurulmasına karar verilen serbest 

ortak sanayi bölgesi Ġran, Nahcivan ve Türkiye sınırında gerçekleĢeceği 

için Nahçıvan için de önemli olacaktır [5]. 

Ekonomik kalkınmada bölgelerin rolünün yükseltilmesi, 

kaynaklardan maksimum fayda sağlanması, iĢadamlarının faaliyetinin 

daha da hızlandırılması için Azerbaycan Cumhuriyetinde serbest 

iktisadi bölgelerin oluĢturulması hakkında Azerbaycan 

CumhurbaĢkanının 06 Mart 2007 yıl tarihli kararı ülkemizin ekonomik 

kalkınmasına neden olacak daha yeni imkanlardan faydalanmak için 

çok mühim ehemmiyete sahiptir. Bu, muasır dönemde ülkemizin 

iktisadi tehlikesizliyi çerçevesinde maddi ve insan kaynaklarımızın 

uluslararası ekonomik iĢbirliğine yöneltilmesi yolu ile kalkınmasının ön 

plana çıkarılmasına hizmet ediyor [6]. 

Ülkemizde Serbest iktisadi bölgelerin yaratılması için aĢağıdaki 

talepler ileri sürülmektedir: 

- bölgenin iç ve dıĢ pazarlara münasebette elveriĢli nakliyat-
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coğrafi mevkide yerleĢmesi ve geliĢmiĢ nakliyat-iletiĢim Ģebekesinin 

varlığı; 

- yüksek istihsal potansiyeline, geliĢmiĢ sosyal ve istihsal alt 

yapısına sahip olması; 

- önemli rezervlere sahip, zengin yer altı kaynakları 

potansiyelinin var olması. 

Bu yüzden serbest ticaret bölgelerin oluĢturulması için en 

elveriĢli araziler gibi dıĢ ülkelerle sınır birliği olan, ticaret limanlarına 

çıkıĢ imkanları olan, ana ulaĢım yolları üzerinde yerleĢen, ilmi, medeni 

ve doğal kaynaklar potansiyeline sahip olan bölgeler hesaba katılır. Bu 

bakımdan zengin doğal, emek, medeni ve intellektüel potansiyele sahip 

olan, ulaĢıma elveriĢli coğrafi konumda yerleĢen Nahçivan‘da özel 

iktisadi bölgenin teĢekkülü için oldukça büyük imkanlar mevcuttur. 

Serbest iktisadi bölgelerin normal faaliyeti için ülkede siyasi 

denge, elveriĢli doğal coğrafi muhit, geliĢmiĢ istihsal ve ticari alt yapı, 

elveriĢli iktisadi konjonktüre talep olunur ki, iktisadi geliĢimimizin 

modern aĢamasında belirtilen Ģartların her biri ülkemizde tam temin 

edilmiĢtir. 

Bunun için de Nahçivan‘ın uluslararası bir Pazar haline gelmesi 

için hükümet nezdinde çalıĢmalar devam ediyor. Nahçivan olarak 

bölgede daha hızlı büyümek ve ekonomik refahı geliĢtirmek amacıyla 

serbest ticaret bölgesi, gümrüksüz ticaret, yatırımcıların teĢvik edilmesi 

gibi bir dizi iĢlem üzerinde çalıĢma yürütülmektedir. 

Nahçivan‘ın sahip olduğu ucuz iĢ gücü potansiyeli, ucuz enerji 

ve bazı alanlardaki düĢük vergiler nedeniyle burada iĢbirliği yapmak 

Türk yatırımcıları için caziptir. Aynı zamanda Azerbaycan‘ın Bağımsız 

Devletler Topluluğu (BDT) ile KDV anlaĢmasında bulunduğundan, 

dolayısıyla Rusya dahil bu pazara girmek isteyen Türk yatırımcıların 

avantajlı konuma geçecekleri kesindir. 

Ülkemizin bir parçası olan Nahçivan‘da komĢu ülkelerle 

iĢbirliğinin geliĢmesi için geniĢ imkanlar mevcuttur. Bu imkanların 

büyük bir bölümü Türkiye‘nin payına düĢmektedir. Türkiye DıĢ Ticaret 

MüsteĢarlığı DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler Kurulu (DEĠK) ĠĢ Konseyi BaĢkanı 

Cengiz Gül de Nahçivan‘ın Türkiye için önemli bir bölge olduğunu 

belirterek, ‘‘Nahçivan, Türk Dünyası için yakınlaĢma 
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merkezidir‘‘demiĢtir [7]. 

Kanaatimizce Nahçivan Ö.C-nin Türkiye ile komĢu iĢbirliğinin 

aĢağıdaki istikametlerde geliĢtirilmesi mümkündür ve bu her iki taraf 

için maksada uygun ve faydalı ola bilir. 

Tarım-Sanayi sahasında: 

- Özerk Cumhuriyette yeni kalkınmaya baĢlamıĢ 

kuĢçuluk müesseselerinin geliĢtirilmesi için Türkiye‘nin 

komĢu bölgeleriyle karĢılıklı ticaretin geliĢtirilmesi (yem 

tedariki, gıda ilavelerinin ve vitaminlerin alınması ve s.); 

- ġeker pancarı ve patatesin imalatını hayata 

geçirmek için istihsal güçlerinin oluĢturulması ve kullanılır 

hale getirilmesi; 

- Araz Nehrinin balık rezervlerinden birlikte 

istifade için balık imal sahalarının oluĢturulması. 

Sanayi ve Yatırım faaliyeti Sahasında: 

- KomĢu bölgelerde sanayinin geliĢmesi için 

karĢılıklı yatırım faaliyetinin geniĢletilmesi; 

- Bölgenin sanayi potansiyelinden istifade ve 

onun geliĢmesine yönelik toplu projelerin hayata 

geçirilmesi. Burada iĢbirliğin öncelikli istikametleri gibi 

kağıt imalatı, atıkların geri dönüĢümü, cam imalatı 

bölgenin sanayi sahalarının geliĢmesi için önem teĢkil 

etmektedir. 

ĠnĢaat Sektöründe: 

- Nahçivan Ö.C-de kurulmuĢ yeni sanayi 

kuruluĢlarında imal edilen plastik boruların, inĢaat, dıĢ 

cephe malzemelerinin ve diğer ürünlerin komĢu ülkelerin 

sınır bölgelerinin inĢaat sektöründe kullanılması; 

- Nahçivan‘da gün geçtikçe geniĢleyen sanayi 

kuruluĢların inĢasında, site yapımında, ulaĢım altyapısının 

yeniden kurulmasında, iletiĢim hatlarının çekilmesinde 

Türkiyenin doğu bölgelerinin malzeme ve iĢçi 

kadrolarından, proje firmalarının iĢ tecrübesinden istifade 

edilmesi. 

Enerji ve UlaĢım Sahasında: 
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- Elektrik enerjisi kaynaklarından verimli 

istifadenin temin edilmesi; 

- Nahçivan‘ın nehirleri üzerinde yeni elektrik 

santrallerinin kurulması, küçük nehirlerin, güneĢ ve rüzgar 

enerjisinden istifade programlarının gerçekleĢtirilmesi için 

Türkiyenin tecrübesi ve imkanlarında istifade edilmesi; 

- UlaĢım alanlarının geniĢletilmesi, bölgenin 

transit imkanlarından verimli istifade edilmesi. 

Ticaret sahasında: 

- Fuar faaliyetlerinin geniĢletilmesi; 

- Serbest ticaret bölgelerinin oluĢturulması. 

Ekoloji ve tabiatı koruma sahasında:  

- Doğal tesislerin korunması ve yeniden inĢası 

için toplu hareket edilmesi; 

- Çevreye atılan fabrika atıklarının 

temizlenmesinin verimli sistemin tatbik edilmesi; 

- Araz Nehrinin korunması ve kirlenmesinin 

önünün alınması yönündeki çalıĢmaların birleĢtirilmesi. 

Medeniyet ve Turizm GeliĢim Sahasında: 

- Üretici kadroların iĢbirliğinin, festivallerin, 

karĢılıklı ziyaretlerin, sergilerin ve konferansların 

düzenlenmesi; 

- Etnik, tarihi, dini, tedavi amaçlı turizmin 

geniĢletilmesi. 

Dünya ve Avrupa çapında sınır bölgelerinin, komĢu ülkenin 

geliĢmiĢ bölgeleri ile verimli iĢbirliği, sınır alt yapı tesislerin geliĢimi 

büyük baĢarılara imza attırmıĢtır. Bizim fikrimizce, Nahçıvan Özerk 

Cumhuriyeti ile Türkiye‘nin doğu illeri arasında sınır dostluğunun 

birçok yönden daha da ileriye götürülmesi ve geliĢtirilmesi her iki taraf 

için faydalı ve yararlı olacaktır. 
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ABSTRACT 

Transportation studies have been in an interaction with political 

issues not just because of its military roots but also because of the close 

linkages with economic policies and international relations. Transport policies 

of a country, which consist different variables such as trade relations or 

infrastructure investments, should be considered as a part of economy policies. 

For this study, transportation policies will be investigated by focusing on the 

transportation corridors which refers to internationally collaborated projects 

on road transportation. This dimension is considerably important in terms of 

political economy as it reflects to both international relations and economic 

policies. Policies regarding to transportation corridors are by and large 

affected by the economic strategies of the country. Therefore, theories of 

political economy can be used as a perspective for analyzing the 

transportation policies in the light of theories of political economy. This 

framework will provide a basis to transportation policies for a better 

understanding in the light of political economy theories and will contribute to 

the literature of transportation studies. 

 

Keywords: political economy, transportation policy, transportation 

corridors, transportation strategies 

 

Transportation Corridors 

Transportation corridors are specially formed routes for multi-
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model transportation by the co-ordination of countries on a supra-

national level, in order to integrate different economic regions. Hence, 

they promote specific regions for trade by investments for infrastructure 

and technological development. Transportation corridors induce to 

create an institutional structure with a supra-national management. 

Elimination of procedures, increase of efficiency and reduction in costs 

are the main objectives of transportation corridors. 

As regionalism, in political terms, is a political ideology that 

mainly concentrates on the interests of a particular region. Though this 

territory is formed according to geographical distance, it involves 

cultural and economic linkages as well. For international relations, 

terms of regionalism refers to a collective expression of goods and 

objectives via organizational structures within a given territory. 

 

Regionalism and Transportation Corridors 

Transportation corridors are designed as a tool of these regional 

collaborations of various levels. They provide an infrastructure basis to 

inter-modal transportation and link different geographic areas. Opening 

up third country markets in transport services, products and investments 

continues to have high priority. As declined by European Union: 

‗‘promote our approach globally: opening up transport markets to free 

and undistorted competition and environmentally sustainable solutions. 

Continue to aim at greater market access in transport in all relevant 

international negotiations.'' (EU Commission White Paper, 2011, s.17) 

Transport is therefore included in all our trade negotiations (WTO, 

regional and bilateral). 

Regarding to different forms in terms of level of state control, 

number of transportation corridors may vary. For this study, the 

corridors which Turkey is actively participating will be considered 

only. These corridors are Pan-European Corridors-European Union (2 

corridors out of 10) , Asian Highway-UN and Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Trans Asian 

Railway(TAR)-ESCAP, Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia 

(TRACECA)-EU and 14 member states, North-South Transport 

Corridor- ESCAP. 
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Transportation corridors reflect the new economic order that 

dates back to WWII. Transportation was an important element, 

especially for Europe, while making the world at the post-war period. 

''In this age, states and societies with a primarily economic 

consciousness of themselves feel especially endangered by a world 

market globalization supposedly coming from abroad.''(Beck, 2000). 

This situation is also valid for European Union and its inevitable 

integration with third parties. Transportation corridors do not have 

specific borders that separate European Area from third markets such as 

Turkey, beside they include this kind of candidate countries as markets 

to be developed.  Considering the Cold War period, transportation used 

to serve for blocking the potential threats, tracking the strategic 

movements like energy or military.‘ European Union declared that 

‗‘Despite EU enlargement, large divergences in terms of transport 

infrastructure remain between eastern and western parts of the EU, 

which need to be tackled. The European continent needs to be united 

also in terms of infrastructure.‘'(EU Commission White Paper, 

2011,p.15)The cost of EU infrastructure development to match the 

demand for transport has been estimated at over € 1.5 trillion for 2010-

2030. The completion of the TEN-T network requires about € 550 

billion until 2020 out of which some € 215 billion can be referred to the 

removal of the main bottlenecks. This does not include investment in 

vehicles, equipment and charging infrastructure which may require an 

additional trillion to achieve the emission reduction goals for the 

transport system. '' (EU Commission White Paper, 2011, p.15) 

Pan-European transportation corridors are specifically formed 

for the integration of Eastern Europe countries that are the latest 

members of the Union.  European emphasises the importance of 

integration in European borders. This economic and politic integration 

focus on the Eastern, which is a part of former Soviet Union, and 

Northern parts that demonstrate a different portrait than other Union 

members.‘ Develop a cooperation framework to extend our transport 

and infrastructure policy to our immediate neighbours, to deliver 

improved infrastructure connections and closer market integration, 

including in the preparation of mobility continuity plans.‘‘(EU 
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Commission White Paper, 2011, p.17) 

Globalization mainly defined as the broadening and deepening 

of interdependency of states and societies. Broadening refers to the 

geographic extension of linkages to encompass virtually all major 

societies and states, and deepening refers to an increase in frequency 

and intensity of interactions. Globalization on the other hand, stimulates 

the regionalism. (Cohn, 2008). It can be seen as a stepping stone for 

countries in order to enter the free trade regime.  Geographical distance 

is an important variable for international trade. Within the regionalism 

concept, countries that have interests or objectives on the same 

direction, can come together and form regional institutions. 

"Globalization sometimes leads to shifts from national to regional 

institutions composed of like-minded states that are more effective than 

larger, more diverse multilateral institutions"(Cohn, 2008) 

Regionalism and globalization have a complex relationship 

regarding to the structure of relations between countries. Globalization 

can limit the further expansion of regional collaborations as finance, 

trade and environmental issues have worldwide impacts and therefore 

require action in a global level. Now under the auspices of the World 

Trade Organization (WTO), created in 1995 to expand the GATT to 

new areas—countries have become also increasingly engaged in 

initiatives of trade liberalization at the regional/preferential level 

(Ornelas, 2008). For instance, environmental effects of transportation 

such as emission levels cannot be managed on a national or even 

regional level. One or more particular country can be the primary 

sources of pollution but it will affect the whole word and will demand a 

global responsibility. 

 

Transportation Corridors and Three Ideologies of Political 

Economy 

With the effects of globalization, multinational companies 

(MNCs) shifted their operation levels from national to an international 

level respect to their structure. Advances in technology are vital for the 

expansion of the globalization as they abolish the geographical borders 

of the state and facilitate MNCs for carrying their foreign direct 
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investments to a global scope. Regional trade agreements are 

supportive tools for this shift as they wider the scope and eliminate the 

barriers for free trade. In industries where WTO has failed to reduce 

tariffs, the elimination of tariffs by RTAs can provide significant 

advantages to members (Cohn,2008). This idea is actually the 

motivation of regional collaborations in the transportation area because 

countries have different regulations and bureaucratic procedures and 

this kind of co-operations ease the process. Europe needs a ‗core 

network‘ of corridors, carrying large and consolidated volumes of 

freight and passengers traffic with high efficiency and low emissions, 

Thanks to the extensive use of more efficient modes in multimodal 

combinations and the wide application of advanced technologies and 

supply infrastructure for clean fuels. 
―The fundamental premise of liberalism is that the individual 

consumer, firm or household is the basis of society. Liberalism also 

assumes that market exist in which individuals have complete 

information and are thus enabled to select the most beneficial course of 

action. On the supply side of the economy liberal economics assumes 

that individuals pursue their interests in a world of scarcity and resource 

constraints'' (Gilpin, 1987). From the liberals‘ perspective, regional 

trade agreements can be considered as a progress for free trade regime. 

They support open regional trade agreements (RTAs), which means 

regional trade agreements that do not create regional blocks against to 

free trade but a sub level global expand. Transportation corridors, at 

this level, demonstrate a multi-layer structure. They can act as tools of 

globalization because integration is the main objective whereas they 

present a bloc effect by promoting the selected ones and eliminating the 

alternatives. This effect causes the contra-constitutions on the regional 

level. For instance, different transportation corridor projects have been 

formed by countries such as Pan European, TRASECA, ITSAM and 

North-South corridors. 

Economic nationalism, both in the early modern and today, 

arises impart from the tendency of markets to concentrate wealth and to 

establish power relation between the strong and the weak economies 

(Gilpin, 1987). 
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In the context of realism, it is possible to claim that the most 

powerful states can set the terms and limits of this complex 

interdependence system. One can claim that powerful states and 

regional blocs may appear as the leaders and coordinators of the 

transportation corridors. However transportation is a concept that 

reaches beyond state control (Cohn, 2008). Similarly, NAFTA (North 

American Free Trade Agreement) has its own transportation corridors 

for linking USA, Canada and Mexico, super corridor as referred. 

Canada, US and Mexico have trilateral trade agreements central United 

States, eastern and central Canada, and deep into Mexico, the NASCO 

trade corridor is a multi-modal transportation network that connects 71 

million people and supports a large part of $1 trillion dollars in total 

commerce between the three nations. 'World of competing states, the 

nationalist considers relative gain to be more important than mutual 

gain. Thus nations continually try to change the rules or regimes 

governing international economic relations in order to benefit 

themselves disproportionally with respect to other economic powers‘ 

(Gilpin, 1987). 

From the perspective of historical structuralists it is possible to 

say that transportation corridors are results of forces of the economy 

and mainly MNCs. Contrast to realists', who claim that globalization, is 

a result of states‘ power seeks. Historical structuralists observe the 

globalization as an endless market search. Transportation corridors act 

as vital linkages for international markets, therefore need to be 

controlled. ''Transnational Historic Bloc'' is defined as a bloc which is 

composed of the largest MNCs, international banks, international 

economic organizations and international business groups in the most 

powerful capitalist states'' (Cohn, 2008). This definition contains the 

transportation corridors as well. These corridors in fact are managed by 

the organizations which are composed of industry players. For instance, 

IRU is the most important organization for road carriers and actively 

participating in international transportation projects. The organizations 

even develop their own projects for states and play an advisory role in 

states' decisions related to transportation. 
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Conclusion 

Transportation corridors are reflexive to the regionalism 

policies of states. Whereas, states have different motivations for 

participating in these corridors, depending on economical variables 

such as liberalization degree, trade volume and geostrategic plane. 

 Large countries in terms of trade use the transportation 

corridors as a tool of promoting their particular routes and dominate the 

secondary countries by turning them into transportation hubs. For these 

corridors, a dependency theory can be considered as a core- periphery 

relation exist in member countries..Multinationals support supra-

national transportation projects as they ease the mobility of capital. This 

mobility of capital, however, can cause the suffer of developing 

countries and labour class. Not only the economic gains but also 

political influences are subject to transportation corridor projects and 

therefore transportation corridors require further research in the light of 

political economy issues. 
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ÖZET 

Ülkelerin gerek sektörel bazda, gerekse ürün bazında global 

piyasalardaki ihracat rekabet gücünün (karşılaştırmalı üstünlüklerinin) 

ölçümü amacıyla kullanılabilecek en önemli göstergelerden birisi “açıklanmış 

karşılaştırmalı üstünlük katsayıları (indeksi)” dır. Liesner (1958) tarafından 

ortaya atılan, Balassa (1965) tarafından işlevsel hale getirilen “açıklanmış 

karşılaştırmalı üstünlük (AKÜ) katsayıları”, ülkenin belli bir sektör 

ihracatının toplam ihracatına oranının, aynı sektörün dünyadaki ihracatının 

dünya toplam ihracatına oranına bölünmesi şeklinde hesaplanmaktadır. 

Balassa İndeksi şeklinde de ifade edilebilen AKÜ katsayıları; ülkenin bir 

sektördeki yurtiçi uzmanlaşmasını, dünyanın veya herhangi bir ülkenin 

uzmanlaşmasıyla karşılaştırır. Katsayının 1‟den büyük olması, söz konusu 

sektörün (ürünün) ihracatında ülkenin rekabet avantajına sahip olduğunu ve 

uzmanlaştığını; 1‟den küçük olması ise rekabet dezavantajına sahip olduğunu 

ve uzmanlaşmadığını gösterir. Çalışmada, 1993-2009 yılları arasında Türkiye 

ve sınır komşuları olan Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, İran, 

Irak ve Suriye‟nin ihracat rekabet güçlerinin belirlenmesi amacıyla SITC 

Rev3, 2 haneli bazda açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük katsayıları 

hesaplanmış; söz konusu ülkelerin birbirlerine karşı üstünlük ve dezavantajları 

ortaya koyulmuştur. Buna göre Türkiye‟nin birçok ürün grubunun; özellikle de 

tekstil iplikleri ve kumaş, giyim eşyaları ve bunların aksesuarları, meyve ve 

sebze, seyahat eşyaları ve el çantaları ile tütün ve tütün mamullerinin 

ihracatında sınır komşuları karşısında rekabet gücü yüksektir. Bununla 

birlikte, canlı hayvanlar, hayvansal ürünler, gıdalar ve yağlar, mineral yağlar, 

petrol ve diğer enerji ürünleri ihracatında Türkiye açısından genel bir 

karşılaştırmalı dezavantaj durumundan söz edilebilir. 
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ABSTRACT 

Both on a sectoral basis and on a product basis, one of the most 

important indicators which can be used in order to measure of export 

competitiveness (comparative advantages) in global markets for countries is 

revealed comparative advantage coefficients (indexes). The index of revealed 

comparative advantages was first introduced by Liesner (1958) and 

operationalized by Balassa (1965) in order to measure comparative 

advantages. The RCA index of a country for a product is often measured by the 

product‟s share in the country‟s exports in relation to its share in world trade. 

The index of RCA (called the Balassa Index), is used to measure the relative 

importance of a product in a country‟s export composition relative to that 

products‟s relative importance in world trade. If a country‟s Balassa Index of 

RCA for an industry exceeds 1 the country is said to have a comparative 

advantage in industry in question, since this industry is more important for the 

country‟s exports than for the exports of the reference countries and vice 

versa. 

In this study, between the years 1993-2009, in order to determine of 

export competitiveness of Turkey and border countries: Bulgaria, Greece, 

Georgia, Armenia, Iran, Iraq and Syria; SITC Rev3 2 digit basis revealed 

comparative advantage index has been calculated, and advantages and 

disadvantages against each other in this countries has been presented. 

Accordingly, Turkey has higher competitiveness in the face of border countries 

in point of the export in many product groups particularly in the textile yarns 

and fabrics, clothings, fruit and vegetable, travel goods and handbangs and 

tobacco products. However, in the export of live animals, animal products, 

foods and oils, mineral oils, petroleum and other energy products, it can be 

mentioned that Turkey has largely comparative disadvantage. 

 

Key Words: Export, Competitiveness, Turkey, Border Neighbours 

 

GiriĢ 

ÇalıĢmanın ana amacı, açıklanmıĢ karĢılaĢtırmalı üstünlük 

katsayılarının kullanılması suretiyle Türkiye‘nin ve sınır ülkelerinin 

ihracatındaki rekabet gücünün analiz edilmesidir. Söz konusu analiz, 

sözü edilen ülkelerin ihracatına mikro bazda yaklaĢmakta, ürün bazlı 

bir rekabet profili ortaya koymaktadır.  

Bu çalıĢmada, Türkiye‘nin ve komĢu ülkeleri olan Yunanistan, 

Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan-Nahçıvan, Ermenistan, Ġran, Irak 
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ve Suriye‘nin Standart Uluslararası Ticaret Sınıflandırması (SITC) 

bazında ihracatındaki karĢılaĢtırmalı üstünlükler ölçülmeye 

çalıĢılmıĢtır. Bu bağlamda, INTRACEN-PC TAS ve Comtrade SITC 

Rev3 2 haneli verileri kullanılmak suretiyle, sözü edilen ülkelerin 

ihracatındaki açıklanmıĢ karĢılaĢtırmalı üstünlük katsayıları (Balassa 

Ġndeksi-AKÜ katsayısı ve DönüĢtürülmüĢ AçıklanmıĢ KarĢılaĢtırmalı 

Üstünlük Katsayısı-DAKÜ) hesaplanmıĢtır.  

 

1.Türkiye‟nin DıĢ Ticaretinde KomĢu Ülkelerin Payı 

KomĢuları ile ticaret yapabilme kabiliyeti, kapasitesi ve bu 

ticarete olanak sağlayacak her türlü alt yapı ve istikrar ortamı bir 

ülkenin ekonomik refahını etkileyen önemli unsurlardır. Ekonomik 

açıdan dünyanın müreffeh bölgelerine baktığımızda, ülkelerin 

―komĢum zenginse ben de zenginim‖ mantığına sahip oldukları 

görülmektedir. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası dönemde Almanya, Fransa, 

Hollanda, Lüksemburg ve Belçika‘nın Kuzey Batı Avrupa‘da 

oluĢturduğu ekonomik sinerji komĢu ülkeler arasında geliĢtirilen ortak 

ticaret zihniyeti ve iktisadi iĢ birliğinin ne denli bir refah unsuru 

olduğunun dünya tarihindeki en baĢarılı örneklerinden birisidir. Aynı 

Ģekilde ABD, Meksika ve Kanada‘nın NAFTA çatısı altında 

oluĢturduğu komĢu ülkeler arası ticari birlik, Meksika‘nın son 

dönemlerde geliĢmekte olan ülkeler arasında ön sıralarda yer 

almasındaki en önemli etkenlerdendir (Eryaman, 2011, s.1). 

Türkiye‘nin komĢuları ile geliĢtirmeye çalıĢtığı ticari ve iktisadi 

iĢbirliği ortamının ve bu ortamın oluĢturduğu zenginlik ve refah 

atmosferinin bölgenin potansiyelini yansıttığı söylenemez. Türkiye‘nin 

komĢuları ile oluĢturduğu bölgede 20. yüzyıl boyunca savaĢlar, 

anlaĢmazlıklar, siyasi karıĢıklık ve devrimler çok yoğun olarak 

yaĢanmıĢ, 21. yüzyılda da devam etmiĢtir. Güvenlik ve istikrarı tehdit 

eden söz konusu olaylar bölgesel ticaretin geliĢmesini engellemiĢ ve 

iktisadi iĢbirliğinin istenilen seviyelere ulaĢmasını engellemiĢtir. 

Bununla birlikte, her Ģeye rağmen, özellikle Yunanistan ve 

Bulgaristan‘ın AB üyeliğinin bölgeye etkisi, Ġran‘ın sahip olduğu 

zengin yer altı kaynaklarının öneminin daha da artması, Suriye ve 

Gürcistan‘ın yavaĢ fakat sağlam bir Ģekilde dıĢa açılma sürecine 
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girmeleri bölgenin refahı dıĢ ticaretini geliĢtirme potansiyeli anlamında 

umut verici olmuĢ, bu geliĢmelerin sağladığı olumlu atmosfer 

ekonomik göstergelere de yansımıĢtır. 

                                                

Tablo-1. Türkiye‟nin Ġhracatında Ġlk 20 Ülke (1000 $)  

                                   (2004 Yılı)                                                        (2010 Yılı)                                                                            

SIRA ÜLKELER TOPLAM 
% 

PAY 
SIRA ÜLKELER TOPLAM % PAY 

1 Almanya 8.852.991 13,83 1. Almanya 11.461.453 10,21 

2 Ġngiltere 5.469.934 8,55 2. 

BirleĢik 

Krallık 6.974.740 6,22 

3 Ġtalya 4.792.580 7,49 3. Ġtalya 6.557.692 5,84 

4 ABD 4.768.927 7,45 4. Fransa 6.135.972 5,47 

5 Fransa 3.663.143 5,72 5. Irak 6.026.368 5,37 

6 Ġspanya 2.704.779 4,23 6. Rusya 4.679.476 4,17 

7 Hollanda 2.196.858 3,43 7. ABD 3.773.185 3,36 

8 Rusya 2.132.101 3,33 8. Ġspanya 3.648.996 3,25 

9 Irak 1.859.909 2,91 9. Ġran 3.028.338 2,70 

10 Ġsrail 1.334.347 2,08 10. B.A.E 2.755.240 2,46 

11 Romanya 1.260.444 1,97 11. Romanya 2.605.779 2,32 

12 Belçika 1.208.699 1,89 12. Hollanda 2.474.851 2,21 

13 Yunanistan 1.189.521 1,86 13. Mısır 2.325.814 2,07 

14 B.A.E 933.941 1,46 14. S. Arabistan 2.271.446 2,02 
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15 Bulgaristan 845.370 1,32 15. Çin 2.268.924 2,02 

16 Cezayir 832.613 1,30 16. Ġsrail 2.086.054 1,86 

17 Ġran 812.239 1,27 17. Libya 2.011.130 1,79 

18 S. Arabistan 789.522 1,23 18. Belçika 1.965.625 1,75 

19 Polonya 713.133 1,11 19. Suriye 1.854.743 1,65 

20 Danimarka 644.508 1,01 20. 
Azerbaycan-

Nahçıvan 
1.576.844 1,41 

Ġlk 20 Ülke Top. 47.005.560 73 Ġlk 20 Ülke Top. 76.482.670 68 

Genel Toplam 64.010.231 100 Genel Toplam 112.219.270 100 

     Kaynak: http://www.tuik.gov.tr   

Tablo-2. Türkiye‟nin Ġthalatında Ġlk 20 Ülke (1000 $)  

                                   (2004 Yılı)                                                        (2010 Yılı)                                                                            

SIRA ÜLKE TOPLAM 
% 

PAY 
SIRA ÜLKE TOPLAM % PAY 

1 Almanya 12.515.655 12,83 1. Rusya 21.599.563 11,64 

2 Rusya  9.033.138 9,26 2. Almanya 17.548.289 9,46 

3 Ġtalya 6.865.811 7,04 3. Çin 17.180.629 9,26 

4 Fransa 6.201.348 6,36 4. A.B.D 12.318.562 6,64 

5 A.B.D 4.745.195 4,86 5. Ġtalya 10.203.337 5,50 

6 Çin 4.476.077 4,59 6. Fransa 8.176.442 4,41 

7 Ġngiltere 4.317.140 4,43 7. Iran 7.644.782 4,12 

8 Ġsviçre 3.404.540 3,49 8. Ġspanya 4.839.988 2,61 

http://www.tuik.gov.tr/
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9 Ġspanya 3.253.675 3,34 9. 

Güney 

Kore 4.764.042 2,57 

10 Japonya 2.684.287 2,75 10. Ġngiltere 4.680.551 2,52 

11 

Güney 

Kore 2.572.537 2,64 11. Ukrayna 3.832.744 2,07 

12 Ukrayna 2.509.351 2,57 12. Romanya 3.449.173 1,86 

13 Belçika 1.991.728 2,04 13. Hindistan 3.409.809 1,84 

14 Iran 1.962.059 2,01 14. Japonya 3.297.750 1,78 

15 Hollanda 1.908.145 1,96 15. Belçika 3.213.707 1,73 

16 Romanya 1.699.553 1,74 16. Hollanda 3.155.965 1,70 

17 Libya 1.514.125 1,55 17. Ġsviçre 3.153.682 1,70 

18 Cezayir 1.255.679 1,29 18. Polonya 2.620.952 1,41 

19 

S. 

Arabistan 1.231.507 1,26 19. Kazakistan 2.470.967 1,33 

20 Tayvan 1.206.365 1,24 20. 

S. 

Arabistan 2.437.304 1,31 

Ġlk 20 Ülke Top. 75.347.919 77,25 Ġlk 20 Ülke Top. 139.998.236 75,47 

Genel Toplam 97.539.766 100 Genel Toplam 185.492.859 100 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr verileri kullanılarak tarafımızca 

hazırlanmıĢtır. 

 

Türkiye‘nin ithalatındaki ilk 20 ülke, 2004 ve 2010 yılları 

karĢılaĢtırılarak incelendiğinde, Almanya ile Rusya‘nın yer değiĢtirdiği 

görülmektedir (Tablo-2). Bununla birlikte, sınır komĢularımızdan 

yapılan ithalatımız bağlamında incelendiğinde; sadece Ġran göze 

çarpmaktadır. 2004 yılında Türkiye‘nin en fazla ithalat yaptığı 14. ülke 

olan Ġran‘ın 2010 yılında 7. sırada yer alması, Türkiye açısından 

http://www.tuik.gov.tr/
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öneminin daha da arttığını göstermektedir.  

En fazla ihracat ve ithalat yapılan 20 ülke genel olarak ele 

alındığında, Türkiye‘nin sınır komĢularıyla olan dıĢ ticaretinde ihracat 

tarafının daha ağır bastığı görülmektedir. Keza, 2010 yılı dıĢ ticaret 

rakamlarına göre (ilk 20 ülke bazında); toplam ihracatımızın yaklaĢık 

yüzde 10‘u sınır komĢularımıza gerçekleĢtirilirken;  toplam 

ithalatımızın yüzde 4‘ü sınır komĢularımızdan gerçekleĢtirilmektedir. 

Türkiye‘nin özellikle sınır komĢusu Ġran ile dıĢ ticaret hacminin önemli 

boyutlarda olduğu söylenebilir (2010 yılı itibariyle 10 milyar $ 

civarında).  

 
Tablo-3. Türkiye‟nin Sınır KomĢularına GerçekleĢtirilen 

Ġhracatının Yıllara Göre GeliĢimi (milyon $) 

ÜLKELER 1990 1995 2000 2005 2010 

Irak 215 123 0 2.750 6.043 

Ġran 495 268 236 913 3.043 

Suriye 194 272 184 552 1.849 

Azerbaycan-Nahçıvan 0 161 230 528 1.551 

Bulgaristan 10 183 253 1.179 1.498 

Yunanistan 139 210 438 1.127 1.456 

Gürcistan 0 68 132 272 770 

Ermenistan 0 0 0 0 0 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr 

Tablo-3‘de, Türkiye‘nin sınır komĢularına olan ihracatının 

yıllar itibariyle artmakta olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, 

ağırlıkla doğu ve güney komĢularımıza olan ihracatımızın yüksekliği 

http://www.tuik.gov.tr/
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dikkat çekmektedir. AB üyesi ülkeler olan Yunanistan‘a ve 

Bulgaristan‘a yapılan ihracat nispi olarak düĢük boyutlardadır.  

 
Tablo-4. Türkiye‟nin Sınır KomĢularından GerçekleĢtirilen  

Ġthalatının Yıllara Göre GeliĢimi (milyon $) 

ÜLKELER 1990 1995 2000 2005 2010 

Ġran 492 689 816 3.470 7.645 

Bulgaristan 32 402 465 1.190 1.701 

Yunanistan 129 201 431 728 1.542 

Irak 1.047 0 0 459 1.355 

Azerbaycan-Nahçıvan 0 22 96 272 865 

Suriye 84 258 545 272 663 

Gürcistan 0 50 155 303 291 

Ermenistan 0 0 0 0 0 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr 

Tablo-4, Türkiye‘nin sınır komĢularından gerçekleĢtirilen 

ithalatının da yıllar itibariyle artmakta olduğunu göstermektedir. 

Türkiye, en fazla ithalatı Ġran ve Bulgaristan‘dan gerçekleĢtirmektedir. 

Bununla birlikte, Tablo-3 ve Tablo-4 birlikte incelendiğinde, 

Türkiye‘nin Ġran‘a (özellikle petrol ve ürünleri talebi sebebiyle) karĢı 

önemli bir dıĢ ticaret açığı bulunduğu görülmektedir. Söz konusu 

tablolarda, Türkiye‘nin Yunanistan ve Bulgaristan‘a karĢı da dıĢ açık 

verdiği görülmektedir.  

 

 

 

http://www.tuik.gov.tr/
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2.AçıklanmıĢ KarĢılaĢtırmalı Üstünlükler YaklaĢımıyla 

Türkiye ile Sınır KomĢuları Arasındaki Ġhracat Rekabet 

Gücünün Ölçülmesi 

KarĢılaĢtırmalı üstünlük kavramı uluslararası ticarette adından 

sıklıkla bahsedilen bir kavram olmasına rağmen, söz konusu teorik 

kavramın ölçülebilmesi ve ampirik bulgulara dönüĢtürülebilmesi 

bağlamında önemli eksiklikler bulunmaktadır. Söz konusu eksikliklerin 

giderilmesine yönelik en önemli hamle, karĢılaĢtırmalı üstünlüklerin ve 

rekabet gücünün ölçümünde açıklanmıĢ karĢılaĢmalı üstünlük 

katsayılarının (AKÜ) kullanılmasıdır (Sanidas, Shin, 

http://www.akes.or.kr/eng/papers(2010)/24.full.pdf). KarĢılaĢtırmalı 

üstünlükler teorisi ile karĢılaĢtırmalı üstünlüklerin ve rekabet gücünün 

ölçümü arasındaki bağlantının ortaya koyulması Ģu sıralama ile 

olmaktadır: 

 

Eġ → KÜ → TÜT → AKÜ 

 

Eġ: Ülkelerin ekonomik koĢulları, KÜ: KarĢılaĢtırmalı 

üstünlüklerin uluslararası örnekleri, TÜT: Uluslararası ticaret, üretim ve 

tüketim, AKÜ: AçıklanmıĢ KarĢılaĢtırmalı Üstünlük Katsayıları. 

Diyagrama göre, ülkelerin ekonomik koĢullarınca belirlenen 

karĢılaĢtırmalı üstünlükler uluslararası ticareti, üretim ve tüketimi 

(ihracat, ithalat) belirlemekte, bu da ülkelerin rekabet gücüne etki 

etmektedir (Ballance, Forstner, Murray, 1987, s.157). 

AçıklanmıĢ karĢılaĢtırmalı üstünlükler (AKÜ) yaklaĢımı, 

karĢılaĢtırmalı üstünlükleri (rekabet gücünü) ölçmede sıklıkla 

kullanılan yöntemlerden biridir. Bir ülkenin mal ya da sektör bazında 

ihracat yapısının ülkenin karĢılaĢtırmalı üstünlüklerini, ithalat yapısının 

ise karĢılaĢtırmalı dezavantajlarını yansıttığı AKÜ yaklaĢımına göre; bir 

malın ticaret dengesinin pozitif olması durumunda o ülkenin o 

malın/sektörün ihracatında karĢılaĢtırmalı üstünlüğe, tersi durumda ise 

karĢılaĢtırmalı dezavantaja (rekabet gücünden yoksunluğa) sahip 

olduğu söylenebilir (Bekmez, Terzioğlu, 2008, s.17). 

AçıklanmıĢ karĢılaĢtırmalı üstünlükler düĢüncesi ilk olarak 

Liesner (1958) tarafından ortaya atılmıĢtır. Ġngiltere‘nin Ortak Pazar 

http://www.akes.or.kr/eng/papers(2010)/24.full.pdf
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Ülkeleri ile rekabet gücünü karĢılaĢtırmak için oluĢturulmuĢ indeks, 

Balassa (1965) tarafından iĢlevsel hale getirilmiĢtir. Ülkelerin mevcut 

ticaret verilerinden yararlanılarak karĢılaĢtırmalı üstünlüğünü gösteren 

Balassa Ġndeksi, ülkeler arasındaki karĢılaĢtırmalı üstünlüğün nedenine 

inmeden, görünen bir avantaj farkı olup olmadığını açıklamayı 

amaçlamaktadır (Seymen, 2009, s.237). 

Ġndeks, ülkenin belli bir sektör ihracatının toplam ihracatına 

oranının, aynı sektörün dünyadaki ihracatının dünya toplam ihracatına 

oranı olarak tanımlanabilir. Balassa Ġndeksi, herhangi bir malın 

(sektörün) ülkenin toplam ihracatındaki payının, söz konusu malın 

(sektörün) dünyanın (bir ülkenin veya bölgenin) toplam ihracatındaki 

payına oranını ifade eder. Diğer bir ifadeyle Balassa Ġndeksi, ülkenin 

bir maldaki yurtiçi uzmanlaĢmasını (AKÜ indeksinin payı), dünyanın 

uzmanlaĢmasıyla karĢılaĢtırır (Beningo, 2005, s.6). AçıklanmıĢ 

karĢılaĢtırmalı üstünlük katsayısı (AKÜ), UN Statistics Office ve 

Standart International Trade Classification (SITC) verilerinden (UN 

Comtrade ve PC TAS) hesaplanabilir [1].  

―j‖ ülkesinin ―t‖ döneminde ―k‖ malındaki (sektöründeki) 

açıklanmıĢ karĢılaĢtırmalı üstünlük (AKÜ) katsayısını Balassa 

aĢağıdaki gibi formülize etmiĢtir (Balassa, 1965, s.99-123): 

  

 
 

 AKÜ indeksinin pay kısmı, malın 

(sektörün) ulusal ihracattaki payını (%); payda kısmı ise, söz konusu 

malın (sektörün) dünya toplam ihracatındaki payını temsil etmektedir 

(Mykhnenko, 2005, s.27). Balassa Ġndeksi aynı sonucu vermek üzere Ģu 

Ģekilde de formüle edilebilir (Mahmood, 2006, s.26) (KarĢılaĢtırmalı 

Ġhracat Performansı): 

 

 
 

( X
j
kt / X

w
kt ); j ülkesinin k malı ihracatının dünya ihracatı 

   / / /j j j w w

kt kt t kt tAKU X X X X

   / / /j j w j w

kt kt kt t tAKU X X X X
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içindeki payı 

(X
j
t / X

w
t ); j ülkesinin toplam ihracatının dünya toplam ihracatı 

içindeki payı 

 

AKÜ > 1   j ülkesinin t döneminde k malı (sektörü) ihracatı 

payı, aynı dönemde toplam dünya ihracatındaki payından büyüktür. 

Ülke söz konusu üründe (sektörde) açıklanmıĢ karĢılaĢtırmalı üstünlüğe 

sahiptir ve uzmanlaĢmıĢtır (Coxhead, 2007, s.1109).  

AKÜ < 1   j ülkesinin t döneminde k malı (sektörü) ihracatı 

payı, aynı dönemde toplam dünya ihracatındaki payından küçüktür. 

Ülke, söz konusu üründe (sektörde) açıklanmıĢ karĢılaĢtırmalı 

dezavantaja sahiptir ve uzmanlaĢmamıĢtır.  

AKÜ = 1   j ülkesinin t döneminde k malı (sektörü) ihracatı 

payı, aynı dönemde toplam dünya ihracatındaki payına eĢittir. Ülkenin 

söz konusu üründeki uzmanlaĢma seviyesi, dünyanın uzmanlaĢmasıyla 

aynıdır.  

Daha ayrıntılı bir analizle, karĢılaĢtırmalı üstünlüğün gücünü 

göstermek amacıyla Balassa‘nın AKÜ katsayısını 4 aĢamada 

sınıflandırabiliriz (Hinloopen, 2001, s.13): 

 

1. Sınıflandırma → 0 < AKÜ ≤ 1;   KarĢılaĢtırmalı üstünlük 

yoktur. 

2. Sınıflandırma → 1 < AKÜ ≤ 2;   Zayıf bir karĢılaĢtırmalı 

üstünlük vardır. 

3. Sınıflandırma → 2 < AKÜ ≤ 4;   Orta derecede 

karĢılaĢtırmalı üstünlük vardır. 

4. Sınıflandırma → 4 < AKÜ ;        Güçlü bir karĢılaĢtırmalı 

üstünlük vardır. 

 

AKÜ katsayılarının sıfır ile sonsuz arasında değer alması ve 

asimetrik olması nedeniyle, söz konusu indeks için monoton bir 

dönüĢtürülme iĢlemi uygulanmaktadır. Bu iĢlem ile bulunan AKÜ 

katsayısı, (AKÜ-1)/(AKÜ+1) Ģeklinde formülize dilebilir. Bu indekse 

―dönüĢtürülmüĢ açıklanmıĢ karĢılaĢtırmalı üstünlük indeksi‖ denir 

(Kumar, Rai, Rai, 2008, s.131). Bu durumda. Bu dönüĢtürme 
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sonucunda uç değerler daha az ağırlıklandırılmıĢ olacak, indeks 

simetrik hale dönüĢecek ve sonuç -1 ile +1 arasında değer alacaktır 

(Filiztekin, 2006, s.107).  

Michael E. Porter, geliĢmiĢ ülkelerin ekonomik baĢarılarını 

nasıl sürdürebildiklerini açıklayabilmek için karĢılaĢtırmalı üstünlükler 

kavramını geliĢtirmiĢtir. Porter, rakiplerinden daha düĢük maliyetlerle 

üretebilme ve aĢırı maliyetleri nedeniyle ortaya çıkan yüksek fiyatları 

değiĢtirebilme yeteneğine sahip olmak olarak iki farklı karĢılaĢtırmalı 

üstünlük kavramından söz etmiĢtir. Söz konusu avantajlardan en az 

birisine sahip olunması durumunda üstün bir firma veya ülkeden söz 

edilebilir (Porter, 1991, s.95-117). Porter, karĢılaĢtırmalı üstünlük 

kavramıyla birlikte rekabet gücü kavramından da söz etmiĢ [2], her 

ikisinin de özünde karĢılaĢtırmalı maliyetlerin yattığını ifade etmiĢtir. 

Bu bağlamda, bir ülkenin uluslararası piyasalarda karĢılaĢtırmalı 

üstünlüklerinin bulunmasının, aynı zamanda rekabet gücünün 

bulunması anlamına da gelebileceği söylenebilir (Utkulu, 2005, s.6). 

 

3.Analiz Sonuçları 

Ülkelerin ihracatındaki açıklanmıĢ karĢılaĢtırmalı üstünlükler 

hesaplanırken, SITC Rev3 2 haneli ihracat verileri kullanılmıĢ, 1993-

2009 yılları arasındaki en yüksek ve en düĢük değer analizden 

çıkarılmak suretiyle uygun ortalama hesaplanmaya çalıĢılmıĢtır. 

AçıklanmıĢ karĢılaĢtırmalı üstünlük katsayılarına iliĢkin Balassa 

Ġndeksi ve DönüĢtürülmüĢ AçıklanmıĢ KarĢılaĢtırmalı Üstünlük Ġndeksi 

kullanılmıĢtır. Sözü edilen indekslerin tercihindeki amaç; ülkenin bir 

maldaki yurtiçi uzmanlaĢmasını dünyanın uzmanlaĢmasıyla 

karĢılaĢtırmasıdır. Diğer bir ifadeyle, malın dünya toplam ihracatı 

içindeki payına göre ulusal ihracattaki payını tespit etmemize yardımcı 

olmasıdır. Elde edilen üstünlük ve dezavantaj sonuçlarına göre malların 

faktör donanımları, SITC Teknoloji sınıflandırması bazında (Hufbauer, 

1974:3-38) ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. KomĢu ülkelerden 

bazılarına iliĢkin SITC Rev3 ihracat verileri belli yıllara iliĢkin elde 

edilemediğinden (söz konusu ülkelerden kaynaklanan veri eksikliği 

nedeniyle), ortak zamanlı bir ülkeler arası kıyaslama yapılamamıĢtır.     

Yapılan analizler sonucunda,  Türkiye‘nin SITC Rev3 2 haneli 
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66 mal grubundan 22‘sinin ihracatında rekabet gücünün yüksek olduğu 

[3] görülmektedir. Bununla birlikte, Türkiye‘nin rekabet avantajının 

olduğu 22 mal grubunun ihracat rekabet gücü incelendiğinde; 

üstünlüklerden 5‘inin güçlü, 5‘inin orta derecede, 12‘sinin ise zayıf 

derecede olduğu görülmektedir. Türkiye‘nin, ihracatta güçlü rekabet 

avantajına (karĢılaĢtırmalı üstünlüklere) sahip olduğu mal grupları 

SITC Teknoloji Sınıflandırması‘na göre analiz edildiğinde; 1 mal 

grubunun (05)  hammadde yoğun, 3 mal grubunun (65, 83, 84) emek 

yoğun, 1 mal grubunun (12) da sermaye yoğun olduğu görülmektedir 

(Tablo-5).  

 
Tablo-5.Türkiye‟nin Güçlü AKÜ Katsayılarına Sahip Olduğu  

Mal Grupları  (SITC Rev3 2 Hane) 

Mal Grupları 

1993-

2000 

ort. 

2001-

2009 

ort. 

AKÜ 

Ort. 
DAKÜ Faktör Donanımı 

83-Seyahat eĢyası, el 

çantaları vb. taĢıyıcı 

eĢya 

26,06 0,46 7,75 0,76 Emek Yoğun 

84-Giyim eĢyası ve 

bunların aksesuarları 
6,04 5,78 6,23 0,72 Emek Yoğun 

05-Meyve ve sebzeler 7,29 4,76 6,07 0,71 Hammadde Yoğun 

65-Tekstil ürünleri 

(iplik, kumaĢ, yer 

kaplamaları, hazır eĢya) 

3,82 4,86 4,53 0,64 Emek Yoğun 

12-Tütün ve tütün 

mamul. 
5,18 3,16 4,21 0,61 Sermaye Yoğun 

Kaynak: Comtrade ve PC TAS verileri kullanılarak tarafımızca hesaplanmıĢtır. 

 

1993-2000 ve 2001-2009 dönemleri kıyaslandığında, 

Türkiye‘nin güçlü karĢılaĢtırmalı üstünlüğe sahip olduğu mal 
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gruplarının tekstil ürünleri hariç üstünlük derecelerinin nispi olarak 

azaldığı görülmektedir (Tablo-5). Bununla birlikte, 83 grubu seyahat 

eĢyası, el çantaları vb. taĢıyıcı eĢya ihracatında ilk dönemde görülen 

çok yüksek derecedeki üstünlükler ikinci dönemde dezavantaja 

dönüĢmüĢtür. 

1993-2000 ve 2001-2009 dönemleri kıyaslandığında, 

Türkiye‘nin güçlü karĢılaĢtırmalı üstünlüğe sahip olduğu mal 

gruplarının, prefabrik yapılar; sıhhi su tes., ısıtma ve aydınlatma cih. 

hariç üstünlük derecelerinin nispi olarak azaldığı görülmektedir.  

 
Grafik-1.Türkiye‟nin Güçlü KarĢılaĢtırmalı Üstünlüğe Sahip 

Olduğu Mal Grupları 

 
Kaynak: Tarafımızca düzenlenmiĢtir. 

 

Suriye‘nin SITC Rev3 2 haneli 66 mal grubundan 16‘sının 

ihracatında rekabet gücünün yüksek olduğu görülmektedir. Suriye‘nin 

ihracatında rekabet avantajına sahip olduğu 16 mal grubu 

incelendiğinde; üstünlüklerden 4‘ünün güçlü, 5‘inin orta derecede, 

7‘sinin ise zayıf derecede olduğu görülmektedir (Tablo-6). Suriye‘nin 

ihracatta güçlü karĢılaĢtırmalı üstünlüklere sahip olduğu 4 mal grubu 

SITC Teknoloji Sınıflandırması‘na göre analiz edildiğinde, 3 mal 

grubunun (00, 33, 05)  hammadde yoğun, 1 mal grubunun da (26) emek 

yoğun olduğu görülmektedir (Tablo-6).  
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Tablo-6.Suriye‟nin Güçlü AKÜ Katsayılarına Sahip Olduğu  

Mal Grupları (SITC Rev3 2 Hane) 

Mal Grupları AKÜ Ort. DAKÜ Faktör Donanımı 

00-Canlı hayvanlar 24,29 0,92 Hammadde Yoğun 

26-Dokuma elyafı ve bunların 

artıkları 10,68 
0,83 

Emek Yoğun 

33-Petrol, petrol ürünleri 6,53 0,74 Hammadde Yoğun 

05-Meyve ve sebzeler 4,30 0,61 Hammadde Yoğun 

Kaynak: Comtrade ve PC TAS verileri kullanılarak tarafımızca 

hesaplanmıĢtır. 

 Suriye, özellikle canlı hayvanlar mal grubu ihracatında çok 

yüksek oranda açıklanmıĢ rekabet gücüne sahiptir. Bununla birlikte, 

ülke; dokuma ürünlerinin hammaddesinin teĢkil eden elyaf ihracatında 

da önemli bir rekabet avantajına sahiptir. 

 
Grafik-2.Suriye‟nin Güçlü KarĢılaĢtırmalı Üstünlüğe Sahip 

Olduğu Mal Grupları 

 
Kaynak: Tarafımızca düzenlenmiĢtir. 
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Ġran, SITC Rev3 2 haneli 66 mal grubundan sadece 4‘ünün 

ihracatında rekabet avantajına sahiptir. Söz konusu 4 mal grubu 

incelendiğinde; üstünlüklerden 1‘inin güçlü, 1‘inin orta derecede, 

2‘sinin ise zayıf derecede olduğu görülmektedir. Ġran‘ın ihracatta güçlü 

rekabet üstünlüğüne sahip olduğu SITC 33 mal grubu faktör donanımı 

itibariyle hammadde yoğundur (Tablo-7).  

 
Tablo-7.Ġran‟ın Güçlü AKÜ Katsayılarına Sahip Olduğu  

Mal Grupları (SITC Rev3 2 Hane) 

Mal Grupları AKÜ Ort. DAKÜ Faktör Donanımı 

33-Petrol, petrol ürünleri 12,10 0,85 Hammadde Yoğun 

Kaynak: Comtrade ve PC TAS verileri kullanılarak tarafımızca 

hesaplanmıĢtır. 

 Ġran‘ın ihracat rekabet gücüne sahip olduğu mal gruplarının 

azlığı, özellikle de tek bir mal grubunun ihracatında güçlü üstünlüğe 

sahip olması, mal çeĢitlendirmesinin düĢüklüğümü (ürün 

yoğunlaĢmasının yüksekliğini) iĢaret etmektedir. Birkaç mal grubuna 

bağımlılık, ülkenin ihracatını riskli kılmaktadır. Diğer taraftan, Ġran‘ın 

stratejik bir mal grubu olan petrol ve petrol ürünleri ihracatındaki 

rekabet gücünün çok yüksek olması global düzeyde önemli bir avantaj 

olarak görülebilir. 

Irak, siyasi karıĢıklığın ve istikrarsızlığın ekonomiye yansıması 

sebebiyle veri kısıtının en yüksek oranda görüldüğü ülkedir. Bununla 

birlikte, mevcut verilerle yapılan analizler sonucunda, Irak‘ın SITC 

Rev3 2 haneli 66 mal grubundan sadece 1‘inin ihracatında rekabet 

avantajına (güçlü derecede) sahip olduğu görülmektedir. Ġran‘da olduğu 

gibi Irak‘ta da tek güçlü ihracat rekabet üstünlüğüne sahip olunan mal 

grubu petrol ve petrol ürünleridir (Tablo-8).  
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Tablo-8.Irak‟ın Güçlü AKÜ Katsayılarına Sahip Olduğu  

Mal Grupları (SITC Rev3 2 Hane) 

Mal Grupları AKÜ Ort. DAKÜ Faktör Donanımı 

33-Petrol, petrol ürünleri 11,65 0,84 Hammadde Yoğun 

Kaynak: Comtrade ve PC TAS verileri kullanılarak tarafımızca 

hesaplanmıĢtır. 

Irak‘ın da Ġran gibi tek bir mal grubunun ihracatında güçlü 

üstünlüğe sahip olması, mal çeĢitlendirmesinin düĢüklüğünü (ürün 

yoğunlaĢmasının yüksekliğini) ve ihracat riskini ortaya koymaktadır.  

 
Tablo-9.Ermenistan‟ın Güçlü AKÜ Katsayılarına Sahip Olduğu  

Mal Grupları (SITC Rev3 2 Hane) 

Mal Grupları AKÜ Ort. DAKÜ Faktör Donanımı 

11-Ġçkiler 16,79 0,89 Sermaye Yoğun 

66-Diğer metal olmayan maddeden 

yapılmıĢ eĢyalar 
15,45 0,88 Emek Yoğun 

35-Elektrik enerjisi 13,32 0,86 Sermaye Yoğun 

28-Metal cevheri, döküntüleri, 

hurdaları 11,97 
0,85 

Hammadde Yoğun 

23-Ham kauçuk 10,35 0,82 Hammadde Yoğun 

97-Altın, parasal olmayan 9,72 0,81 BelirtilmemiĢ 

Kaynak: Comtrade ve PC TAS verileri kullanılarak tarafımızca 

hesaplanmıĢtır. 

Ermenistan‘ın SITC Rev3 2 haneli 66 mal grubundan 17‘sinin 

ihracatında rekabet gücünün yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, 

küçük bir ekonomiye sahip olan Ermenistan için önemli bir 

uzmanlaĢmayı göstermektedir. Ermenistan‘ın ihracatında rekabet 
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avantajına sahip olduğu 17 mal grubu incelendiğinde; üstünlüklerden 

6‘sının güçlü, 3‘ünün orta derecede, 8‘inin ise zayıf derecede olduğu 

görülmektedir (Tablo-9). Ermenistan‘ın ihracatta güçlü rekabet 

üstünlüğüne sahip olduğu 6 mal grubu SITC Teknoloji 

Sınıflandırması‘na göre analiz edildiğinde, 2 mal grubunun (28, 33)  

hammadde yoğun, 1 mal grubunun (66) emek yoğun, 2 mal grubunun 

da (11, 35) sermaye yoğun olduğu görülmektedir [4] (Tablo-9).  

Küçük bir ekonomiye ve ihracat potansiyeline sahip olan 

Ermenistan‘ın, özellikle güçlü ihracat rekabet gücüne sahip olduğu mal 

gruplarının nispi çokluğu ve söz konusu gruplara ait Balassa Ġndeksi ve 

DönüĢtürülmüĢ AKÜ indeksi değerlerinin yüksekliği önemli bir 

avantajdır.  

 
Grafik-3.Ermenistan‟ın Güçlü KarĢılaĢtırmalı Üstünlüğe Sahip 

Olduğu Mal Grupları 

 
Kaynak: Tarafımızca düzenlenmiĢtir. 

 

Gürcistan‘ın SITC Rev3 2 haneli 66 mal grubundan 17‘sinin 

ihracatında rekabet gücünün yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, 

Ermenistan gibi küçük bir ekonomiye sahip olan Gürcistan için de 

önemli derecede bir uzmanlaĢmayı göstermektedir. Gürcistan‘ın 

ihracatında rekabet avantajına sahip olduğu 17 mal grubu 

incelendiğinde; üstünlüklerden 9‘unun güçlü, 4‘ünün orta derecede, 

4‘ünün ise zayıf derecede olduğu görülmektedir (Tablo-10). 
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Gürcistan‘ın ihracatta güçlü rekabet üstünlüğüne sahip olduğu 9 mal 

grubu SITC Teknoloji Sınıflandırması‘na göre analiz edildiğinde, 5 mal 

grubunun (05, 06, 07, 28, 56)  hammadde yoğun, 3 mal grubunun da 

(11, 35, 67) sermaye yoğun olduğu görülmektedir (Tablo-10).   

 
Tablo-10.Gürcistan‟ın Güçlü AKÜ Katsayılarına Sahip Olduğu  

Mal Grupları (SITC Rev3 2 Hane) 

Mal Grupları 
AKÜ 

Ort. 
DAKÜ Faktör Donanımı 

11-Ġçkiler 24,27 0,92 Sermaye Yoğun 

56-Gübreler 19,62 0,90 Hammadde Yoğun 

28- Metal cevheri, döküntüleri, hurdaları 18,77 0,90 Hammadde Yoğun 

35- Elektrik enerjisi 13,38 0,86 Sermaye Yoğun 

06- ġeker, Ģeker ürünleri ve bal 8,58 0,79 Hammadde Yoğun 

97- Altın, parasal olmayan  6,67 0,74 BelirtilmemiĢ 

05- Meyve ve sebzeler 5,37 0,69 Hammadde Yoğun 

07- Kahve, çay, kakao, baharat ve 

ürünleri 
5,11 0,67 Hammadde Yoğun 

67- Demir ve çelik 4,00 0,60 Sermaye Yoğun 

Kaynak: Comtrade ve PC TAS verileri kullanılarak tarafımızca hesaplanmıĢtır. 

 

Gürcistan, Türkiye ve sınır komĢuları içinde, güçlü ihracat 

rekabet üstünlüğüne sahip olunan mal grubu sayısı bazında ilk sırada 

yer almaktadır. 
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Grafik-4.Gürcistan‟ın Güçlü KarĢılaĢtırmalı Üstünlüğe Sahip 

Olduğu Mal Grupları 

 
Kaynak: Tarafımızca düzenlenmiĢtir. 

 

Yunanistan‘ın SITC Rev3 2 haneli 66 mal grubundan 28‘inin 

ihracatında rekabet gücünün yüksek olduğu görülmektedir. 

Yunanistan‘ın ihracatında rekabet avantajına sahip olduğu 28 mal 

grubu incelendiğinde; üstünlüklerden 6‘sının güçlü, 7‘sinin orta 

derecede, 15‘inin ise zayıf derecede olduğu görülmektedir (Tablo-11).  
 

Tablo-11.Yunanistan‟ın Güçlü AKÜ Katsayılarına Sahip Olduğu  

Mal Grupları (SITC Rev3 2 Hane) 

Mal Grupları AKÜ Ort. DAKÜ Faktör Donanımı 
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8,46 0,79 Emek Yoğun 
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84-Giyim eĢyası ve bunların 
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4,39 0,63 Emek Yoğun 
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27- Ham gübre ve madenler (kömür, 

petrol ve değerli taĢlar hariç) 
4,34 0,63 Hammadde Yoğun 

Kaynak: Comtrade ve PC TAS verileri kullanılarak tarafımızca 

hesaplanmıĢtır. 

Yunanistan‘ın ihracatta güçlü rekabet üstünlüğüne sahip olduğu 

6 mal grubu SITC Teknoloji Sınıflandırması‘na göre analiz edildiğinde, 

3 mal grubunun (05, 27, 42)  hammadde yoğun, 2 mal grubunun (26, 

84) emek yoğun, 1 mal grubunun da (12) sermaye yoğun olduğu 

görülmektedir (Tablo-11).   

 
Grafik-5.Yunanistan‟ın Güçlü KarĢılaĢtırmalı Üstünlüğe Sahip 

Olduğu Mal Grupları 

 
Kaynak: Tarafımızca düzenlenmiĢtir. 

 

Bulgaristan‘ın SITC Rev3 2 haneli 66 mal grubundan 33‘ünün 

ihracatında rekabet gücünün yüksek olduğu görülmektedir. 

Bulgaristan‘ın ihracatında rekabet avantajına sahip olduğu 33 mal 

grubu incelendiğinde; üstünlüklerden 5‘inin güçlü, 8‘inin orta derecede, 

20‘sinin ise zayıf derecede olduğu görülmektedir (Tablo-12).  
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Tablo-12.Bulgaristan‟ın Güçlü AKÜ Katsayılarına Sahip Olduğu  

Mal Grupları (SITC Rev3 2 Hane) 

Mal Grupları AKÜ Ort. DAKÜ Faktör Donanımı 

56- Gübreler 5,69 0,70 Hammadde Yoğun 

68- Demir içermeyen madenler 5,31 0,68 Sermaye Yoğun 

12- Tütün ve tütün mamul. 5,27 0,68 Sermaye Yoğun 

84- Giyim eĢyası ve bunların aksesuarları 4,66 0,65 Emek Yoğun 

22- Yağlı tohumlar, yağ veren meyveler 4,19 0,61 Hammadde Yoğun 

Kaynak: Comtrade ve PC TAS verileri kullanılarak tarafımızca 

hesaplanmıĢtır. 

Bulgaristan‘ın ihracatta güçlü rekabet üstünlüğüne sahip olduğu 

5 mal grubu SITC Teknoloji Sınıflandırması‘na göre analiz edildiğinde, 

2 mal grubunun (22, 56)  hammadde yoğun, 1 mal grubunun (84) emek 

yoğun, 2 mal grubunun da (12, 68) sermaye yoğun olduğu 

görülmektedir (Tablo-12).   

 
Grafik-6.Bulgaristan‟ın Güçlü KarĢılaĢtırmalı Üstünlüğe Sahip 

Olduğu Mal Grupları 

 
Kaynak: Tarafımızca düzenlenmiĢtir. 
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Grafik-7, Türkiye‘nin ve sınır komĢularının ihracat rekabet 

avantajına sahip olduğu mal gruplarının faktör yoğunluklarına göre 

sayısını toplu bir Ģekilde göstermektedir. Buna göre, ihracat rekabet 

gücüne sahip tüm mallar arasında; hammadde yoğun malların sayısı 

açısından Bulgaristan, sermaye yoğun malların sayısı açısından 

Yunanistan ile birlikte Bulgaristan, emek yoğun malların sayısı 

açısından Bulgaristan, kolay taklit edilebilen araĢtırma bazlı malların 

sayısı açısından Yunanistan, zor taklit edilebilen araĢtırma bazlı 

malların sayısı açısından da Ermenistan birinci sırada yer almaktadır. 

Ġhracat ürün çeĢitlendirmesi bağlamında da Bulgaristan‘ın nispi 

üstünlüğü dikkat çekmektedir. Keza, Bulgaristan tüm faktör 

yoğunluklarının bulunduğu mal gruplarının ihracatında rekabet 

avantajına sahiptir.  

 
Grafik-7.Türkiye‟nin ve Sınır KomĢularının Ġhracat Rekabet 

Avantajına Sahip Olduğu Mal Gruplarının Faktör Yoğunluklarına Göre 

Dağılımı 

 
Kaynak: Tarafımızca düzenlenmiĢtir. 
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malzemesi, optik eĢya, saatler, metal iĢleme makineleri), Gürcistan 

(inorganik kimyasal ürünler, diğer taĢıt araçları) ve Yunanistan‘ın (ilk 

Ģekilde olmayan plastikler, tıp ve eczacılık ürünleri) nispi üstünlüğü 

dikkat çekicidir. Türkiye de ar-ge bazlı bir mal grubunun ihracatında 

(ilk Ģekilde olmayan plastikler) rekabet avantajına sahiptir. Bununla 

birlikte, Azerbaycan, Irak, Ġran ve Suriye‘nin ihracat rekabet avantajına 

sahip olduğu ar-ge bazlı mal grupları mevcut değildir. 

 

Sonuç 

Büyüme ve sanayileĢme stratejisi ihracat odaklı olan Türkiye, 

ihracatının yarısını AB ülkelerine gerçekleĢtirmektedir. Bununla 

birlikte, Türkiye, ihracatında genel olarak piyasa çeĢitlendirmesi 

gerçekleĢtirememiĢtir. Türkiye‘nin son dönemdeki dıĢ ticaret stratejisi; 

gerek ürün,  gerekse piyasa bazında çeĢitlendirmenin arttırılması 

(yoğunlaĢmanın azaltılması) yönündedir. Bu bağlamda, ihracat 

hacminin arttırılması ve piyasa çeĢitlendirmesinin gerçekleĢtirilmesi 

amacına ulaĢmada komĢu ülkelere öncelik verilmektedir.  

Türkiye‘nin komĢu ülkelerle olan ticaretini geliĢtirebilmesi, söz 

konusu ülkelerle olan dıĢ ticaret stratejilerini karĢılaĢtırmalı üstünlükler 

bazında ele alması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu perspektifte, 

öncelikle Türkiye‘nin ve komĢu ülkelerinin karĢılaĢtırmalı 

üstünlüklerinin yıllar itibariyle ve ayrıntılı olarak ortaya koyulması 

gerekmektedir.   

Bu bağlamda, çalıĢmada ürün bazlı bir yaklaĢımla Türkiye ve 

komĢu ülkelerin SITC Rev3 2 haneli mal gruplarının ihracatındaki 

rekabet güçlerinin ortaya koyulması amacıyla Balassa Ġndeksi (AKÜ) 

ve DönüĢtürülmüĢ AKÜ Ġndeksi hesaplanmıĢtır. Elde edilen veriler; 

gerek Türkiye‘de, gerekse sınır komĢularının tamamında ihracat 

rekabet avantajına sahip olunan mal gruplarının sayısının, dezavantaja 

sahip olunan mal gruplarının sayısından daha az olduğunu 

göstermektedir. Genel bir ifadeyle, Türkiye‘nin ve sınır komĢularının 

ihracatında rekabet dezavantajı hakimdir.  

Bununla birlikte, Balassa Ġndeksi ve DönüĢtürülmüĢ AKÜ 

indeksi sonuçları SITC Teknoloji Sınıflandırması bazında ele 

alındığında, Türkiye‘nin ve tüm sınır komĢularının ihracat rekabet 
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avantajına (karĢılaĢtırmalı üstünlüklere) sahip olduğu mal gruplarının 

ağırlıkla hammadde yoğun olduğu görülmektedir. Hammadde yoğun 

mal gruplarını emek ve sermaye yoğun mal grupları takip etmektedir. 

Sözü edilen ülke gruplarının katma değeri ve teknoloji seviyesi nispi 

olarak yüksek olan kolay ve zor taklit edilebilen araĢtırma bazlı 

malların ihracat rekabet dezavantajına sahip oldukları görülmektedir. 

Bu durum, hem Türkiye‘nin, hem de komĢu ülkelerinin teknoloji ve ar-

ge yönünden dıĢa bağımlı kalmasına ve dıĢ ticaret hadlerinin aleyhte 

geliĢmesine yol açmaktadır.  

Türkiye‘nin sınır komĢularıyla gerçekleĢtirmeyi amaçladığı dıĢ 

ticaretini karĢılaĢtırmalı üstünlükler bazında ele aldığımızda; ithalatının 

canlı hayvan (Suriye‘den), petrol ve petrol ürünleri (Suriye, Ġran ve 

Irak‘tan), içki, elektrik enerjisi (Gürcistan ve Ermenistan‘dan [5]), ham 

kauçuk (Ermenistan‘dan), gübreler, demir içermeyen madenler ve yağlı 

tohumlar, yağ veren meyveler (Bulgaristan‘dan) mal gruplarında 

yoğunlaĢması optimal olacaktır. Keza, komĢu ülkelerinin güçlü 

derecede ihracat rekabet gücüne sahip olduğu sözü edilen mal 

gruplarında Türkiye karĢılaĢtırmalı dezavantaja sahiptir. Türkiye‘nin 

sınır komĢularına gerçekleĢtireceği ihracatının ise daha çok seyahat 

eĢyası, el çantaları vb. taĢıyıcı eĢya mal grubu bazında ele alınması 

rasyonel olacaktır [6]. 

 
EK TABLO-1: SITC Teknoloji Sınıflandırması 

Hammadde Yoğun Mallar 

SITC 0 Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri 

SITC 2 (26 

hariç) Tarımsal hammaddeler 

SITC 3 (35 

hariç) Mineral yakıtlar ve mineral yağlar 

SITC 4 Hayvansal ve bitkisel yağlar 

SITC 56 Gübreler 
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Emek Yoğun Mallar 

SITC 26 Dokumaya elveriĢli lifler (elyaflar) 

SITC 6 (62, 

67, 68 hariç) Ġmalat malları 

SITC 8 (87, 

88 hariç) Diğer üretim malları 

Sermaye Yoğun Mallar 

SITC 1 Ġçkiler, tütün ve mamulleri 

SITC 35 Elektrik enerjisi 

SITC 53 Boyacılıkta kullanılan ürünler 

SITC 55 Uçucu yağlar, rezinoitler, parfümeri, kozmetik 

SITC 62 Kauçuk eĢya 

SITC 67 Demir ve çelik 

SITC 68 Demir ihtiva etmeyen madenler 

SITC 78 Kara taĢıtları 

Kolay Taklit Edilen AraĢtırma Bazlı Mallar 

SITC 51 Organik kimyasal ürünler 

SITC 52 Ġnorganik kimyasal ürünler 

SITC 54 Tıp ve eczacılık ürünleri 

SITC 58 Ġlk haliyle olmayan plastikler 

SITC 59 Kimyasal maddeler ve ürünler 

SITC 75 Büro makineleri, otomatik veri iĢleme makinesi 
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SITC 76 HaberleĢme, sesi kaydetme ve kaydedilen sesi tekrar veren alet 

Zor Taklit Edilen AraĢtırma Bazlı Mallar 

SITC 57 Ġlk haliyle plastikler 

SITC 7 (75, 

76, 78 hariç) Makineler ve ulaĢım araçları 

SITC 87 Mesleki, bilimsel ölçü ve kontrol cihazları 

SITC 88 Fotoğraf malzemeleri, optik eĢyalar, saatler 

Kaynak: Hufbauer, G. (1974). Specialization by Industrial Countries: Extent   

and Consequences, The International Division of Labour: Problems and 

Perspectives-International Symposium, Germany. 
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INTRACEN PC TAS Veri Tabanı  

 

Dipnotlar 

[1] Formüllerde X ; ihracat, M; ithalat, t ; dönem, k ; mal (sektör), j ; 

ülke 1, m; ülke 2, w; dünya, u; birlik Ģeklinde sembolize edilmiĢtir. 

[2] Günümüz dıĢ ticaretinde karĢılaĢtırmalı üstünlükler artık rekabet 

gücü kavramı ile aynı anlamda kullanılır hale gelmiĢtir. 

[3] Rekabet gücünün yüksek olması; rekabet avantajının bulunduğunu, 

diğer bir ifadeyle ülkenin söz konusu mal grubunun ihracatında 

açıklanmıĢ karĢılaĢtırmalı üstünlüğünün olduğunu göstermektedir. 

[4] SITC 97 ―Altın, parasal olmayan‖ nun faktör yoğunluğuna dair 

herhangi bir bilimsel veri bulunmamaktadır. 

[5] Türkiye‘nin siyasi nedenlerden ötürü mevcut durumda Ermenistan 

ile dıĢ ticareti bulunmamaktadır.  

[6] Bulgaristan hariç tüm sınır komĢularının söz konusu mal grubu 

ihracatında rekabet dezavantajı bulunmaktadır. 

  

http://www.comtrade.org/
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ABSTRACT 

Toleration can be considered as a normative reaction to difference and 

conflict in political and social life. When considered in the political realm, it is 

a matter of how political agents/actors view each other‟s status and opinions 

in a democratic society. In this vein, this paper assumes that there is a positive 

correlation between the tolerant dispositions of political actors and their 

democratic attitude. Toleration plays a big role in the development of a 

democratic political culture. Given this assumption, this paper argues that 

Jurgen Habermas‟s idea of a post-secular age and toleration as its 

requirement might provide significant descriptive and normative insights in 

terms of the relation between the religious and secularist standpoints in 

Turkey. More particularly, it is claimed that Habermas‟s theoretical vision on 

toleration might be helpful in developing a political culture of consensus in 

Turkey. Thus, it is the goal to analyze why, how and to what extent 

Habermas‟s theoretical view applies to Turkey on the issue of toleration. First 

I lay out the characteristics of the post-secular age in Habermas‟s theory. 

Secondly, I explain how Habermas‟s theory of a post-secular age applies to 

contemporary Turkey. Then I focus on what could be the normative insights 

that we might infer from Habermas‟s framework on the idea of a post-secular 

age and toleration in order to develop a more democratic attitude as long as 

the political dispositions of the religious and secularist citizens are concerned 

in Turkey. 
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Introduction 
In our contemporary multicultural world, toleration continues 

to be a moral ideal as an international issue as well as an intra-state one. 

Contrary to what is envisioned by the modernization thesis, religion 

continues to have its impact on the political and ethical life of citizens 

both at the international and national level [1]. Not only the rise of 

religious fundamentalism but also the ongoing presence of religion in 

political and social life has proved that secularization is not a smooth 

path that has resulted in the weakening of the religion in the lives of 

individuals and communities of different sorts. In contemporary 

societies, we have to live together in the same territory as people having 

different faiths and value systems. Moreover, issues of different faith 

and values give rise to questions of tolerance/intolerance at the global 

level regardless of whether we buy into the so- called ‗clash of 

civilizations‘ thesis.  I think that ―there is a sense now that we share a 

world where the question of toleration is posited not just as an issue for 

states, for their local laws and constitutions, but for humanity as a 

whole.‖
 
(Williams and Waldron, 2008:24) 

As an influential political philosopher in contemporary times, 

Jurgen Habermas developed a firm understanding of the contemporary 

conditions that give rise to the question of toleration. Particularly, he 

has a considerable interest in his later writings in the issue of religion as 

raising a question of toleration in the contemporary world. Especially 

after the event of 9/11, he began to reflect on the public role of religion 

rather than considering religion predominantly within the boundaries of 

the private realm [2]. Along with this interest in religion and its role in 

public political life, toleration comes to the fore as he explicitly raises 

the issue within the context of contemporary democratic societies.  

In this paper, I argue that Habermas‘s idea of a post-secular age 

might bring descriptive and normative insights in understanding and 

evaluating the question of toleration in the context of contemporary 

Turkey. Thus, the paper is founded on the idea that Habermas‘s 

conception of toleration, as a requirement of the post-secular age, can 

prove significance in the Turkish political context concerning the 

relationship between religious and secular standpoints. I am particularly 
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concerned with the disposition and conduct of the religious and the 

secularist political agents in the democratic game. First I lay out the 

characteristics of the post-secular age in Habermas‘s theory. Secondly, 

I explain how Habermas‘s theory of a post-secular age applies to 

contemporary Turkey. Then I focus on what could be the normative 

insights that we might infer from Habermas‘s framework on the idea of 

a post-secular age and toleration in order to develop a more democratic 

attitude as long as the political dispositions of the religious and 

secularist citizens are concerned in Turkey. 

 

1. The Idea of a Post-secular Age in Habermas‟s Theory 
Habermas‘s comprehension of contemporary world-society 

which is marked by diversity can be best described with reference to his 

notion of ‗post-secular age‘. In other words, in order to understand the 

characteristics of the context which sources the question of toleration in 

Habermas‘s theory; we need to reflect on what is peculiar to the ―post-

secular age‖. Habermas states that the conventional reading of 

secularization is based on the consideration that secularization is a zero-

sum game between the productivity of science and technology on the 

one hand and the ongoing powers of church and religion on the other 

hand [3].
 
(Habermas, 2003:104) For him, this view is inconsistent with 

a post-secular society which contends that religious communities 

continue to exist in the ongoing process of secularization. Therefore, 

the basic feature of the post-secular age is the ongoing impact of 

religion on individual and public life. 

In line with the above, Habermas explicates what he means 

when describing modern societies as post-secular. In one of his 

unpublished papers, he says that post-secular society refers to a change 

in consciousness that he attributes to three phenomena (Habermas, 

2008: 3). First, there is an emerging ―awareness of living in a secular 

society is no longer bound up with the certainty that cultural and social 

modernization can advance only at the cost of the public influence and 

personal relevance of religion‖ (Habermas, 2008: 3). For him, the 

second indicator of a post-secular age is that religion is gaining 

influence not only worldwide but also in national public spheres: 
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churches and religious communities are increasingly assuming the role 

of ―communities of interpretation‖[4] in the public realm of secular 

societies. And thirdly, for him, the immigration of ‗guest-workers and 

refugees particularly from traditional communities is a stimulus for a 

change in consciousness in modern countries regarding religion and its 

role (Habermas, 2008: 3). 

In Habermas‘s vision, post-secular age (pluralistic age) seems 

to be a global condition which marks an intense diversity in the global 

realm. This is not to say that all societies in the world are post-secular, 

yet there is a new condition that calls for a new consciousness with 

respect to religion and its place, and this condition seems to be affecting 

the whole world. Put precisely, we might claim that it is the world- 

society, becoming a post-secular society that, for Habermas, provides 

the context for toleration. 

 

2. Descriptive Insights from Habermas‟s Theory: How does 

Habermas‟s Framework apply to Turkey? 

I claim that Habermas‘s theory is applicable to Turkey for two 

reasons. (1)Firstly, despite Habermas‘s reluctance to admit, the 

Habermasian post-secular age addresses changes that are not limited to 

the West; he not only considers the West but also the whole world 

when talking about religion and its affects in the later decades. A 

complex global change seems to be in his mind especially regarding the 

interaction between the West and other parts of the world. This is more 

intelligible in his outlook on the civilizations and late aspects of 

modernity. In his interpretation of Samuel Eisenstadt, he specifically 

refers to an emerging multicultural world-society being shaped by 

major world civilizations based on religions. In this vein, he states: 
―Based on a globalized social infrastructure (whose primary 

feature is the stubborn orientation to the scientific- technological 

control of nature, the bureaucratic exercise of power and the 

capitalistic production of wealth ), modernity today constitutes 

something like the common area in which different civilizations 

encounter one another as they modify this infrastructure in more 

or less culture specific ways. At the same time, they contend 
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with correspondingly different versions of their self-

interpretation of modernity.‖ (Habermas, 2007: 9) 

 

Thus, the notion of a post-secular age cross-cuts the idea of world 

civilizations and modernity as a common ground which is interpreted in 

multiple ways by different cultures and civilizations.  

(2)The second reason concerns the peculiar character of Turkey 

when looked from a civilizational perspective. Turkey‘s position - 

whether it belongs to the East or West - is not easily identifiable. 

Turkey, with its common goal to be part of the Western civilization, is a 

Muslim country with a secular regime. Its modernization project has 

been predominantly western since the establishment of the Republic in 

1923 and even before, during the late Ottoman times, we find 

westernization trends too. This is not to mean that each aspect 

Habermas mentions exactly applies to the Turkish case, yet there are 

certain tendencies that we observe in the realm of Turkish politics that 

can motivate us to consider Turkey as becoming a post-secular society.  

         In Habermas‘s eyes, the post-secular age refers to the ongoing 

presence of religion in social and public life. In this vein, we might 

claim that this framework in terms of the ongoing role of religion 

applies to Turkey too. For instance, one can say that the current debates 

on headscarf illustrate this condition of a post-secular age. Headscarf, 

taken as a religious value/expression/outfit, demands to be present in 

the public realm. It blurs the boundaries that were drawn between the 

private and the public regarding religion in a conventional secular view. 

Lately, we might also say that there is an emerging consciousness in 

Turkey too that living in a secular society is not necessarily bound up 

with the increase in modernization at the cost of public influence and 

personal relevance of religion. Perhaps one of the significant examples 

of such an emerging awareness is the attitude of the secular RPP on the 

issue of students wearing headscarf in universities. RPP used to be the 

strongest member of the pro ban camp on the headscarf in universities. 

However, recently, it also began to point out the significance of the 

problem and the necessity of the freedom of headscarf in universities. 

This might mean RPP came to realize that living in a secular country 

does not necessarily lead to the weakening of the relevance of religion 
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in the lives of people. Both the governing JDP and the opponent RPP 

seemed to agree that headscarf should be allowed for female students in 

universities. 

A post-secular age requires new ways to deal with the problems 

arising from diversity and specifically religion. Toleration here comes 

to the fore as part of the response (if not the whole response) that 

Habermas gives to the specific problems of a post-secular age. 

Toleration comes to the agenda as a requirement of a post-secular age 

given that different religions and various cultural, social and ethical 

differences exist together inside the boundaries of the same political 

societies with their demands of public visibility and recognition. As 

citizens of democratic societies, we need to tolerate each other‘s 

differences in sharing the political authority. Below, I outline the 

normative dimensions of toleration - demands of toleration and reasons 

for toleration - as a requirement of the post-secular age in Habermas‘s 

political theory. Moreover, I aim to explain how these dimensions 

apply to the Turkey specifically. This will amount to the application of 

each dimension of toleration in Habermas‘s theory to the Turkish 

context which will provide normative insights on how the political 

agents should view each other‘s status in the political discussions with 

respect to religious values. 

 

3. Normative Insights from Habermas‟s Theory of 

Toleration as a Requirement of a Post-secular age 

Demands of Toleration 

The first demand of toleration in Habermas‘s theory is what we 

might call the ‗social acceptance‘ which refers to the acceptance of the 

practical consequences of being in the same political environment like 

all others who have different ethos/worldviews. Habermas asserts that 

one can only realize his/her ethos within the limits of what everyone is 

accorded. (Habermas, 2005b, pp. 1-28, p.27). Acceptance of abiding by 

the same rules for everyone to exist together is a demand of toleration. 

In this vein, Habermas claims that, as tolerant citizens, what is expected 

from each of us is to realize our own ethos only within limits and to 

accept the consequences of the ethos of others. (Habermas, 2005b, 
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pp.1-28, p.27) For him, this has asymmetrical consequences for 

believers and nonbelievers in the democratic society. (Habermas, 

2005b, pp.1-27, p.28). For secular citizens, it is easier to abide by this 

rule because of their familiarity with the embedded heritage of 

democratic attitude. On the other hand, the believer has a different 

mental set which does not easily allow his/her to step outside the 

commands of his/her religious ethos to see the other as equally eligible 

to the same set of rules. The result is that the believer might end up in 

the enclave of his/her own ethos without any means to see the other‘s 

point of view. Therefore, for Habermas, considering tolerance only as 

noninterference could possibly lead to a situation in which competing 

worldviews exist without understanding each other. In Habermas‘s 

view, a more demanding notion of toleration which not only implies 

noninterference but also understanding and recognition is necessary. 

In line with toleration as recognition and understanding, 

Habermas also refers to two significant conceptions in terms of the 

relation between secular standpoint and religious one: a 

‗complementary learning process‘ and a ‗translation requirement‘. Post-

secular society reflects a normative insight which has consequences for 

the political relation between believing and nonbeliving citizens:  
―In Postsecular societies, the insight prevails that 

the modernization of public consciousness captures 

religious and secular mentalities in different phases and 

reflexively alters them. If they conceive of secularization 

of society in common as a complementary learning 

process, both sides can then reciprocally take seriously, 

for cognitive reasons, their contributions to controversial 

topics in the public sphere‖. (Habermas, 2004, pp.337-

346, pp.344-345) 

 

One might say that a learning process between religious and 

secular reasons is required in the post-secular age because religion is 

still present with its influence in the public and private life of citizens. 

This claim of Habermas that there needs to be a learning process might 

be regarded as a proposal that would allow each party -secular and 

religious- to open up to the other in a hermeneutical way. Put exactly, a 
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‗complementary learning process‘ requires a condition of awareness 

that is expected from secular and religious citizens to open up dialogue 

and interaction concerning the contributions that might come up in 

public debate. Here one might argue that Habermas, in assuming that 

religious consciousness can be open to dialogue with secularism, 

disregards the dogmatic aspects of religion. However, being aware of 

this risk, he mentions that, politically speaking, this process of self 

reflection from within the religious traditions might work only in favor 

of those religions that have learned to acknowledge democracy, 

religious pluralism, and the secular authority of science (Habermas, 

2007, 19). In this manner, we need a certain level of awareness (a 

consciousness acknowledges pluralism and democracy) on behalf of 

religious standpoints in order to engage in self-reflection which is 

backed up by learning from the other part. Moreover, for Habermas, a 

cognitive adaptation is also required from the secular citizen in the 

sense of a ―self-reflexive overcoming of a rigid and exclusive secularist 

self-understanding of modernity.‖ (Habermas, 2008, pp. 114-147, p. 

138)  

As mentioned before, the second significant notion Habermas 

considers is the ‗requirement of translation‘. Reflecting on this notion 

will give us the opportunity to understand better what Habermas 

requires of the secular and religious parties in terms of attitudes that 

they should take when behaving in a tolerant way. Concerning the 

requirement of translation, Habermas claims that the boundaries 

between secular and religious reasons are fluid and deciding on those 

disputed boundaries should be seen as a cooperative task which 

requires taking the perspective of the other party. (Habermas, 2003a, 

p.9) Thus, translation of religious content into a publicly accessible 

language which would not lead religions to be excluded from public 

sphere is a task to be undertaken by both sides. In doing this, ―secular 

reason should insist on the difference between certainties of faith and 

publicly criticisable validity claims but refrain from evaluating the 

rationality or irrationality of religion as such‖ (Habermas, 2007: 19). 

The move Habermas makes with the notions of ‗complementary 

leaning process‘ and ‗translation‘ seems to be significant in thinking of 
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a more positive and demanding toleration [5].  As Richard Wolin 

observes, by acknowledging religion‘s specific place in public political 

debate, Habermas also made a significant move to theorize a notion of 

multicultural toleration. (Wolin, 2005, p.5)  In this sense, toleration 

demands the capacity to take the standpoint of the other.  

In line with the premise of the paper, I think that Habermas‘s 

demands of toleration provide us significant normative insights 

regarding the Turkish political context in terms of the attitudes between 

the religious and secular citizens. As a first premise of a democratic and 

tolerant attitude, both sides -the secularist and the religious - should 

accept the practical consequences of being the members of the same 

political community. They have to develop the awareness that each 

party can realize their own ethos only within the rules that apply to 

everyone else in the democratic game. This means that in raising their 

opinions and bringing their own viewpoints regarding any debate, each 

party should see the social togetherness of different viewpoints as an 

indispensable fact of sharing the same democratic political authority. 

For this to happen, as Habermas puts it rightly, being open to 

understand the other‘s view is a prerequisite of a democratic discussion. 

In this matter, the burden falls on the shoulders of both the secularist 

and the religious camp in opening the door to dialogue and 

understanding each other. 

‗Complementary learning‘ and ‗translation‘ seem to be 

significant notions for the development of an attitude based on 

understanding and dialogue. The secularist camp should accept that 

they can learn from their dialogue with the religious camp and the 

religious camp should think that they can learn from their dialogue with 

the secularist camp. In order to achieve this, the secularists need to get 

rid of their prejudices and learned fears and the same applies to the 

religious camp that they need to be more open to dialogue with the 

secularist camp. The secularists have to reconsider critically the belief 

that any demand regarding religion would aim at abolishing the secular 

regime of the country. The religious camp needs to consider the 

positive moves made by the secularist camp with a good will. 

Moreover, the secularists should aim at helping the religious camp to 
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translate their religiously loaded language into a publicly accessible 

one. It is obvious that this attempt requires a rigorous commitment to 

solve the problem by democratic participatory means that is based on 

the inclusion of both secularist and religious viewpoints. It is really 

significant to facilitate the free and equal platforms of discussion in the 

public realm with an inclusive and democratic spirit. In this manner, 

civil society organizations, various public forums that utilize the media 

(TV, internet and journals and newspapers) and public debate initiated 

by the Parliament should aim at discussing the issues about religion 

with an open mind that is free from learned fears and prejudices. 

One might criticize Habermas for his ultimately optimistic view 

on the possibilities of translation and learning from each other when 

considering the question of toleration. Same criticism might apply for 

the Habermasian view on the Turkish conflictual political context 

between the secular and religious camp especially when we consider 

the specific sensitivities, political culture and tradition that have been 

dominant in Turkey. It seems there needs to be a serious change on the 

long-lived fears and prejudices of the two camps -secular and religious- 

about each other. It is obvious that for this change to happen, moral 

learning that will comprise of the deepening of the democratic ideal of 

citizenship and civic duty are needed. Turkey has to improve on 

developing a democratic political culture that is informed by a 

democratic ideal of civic duty. Yet this does not mean that Habermas‘s 

theory is not applicable to Turkey. Quite the contrary, Habermasian 

insights are significant as ideal normative aims that the citizens of 

Turkey should aspire for. 

 

Equal Respect as a Reason for Toleration 

A reason for toleration is an answer to the question why we 

should tolerate? In Habermas‘s theory, ‗equal respect‘ comes to the fore 

as a reason for toleration. He considers respect as the basis for 

justification of toleration in a pluralistic society. It is significant that 

citizens understand themselves to be the citizens of one and the same 

political community. (Habermas, 2005b, pp.1-28, p.26) ―For all their 

ongoing dissent on questions of worldviews and religious doctrines, 
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citizens are meant to respect one another as free and equal members of 

political community.‖ (Habermas, 2005a, p.3) Here, we might say that 

respect gives us the normative principle which we should appeal as 

citizens of a democratic community under the conditions of 

disagreement. Citizens, by living in the same community regardless of 

their dispute and difference, respect each other‘s status as free and 

equal members. Thus, respect and toleration imply each other and the 

former comes to the scene as a reason to be tolerant of citizens who are 

not like us at all, with whom we disagree but at the same time with 

whom we have to share the same political community.  

Habermas‘s idea of equal respect as a reason for toleration 

provides a strong foundation for why we should tolerate other 

viewpoints and opinions that conflict with that of ours in a democratic 

community. Thus, it proves significance concerning how citizens of the 

Turkish Republic - be they secularist or religious- should view each 

other as members of the same political community. Both secularist and 

religious citizens should tolerate each other‘s views on the issue of 

religion and on other matters even though they disagree with each 

other‘s opinion because they should respect the equal status of other 

citizens. They should recognize each other as free and equal members 

of the same democratic society. As a requirement of the idea of the 

civic solidarity and ethics of citizenship, they should see each other as 

equal and free participants of the public deliberation on various matters 

such as the headscarf issue. This is, like mentioned in the previous 

section, possible with the development of a democratic political culture 

which would lead to a deep change on the learned long-lived fears and 

prejudices of the secularists and the religious citizens.  A long rigorous 

process of moral learning seems to be required for the citizens to begin 

to see each other as free and equal members who share the same 

political authority. Regardless of the super- optimism that Habermas‘s 

theory contains concerning the possibilities of learning and translation 

between the religious and secular camp, we may still contend that 

Habermas‘s attempt to look for ways of hermeneutic communication 

between the two camps is a worthwhile endeavor in terms of 
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developing and deepening the democratic ideal in divided political 

contexts and conflictual situations. 

 

Conclusion 

In this paper, I argued that Habermas‘s recent framework on 

post-secular age and toleration might be insightful from a descriptive 

and normative perspective as long as the political dispositions and 

conduct of the religious and secularist political actors (citizens in 

general) in Turkey are concerned. I claimed that the post-secular age 

framework is applicable to Turkey for two reasons: first, Habermas 

seems to be addressing a rather global transformation when referring to 

the idea of a post-secular age and second, Turkey, with its peculiar 

hybrid character has always been a country of the West and East at the 

same time (if we want to insist on an essentialist meaning of what is the 

West‖ and what is the ―East‖).  

I analyzed the dimensions of toleration as a requirement of a 

post-secular age in Habermas‘s theory and claimed that these normative 

dimensions also prove significance for the Turkish political context. I 

stated that the demands of toleration such as complementary learning 

and translation can illuminate the attitudes of the religious and 

secularist citizens towards each other‘s opinions and political 

arguments in general. Moreover, I contended that all citizens - be they 

secularist or religious- should view each other equal in status and 

respect this status in all ongoing discussions in public political forums. 
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Toplumsal Cinsiyet ve Siyasal Yoksulluk 
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GiriĢ 

1980‘li yıllarda özellikle feministler tarafından ele alınıp 

açıklanmaya çalıĢılan toplumsal cinsiyet (gender) kavramı, 

toplumsallaĢma süreciyle birlikte bireylere (kadın-erkek) kazandırılan 

kültürel, sosyal, siyasal, ekonomik vb. özellikleri kapsamaktadır.  

Kadın ve erkek bireylere toplumsal yapı içerisindeki kurumlar 

tarafından (aile, okul, din, devlet vb. gibi) yapılan kimlik inĢası diğer 

bir değiĢle toplumsal cinsiyet, kadınları toplumsal yapı içerisinde 

erkeklerle eĢit bir konuma taĢımamaktadır. Topluma, toplumsal 

cinsiyetin belirleyiciliği doğrultusunda bakıldığında kadınların, 

toplumsal yapıda sadece annelik ve onun beraberinde getirdiği bakıcılık 

(hem çocuk hem yaĢlı vb.) akla gelmekte ve bu da onu toplumsal 

yaĢamı sürdürücü bir araçtan farksız kılmaktadır.  

Toplumsal cinsiyet bağlamında toplumun belirlediği kurallar ve 

roller çerçevesinde kendini belirlemeye çalıĢan kadın, eril nitelik 

taĢıyan kurallara uymak zorunda bırakılmıĢtır. Erkeklerden yana olan 

bu kurallar, toplumsal yapı (ekonomi, siyaset, hukuk, eğitim vb. 

alanlarda) içerisinde kadını yoksullaĢtırmıĢtır. Bu yoksullaĢtırmanın 

önemli sacayaklarından biri de siyasal alandaki kadın yoksulluğudur. 

Kadının birçok platformda ilerlemesi ve haklar elde etmesi Tanzimat‘a 

kadar uzans da en somut adımlar (bir anlamda kadınların Rönesans‘ı) 

Cumhuriyet döneminde Atatürk tarafından Kemalist Devrimlerle 

atılmıĢtır. O dönemde birçok ülkeden daha önce bu hakları elde eden 

Türk kadını, artık kamusal alana girmesindeki engelleri aĢmıĢ ve 

toplumsal yapı içerisinde aktif roller üstlenmeye baĢlamıĢtır. Ancak 

daha sonraki süreçte varolan ataerkil ideolojiler, toplumdaki kültürel 

değerler doğrultusunda kadına baskı yaparak onun ilk önce aile 

                                                           
16 Cumhuriyet Üniversitesi, ĠĠBF. Kamu Yönetimi Bölümü 
17 Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat F. Sosyal Hizmet Bölümü 
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içerisindeki iĢ bölümünü hatırlatmıĢ, eĢ ve annelik misyonunu yerine 

getirmesi gerektiğini ileri sürmüĢtür. Bu durum siyasal alana da 

yansımıĢ ve kadınlar ilk önce özel alandaki görevlerine yönelerek, 

kamusal alandaki görevlerini ikinci plana atmıĢtır. Bu da kamusal 

alanda kadının kendini tam olarak temsil edemediğinin bir 

göstergesidir. Oysaki kadınların, kadınlar tarafından temsil edilmesi, 

sorunların anlaĢılmasında ve çözülmesinde çok önemli bir yere sahiptir. 

   

Yoksulluk Olgusu Üzerine  

Günümüzde özellikle de geliĢmekte olan ülkelerde yoksulluk, 

önemli sorunlardan birini oluĢturmaktadır. Her ne kadar yoksulluk, 

tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesi güç bir kavram olsa da 

genellikle elde edilen gelirle bireyin ihtiyaçlarını karĢılayamaması 

durumu olarak bilinmekte, bir anlamda ekonomik olana vurgu 

yapmaktadır. Ancak yoksulluğu sadece ekonomik anlamda bir 

yetersizlik olarak görmek, kavramı oldukça daraltmak ve sınırlamak 

demektir. Dolayısıyla ―...insanın siyasal özgürlükler, toplumsal yaĢama 

katılma olanakları, bireysel güvenlik ve çevresel dengeler açısından 

karĢılaĢtığı yetersizlikleri de yoksulluk kavramı içine sokmak 

gerekmektedir‖ (Koray ve Alev, 2002: 441). 

BirleĢmiĢ Milletler‘in ―yeterli bir yaĢam standardına ulaĢma ve 

diğer sivil, kültürel, ekonomik, siyasal ve sosyal haklardan yararlanma 

açısından gerekli kaynaklardan, yapabilirliklerden, seçeneklerden, 

güvenlikten ve güçten sürekli ya da kronik olarak yoksun oluĢla 

belirlenen bir insanlık durumu‖(UNĠCEF, 2005) olarak tanımladığı 

yoksulluk olgusu, toplumdan topluma (nitelik ve nicelik farkı olarak) 

farklılık gösterse de onun her toplumda yaĢandığı gerçeğini 

değiĢtirmemektedir. 

 Ġster geliĢmiĢ ister geliĢmekte olan ülkelerde olsun yetersizlik, 

azlık, ihtiyacı karĢılayamama, toplumsal kaynaklara eriĢememe, 

topluma aktif bir biçimde katılamama durumu olan yoksulluk tek bir 

nedene değil birden fazla nedene dayanmamaktadır. Bu nedenler ise 

çevresel nedenler (doğal afetler, kuraklık, coğrafi yapının uygunsuzluğu 

vb.), ekonomik nedenler (en önemlisi iĢsizlik), siyasal nedenler (izlenen 

yanlıĢ, yetersiz ve belirsiz politikalar) ve toplumsal nedenler (cinsiyet 
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ayırımcılığı, kültürel katılıklar, aĢırı nüfus artıĢları, eğitime yeteri kadar 

önem vermeme, çarpık kentleĢme, yetersiz sağlık koĢulları ya da sağlık 

hizmetlerinden yararlanamama, eriĢememe, göçler vb. gibi) dir. 

Yoksulluk tüm insanlık için temel bir sorun olmakla birlikte 

daha çok kadınlar tarafından yaĢanan bir olgudur. Hatta yoksulluk, 

kadınla özdeĢmiĢ, 1995 yılında 4. Dünya Konferansı Eylem Planı‘nda 

―Yoksulluğun KadınsılaĢması‖ ifadesi ilk defa kullanılmıĢtır. ―Kadın 

yoksulluğunun, yeryüzünün her bucağında yaygın görüngü olduğu 

malum. Yeryüzü yoksullarının yüzde 70‘ini kadın ve çocukların 

oluĢturduğu, dünya zenginliklerinin pek azına sahip oldukları, 

çalıĢtıklarında genellikle düĢük gelirli, esnek zamanlı iĢlerde istihdam 

edildikleri, kadın ücretlerinin dünyanın her yerinde erkeklerinkinin 

gerisinde kaldığı, informel sektörün ve ücretsiz aile iĢçisinin ana 

gövdesini kadınların oluĢturduğu, ‗azgeliĢmiĢ‘ denilen ülkelerde temel 

sağlık ve ve eğitim hizmetlerine eriĢimden yoksun olan nüfusun büyük 

bölümünü kadınlar oluĢturmakta‖ (Özbudun, 2007: 98)dır.  

Kadının yoksulluğu ya da yoksulluğun kadınsılaĢması 

(ekonomi, siyaset, hukuk, eğitim, sağlık, aile, sosyal güvenlik vb. 

alanlarda) yapılan araĢtırmalarla da desteklemektedir. Demirer (2007: 

66-73)‘e göre ―Türkiye‘de okuma yazma bilmeyen 7 milyon kiĢinin 6 

milyonunu kız çocukları ve kadınlar oluĢturuyor. Her 4 kadından biri 

okuma yazma bilmiyor. ÇalıĢabilir kadınlardan ancak üçte birinin 

istihdam edildiği Türkiye‘de 5 milyon sigortalının %12‘ini kadınlar 

oluĢturuyor. Lise ve üstü eğitimli 15-24 yaĢ grubu kadınların %39,6‘sı 

çalıĢmıyor. Türkiye‘de nüfusun yarısı kadın ama kadınların seçme ve 

seçilme haklarını kazanımlarından bu yana gerek parlamento içinde ve 

gerekse hükümette yer alan kadın sayısı hep sınırlı kalmıĢtır. 

Kadının kazancı erkeğinkinden % 40 az. Dünyadaki iĢlerin % 

60‘ını yapan kadınlar, toplam gelirin %10‘una sahiptirler‖. Orhan 

(2005: 388)‘da Demirer‘i onaylayan veriler sunarak ―...dünyadaki en 

büyük 500 Ģirketten yalnızca yedisinin CEO‘su (Ġcra Kurul BaĢkanı) 

kadınlardan oluĢuyor. Dünyanın en geliĢmiĢ ekonomilerinden biri olan 

Ġngiltere‘deki halka açık Ģirketlerin yönetim kurulu üyelerinin sadece 

yüzde dördünü kadınlar oluĢturuyor. BirleĢmiĢ Milletlerdeki 185 

yüksek rütbeli diplomattan sadece 7‘si kadın‖ ifadelerini kullanmıĢtır. 
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Dolayısıyla bir toplumda kadın olmak, hak ve özgürlüklerden yoksun 

olmak anlamına gelmektedir. 

 

Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Siyasal Yoksulluğu 

Bir kadın olmak hem aileyi hem de onun dıĢındaki yaĢamı 

idame etmeyi gerekli kılmaktadır. Ġki yaĢam arasında kalan kadın, 

doğal olarak bu yükün altında ezilmekte, sömürülmekte, birçok alanda 

yoksun bırakılmakta daha da ileri gidilirse kendi olmaktan 

alıkonulmaktadır. 

Her ne kadar modernleĢmeyle beraber ortaya çıkan teknolojik 

geliĢmeler aileyi ve içindeki kadının hayatını kolaylaĢtırsa da bu 

kadının hala ezildiği ve sömürüldüğü gerçeğini değiĢtirmemektedir. 

Diğer bir değiĢle kadın hem özel alanda hem kamusal alanda çalıĢarak 

yıpranmaktadır. ―Ev iĢinde makine kullanımındaki artıĢın cinsiyetçi 

iĢbölümünü ortadan kaldıracağı beklenmektedir. Ancak ev iĢlerinin bir 

düğmeye basılmasına indirgenmesi, Ģimdilik yalnızca zaman ve emek 

açısından kadın için bir tasarruf sağlanması anlamını taĢımaktadır. Oysa 

iĢlerin örgütlenmesi ve genel düĢünsel yükü, zihinsel özgürleĢme 

açısından daha önemlidir; dolayısıyla yalnızca düğmeye basmakla 

sınırlansa bile sorumluluğun kadına ait olması, karar mekanizmalarına 

katılım açısından kadının özde geleneksel rolünü sürdürmesi riskini 

taĢımaktadır. Zamana kavuĢan kadının, zihinsel bölünmüĢlüğü üstün 

baĢarı talep eden üst düzey kamusal sorumluluklar için engelleyici 

niteliğini korumaktadır‖ (Yaraman, 1999: 19-20). 

Modern toplumlarda bireyler (kadın ve erkek) özgür, iliĢkiler, 

roller ve statüler de eĢittir dense de kadın ve erkek için özgürlük ve 

eĢitlik kavramlarının tanımları farklılık taĢımaktadır. Toplumsal yapı 

içerisinde erkek bilinen anlamıyla özgürken, kadın eril egemen 

ideolojilerin belirlediği toplumsal yapı içerisinde ne özgür ne de eĢittir. 

Bu durumu Beauvoir ―Kadın doğulmaz kadın olunur‖ ifadesiyse 

toplumsal cinsiyet olgusuna vurgu yaparak ifade etmeye çalıĢmıĢtır. 

Oysaki Donovan‘ın dediği gibi ‗aklın cinsiyeti yoktur, erkeklerin alanı 

ve kadınların alanı hakkındaki fikirler sadece keyfi 

fikirlerdir‘(Donavan, 2007: 28).  

Bireyler, toplumsal cinsiyetin belirlediği kurallarla çocukluk 
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döneminden itibaren karĢılaĢır. Bu dönemde çocuklara, cinsel 

kimlikleriyle ilgili genel bilgiler verilmeye baĢlar. Örneğin, erkek 

çocuklara cinsel organlarını gösterme izni, özgürlüğü tanınıp, onların 

büyüdüklerinde kazanacakları cinsel rolleriyle ilgili cesaretlendirici 

yaklaĢımlar sergilenirken kız çocuklarına bedenlerini saklamaları 

gerektiği mesajı verilir. Dolayısıyla bu durum, erkek çocuğunda, cinsel 

kimliğinin ona üstünlük sağlayacağı fikri uyandırırken baskıcı tutumla 

karĢı karĢıya kalan kız çocuğunda ise bedeniyle arasına bir duvar 

örülür. Örülen bu duvar ise yaĢam boyu devam etmekte ve böylece 

bireyler (kız/erkek) arasındaki aĢılamaz uçurumu daha da 

derinleĢtirmektedir.  

Doğdukları andan itibaren hayata farklı pencerelerden bakmayı 

öğrenen bireyler, ilerde kendi çocuklarını yetiĢtirirken de aynı süreci 

devam ettireceklerdir. Kadınlar, sadece kadın olmalarından kaynaklı 

eviçi iĢlere mahkum kılınırken, sarfettikleri emek ve çalıĢmaları toplum 

tarafından çok da değerli görülmeyecek bir anlamda her ne kadar 

eskiye göre daha esnek olsa da ataerkil düĢüncelere boyun eğecektir. 

Toplumdaki kanıksanmıĢ örgülerle (toplumsal cinsiyetle) 

yetiĢtirilen kadın, ilk önce eĢ ve annelik görevi üstlenmekte toplumsal 

yapıdaki diğer alanlarda (eğitim, ekonomi, siyaset vb. gibi) ancak bu 

görevi yerine getirdikten sonra yer alabilmektedir. Bu durum da onun 

toplumda bireyselliğini gerçekleĢtirmesinde, kimliğini oluĢturmasında 

bir adım geriden gelmesine neden olmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet bağlamında belirlenen cinsler arasındaki bu 

farklılık, siyasi alanda da anlamını korumayı baĢarmıĢtır. Kadınların, 

siyasi düĢüncesi ve eylemleri, toplumsal yapıdaki mevcut cinsiyet 

ayırımcılığının önemli örneklerinden birini temsil etmektedir. Oysaki 

toplumdaki siyasi düĢünce ve pratikler, bir toplumun demokrat olup 

olmadığını gösteren en önemli iĢaretlerden birini oluĢturmaktadır.  

Temel ilkelerinden biri eĢitlik olan ve çağımızın paylaĢılan en 

önemli siyasal değeri diyebileceğimiz demokratik siysal sistemlerin 

iĢleyiĢinde kadınların yeterli düzeyde olmaması ise siyasal bir sorundur. 

Modern siyasal süreç ve kurumlar farklı toplum kesimlerinin katlımını 

gerektirdiği için kadınların bu süreç ve kurumlarda yeterince var 

olamaması en az iki nedenle siyasal bir sorundur. Her Ģeyden önce 
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kadınlar toplumun yarısını (31.12.2010 tarihli TÜĠK sonuçlarına göre 

ülkemizde 73.722 988 nüfusun 37.043 182‘si erkek nüfus, 36. 679 

806‘sı ise kadın nüfustur) oluĢturdukları için kadınların siyasal 

katılımlarındaki yetersizlik demokraside nicel/oransal bir dengesizliğe 

yol açmaktadır. Bunun devamında da nitel açıdan kadınların kendi 

yaĢamlarını belirleyen kararlardan söz sahibi olmaması modern 

demokrasi anlayıĢı ile çeliĢmektedir. Demokratik bir sistemde siyasal 

katılma ve siyasal temsil açısından kadınların siyasette yer almaları bir 

gerekliliktir. Bu gerekliliğin ne ölçüde yerine geldiği ise demokrasinin 

temel ilkelerine uygunluğu düzeyini iĢaret eden bir göstergedir. Bu 

bağlamda, kendisini demokratik olarak tarif eden bir toplumun siyasal 

süreçlerinde kadınların yeterli düzeyde bulunmamasının nasıl büyük bir 

çeliĢki olduğu ortadadır (Sağır, 2004: 625-627). Cenevre merkezli bir 

örgüt olan Dünya Ekonomik Formu‘nun 2010‘da kadın-erkek eĢitliği 

konusunda yayınladığı rapora göre, Türkiye 134 ülke arasında 126. 

olmuĢtur. Kadınların sağlık, eğitim, ekonomik güç ve siyasal temsil 

gibi alanlarda erkekler karĢısındaki durumu ele alan Dünya Ekonomik 

Formu‘na göre Türkiye sağlık alanında 61‘inci, siyasette 99‘uncu, 

ekonomik katılım ve fırsat eĢitliği konusunda 131‘inci, eğitim 

konusunda 109‘uncu sıradadır (www.euractiv.com.tr). Oysaki 

demokrasinin tam anlamıyla yerleĢebilmesi, uygulanabilmesi, içini 

doldurabilmesi kadın ve erkeklerin her alanda, karar mekanizmalarında 

eĢit olarak yer almasıyla mümkündür. Siyasette kadın temsili, kadın ve 

toplum sorunlarının çözümü için gereklidir.    

Toplumsal yapıya egemen olan ataerkil varsayıma göre 

erkekler ‗doğal olarak‘ daha akılcı ve güçlüdürler, çünkü yönetmek ve 

egemen olmak için yaratılmıĢlardır. Bunlardan, erkeklerin siyasal olanı, 

devleti temsil etmeye daha elveriĢli oldukları sonucuna varılır. Kadınlar 

ise gene ‗doğal olarak‘ daha zayıf ve rasyonel yetiler açısından daha 

geri, duygusal bakımdan da dengesizdirler. Bu da onları güvenilmez ve 

hele siyasal katılım ve yönetim açısından iyice elveriĢsiz kılar, 

dolayısıyla da siyasal alanın dıĢında kalmaları gerekli ve haklı sayılır 

(Köker, 1998: 526). Bu da siyasal anlamda ortada duran kadın ve 

demokrasi sorununun kaynağı oluĢturmaktadır.      

Ülkemizde kadınlara siyasi anlamda haklar ilk defa Atatürk 

http://www.euractiv.com.tr/
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tarafından Kemalist Devrimlerle verilmiĢtir. Genç bir ülkenin 

kalkınmasında kadınlara düĢen görevin önemine değinen Atatürk, bu 

yolda çok önemli adımlar atmıĢ ve kadınlara yurttaĢlık hakları tanıyan 

devrimler yapmıĢtır. 1930 yılında belediye seçimlerine, 1933 yılında da 

muhtarlık seçimlerine katılma hakkı kazanan kadınlara, 1934 yılında da 

milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıĢtır.  

Atatürk, kadınlara verilen bu hakların kabulü üzerine 

T.B.M.M.‘de Ģunları ifade etmiĢtir: ―Bu karar, Türk kadınına sosyal ve 

siyasi hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiĢtir. ÇarĢaf içinde, 

peçe altında ve kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde aramak 

lazım gelecektir. Türk kadını, evdeki medeni mevkiini salahiyetle iĢgal 

etmiĢ, iĢ hayatının her safhasında muvaffakiyetler göstermiĢtir. Siyasi 

hayatla Belediye seçimleriyle tecrübe kazanan Türk kadını, bu seferde 

milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde 

etmiĢ bulunuyor. Medeni memleketlerin birçoğunda kadından esirgenen 

bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu salahiyet ve liyakatle 

kullanacaktır‖ (Orhan, 2005: 317). 

Atatürk‘ün T.B.M.M.‘de yaptığı konuĢmasında birçok geliĢmiĢ 

ülkeden önce genç Türkiye Cumhuriyet‘in kadınlara siyasal haklar 

verdiği tartıĢma götürmez bir gerçektir. ġöyle ki, ― ‗kadınlar giyinen, 

gevezelik eden, kendini lekeleyen bir hayvandır‘ atasözünün söylendiği 

Fransa‘da kadınlar ilk kez 1945‘te oy kullanabilmiĢlerdir. Ġtalya‘da 

kadınlar ancak 1948 yılında seçimlere girebilmiĢlerdir. Japonya 

kadınları ise seçim haklarını ancak 1950 yılında alabilmiĢlerdir. Ġsveç 

ve Danimarka gibi ülkelerde de durum pek farklı olmamıĢtır. Ayrıca 

Fransa, Ġtalya, Yugoslavya, Macaristan, Bulgaristan, Hindistan, Çin, 

Moğolistan, Arjantin, Venezüella, ġili gibi pek çok ülkede Ġkinci 

PaylaĢım SavaĢı sonrasına kadar kadınlar, oy kullanamamıĢlardır‖ 

(Orhan, 2005: 320). 

Pek çok ülkeden önce siyasi alanda haklar kazanan Türk kadını, 

8 ġubat 1935 yılında yapılan seçimlerde 18 milletvekili olarak 

T.B.M.M.‘ye girmiĢtir. T.B.M.M.‘ye giren kadın milletvekilleri 

(illeriyle birlikte) Ģunlardır: Mebrure Gönenç (Afyon), Sahibe Gökçül 

Erbay (Balıkesir), ġekibe Ġnsel (Bursa), Huriye Öniz Baha (Diyarbakır), 

Dr. Fatma ġakir Memik (Edirne), Nakiye Elgün (Erzurum), Fakihe 
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Öymen (Ġstanbul), Satı Çırpan (Ankara), Ferruh Güpgüp (Kayseri), 

Behice Bediz Morova (Konya), Mihri PektaĢ (Malatya), Meliha UlaĢ 

(Samsun), Esma Nayman (Seyhan), Sabiha Görke (Sivas), Seniha Hızal 

(Trabzon), Benal ĠĢtar (Ġzmir), Türkan BaĢtuğ Örs (Antalya), Hatice 

Özgener (Çankırı, ara seçimle)‘dir. Aynı dönemde milletvekili seçilme 

hakkına sahip olan ülke sayısı 28 iken milletvekili seçilen ülke sayısı 

ise sadece 17‘dir. 

Cumhuriyet‘in kurulmasıyla beraber birçok hakkı elde eden 

kadın, bu haklarını fiilen kullanma konusunda ise aynı bilinci ve 

duyarlılığı gösterememiĢtir. KuĢkusuz kamusal alandaki kadın varlığı, 

ataerkil düzeni sarsmıĢtır ama yine de ataerkil ideolojiler, toplumdaki 

kültürel değerler doğrultusunda kadına baskı yaparak, onun ilk önce 

aile içerisindeki iĢbölümünü hatırlatmıĢ, eĢ ve annelik misyonunu 

yerine getirmesi gerektiğini ileri sürmüĢtür. Bu durum, siyasal alana da 

yansımıĢ ve kadınlar, ilk olarak özel alandaki görevlerine yönelerek, 

kamusal alandaki görevlerini ikinci plana atmıĢtır. Bu da kamusal 

alanda kadının kendini tam olarak temsil edemediğinin bir 

göstergesidir. Çakır (2001: 411) bu durumu ve yapılacak olanları Ģöyle 

ifade eder: ―Kadınların politikada görece daha az olmalarına çeĢitli 

açıklamalar getirilmiĢtir. SosyalleĢme sürecinde politikanın, kadınlar 

için arzu edilen bir ilgi ve konu haline getirilmemesi; kadının çocuk, 

aile büyükleri ve hastalara bakma yükümlülükleri; politikanın yapısal 

ve örgütsel engelleri; medyanın cesaret kırıcı olumsuz etkisi; ya da 

siyasal partilerdeki ve kurumlardaki eril engeller. Kadınların siyasal 

etkinlikleri önündeki kısıtlamalar, onların toplumsal ve ekonomik 

konumlarıyla belirleniyorsa toplumsal iliĢkilerde, kurumsal yapılarda 

temel değiĢiklikler olmadan, parlamentoda toplumdaki nüfusun gerçek 

anlamda temsili sağlanamaz. Bir demokrasi, temsil eĢitliğini söylemden 

öte çeĢitli politikalarla ve mekanizmalarla sağlamalıdır. Bu anlamda 

kotalar, tam denklik gibi olumlu ayrımcılık altında çeĢitli politika ve 

uygulamalar önerilmiĢ, kadınların siyasetten dıĢlanıĢına bir çözüm 

olarak sunulmuĢtur. Bu politikalar, siyasal kurumların kadınları içine 

alacak biçimde yeniden yapılandırılmasına hizmet eder‖. 

Yapılan bilimsel çalıĢmalar, kadının siyasi alanda erkeklerle 

eĢit biçimde yer almadıklarını, özel alanda olduğu gibi kamusal alanda 
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da cinsiyetçi iĢbölümünün hakim olduğunu ileri sürmektedir. Çağlar 

(2011: 59)‘ında ifade ettiği gibi ―...Kadının özel alanın dıĢında kamusal 

alanda erkeğe göre daha az yer alabilmesi; siyasi ilgi eksikliği, eğitim 

seviyesinin düĢüklüğü, gelir düzeyinin düĢüklüğü, yasalardaki ayırımcı 

hükümler, ailevi sorumluluklar, ayırımcı cinsel yargılar, cinsiyet 

rollerinin sosyalleĢmesi ve siyasal sistemlere yeterince bağ 

kuramamaktan kaynaklanmaktadır‖. Dolayısıyla kadının özel alandaki 

(eĢ, anne, bakıcılık vb. gibi) görevleri ve toplumsal yapıdan kaynaklı 

bazı engeller, onun siyasi alandaki etkisini azaltmaktadır. Oysaki 

kadınların, kadınlar tarafından temsil edilmesi, sorunların 

anlaĢılmasında ve çözülmesinde çok önemli bir yere sahiptir.  

Türkiye‘de kadınların siyasal temsil alanında erkeklerin 

arkasında kaldığı TÜĠK‘ten alınan sayısal verilerle de gösterebilir. 

Seçim yıllarına göre kadın milletvekili sayıları ve oranlarına 

bakıldığında: ―1935 yılında milletvekili sayısı 395 iken bunlardan 

sadece 18‘i (%4.6) kadındır. 1950 yılında milletvekili sayısı 487 iken 

bunlardan sadece 3‘ü (% 0,6) kadındır. 1965 yılında milletvekili sayısı 

450 iken kadın milletvekili sayısı 8 (% 1,8) dir. 1977 yılında 

milletvekili sayısı 450 iken kadın milletvekili sayısı 4 (% 0,9) tür. 1987 

yılında milletvekili sayısı 450 dir. Bunlardan sadece 6‘sı (% 1,3) 

kadındır. 1999 yılında milletvekili sayısı 550 dir Bunlardan sadece 23‘ü 

(% 4,2) kadındır. 2007 yılında milletvekili sayısı 550 iken bunlardan 

sadece 48‘i (% 8,7) kadındır‖(www.tuık.gov.tr/preIstatistik). 2007 

yılındaki seçimle görev alan kadın milletvekillerinin parti dağılımları 

ise Ģöyledir: AKP: 30, (oran: % 8,92), CHP: 8 (oran: % 7,92), MHP: 2 

(oran: % 2,85), BDP: 7 (oran: % 35), DSP: 1 (oran: % 16,66), DP: 0, 

TP: 0 Bağımsız: 0, (genel toplam: % 8,85)‖ (www.bilgiyuvasi.com). 

Tarihsel sürece bakıldığında her ne kadar siyasal anlamda kadın oranı 

artmıĢ gibi görünse de hala siyasal alanın da erkek egemen bir alan 

olduğu ve kadının siyasal alana yeterince katılmadığı/katılamadığı ileri 

sürülebilir. 

Mevcut bu durum Türkiye‘deki yerel yönetime de yansımıĢ 

durumdadır: 

 

http://www.tuık.gov.tr/preIstatistik
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Tablo 1: Türkiye Genelinde 28 Mart 2004 - 29 Mart 2009 Mahalli Ġdareler 

Seçimlerinde Belediye BaĢkanlığını - Ġl Genel Meclisi Üyeliğini - Belediye Meclisi Üyeliğini 

Kazanan Adayların Cinsiyetleri Bazında Temsil Oranları 

Seçim Dönemi     

   Belediye BaĢkanlığı 

 

Kadın                      %                                                Erkek         %  Toplam     %  

28 Mart 04 18 0,6 3207 99,4 3225 100 

29 Mart 09 27 0,9 2921 99,1 2948 100 

Ġl Genel Meclisi Üyeliği 

 

Kadın               %  Erkek         %  Toplam     %  

28 Mart 04 58 1,8 3150 98,2 3208 100 

29 Mart 09 110 3,2 3269 96,8 3379 100 

Belediye Meclisi Üyeliği 

 

Kadın               %  Erkek         %  Toplam     %  

28 Mart 04 834 2,4 33643 97,6 34477 100 

29 Mart 09 1340 4,2 30450 95,8 31790 100 

 

Kaynak:ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü 

http://www.tuik.gov.tr. (25.01.2011) 

 

2004-2009 yerel seçim sonuçları bize siyasal alanda hala 

cinsiyetçi ayırımın sürdüğünü göstermektedir.  

Birçok ülkeden daha önce kadınlara siyasal haklar tanıyan 

Türkiye, günümüz itibariyle bazı ülkelerle karĢılaĢtırıldığında tablo hiç 

de iç açıcı görünmememektedir: 
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Tablo 2: Ulusal Parlamentolarda Kadın Temsil Oranı (ilk 15) 

 Seçim Sandalye Kadın Kadın % 

1. Ruanda 2008 80 45 56.3 

2. Ġsveç 2006 349 162 46.4 
3.Güney Afrika 2009 400 178 44.5 

4. Küba 2008 614 265 43.2 

5. Ġzlanda 2009 63 27 42.9 
6.Hollanda 2006 150 63 42.0 

7.Finlandiya 2007 200 80 40.0 

8. Norveç 2009 169 67 39.6 
9.Mozambik 2009 250 98 39.2 

10. Angola 2008 220 85 38.6 

11. Costa Rika 2010 57 22 38.6 
12. Arjantin 2009 257 99 38.5 

13. Belçika 2007 150 57 38.0 
14. Danimarka 2007 179 68 38.0 

15. Ġspanya 2008 350 128 36.6 

Kaynak: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm (17.06.2010) 

Dünya sıralamasında yer alan Ruanda da kadınların meclise 

girmeleri için yasal kota uygulanmakta, 94 ülkenin yer aldığı listede 

Türkiye 74. sırada yer almaktadır.   

Kadınları, kendi mahremiyetleri olarak gördükleri siyaset 

arenasına almayan erkekler, bu durumu kendi lehlerine çevirmek için 

farklı söylemlerde bulunurlar. ÜĢür, ‗Cinsiyetçiliğin Zihinsel 

Örüntüleri‘ adlı çalıĢmasında konuyla ilgili olarak Ģunları dile getirir: 

Erkek siyasetçiler kadınlar siyasete ilgi göstermiyorlar, bilinç düzeyleri 

eksik, çağırıyoruz gelmiyorlar, hakları için yeterince mücadele 

etmiyorlar, kendi sorunlarına sahip çıkmazlarsa bundan erkekler, devlet 

ve kurumlar sorumlu tutulamaz; kadınlar politikada yeterli deneyime 

sahip değiller, bu nedenle kota politikası eĢitliğe ters düĢer; kadın 

sorunlarının kaynağı azgeliĢmiĢliktir, eğitim düzeyinin düĢüklüğüdür, 

bizim yapacağımız bir Ģey yoktur türünde açıklamalarda bulunurlar. 

Partili erkekler, kadınların karar alma mekanizmalarındaki yokluğunun 

parti içindeki cinsiyetçilikten ve dolayısıyla bir anlamda kendilerinden 

kaynaklandığını, bundan sorumlu olabilecekleri gerçeğini görmek 

istemezler. Sorunun kaynağını kendileri dıĢında tanımlarlar, akıl 

verirler, destek olurlar, yol gösterirler, örnek olurlar ve son olarak da 
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kadınlarla birlikte çalıĢmaktan memnun olduklarını söylerler (ÜĢür‘den 

aktaran Çakır, 2001: 405-406). 

Kadınların ev içi yükümlülükleri elzem görevlerdir ibaresini ön 

plana taĢıyan ataerkil zihniyet, siyasete girmiĢ kadınlardan da ev içi 

görevlerini destekler nitelikte görevler beklemektedir. Siyasetle 

ilgilenen kadınlar, kadın sorunları değil, baĢkalarının (çocuk, yaĢlı vb.) 

sorunlarını çözmek ve gönüllü sosyal yardım faaliyetleri yaparak 

partisine (kadın kolları dahilinde) siyasal destek oluĢturmak için 

vardırlar. ―Partili kadınlar, parti içinde siyaset yapmaktan alıkonulur, 

kararlara katılmalarına izin verilmezken kurumsallaĢmıĢ siyasal alan 

dıĢında, ev ve mahalle zemininde çalıĢmaları uygun bulunur. Çünkü 

buralarda partilerinin propagandasını yapacaklardır. Bu da partilerin 

iĢine gelmiĢtir. Çünkü doğrudan temasla, bu kadınlar kendilerine oy 

kazandırabileceklerdir. Bu noktada kadınlar, bir nevi halkla iliĢkiler 

uzmanı gibi hareket ederler (Çakır, 2001: 408). Konuyla ilgili olarak 

Yaraman (1999: 32)‘da farklı bir noktaya değinir: Siyasal karar 

mekanizmalarının iĢlev ve iĢleyiĢinin yeniden tanımlandığı aĢamada 

genellikle kadın siyasetçilerin bazıları, aslında erkeklerin onlara 

atfettiği, partilerin onlardan beklediği rollere uygun olmaya çalıĢırlar. 

Diğerleri ise tersine erkekler gibi olmayı ve onlar gibi yapmayı 

denerler. Birinci durumda, geleneksel kadın imgesiyle, ikinci durumda 

erkekle özdeĢleĢme söz konusudur. Böyle bir yeniden üretim olgusu 

içinde kamusal alana çıksa dahi kadın ev içi rollerinin uzantısıyla 

sınırlanmakta veya ‗erkekleĢmek‘tedir  

Siyasete atılan kadınların erkeksileĢtiği fikrini destekleyen 

örneklerden birini Altındal (2004: 159) Ģöyle vermektedir: ―M. 

Thatcher, Gandhi, Golda Meir, Bendranaike baĢbakanlığa kadar 

yükselmiĢ kadınlardır. Ġlginçtir ki, bu kadınların hiçbiri 

‗patriyarkalizm‘e karĢı mücadele etmemiĢtir. Hatta tam tersine 

feministlerce ‗male/erkek Ģovenizminin bir göstergesi olarak 

nitelendirilen ‗savaĢ‘ı, ‗savaĢçılığı‘ ve ‗militarizm‘i güçlendirmiĢlerdir. 

Bu dört baĢbakan da tereddütsüz savaĢ çıkarmıĢ ya da ülkelerini savaĢa 

sokmaktan kaçınmamıĢlardır‖. Bu da patriyarkalizmin cinsiyete bağlı 

olmadığını, kadınların da bu ideolojiyi savunabileceğini 

göstermektedir. Oysaki varlıklarıyla o toplumu etkileyen, biçimlendiren 
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kadınlar, özverili duyarlılıklarıyla hem özel hem de kamusal alan da 

etkili olabileceklerini bilmeli ve var gücüyle mücadele etmelidirler.      

Cinsel ayırımcılığın alanlarından biri olan siyasal alan, bu 

ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve cinsler arasında eĢitliği oluĢturmak 

için kota uygulaması (kadın kotası; seçimlerde kadınlara tahsis edilen 

pay ve oranı ifade etmektedir) baĢlatmıĢlardır. Uygulanacak olan 

kotayla kadınların partilere girmesiyle siyaset alanında fiilen görev 

yapmaları sağlanacak ve kendini temsil imkanı bulacaktır. ―BirleĢmiĢ 

Milletler‘in yayınladığı 1979 tarihli Kadınlara KarĢı Her Türlü 

Ayırımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi, tüm ülkeleri kadın ve erkek 

arasındaki eĢitlik ilkesini anayasalarına ve diğer yasalara eklemlemeye 

ve bu ilkenin yaĢama geçirilmesi için tüm önlemleri almaya davet 

etmiĢtir. SözleĢmenin birinci bölümünün dördüncü maddesinde ‗Kadın-

erkek eĢitliği (olgusal olarak) de facto sağlamak ve hızlandırmak için 

taraf devletlerce alınacak geçici ve özel önlemler, iĢbu sözleĢmede 

belirtilen cinsten bir ayırım olarak düĢünülmeyecek ve hiçbir Ģekilde 

eĢitsiz ya da farklı standartların korunması sonucunu doğurmayacaktır. 

Fırsat ve uygulamada eĢitlik amaçlarına ulaĢıldığı zaman, bu önlemlere 

son verilecektir‘ hükmü yer almaktadır. 1996 yılında ise Parlamentolar 

arası Birlik Konseyi, yalnızca kadınları değil her iki cinsiyetin de eĢit 

temsilini amaçlayarak, kota olumlu ayırımcılığını çalıĢma planına 

katmıĢtır‖ (Yaraman, 1999: 29-30). Ancak çok önce alınmıĢ bu 

kararlara rağmen kadınlara kota uygulaması sonraları gerçekleĢen bir 

eylem olmuĢtur. 

Kota uygulaması, erkek partililerin muhalefeti yüzünden 

istenilen geliĢme gösteremese de kadınların, siyasal partilerde etkin 

görev almasını yasallaĢtıran kotalar, kadınların kendi sorunlarının 

belirlenmesinde ve çözüm üretilmesinde çok iĢlevsel bir yere sahiptir. 

Kadın ve siyaset konusunda kotayı hedefe alan birçok kadın  

milletvekili (25.06.2003 Türk Demokrasi Vakfı ve ODTÜ Derneği 

tarafından düzenlenen ‗Siyaset ve Kadın‘ baĢlıklı panelde CHP Adana 

Milletvekili Gaye Erbatur ve DSP Aydın Milletvekili Sema PiĢkinsüt 

ve DYP Ġçel Milletvekili Ayfer Yılmaz) konuyla ilgili olarak Ģunları 

ileri sürmektedir: ―PiĢkinsüt, ‗kadınların Meclis‘e girmelerinin ne kadar 

zor olduğunu biliyoruz. Ama hem kadın olarak gelmek hem de 
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toplumun gereksinimleri doğrultusunda, kadın bakıĢıyla kadınların 

sorunlarını yansıtabilecek ve onların gereksinimlerini aktarabilecek 

doğrultuda gelmek çok önemlidir. Yılmaz, ‗biz bugün devlet politikası 

olarak kendimize Avrupa Birliği‘ni hedef görüyorsak, Avrupa 

Birliği‘ne giden yolun demokratikleĢmeden geçtiğini bilmemiz 

gerekiyor. Kadınsız demokratikleĢmenin de olmasının mümkün 

olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu süreçte de gerçekten ülkeyi temsil 

edecek nitelikte kadınları, Meclis‘e götürebilmeliyiz‘. Parlamentoda 

kadın sayısının düĢük olmasının Türk demokrasisinin ayıbı olduğunu 

söylen Erbatur, ‗demokrasi, herkesin eĢit temsilidir ama maalesef 

demokrasimizin bir cinsi temsil etmeyen bir sistem olduğunu 

düĢünüyorum. Ne zaman Meclis‘te yüzde 25 oranında kadın olursa o 

zaman biz, eĢit temsil edilebiliyoruz diyebilirim‘ 

(www.ucansupurge.org).  

Türkiye‘de kadın kotalarına bakılacak olursa Ģöyle bir tablo 

ortaya çıkmaktadır: ―Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il ve ilçe 

yönetimleri ve parti meclislerinde 1989‘dan beri cinsiyet kotası 

uygulamaktadır. Demokratik Sol Parti‘nin (DSP) programında kadına 

yönelik kota uygulaması bulunmamaktadır. BarıĢ ve Demokrasi 

Partisi‘nin (BDP) tüzüğünde partinin her türlü organ seçimi ve genel ve 

yerel seçimlerin aday belirlemelerinde % 40 cinsiyet kotası uygulaması 

yer almaktadır. % 40‘lık kotanın hem kadınlara hem de erkeklere 

uygulanacağı ifade edilmektedir. Milliyetçi Harekek Partisi (MHP)‘nin 

tüzüğünde cinsiyet kotası yer almamaktadır. Ġktidar Partisi olan Adalet 

ve Kalkınma Partisi (AKP)‘nin tüzüğünde de cinsiyet kotası yoktur. 

Türkiye‘de kota konusunda ortaya çıkan tablo, büyük partilerin 

kazanılmıĢ konumlarını riske atmamak için kota konusunda fazla arzulu 

davranmadıkları, küçük partilerin ise tabanlarını artırmak için, yeni 

toplumsal grupları partilerine dahil etmek için kota konusunda daha 

cesaretli davrandıklarını göstermektedir‖ (Çağlar, 2011: 75). 

Kadın kotasının dünya genelinde yaygın bir Ģekilde uygulandığı 

görülmektedir. Uluslararası parlamentolarda kadın temsil oranı ve kota 

uygulamaları tabloda görüldüğü gibidir: 

 

 

http://www.ucansupurge.org/
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Tablo:3 Ulusal Parlamentolarda Kadın Temsil Oranı ve Kota 

Uygulamaları(Zirvede 15 Ülke) 

Ülkeler  Seçim  Kotalar  Seçim sistemi  Kadın %  
1. Ruanda  2008  Yasal Kota  Nispi Temsil  56.3  

2. Ġsveç  2006  Parti Kotaları  Nispi Temsil  46.4  

3.GüneyAfrika  2009  Parti Kotaları  Nispi Temsil  44.5  
4. Küba  2008  Kota Yok  Çoğunluk Sis.  43.2  

5. Ġzlanda  2009  Kota Yok  Nispi Temsil  42.9  

6. Hollanda  2006  Parti Kotaları  Nispi Temsil  42.0  
7. Finlandiya  2007  Kota Yok  Nispi Temsil  40.0  

8. Norveç  2009  Parti Kotaları  Nispi Temsil  39.6  

9. Mozambik  2009  Parti Kotaları  Nispi Temsil  39.2  
10. Angola  2008  Yasal Kota  Nispi Temsil  38.6  

11.Costa Rika  2010  Yasal Kota  Nispi Temsil  38.6  

12. Arjantin  2009  Yasal Kota  Nispi Temsil  38.5  
13. Belçika  2007  Yasal Kota  Nispi Temsil  38.0  

14. Danimarka  2007  Kota Yok  Nispi Temsil  38.0  

15. Ġspanya  2008  Yasal Kota  Nispi Temsil  36.6  

 
Kaynak: DAHLERUP, Drude.,‖Is Parliament open to Women 

Quotas in global Perspective‖ Stockholm, Sweden. 

www.ipu.org/PDF/Publication/wmn 09-e-pdf.(17.06.2010) ve 

http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm (17.06.2010) 

 

Elbette ki kota uygulaması kadınların siyasette daha fazla yer 

alması için yeterli değildir. Bunu destekleyecek ve ilerletecek baĢka 

mekanizmalara ve faktörlere ihtiayaç vardır. Örneğin ―...Partilere 

verilen hazine yardımını veriliĢ usulünde değiĢikliğe gidilmeli, 

partilerin kadın kollarının harcamaları artırılmalıdır. ...Kadınların 

öncelikle eğitim seviyeleri artırılmalı, kadınlar iĢ hayatında aktif olmak 

kaydı ile eĢit ekonomik statüye ulaĢmalıdır. Ataerkil toplum yapısı 

değiĢmeli, kadınlar hem kamu hem de özel sektörde yöneti 

pozisyonlarına gelebilmeli, kariyerin geliĢtirilmesi noktasında da nesnel 

ölçütler getirilerek cinsiyete dayalı ayrımcılık önlenmelidir‖ (Eser, 

2010: 20).           

Sözün kısası kadınların siyasette daha çok yer alması, karar 

mekanizmalarında görev alması için hem kadınların hem de erkeklerin 

bilinçlendirilmeleri ve toplumsal yaĢamın tüm alanlarında (sosyo-

kültürel, ekonomik, siyasal, yasal vb. alanlarda) kadınlara uygulanan 
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eĢitsizlikler, engeller, örülen duvarlar ortadan kaldırılmalıdır. Seçme 

konusunda önemli belirleyiciliğe (oy kullanma) sahip olan kadın nüfus, 

seçilme konusunda aynı belirleyiciliğe sahip olmalıdır. Bu durum, 

mevcut demokratik süreçte kadının, kendini ortaya koymasına, 

sorunlarını belirlemesine ve çözüm üretmesine yardımcı olacaktır. 

 

Sonuç 

Siyaset alanında da ötekileĢtirilen kadın, ülkenin yarısından 

çoğunu oluĢturan nüfus olarak sorunlarını, beklentilerini 

çözümlemekten uzak kalmıĢtır. Kadınların kendi cinslerini ve diğer 

nüfusu temsil etmesinin demokratik bir zorunluluk olduğunu 

vurgulayan birçok söylem olsa da fiilen yapılan Ģeyler çok azdır. Çünkü 

yukarıda da değinildiği gibi geleneksel ataerkil aile tipinin hakim 

olduğu Türkiye‘de kadının siyasete katılmasının annelik ve eĢ görevini 

zedeleyeceği düĢünüldüğünden bu görevden kadınlar kaçınmaktadırlar.  

Toplumsal yapıda nüfusun yarıdan fazlasını oluĢturan ancak 

erkek nüfus karĢısında azınlık olarak anlamlandırılan kadının, kamusal 

alanda (özellikle siyasal alan) etkin hale getirilmesinde birçok 

düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Ġlk önce demokrasinin 

tanımıyla iĢe baĢlamak gerekmektedir. Demokrasi, eril demokrasi 

olarak tanımlanmaktan kurtarılmalı, gerçek anlamına kavuĢturulmalıdır. 

Toplumlarda uygulanan siyaset, toplumsal cinsiyet ayrımcılık 

temelinde kör nokta olarak kalmamalı ve cinsiyet farklılığı temelinde 

yeniden kavramsallaĢtırılmalıdır. Dolayısıyla ülkelerdeki demokrasi, 

her iki cins dahil edilerek yeniden yapılandırılmalıdır. Yeniden 

yapılandırılan demokraside ev ve kamusal alan yeniden tanımlanmalı 

buralardaki iĢbölümleri cinsler arasında eĢit bir biçimde dağıtılmalıdır. 

Yine siyasette kadın temsilini arttıracak düzenlemelere ihtiyaç vardır. 

Bu kapsamda kadınların siyasete aktif katılımın önündeki toplumsal 

engeller kaldırılıncaya kadar, kota uygulamasını siyasi partilerin 

baĢlatması ve parti içindeki kadınların da bu konuda baskıcı olması 

önem taĢımaktadır. 
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ÖZET 

Siyasi bir kavram olarak ilk kez 1789 Fransız İhtilali‟yle birlikte 

gündeme gelen “terörizm” olgusu, “şiddet”in siyasal ya da ideolojik 

amaçlara ulaşmak için sistematik olarak devlete, topluma ve bireylere karşı 

kullanıldığı bir eylem türü olması bakımından da insanlık tarihinin en eski 

fenomenlerindendir. XX. yüzyıldaki gelişmelere paralel olarak geçirdiği 

dönüşümle birlikte son derece karmaşık bir hal alan “terörizm” olgusu, 

üzerinde en çok tartışılan ve oydaşma sağlanamayan bir kavram olarak da 

bireyden bireye, toplumdan topluma ve devletten devlete farklı yorumlamalara 

ve algılanışlara sahiptir. Bu bağlamda, 1980‟lerden bu yana Türkiye‟de 

“kronik” bir terörizm vakası haline gelen PKK terör örgütü, onun eylemleri ve 

bunların sonuçları, sosyolojik ve siyasal nedenlerden dolayı bireyler ve 

bölgeler düzleminde farklı algılamalar doğurmuştur/doğurmaktadır. 

Bu çalışma, Türkiye için önemli ve bir o kadar da tartışmalı bir konu 

olan “terörizm olgusu” ve “Türkiye‟de PKK terörünün algılanmasında 

bölgesel faktörler ve farklılıklar” konusunda toplumun düşüncelerini ortaya 

koymayı hedeflemektedir. Türkiye‟de “terörizm”in algılanması konusunda 

farklı düşüncelerin olduğu bir gerçektir. Özellikle, Türkiye‟deki bölgesel 

farklılıklar bu konuda önemli bir etkendir. Bölgesel farklılıklarla birlikte 

eğitim seviyesi, siyasal parti tercihleri gibi farklı etkenlerin de konuyla ilgili 

farklı yaklaşımlara sebebiyet vereceği muhakkaktır. Yapmış olduğumuz alan 

çalışması da bu görüşlerimizi destekler nitelikte sonuçlar ortaya koymuştur. 

Türkiye genelinde yapılan alan araştırmamız, 18 yaş ve üstü kır/kent 

nüfusunu temsil eden 2000 birimlik örnek kitle üzerinde 18 ilde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yürütüldüğü iller; İstanbul, Ankara, İzmir, 

Adana, Bursa, Konya, Gaziantep, İçel, Samsun, Kırklareli, Antalya, 

Diyarbakır, Manisa, Denizli, Erzurum, Malatya, Kayseri ve Zonguldak‟tır. 

 

Anahtar Kelimeler: Terörizm, PKK, Yerleşim yeri, Siyasal parti, 
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Eğitim. 

 

ABSTRACT 

The phenomenon of “terrorism”, as a political concept first came up 

with the 1789 French Revolution, is the oldest phenomena of human history 

which has been an action type of violence to achive political or ideological 

purposes with a systematic useage againts state, society and individuals. 

Parallel to the developments of the twentieth century, concept of “terrorism” 

experienced a transformation which made the concept extremely complex. Also 

terrorism as one of the most controversial concept always being subject to 

discussion and there was no consensus among individuals, societies and states 

in both interpretations and the perceptions of the concept. In this context, PKK 

terrorist organization which has become a “chronic” case of terrorism in 

Turkey since the 1980s, activities and results of these activities has led to 

different perceptions on an individual and regional scale because of the 

sociological and political reasons. 

This study aims to reveal the thoughts of society about the “regional 

factors and differences in the perception of PKK terrorism in Turkey” and 

concept of “terrorism” which is both an important and a controversial issue 

for Turkey. It is a fact that there are different opinions in Turkey about 

perception of terrorism. Especially, regional differences in Turkey is an 

important factor in this regard. Beside the regional differences, it is certain 

that some other factors such as educational level and political party 

preferences give rise to different approaches. Our field research revealed the 

consistent results with this view. 

In the field research which is carried out in Turkey,  we used a sample 

which consist 2000 units people at the age of 18 or more which represents the 

rural/urban population of Turkey. Field study was carried out in 18 different 

cities of Turkey. Name of the cities as follows; Istanbul, Ankara, Izmir, Adana, 

Bursa, Konya, Gaziantep, Icel, Samsun, Kırklareli, Antalya, Diyarbakır, 

Manisa, Denizli, Erzurum, Malatya, Kayseri and Zonguldak. 

 

Keywords: Terrorism, PKK, Settlement, Political party, Education. 

 

GiriĢ 

Siyasi bir kavram olarak ilk kez 1789 Fransız Ġhtilali‘yle 

birlikte gündeme gelen ―terörizm‖ olgusu, ―Ģiddet‖in siyasal ya da 

ideolojik amaçlara ulaĢmak için sistematik olarak devlete, topluma ve 
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bireylere karĢı kullanıldığı bir eylem türü olması bakımından da 

insanlık tarihinin en eski fenomenlerindendir. XX. yüzyıldaki 

geliĢmelere paralel olarak geçirdiği dönüĢümle birlikte son derece 

karmaĢık bir hal alan ―terörizm‖ olgusu, üzerinde en çok tartıĢılan ve 

oydaĢma sağlanamayan bir kavram olarak da bireyden bireye, 

toplumdan topluma ve devletten devlete farklı yorumlamalara ve 

algılanıĢlara sahiptir. Bu bağlamda, 1980‘lerden bu yana Türkiye‘de 

―kronik‖ bir terörizm vakası haline gelen PKK terör örgütü, onun 

eylemleri ve bunların sonuçları, sosyolojik ve siyasal nedenlerden 

dolayı bireyler ve bölgeler düzleminde farklı algılamalar 

doğurmuĢtur/doğurmaktadır. 

Bu çalıĢmada, ―terör‖ ve bununla bağlantılı olarak ―terörizm‖ 

konusundaki tanımlama ve algılama farklılıkları ve bunun nedenlerini 

ele alınarak, PKK terör örgütü örneği üzerinden Türkiye kamuoyunun 

―terörizm‖ olgusuna dair algılamalarındaki farklılıklar bir alan 

çalıĢması yardımıyla bölgeler düzeyinde ortaya konmaya çalıĢılacaktır. 

Bu bağlamda, Türkiye genelinde yapılan alan araĢtırması, 18 yaĢ ve 

üstü kır/kent nüfusunu temsil eden 2000 birimlik örnek kitle üzerinde 

18 ilde gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın yürütüldüğü iller; Ġstanbul, 

Ankara, Ġzmir, Adana, Bursa, Konya, Gaziantep, Ġçel, Samsun, 

Kırklareli, Antalya, Diyarbakır, Manisa, Denizli, Erzurum, Malatya, 

Kayseri ve Zonguldak‘dır. 

 

1. “Terör” ve “Terörizm” Kavramları ve Tanımlama 

Sorunu 
Ġnsan hayatında ―Ģiddet‖in varlığı değiĢmez nitelikte olmakla 

birlikte; ―Ģiddet‖in kendisini ifade tarzı ve kendisine yüklenen anlamlar 

farklı olabilmektedir (Ergil, 1980:3) [1]. ġiddetin bütün Ģekilleri, sosyal 

ve yasal kontrol modellerinin formüle edilmesine esas teĢkil edecek 

olan sosyo-politik değerlendirme temelinde, kriminal boyutu açısından 

benzer nitelikler taĢımakla birlikte; amaçları, araçları, failleri ve 

mağdurları bakımından farklılıklar gösterebilmektedir. Dolayısıyla, 

―siyasal [amaçlı] Ģiddet‖ ve onun en yaygın Ģekli olan ―terörizm‖ de 

kavramsal olarak evrensel değildir. Çünkü ―siyasal [amaçlı] Ģiddet‖ 

kavramını oluĢturan ―Ģiddet‖ olgusu ve ―siyasal [amaçlı]‖ olma 
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durumu, zamandan zamana ve bir yerden diğerine değiĢmektedir. Bu 

bağlamda, terörizm olgusuna iliĢkin tanımlama da, bireyden bireye, 

toplumdan topluma, devletten devlete ve hatta akademik dünyada da 

farklılık arz etmektedir (BeĢe, 2002: 23).
 
 

Bu tanımlama farklılıklarına geçmeden önce öncelikle Ģunu 

belirtmek gerekir ki, terör ve terörizm olguları çoğu zaman birbirlerinin 

yerine kullanılmakla birlikte, gerçekte eĢ anlamlı değillerdir. ―Terör‖, 

―terörizm‖ ya da ―terörist eylem‖ dediğimiz Ģeyler, aslında birer Ģiddet 

türü olmalarına rağmen; her Ģiddet olayı terörizm değildir. Zira, 

terörizm olmayan Ģiddet türleri de vardır ve bu bağlamda terörizm 

olgusu kavramsal olarak farklı bir anlam ve öneme sahiptir. 

Latince ―terrere‖ kelimesinden gelen ―Terör‖ kavramı, 

Türkçe‘de ―korku‖, ―dehĢet (tedhiĢ)‖, ―yıldırma‖, ―korku saçan Ģey‖ 

anlamlarına gelmektedir [2]. Kavram, ilk kez Fransız Ġhtilali‘nden 

sonra 5 Eylül 1793-28 Temmuz 1794 tarihleri arasında Fransa‘da 

iktidarı ele geçiren Jakobenlerin eylemleriyle ortaya çıkardığı kanlı 

dönemi nitelendirmek için kullanılmıĢtır. ―Terör dönemi/Terör rejimi‖ 

(Regime de le terreur) olarak adlandırılan sözkonusu dönemde, 

Jakobenler karĢı devrimci olarak gördükleri herkesi giyotinle yok 

ederlerken, daha sonra kendileri de bu yolla ortadan kaldırılmıĢlardır ki 

(Beyaz Terör), bu dönem boyunca ülkede korku, Ģiddet ve paranoya 

hakim olmuĢtur (Güzel, 2002: 7). Ancak, sözkonusu dönemde 

Jakobenler tarafından siyasal ve sosyal eylemlerini tanımlamak üzere 

olumlu bir anlam yüklenen terör kavramı ve eylemleri, daha sonra 

bugünkü algıladığımız anlamda olumsuz eylemleri kapsayan anlamını 

kazanmıĢtır (Tanilli, 1990: 118). Bu bağlamda, teröre halkın devrime 

bağlanmasını sağlamak için çıkar yol olarak baĢvurduklarını, diğer bir 

deyiĢle terörü adaletin, demokrasinin yani erdem ile halkın 

mutluluğunu sağlamanın zorunlu aracı olarak devreye soktuklarını 

söyleyen Jakobenlerin bu tutumlarıyla teröre yükledikleri bu ―olumlu‖ 

anlam, aslında terörün birbirine karĢıt iki yönetimin biçiminin 

baĢvurduğu bir yol olmasına sebep olurken, diğer taraftan terörün 

―olumlu‖ ve ―olumsuz‖ manada bugün de taĢıdığı çifte anlamlılığın 

kaynağını teĢkil etmektedir (Güzel, 2002: 8). 

Terörün dünden bugüne taĢımakta olduğu ―olumlu‖ ve 
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―olumsuz‖ manadaki bu çifte anlamlarıyla birlikte, görüldüğü üzere 

Ģiddet olgusu terörün ön Ģartı olurken, bunu tamamlayan diğer bir unsur 

da bu Ģiddetin ―siyasal amaçlı‖ olmasıdır ki bu da bizi ―terörizm‖ 

kavramına götürmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, terörizm 

olgusu, üzerinde en çok tartıĢılan ve tanımı konusunda oydaĢma 

sağlanamayan bir kavramdır. Bu bağlamda, terörizmin genel olarak 

Ģiddet mi, yoksa Ģiddetin özel bir biçimi mi olduğu; vurgulamanın onun 

siyasal karakterine ve savaĢ yöntemlerine mi, yoksa sahip olduğu 

stratejinin normal dıĢı karakterine mi yapılması gerektiği; belli bir 

amaca yönelik sistematik karakterinin mi, yoksa tahmin edilmezliği ile 

simgesel yöntemlerinin mi ya da belki de kurbanlarının pek çoğunun 

masum insanlar olması gerçeğinin mi seçilip ayrılması gerektiği 

üzerinde bir anlaĢma yoktur (Laqueur, Çev. Yıldız, 2002: 95). Bu 

anlaĢmazlığın boyutu konusunda bir fikir vermek açısından, Alex P. 

Schmid‘in terörizme iliĢkin kavramları, kuramları ve literatürü 

incelediği Political Terrorism (Siyasal Terörizm) adlı çalıĢmasında, 

1936-1981 yılları arasında çeĢitli yazarlarca ortaya konmuĢ 109 tane 

farklı terörizm tanımı derlediğini söylemek herhalde yeterli olacaktır 

[3]. Dolayısıyla  terörizmin tanımına iliĢkin farklı yaklaĢımlar ve 

amaçlar dikkate alındığında terörizmin tanımı konusunda bu farklı 

tanımlara değinmek yerine, –tartıĢmaya açık olmakla birlikte– bu 

tanımlamalarda öne çıkan unsurların bir bileĢimini ortaya koymak 

çalıĢmamız açısından daha anlamlı olacaktır. Bu bağlamda ―terörizm‖: 

―Gizli ya da yarı gizli birey, grup ya da devlet aktörleri 

tarafından, kiĢisel, kriminal veya politik sebeplerle, korku ve endiĢe 

kaynağı olan tekrarlanmıĢ Ģiddet eylemleridir. Suikastlar hariç olmak 

 üzere, bu eylemlerin doğrudan hedefleri, asıl mağdurlar 

değildir. ġiddetin insan mağdurları, ilk   aĢamada, mesaj jeneratörü 

olarak, genelde hedef nüfus kitle içerisinden fırsatın elveriĢliliğine 

 bağlı olarak rastgele ya da önceden belirlenmiĢ temsili veya 

sembolik hedefler olarak seçilirler. Teröristler, doğrudan mağdur ve 

hedef kitle arasında tehdit ve Ģiddet üzerine kurulu bir iletiĢin  süreci 

oluĢturmak isterler. Teröristlerle mağdurlar ve esas hedef kitle 

arasındaki tehdit ve Ģiddet üzerine kurulu iletiĢim süreci, sözkonusu 

esas kitleyi, yani toplumun genelini etkilemeyi amaçlamaktadır. 
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Yıldırma, zorlama veya propaganda amaçlarından hangisine ulaĢılmak 

 isteniyorsa; buna uygun olarak hedef kitle terörün, taleplerin ve 

ilginin odağı haline getirilir.‖ (Schmid, 1993: 8) [4]. 

Görüldüğü üzere, bu tanımda terörizmin esas olarak dört temel 

unsura sahip olduğu ortaya çıkmaktadır: i) Mağdur, ii) Motif, iii) Kasd, 

iv) Yöntem. (Bu unsurlara iliĢkin açıklamalar Tablo 1‘de verilmiĢtir.) 

Buradan hareketle, terörizmi en genel anlamıyla, ―siyasi hedeflere 

varabilmek için sistematik bir Ģekilde Ģiddet kullanımı ya da 

kullanılacağı tehdidi‖ olarak tanımlayabiliriz. Daha önce de 

belirttiğimiz gibi kavram üzerinde bir oydaĢma olmasa da, pek çok 

yazar terörizmin tanımlanmasında ―korku‖ ve ―Ģiddet‖ öğelerinin hem 

yatay hem de dikey açıdan önem taĢıdığını kabul etmektedirler. Keza, 

―acımasızlık‖, ―insanı değerlere karĢı saygısızlık‖ ve ―bastırılamayan 

bir propaganda ihtiyacı‖ terörizmin karakteristik özelliklerindendir. 

GerçekleĢtirilme yöntemleri arasında genellikle uçak kaçırma, rehin 

alma, bombalama, geliĢigüzel ateĢ etme, suikastlar ve toplu cinayetler 

bulunan terörizm, VII. yüzyılda Müslüman dünyasında terörist bir grup 

olarak ortaya çıkan HaĢhaĢiler‘e kadar geri götürülebilecek nitelikte 

eski ve küresel etkisi teknolojik geliĢmeler ve artan medya bilinciyle 

XX. yüzyılda ivme kazanan ve XXI. yüzyılın baĢında doruğa ulaĢan bir 

fenomendir. Bu bağlamda, Walter Laqueur ve Paul Wilkinson gibi terör 

uzmanları, kitle imha silahları grubuna dahil silahları kullanma 

olasılığıyla birlikte, terörizmin, sıkıntılı safhasını geride bıraktığını ve 

en üst düzeyde uluslararası barıĢ ve güvenliğe yönelik baĢlıca tehdit 

haline gelmekte olduğu/geleceği uyarısında bulunmaktadırlar (Evans ve 

Newnham, Çev. Utku, 2007: 598). 
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Tablo 1: Terörizmin Temel Unsurları [5] 

Mağdur 

Terörün mağdurları doğrudan ondan zarar görenlerdir. Genellikle 
mağdurlar ile hedefler birbirinden ayrıdır. Mağdurlar, hedefe mesajın taĢınması 

açısından birer araçtır. Mağdurlar sivil halk olarak tanımlanabilir. Bu tanım, askeri 

hedefleri ve büyük ölçüde diğer güvenlik güçlerini dıĢlar. Ancak, diğer devlet 
görevlileri (örneğin; öğretmen, doktor, diplomat) bu tanımın içerisinde kabul edilir. 

Askerler silahsız oldukları durumlarda yine kapsam dıĢındadır. Askeri hedeflere 

yapılan saldırılar genel anlamda ―savaĢ hukuku‖ tarafından düzenlenir. Bununla 
birlikte, iç hukuklar askeri hedeflere yapılan saldırıları terör saymakta, devlete karĢı 

yapılan saldırılar bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bir ülkede bulunan yabancı 

devletlere ait bina ve temsilcilere karĢı saldırılar ile uluslararası örgütlere yapılan 
saldırılar da devlete karĢı yapılan saldırılar gibi değerlendirilmektedir. 

Motif 

En geniĢ anlamda saldırıların motifi ―politik‖tir. Bu motif felsefi, ideolojik, 

dinsel, etnik, askeri tüm amaçları kapsar. Bu sayede saldırıyı gerçekleĢtirenler 

toplumda toplumu yönetenler aracılığıyla değiĢiklik gerçekleĢtirmeyi 
hedeflemektedirler. Bu değiĢiklik iktidara gelme yöntemiyle olabileceği gibi, iktidarı 

tutum değiĢikliğine zorlama ya da toplumdaki ekonomik ve sosyal yapıyı değiĢtirme 

ya da yıkma Ģeklinde de olabilir. Motifin politik olması, suçun ―siyasi suç‖ 
kapsamında değerlendirilebileceği riskini taĢısa da, diğer unsurlar yerine geldiği 

taktirde politik motivasyon suçun ―siyasi suç‖ sayılmasına yeterli değildir. 

Kasd 
Terör suçunu, belki de en belirgin kılan unsurdur. Politik motifle terör 

eylemlerinin bilerek ve isteyerek iĢlenmesidir. 

Yöntem 

Terörizmin yöntemi ―Ģiddet‖ ve ―cebir‖ kullanmak ya da bunları kullanma 

tehdidinde bulunmaktır. Bunların kullanılması veya kullanılması tehdidiyle yukarıda 

anılan politik amaçlar gerçekleĢtirilebilecektir. 

 

Terör ve terörizm olgularına iliĢkin bu açıklamalardan sonra, 

çalıĢmamızın amacına uygun olarak, terörizmin tanımlanmasındaki 

farklılıkların nedenleri üzerine eğilmekte fayda vardır. Zira, PKK terör 

örgütü örneği üzerinden Türkiye kamuoyunda terörizm olgusunun ve 

PKK terör örgütünün algılanmasında bölgesel düzeyde ortaya çıkan 

farklılıklarda, bölgesel faktörlerin (eğitim, yaĢ, yerleĢim yeri, vb.) etkisi 

olduğu kadar aynı zamanda terörizm olgusunun doğasındaki ―olumlu‖ 

ve ―olumsuz‖ manadaki ―çifte anlamlılığın‖ ve tanımlama 

farklılıklarının da etkisi vardır. 

 

1.2. “Terörizm”in Tanımlanmasında ve Algılanmasındaki 

Farklılıkların Nedenleri 
Terörizmi tanımlamada ortaya çıkan temel problemler, genel 

olarak, olayın dilbilimsel olarak tanımlanmasından değil; terörizmin 

siyasal, sosyolojik, ekonomik, hukuksal, felsefik, etiksel ve uluslararası 

boyutları olan karmaĢık niteliği ve sübjektif tabiatından 
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kaynaklanmaktadır (BeĢe, 2002: 30). Bu bağlamda, terörizmi 

tanımlama ve terörizm konusundaki algılama ve politika farklılıklarının 

temel nedenlerini üç grupta ele almak mümkündür:  

1) Siyasal nedenler,  

2) Uluslararası hukuktan kaynaklanan nedenler,  

3) ―Siyasi suç‖ olgusu ile ―terörizm‖ olgusunun 

ayrıĢtırılmasındaki zorluk. 

 

1.2.1. Siyasal Nedenler 
―Terörist‖ ve ―terörizm‖ kavramları, her Ģeyden önce son 

derece ideolojik olmaktadır ve bunun da ötesinde bu kavramlar bir 

ölçüde bütün politik ya da ideolojik inançlar tarafından 

kullanılmaktadır. Bu nedenle de terörizmi tanımlama konusundaki 

birincil problem, kavramın farklı ideolojik ve politik değer yargılarını 

yansıtan içeriğinden kaynaklanmaktadır (BeĢe, 2002). Bu paradoksun 

en yalın ifadesi, ―bazıları için terörizm, diğerleri için kahramanlıktır‖ ya 

da ―bazıları için terörist olan, bir baĢkasına göre özgürlük savaĢçısıdır‖ 

Ģeklinde ifade edilmektedir. Diğer bir deyiĢle, terörizmin ―olumlu‖ ve 

―olumsuz‖ manadaki bu çifte anlamlılığı hem bireyler, hem toplumlar 

hem de devletler açısından bir ikilem olarak varlığını sürdürmeye 

devam etmektedir. 

Bu bağlamda, terörizmi algılama açısından iki temel bakıĢ 

açısından söz edilebilir: i) Statükocu bakıĢ açısı, ii) Revizyonist bakıĢ 

açısı. Statükocu bakıĢ açısından teröristler, siyasal amaçlı cinayet, adam 

kaçırma, sabotaj, uçak kaçırma vb. eylemlerle siyasal nitelikli suç 

iĢlerler. Fakat revizyonist bakıĢ açısına göre ise, güçlü ve geliĢmiĢ 

devletlerin bazı eylemleri de aynı derecede haksızdır. Gerçekten de bir 

devletin diğeri ile olan savaĢı bir tür terörizm olabilir. Zira bazı ülkeler, 

milli kurtuluĢ hareketlerini ve bu amaçla organize olmuĢ grupları, 

bölgesel ya da ulusal çıkarları açısından kendi siyasal, askeri ya da 

ekonomik çıkarlarını gerçekleĢtirmede bir araç olarak gördükleri için, 

açıkça ya da örtülü bir Ģekilde, maddi ya da siyasi olarak 

desteklemektedirler. Bazı devletler ise, birtakım birey ya da grupların 

diğer devletlere yönelik siyasal taleplerini etiksel, siyasal, dini ve 

hukuki temelde haklı bularak, bu gruplara barınma imkanı sağlamak ve 
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ilgili devletlere iade etmemek suretiyle destek olabilmektedirler (BeĢe, 

2002). Örneğin, Ġsrail ve ABD gibi devletler iĢgal altındaki toprakları 

kurtarmak amacıyla Ġsrail‘e karĢı mücadele veren Filistinli grupları 

―terörist gruplar‖ olarak nitelendirirken; diğer taraftan baĢta Arap 

devletleri olmak üzere pek çok devlet, sözkonusu grupları ―direniĢçi‖ 

veya ―özgürlük savaĢçısı‖ olarak kabul etmekte ve Ġsrail‘i terörist 

yöntemlere baĢvurmakla suçlamaktadır. Devletler arasındaki bu tutum 

farklılığı o derece ileri gidebilmektedir ki, bir zamanlar Sovyetler 

Birliği‘nin (SSCB) Afganistan‘ı iĢgali sırasında Amerika BirleĢik 

Devletleri‘nden (ABD) milyonlarca dolarlık maddi destek ve silah 

yardımı alanlar arasında bulunan ve CIA (Central Intelligence 

Agency/Merkezi Ġstihbarat TeĢkilatı) tarafından eğitilen ve ―özgürlük 

savaĢçısı‖ olarak görülen Usame Bin Laden ve adamları; bugün, 

dünyanın en çok aranan ―terörist‖lerinin baĢında gelmektedir. Keza, bir 

zamanlar ―terörist‖ ilan edilen Yaser Arafat ve Nelson Mandela, bir 

zaman sonra Nobel BarıĢ Ödülü‘ne aday gösterilebilmektedir [6]. 

 

1.2.2. Uluslararası Hukuktan Kaynaklanan Nedenler 
Günümüz dünyasında terörizm belirli bir bölge ya da devletle 

sınırlı olmayıp, belirli bir alanın ötesinde etki ve sonuçlar 

doğurmaktadır. Teröristlerin ulusal sınırları aĢan artan hareketliliği, 

çeĢitli ülkelerde kaynaklar elde etmeleri, haberleĢme imkanlarından 

yararlanmaları vb. olaylar terörizme global bir çerçeve 

kazandırmaktadır. Bu bağlamda, uluslararası toplumda ve uluslararası 

hukukta terörizmin bir suç olarak kabul edilmesi gerektiği konusunda 

genel bir uzlaĢma olmakla birlikte, bu suça karĢı küresel mücadelenin 

nasıl verileceği ve bunun koordinasyonu konusunda uluslararası 

çabaların yeterli olduğunu söylemek oldukça güçtür. Zira, daha önce de 

belirttiğimiz gibi neyin ―terörizm‖ olduğu konusunda uluslararası 

düzeyde bir oydaĢma mevcut olmadığından, uluslararası hukukta 

terörizmi tümden yasaklayan ve ona karĢı etkili önlemler alınmasını 

sağlayan global düzeyde bir anlaĢma yapmak henüz mümkün 

olamamıĢtır. Bunun yerine, çeĢitli devletler arasında ancak spesifik 

düzeyde çeĢitli terör eylemlerini yasaklayan ve bunlara karĢı 

mücadeleyi öngören bazı anlaĢmalar yapılmıĢtır ki, bunun da yeterli 
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olduğunu söylemek oldukça zordur. 

Terörizmin tanımlanmasında ve algılanmasında uluslararası 

ölçekte yaĢanan bu farklılaĢmanın bir diğer nedeni de, ―self 

determinasyon‖ ilkesi/hakkı (kendi kaderini tayin) konusudur. Zira, self 

determinasyon hakkını kullandıklarını iddia eden ya da bu çerçevede 

düĢünülen ulusal kurtuluĢ hareketlerinin konumunun belirlenmesi 

noktasında devletlerin ve uluslararası örgütlerin bir farklılaĢtırma çabası 

içine girdikleri görülmektedir. Örneğin, Afrika Ulusal Kongresi 

yöneticileri Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından, Filistin KurtuluĢ 

Örgütü (FKÖ) önderleri de ABD ve Ġsrail tarafından bir zamanlar 

terörist ilan edilmiĢken, bugün bu örgütlerin lider kadroları yönetimde 

bulunmakta ve Filistin halkının meĢru temsilcileri olarak kabul 

edilmektedir. Keza, Bağlantısız Ülkeler grubunun 13. zirvesi 

sonrasında yayınlanan ―Sonuç Bildirgesi‖nde ―terörizmin bir din, ulus 

veya uygarlığa affolunamayacağını ve hangi gerekçelere, nerede, kim 

tarafından, hangi Ģartlar altında iĢlendiğine ve onları meĢrulaĢtırmak 

için hangi faktörlerin ve gerekçelerin öne sürüldüğüne bakılmaksızın 

halkın genelinde, bir bölümünde veya belli kiĢilerde terör durumu 

oluĢturma niyet ve hesabıyla yapılan eylemlerin meĢru sayılamayacağı‖ 

ifade edilirken; diğer taraftan, yine aynı bildirge ―sömürge veya ulusal 

kurtuluĢ için gerçekleĢtirdikleri meĢru mücadelenin iĢgal ve baskıyı 

devam ettirmek için terörizmle eĢit tutulması yönündeki belli 

teĢebbüsleri reddetmiĢtir‖ (Kaya, 2005: 22). Benzer Ģekilde BirleĢmiĢ 

Milletler (BM) Genel Kurulu‘nun 7 Aralık 1987 tarihli ve 42 (159) 

sayılı bir kararında uluslararası terörizm kınanırken, BM ġartı‘nda yer 

alan halkların self determinasyon hakkını teyit ederek, sömürge ve ırkçı 

rejimler ile yabancı baskının diğer Ģekilleri altında yaĢayan halkların 

mücadelelerini meĢru kabul etmiĢtir [7]. 

Görüldüğü üzere, Ģiddet eylemleri, bir siyasal mücadele aracı 

olarak belirlendiğinde, ―terörist‖lerin ya da ―özgürlük savaĢçıları‖nın 

konumu çözümlenmesi bir hayli zor bir tartıĢma konusu haline 

gelmektedir ki bu durum self determinasyon amacıyla silahlı güç 

kullanma konusunda tartıĢmalara yol açmaktadır. Self determinasyon 

hakkı, uluslararası hukukta ciddi bir biçimde yer edinmiĢ olsa da, 

kapsam ve içeriği bakımından önemli tartıĢma ve uzlaĢmazlıklar; 
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özellikle de bu hakkın içeriğinin tam olarak ne olduğu ve self 

determinasyon hakkına sahip olma yeteneğine sahip halklar kavramına 

tam olarak kimlerin girdiği üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Hatta, self 

determinasyon hakkının içeriğinin ve hukuki anlamının, bu hakkı 

tanımlayan ideolojik ve siyasi güçlere göre Ģekillendiği ve self 

determinasyon kavramının geliĢmesinde farklı aĢamaların olduğu da 

ileri sürülmektedir (BeĢe, 2002: 53). Buna ek olarak toplumdaki baskın 

etnik yapının kendi üzerlerinde baskı ve Ģiddet uyguladığını iddia 

ederek, eĢit haklar kazanmak, özerk ya da bağımsız bir yönetim kurmak 

için terörist eylemlere giriĢen etnik temelli terörist grupların varlığı ve 

bunların çeĢitli devletlerce desteklenmesi de, uluslararası hukukta 

terörizmin algılanması konusunda farklılığı derinleĢtirmektedir. 

Uluslararası hukukun terörizm karĢındaki bu durumuna iliĢkin olarak 

Abraham D. Sofaer Ģu tespitlerde bulunmaktadır: ―ÇağdaĢ milletler 

terörizmi kınayarak, korsanlık muamelesi yaparak, faillerini eylemden 

etkilenen ülkelerin hukuk sistemlerine göre yargılayarak, nerede 

iĢlenirse iĢlensin belirli eylemleri suç sayan uluslararası normlar 

yaratarak ve suçluların iadesi ve diğer yöntemlerle iĢbirliği yaparak 

kontrol etmeyi denediler. Bütün bu çabaların değerlendirilmesi, bizi acı 

bir sonuca getirmektedir: Terörizme uygulanabilecek uluslararası 

hukuk, sadece eksik değil, aynı zamanda ters etkili sonuçlar 

doğurmaktadır. GörünüĢte terörizmi önlemek amacıyla düzenlenmiĢ 

kural ve deklarasyonlar, sürekli olarak, terörist faaliyetlerin neler 

olduğunun düzenlenmesine  yönelik uluslararası bir uzlaĢmanın 

olmadığını gösteren hükümler ihtiva etmiĢtir. Özellikle bazı konularda 

hukuk, siyasal Ģiddeti düzenlenmemiĢ bir halde bırakmaktadır. Diğer 

konularda da  hukuk, birbiriyle çatıĢan argümanların amaçlarına 

hizmet edecek Ģekilde çeliĢik durmaktadır. En  kötüsü de; hukuk, 

uluslararası terörü adeta meĢrulaĢtıracak ve teröristleri ‗suçlular‘ olarak 

cezalandırılmaktan koruyacak önemli bir araç olarak hizmet etmiĢtir. 

Bütün bu kusur ve  eksiklikler, ihmal ya da hata eseri değil, 

kasıtlıdır‖ (Sofaer, 1986: 902-903). 
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1.2.3. “Siyasi Suç” Olgusu ile “Terörizm” Olgusunun 

AyrıĢtırılmasındaki Zorluk 
Günümüzde bazı ülkelerin terörizm olarak değerlendirdiği 

eylemleri, baĢkaları siyasi bir suç olarak nitelendirmektedir. Bu nedenle 

de ―siyasi suç‖ olgusu ile ―terörizm‖ olgusunun ayrıĢtırılmasındaki 

zorluğu ele almadan önce, siyasi suçlara iliĢkin genel bir açıklamada 

bulunmakta fayda vardır. Siyasi suçlar, genellikle ―tam siyasi suçlar‖ ve 

―nispi siyasi suçlar‖ olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. ―Tam 

siyasi suçlar‖ devletin varlığına ve siyasal mekanizmasının iĢleyiĢine 

karĢı ve bireylerin siyasal hak ve özgürlüklerine karĢı ya da bu 

özgürlüklerin kullanılmasına karĢı iĢlenen suçlardır. Uluslararası 

toplumda ―saf siyasi suçlar‖ın sadece devlete yönelmiĢ olanlar olduğu 

ve bu nedenle de ―iadeden istisnayı hak ettiği‖ yönünde bir uzlaĢma 

vardır (BeĢe, 2002: 67). ―Nispi siyasi suçlar‖ ise objektif bakımdan 

Ģahısların ve devletin hususi bir hakkını ihlale yönelik olmakla beraber, 

sübjektif bakımdan faillerinin amacı siyasi olan fiiller ile siyasi bir 

suçun hazırlanması, icrası ve takibatının engellenmesi amacıyla iĢlenen 

fiillerdir [8]. ―nispi siyasi suçlar‖ın melez bir tabiatı vardır ve ciddi bir 

tekbiçimlilik problemi olarak gri bir alan yaratmaktadır. Bundan dolayı 

da devletler tarafından farklı Ģekillerde ele alınmaktadırlar (BeĢe, 2002: 

67). 

Terörizmin üzerinde uzlaĢılmıĢ bir tanımının olmaması, aynı 

zamanda, hukukçuların ve siyaset bilimcilerin uzun süredir gündemini 

meĢgul eden ―terörist eylemler‖in ―siyasi suç‖ olarak kabul edilip 

edilemeyeceğini sorusunu gündeme getirmiĢtir. Zira, terörizmin 

mahkum ediliĢi, özgürlükçü mücadelenin tüm Ģekillerini reddetmek 

anlamına gelmemektedir. Çünkü, teröristleri ayırt edici, belirleyici 

kriter, onların politik ya da ideolojik düĢüncelerinin reddi değil; 

kullandıkları metotların demokratik bir toplumda tartıĢmasız bir Ģekilde 

kabul edilemezlikleri ve doğal olarak suç oluĢturmalarıdır (BeĢe, 2002: 

58). Bundan dolayı da terörizm bir ideoloji değil bir stratejidir (Altuğ, 

1995: 11). Dolayısıyla, demokratik toplumlarda, politize olmuĢ 

kitlelerin kabul edilebilir siyasal eylem tarzı olarak, Ģiddet eylemlerine 

teĢvik edilmemesi gerekir. Bir adım daha ileri gidecek olursak buradaki 

problem; siyasal, ekonomik, sosyal ve etnik talepleri gerçekleĢtirmeye 
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yönelik demokratik ve barıĢçıl metotların, baskılar karĢısında baĢarısız 

kalması halinde ―ayrım yapılmaksızın Ģiddet kullanmanın meĢru olup 

olmadığı‖ noktasında ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyiĢle, problem, 

hukuka uygun siyasal sonuçlara ulaĢmak çabasının, sivil nüfusa karĢı 

iĢlenen zalimane eylemleri geçerli ya da haklı kılıp kılmayacağı 

noktasında düğümlenmektedir (BeĢe, 2002: 60). 

Günümüzde, terörizm ve siyasi suç kavramlarının kesin bir 

Ģekilde ayrıĢtırılamamıĢ olması problemi henüz çözülememiĢtir. 

Özellikle, devletler arasında imzalanan ―suçluların iadesi‖ 

anlaĢmalarında terörizm ve siyasi suç ayrımının gerekliliği, terörizmin 

kesin ve net bir tanımının ortaya konulması ihtiyacını bir kez daha 

ortaya koymaktadır. Zira, günümüzde ―suçluların iadesi‖ 

anlaĢmalarının büyük çoğunluğu terörizm ve siyasi suç kavramlarını 

ayrı tutmaktadır. Bu nedenle de bu anlaĢmalar sadece terörist eylemleri 

belirleme çabasıyla sınırlı kalmaktadır ki bu durum terörizme karĢı 

mücadelede anlaĢmazlıkların yaĢanmasına ve önlemlerin etkinliğinin 

azalmasına neden olmaktadır. TartıĢma, siyasi suç kavramına bakıĢtaki 

farklılıktan ve siyasi suçluların iade edilmeyeceğine dair prensibin 

ıĢığında neyin siyasi suç sayılıp neyin sayılmayacağı sorunundan 

kaynaklanmaktadır. Zira terör suçları büyük çoğunlukla siyasi 

amaçlarla iĢlenmektedir. Terörizmle suçlanan kiĢiler genellikle 

faaliyetlerinin siyasal nitelikli politik aktiviteler olduğunu ve bu 

nedenle de iade edilmemeleri gerektiğini iddia ederek, diğer bir deyiĢle 

eylemlerini siyasi suç kategorisine sokmaya çalıĢarak, ―suçluların 

iadesi‖ konusundaki anlaĢmalardan çoğunlukla lehte istifade 

etmektedirler. 

 

2. PKK ve Türkiye‟nin Terörle Mücadele Süreci: Boyutlar 

ve Algılamalar 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bağımsız-birleĢik 

bir Kürt devleti kurmayı amaçlayan PKK terör örgütü (Partiya 

Karkeren Kurdistan/Kürdistan ĠĢçi Partisi), eylemlerine baĢladığı 

1984‘ten günümüze değin yarattığı bölünme tehlikesiyle, Soğuk SavaĢ 

döneminde stratejik önceliğini Sovyet tehdidini karĢılamaya yöneltmiĢ 

olan Türkiye‘de derin bir güvenlik endiĢesi doğurmuĢ; özellikle 1990 
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sonrasında baĢta Batı‘yla iliĢkiler olmak üzere Türk dıĢ ve iç 

politikalarını birçok alanda ipotek altına sokarak, Türkiye 

Cumhuriyeti‘nin maddi ve manevi enerjisini önemli ölçüde harcamıĢtır. 

Tabidir ki, sorunun bu boyuta gelmesi, meselenin Kürt milliyetçiliği 

mi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu‘ya özgü sosyo-ekonomik geri 

kalmıĢlığın bir neticesi mi, ġark Meselesi‘nin yeniden 

canlandırılmasının bir boyutu mu, bölgesel ve küresel güçlerin stratejik 

bir çatıĢmasının ürünü mü ya da demokratikleĢme ve insan hak ve 

hürriyetleri mücadelesi mi olduğu üzerindeki tartıĢmaları 

yoğunlaĢtırarak ortak bir zeminde buluĢabilmeyi de neredeyse imkansız 

kılmıĢtır. 

Öncelikle Ģunu belirtmek gerekir ki, Türkiye‘de birçok konuda 

olduğu gibi, terör konusunda da sorunu tanımlama noktasında büyük 

bir kargaĢa ve bilgi eksikliği yaĢanmaktadır. Hemen herkesin üzerinde 

fikir sahibi olduğu konular olmasına rağmen, bugüne kadar ne ―terör‖ 

ne de ―demokratikleĢme‖ konuları siviller tarafından stratejik bir 

konsept içinde ele alınmamıĢ, tanımlanmamıĢtır. Sorunlar 

tanımlanmadığı için ―çözüm‖ diye ortaya atılan Ģeyler de palyatif 

olmaktan öteye gidememiĢ, gerçekte bir değer ifade etmemiĢtir. Bu son 

derece doğaldır, zira tanımlayamadığınız bir olguya karĢı tavır 

geliĢtirebilmeniz ve onu çözebilmeniz mümkün değildir. 

Dün olduğu gibi bugün de Türk siyasi eliti PKK ile ilgili gerçek 

bir strateji ve öngörü oluĢturmamıĢtır. Bu strateji ve öngörü 

yoksunluğunun temel nedenlerinden biri, 27 yıldır terörle mücadele 

eden Türkiye‘de ―teröristle mücadele‖ ile ―terörizmle mücadele‖ 

arasındaki büyük farkın hala anlaĢılamamıĢ olmasıdır. Türkiye, 

―teröristle mücadele‖yi silahlı kuvvetleri aracılığıyla sürdürmektedir. 

Ancak, kamuoyunda bilinenin aksine ―teröristle mücadele‖, terörle 

mücadelenin küçük bir kısmını oluĢturmaktadır ve bu noktada bile 

karar verici esas mercii sivil bürokrasidir. ―Terörizmle mücadele‖ ise 

terörle mücadelenin daha geniĢ kapsamlı boyutlarını içinde barındıran 

ana kısmını oluĢturmaktadır. Bunlar siyasal, ekonomik, kültürel, 

diplomatik, psikolojik boyutlardır ki bu noktada da sorumluluk 

askerlerin değil sivillerindir. Oysa ki, 1984‘ten bu yana geçen süre 

zarfında Türkiye‘de terörle mücadele büyük ölçüde ―teröristle 
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mücadele‖ olarak ele alınmıĢ, baĢarı ya da baĢarısızlığın bütün 

sorumluluğu da askeri bürokrasiye yüklenmiĢtir. 2002‘de sıfır 

noktasına inen terörün 2011‘e gelinceye kadar tekrar kazandığı ivme 

göz önünde bulundurulduğunda, ―terörizmle mücadele‖ boyutunun 

siviller tarafından ihmal edilmiĢ olmasının payı açık bir Ģekilde 

görülmektedir. 

Diğer taraftan, terörle mücadele sürecinde yaĢanan olayların 

toplumsal doku ve toplumsal bellek üzerinde ortaya çıkardığı travmatik 

etkiler PKK terörünün algılanmasında toplumun çeĢitli kesimlerinde 

farklı etkiler doğurmuĢtur. Bu farklı algılamaları doğuran süreci kısaca 

analiz ettiğimizde karĢımıza Ģöyle bir tablo çıkmaktadır:  

Öncelikle, Kürt varlığını reddeden 12 Eylül 1980 askeri darbesi 

sırasında, baĢta Diyarbakır olmak üzere çeĢitli cezaevlerinde, suçluların 

yanısıra suça bulaĢmamıĢ kiĢilerin de tutuklanması, yapılan iĢkence ve 

baskılar, siyasal Kürtçülüğün daha fazla taraftar toplamasını ve 

Marksist-Leninist ideolojiye sahip silahlı eylem yapan kanadın ortaya 

çıkmasını sağlamıĢtır [9]. Ġkinci olarak, uzun yıllar boyu terör 

sorununun çözümünün sadece silah gücüyle olabileceği düĢüncesinin 

etkin oluĢu, sorunu daha da büyütürken, 1983 yılında Kürtçe konuĢma 

yasağı getiren 2932 sayılı kanunun çıkarılması, PKK terör örgütünün 

taraftar toplamasının alt yapısını hazırlamıĢtır. Her ne kadar bu kanun 

1991 yılında yürürlükten kaldırıldıysa da uygulandığı dönem 

aralığında, toplumsal tahribata neden oluĢuna ilaveten Türkiye‘yi de 

uluslararası toplum karĢısında savunulması güç bir pozisyonda 

bırakmıĢtır [10].  Üçüncü olarak, silahlı çatıĢma döneminin bazı 

bölümlerinde, PKK yenilgiye uğratılarak önemli ölçüde minimize 

edilmiĢse de, 1987 yılında ―Olağanüstü Hal‖ (OHAL) uygulamasına 

geçilmesiyle birlikte, doğu Türkiye‘nin doğu bölgelerinde sivil 

vatandaĢları çatıĢmalarda potansiyel taraf olarak görme anlayıĢı 

nedeniyle (PKK‘nın da istediği biçimde), ―devlet-halk‖ iliĢkilerini 

onarılması kolay olmayacak Ģekilde zedeleyen, sert tedbirlere 

baĢvurulmuĢtur. Gerçekten de halkı teröristlerden koruyamayan devlet, 

binlerce kırsal yerleĢmeyi boĢaltmak gibi, bireylerin anayasal 

haklarının da ihlali anlamına gelebilecek yöntemlere baĢvurabilmiĢtir. 

Bununla birlikte, köylerin boĢaltılması konusundaki bütün 
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sorumluluğun devlet birimlerinde olduğunu söylemek de yanıltıcıdır. 

Çünkü çatıĢma ortamı nedeniyle meraların kullanılamaması, bölgenin 

en temel geçim kaynağı durumundaki hayvancılığın çökmesine neden 

olurken; yine koruculuk sistemini kabul eden köylere PKK tarafından 

baskı uygulanması, güvenlik kuvvetlerinin koruculuğu kabul etmeyen 

kırsal yerleĢmelere kuĢkuyla yaklaĢarak güvenlik operasyonlarını 

buralarda yoğunlaĢtırması gibi nedenler, kırsal yerleĢmelerin 

boĢalmasının diğer nedenleridir. Böylece Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinin Ģehirlerine yığılan ve en olumsuz Ģartlar altında yaĢamaya 

zorlanan köylü nüfus, terör destekçilerinin istismarına da açık hale 

gelirken; PKK‘ya katılan veya yandaĢı partilere oy veren kitlenin 

ağırlıklı kısmı ise bu süreçte yerlerinden edilen, ruhsal çöküntüye 

uğramıĢ kızgın ve küskün köylülerden oluĢmuĢtur [11]. 

Bütün bu süreci kendisi açısından iyi değerlendiren PKK, 25 yıl 

içinde Türkiye toplumunda bir iç çatıĢmayı ortaya çıkaracak Ģekilde 

toplumsal dokuda parçalanmayı sağlayamamıĢsa da, 25 yılın sonunda 

siyasal ölçekte önemli bir taban ve ivme kazanmıĢtır. ġiddeti bir 

yöntem olarak seçen PKK, kendisine yakın siyasal partiler aracılığıyla 

da etnik temelli ve ayrılıkçı siyasetini siyasal zeminde de sürdürme 

fırsatını yakalamıĢtır. Her ne kadar bu partiler, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi‘ne (TBMM) girebilmek için gerekli olan %10 ülke barajını 

aĢamamıĢlarsa da, bazı dönemlerde ulusal partiler içerisinde yer alarak 

ya da bağımsız adaylarla seçime girerek TBMM çatısı altında grup 

kurarak Kürtleri temsil etme yeteneği konusunda kendilerinin tek 

siyasal parti olduklarını iddia ede gelmiĢlerdir. PKK terör örgütünün 

siyasal kanadı gibi davranan bu partiler, yerel yönetimlerde ise 

herhangi bir baraj söz konusu olmadığı için PKK‘nın belirlediği kiĢiler 

ya da PKK‘ya sempati duyan kiĢiler, doğrudan parti adaylığıyla 

seçimlere katılarak bugüne kadar çoğunlukla seçile gelmiĢlerdir. 

Demokratik olduğu iddia edilen sözkonusu seçim süreçleri, Ģeklen 

kurallara uygun gözükse bile, örgütün kullandığı yöntemler, 

seçmenlerin hür iradesini teslim alan, terör merkezli bir siyaset tarzını 

yansıtmaktadır [12]. 

Son olarak Ģunu söylemek gerekir ki, terörün sürmesinin en 

olumsuz etkilerinden biri de Türkiye‘nin hemen her yöresinde ırkçılığa 
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yakın bir ―mikro milliyetçiliğin‖ yayılmakta oluĢu gerçeğidir. 

Türkiye‘nin birçok bölge ve yöresinde hem bilgisizlikten, hem de 

önyargılardan dolayı Türkiye‘nin doğusunun bütünüyle Kürt 

kimliğinden oluĢtuğu ve Kürtlerin terörist olduğu gibi algılamalar 

yaygınlık kazanmaktadır. Keza 25 yıldır süregelen Ģehit cenazeleri, 

terörle mücadeleye aktarılan kaynağın büyüklüğü, siyasal Kürtçülüğün 

yaygınlaĢması gibi unsurlar da toplumda kızgınlık, yılgınlık ve 

ötekileĢtirme durumlarının yaĢanmasına etki etmektedir. Oysa ki 

Kürtlerin önemli bir kesimi terörü reddederken, zaman zaman Kürt 

kimliğinin bir aĢağılama ve bir ―öteki‖ motifi olarak kullanılması da, 

Kürtler açısından incitici olmaktadır. Etnik aidiyetleri tahrik eden bu 

durum, bütünleĢmiĢ Türk-Kürt birlikteliğine de zarar vermektedir ve 

zaman zaman münferit bazlı Ģiddet içeren olayların yaĢanmasına neden 

olmaktadır ki bu durum gelecekte ortaya çıkarabileceği toplumsal 

sorunlar açısından da oldukça kaygı vericidir. Zira, mikro 

milliyetçiliğin yayılması baĢta iĢ ve komĢuluk iliĢkilerini olmak üzere 

sosyal hayatın bütün veçhelerini olumsuz etkilerken, karĢılıklı olarak ön 

yargılara dayalı keskin görüĢlerin doğmasına ve nihayetinde 

çatıĢmaların yaĢanmasına yol açmaktadır. Bütün bu çerçeve dahilinde, 

gerek sorunu tanımlamadaki baĢarısızlıklar, gerek terörle mücadele 

sürecinde yaĢanan olumsuzluklar, gerek terörün toplumda yarattığı 

travmatik etkiler, gerekse siyasal, sosyal ve kültürel durum, tutum ve 

beklentiler, PKK terörünün algılanmasında Türkiye‘de bölgeler 

düzleminde farklı sonuçlar doğurmuĢtur ki yaptığımız alan 

çalıĢmasından çıkan sonuçlar da bu durumu doğrular niteliktedir. 

 

3. “Terörizm Olgusu” ve “Türkiye‟de PKK Terörünün 

Algılamasında Bölgesel  Faktörler” Konusunda 

Türkiye Genelinde Yapılan Alan ÇalıĢması: 

 

3.1. AraĢtırmanın Konusu, Amacı ve Varsayımları: 

Konu: ÇalıĢmamızda, Türkiye‘de seçmenlerin terörizm olgusu 

ve PKK terörü konusuna yönelik algılarını belirleyen faktörler 

araĢtırılmaktadır. Bu faktörlerden bölgesel farklılıklar, eğitim seviyesi 
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ve siyasal parti tercihleri ayrıntılı olarak incelenmektedir. 

 

Varsayımlar: Türkiye‘de yaĢayan insanların yaĢadıkları 

bölgeye göre, eğitim seviyelerine göre ve siyasal parti tercihlerine göre 

terörizm algıları değiĢmektedir. Buna paralel olarak da PKK terör 

örgütüne iliĢkin algıları yukarıda bahsi geçen faktörlere bağlı olarak 

farklılık göstermektedir. Türkiye‘de terörizm olgusu ve PKK terör 

örgütüne karĢı ortak bir kamuoyunun olduğunu söylemememiz güçtür.  

 

3.2. AraĢtırmanın Metodolojisi: 
AraĢtırma kapsamında uygulanan metodolojik yaklaĢımlar Ģu 

Ģekildedir: 

 

3.2.1. Yöntem: 

ÇalıĢma, Kantitatif AraĢtırma Tekniklerinden yüz yüze anket 

görüĢmeleri yapılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

3.2.2. Örneklem ve Örnek Büyüklüğü: 

18 yaĢ ve üstü Türkiye kır/kent nüfusunu temsil eden 2000 

birimlik örnek kitle üzerinde 18 ilde gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın 

yürütüldüğü iller; Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Adana, Bursa, Konya, 

Gaziantep, Ġçel, Samsun, Kırklareli, Antalya, Diyarbakır, Manisa, 

Denizli, Erzurum, Malatya, Kayseri ve Zonguldak‘tır. 

Örneklem seçimi sürecinde aĢamalar: 

1- Bölge (Önceden belirlenmiĢ: Tüm coğrafi bölgeler ve 

Metropoller) 

2- Ġller (Önceden belirlenmiĢ: En kalabalık nüfusa sahip, 

bölgesel temsiliyeti olan 18 il) 

3- Mahalleler (2000 nüfus sayımı verileri kullanılarak 

tesadüfi olarak seçilmiĢtir)  

4- Sokaklar-Örnek noktaları (Arsa ve Arazi Asgari 

Metrekare Birim Değerleri-2006 veritabanı kullanılarak tesadüfi olarak 

seçilmiĢtir) 

5- Haneler (Sokaklarda tesadüfi yürüyüĢ yöntemi 
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kullanılarak belirlenmiĢtir) 

6- Hanelerde görüĢülecek kiĢiler (GörüĢülecek kiĢiler yaĢ, 

cinsiyet, sosyo-ekonomik statü, çalıĢma durumu ve yerleĢim yeri 

kotaları kullanılarak belirlenmiĢtir) 

 

3.2.3. Demografik Bilgiler: 

Demografik değiĢkenler bazında örneklem dağılımı aĢağıdaki 

gibidir: 

 
“BÖLGELER BAZINDA 18 ĠL” 

Cinsiyet 

GerçekleĢen % Ağırlıklı 

% 

Metropoller 

(Ankara, Ġstanbul, Ġzmir) 
30.7 31.0 

Marmara (Bursa, 

Kırklareli) 
12.3 12.4 

Ege (Denizli, 

Manisa) 
8.5 8.4 

Akdeniz (Adana, 

Antalya, Ġçel) 
13.1 12.5 

Karadeniz (Samsun, 

Zonguldak) 
11.0 11.0 

Ġç Anadolu 

(Kayseri, Konya) 
9.8 9.7 

Doğu Anadolu 

(Erzurum,Malatya) 
7.4 7.3 

Güneydoğu 

Anadolu (Diyarbakır, 

Gaziantep) 

7.8 7.8 

BAZ 2000 2000 

 

 “CĠNSĠYET BAZINDA ÖRNEK DAĞILIMI” 

Cinsiyet GerçekleĢen % Ağırlıklı % 

Kadın 50.2 50.4 

Erkek 49.7 49.6 

BAZ 2000 2000 
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 “YAġ GRUPLARI BAZINDA ÖRNEK DAĞILIMI” 

YaĢ GerçekleĢen % Ağırlıklı % 

18-24 17.4 18.1 

25-34 25.2 25.4 

35-44 
21.4 20.3 

45-54 16.0 15.9 

55+ 19.9 20.4 

BAZ 2000 2000 

 

 

“YERLEġĠM YERĠ BAZINDA ÖRNEK DAĞILIMI” 

YerleĢim yeri GerçekleĢen % Ağırlıklı % 

Kent  70.8 71.3 

Kır 29.2 28.7 

BAZ 2000 2000 

 

 3.2.4. Sosyo-Ekonomik Özellikler: 

AraĢtırmaya katılanların % 6,8 i okur-yazar değil, % 5,3‘ü 

Eğitimsiz/Okur yazar, % 44,3‘ü ilkokul mezunu, % 12,1‘i Ortaokul 

mezunu, % 23‘ü Lise mezunu, % 8,3‘ü Üniversite ve lisans üstü 

mezunudur. 

AraĢtırmaya katılanlar sosyo ekonomik statü bakımından 5 

gruba ayrılmıĢ, yüksekten düĢüğe göre olmak üzere % 1,2 A (yüksek 

gelir düzeyi), % 12,3 B, % 14,4 C1, % 47,3 C2, % 24,7 DE (düĢük gelir 

düzeyi) olarak gruplandırılmıĢtır. 

 

3.2.5. Evrene ve Örneğe ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler: 

AraĢtırmada, 

N (temsil edilmek istenen toplam nüfus) = 48.256.740 

n (araĢtırmada kullanılan örnek büyüklüğü) = 2000‘dir. 

Minimum anlamlı frekans: 43, minimum anlamlı yüzde: % 

2.3‘dür. 

% 95 güven seviyesinde, güven aralığı (hata payı): % 2.2 

% 50‘de (+/-) 2.19 olarak tespit edilmiĢtir. 

 

3.3. AraĢtırmanın Bulguları: 
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ÇalıĢmamızın bu bölümünde, Türkiye genelinde 

gerçekleĢtirilen alan çalıĢması sonucunda terörizm olgusu ve 

Türkiye‘nin özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde yaĢanan 

olaylara yönelik seçmenlerin algılarını etkileyen faktörler ortaya 

çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda aĢağıdaki temel noktalara yanıt 

aranmıĢtır: 

 Türkiye‘nin temel meseleleri arasında terörizm olgusu 

ne oranda tehlike arz etmektedir? 

 Türkiye‘nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde yaĢanan 

olaylar nasıl tanımlanmaktadır?  

 Türkiye‘nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde yaĢanan 

olaylara nasıl bir çözüm önerilmektedir? 

ÇalıĢmamızda vatandaĢların algıları eğitim seviyelerine, 

bölgesel farklılıklara ve siyasi parti tercihlerine göre incelenmeye 

çalıĢılmıĢtır. Ayrıca, özellikle 2007 Milletvekili Genel Seçimleri 

sonucunda parlamentoda temsil hakkı kazanan 4 partinin (Adalet ve 

Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi 

ve Demokratik Toplum Partisi) seçmeni hedef alınmıĢ ve gerekli 

analizler bu seçmenlerin verdikleri yanıtlar doğrultusunda yapılmıĢtır.   

 

2.3.1. Türkiye‟nin Temel Meseleleri Arasında Terörizm 

Olgusu Nasıl Değerlendirilmektedir?  

ÇalıĢmamızda ilk olarak Türkiye‘nin temel meseleleri öne 

çıkartılarak, bunların arasında yer alan terör sorununun hangi boyutta 

olduğu ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Tablo 2‘de görüleceği üzere 

seçmenlere göre Türkiye‘de en önemli sorun olarak ―ĠĢsizlik‖ ve 

―Ekonomik Durum‖ görülmektedir. Terör sorunu, bunlardan sonra 

önemli bir sorun olarak algılanmaktadır. Özellikle yerleĢim yeri 

değiĢkenine göre yaptığımız incelemede, iĢsizlik ve ekonomik durum 

seçeneklerinin kentlerde yaĢayanlarda kırsal alanlarda yaĢayanlara göre 

daha fazla tercih edildiği görülmektedir. YerleĢme Ģekli ve kentleĢme 

düzeyi, bireylerin siyasal davranıĢlarının Ģekillenmesinde çok önemli 

bir yere sahiptir. Kentlerde endüstriyel hayatın geliĢimiyle beraber 

iĢsizlik ve ekonomik durum daha fazla önem kazanmıĢ olup 
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çalıĢmamızda da bu doğrulanmaktadır. ÇalıĢmamız da tespit edilmiĢtir 

ki; kırsal alanda yaĢayanlar kentlerde yaĢayanlara göre ―terör 

sorunu‖nu ülkenin temel meseleleri arasında daha büyük bir sorun 

olarak görmektedirler. Bölgeler arasında dağılıma baktığımızda ise, 

―terör sorunu‖ Ġç Anadolu Bölgesi‘nde en önemli sorun olarak 

algılanırken, Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelerinde 

2. en önemli sorun olarak algılanmıĢtır. Marmara Bölgesi‘nde genel 

kanıya uygun olarak 3. en önemli sorun olarak algılanırken, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi‘nde çok az kiĢi tarafından terör sorun olarak 

algılanmıĢtır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde yaĢayanlara göre en 

önemli sorun ―Kürt Sorunu‖ olarak ifade edilmiĢtir. Hiç kuĢkusuz 

bunda en önemli etken, o bölgede yaĢanmakta olan etnik milliyetçiliğe 

bağlı sorunlardır. Özellikle,  Ġç Anadolu Bölgesi‘nde terör sorununun 

en önemli sorun sıralamasında ön sıralarda olmasında en önemli sebep 

ise, o bölgede Türk milliyetçiliğine bağlı eğilimlerin yüksek olması ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde yaĢanan çatıĢmalarda bu bölgeden 

çok sayıda Ģehit verilmesidir. 

Tablo 3‘de görüleceği gibi siyasal parti tercihlerine göre 

Türkiye‘nin en önemli sorunu sıralamasında hemen hemen tüm 

partilerin seçmenleri yukarıda bahsedilen genel eğilime uygun hareket 

etmektedirler. Bu duruma tek istisna yine aynı tabloda görüleceği gibi 

―Bağımsız‖ olarak adlandırılan BDP‘li adaylar tarafından oluĢturulan 

gruptur [13].  Bu gruba oy veren seçmenlere göre Türkiye‘nin en 

önemli sorunu ―Kürt Sorunu‖ olarak ifade edilmiĢ, ―terör‖ Türkiye için 

sorun olarak ifade edilmemiĢtir. 
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Tablo 2: Sizce Türkiye‟nin karĢı karĢıya olduğu en önemli iki 

sorun nedir? 

 
 
Tablo 3: Sizce Türkiye‟nin karĢı karĢıya olduğu en önemli iki 

sorun nedir? 

 

Genel KADIN ERKEK Eğitimsiz

Alt 

Eğitim

Orta 

Eğitim

Üst 

Eğitim Kent Kır

Metropo

ller Marmara Ege Akdeniz

ĠĢsizlik 72,2 72 72,4 66,1 75,3 67,9 71,8 74,3 66,9 76,9 83,5 75,1 74,9

Ekonomik durum 40,7 40,6 40,8 26,4 42,6 45,5 35,2 41,5 38,6 52,1 86 27,7 25,5

Terör 25,6 26,3 24,9 21,1 24,1 31,1 27 23,9 29,8 18,8 10,6 32,6 32,9

Kürt sorunu 8,8 6,8 10,9 12,9 8,1 9,9 4,3 8,2 10,2 3,2 2,6 3 16,4

BaĢörtüsü 5,5 5,9 5,1 8,2 4,9 6,3 3,8 5,2 6,3 1,6 0 5,2 2

Eğitim sistemi 4,7 4,8 4,7 4,4 3,9 3,9 12,9 6 1,7 9,7 8,6 3,4 2,3

Fiyatların yükselmesi / Zamlar / Enflasyon 4,6 6 3,2 7,1 4,6 3,6 3,4 4 5,9 0,5 0 3,5 7,4

Yolsuzluk 4,5 2,8 6,1 3,3 4,2 4,8 7,3 4,8 3,7 7,7 0,6 8,3 5,6

Sağlık hizmeti sistemi 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0 1,3 0,4 0,4 0,5 0 0,4 0,9

Çevre konuları 0,2 0,1 0,4 0 0,2 0 1,1 0,3 0 0,2 0 0,7 0

Enerji ile ilgili meseleler 0,2 0 0,4 0 0 0,9 0 0,3 0 0,1 1,1 0 0

Diğer 0,5 0,5 0,5 0 0,2 0,3 3,6 0,6 0,2 0,8 0 2,8 0

Bilmiyorum / Fikrim yok 3,2 4,3 2,1 10,4 2,8 1,5 0,6 2,5 5,1 2,3 0,3 6,1 7,2

 TOPLAM CEVAP 3498 1757 1741 393 1986 827 292 2510 988 1112 484 294 445

 BAZ 2000 1008 992 242 1132 459 167 1427 573 619 247 168 250

Cinsiyet Eğitim YerleĢim Yeri Bölgeler

Genel

Adalet ve 

Kalkınma 

Partisi 

(R.T. 

Erdoğan)

Bağımsız 

Türkiye 

Partisi 

(Haydar 

Baş)

CHP-

DSP 

Seçim 

İşbirliği 

(Deniz 

Baykal)

Demokrat 

Parti 

(Mehmet 

Ağar)

Genç 

Parti 

(Cem 

Uzan)

İşçi 

Partisi 

(Doğu 

Perinç

ek)

Milliyetçi 

Hareket 

Partisi 

(Devlet 

Bahçeli)

Saadet 

Partisi 

(Recai 

Kutan) Bağımsız

Sandığa 

gitmedim/

geçersiz 

oy 

kullandım

İşsizlik 72,2 69,2 100 74,4 81,9 86,7 100 80,5 64,5 51,2 72,4

Ekonomik durum 40,7 42,7 0 44,8 30,8 39,6 27,9 40,1 37,8 23,6 43,2

Terör 25,6 25,2 60,1 27,5 36,1 18 0 36,2 31,6 5 19,7

Kürt sorunu 8,8 6,5 0 7,2 9,7 0 0 2,2 10,3 56,1 7,4

Başörtüsü 5,5 8,5 0 2,4 6,2 5,4 0 2,8 26,8 0 3,5

Eğitim sistemi 4,7 3,2 0 7,9 7,4 11,5 0 0 11,7 2,3 6,9

Fiyatların yükselmesi / Zamlar / 

Enflasyon 4,6 6,1 0 3,2 4 7,9 56 3,5 8,8 0 3,3

Yolsuzluk 4,5 3,5 0 3,8 6,9 15,7 16,1 4 0 4,3 6

Sağlık hizmeti sistemi 0,4 0,6 0 0,3 1,2 0 0 0 0 2,3 0

Çevre konuları 0,2 0,5 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0

Enerji ile ilgili meseleler 0,2 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,6

Diğer 0,5 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 2,1

Bilmiyorum / Fikrim yok 3,2 2,3 0 4,4 0 0 0 3,3 0 11,9 3,7

 TOPLAM CEVAP 3498 1312 31 615 169 92 12 412 73 137 634

 BAZ 2000 763 19 342 89 50 6 234 38 86 362

22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde Oy Verilen Parti
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Türkiye‘nin terör ile ilgili en önemli ve hassas konularından 

birisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde yaĢanılanlardır. Acaba, 

Türkiye‘de yaĢayan insanlar Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde yaĢanan 

hadiseleri nasıl tanımlamaktadır? Anketimizde seçmenlere bu amaçla 

sormuĢ olduğumuz soruya seçmenlerin önemli bir kısmı ( % 40,4) 

―terör sorunu‖ yanıtı vermiĢlerdir. Seçmenler ikinci olarak ( % 38,2) 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde yaĢayanların ekonomik ve 

toplumsal olarak geri bırakılması yanıtını vermiĢlerdir. Söz konusu 

bölgede yaĢanan olayları ―Kürt Sorunu‖ olarak tanımlayanların oranı 

ise % 11,7‘dir. Tablo 4‘ de görüleceği gibi cinsiyet, yaĢ ve yerleĢim 

yeri değiĢkenlerinde genel yaklaĢıma yakın neticeler alınmıĢtır. 

Bölgeler arasındaki incelememizde ise genel kanının aksine sonuçlar 

alındığını görmekteyiz. Örneğin, Ġç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde 

yaĢayanlar olayı ―terör sorunu‖ olarak daha fazla bir sayıda 

tanımlamaktadır. Bu oran Ġç Anadolu Bölgesi‘nde % 75,7, Karadeniz 

Bölgesi‘nde ise % 62 olarak ölçülmüĢtür. Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi‘nde ise ―Kürt Sorunu‖ yanıtını verenler fazla olup % 42, terör 

sorunu yanıtını verenler % 4,8 olarak oldukça düĢük bir seviyede 

kalmıĢtır. KuĢkusuz, bunda en önemli sebep yukarıda izah edildiği 

üzere bölgeler arasındaki farklı milliyetçilik algılamalarından 

kaynaklanmaktadır. Siyasal parti tercihlerinde de benzer bir sonuç 

alınmıĢtır. BDP‘li adaylar tarafından oluĢturulan ―Bağımsızlar‖ 

grubunu destekleyen seçmenler Türkiye‘de genel kanının aksine 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde yaĢananları ―Kürt Sorunu‖ olarak 

tanımlarken, diğer parti seçmenleri genel kanı doğrultusunda yanıtlar 

vermiĢlerdir. Konuyla ilgili detaylar Tablo 5‘de verilmiĢtir. 
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Tablo 4: Türkiye‟nin Doğu ve Güneydoğusunda yaĢanan olayları 

nasıl tanımlarsınız? 

 
Tablo 5: Türkiye‟nin Doğu ve Güneydoğusunda yaĢanan olayları 

nasıl tanımlarsınız? 

 
 

Genel

Adalet ve 

Kalkınma 

Partisi 

(R.T. 

Erdoğan)

Bağımsız 

Türkiye 

Partisi 

(Haydar 

Baş)

CHP-

DSP 

Seçim 

İşbirliği 

(Deniz 

Baykal)

Demokrat 

Parti 

(Mehmet 

Ağar)

Genç 

Parti 

(Cem 

Uzan)

İşçi 

Partisi 

(Doğu 

Perinç

ek)

Milliyetçi 

Hareket 

Partisi 

(Devlet 

Bahçeli)

Saadet 

Partisi 

(Recai 

Kutan) Bağımsız

Sandığa 

gitmedim/

geçersiz 

oy 

kullandım

Kürt sorunu 11,7 8,1 0 9,6 13,8 4,3 0 8,3 0 59,8 15,1

Terör sorunu 40,4 44,2 81,3 34,1 42 51,2 0 48 0 13 42,1

Her ikisi de değil, bu sorun Doğu'da ve 

Güneydoğu'da yaşayan Türk, Kürt , Alevi 

tüm insanlarımızın ekonomik ve 

toplumsal olarak mağdur bırakılması 

sorunudur 38,2 36,9 18,7 49,3 30,7 34,1 94,3 32,3 96,6 20,4 33,1

Bilmiyorum / Fikrim yok 9,6 10,8 0 7 13,5 10,4 5,7 11,4 3,4 6,8 9,7

 ***** 

 

 TOPLAM CEVAP 2000 763 19 342 89 50 6 234 38 86 362

 BAZ 2000 763 19 342 89 50 6 234 38 86 362

22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde Oy Verilen Parti

Genel KADIN ERKEK Eğitimsiz

Alt 

Eğitim

Orta 

Eğitim

Üst 

Eğitim Kent Kır

Metrop

oller Marmara Ege Akdeniz

Kürt sorunu 11,7 9,4 14 10,7 11,7 11,8 12,8 12,2 10,5 5,5 12,3 11,8 16,3

Terör sorunu 40,4 38,6 42,2 28,3 42,2 41,2 43,5 36,6 49,7 24,7 29,7 53,5 48,4

Her ikisi de değil, bu sorun Doğu'da ve 

Güneydoğu'da yaşayan Türk, Kürt , Alevi 

tüm insanlarımızın ekonomik ve 

toplumsal olarak mağdur bırakılması 

sorunudur 38,2 39,7 36,7 37,8 37,2 40,4 40,3 41,9 29,3 63,6 56,8 14,5 25,2

Bilmiyorum / Fikrim yok 9,6 12,2 7 23,1 8,9 6,5 3,4 9,3 10,5 6,2 1,2 20,2 10,1

 ***** 

 

 TOPLAM CEVAP 2000 1008 992 242 1132 459 167 1427 573 619 247 168 250

 BAZ 2000 1008 992 242 1132 459 167 1427 573 619 247 168 250

Cinsiyet Eğitim Yerleşim Yeri Bölgeler
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Yukarıdaki sorumuzla bağlantılı olarak, seçmenlerin büyük bir 

kısmı tarafından ―terör sorunu‖ olarak tanımlanan Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi‘nde yaĢanan olayların çözümü konusunda yine seçmenlerin 

görüĢünü almaya çalıĢtık. AraĢtırmamız sonucunda, Türkiye için genel 

yaklaĢım olarak  ―Bölgenin ekonomik koĢullarının iyileĢtirilmesi‖ 

yanıtı % 50,6 ile en yüksek oranda tespit edilmiĢtir.  Ġkinci olarak 

verilen yanıt ise, % 43,1 ile ― Türkiye‘nin kendi ekonomik ve 

demokratik sorunlarını çözmesi‖ yanıtıdır. Genel yaklaĢım, cinsiyet 

değiĢkeninde de benzer sonuçlar vermekle beraber, eğitim seviyesi 

yükseldikçe, ―Türkiye‘nin kendi ekonomik ve demokratik sorunlarını 

çözmesi‖ yanıtının arttığı gözlemlenmiĢtir. YerleĢim yeri değiĢkeninde 

de benzer sonuçlar alınmıĢtır. Bölgeler arasındaki dağılıma 

baktığımızda ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde yaĢayanlar dıĢında 

benzer sonuçların alındığı görülmüĢtür. Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi‘nde yaĢayanlara göre sorunun çözümü için önemli bir seçenek 

de ―Kürtlere ulus olmaktan doğan tüm hak ve özgürlüklerinin 

verilmesi‖ dir. Konuyla ilgili detaylı veriler Tablo 6‘da verilmiĢtir. 

Siyasal parti tercihlerinde de benzer sonuçlar alınmakla beraber BDP‘li 

seçmenlerce ―Kürtlere ulus olmaktan doğan tüm hak ve özgürlüklerinin 

verilmesi‖ seçeneği en fazla tercih edilen seçenek olmuĢtur. Konuyla 

ilgili veriler de Tablo 7‘de verilmiĢtir. 

 
Tablo 6: Türkiye‟nin Güneydoğu sorunu nasıl çözülebilir? 

 
 

Genel KADIN ERKEK Eğitimsiz

Alt 

Eğitim

Orta 

Eğiti

Üst 

Eğitim

Metro

poller Marmara Ege Akdeniz Karadeniz

İç 

Anadolu

Doğu 

Anadolu

Güney Doğu 

Anadolu

Bölgenin ekonomik 

koşullarının iyileştirilmesiyle 50,6 51,3 49,9 42,8 53 47,6 53,8 60,5 85,6 52,6 24,2 44,7 36,7 38 33,5

Türkiye'nin kendi genel 

ekonomik ve demokratik 

sorunlarını çözmesiyle 43,1 42,6 43,6 21,1 47,3 43,2 46,2 51,7 82,5 18,7 30,4 28 46 27,7 25,7

Kürtlere, ulus olmaktan doğan 

tüm hak ve özgürlükleri 

verilerek 7,8 5,6 10,1 7,8 7,2 10,3 5,2 9,8 3,2 4,9 7,6 0 1 12,7 26,1

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 

girmesiyle 6,3 6,4 6,3 5,3 6,2 6,2 9,5 5,6 4,7 2,7 5,5 16,8 4,1 6,5 5,3

Diğer 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,4 0 0 0 0 0,3 0,5 0 0,4 0

Güney Doğu'da sorun yok 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0

Bilmiyorum / Fikrim yok 14,1 16,6 11,5 30,8 12,4 10,7 10,8 10 1,8 21,3 36,2 18,3 10,2 11,7 8,3

Cevap vermek istemedi 4,8 4,3 5,3 4,7 5,1 4,9 2,6 2,2 1,4 3,3 3,6 15,8 2,3 9,6 7,4

 TOPLAM CEVAP 2540 1282 1258 272 1487 567 214 864 442 174 271 273 195 156 166

 BAZ 2000 1008 992 242 1132 459 167 619 247 168 250 220 194 146 156

Cinsiyet Eğitim Bölgeler
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Tablo 7: Türkiye‟nin Güneydoğu sorunu nasıl çözülebilir? 

 
 

Sonuç 

Ġnsanlık tarihinin en eski fenomenlerinden olan ―terör‖ ve 

bununla bağlantılı olarak ―terörizm‖ olgusu, XX. yüzyıldaki 

geliĢmelere paralel olarak geçirdiği dönüĢümle birlikte artık küresel 

ölçekli bir olgu haline gelmiĢtir. Terörizm, olgusal olarak kazandığı bu 

küresellik durumuna karĢın, kavramsal ve algısal olarak üzerinde en 

çok tartıĢılan ve oydaĢma sağlanamayan bir konu olmaya devam 

etmektedir. Bu bağlamda, eylemlerine baĢladığı 1984‘ten bu yana 

Türkiye‘de ciddi bir güvenlik endiĢesi doğuran PKK terör örgütü ve 

onun eylemleri de, geçen 27 yıllık süre içerisinde toplumun çeĢitli 

kesimlerinde farklı etkiler ve algılamalar doğurmuĢtur/doğurmaktadır. 

Gerek sorunu tanımlamadaki baĢarısızlıklardan, gerek terörle mücadele 

sürecinde yaĢanan olumsuzluklardan, gerek terörün toplumda yarattığı 

travmatik etkilerden, gerekse siyasal, sosyal ve kültürel durum, tutum 

ve beklentilerden kaynaklanan bu durum, alan çalıĢmamızda da 

görüldüğü üzere bölgeler düzeyinde de yaĢanmaktadır. 

Ülkemizde genel kanıya göre ekonomik problemlerden sonra 

en büyük sorun olarak görülen ―terör sorunu‖, gerek tanımlanma 

gerekse algılanma noktasında siyasal ve sosyolojik durum, tutum ve 

Genel

Adalet ve 

Kalkınma 

Partisi 

(R.T. 

Erdoğan)

Bağımsız 

Türkiye 

Partisi 

(Haydar 

Baş)

CHP-

DSP 

Seçim 

İşbirliği 

(Deniz 

Baykal)

Demokrat 

Parti 

(Mehmet 

Ağar)

Genç 

Parti 

(Cem 

Uzan)

İşçi 

Partisi 

(Doğu 

Perinç

ek)

Milliyetçi 

Hareket 

Partisi 

(Devlet 

Bahçeli)

Saadet 

Partisi 

(Recai 

Kutan) Bağımsız

Sandığa 

gitmedim/

geçersiz 

oy 

kullandım

Bölgenin ekonomik koşullarının 

iyileştirilmesiyle 50,6 47,8 81,3 53,5 57,2 49,4 38,3 58,1 72,7 27,9 47,5

Türkiye'nin kendi genel ekonomik ve 

demokratik sorunlarını çözmesiyle 43,1 47,6 18,7 48,8 27,4 33,6 0 34,2 47,3 24,5 45,9

Kürtlere, ulus olmaktan doğan tüm hak 

ve özgürlükleri verilerek 7,8 5,9 0 4,4 4,4 0 0 5,3 11,7 48,3 9,6

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesiyle 6,3 7,2 0 8 5,1 0 0 3,4 13,1 5 6,4

Diğer 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Güney Doğu'da sorun yok 0,1 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0

Bilmiyorum / Fikrim yok 14,1 15,1 0 15,1 20,2 13,4 5,7 12,9 15,6 3,7 14,2

Cevap vermek istemedi 4,8 5,2 0 3,1 0 15,2 56 7,5 0 4,2 4

 TOPLAM CEVAP 2540 985 19 455 101 55 6 283 61 97 462

 BAZ 2000 763 19 342 89 50 6 234 38 86 362

22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde Oy Verilen Parti
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beklentilere göre farklılık arz etmektedir. Bu bağlamda, kamuoyunun 

ve siyasal partilerin çoğunluğu Türkiye‘nin Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi‘nde yaĢanılanları terör problemi/sorunu olarak algılarken, 

bölgede yaĢayanlar ve Kürt gruplarına göre ise bu bir terör sorunu 

olmayıp ―Kürt Sorunu‖dur. Sorunun çözümü konusunda ise Türkiye 

kamuoyundaki genel kanı ―Türkiye‘nin kendi ekonomik ve demokratik 

sorunlarını çözmesi‖ noktasında toplanmakla birlikte, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi özelinde ―Kürtlere ulus olmaktan doğan tüm hak ve 

özgürlüklerinin verilmesi‖ seçeneği de ikinci bir seçenek olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Bütün bu çerçeve dahilinde, bugün gelinen nokta itibariyle 

bölgedeki ―terör sorunu‖/‖Kürt Sorunu‖ ve bununla bağlantılı olarak 

gerek bölgede gerekse münferit bazda Türkiye‘nin çeĢitli yerlerinde 

yaĢanan olaylar, ―etnisite‖ ve ―ayrımcılık‖ temelinde yorumlanmaya 

baĢlanmıĢtır ki bu durum gelecek açısından kaygı vericidir. Zira, 

terörün 27 yıldan bu yana Türkiye‘de yaratmıĢ olduğu travmatik etkiler 

sosyal dokuda bir parçalanmaya yol açamamıĢsa da, siyasal dokuda bir 

ayrıĢma, bir farklılaĢma doğurmuĢtur. Bu ters korelasyon, halihazırda 

devletin anayasal ve siyasal konumunun/kimliğinin tartıĢmaya açıldığı 

Türkiye‘de ―terör sorunu‖nun/‖Kürt Sorunu‖nun çözülememesi 

durumunda, daha büyük sıkıntılarla karĢı karĢıya gelinebileceğinin ve 

―mikro milliyetçilik‖ eğilimlerinin giderek güçlenerek, toplumsal 

bütünlüğü zedeleyebilecek türde gerginliklerin ve çatıĢmaların 

yaĢanabileceğinin iĢaretlerini vermektedir. 
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ABSTRACT 

Starting from 1990s, Islamist Parties in Turkey have gained a wide 

range support from voters. The individual characteristics of the electorate 

supporting these parties have been analyzed by some researchers but there has 

been little done to empirically demonstrate the individual characteristics of the 

electorate who uphold negative attitudes towards those parties. This paper 

aims to close the gap in the literature by addressing the question „Are the 

individual level religiosity and secularity important determinants of 

electorate‟s negative attitudes for Islamist parties?‟ In doing so, this paper 

applies the famous cleavage theory of Lipset and Rokkan to the Turkish 

context and focuses particularly on the secular versus religious cleavage. By 

using the World Values Survey Dataset, this study statistically analyses the 

negative voting of the Turkish electorate towards four Islamist political 

parties; the Justice and Development Party (AKP), the Felicity Party (SP), the 

Virtue Party (FP), the Welfare Party (RP). The analyses of this study present 

some empirical evidence of the arguments that individual level secularity and 

religiosity play a very important role in determining negative attitudes of 

people towards Islamist parties.  

 

Key words: Social cleavages, Islamist political parties, political 

behavior, religiosity, Turkish politics 

 

1) Introduction 

Kemalist national revolution established a modern, secular and 

western-oriented Turkish state through the suppression of religious 

fraternities and dervish lodges, through secularizing legal system and 

education system as well as all governmental institutions. Dress codes, 

units of measurements, the nature of calendar or the Alphabet have all 

been changed to make Turkey more compatible to Western countries. 

During this process the Kemalist elite, including judiciary, military, 
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state bureaucracy and educated professionals, has arisen as the main 

guardian of the secular modern Turkey. However, the banishing of 

religious groups from political life could not stop the reentrance of 

Islam into political life after passing to the multi party system in 1945 

(Secor, 2001). Islamist politics has gained another dimension with the 

1960 military intervention and the new constitution, which created a 

more liberal atmosphere, allowing the creation of an Islamist political 

party (the National Order Party, 1970-1971; and as a successive: 

National Salvation Party, 1972-1981) by Necmettin Erbakan. 

Thenceforth, even though in 1990s Islamist parties has started to get 

wide range support from electorate, many of them, such as Welfare 

Party (RP) or Virtue Party(FP), have been closed by Constitutional 

Court with the argument that they carried out anti-secular actions. 

However, Islamist political movements have always been carried over 

by next generation Islamist parties which were mostly created by the 

members of previous ones. Millennium has witnessed with great 

success of one of those parties, the Justice and Development Party 

(AKP), which has followed a more moderate conservative ideology. 

Tayyip Erdoğan‘s AKP has won great success in the election of 2001 

that was consolidated by the 2007 elections. All of these improvements 

have triggered political and academic discussions about the electorate‘s 

voting behavior for and against those Islamist parties. Polarization of 

Turkish society; dividing the country into Islamist versus secular 

fractions, has been widely studied but little empirical evidence has been 

presented to show the characteristics of the electorate with negative 

feelings towards one of those Islamist parties. Therefore, this study 

aims to close this gap in the literature by analyzing the relationship 

between religiosity and negative voting for the parties which have a 

religious background. To this end, the main research question of this 

paper is; ‗what is the role of individual level religiosity and secularity 

in determining people‘s negative attitudes towards Islamist parties?‘. In 

answering this question this paper first starts with conceptual and 

theoretical explanations touching upon clarification of concepts such as 

negative voting, religiosity and social cleavage structures in Turkish 

context. The second part presents the data sources which are used to 
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measure dependent and independent variables and discusses about the 

research design adopted by the author. In the last sections of the study 

the findings are presented and conclusions are drawn.  

 

2) Conceptual and Theoretical Background 

Negative Voting  

Campbell et. al. (1960) introduced the famous concept of party 

identification in their prominent book of The American Voter. The 

concept is used to ―characterize the individual‘s affective orientation to 

an important group-object in his environment‖ (Campbell et. al., 1960, 

p.121). As the concept first used in the American context, it mainly 

referred to voter‘s psychological self identification of the party selected 

from one of the two great parties. It is mostly seen as a stable 

phenomenon over time. While the Michigan School have used the 

concept of party identification, the European scholars have preferred to 

use the term of party closeness because of its measurement advantages 

[1]. Even though there are some minor differences between these 

concepts, Barnes et. al. (1988) demonstrates that those concepts are 

highly interchangeable with each other. 

Following extensive critics on the theoretical and 

methodological framework of party identification [2], Kernell (1977) 

suggests the concept of negative voting instead of party identification. 

This relatively newer concept takes attentions to electorate‘s voting 

behavior which occur as a reaction to some policy outcomes or to the 

record of the party. Kernell‘s negative voting theory critically expands 

the analytical framework of voting behavior by focusing on people‘s 

negative opinions instead of positive ones. Actually, Campbell et. al 

also stated that electoral outcomes can be best discovered by "negative 

public reaction to the record of the party in power" (Campbell et. al,. 

1960, p.554). In definition, negative voting mostly occurs in the 

circumstances that electorate feels unfavorable to their personal 

interests or policy preferences that evoke a stronger negative attitude in 

comparison with positive attitudes in favorable circumstances (Fiorina 

and Shepsle, 1989). It is demonstrated by socio psychological research 

that ―negativity refers to the tendency for negative information to have 
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more weight than equally extreme or equally likely positive information 

in various impression-formation or cognitive processing tasks‖ (Lau, 

1982, p.355). That is to say that negative feelings and perceptions are 

more influential than positive ones on the behavior of people as well as 

they are more resistant to change (Lau, 1982; Fiorina and Shepsle, 

1989).  

Although there is a wide range literature on party identification 

of Turkish electorate, negative voting behavior of Turkish citizens has 

been mostly overlooked by scholars. Therefore, it is worth to discover 

the dynamics of negative voting in the particular case of Turkey. In the 

light with this theoretical framework, it is expected that having strong 

negative voting against Islamist parties would be a good determinant of 

their counter position in the religious secular continuum.  

 

Socio-economic Cleavages  
Lipset and Rokkan (1967), in their famous cleavage theory 

suggest four dimensions of social cleavages in Western policies: (1) 

center-periphery (2) state-church (3) land-industry (4) owner-worker. 

Briefly, center-periphery cleavage refers to the division between elite, 

which are mostly located at the center areas, and subordinated culture, 

which is often located at the periphery. The struggle between those two 

groups is mostly based on the national revolution of new states in 

which there has been resistance by ethnically, linguistically or 

religiously different populations of the periphery. Second tension exists 

between the state, which wanted to be only holder of power and 

dominate, and church which has been historically powerful and has 

wanted to maintain its historical position. Third, land-industry tension 

mainly results from Industrial revolution and refers to the conflicting 

interests of landed elite interests and newly growing bourgeoisie class 

of industrial entrepreneurs. The last cleavage structure of owner vs. 

worker refers to the conflicts between owners and employers on the one 

side and workers on the other side (Lipset and Rokkan, 1967, Rokkan 

1970).  

The cleavage theory of Lipset and Rokkan provides a general 

theoretical framework for the Turkish party formation process. 
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However, social cleavages and electoral politics have been shaped by 

different dynamics in Turkish society. To start with, Mardin (1973) has 

demonstrated that there is a center- pheriphery cleavage which 

characterizes center as ‗secular, urban, western-oriented and nationalist‘ 

and periphery as ‗religious, rural, eastern-oriented, and conservative‘ 

[3]. Under this framework, it is argued that there are four socio-

economic and political cleavage structures in the context of Turkey that 

shapes political party structure (Kalaycıoğlu, 2007). The first cleavage 

in Turkey refers to conflicting human rights debates about the 

protection of Kurdish ethnic identity vs. Turkish identity [4]. On the 

other hand, the second cleavage is the result of urban and rural disparity 

and increasing migration from rural to the urban areas particularly after 

1950s (Altıntas, 2003). Thirdly, with democratic athmosphere of 1960s, 

some parties representing the rights of workers came into the political 

scene. These parties have created political platforms reflecting the 

struggle between employers and workers. Fourthly, even though 

Islamist organizations such as religious fraternities and dervish lodges 

were banned in Turkey after 1920s, the religious organizations have 

never been completely disappeared. Some of these religious started to 

become political power after the 70s. As a result, a clear political 

tension appeared in Turkish society between secular political, military, 

judiciary and well educated Kemalist elite versus a more traditional 

Islamist political elite and newly growing Islamist bourgeoisie. On the 

other hand, Secor (2001) argues that beside Ottoman-originated center-

periphery cleavages, there is also an ideological cleavage which 

represents left-right axis of political competition. Analysing the 1995 

and 1999 elections, Secor (2001) demonstrates that beside cultural 

cleavages, particularly identity-based or religiosity-based ones, political 

competition in Turkey also have its ideological roots. 

 

Religiosity and Parties with Islamist Background  

Even though the degree of impact has varied in time and space, 

religion has always played a significant role in shaping electoral 

behavior (Esmer and Petterson, 2007). Literature captured different 

dimensions of the relationship between religion and voting behavior. 
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First, cross-national comparisons examined the role of religious 

denomination on electoral choices. In this branch of literature, 

differences between electoral behavior of Christian, Muslim, Jewish, 

Budhist, etc. people have been analyzed (Rose and Unwin, 1969; 

Lijphart, 1979; Esmer and Petterson, 2007). The results of many studies 

have been mostly consistent to each other demonstrating that religion is 

a key determinant of voting behavior. Second, the impact of religiosity 

and secularity on electoral behavior has been scrutinized (Kalaycıoğlu, 

2007; Esmer and Petterson, 2007). These studies have been 

demonstrated that the level of religiosity is as important as or even 

more important than religious denomination in determining electoral 

behavior (Esmer and Petterson, 2007). The relationship between 

religion and electoral behavior has been also analyzed by having 

secularization theory in mind. The supporters of secularization theory 

such as Auguste Comte, Emile Durkheim or Max Weber, suggests that 

modernization of society, which mostly characterized by passing from 

an agrarian to an industrial one, will decrease the role of religion both 

in individual as well as aggregate levels (Norris and Inglehart, 2004). 

However, many scholars have been challenging secularization theory 

by arguing that there is an increasing trend of fundamentalist tendencies 

and individual religiosity (Berger, 1999).  

Turning to the Turkish context, contrary to the claims of 

secularization theory, westernization and modernization of Turkish 

society do not resulted in a radical decrease of religion from the society. 

It is well accepted that the effect of religion in politics is legally 

eliminated but its impact on individual and private life of people remain 

relatively stronger in comparison with Western Industrialized countries. 

Moreover, scholars demonstrated that religiosity plays an important 

role in the voting behavior of Turkish citizens (Esmer, 2002; 

Kalaycıoğlu, 2007). Following the previous researches, this study will 

also examine the extent to which individual level religiosity and 

secularity effects electoral decisions of people. Differing from the 

previous literature, this paper aims to analyze this relationship by 

focusing on negative attitudes of people towards electoral parties. 

Analysis of negative vote for Islamist parties requires us to 
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present a very brief clarification about which parties are at stake in this 

study. It can be argued that there are four important Islamist political 

parties existed after 1995. These are: Justice and Development Party 

(AKP) [5], the Felicity Party (SP) [6], the Virtue Party (FP) [7], 

Welfare Party (RP) [8].  

 

3) Data and Methods 
This paper uses the latest three (third, fourth and fifth) waves of 

World Values Survey [9] as the main source of data covering a time 

period of 11 years from 1996 to 2007. There are a total of 6,654 

respondents included in the dataset however, as a result of missing 

cases of certain variables our final sample is reduced to 3710 cases. 

There are two methodological strategies used by this paper. First of all, 

some descriptive statistical analyses will be performed in order to 

reflect the relationships between our dependent and main independent 

variables. Secondly, logit regression will be run to examine the 

relationship between religiosity and negative voting by controlling 

other variables.  

 

Dependent variable  
In this study, negative attitudes of people for the Islamist 

parties will be measured by the survey question of ‗Is there any party 

on this list that you would never vote for?‘ However, in Turkish context 

the interviewees are not listed the parties and the question was designed 

open-ended. Therefore, this question is a good measure on the priority 

of negative feelings of respondents as in the multiple cleavage structure 

of Turkey; people may have multiple negative feelings among different 

parties. However, this question measures dominant negative feeling of a 

person for any party in Turkish system. The dependent variable is 

coded as a dummy so that the negative feelings among the four parties 

with Islamist intentions (AKP, RP, FP and SP) are coded as 1 and the 

other options are coded as 0. The binary structure of our dependent 

variable requires us to use a statistical method which is appropriate for 

binary variables. For this reason, logit analysis will be used as the 

statistical method of this paper.  
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Independent variables  
Socioeconomic and demographic variables have been widely 

included in the analyses of political behavior as they have significant 

role in determining electoral choices (Niemi et. al., 1984; Dalton, 2000; 

Lipset, 1981; Baslevent and Kirmanoğlu, 2008). Nevertheless, some 

other scholars argue that voter‘s political choices depend more on their 

personal preferences such as openness or benevolence than their socio-

economic and demographic characteristics (Caprara et. al, 2006). 

However, in the Turkish context, BaĢlevent and Kirmanoğlu (2008) 

provide some empirical evidence which asserts a secondary importance 

to personal values in comparison with conventional variables such as 

left-right self placement or religiosity. In the context of Western 

European publics, left-right dimension [10] particularly plays an 

important role in people‘s party affiliation (Inglehart and Klingemann, 

1976). Covering the above mentioned dimensions of the cleavage 

structures, the variables of religiosity, Kurdish ethnicity, class 

structures and left-right ideology will be included beside socio-

demographic variables of education, sex and income. Additionally, 

widely mentioned determinants of electoral behavior such as interest in 

politics, satisfaction with people in office and financial situation of 

household will be incorporated in our statistical models. Other variables 

that could be considered by previous studies such as socialization with 

family members or friends, place of residence (urban or rural), feelings 

among party leaders (Kalaycıoğlu, 2007) could not be integrated in our 

models because of the non-existence of related variables in the World 

Values Survey. In addition, as this paper aims to have a comparative 

analysis capturing 13-year time period, two time dummies will be 

included in our model.  

In the light with the main objective of this research, the key 

independent variable of this study will be the level of religiosity. It is 

operationalized by using different dimensions of the concept. First of 

all, religious attendance is used as one of the main determinants of 

religiosity because Islam gives a special importance to the practice of 

religion as a community but not as a simple individual. Thus we expect 

the more the people attends to the religious services the more they are 
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religious. However, we are also aware that determinants of a religious 

person can also include other kind of attitudes, beliefs or feelings 

toward Islam (Kalaycıoğlu, 2007). Therefore, three additional 

dimensions of religiosity [11] have been integrated to our models: 

Perception of self-religiosity, importance of God and religious faith as 

an important child quality (See Appendix 1).  

On the other hand, in order to assess the arguments of 

secularization theory, variables measuring the level of individual 

secularism have been included in our statistical models. Three related 

questions of the WVS (See Appendix 1) have been used to measure this 

variable. Factor analysis suggested one dimension with an Eigenvalue 

of 1.04 and two of the three variables (both with factor loading of .72) 

is included in the index whereas the third variable included as a 

separate variable because of its low factor loading (.02). Those two 

variables are: (1) It would be better for [this country] if more people 

with strong religious beliefs held public Office (2) Politicians who do 

not believe in God are unfit for public office and the third variable 

measures religious leaders‘ influence on people‘s vote (See Appendix 

1). 

Giving both dependent and main independent variables; the 

main hypothesis of this study is that the less religious/more secular is 

the person, the more s/he will have negative voting against the Islamist 

parties.  

  

4) Analyses and Findings: 

In preceding theoretical introduction and the main hypotheses 

of this study, we expect that individual level religiosity and individual 

level secularity plays a crucial role in people‘s negative attitudes 

toward Islamist parties. Assessing validity of these arguments, the 

relationship between religious attendance and negative voting is 

detected in Table 1. The Table clearly indicates that people who attend 

to religious services once a year or less are more likely to have negative 

voting towards Islamist parties.  On the other hand, people who attend 

to religious services once a month or more often are less likely to have 

negative attitudes towards Islamist parties. It should be also mentioned 
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that there is an instable trend in time which at this point do not allow us 

to say whether there is an increasing or decreasing trend in people‘s 

negative attitudes. Table 2 is created in order to see whether these 

results are general trends for negative voting towards other parties. 

Supporting our arguments, the people who are less religious are less 

likely to have negative voting towards other parties in comparison with 

people with negative voting towards Islamist parties. Additionally, in 

comparison with negative voting towards Islamist parties, people who 

have negative attitudes towards parties other than Islamist ones, attend 

more in the religious services.  

 
Table 1: Relationship between Religious Attendance and Negative 

Vote 
(Percentage of people who said that they will ‗never vote‘ for the Islamist Parties) 

 
Religious Attendance 

Once a year or less 
often 

Only on special 
holly days 

Once a month or 
more often 

Total 

Time 

of the 

Survey 

1994 66,67 11,9 21,43 100 

2001 69,78 12,5 17,72 100 

2007 57,83 18,67 23,05 100 

 
Table 2: Relationship between Religious Attendance and Negative 

Vote 
(Percentage of people who said that they will ‗never vote‘ for any party other than 

Islamist) 

 
Religious Attendance 

Once a year or less 

often 

Only on special 

holly days 

Once a month or 

more often 
Total 

Time 

of the 
Survey 

1994 33,28 15,13 51,59 100 

2001 42,36 16,40 41,24 100 

2007 35,31 24,48 40,21 100 
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Turning to the relationship between individual level secularity 

and negative voting, the secularity questions of the World Values 

Survey have shown clear evidence on people‘s negative electoral 

choices towards Islamist countries. Secularity questions has been 

included in the dataset after 2001, therefore, the analysis includes only 

two waves of the survey instead of three. Table 3 indicates the 

relationship between our three secularity indicators and negative voting.  

 
Table 3: Relationship between Secularity and Negative Vote (%) 

2001-2007 

Secularity Questions: 

Never Vote for an Islamist 

Party 

Never Vote for any 

other party 

Agree Disagree Agree Disagree 

1) Religious leaders should not influence 

how people vote 
89,74 10,26 86,41 13,59 

2) Better if people with strong religious 

belief in public Office 
35,15 64,85 71,34 28,66 

3) Politicians who does not believe in God 
are unfit for public Office 

45,1 54,9 69,74 30,26 

 

The first secularity indicator is that of religious leader‘s impact 

on people‘s voting behavior which seems to have a general trend both 

for negative voting towards Islamist parties and for other parties. This 

shows that most of the Turkish electorate disregarding their negative 

attitudes towards a party is against the religious leader‘s impact on 

voting behavior. However, other two indicators have completely 

different dispositions between negative voting for Islamist parties and 

other parties. While 64,85 percent of people, who would never vote for 

an Islamist party, disagrees with the statement that ‗better if people 

with strong religious belief in public office‘, this proportion is only 

28,66 percent among the people who have negative attitudes for a party 

other than Islamist ones. The third indicator of ‗politicians who does 

not believe in God are unfit for public office‘ has similar results. While 

54,9 percent of people who said that they would never vote for an 

Islamist party disagrees with this statement, only 30,26 percent of 

people who stated that they would not for any other party disagree with 
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this statement. These results lend some support to the arguments that 

there is a secular versus Islamist polarization in Turkish society which 

shapes people‘s voting attitudes.  

Following Graphs present the trend of frequency distribution of 

negative voting towards all the political parties (See also Appendix 2). 

They demonstrate that there is a declining trend in negative voting 

towards Islamist parties. 35 percent of people stated in 1997 that they 

would never vote for the RP, whereas this level was 19 percent for the 

FP in 2001, 15 percent for the AKP and 2 percent for the SP in 2007. In 

1997, in comparison with other parties RP gets the highest proportion 

from the negative voting behavior of Turkish electorate. However, in 

2001 HADEP which is widely seen as representative of Kurdish people 

has have the highest proportion of negative voting (30%) demonstrating 

that the beginning of millennium has witnessed an increase in the 

negative attitudes towards this party. On the other hand, as a second 

highest proportion, 19 percent of people stated that they would never 

vote for the FP demonstrating that Islamist parties still have a certain 

amount of negative voting.  

 
Graph1: Negative Voting in 1996                           
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Graph2: Negative Voting in 2001 

 
 

 

Graph3: Negative Voting in 2007 

 
 

Looking to 2007, 27% of electorate said that they would not 

vote prefer to vote for any party.  This result shows that people 

developed high levels of distrust among the political parties after the 

government of Bülent Ecevit between 1999 and 2002. This finding 

lends some support to the arguments that people‘s negative feelings 

about the government‘s policies are very dominant in comparison with 

their positive feelings. However, in this specific case electorate 

developed a general distrust and demonstrated negative attitudes 

towards all the political parties rather than the specific ruling party. 

Moreover, with a slight decrease from the previous results, the negative 

vote for two Islamist parties composes 17 percent of total negative 
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votes. On the other hand, the DTP, successive party of HADEP, has got 

the second highest proportion of negative votes (23%).  

Table 4 reports the results of the logit regression analysis of 

negative voting behavior towards Islamist parties in Turkey. Model 1 

includes the variables of religiosity, cleavage structures, socio-

demographic variables, time dummies as well as other widely 

mentioned variables such as political interest. As our religiosity 

variables are coded from less religiosity to more religiosity, negative 

slope coefficient shows that the less the people are religious the more 

they are likely to have negative voting for Islamist parties. However, 

the dimension of the importance of God is statistically insignificant 

showing that this dimension of religiosity does not have an important 

relationship with negative voting. Looking to the ethnic cleavage 

Kurdish ethnic background appears to have a significant negative slope 

coefficient showing that Kurdish people in our sample do not likely to 

have a negative feelings among the Islamist party. That may be a 

confirmation of the glory of the AKP in 2007 elections because widely 

mentioned Kurdish Southeastern constituency districts was outvoted by 

the AKP. Turning to the third cleavage; having the lower class as a 

reference category, working class versus upper class, social status 

structures do not play a statistically significant role on the negative 

feeling of people against Islamist parties. On the other hand, as argued 

by Secor (2001), ideological cleavage of left-right identification of 

people has a significant association with negative voting. This finding 

demonstrates that ideologically leftist people are more likely to have 

negative attitudes towards Islamist parties.  

From the socio-demographic characteristics, sex and income 

have statistically significant positive coefficients. This demonstrates 

those females are more likely to have negative attitudes towards the 

AKP than men. Furthermore, the higher the people‘s income the more 

they are likely to have negative vote against Islamist parties. Looking to 

the education level, there is no significant association with negative 

voting towards Islamist parties. Similarly, other variables such as 

satisfaction with financial situation or political interest do not have an 

important relationship with negative attitudes of people towards 
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Islamist parties. Looking to the time dimension of negative voting, 

Model 1 demonstrates that people‘s negative voting is actually 

decreased over time. 

 
Table 4: Logit Regression Models for Negative Voting 

towards Islamist Parties 

(1996-2007) 

 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Religiosity 

    Religious -0.134*** -0.130*** 

 

-0.0879*   

attendance (-5.53) (-5.03) 

 

(-2.44)    

     Religiosity -0.255* -0.270* 

 

-0.279    

perception (-2.41) (-2.38) 

 

(-1.74)    

     God important -0.0167 0.00938 

 

0.0804*   

 

(-0.74) (0.41) 

 

(2.44)    

     Religious faith as a -0.500*** -0.543*** 

 

-0.183    

Child quality (-4.87) (-4.91) 

 

(-1.23)    

     Secularity 

    Secularity index 

  

-0.423*** -0.396*** 

   

(-6.06) (-5.04)    

     secularity 

  

0.149    0.149 

   

(1.92) (1.85)    

Social Cleavages 

    Kurdish -2.492*** 

  

                

 

(-3.34) 

  

                

Social class 

    (Reference: low 

class) 

    1.Upper class 0.0359 0.0468 0.0419 0.0447    

 

(0.32) (0.38) (0.26) (0.27)    

     2.Working class -0.0788 0.0384 -0.169 -0.164    

 

(-0.73) (0.34) (-1.11) (-1.05)    

     Left-right -0.208*** -0.185*** -0.179*** -0.165*** 

 

(-10.62) (-8.72) (-7.03) (-5.98)    

Socio-Demographic 

Characteristics 

    Sex 0.290** 0.307** 0.462*** 0.297    
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(2.84) (2.78) (3.64) (1.95)    

     Education 0.00783 -0.0109 -0.0113 -0.00739    

 

(0.35) (-0.46) (-0.36) (-0.23)    

     Income 0.0917*** 0.159*** 0.118** 0.105**  

 

(3.58) (5.62) (3.04) (2.63)    

     Time 

(Reference:1996) 

    2001 -0.849*** 

  

                

 

(-7.90) 

  

                

     2007 -0.789*** 

 

0.0545 0.0261    

 

(-5.68) 

 

(0.33) (0.16)    

Other variables 

 

    Satisfaction with  

 

0.0908 

 

                

people in office 

 

(1.47) 

 

                

     Satisfaction with -0.0376 -0.0620** -0.0150 -0.0220    

Financial situation (-1.75) (-2.76) (-0.52) (-0.75)    

     Political interest 0.0985 0.139 0.0561 0.111    

 

(1.08) (1.43) (0.43) (0.84)    

     _cons 1.159*** -0.180 -0.278 -0.442    

 

(3.55) (-0.48) (-0.60) (-0.84)    

     N 3710 3142 2011 1943 

Pseudo. R-sq 0.16 0.13 0.11 0.12 

Note: t statistics in parentheses,   * p<0.05, ** p<0.01, *** 

p<0.001, two tailed 

   

As it is widely mentioned by the literature that there is an 

increasing polarization in the Turkish society dividing it into secular 

versus Islamist stratums, the expected positive relationship between 

time dimension and negative voting for the Islamist parties appeared to 

be unexpectedly in the other way around. In the light with this finding, 

it can be argued that increasing polarization of Turkish society has not 

necessarily increased the negative feelings among Islamist parties but 

on the contrary the negative feelings have had a statistically significant 

declining trend.  
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Model 2 covers a time period from 1996 to 2001, as the 

variable of satisfaction with people in the national office is not included 

in the later wave of the World Values Survey. Thus, the time dummies 

are excluded from the Model as well as the variable of Kurdish 

ethnicity is automatically omitted from analyses because of the fact that 

in year 1996, none of the respondents stated that they are speaking 

Kurdish at home. The results of Model 2 are mostly consistent with the 

results of the Model 1 with an exception of the variable of satisfaction 

with financial situation. The variable becomes statistically significant 

once the variable of satisfaction with people in national office included. 

This may be due to the less cases or omission of those variables 

mentioned above.  

In Model 3, variables of secularity are replaced with the 

religiosity variables. This Model covers the time period between 2001 

and 2007 as the secularity variables were not existent before that 

period. The variable measuring the religious leader‘s influence on 

voting behavior has statistically insignificant effect on negative voting. 

However, the index of secularity combining the questions about 

people‘s attitudes towards religiosity of people in public office has a 

statistically significant negative slope coefficient. According to the 

coding of this variable, negative coefficient illustrates more secular 

attitudes; therefore, we have found some empirical evidence to our 

hypothesis that the more the people are secular the more they are likely 

to have dominant negative voting towards Islamist parties. This finding 

also lends some support to the arguments that individual level 

secularity plays an important role in people‘s negative attitudes towards 

Islamist parties.  

Model 4 variables of religiosity and secularity are included 

together. Once these variables are included together, it is observed that 

the dimensions of self religiosity and religiosity as an important child 

quality become insignificant while self perception of religiosity 

becomes statistically insignificant. This may be due to two reasons: 

First, the relatively less amount of cases may result in alterations or 

second, the index of secularity eliminates the effect of some of the 

dimensions of religiosity showing that secularity has a more important 
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impact on people‘s negative attitudes towards Islamist parties. 

However, disregarding the effect of secularity, the dimension of 

religious attendance appears to have a statistically significant 

relationship with negative voting, so do the left-right ideological self 

placement. In addition, the level of income appears to have an 

important association confirming previous Models that the more the 

people earns the more they are likely to vote against Islamist parties. 

On the basis of this finding one can argue about the existence of a 

Turkish bourgeois which take opponent position against the Islamist 

parties and support Kemalist secular ideology.  

 

5) Conclusion 
In this paper, some empirical evidence is found to support the 

arguments that individual level religiosity and secularity indeed play a 

significant role in determining people‘s negative attitudes for Islamist 

political parties in Turkey. Under this framework, we confirmed our 

hypotheses that the less people are religious or the more they are 

secular, the more they are likely to have negative voting towards 

Islamist parties. Two cleavage structures of the Turkish political 

system; religious vs. secular as well as Kurdish vs. Turkish ethnic 

identities seems to effect negative voting of people whereas there is no 

evidence that social class structures plays an important role. As argued 

by Secor (2001), left-right ideology has a statistically significant 

coefficient in all of our Models indicating that the people who have 

negative attitudes towards Islamist parties are mostly from leftist 

ideology. This lends some support to the arguments about the existence 

of a right-left ideology cleavage structure in Turkey. However, the third 

important cleavage of urban vs. rural needs to be included in the future 

analyses for a complete understanding of the effect of cleavage 

structures on people‘s attitudes towards Islamist political parties. 

Moreover, as a future direction of research our analysis has interesting 

findings questioning deepening religious versus secular polarization in 

the Turkish society. Further qualitative and quantitative longitudinal 

analyses are needed to clarify the reasons behind of our empirical 

findings about the decreasing trends in negative voting among Islamist 
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parties. Another remarkable finding is the income level‘s effect on 

negative voting that was statistically significant in all of our models. 

That is to say that people who have negative voting towards Islamist 

parties are more likely to have higher incomes than people who have 

negative voting towards other parties. This may be an empirical support 

to the wide-known existence of a Kemalist secular bourgeoisie which 

uploads a position of opposition against Islamist parties.  
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Senem Ertan 

 
Appendix1: Variable Descriptions 

Variable Survey Question  Coding 

Negative 

Voting  

Is there any party that you would never vote for? coded as dummy: 1 

‗Islamist‘ and 0 

‗other‘ 

Kurdish What language do you normally speak at home? coded as dummy: 1 

‗Kurdish‘ and 0 

‗other‘ 

Working 

class 

 

People sometimes describe themselves as belonging to the 

working class, the middle class, or the upper or lower class. 

Would you describe yourself as belonging to the: 'Upper 

Coded as dummy: 1 

‗working class‘ and 

0 ‗other‘ 
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Upper-

middle 

class 

class' 2 'Upper middle class' 3 'Lower middle class' 4 

'Working class' 5 'Lower class' 

Coded as dummy: 

upper-middle 

class‗1‘ and 0 

‗other‘ 

Lower 

class 

(reference 

category) 

Coded as dummy: 1 

‗lower class‘ and 0 

‗other‘ 

Left-right 

 
In political matters, people talk of "the left" and "the right." 

How would you place your views on this scale, generally 

speaking? 

10-point scale 

ranging from   

1 ‗left‘ to 10 ‗right‘ 

Religious 

attendance 

Apart from weddings, funerals and christenings, about how 

often do you attend religious services these days? 

7-point scale 

ranging from 1 

‗never‘ to 7 ‗more 

than once a week‘ 

Self-

Religiosity 

Perception 

Independently of whether you go to church or not, would 

you say you are… 1 'A religious person' 2 'Not a religious 

person' 3 'A convinced atheist' 

Coded as a dummy 

variable combining 

second and third 

categories: 1 

‗religious‘ and 0 

‗not religious‘ 

Importance 

of God 

How important is God in your life? Please use this scale to 

indicate- 10 means very important and 1 means not at all 

important. 

10-point scale 

ranging from 1 ‗not 

at all important‘ to 

10 ‗very important‘ 

Religious 

faith as an 

important 

child 

quality 

Here is a list of qualities that children can be encouraged to 

learn at home. Which, if any, do you consider to be 

especially important? Please choose up to five. 

Coded as a dummy: 

1 ‗important‘ and 0 

‗not mentioned‘ 

Influence 

of religious 

leaders on 

people‟s 

vote 

How much do you agree or disagree with each of the 

following statement: 

Religious leaders should not influence how people vote in 

elections 

4-point scale 

ranging from 1 

‗strongly disagree‘ 

to  4 ‗strongly 

agree‘ 

Secularity 

index 

Combination of following two questions: 

1)It would be better for [this country] if more people with 

strong religious beliefs held public Office 

2)Politicians who do not believe in God are unfit for public 

Office 

4-point scale 

ranging from 1 

‗strongly disagree‘ 

to  4 ‗strongly 

agree‘ 
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Education What is the highest educational level that you have 

attained? 

8 point scale 

ranging from 1 

'Inadequately 

completed 

elementary 

education' 

to 8 'University with 

degree/Higher 

education - upper-

level tertiary 

certificate' 

Sex Sex of the respondent Coded as dummy: 1 

‗female‘ and 0 

‗male‘ 

Income Scale of incomes 10 point scale 

ranging from 1 ‗low 

income‘ to  10 ‗high 

income‘ 

Interest in 

politics 

How interested would you say you are in politics? Coded as dummy: 1 

‗interested‘ 0 ‗not 

interested‘ 

Satisfaction 

with 

financial 

situation 

How satisfied are you with the financial situation of your 

household? 

10-point scale 

ranging from 1 

‗satisfied‘ 10 

‗dissatisfied‘ 

Satisfaction 

with people 

in office 

How satisfied are you with the way the people now in 

national office are handling the country's affairs? Would 

you say you are very satisfied, fairly satisfied, fairly 

dissatisfied or very dissatisfied? 

4-point scale 

ranging from 1 

‗very satisfied‘ to  4 

‗very dissatisfied‘ 

Time 

(reference 

category 

1996) 

Year the survey was conducted Dummies: 2001 and 

2007 

Appendix2: Frequency Distribution of Negative Voting among 

Political Parties 

1997 

Party that would never vote Frequency Percent 

ANAP 24 1,86 

CHP 97 7,53 

DSP 29 2,25 
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DYP 55 4,27 

HADEP 104 8,07 

MHP 77 5,97 

BBP 9 0,7 

RP 449 34,83 

None of them/Don‘t Know 355 27,54 

Extreme right/right 82 6,36 

Extreme left 8 0,62 

Total 1,289 100 

2001 

Party that would never vote Frequency Percent 

None/other  244 8,39 

ANAP 46 1,58 

CHP 131 4,51 

DSP 198 6,81 

DYP 51 1,75 

HADEP 875 30,1 

MHP 270 9,29 

FP 546 18,78 

No such party 423 14,55 

Extreme right and/or left 123 4,23 

Total 2,907 100 

2007 

Party that would never vote Frequency Percent 

I would not vote 268 26,88 

Other 97 9,73 

ANAP 5 0,5 

CHP 99 9,93 

DSP 4 0,4 

DYP 3 0,3 

MHP 85 8,53 

AKP 153 15,35 
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DTP 227 22,77 

GP 39 3,91 

SP 17 1,71 

Total 997 100 
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Notes 

[1] The questions of party identification which are used by University 

of Michigan's CPS/NES electoral studies can be listed as the following: 

(1) "Generally speaking, do you usually think of yourself as a 

Republican, a Democrat, an independent, or what?". A following 

question for the respondents who stated a party is that: 

(2)"Would you call yourself a "strong" (Republican/Democrat) or a 

"not very strong" (Republican/Democrat)? (Barnes et. al. 1988, p. 217). 

The respondents who have chosen independent or "other" are asked: (3) 

"Do you think of yourself as closer to the Republican or Democratic 

party?" 

The party closeness question can be listed as the following: (1) "Which 

political party do you usually feel closest to?" A following question for 

the respondents who stated a party is that: 

(2) "Would you say you feel very close, fairly close, or not very close 

to that party?" (Barnes et. al. 1988, p. 217). On the other hand, 

international surveys such as World values Survey includes questions 
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such as; (3) Do you consider yourself to be close or not to any 

particular party? (4) Or Are you close to this party? 

[2] To see some on the critics of party identification please see; 

Holberg, S. (1994). Party Identification Compared across the Atlantic. 

In Jennings, M.K. and Mann, T. (Eds.), Elections at Home and Abroad, 

Ann Arbor, The University of Michigan Press, 93-122; Fiorina M. P. 

and Shepsle, K. A. (1989). Is Negative Voting an Artifact? American 

Journal of Political Science, 33(2), 423-439. Johnston, R. (2006). Party 

Identification: Unmoved Mover or Sum of Preferences? Annual 

Review of Political Science, 329-351; Thomassen, J. and Rosema, 

M.(2009). Party identification revisited. In Bartle, J. and Bellucci, P. 

(eds.), Political Parties and Partisanship. Social identity and individual 

attitudes, London and New York, Routledge, 42-592; Budge, I., Crewe, 

I., and Farlie, D. (1976). Introduction. Party Identification and Beyond. 

In Budge, I., Crewe, I., and Farlie, D. (eds.), Party Identification and 

Beyond, John Wiley and Sons, 3-20; Budge, I. (2009). Deconstructing 

party identification – and reconstructions beyond. In Bartle, J. and 

Bellucci, P. (eds.), Political Parties and Partisanship. Social identity and 

individual attitudes, London and New York, Routledge, 26-41.  

[3] Mardin applied the political cleavage theory to the first period of 

multi party system in Turkey. He referred to the Republican People‘s 

Party (CHP) as the representative of secular bureaucratic center and to 

the Democrat Party as the representative of religious democratic 

periphery (Mardin, 1973, p. 184-186).  

[4] Turkish constitution states that  ‗everybody who lives in Turkey are 

Turkish citizens‘ 

[5] The AKP was established in 2001 as one of the following parties of 

the FP and came into power in 2002 and won general elections a second 

time in 2007.  

[6] The SP was established in 2001 as one of the successive parties of 

the FP.  

[7] The FP was established in 1997 as a successive party of the RP and 

it was closed by the constitutional court in 2001 because of its actions 
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against the principle of secularism of the Turkish Republic.  

[8] The RP became the main coalition partner in 1995 but party was 

closed by the constitutional court in 1998 because of its actions against 

the principle of secularism of Turkish Republic 

[9] The first wave of World Values Survey was not conducted in 

Turkey and second wave did not include the question measuring our 

dependent variable, therefore excluded from the analysis.  

[10] In the context of the US, it is liberal-conservative dimension. 

[11] Please note that there are other components, modes and 

dimensions of religiosity which has been recognized by the literature. 

However, those components could not be included in the framework of 

this study because of the lack of related variables in the dataset. For 

more information on the dimensions of religiosity as well as 

religiousness in Turkish context please see; Uysal, V. (2006). 

Türkiyede Dindarlik ve Kadin (Religiosity and Women in Turkey). 

Istanbul: Dem Yayinlari. Other sources on the dimensions of 

religiosity: Cornwall, M., Albrecht, S.L., Cunninghan, P.H. & Pitcher, 

B.L. (1986, March). The Dimensions of Religiosity: A Conceptual 

Model with an Emprical Test. Review of Religious Research, 27(3), 

226-244; Lenski, G. E. (1961) The Religious Factor. Garden City, New 

York: Doubleday; Glock, C. Y. (1962). On the study of religious 

commitment. Research Supplement to Religious Education, 57, 98-110; 

Stark, R. and Glock, C.Y. (1968). American Piety: The Nature of 

Religious Commitment. Berkeley: University of California Press; 

Fukuyama, Y. (1961). The major dimensions of church 

membership.Review of Religious Research, 2, 154-161; Faulkner, J. E., 

and De Jong, G. (1966). Religiosity in 5-D: An empirical analysis. 

Social Forces, 45, 246-254; King, M. and Hunt, R. (1969) Measuring 

the religious variable: Amended findings. Journal for the Scientific 

Study of Religion, 8, 321-323; King, M. and Hunt, R. (1972). 

Measuring Religious Dimensions: Studies in Congregational 

Involvement. Dallas: Southern Methodist University. King, M. and 

Hunt, R. (1972). Measuring the religious variable: Replication, Journal 
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R. (1975). Measuring the religious variable: National replication. 

Journal for the Scientific Study of Religion, 14, 13-22; Davidson, J. 

(1975). Glock's model of religious commitment: Assessing some 

different approaches and results. Review of Religious Research, 16, 83-

93; Davidson, J. (1977). Socio-economic status and ten dimensions of 

religious commitment. SSSR 61, 462-485; Mueller, G. H. 1980 The 

Dimensions of Religiosity. Sociological Analysis 41, 1-24; Verbit, M. 

(1970). The components and dimensions of religious behavior: Toward 

are conceptionalization of religiosity. In Hammond, P. and Johnson, B. 

(eds.), American Mosaic: Social Patterns of Religion in the United 

States. New York: Random House, 24-38; Roof, W. C. (1979). 

Concepts and indicators of religious commitment: A critical review, In 
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ÖZET 

İran İslam Cumhuriyeti anayasal yapılanmasında devlet başkanı olan 

cumhurbaşkanı değil, Velâyet-i Fakih makamında bulunan dini ve siyasi lider 

konumundaki Rehberdir. Bu çerçevede İran anayasasının 57. maddesi yasama, 

yürütme ve yargı erklerinin Rehber‟in tahtı nazarında göre yaptığını açıkça 

vurgulamaktadır. Aynı şekilde Rehber‟in yetkilerini belirten anayasanın 110. 

maddesinin birinci fıkrası İran İslam Cumhuriyeti‟nin genel siyaset ve 

stratejisini belirleme, savaş ve barış ilanı, Silahlı Kuvvetlerin üst düzey 

komutanlarının atanması ve azli gibi birçok yetkiyi Rehber‟in uhdesine 

vermektedir. Bu bağlamda Küresel ve Bölge siyaseti açısından büyük öneme 

haiz İran nükleer enerji siyasetini belirleme ve anlamak açısından İran İslam 

Cumhuriyeti‟nin anayasal yapısının anlaşılması son derece önemlidir.  İran 

devleti NPT anlaşmalarını imzalayan bir ülke olarak nükleer enerji ve nükleer 

teknoloji kullanımını kendi ulusal hakkı olarak görmektedir. Avrupa için İran 

ve Şii jeopolitiğinin hâkim olduğu Basra körfezi doğal gaz ve petrolü, 

Rusya‟ya bağımlılığı kırması açısından, hayati öneme sahiptir. Rusya ise 

Basra körfezi ve Ortadoğu bölgesine en etkin çıkış ve bağlantısı İran‟dır. Bu 

durum Amerikan ve Avrupa devletlerinin İran‟a karşı Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyinde etkin ambargo kararı alınmasını ve uygulanmasını çok 

zor hale getirmektedir. Fakat İsrail İran‟ın nükleer güç olma durumunun, 

İsrail‟in kurulduğundan beri karşılaştığı en hayati tehdit olarak ilan etmiş ve 

gerektiği zaman tek taraflı olarak bunu askeri müdahale de dâhil her yolu 

düşüneceğini duyurmuştur. Bu sebeple İran‟ın nükleer enerji siyaseti ve bu 

meselede ortaya koyacağı siyaset ve tutum hem küresel hem de bölgesel açıdan 

stratejik bir öneme sahiptir. 
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Anahtar Kelimeler: İran, Nükleer Enerji Siyaseti, Şii Jeopolitiği 

 

ABSTRACT 

In the political hierarchy of the Islamic Republic of Iran, not the 

president but the religious leader is head of the state. In this context 57th 

article of the constitution of Iran, clearly stresses that the Legislation, 

Executive and the Judiciary branches serve under the supervision of the 

Religious Leader.  

Likewise in the first paragraph of 110th article that determines the 

authority of religious leader, empowers him by authorities such as to 

determine the grand strategy and politics of Islamic Republic of Iran, 

declaration of war an peace, assigment and depose of high rank military 

officials. In this regard to understand and evaluate the nuclear energy politics 

of Iran which is vital for the regional and global politics, comprehension of the 

constitutional structure of Islamic Republic of Iran is so important. The 

Iraninan administration, as a state which ratified NPT agreement, seeks to 

utulize from nuclear energy and technology as her national right. For Europe, 

to reduce the dependency of Russia, oil and natural gas in the Persion Gulf 

that dominated by Shia geopolitics and Iran is crucial. Rusya ise The Iran is 

the strategic reach point of Russia to the Persian Golf and the Middle East.  

This strategic issue prevents the USA and European countries implementing 

embargo to take resolutions and from the Security Council of United Nations.  

But Israel sees nuclear Iran, as an vital threat since the foundation of Israel, 

and declared as if necessary also includes military assault, will take every kind 

of action. Therefore Nuclear energy politics of Iran and political response to 

the issue is crucial for regional and also global politics. 

 

Key Words: Iran, Nuclear Energy Politics, Shii Geopolitic 

 

GiriĢ 

Ġran‘da 1908 yılında Süleyman Mescidi bölgesinde petrolün 

bulunmasıyla (Nasıri, 1380: 77) yirminci yüzyıl jeopolitik dengeleri 

içerisinde Ġran hayati bir önem kazanmıĢtır. 21. yüzyılda da doğal gaz 

ve petrol gibi fosil yakıtların yerine ikame edilecek bir enerji 

kaynağının olmaması bu enerji kaynaklarına sahip ülkelerinin stratejik 

önemini gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu enerji kaynaklarının geçiĢ 

güzergâhı ve emniyetinin sağlanması da jeopolitik unsur açısından en 

az enerjinin kendisi kadar hayati öneme sahiptir. Bu zeminde Basra 
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körfezi dünya doğal gaz rezervinin yüzde 40‘ına ve petrol rezervinin ise 

yüzde 61,5‘ine sahip bir bölgedir. Ġran ise tek baĢına bilinen dünya 

doğal gaz rezervinin 15,5‘ine petrol rezervinin ise 11,5‘ine sahiptir. 

Küresel ısınmanın engellenmesi ve doğal yaĢamın sürdürülmesi için 

temiz enerji kullanması hayati boyut almaya baĢlamıĢtır. Bu çerçevede 

uluslar arası bir irade beyanı olan Kyoto sözleĢmesinden sonra ise 

doğal gazın stratejik önemi daha da artmıĢtır. Rusya Federasyonu, Ġran 

ve Katar dünyanın tespit edilmiĢ doğal gaz rezervlerinin yüzde 55‘ine 

sahiptir. Buna Ortaasya devletleri de eklenince bu oran yaklaĢık yüzde 

70‘e kadar çıkmaktadır. Bu veriler Rusya Federasyonu ve Ġran hattında 

stratejik bir enerji hilali meydana getirmektedir. Uluslar arası enerji 

kurumlarının 2035 öngörülerinde Çin ve Hindistan gibi geliĢmekte olan 

ülkelerinin enerji ihtiyacı Amerika BirleĢik Devletleri ve Avrupa 

ülkelerinden daha fazla olacağı ortaya konmaktadır. Uluslar arası enerji 

kurumu 2030 tahminleri Çin‘in doğal gaz ihtiyacının yaklaĢık 3 katına, 

Hindistan‘ın doğal gaz ihtiyacının ise yaklaĢık 2,5 katına çıkacağını 

ortaya koymaktadır. Bu durum Çin ve Hindistan gibi iktisadi ve askeri 

geliĢimleri hayati derecede dıĢarıdan alınan enerjiye bağlı bu ülkeler 

için Ġran‘ı çok kritik bir konuma getirmektedir.       

Ġran dünyada tek Müslüman ġii devleti olmasıyla ayrı bir 

jeopolitik güce sahiptir. Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Kuveyt, 

Bahreyn, Katar ve Körfez Emirlikleri gibi ülkelerdeki Arap ġii nüfusu 

üzerinde gün geçtikçe artan bir etkiye sahip olmaktadır. Bu ülkelerde 

yönetimlerden dıĢlanan ġii nüfus doğal olarak Ġran‘ı kendi hamisi 

olarak görmeye baĢlamaktadır.   

 

Ġran Ġslam Cumhuriyeti Egemenlik AnlayıĢı Velâyet-i 

Fakih 

Ġran Ġslam Cumhuriyeti anayasal yapısı Humeyni‘nin Ġslami 

hükümet anlayıĢı olan Velayet-i Fakih kavramına dayanmaktadır (Ġran 

Anayasası GiriĢ Bölümü). Bu çerçevede bu kavram iyi bilinmeden Ġran 

DıĢ Siyaseti esaslarını ve karar alma sürecini tam olarak anlamak 

mümkün değildir.  Ġran Ġslam Cumhuriyetinde Gaybet döneminde 

ümmet (Müslümanlar) üzerindeki Velayet (siyasi yönetim)  yetki ve 

hakkının Velayet-i Fakih‘de olduğu anayasanın 5. maddesinde açıkça 
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belirtilmektedir. Ġran Ġslam Cumhuriyeti‘nin en yüksek makamı ve 

Velayet yetkisine sahip Rehber aynı zamanda Ġran devlet baĢkanı 

konumundadır (Ġran anayasası 113. madde).   Ġran siyasi rejiminde 

mutlak yetki ve güç Velayet makamındaki Rehber‘dedir. Ġran 

anayasasının 57. maddesi bunu ―yasama, yürütme ve yargının 

Rehber‘in görüĢü altında görev yaptığını‖ açıkça vurgulamaktadır.  Bu 

bağlamda Ġran hükümetinin baĢı konumundaki CumhurbaĢkanı
*
 

Rehber‘in belirlediği genel strateji çerçevesinde siyasetleri 

uygulamaktadır (110. madde birinci fıkra). Yürütme gücü Rehber‘e ait 

ve bu CumhurbaĢkanlığı ve hükümet eli ile icra edilmektedir (Madde 

6). Ġran Silahlı Kuvvetleri BaĢkomutanı da CumhurbaĢkanı değil 

Rehber‘dir (Madde 110, Fıkra 4). Aynı Ģekilde siyasi sistemin iyi bir 

Ģekilde iĢleyip iĢlemediğini denetleme görevi de Rehber‘e aittir (Madde 

110 Ġkinci fıkra). Yasama, yürütme ve Yargı arasında bir yetki 

karmaĢası çıkarsa bunu çözmek de yine Rehber‘in uhdesi altındadır 

(Madde 110. Yedinci fıkra). Rehber, yasama ve yürütme üzerinde de 

çok etkin bir konuma sahiptir.  

Ġran‘ın en önemli kurumlarından olan Koruma Konseyi (ġuray-

ı Nigehban)  Ġslam ġurasından
*
 çıkan yasaların Ġslam ahkâmlarına ya da 

anayasaya uygunluğunu denetler (Madde 91) ve anayasayı yorumlama 

yetkisine sahip tek kurumdur (HaĢimi: s.249, 1380)  Koruma Konseyi 

onaylamadan hiçbir kanun resmiyet kazanamaz (Madde 93). Bu 

konseyin üyelerinin yarısı Rehber tarafından atanmaktadır (Madde 91). 

Bu durumda Rehber‘in Ġran Yasama Meclisinde etkin bir denetimi 

bulunmaktadır.  Fakat burada üzerinde durmamız gereken nokta bazı 

Batılı çalıĢmalarda Ġran Anayasal yapı içerisindeki güç dağılımı tam 

olarak algılanamamaktadır. Rehber‘in sistem içerisindeki 

konumlandırılması yanlıĢ yapılmaktadır (De Boer, 2009: 37). 

Diğer etkin bir anayasal kurum olan Ġran Milli Güvenlik 

Yüksek Kurulu CumhurbaĢkanı baĢkanlığında toplanmakta amacı ise 

egemenliği, toprak bütünlüğünü ve Ġslam devrimini korumaktır (Ġran 

Anayasası 176. madde). Bu kurum toplantılarına da Rehber‘in 

temsilcisi katılır ve çalıĢmaları denetler. Ġran anayasasında esas 

itibariyle DıĢ iĢleri bakanlığından ne karar alıcı ne de yetkili bir icracı 

olarak bahsedilmemektedir. DıĢ iĢleri bakanı diplomatları ve 
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görevlilerin çalıĢmalarını denetlemekte ve dıĢ temsilciliklerden gelen 

istihbari bilgileri gerekli kurumlara ve kiĢilere iletmektedir (Maleki, :7).  

Ġran Ġslam Cumhuriyeti siyasi tanımlaması Merdumsalar-i Dini 

(Dini Demokrasi) olarak ifade edilmektedir (HaĢimi, 1380: 3,4). 

CumhurbaĢkanı halk tarafından dört yıllığına seçilmekte ve kendisi 

bakanlar kurulunu Ġran Meclisi‘nin onayından sonra atamaktadır. 

Bakanlar kurulu doğrudan Meclis‘e karĢı sorumlu olmakta bu sebeple 

bakanlar hükümet kurulurken tek tek Meclis‘ten onay almak 

durumundadırlar. Seçimlerin denetimi ve Milletvekillerin yeterlilik 

değerlendirmesi
*
 üyelerinin yarısını Rehber‘in atadığı Koruma Konseyi 

tarafından belirlenmektedir. Bu durum yine Meclis yapısı oluĢurken 

Rehber‘in yasama erki üzerinde dolaylı olarak etkin bir konuma 

getirmektedir.   

 

Ġran Nükleer Enerji Siyaseti 

Ġran‘ın nükleer enerji çalıĢmaları 1970‘li yılların baĢında 

Amerikalılı Ģirketlerin yardımı ile baĢlamıĢtır (Kile, 2005:2). Daha 

sonra Tahran Üniversitesi bünyesinde kurulan Emiramad nükleer 

araĢtırma reaktörünün Amerikan Ģirketi tarafından kurulmuĢtur 

(Cordesman, Hashim, 1997: 296). Devrim öncesi Ġran ve Amerikan 

yönetimleri arasında Ġranlı mühendis ve teknisyenlerin nükleer 

teknoloji üzerine eğitimini de kapsayan geniĢ içerikli ikili anlaĢmalar 

imzalanmıĢtır (Garibabadi, 1386: 86). Fakat devrim sonrası süreçte 

Amerikan, Alman ve Fransız
*
 hükümetleri Ġran ile olan nükleer 

iĢbirliğine son vermiĢlerdir. Ġran önce Pakistan (1987) ve Çin (1990) ile 

nükleer teknoloji alanında iĢbirliği ve eğitim anlaĢmaları imzalamıĢ 

fakat o dönem Amerikan yönetiminin baskısı ile bu anlaĢmalar 

uygulanamamıĢtır. Sonraki dönemde Rusya ile 1995 yılında devrim 

öncesi Alman Siemens Ģirketinin baĢlattığı fakat devam etmediği, 

BuĢehir‘e Nükleer reaktör kurulması için anlaĢma imzalamıĢtır 

(Nadirpur, 1386: 137).  

Amerikan yönetimi ise bunun ilerde nükleer silah elde 

edebileceği için engellemeye çalıĢmaktaydı. Burada önemle 

vurgulanması gereken nokta Ġran Nükleer enerji meselesinin uluslar 

arası iliĢkiler alanında nevi Ģahsına (sui generis) bir hal olmasıdır. 
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Özellikle soğuk savaĢın bitimiyle Amerikan yönetimi kendine açıkça 

meydan okuyan devletleri Asi Devletler (Rogue States) olarak ilan 

etmiĢ (Chubin, 2006: 2) ve bunların baĢında ise Ortadoğu‘daki 

Amerikan ve Ġsrail karĢıtı direniĢ hareketlerini desteklediği için Ġran 

gelmektedir. 11 Eylül 2001 yılında Amerikan Ticaret kulelerine 

saldırıların ardından Amerikan yönetimi Terörizm‘e karĢı savaĢ ilan 

ettiğini açıklamıĢtır. Bu süreçte Batı için temel güvenlik algısı terörist 

grupların Amerikan yönetiminin asi devletler ilan ettiği Ġran, Kuzey 

Kore gibi devletlerden kitle imha silahı elde etme kaygısı olmuĢtur. 

Amerikan yönetimi Ġran‘ın nükleer çalıĢmasının ilerde nükleer silah 

yapma ihtimali bulunduğu için karĢı çıkmaktaydı (Kile, 2005: 3). Bu 

sebeple Amerikan yönetimi NPT anlaĢması çerçevesinde tüm taraf 

devletlerin sahip olduğu hakların Ġran‘a karĢı uygulanmasını 

istemiyordu (Skootsky, 1995: 3).  

Amerikan merkezli bir sivil toplum örgütü 2002 yılında Ġran‘ın 

uranyum zenginleĢtirdiği merkezlerin uydu resimlerini yayımladı 

(Pikaev, 2009: 23). Bunun üzerine Amerikan yönetimi Ġran‘ın Uluslar 

arası Atom Enerjisi Kurumu‘nun güvenlik anlaĢmalarını ihlal ettiğini 

ve önceden ilan etmeden yeni nükleer merkezler inĢa ettiğini iddia etti. 

Ġran daha önce tüm merkezlerini olası bir saldırı ve istihbari güvenliği 

açısından açmamıĢtı. Fakat o dönem oluĢan jeopolitk hassasiyet sonucu 

Ġran tüm tesislerini Uluslar arası Atom Enerjisi Kurumu denetçilerine 

açmaya karar verdi. Aynı zamanda Rusya ile kullanılmıĢ nükleer 

yakıt‘ın Rusya‘ya iadesi üzerine ikili bir anlaĢma imzaladı. Buradaki 

amaç bu nükleer yakıttan nükleer silah yapılmasını gibi bir niyetlerinin 

olmadığının Ġran yönetimi tarafından ortaya konmasıdır.  

NPT anlaĢmasının dördüncü maddesi, nükleer teknolojiye sahip 

devletlerin barıĢçıl amaçlarla nükleer enerji ve teknolojiden 

yararlanması için destek verilmesini ve iĢbirliği yapılmasını 

belirtmektedir. Ġran ise nükleer enerji kullanmasının ve elde etmesinin 

kendisinin Uluslar arası hukuktan gelen ve NPT anlaĢmasına taraf olan 

bir ülke olarak doğal hakkı olarak kabul etmektedir. Ġran için nükleer 

enerji kullanımı kendi enerji tüketiminin hızla artması ve petrol ve 

doğal gelirlerinin uzun vadede korunması için stratejik bir öneme 

sahiptir. Bu durum Ġran enerji güvenliği için hayati kabul edilmektedir 
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(Ferdahi, 1389: 9). Aynı Ģekilde Ġran Kitle Silahları Konvansiyonu, 

Biyolojik ve Kimyasal Silahlar Komisyonu gibi uluslar arası 

silahsızlanma antlaĢmalarına da taraftır. Alman, Fransız ve Ġngiliz dıĢ 

iĢleri bakanlarının da katıldığı Sa‘dabad Uyumu olarak bilinen antlaĢma 

ile Ġran tek taraflı olarak Ġran‘ın savunma doktrininde nükleer silahlara 

yer olmadığını ilan etmiĢtir (Merkez-i Tahkikat-ı Istratejik, 1385: 330). 

Buna ek olarak Ġran Uluslar arası Atom Enerjisi Kurumunun kapsamlı 

denetim anlaĢmasını da 18 Aralık 2003 tarihinde imzalamıĢtır (Balouji, 

2005: 76). Bu anlaĢma ile artık Uluslar arası Atom Enerjisi Kurumu 

yetkilileri haber vermeden ve nükleer tesisler dıĢında da gerekli 

gördükleri yerleri denetleyebilecekti. Avrupa Birliği üçlüsü olarak ifade 

edilen Almanya, Ġngiltere ve Fransa devrim sonrası tamamen 

kaybettikleri Ġran enerji piyasasına büyük ilgi göstermekteydi. Bunun 

diğer stratejik hedefi ise Avrupa‘nın giderek artan doğal gaz ihtiyacı ve 

Rusya‘ya bu oranda artan bağımlılığın kırılması idi.  

Ġran Avrupa Birliği arasındaki nükleer görüĢmeler Ġran için 

önemli taktiksel unsurlar içermekteydi. Öncelikle o dönem içerisinde 

Amerikan yönetiminin saldırgan söylemi ve Irak ve Afganistan iĢgali 

Ġran güvenliği için yakın tehdit oluĢturuyordu. Ġran Avrupa Birliği 

görüĢmelerinde her Ģeyden önce zaman kazanmıĢtı. Bu süreçte olası bir 

askeri saldırıdan korunmayı planlıyordu. Diğer önemli bir etken de Ġran 

yönetiminin, Avrupa Birliği‘ni Amerikan yönetimine hem bir denge 

unsuru olarak kullanmakta hem de Amerikan hükümeti ile 

görüĢmelerinde bir aracı olarak görmekteydi. Fakat Amerikan yönetimi 

Ġran‘ın uranyum zenginleĢtirme sürecinden tamamen vazgeçmesini 

bunun karĢılığında Ġran üzerindeki ambargoların kaldıracağını 

öneriyordu. Aynı Ģekilde Amerikan yönetimi Ġran‘ın Dünya Ticaret 

Örgütü‘ne üyeliğini de veto etmeyeceğini açıklamıĢtı. Amerikan 

yönetimi ve Avrupa Birliği bu süreçte Ġran‘ın uranyum zenginleĢtirme 

faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunda birleĢmiĢlerdi.  

Hatemi dönemine rastlayan bu süreçte temel hedef Ġran‘ın 

Uluslar arası hukuktan doğan ve NPT anlaĢması gereği barıĢçıl amaçlar 

ile nükleer teknolojiye sahip olunması idi. bu çerçevede Hatemi 

yönetimi o süreçte geçici olarak uranyum zenginleĢtirmesini durduğunu 

açıklamıĢtı. Bundaki amaç, NPT anlaĢmasının dördüncü maddesi gereği 
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anlaĢmaya taraf nükleer teknolojiye sahip ülkelerin Ġran‘a gerekli bilgi 

ve donanım transferinin sağlanması idi. Ahmedinejat hükümeti Ġran‘ın 

NPT anlaĢmasının tüm gereklerini yerine getirdiğini fakat Batılı 

devletlerinin ise hiçbir Ģekilde sorumluluklarını yerine getirmediklerini 

açıkladı. Ahmedinejad ise kendi hükümet programında artık her ne 

pahasına olursa olsun nükleer enerji çalıĢmalarına devam edileceği 

belirtiyordu (Merkez-i PejuheĢ ve Esnad-ı Riyaset-i Cumhur, 1386: 11). 

Ahmedinejat artık sadece uluslar arası kurumlar ile ve sadece uluslar 

arası hukuk ve anlaĢmalar çerçevesinde ülkeler ile görüĢeceklerini ilan 

etti. Bu Hatemi dönemi baĢlayan Avrupa Birliği ülkeleri ile baĢlayan 

görüĢmelerin durması anlamına geliyordu. Hükümet programı içinde 

aynı Ģekilde bundan sonra hiçbir Ģekilde Ġran Milli Menfaatlerinin 

baĢka ülkeler ile müzakere konusu yapılmayacağı belirtilmekteydi 

(Merkez-i PejuheĢ-i Riyaset-i Cumhur, 1386a: 8).  

Ġran CumhurbaĢkanı Ahmedinejat 17 Eylül 2005 tarihindeki 

BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuĢmada NPT 

anlaĢması içerisinde Ġran‘ın uranyum zenginleĢtirme hakkı olmasına 

rağmen diğer üye ülkelerden farklı tutum sergilendiğini açıklamıĢtır 

(Garibabadi, 1386: 118). Bu konuĢma yeni hükümetin nükleer enerji 

anlayıĢını ve siyaseti ortaya koymakta idi. Bundan sonra uluslar arası 

hukuk ve anlaĢmalardan doğan Ġran‘ın barıĢçıl amaçlar ile nükleer 

teknolojiden istifa etmesi tartıĢmaya açık bir konu değildi.  Ġran en üst 

seviyeden Rehber Ali Hamaney tarafından Ġran‘ın nükleer silah peĢinde 

olmadığını ve nükleer teknoloji konusunda gelecek tehditleri boyun 

edilmeyeceği ilan ediliyordu (Garibabadi, 1386: 99). Rehber daha 

sonraları birçok vesile ile yaptığı konuĢmalarda Ġran‘ın nükleer 

teknolojiye sahip olmasının Ġran Ġslam Cumhuriyeti için stratejik 

zorunluluk olduğunu vurgulamıĢtır.  

Avrupa Birliği Troykası (Almanya, Fransa ve Ġngiltere) ise 

Ahmedinejad yönetimine eğer nükleer konuda Ġran yönetimi ile 

uzlaĢılamaz ise konunun BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyine 

intikal ettirileceğini ilan ettiler. Bunun üzerine Uluslar arası Atom 

Enerjisi Kurumu Ġran Nükleer dosyasını 27 Eylül 2005 tarihinde 

BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyine açık tarihli olarak gönderilmesi 

için görüĢmelere baĢladı. Fakat Avrupa Birliği Troykası olarak bilinen 
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Almanya, Fransa ve Ġngiltere kendileri ile değil artık Ġran yönetimi ile 

görüĢmelerin doğrudan Avrupa Birliği kurumları ile yapılmasını istedi. 

Bu çerçeve Ġran ile Ocak 2006 tarihinde yeniden baĢlanmasına karar 

verildi. Bundaki amaç Amerikan yönetiminin bu ülkeler üzerindeki 

baskıyı azaltmak ve Ġran‘a Avrupa‘da bu konuda ortak tavır olduğunun 

ortaya konması idi. Fakat Ahmedinejat hükümeti‘nin cevabı ise önceki 

Ġran hükümetinin tek taraflı olarak durduğu uranyum zenginleĢtirme 

süreci tekrar baĢlatmak oldu. Bu durum karĢısında görüĢmeler 

baĢlamadı ve Uluslar arası Atom Enerjisi Kurum Yöneticiler Konseyi 

Ġran nükleer dosyasını 4 ġubat 2006 Tarihinde BirleĢmiĢ Milletler 

Güvenlik Konseyine gönderdi. Bunun üzerine Ahmedinejad hükümeti 

artık ek güvenlik protokollerinin uygulanmayacağını mühür ve 

kameraların kaldırılmasını istedi. Hemen ardından ise Natanz nükleer 

tesisinde uranyum zenginleĢtirilmesi çalıĢmalarına baĢlandığını ilan 

etti.  

Bunun üzerine Amerikan yönetimi 2006 yılı Mayıs ayında, 

devrim sonrası kesinlikle kabul etmediği, Ġran ile belli Ģartlar sağlanırsa 

doğrudan görüĢebileceğini ilan etti. O süreçte Ġran ve BirleĢmiĢ 

Milletler Güvenlik Konseyi daimi 5 üyesi (A.B.D., Almanya, Ġngiltere 

ve Çin) ile beraber Almanya‘nın temsilcileri  görüĢmelere baĢladı. Bu 

Ġran diplomasisi için önemli bir baĢarı kabul ediliyordu. Her ne kadar 

Amerikan yönetimi Ġran‘a karĢı tüm bu devletlerin birlik olduğu havası 

yaratmak istese de, Rusya ve Çin‘in Ġran konusundaki tavırları Ġran‘ın 

lehine bir durum ortaya çıkarmaktaydı. Bu dönemde Amerikan 

yönetimi ve Avrupa Birliği‘nin etkin çıkması sebebiyle 31 Temmuz 

2006, Ġran‘ın tüm uranyum faaliyetlerini durdurması yoksa ―gerekli 

tedbirlerin‖ alınması ifadesiyle 1696 sayılı Güvenlik Konseyi kararı 

çıktı. Bu kararı Ġran hükümeti açık bir dille kabul etmediğini ilan etti. 

Fakat Rusya ve Çin‘in etkin ambargo uygulamaktan kaçınması daha 

sonra alınacak Güvenlik Konseyi kararlarının Ġran konusunda 

uygulanamamasının en önemli sebebiydi. Rusya, Ġran‘ın 15 yıldır 

nükleer teknoloji konusunda en önemli ortağı idi. BuĢehir‘deki nükleer 

reaktörde yaklaĢık 1000 Rus mühendis çalıĢmaktaydı. BuĢehir 

reaktör‘ünün bitirilememesi Amerikan yönetiminin Rusya‘ya 

baskısından dolayı olduğu düĢünülse de Ġran için bu durum taktiksel 
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üstünlük sağlamaktadır. Ġran, BuĢehir nükleer reaktörüne olası 

Amerikan veya Ġsrail saldırısına karĢı burada aileleriyle beraber kalan 

Rus mühendisler bir nevi kalkan görevi ifa etmekteydi.  

Daha sonraki süreçte Ġran aleyhine çıkan 1737,1747, 1803, 

1929 sayılı Güvenlik Konseyi kararlarının Rusya ve Çin‘in Ġran ile olan 

stratejik iĢbirliği dolayısı ile tam anlamıyla uygulamak mümkün 

olmamaktadır. Buna ek olarak Ġran‘ın bölgede artan etkisi Ġngiltere ve 

Almanya gibi devletler bölgedeki siyasetleri açısından doğrudan Ġran 

ile çatıĢmaktan kaçınmaktadırlar. Özellikle son günlerde Arap 

devletlerinde ortaya çıkan halk hareketleri Ġran‘ın bölgede etki ve 

söyleminin daha da artmasına sebep olmaktadır. Basra körfezindeki ġii 

çoğunluk Ġran‘a karĢı yapılacak bir müdahale ya da çatıĢma halinde bu 

kritik bölgede kargaĢanın artmasına sebep olabilecektir.  

Batı‘nın Ġran ile olan iliĢkilerinde değerlendirmesi gereken 

diğer önemli unsur ise Ġsrail yönetimidir. Ġsrail ise Ġran‘ın nükleer güç 

olmasını kendi güvenliği için hayati tehdit olarak görmektedir. Hatta 

Ġsrail askeri istihbaratı MOSSAD eski direktörü Efraim Halevy ―Ġran‘a 

Ģimdi saldırmanın Ġsrail için önümüzdeki yüz yılı kurtarmak‖ olduğunu 

düĢünmektedir (Adler, 2009: 48). Buna göre eğer Ġran‘ın nükleer güç 

olmasına izin verilir ve Ġsrail buna sessiz kalırsa kendi sonunu 

hazırlaĢmıĢ olacaktır. Fakat Ġsrail‘in Ġran nükleer tesislerine saldırısı 

küresel çapta bir kaosun doğmasına sebep olabilecektir. Ġsrail‘in kendi 

güvenliği için önerilen görüĢler arasında NATO‘ya alınması ya da 

kendi güvenliğini kendisinin sağlaması gerektiğini düĢünmektedir 

(Adler, 2009: 50). Buna göre Amerikan yönetimi ya Ġran‘ın nükleer 

tesislerini kendisi vuracak ya da Ġsrail‘e bunu yapması için yeĢil ıĢık 

yakacaktır (Kam, 2010: 141). Fakat Ġsrail‘in Ġran‘a böyle bir askeri 

saldırı sonucu baĢarı elde etme Ģansı çok azdır. Böyle bir saldırıdaki 

temel hedef Ġran‘ın nükleer güç kapasitesini ortadan kaldırmak ya da 

nükleer güç olmasını uzun bir süre engellemektir. Ġran‘ın nükleer 

tesislerinin Ġran‘ın tümüne dağıldığını ve bazılarının yer altı 

sığınaklarında olduğu bilinmektedir. Böyle bir askeri saldırının geniĢ 

kapsamlı bir saldırıya dönüĢmesi kuvvetle muhtemeldir. Fakat Ġran 

yönetimi böyle bir saldırı karĢısında NPT anlaĢmasından çıkacaklarını 

ve doğrudan cevap vereceklerini ilan etmiĢtir.  
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Sonuç  

Ġran, dünya enerji raporlarına göre dünyada ispatlanmıĢ petrol 

rezervlerinde dünyada ilk üçte olduğu belirtilmektedir. Fakat Ġran 

ekonomisinde doğal gaz ve petrol üretimi ve tüketimi arasındaki fark 

hızla açılmaktadır. Ġç tüketimin hızla artması, alt yapı ve teknolojik 

yetersizlik sebebiyle yeterince üretim yapılamaması bu durumun temel 

etkenlerinin baĢında gelmektedir. Ġran tesislerinin yetersizliği sebebiyle 

rafine petrol ithal edecek durumdadır. Doğal gaz üretiminin büyük bir 

bölümü iç tüketimde kullanılmaktadır. Ġran‘ın elektrik ihtiyacı senede 

yaklaĢık yüzde 10 oranında artmaktadır. Buna ek olarak Ġran ekonomisi 

için petrol ve doğal gaz ihracı bugün içinde hayati önemini 

korumaktadır. Ġran bazı dönemlerde OPEC petrol üretim kotalarını bile 

karĢılayamamaktadır. Bu esaslar üzerine Ġran için nükleer enerji ve 

teknolojiden istifade etmek rejim için stratejik ve hayati bir hedeftir.  

Ġran Ġslam Cumhuriyeti egemen anlayıĢı Nükleer Enerji 

meselesini kendi için Batı‘ya karĢı meydan okumanın bir aracı olarak 

görmektedir. Bu çerçevede Uluslar arası hukuktan doğan haklarının 

ihlali olarak gördüğü baskılara karĢı son noktaya kadar karĢı konulacağı 

ifade etmektedir. Batı ise Ġran‘ın orta doğudaki Batı hegemonyasına 

meydan okuyan söyleminin stratejik olarak kendi menfaatlerini tehdit 

ettiğine inanmaktadır. Bölgede Amerikan ve Ġsrail karĢıtı siyasi ve 

askeri mücadele yürüten tek Müslüman devlet olan Ġran, Amerika veya 

Ġsrail ile olası bir çatıĢmada bölge kamuoyundaki desteğinin Ģiddetle 

artması kuvvetle muhtemeldir.  Çin ve Hindistan‘ın, önümüzdeki 30 

yılda Ġran doğalgazına olan hayati ihtiyaçları Ġran‘ın stratejik olarak en 

önemli teminatlarından biridir. Ġran önümüzdeki süreçte taktiksel geri 

adımlar atsa da stratejik hedeflerinde nükleer enerji ve teknoloji sahip 

olması konusunu kuvvetle muhtemel dıĢ siyaset esaslarında tartıĢma 

konusu yapmayacaktır.  
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ÖZET 

Soğuk Savaştan galip çıkan ABD, tek kutuplu dünyada 

hükümranlığını sürdürebilmek için Körfez bölgesini tamamen kontrol etmek 

istemektedir. Bölgeye yönelik Türkiye ve ABD politikaları 1 Mart Tezkeresine 

kadar parelellik göstermiştir. Tezkereden sonra ise özellikle Kuzey Irak‟a 

yönelik Türkiye ve ABD politikalarında belirgin bir ayrışma mevcuttur. Perde 

arkasında ABD tarafından desteklenen federasyona müteakip bir Kürt Devleti 

oluşumu Türkiye tarafından engellenmeye çalışılmaktadır. Neticede bu 

çalışmada; Kuzey Irak‟taki yapılanma ve gelecekte alabileceği şekle yönelik 

Türkiye‟nin genel olarak Irak ve özelde Kuzey Irak bölgesine yönelik dış 

politika yaklaşımları incelemeye tabi tutulmuştur. 

   

 Anahtar kelimeler: Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Federasyon, 

Kerkük, Kuzey Irak, Partiya Karkiya Kurdistan (PKK), Petrol, Türkiye  

ABSTRACT 

Having been victorious on the Cold war, the USA was tend to carry 

on its sovereignty in the unipolar world in order to control completely the Gulf 

region. The Turkish and American policies related to region have showed a 

parallelism until the 1 March Discharge. But after the discharge, the policies 

of Turkey and the USA connected with North Iraq has got seperated. The 

stipulation of a Kurdish state through the USA supported Federation was tried 

to be impeded by Turkey behind the scenes. In this study, the Turkish policies 

with regard to the structuring in Northern Iraq and its possible future form 

eventually have been examined in the framework of Turkey‟s Iraq politics in 

general and Turkey‟s Northern Iraq politics in particular. 

 

Keywords: United States of America (USA), Federation, Kerkuk, 

Northern Iraq, Partiya Karkiya Kurdistan (PKK), Oil, Turkey 
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GiriĢ 

 Türkiye, XX nci yüzyılın son çeyreğini, toprak ve ulus 

bütünlüğünü, kuruluĢ felsefesini ve dayandığı temelleri koruma 

mücadelesiyle geçirdi. Temelleri 1978 yılında atılan bölücü terör örgütü 

eylemlerine 1984 yılında baĢladı. Örgüt zaman içerisinde siyasi 

oluĢumları da yapılandırarak ülkeyi tehdit etmese de kaynakların bir 

bölümünün bu soruna aktarılmasına sebebiyet verdi. Bütün bu 

geliĢmelerin, Atatürk‘ün, dünyaya örnek bir Ulusal KurtuluĢ SavaĢıyla 

çoklu etnik ve dini yapılı Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun yıkıntıları üzerinde 

yükselttiği demokratik-laik bir ulus devlet olan Türkiye Cumhuriyeti‘ne 

karĢı bir duruĢ niteliği açıktır. 

 ÇalıĢmanın ana konularına geçmeden önce, Kürtçülük 

harekâtının dört aĢamalı yol haritasını belirtmekte fayda var. Birinci 

aĢamada, bulundukları ülkede Kürt gerçeğinin kabul ettirilmesi ve Kürt 

toplumuna özerklik sağlanması; ikinci aĢamada, bulundukları ülkelerde 

özerk bir idare kurulması;  üçüncü aĢamada, bulunan ülkelerde bağımsız 

kürt devleti kurulması; dördüncü aĢamada, Türkiye, Irak, Ġran ve 

Suriye‘de Kürt devletlerinin birleĢtirilerek Bağımsız Büyük BirleĢik 

Kürdistan Devletinin kurulmasıdır. 

 Türkiye-ABD Ekseninde Kuzey Irak Sorunu inceleyen bu 

çalıĢmada genel olarak Türkiye‘nin Irak Politikası ve özel olarak 

Türkiye‘nin Kuzey Irak YaklaĢımı ele alınmıĢtır.                                                                         

Bu çalıĢmayı Ģekillendiren üç ana parametre bulunmaktadır. 

Birincisi, mevcut karar mekanizmalarındaki kiĢi ve kurumların konu ile 

ilgili beyanları; ikincisi, konunun güncel olmasından dolayı yerli ve 

özellikle yabancı gazetelerin konu ile ilgili makale yazıları ve üçüncüsu 

ilgili kitaplar ve haber ajanslarından elde edilen bilgiler harmanlanarak bu 

çalıĢma hazırlanmıĢtır.  

  

Türkiye‟nin Genel Olarak Irak Politikası ve Kuzey Irak 

Bölgesine YaklaĢımı 

Türkiye’nin Irak Politikası 

30 Haziran 1915 tarihinde Ġngiliz Hükümetine verilen bir 

raporda ―Osmanlı Devletinin parçalanmasının, Ġngiliz çıkarları 

açısından daha uygun olacağı belirtiliyor, ama eğer parçalanacaksa, 
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paylaĢımın savaĢ öncesinde belirlenen etkinlik alanları dikkate alınarak 

yapılması öneriliyordu. Buna göre, Ġngiliz etkinlik alanı ġam‘ın 

güneyinden baĢlayıp Zor –   Zaho – Revandiz üzerinden Ġran sınırına 

ulaĢacak hattın güneyini içine almalıydı. Bu sınır belirlenirken, 

Ġngiltere‘nin Hindistan yolunun güvenliğiyle ilgili stratejik çıkarları, 

savaĢ öncesinde kurduğu ticari iliĢkileri ve petrol kaynaklarıyla 

bağlantılı ekonomik çıkarları ve Arap nüfusun denetlenmesiyle 

bağlantılı siyasi çıkarları ele alınmıĢtı‖(Kaymaz, 2003: 17). Rapora 

göre, paylaĢım gerçekleĢirse Mezopotamya her ne pahasına olursa 

olsun Ġngiltere‘nin kontrolünde olmalıydı. 

I. Dünya SavaĢı sonrası Wilson tarafından ortaya konan ulus 

devlet, yani böl, parçala, yönet stratejisinin günümüzdeki uygulaması, 

bölge ülkelerinin etnik ve mezhepsel olarak parçalanması olarak 

nitelendirebiliriz. Önce Irak, sonra Ġran, diğer ortadoğu devletleri ve 

halkanın sonunda Türkiye olma olasılığı vardır. Irak‘taki bir 

parçalanma bölge ülkeleri için ister istemez bir domino etkisi 

gösterecektir.  

En çok telaffuz edilen senaryo Irak‘ın üçe bölünmesidir. Buna 

göre Irak; Kuzey Kürt, Güney ġii ve Merkezi bir yönetim olarak üçe 

bölünecektir. ABD açısından bakılınca bu senaryonun parametreleri 

mevcut değildir. Eğer Irak bölünecekse 3‘e değil 2‘ye bölünmesi 

gerekir, Kuzey Irak ve Güney Irak. Çünkü Ġran dıĢında bir ġii devleti 

kurulursa bu diğer ġii‘leri tetikler ki teorik olarak Pers Devletinin yolu 

açılmıĢ olur. Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral YaĢar Büyükanıt, bu 

konuda Türkiye'den gelen en sert ve en önemli açıklamayı yaptı. 

Büyükanıt, "Eğer Amerikalılar Ġran'ın coğrafi ve siyasi açıdan, 

sınırlarına yahut -Ġsrail'e iĢaretle- müttefiklerinin sınırlarına kadar 

geniĢlemesini ve onlarla komĢu olmasını istiyorlarsa, o zaman Irak'tan 

çekilmeyi veya Irak'ı bölmeyi düĢünebilirler" dedi (El Hayat Gazetesi, 

2006). ABD Osmanlıların Mezopotamya'da hüküm sürdükleri 

dönemlerde ġiiler ile Kürtleri daima ayrı idare altında tuttuklarını 

dikkate alacaktır (Sturmer, 2007).  

Türkiye‘nin politikalarını belirleyen insanların, Osmanlı 

Ġmparatorluğunun 19 ncu yüzyılını çok iyi kavramıĢ olmaları gerekir ki 

olaylar aynı olmasa bile benzer oldukları göz önüne alınarak çözümler 
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üretebilsinler. Tarihsel çözümlemeler yapılmadan, bölge gerçekleri 

dikkate alınmadan yapılan planlar, baĢarısızlığa bir bakıma 

mahkûmdurlar. 

Maalesef Irak‘ın parçalanması çok fazla gündeme 

getirilmektedir. Örneğin, DıĢiĢleri Bakanı Abdullah Gül; Irak küçük bir 

Ortadoğu. Her defasında tüm muhataplarımıza açıkça Ģunu söyledik, 

Irak‘ın bölünmesi ülkede Ģimdikinden daha büyük kaos yaratır. Bu 

kaos sadece Irak‘la kalmaz tüm bölgeyi kapsar, dolayısıyla dünya 

barıĢıda ciddi Ģekilde tehlikeye girer. Biz Ģu görüĢteyiz Irak bir 

Yugoslavya gibi olmaz. Çünkü Irak‘ın komĢuları Irak‘ın Yugoslavya 

gibi bölünüp parçalanmasını istemiyor (Gül, 2006), Ģeklinde beyanat 

vermesi parçalanmanın olasılık olarak ne kadar yüksek olduğunu 

göstermektedir. 

Türkiye; merkezi hükümeti olan ve toprak bütünlüğünü 

koruyan bir Irak‘ı tercih etmektedir. Ankara Irak‘a iliĢkin diğer sorunlu 

konularında BirleĢmiĢ Milletler çatısı altında çözülmesini talep 

etmektedir (Aras, 2004: 172).   

Türkiye,  her zaman,  Irak‘ın kalıcı barıĢa ulaĢması için toprak 

bütünlüğünün ve ulusal birliğinin korunmasını ve doğal kaynaklarının 

Irak halkının tümünün zenginliği ve malı olarak kalmasını 

savunmuĢtur. Bu kaynaklar hiçbir Ģekilde nüfus gruplarına göre 

paylaĢtırılmamalıdır. Türkiye Irak‘ta, halkın tümünü temsil eden ve 

onlara karĢı sorumlu, komĢularıyla barıĢ içinde yaĢayan bir rejim 

görmek istemektedir. Irak‘ın siyasi sisteminin ne olacağına Irak 

halkının tümünün katılım ve rızasıyla karar verilmelidir. Türkiye, 

ancak bu temel ilkelere tam anlamıyla saygı gösterildiği takdirde 

Irak‘ın istikrarlı, müreffeh, kendi içinde ve komĢularıyla barıĢ içinde 

bir ülke olabileceğini düĢünmektedir. Türkiye, dost ve müttefikleriyle 

birlikte bu amaca yönelik çabalara katılmaya kararlıdır ve Irak halkının 

tüm kesimlerini kucaklamaya devam edecektir. 

Türkiye Yeni Irak Ġdealine Bağlı makalesinde Türkiye 

BaĢbakanı; Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğünü koruma konusunda son 

derece kararlıdır ve Washington'un da bu hayati konuya aynı derece 

hassasiyet göstermesinden dolayı memnunuz. Türkiye aynı zamanda 

Irak'ın doğal kaynaklarının merkezi hükümetin kontrolü altında olması 
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gerektiği konusunda da kararlıdır. Bu, Batı piyasalarına güvenli ve 

istikrarlı enerji arzının tek yoludur (Erdoğan, 2006), Ģeklinde ifade 

etmiĢtir. 

  

Türkiye‟nin Kuzey Irak YaklaĢımı 

Osmanlı imparatorluğunun sınırları içerisinde yüzlerce yıl 

Türklerle birlikte yaĢayan kürtlerden bir kısım unsur Wilson prensipleri 

ve Ġngiliz vaatleri doğrultusunda 1919 baĢlarında özerk (Ġngiliz 

mandası altında) (Sonyel, 1987: 27) veya bağımsız bir Kürdistan 

devleti talebinde bulunmaya baĢladılar. Kürt delegesyonunun baĢkanı 

rolüne bürünen ġefik PaĢa, Paris‘te yayımladığı bir kitapçıkta, 

gelecekteki Kürt devletinin sınırını Ģöyle tanımlıyordu: Kafkas 

sınırında Ziven‘in kuzeyinden batıya, Erzurum, Erzincan, Kemah, 

Arapkir, Besni ve Divicik‘e; güneyde Haran, Erbil, Kerkük, 

Süleymaniye, Sina hattından Ġran sınırında Ararat‘a kadar olan bölge 

(a.g.e.).  

Dünden bugüne bölgede çıkarı olan devletler tarafından sürekli 

istismar edilen bölgeye yönelik gelecekteki senaryolar tarihin 

perspektifi açısından değerlendirmek gerekir. En güçlü gücünü hak, 

boyun eğmeyi de ödev biçimine sokmadıkça hep egemen kalacak kadar 

güçlü değildir (Rousseau, 1990: 17). 

Türkiye‘nin Kuzey Irak‘a yönelik politikasında üç paremetre 

mevcuttur. Bunlar; Bağımsız bir Kürt Devleti, Kerkük bölgesindeki 

petrol yatakları sebebiyle Türkmenler ve PKK.  

Yayımlanan Kürt devleti haritalarından, gerçekte nihai amacın 

federasyon olmadığı, Irak‘ın kuzeyindeki oluĢumun, Ġran, Suriye ve 

Türkiye‘deki topraklarda oluĢturulacak ayrılıkçı, bölücü unsurlarla 

birlikte, birleĢik bir Kürdistan kurma gayretinde olduğu anlaĢılmaktadır 

(Kocaoğlu, 1995: 25). 

Önce PKK terör eylemlerinin artması bilahare koordinatör 

atanması ve neticede sözde ateĢkes ilan edilmesi önceden tasarımı 

yapılmıĢ bir planın parçasıdır. ġu an için oynanan oyunun merkezinde 

Türkiye‘yi ilgilendiren yönüyle Kerkük vardır. Yapılmak istenen 

Türkiye‘nin Güneydoğu, Doğu Anadolu ve tüm ülke genelinde 

istikrarın sağlanmasında Talabani ile Barzani‘yi arabulucu-garantör 
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konumuna getirmek ve süreç içerisinde Kerkük‘ü önce farklı statüde 

Kürt Yerel Yönetimine bağlamak, sonra zayıf bir hükümet ve gevĢek 

bağlı federasyonlar oluĢturmak, nihayetinde Kürt Devletinin 

kurulmasından önceki son adım olan Kerkük‘ün Kuzey Irak‘taki 

Federasyona dâhil olması planlanmaktadır. KoĢulların oluĢtuğu bir 

dönemde ise Kürt Devleti kurulacaktır. Türkiye‘deki karar 

mekanizmasındaki kiĢi ve kurumlar, ayrı bir Kürt Devletinin kurulma 

giriĢimlerine yönelik konularda taviz veremeyeceklerini belirtmiĢlerdir. 

Bugün izlenen politikayı kısaca özetleyecek olursak; Türkiye, 

ısrarlı bir Ģekilde, Irak‘ın toprak bütünlüğünü savunmaktadır. 

Türkiye‘nin Kuzey Irak‘taki bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına 

karĢı çıkmasının ilk gerekçesi kurulacak bu devletin Türkiye‘deki Kürt 

nüfuz ve Kürt milliyetçiliği üzerindeki oluĢturacağı etkilerdir (Özkan, 

2003: 502). 

Kuzey Irak‘ta ortaya çıkan siyasi oluĢumun hiç Ģüphesiz 

sınırlar ötesinde üç ülkede birden yaĢayan Kürtler üzerinde önemli 

etkilerde bulunacağı aĢikârdır. Bölgede zaten aĢiret yapısının doğası 

gereği sınırlar ötesi bir geçiĢkenlik söz konusudur. GeçmiĢten beri 

bölgedeki Kürtleri birbirine bağlayıcı bir kavĢak görevi görmekte olan 

Kuzey Irak sadece siyasi alanda (ya da milliyetçilik hususunda) değil, 

aynı zamanda globalleĢmenin ve yeni Irak‘ın sağlayacağı olanakları da 

kullanarak sosyal ve kültürel alanda da etkili olacaktır. Kuzeydeki 

(sadece siyasi değil, sosyal, kültürel, sanatsal ve edebi) fikirler, 

yayınlar, tartıĢmalar, kitle iletiĢim araçlarının verdiği imkânlarla 

komĢuları da etkileyebilecektir.  

AB ile katılım müzakerelerinin kısmen askıya alınmasından 

sonra Türkiye dıĢ politika alanındaki öncelikleri yeniden tespit etmiĢtir. 

BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan: "Irak, Türkiye'nin Ģu anda, AB 

sürecine göre çok daha öncelikli sorunu haline gelmiĢtir. Bunu da 

bundan sonraki süreçte dıĢ politikamızın öncelikli konusu olarak 

değerlendirmeye devam edeceğiz" yönündeki açıklamaları bu tahmini 

güçlendirmiĢtir (Kalkony, 2007). DıĢ politikada zorunlu istikamet 

değiĢikliğinde özellikle üç unsur öne çıkıyor. Birinci unsur: AB katılım 

müzakerelerinde sekiz baĢlığın dondurulması sonrasında Türklerde 

yaĢanan geniĢ çaplı hayal kırıklığı. Ġkinci unsur: Hükümetin bu yıl 
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yapılacak seçimlerde, AB katılımının günden güne zora girdiği bir 

sürece karĢın, izlediği Avrupa siyasetiyle ulusal çıkarları gözden 

çıkardığı yönündeki ithamlarla karĢı karĢıya kalmak istememesi. 

Üçüncü unsur: Araplar, Türkmen ve Kürtler arasında ihtilaflara neden 

olan kuzeydeki petrol kenti Kerkük'te bu yılın sonlarına doğru 

yapılacak halk oylamasıyla Kürtlerin, otonom Kürt bölgesindeki 

varlığını pekiĢtirmek istemesi (Keetman, 2007). 

AB sürecinde bölgeye yönelik değiĢik taleplerle Türkiye karĢı 

karĢıya kalabilir. Dolayısıyla Türkiye‘nin ileriye yönelik neleri 

yapacağını ya da yapmayacağını Ģimdiden deklere etmesi ve buna 

yönelik politika oluĢturması gerekir. Örneğin, Alman bir gazetecinin 

kaleme aldığı yazıda; ―Ankara'nın Balkanlarda edindiği tecrübeler 

sonucu, bir ülkenin toprak bütünlüğünün, yalnızca birlikte yaĢama 

iradesi mevcut olduğu sürece korunabileceğini bilmesi gerekirdi. Bu, 

Irak için Ģu anlama gelmektedir: Güneyde ġii, ortada Sünni ve kuzeyde 

Kürt olmak üzere üç ayrı devletin kurulması, istikrar ve demokrasi 

sağlanması için daha fazla Ģans sağlayacaktır. Taraflar bu Ģekilde 

hareket ettiklerinde, Ankara'ya buna onay vermekten baĢka bir yol 

kalmayacaktır, tabii ki eğer AB'ye girmek istiyorsa‖ (Schuster, 2006) 

diyebilmektedir. Yabancı basından bir baĢka örnek; ―Türkiye iki 

bölgeli, siyasi olarak eĢit iki toplumlu federasyona dayalı Kıbrıs 

çözümüne uluslararası destek beklerken, kendi Kürt vatandaĢları için 

bunun tam tersini savunuyor‖ (Hughes, 2006).   

"Federal düzen Kürtlerin Irak'tan ayrılmasına ve bölgede büyük 

bir Kürt devletinin kurulmasına bir zemin oluĢturur mu?" sorusuna 

Mesud Barzani Ģöyle yanıt veriyor: "Bağımsızlık Kürtlerin yasal 

hakkıdır ancak hâlihazırda menfaatlerimiz bizim demokrat ve federal 

bir Irak çerçevesinde kalmamızı öngörüyor" (Hadi, 2006).  Böylece 

Barzani, bağımsızlığı Kürtlerin yasal hakkı olarak vurguluyor ancak bu 

aĢamada çıkarlarını Irak'ın bütünlüğünde görüyor. Daha sonra yaptığı 

bir açıklamada;  ―Irak‘ın bölünmesi artık bir vakıa olmuĢtur, kürtlerin 

bağımsızlıklarını ilan hakkı var‖ (El Kuds El Arabî, 2006), diyerekten 

perde arkasındaki düĢüncelerini açıklamaktan çekinmiyor. Iraklı Kürt 

liderler, bağımsızlığı sadece Iraklı Kürtler için değil, bölgedeki tüm 

Kürtler için meĢru ve doğal bir hak olarak değerlendiriyorlar. Türkiye, 
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Ġran ve diğer bölgelerdeki Kürtlerin haklarının verilmesi her platformda 

dile getiriliyor hatta haklarını gerekirse Ģiddet yoluyla elde etmelerinin 

mubah olduğunu belirtmekten de kaçınmıyorlar.   Stratejik ve coğrafi 

bütünlüğü olmayan suni devletler yaratmak stratejisi doğrultusunda 

yönlendirilen kürtlerin bağımsızlık istemeleri ya da Kerkük‘ü zorla 

almaya kalkıĢmaları durumunda Türkmenlerin yanısıra, ġii ve Sünni 

Araplarla Kürtler arasında bir iç savaĢ çıkabilir.  

Türkiye‘nin son yıllarda sahiplendiği Türkmenler bölgenin asli 

unsurlarındandır. Türkler üç dalga halinde Irak topraklarına 

yerleĢmiĢlerdir. Birinci dalga, Türk askerlerinden Ġslam dininin 

savunulması maksadıyla Bağdat‘a bir miktar Türk‘ün getirilmesi (694) 

ile baĢlamıĢ ve yaklaĢık yüz yıl boyunca küçük gruplar halinde devam 

etmiĢtir. Ġkinci dalga asıl önemli olan göç dalgasıdır ki, bu da Selçuklu 

ordusuna mensup Oğuz boyundan olan askerlerin Irak‘a topluca 

göçleridir. Sultan Tuğrul‘un Kuzey Irak‘ı fethinden sonra Oğuz 

Türklerinin önemli bir kısmı bugün Türkmenlerin yaĢadığı Musul ve 

civarını vatan olarak kabul etmiĢlerdir. Üçüncü dalga ise Osmanlılar 

zamanında olmuĢ. Yavuz Sultan Selim‘in 1516‘da Musul‘u, Kanuni 

Sultan Süleyman‘ın da 1534‘te Bağdat‘ı fethinden sonra yaĢanan 

göçtür (Öke, 1995: 120). Bu yerleĢim merkezleri, Irak‘taki Türk 

nüfusunun en kuzey ucunu oluĢturan Telafer‘den itibaren Ģerit halinde 

güneye doğru uzanan Türk sahası, Irak Türklüğünün en büyük Ģehri ve 

merkezi olan Kerkük civarında geniĢleyerek ve Oğuzlardan Bayat 

boyunu da almak suretiyle, Bağdat Ģehrinin 120 km doğusundan 

darlaĢarak, Türklerden oluĢan Bedre kasabasına ve Tursak nahiyesine 

kadar uzar. Bu uzun Ģerit aynı zamanda eski Ġran – Osmanlı hududuna 

yakın hattır (Esin, 1976: 125). Bu gün için bu Ģerit doğuda Kürt 

bölgesi, batıda ve güneyde Araplar ile çevrilmiĢtir. Kanuni devrine ait 

11 numaralı Kerkük Livası Mufassal Tahrir Defteri‘nde Kerkük 

Livasında ikamet eden kiĢiler, bu kiĢilerin dini etnik kimlikleri, kimden 

ne vergi alındığı, hangi ürünlerin yetiĢtirildiği ve ticaretin yapıldığı gibi 

bilgileri içermektedir. Defterdeki bilgilere göre bölgede 7320 erkek 

nüfus yaĢıyor ve bunun %90‘nı Türk‘tür (Saygı, 2004).  

1957'de Baas Partisinin müdahalesi öncesinde Kerkük'teki en 

son sayıma göre Kerkük'ün nüfusu 113,989 idi. Türkmenler yüzde 40 
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oranıyla nüfusun çoğunluğunu oluĢtururken, Kürtler yüzde 35, Araplar 

yüzde 24, Hristiyanlar ise yüzde bir civarındaydı. El Tamim 

bölgesindeki nüfus dağılımı oranına göre ise Kürtler yüzde 55, 

Türkmenler yüzde 14, Araplar yüzde 29 ve Hiristiyanlar yüzde birden 

az seviyede bulunuyordu. Kerkük'teki Arap sayısı oldukça az olduğu 

için Saddam Hüseyin kenti "AraplaĢtırmak" amacıyla demografik 

düzenlemeler yaptı. Saddam, petrol zengini kenti kontrol altına almak 

ve bölgeyi Arap olmayanlardan temizlemek adına Türkmenleri, 

Kürtleri ve Hiristiyanları evlerinden zorla çıkardı, yerlerine Irak'ın 

güneyi ve merkezinden (çoğunluğu ġii olan) Arapları yerleĢtirdi.  

Irak Anayasasının 140. maddesinde, petrol zengini Kerkük 

bölgesinde, Saddam Hüseyin'in Kürtlerin yerine Arapların 

yerleĢtirilmesini içeren "AraplaĢtırma politikasını" tersine çevirmeye 

yönelik olarak bir uzlaĢmaya varılması ve referandum yapılması 

öngörülüyor. Referandum ile Kerkük'ün özerkliği bulunan Kürt 

bölgesine dâhil olup olmayacağına karar verilecek. Kürtler açısından 

bu sorunun yanıtı çok basit; Kerkük'ü bölgelerinin baĢkenti yapmak 

istiyorlar (Guardian, 2007).  

Kerküklü bir Kürt olan Irak Devlet BaĢkanı Celal Talabani, 

Ģehre "bizim Kudüs'ümüz," diyor (Economist, 2007). 

Irak'ın 2006 Anayasası'nın 140. maddesi meselenin çözümüne 

ve Ģehrin siyasi geleceğine karar verilmesine yönelik üç aĢamalı bir 

süreci zorunlu kılıyor. Birinci aĢama Hiristiyanların, Türkmenlerin ve 

Kürtlerin 2007 Mart ayından önce kente döneceği "normalleĢtirme" 

süreci. Ġkinci aĢama ise Kerkük'ün geleceği konusunda 15 Kasım 

2007'den önce yapılacak bir referandumda (üçüncü aĢama) oy 

verebilecek, Ģehrin yasal sakinlerini belirleyecek, 2007 Temmuz'da 

yapılması öngörülen bir nüfus sayımı. 350 binden fazla Kürt‘ün daha 

önce çoğunun Kerkük ile bağlantısı olmamasına rağmen Nisan 

2003'ten bu yana Ģehre geldiği ya da getirildiği göz önüne alınırsa 140. 

maddenin uygulanmasına dair ilk aĢama olan "normalleĢtirme"nin 

normallikle bir ilgisi olmadığı görülür. Kerkük'ün petrol sahaları, Ģehri 

ele geçirme yarıĢının belirleyici bir unsurudur. ABD Jeolojik AraĢtırma 

Merkezi, El Tamim bölgesinde Irak'ın 78 milyar varil yenilenebilir 

petrol rezervinin yaklaĢık yüzde sekizini barındırdığını tahmin ediyor. 
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Ġngiliz Ģirketi RSK daha yeni araĢtırmalar ile El Tamim potansiyel 

rezervlerini 10-20 milyar dolara çıkarabileceğini belirtiyor (Çağaptay, 

2007). 

Ġnsiyatifin Türkiye‘de olduğu dönemde dahi yöneticilerin 

öngörüden yoksun olması bugünkü ortamı hazırlamıĢtır. ġöyle ki; Türk 

kamuoyunun düz bir çizgi zannettiği 36. Paralel, aslında Kürt 

bölgelerini özenle güvenli bölgeye dâhil ederken, Türk bölgeleri de 

aynı özenle güvenli bölge dıĢında bırakan kırık bir çizgi olmuĢtur. 

Erbil, Kürt Federasyonu‘nun baĢkenti olarak görüldüğü için güvenli 

bölgeye dâhil edilmiĢ ve burada yaĢayan Türkler de bu yüzden güvenli 

bölgede kalmıĢlardı. Güvenli Bölge içinde kalan bir baĢka Türk bölgesi 

ise, Süleymaniye yakınlarındaki Kifri kasabasıydı. Ancak, Türklerin 

%80‘i aĢkın kısmı Irak yönetiminin insafına terkedilmiĢtir (Silleli, 

2005: 146). 

Son derece önemli olan Kerkük petrollerinin Kürtlerin eline 

geçerek, bu bölgeyi ve kürtleri beslemesini, Kuzey Irak‘ta bağımsız bir 

Kürt devletine doğru gidiĢin önünün kesilmesi amacıyla bölgenin 

Saddam‘ın kontrolünde bırakılmasına razı olunmuĢtu (Mazin, 2003: 

177). 

Osmanlı Devleti‘nin yıkılmasından sonra anavatandan ve 

Anadolu Türklüğünden ayrılmak zorunda kalan Irak Türkmenleri, 

yaklaĢık 80 yıldan beri, Irak yönetimi altında gelmiĢ geçmiĢ bütün 

iktidarların baskı ve zulmü altında yaĢayarak asimile edilmeye 

çalıĢılmıĢ olmasına rağmen Türklüklerini kaybetmemiĢ; Atatürk, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Anadolu Türklüğüne karĢı sevgi ve bağlılıkları 

hiç eksilmeyen bugün sayıları 2.500.000 (Bu sayı bilinçli olarak çoğu 

yabancı kuruluĢ tarafından düĢük gösterilmektedir) bulan Türkmenlerin 

kısmende olsa Irak Hükûmeti ile Kürt grupların insafına bırakmadan 

sosyal, siyasi ve ekonomik haklarına yönelik geliĢme sağlamak için 

Türkiye her türlü yardımı yapmalıdır. 

1926 Ankara anlaĢmasına göre Irak Hükümeti (Irak 1932 

yılında bağımsızlığını kazanmıĢtır, bu tarihe kadar Ġngiliz 

Mandeterliğindedir), Musul üzerindeki haklarından vazgeçen 

Türkiye‘ye 25 yıl süreyle petrol aidatından %10 hisse verecekti, daha 

sonra bu hisse 500.000 Ġngiliz altını karĢılığı satıldı (Demirci, 1990: 
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20). Belirtmekte fayda var, M.Kemal Atatürk Musul için çok 

uğraĢmıĢtır. Ancak maalesef koĢullar Musul sorununun lehimize olacak 

Ģekilde çözümüne engel teĢkil etmiĢtir.  Eğer bir kez daha yalnız 

bırakırsak ya da satarsak bundan 50 yıl sonra bölgedeki Türkmenlerden 

bahsetmek yalnızca bir anı olacak.  

Musul 1926 yılında yapılan anlaĢma ile Irak‘a bırakıldı. Irak'ın 

parçalanması halinde bu anlaĢma ortadan kalkacaktır. Böyle olursa 

Türkiye‘nin Musul'da payını geri isteme hakkı doğacak. Bu da Irak'ın 

yeniden sınırının çizilmesi demektir. Bilindiği gibi Musul vilayeti, 

Irak'ın en zengin petrol kenti olan Kerkük'ü de içeriyor (Nisf el Dünya, 

2007).  

Mustafa Kemal‘in ―Harp zorunlu ve hayati olmalıdır. Milletin 

hayatı tehlikeyle karĢı karĢıya kalmadıkça savaĢ bir cinayettir‖ sözü, 

yine Mustafa Kemal‘in ―Yurtta barıĢ, dünyada barıĢ‖ ilkesinin çıkıĢ 

noktasını ve dayanağını oluĢturmuĢtur. Türkiye‘nin dıĢ politikasına yön 

veren bu ilke, ―Türkiye‘nin hiçbir ülkenin bir karıĢ toprağında gözü 

yok; ama hiçbir ülkeye de bir karıĢ toprak vermeyiz‖ sözlerine temel 

olmuĢtur. Ancak bu ilke ve söylemler, her ne pahasına olursa olsun 

barıĢ anlamına gelen ―durağan‖ bir politika olarak kabul edilmemelidir. 

En azından, düĢmanın yaptığı stratejik ve taktik yanlıĢlardan 

yararlanılmalı ve hak edilen kazanımlar elde edilmelidir. Türkiye 1926 

yılında Musul‘u bırakmak zorunda kalmıĢtır ama Türkiye‘nin Musul‘la 

(günümüz koĢullarında Kuzey Irak‘la) ilgisinin devam ettirilmesini 

gerektirmektedir. 

Kerkük krizi tarihsel olarak, Kürtlerin bu kentin Kürdistan 

bölgesinin bir parçası olduğunda, olmazsa olmaz tutumlarına bağlıdır. 

Nitekim bu bölgenin sınırlarını belirleme konusundaki anlaĢmazlık 

1970'lerde varılan özerklik anlaĢmasının baĢarısız kalmasında baĢlıca 

nedenlerden biri oldu. Ancak Kürtler, bu kez erken davranarak, 

Amerikan iĢgal kuvvetlerinin yanında peĢmerge güçleriyle Kerkük ve 

çevresine girerek yerleĢtiler. Bu alanda Kürtlerin en önemli baĢarısı, 

geçici Irak devlet yasası ve ardından daimi Anayasanın 140. 

Maddesi'yle Kerkük konusunu lehlerine güvence altına almak oldu. Bu 

madde, Kürtlerin beklentilerini garantiye alarak, çoğunluğu Kürt ve ġii 

ittifakın üyelerinden oluĢan ve Kerkük'te durumun 
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normalleĢtirilmesinden sorumlu olan bir komisyonun kurulmasını 

sağlıyor. Kürt liderlerin, Kerkük'teki durumun normalleĢtirilmesinden 

kastı, Kürt kimliğini destekleyen tablonun korunmasıdır. Bununla 

birlikte böyle bir kaynak, Kürdistan bölgesinin, ekonomik kalkınmasını 

güçlendireceği gibi, koĢulların elveriĢli hale gelmesinde bağımsız Kürt 

devletinin kurulmasının önemli temellerini atacaktır (Zeyyat, 2007).  

Kerkük'ün petrol zenginliği, Kürtlerin bağımsızlığını 

sağlayacak. Kürtler Kerkük olmaksızın komĢularına bağımlı bir devlet 

olacaklarını biliyorlar. (Bellaigue, 2007). 

Türkiye, Iraklı Kürtlerin, Kerkük'ün kontrolünü ele geçirmesi 

halinde Irak'taki ―yarı özerk Kürt bölgesinin‖ tam bağımsızlık 

kazanması için gerekli ekonomik güce sahip olacağından endiĢeleniyor. 

Bu gibi geliĢmelerin Türkiye'nin kendi Kürt nüfusu içerisinde ayrılıkçı 

hareketleri körüklemesinden korkan Ankara da oylamanın ertelenmesi 

çağrısında bulunuyor.  

Ankara'nın askeri müdahalede bulunma olasılığı pek olmasa 

da, ―Kürt bölgesel yönetimine‖ ticari baskı uygulayabilir. Sadece 

2006'da Türkiye'nin Kürt yönetimine özellikle yakıt, inĢaat malzemesi 

ve yiyecek ihracatı beĢ milyar dolar civarındaydı. 600'den fazla Türk 

Ģirketi Ģu anda Irak‘ın kuzeyinde faaliyet gösteriyor. Türkiye ayrıca 

Kerkük petrolü için baĢlıca kara yollarını sağlıyor. Dahası Türkiye, 

Avrupa piyasaları için Irak‘ın kuzeyine doğrudan giriĢ noktası 

konumundadır. Sınırı kapatarak Türkiye, etkili bir Ģekilde Kuzey 

Irak'ın ekonomik refahının bozulmasına yol açabilir (International 

Herald Tribune, 2007). Bir baĢka bakıĢ açısına göre ise; Kuzey Irak'ta, 

Türk Ģirketleri için ekonomik fırsatlar geçmiĢe göre azaldı. Türkler hala 

bu bölgede çalıĢıyorlar. Ancak Kürtlerin diğer yabancı Ģirketlere 

sağladıkları kolaylıklarla, bu bölge Türklerin tekelinden çıkacak. ABD, 

Kürtlere, petrol alanında yatırım yapmak isteyen yabancı Ģirketlerle 

doğrudan alıĢveriĢ yapmalarına izin vermiĢtir. Kuzey Irak, Saddam'ın 

devrilmesinden önce Türk Ģirketlerinin tekelindeydi. Söz konusu 

Ģirketler Irak Kürdistanında, yol yapımı gibi birçok alanda faaliyet 

gösteriyordu. Asya Times internet sitesinin yazdığına göre, Ģu an 

Kuzey Irak'ta 300 Türk Ģirketi faaliyet gösteriyor ve bu sayı geçmiĢe 

oranla azalmıĢtır. Kuzey Irak, Türk malları için bir tüketim ve transit 
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pazarıydı. Ancak Ģimdi, Batı malları Türk mallarının yerini almaya 

baĢladı (Purhasan, 2007). 

Türkiye‘de Kürtler dıĢlanmamıĢ. Türkiye‘de bir Kürt nereye 

gitse, orada yabancılık çekmeden yaĢayabilir. Suriye‘de, Irak‘ta Kürtler 

Araplarla kaynaĢamamıĢ. Giyimleriyle kuĢamlarıyla, hayat tarzlarıyla 

ayrı duruyorlar. Ġran‘da da durum farklı değil (Cemal, 2003, s. 557). 

Türk Halkı hep sağduyunun yanında haksızlığın karĢısında yer almıĢtır. 

Dolayısıyla Kuzey Irak‘taki yapılanmanın bir çekim merkezi olacağı 

yönündeki kaygılar yetkililerce yersiz olarak değerlendirilmektedir. 

Erdoğan, Amerikan Baker Komisyonunun Irak raporunu 

dayanak alıyor. Baker'in tavsiyeleri, Türkiye'nin düĢünceleriyle pek 

çok noktada örtüĢüyor. Örneğin raporda, Kasım ayında yapılması 

öngörülen referandumun ertelenmesinden yana olunduğu belirtilirken, 

petrol gelirlerinin Irak'ın tüm halk grupları arasında dağılımı ve 

komĢularla daha güçlü bağlar kurulması yönünde öneriler yer alıyor 

(Hermann, 2007).  

Türkiye aynı zamanda Kuzey Irak'ta Kürtlerin kontrolünde 

bulunan petrol kenti Kerkük'teki demografik yapının seçimleri 

etkileyecek Ģekilde değiĢtirildiğini belirterek bu durumdan 

rahatsızlığını ifade ediyor. Türkiye BaĢbakanı Recep Tayyip Erdoğan 

ve diğer Türk liderler, Ankara'nın, Kerkük'ün statüsünün yapılacak 

referandumla bir oldubittiye getirilmesini tolere etmeyeceği yönünde 

uyarıyor (Boland, 2007). 

Nisan‘ın ilk haftasında; Barzani: ―Türkiye Kerkük‘e karıĢırsa, 

biz de Diyarbakır‘a karıĢırız‖, ABD‘nin eski Genelkurmay BaĢkanı 

Richard Myers: ―Türkiye, PKK ile mücadele için Irak‘a girerse, 

Amerikan askerleriyle karĢı karĢıya gelmesinden endiĢe duyarım‖ 

(Süter, 2007), Ģeklinde demeç vermiĢtir. Körfez harekâtından 

günümüze ABD ile PKK arasındaki bağlantının Türkiye‘nin aleyhine 

arttığı değerlendirilmektedir. 

Tüm bu geliĢmelerden sonra; Ankara, Bağdat'taki Irak 

Hükümetine diplomatik bir protesto notası verdi. Türkiye BaĢbakanı 

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da muhabirlere, Barzani'nin "sınırlarını 

aĢtığını" ve "kendi sözlerinin altında ezileceğini" söyleyerek, "Kuzey 

Irak, bu adımlarla çok ciddi bir hata yapıyor" dedi. Türkiye, Kuzey 
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Irak'taki geliĢmeleri yakından izlediği gerçeğini saklamıyor. Ankara, 

bağımsız bir Kürdistan'ın Türkiye'nin güneydoğusunda ayrılıkçılığı 

cesaretlendireceğinden endiĢe ediyor. Hükümet ayrıca, Kürt asilerin 

bölgeyi Türkiye'ye yönelik saldırılar için kullandığını belirtiyor. Türk 

Hükümeti Sözcüsü Cemil Çiçek, Ankara'daki bir basın toplantısında, 

"Kuzey Irak, Türkiye'nin maruz kaldığı etnik kökenli terörün 

kaynağıdır" dedi (Kralev, 2007). 

Türk kamuoyunun büyük bir kesimi, Barzani'nin 

söylediklerinin, PKK'ya Kuzey Irak'ta göz yummaktan da öte, onun 

kasıtlı olarak Türkiye'ye karĢı kullanıldığının da bir kanıtı olduğu 

görüĢündedir. Ġlk adım olarak ekonomik yaptırımlar düĢünülüyor. 

Ardından muhtemelen Türkiye ile Kuzey Irak arasındaki sınır kapısı 

kapatılacak. Buradan Irak'a hayati önem taĢıyan malzemeler 

sevkediliyor. Bu da bir iĢe yaramazsa, Kuzey Irak'taki PKK kamplarına 

saldırıların düzenlenmesi ihtimali var (Gottschlıch, 2007).  

Kerkük, Kürt Özerk Bölgesine dâhil edilirse, Türkiye ayrılıkçı 

teröre karĢı yaptığı mücadelede büyük darbe alır. Çünkü Kerkük‘ün 

statüsünün Türkmenlerin aleyhine değiĢmesi akabinde petrol 

gelirlerinin yerel yönetimler tarafından sahiplenmeyi getirecektir. 

Kuzey Irak‘taki 1-1,5 milyon varil/gün petrol kapasitesi yeni petrol 

fiyatlarıyla (varil baĢına 50-100 $) 25-50 milyar $ yıllık gelir anlamına 

gelmektedir (Kazancı, 2002: 24). ġimdiden PKK/KONGRA-GEL‘e 

açıktan destek veren böyle bir oluĢum Türkiye‘nin güvenliğini direkt 

olarak tehdit eder. 

PKK‘nın niteliğini ve amacını açıklayan üç yazılı kaynak ― 

Kürdistan Devrimi‘nin Yolu Manifestosu‖, ―Parti Programı‖ ve 

―Tüzük‖ te belirtildiği Ģekliynen; Kürdistan, sömürgeci dört devlet 

(Türkiye, Irak, Ġran, Suriye) tarafından dörde bölünmüĢtür. En büyük 

parça Türkiye Kürdistanıdır. Yarı-feodal üretim iliĢkileri mevcuttur. 

Kürdistan devrimine Türkiye Kürdistanı öncülük yapacaktır. Devrimin 

niteliği ulusal demokratik devrimdir. Hedef, sömürgeciliği yıkarak, 

bağımsız, demokratik ve birleĢik bir Kürdistan devleti kurmaktır (Bila, 

2004: 32). 

Nihai amacı bölgede bir Kürt Devletinin kurulması için gerekli 

Ģartların oluĢmasını sağlamak olan terör örgütü 1984 yılında 
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eylemlerine baĢlamıĢtır. Örgüt 1991-1993 yılları arasında eylem 

yönünden etkinliğinin doruğuna ulaĢmıĢ, 1994 den itibaren 1999 yılına 

kadar kademeli olarak eylemsel etkinliği azalma göstermiĢtir. 1999-

2004 yılları arasında toparlanma sürecine giren PKK, 2005 yılında 

tekrar eylemlerini kademeli olarak artırmıĢ ve 01Ekim 2006 tarihinde 

sözde ateĢkes ilan etmiĢtir. Halk Savunma Güçleri (HPG) Kuzey 

Irak'taki Kandil Dağı'nda düzenlediği dördüncü kongresinde, Ekim 

ayında tek taraflı olarak ilan edilen ateĢkesin Mayıs ayında sona 

erdirilmesi kararı aldı (Brauns, 2007). 6 Nisan 2007‘den itibaren PKK, 

terör eylemlerine tekrar baĢladı.      

PKK liderleri, baharda bir Türk askeri operasyonu bekliyorlar. 

Ancak saldırının operasyon alanı ve süresi bakımından sınırlı olacağını 

tahmin ediyorlar (Salih, 2007).  

Genelkurmay BaĢkanı YaĢar Büyükanıt ABD ziyaretinde 

verdiği mülakatta; ġayet korunmayan sınır sebebiyle zarar görürsek, 

PKK mevcut koĢullardan dolayı çıkar sağlarsa, ülkemin insanları 

öldürülürse; bu durumda Türkiye tehditle baĢa çıkmak için gereken 

adımları atmak konusunda tereddüt etmeyecektir" dedi (Daloğlu, 

2007). 

PKK'ya karĢı mücadele etmek ve Kerkük petrol üssünün 

Irak'taki Kürt otonom bölgesine dâhil edilmesinin önlenmesi için 

muhalefet hükümetten, Irak'a müdahale edilmesi için gerekli 

hazırlıkların yapılmasını talep etmekte ve meclisten gerektiğinde 

müdahale etmek için yetki alınmasına yeĢil ıĢık yakacağını 

belirtmektedir. 

Türkiye‘nin bölgeye müdahil olmaması durumunda Irak‘ın 

kuzeyinde bir Kürt Devleti kurulmasına yönelik bölgedeki aktörler 

cesaretlendirilmiĢ olunacaktır. Aktif olmakla maceracılığı, temkinli 

olmakla pısırıklığı ayırt etmek gerekir ki, izlenecek strateji ile optimum 

fayda elde edilmiĢ olsun. 

Türkiye ciddi menfaat analizleri yaparak, bağımsız olarak milli 

güç unsurlarını geliĢtirme yeteneğini elde etme ve geliĢtirmeye devam 

ederken, olumsuz geliĢmeleri lehine çevirebilecek radikal politika ve 

askeri seçenekleri göz ardı etmemeli, Türkiye‟nin milli menfaatleri orta 

ve uzun vadeli olarak değerlendirilmelidir. Ġçinde bulunulan süreç 
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Türkiye‘nin olayların akıĢına seyirci kalma lüksünü elinden almaktadır 

(Güçlü, 2004: 44). 

Tahran radyosunda yapılan yoruma göre; görünen o ki, 

Türkiye‘nin siyasi yetkilileri ve ordu komutanları milli güvenliğe 

yönelik tehditler konusunda ortak bir bakıĢ açısına sahip değiller 

(Tahran Radyosu, 2006). Alınan her önemli karar Milli Güvenlik 

Kurulunun tavsiye kararına dayanmalıdır. Eğer sorumsuzca kırmızı 

çizgilerden bahsedilip akabinde bu kırmızı çizgilerin çiğnenmesine 

müteakip bir Ģey yapılamıyorsa o zaman hem içte hemde dıĢta itibar 

kaybetmemize sebebiyet veriyor ki bu ülkemize onanmaz hasarlar 

veriyor. Türk demek, onurlu, güvenilir, mert insan demek. Yöneticiler 

sorumsuz davranıĢlar içerisine girmemelidir. 

Terör olayları neticesinde; 6000 güvenlik görevlisi Ģehit olmuĢ, 

5500 vatandaĢımız katledilmiĢ, 33500 terörist ölü ele geçirilmiĢtir 

(Çetiner, 2003, s. 161). Binlerce hektar orman yanmıĢ, ülkenin 

milyarlarca dolar ekonomik kaybına sebep olmuĢtur. 

PKK‘yı dolaylı veya direkt destekleyen HADEP 1995 

seçimlerinde Türkiye genelinde %4,17, 1999 seçimlerinde %4,72, 

DEHAP 2002 seçimlerinde %6,2 oy almıĢtır. Her üç seçimde de bölge 

genelinde ilgili partiler %17 civarında oy almıĢtır. Diyarbakır‘da; 

HADEP 1995 seçimlerinde %46, 1999 seçimlerinde %45, 2002 

seçimlerinde DEHAP %56 oy almıĢtır. 2002 seçimlerinde Hakkâri, 

Van, ġırnak, Mardin hatta Iğdır‘da DEHAP %40 ve üzerinde oy 

almıĢtır. 2007 yılında yapılacak genel seçimlerde bugünkü ismi ile 

DTP bölge ve ülke genelinde daha önceki senelere göre oy 

kaybedeceği değerlendirilmektedir. 

Irak‘ın kuzeyinde etkin siyasi ve askeri bir güç haline gelmiĢ 

PKK‘nın derhal pasifize edilmesi gerekmektedir ve geliĢtirilecek çok 

yönlü politikalar ile zaman içerisinde örgütün marjinalleĢmesi 

sağlanmalıdır. SSCB. liğinin dağılmasından sonra esen milliyetçilik 

rüzgârı mutlak suretle bireysel liberalizm ile ikame edilmelidir. Bunun 

içinde ilk Ģart insanların can ve mal güvenliği her ne pahasına olursa 

olsun sağlanmalıdır. 

Bölücü Terör Örgütü hâlihazırda tehdit niteliğini devam 

ettirmektedir. Kuzey Irak‘taki oluĢum nedeniyle bugün daha girift olan 
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sorunun çözümüne yönelik yöneticiler, bölge ülkelerini de gözeterek, 

mümkün olduğunca ABD‘yi de yanına alacak Ģekilde aktif bir politika 

izlemeye çalıĢmaktadırlar. 

Türkiye, güç politikasını uygularken mümkün olduğunca 

bölgedeki devletleri karĢısına almamaya ve ortak bir mutabakat 

çerçevesinde hareket etmeye özen göstermelidir. Bununla birlikte 

Irak‘ta askeri olarak bir süre daha kalacak gibi görünen ABD ile 

iĢbirliğine açık olmakla birlikte iliĢkilerde ani çıkacak krizlere de iyi 

bir kriz yönetimiyle cevap verebilmelidir. 

Bölgesel aktörlerin tespit ettiği hareket tarzlarına bağımlı 

olarak politika geliĢtirmemek, politika belirlemede proaktif hareket 

etmek gerekmektedir. Biz farkında değiliz ama Türkiye‘nin 

hareketlerini hem olumlu yönde hemde olumsuz yönde takip eden 

birçok ülke mevcuttur.  

HerĢeyden önce Türk kamuoyu ABD‘den NATO‘ya ve 

BM‘den AB‘ye kadar geleneksel olarak kabul edilmiĢ tüm batılı 

ittifaklara güvensizlik içerisindedir (Daloğlu, 2006). 

Örgütün önümüzdeki yıllarda gerçekleĢtirmeye çalıĢacağı 

stratejiyi dört baĢlık altında toplayabiliriz. Birinci aĢamasında Kürt 

toplumuna özerklik sağlanması, ikinci aĢamasında özerk bir idarenin 

kurulması, üçüncü aĢamasında bağımsız bir kürt devletinin kurulması, 

dördüncü aĢamasında ise Bağımsız Büyük BirleĢik Kürdistan 

Devletinin kurulmasıdır (Bila, 2004: 275). Kısa vadeli çözümler yerine 

orta ve uzun vadeli çözümler getirilmelidir. Kısa vadede terör 

örgütünün veya yansımalarının marjinalleĢmesi söz konusu değildir. 

GeçmiĢte olan olaylar göstermektedir ki; 

 Terör örgütleri, savundukları fikirler ne olursa olsun destek 

gördükleri her ülkenin taĢeronluğunu yapabilirler, 

 Terör örgütleri, ortak düĢmanları olan resmi otoriteye karĢı 

diğer terör örgütleriyle eylem birliğine gidebilirler, 

 Teröre destek veren ülkeler, savundukları ideolojiye 

bakmaksızın kendi çıkarlarına hizmet eden tüm terör 

örgütlerinin destekleyebilirler, 

 Diğer bir ülkede aktif olarak faaliyet gösteren terör 

örgütlerine destek veren ve/veya müsamaha gösteren 
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ülkeler, ancak bu örgütlerin kendi ülkelerindeki yıkıcı 

etkilerini görmeleri durumunda, terör örgütlerine karĢı tavır 

alabilmektedirler, 

 Terör örgütleri ile mücadelede kanundıĢı yollara 

sapıldığında ya mafyalaĢma ya da Hizbullah gibi 

örgütlenmelere sebebiyet verilebilinir. 

Teröre destek veren diğer ülkeler, ancak güçlü bir Türkiye 

karĢısında bu desteklerinden vazgeçecekleri unutulmamalı, kanunlar 

çerçevesinde mücadele azimle devam ettirilmelidir. 

Tarihi perspektiften değerlendirecek olursak (günümüzü de 

kapsamaktadır); emperyalist devletlerin Ortadoğu‘da siyasi ve 

ekonomik hedeflerine hizmet edecek ―küçük devletler mozayiği 

oluĢturma‖ politikasının bir uzantısı olarak bölgede suni bir Kürt 

devletinin kurulmasını sağlamak; ayrıca hem emperyalist hem de 

Türkiye‘ye yönelik düĢmanlık besleyen ülkeler, Türkiye‘ye karĢı 

Kürtçülük sorununu canlı tutacak ve siyasi platformlarda 

kullanılabilecek Kürtçülük kozuna sahip olarak Türkiye‘yi 

istikrarsızlaĢtırmak, geliĢmesini ve güçlenmesini zayıflatmaktır. 

DıĢ çatıĢmaların ülkedeki etkisi toplumsal uzlaĢmanın 

niteliğine bağlıdır. Dolayısıyla Türkiye kendi iç bünyesini 

güçlendirdiği takdirde daha aktif olabilir (Akad, 2001: 160). 

CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezer yaptığı konuĢmada; 

Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını değiĢtirmek ve ülkeyi 

parçalamak amacıyla giderek artan eylemler gerçekleĢtiren terör 

örgütüne karĢı savaĢımında Türkiye'ye, dost, komĢu ve bağlaĢıklarınca 

yeterince yardım ve destek verilmemektedir. Irak'ın kuzeyinden 

kaynaklanan bölücü teröre karĢı, ayrım yapmaksızın ortak bir karĢı 

duruĢ ve güçlü bir eylemsel iĢbirliği tek çözüm yolu olarak 

görülmektedir. Sorunun ivediliğinin ve öneminin kavrandığına iliĢkin 

kimi geliĢmeler yaĢansa da, Türkiye'nin dıĢ teröre karĢı meĢru savunma 

hakkı saklı tutulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, iç barıĢına ve 

huzuruna yönelik ve evrensel bir insanlık suçu olan bölücü terörü 

tümüyle yok edene kadar, hukuk devleti kuralları içinde, büyük bir 

kararlılıkla savaĢımını sürdürecektir. Bu bağlamda, teröre karĢı silahlı 

savaĢım yanında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin sosyo-
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ekonomik sorunlarını hızla iyileĢtirmek ve bölgeler arası geliĢmiĢlik 

farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan eylem planlarının 

etkin biçimde uygulanmasının önemini de vurgulamak istiyorum [1]. 

Iraklı Kürtler PKK'yı korumakla birlikte, Türkiye'de Kürtlük 

hakları ve Kürt sorununu gündemde tutarak, dünyanın özellikle de 

ABD ve AB'nin Orta Doğu'da bir Kürt sorununa odaklanmasını ve dıĢ 

güçlerin bu soruna müdahale etmesinin gerekliliğine dikkat çekmek 

istiyorlar. Genel olarak, Iraklı Kürtlerin, bölgede tek bir ümmet olarak 

gördüğü Kürt halkının doğal ve yasal haklarının özelliklede de bir Kürt 

devleti kurma hakkının edinilmesine yönelik isteklerine bakıldığında 

Türkiye‘nin, Kürt grupların terörist eylemlerini önlemek için Iraklı 

Kürtlerden iĢbirliği beklentisinin boĢ ve gerçek dıĢı olduğu sonucu 

ortaya çıkıyor. Türkiye, komĢu ülkeler ile bu sorunun çözümü için 

gereken siyasi, istihbarat ve ekonomik silahları kullanmalı özellikle de 

bölgesel bir iĢbirliği oluĢturmalıdır. 

Milli güç unsurlarını etkili bir biçimde kullanmaktan 

çekinilmemelidir. Güç; fizik, düĢünce ve ahlak yönünden bir etki 

yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneğidir (Türkçe Sözlük, 

2005: 802). Milli güç unsurlarının her biri için verilen hedeflerin 

oluĢturduğu milli hedefler harbin hedefini tayin eder (Karal, 1991: 

158). 

Güç kullanımı ile ilgili olarak, büyük (genel) stratejinin püf 

noktasını millî siyaset, onun da esasını gücün amaca/hedefe uygun 

olarak hazırlanması oluĢturmaktadır. 

Türkiye‘nin milli güç unsurlarından fiziki gücünü oluĢturan 

askeri gücü baĢat konumunda fakat diğerleri arzu edilen seviyede 

değildir. Türkiye bu handikapı mevcut ittifaklarının yanı sıra baĢka 

ittifaklar kurarak aĢabilir.  

Türkiye‘nin bölgeye yönelik politikasını; uzun süre bekle gör 

politikası yanısıra ABD ne Ģekilde tepki gösterir Ģeklinde üretilen 

politikalar oluĢturmuĢtur. Ancak kamuoyunda oluĢan tepkiler üzerine 

daha aktif bir politika yönünde adımlar atılmıĢtır. Türkiye‘nin terör 

konusunda Ġran ve Suriye ile koordinasyon kurması bu yüzden 

manidardır. 

Irak‘ın toprak bütünlüğünü tehlikeye düĢürecek geliĢmelerin 
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Türkiye‘yi olduğu kadar Ġran ve Suriye‘yi de aynı derecede olumsuz 

etkileyeceği gerçeğinden hareketle,  bu konuda ortak politikalar 

üretilmeli ve uygulanması sağlanmalıdır. ANKA Haber Ajansına göre; 

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Türkoğlu, Ġran'ın Batı Azerbaycan 

bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, terörizmin uluslararası bir 

sorun haline geldiğini ve terörün gerek Ġran gerekse Türkiye halkına 

sorunlar çıkardığını belirtti. Ġran basınında geniĢ yer bulan haberlerde, 

Türkoğlu'nun soruna etkin çözüm bulunabilmesi için iki ülke arasında 

bir dizi görüĢmenin planlandığını ve Ankara ile Tahran arasında PKK 

ile mücadele konusunda ortak bir komisyonun kurulmasının 

düĢünüldüğünü söylediği aktarıldı. Ġran gazeteleri, Türkoğlu'nun bu 

sözlerini, "Ankara, PKK ile mücadele konusunda Tahran'la iĢbirliği 

yapmaya karar verdi" Ģeklinde değerlendirdi. Ġran basını ayrıca 

Türkiye'nin PKK'ya karĢı Ġran ile ortak operasyonlara da hazır 

olduğunu iddia etti (ANKA, 2006). 

Türkiye‘nin, Ġran enerjisine ve PKK konusunda güvenlik 

iĢbirliğine ihtiyacı olduğu gibi Ġran ve Suriye‘ninde, batıya açılan 

önemli siyasi ve sosyal tek penceresi Türkiye‘dir. Ġran ve Suriye ile 

siyasi, ekonomik, güvenlik ve ticari iliĢkiler geliĢtirmek, terör örgütüne 

sağlanan desteğin kaldırılması ve örgütün çökertilmesinde müĢterek 

hareket edilmesi için bu ülkeler nezdinde diplomatik temasları artırmak 

gerekir. 

Ortadoğu‘nun Ġslam dünyasında net olarak laiklik uygulayan, 

batı tarzı bir demokrasi ve çağdaĢlaĢma yolundaki tek ülke olan 

Türkiye‘nin bölgenin denge unsuru olarak varlığını sürdürebilmesi için 

farklı yapılara sahip komĢu ülkelerle (Türkiye ile herbirinin siyasi, 

ekonomik ve dini yapıları ile dil ve kültürleri farklılık göstermektedir.) 

olan iliĢkilerinde son derece dikkatli olması gerekmektedir (Toyama, 

2004: 88). 

Türkiye, Batı politikasında eskiden beri Avrupa ve ABD 

boyutlarını dengelemeye çalıĢmıĢ, ancak önceliği tam üyelik hedefinin 

de gösterdiği gibi Avrupa‘ya vermiĢtir. Burada belirleyici olacak faktör 

Türkiye‘nin Avrupa ile iliĢkilerinin gelecekte nasıl seyredeceğidir. 

Avrupa ile iliĢkilerin belirsizliğe girmesi ve Türkiye‘nin Avrupa 

bütünleĢmesindeki yerini alamaması olasılığı kaçınılmaz olarak 
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Türkiye‘nin batı politikasında ABD kutbunun ön plana çıkmasına yol 

açabilecektir. Bu süreç zaman içerisinde Irak‘ın kuzeyindeki 

yapılanmada Türkiye‘nin elini zayıflatacağı gibi, kendi sınırlarını 

sorgulanır hale getirecektir. Unutulmamalıdır ki, AB‘den tamamen 

uzaklaĢma bir bakıma demokrasiden, hukukun üstünlüğünden 

uzaklaĢmayıda yanında getirecektir. Esasen Orta Asya‘dan baĢlayıp 

Orta Doğu üzerinden geçerek Kuzey Afrika‘ya kadar uzanan bir kuĢak 

üzerinde kökten dinci akımların gittikçe kuvvetlenerek bölgedeki bütün 

dengeleri alt üst edeceği ve tam bir kaos yaratacağı endiĢesi ilgili batı 

ülkeleri Türkiye lehinde hareket etmelerini gerektirmektedir. Batı‘nın 

çıkarları açısından Türkiye; enerji ulaĢım yollarını kontrol etmesi, 

bölgesel terörizm ile mücadele edilmesi, Ġran‘ın izole edilmesi, Orta 

Asya‘daki bağımsızlıklarını kazanmıĢ ülkelere açılım, Kafkaslardaki 

durumun normale döndürülmesi, bölgesinde önemli bir ekonomik güç 

olması, sorularla dolu bir bölgede nüfusunun büyük bir bölümü 

müslüman olan bir ülke olarak laik yönetim geleneğinin benimsenmesi 

ve demokrasiyi yayma faaliyetleri, bölgenin liberal ekonomik sistem ile 

entegre olması düĢünüldüğünde Batı, Türkiye ile birlikte hareket 

etmelidir. 

Türkiye‘nin AB‘liğine giriĢ süreci mutlaka olumlu yönde 

değerlendirilmelidir. Türkiye‘nin AB‘ye dâhil olmak istemi artık 

jeopolitik ve jeostratejik zorunluluktur. Türkiye üniter ve seküler 

yapısını en iyi demokrasi ve hukukun üstünlüğü rejimiyle korur 

(Cemal, 2003: 353). 

Ortadoğu‘nun baskılarından ve kararsızlığından kaçmak 

isteyenler, Ortadoğu‘dan baĢka yerlerde de petrol olmasını ve petrolden 

baĢka enerji kaynakları bulunmasını çözüm olarak görmektedirler 

(Lewis, 2006: 450). Bugün: Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı ile Hazar 

petrolü, Kerkük-Yumurtalık boru hattı ile Kerkük petrolü; Yarın: Bakü-

Tiflis-Ceyhan hattına dâhil olacak Kazak petrolü, Samsun-Ceyhan boru 

hattı ile Rus petrolü; yine Ceyhan‘dan Türkmenistan, Ġran belkide Rus 

gazı dünya piyasasına aktarılacaktır. Böyle bir enerji koridoru 

üzerindeki Türkiye‘nin varlığı görmemezlilikten gelinerek politika 

üretilmesi akılcı değildir. ġu anda bölgede oyunun kurallarını 

belirleyen üç ülke vardır; ABD, Ġngiltere ve Ġsrail. Hazar ve Kerkük 
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bölgesinde faaliyet gösteren petrol Ģirketleri ekseriyetle ABD ve 

Ġngiltere menĢeilidir. Ġsrail ise Ceyhan‘dan deniz altından su, petrol ve 

doğalgazı kendi ülkesine aktarılmasını stratejik seviyede önemli 

gördüğü için Türkiye‘yi karĢısına almak istemez.  

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 16 Ocak 2006 

tarihinde yaptığı açıklamada, Türkiye'den Ġsrail'e petrol, doğalgaz ve su 

taĢıyacak bir boru hatları ağının inĢası için iki ülke arasında geçici bir 

anlaĢmaya varıldığını açıkladı (AP, 2007). 

ÇağdaĢ dünyanın önde gelen büyük bir ulus devleti olan 

Türkiye Cumhuriyeti, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk‘ün ortaya 

koyduğu devlet modeli doğrultusunda, üniter ve merkezi bir 

cumhuriyet devletidir. Bütün modern anayasalarda olduğu gibi Türkiye 

Cumhuriyeti anayasasında, devletimizin laik, demokratik, sosyal bir 

hukuk devleti olduğu belirtilmektedir. KüreselleĢmenin getirdiği geçiĢ 

dönemi içerisinde Türkiye‘nin kendi güvenliği açısından öncelikle 

koruması gereken kendi anayasasında bulunan devlet modelidir. Bu 

korunmadıkça Türkiye‘nin güvenliğinden söz edilemez. Türkiye, 

kuruluĢunda varolan ulusal kimliğini ve anayasasındaki devlet modelini 

sürdürmek zorundadır (Kona, 2005: 134). 

 

Sonuç        

Türkiye‘nin milli menfaatleri açısından Irak‘ta, ülkenin 

tamamını güçlü bir Ģekilde yönetebilecek merkezi otoritenin hakim 

kılınacağı demokratik cumhuriyet modeli en uygun hal tarzıdır. Ancak 

kısa vadede bu olasılık pek mümkün gözükmemektedir.  

Irak‘ın kuzeyinde muhtemelen önce federatif daha sonrada 

bağımsız bir devlet kurulmak istenecektir. Dolayısıyla her türlü 

olasılığa karĢı gerçekçi, milli menfaatlerimizden ödün vermeyen 

politikalar geliĢtirilmeli ve zamanı geldiğinde ilgili politikalar 

uygulanmalıdır. 

Gücün sözlük anlamlarından birininde etkileme kuvveti olduğu 

dikkate alınırsa, uluslararası iliĢkilerde devlet gücünü yansıtabildiği 

ölçüde güçlüdür. Güçlü gücünün yettiği herĢeyi yapar, güçsüz de boyun 

eğer. Türkiye hiçbir zaman için boyun eğmemelidir. 

Taviz tavizi gerektirir prensibinden hareketle Türkiye, 
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Kerkük‘ün Özerk Kürdistan Bölgesine dâhil edilmesini savaĢ sebebi 

sayacağını tüm dünyaya deklere etmelidir. Zafer sondan bir önceki 

hatayı yapanındır. Kerkük‘ün Kürt Özerk Bölgesine dâhil edilmesi, 

Türkiye‘nin bölgeye yönelik politikası açısından son hata olacaktır. 

PKK Irak savaĢının baĢlamasından bu yana geçen dört yılı 

Kuzey Irak'ta varlığını güçlendirmek için kullandı ve bu süre içinde 

Irak-Ġran sınırı boyunca uzanan Kandil dağlarında tam olarak 

fonksiyon gösteren bir üs (eğitim kamplarıyla, mühimmat depolarıyla, 

keĢif ve iletiĢim merkezleriyle) ve bu civarda birçok kamp kurdu. Bu 

üsler Türkiye'ye yönelik saldırılar düzenlenmesi için eğitim veriyor ve 

koordinasyonu sağlıyor. ABD'nin askeri gözetimi altında bulunan, 

fakat gerçekte Iraklı Kürt partileri tarafından (Kürdistan Demokratik 

Partisi-KDP ve Kürdistan Yurtseverler Birliği-KYB) idare edilen bu 

bölgede çöreklenen PKK terör örgütünü bertaraf etmek için derhal 

harekete geçilmelidir. 

Irak‘taki merkezi yönetimin güçlendirilmesine yönelik tüm 

faaliyetleri desteklemek gerekmektedir. Ancak PKK sorunu 

çözülmeden, Türkiye kendisini tam olarak Irak'ta istikrar kurulmasına 

angaje etmemelidir. 

Türkiye‘ye hasım olan devletler, Türkiye‘nin dengelerini 

sarsmak maksadıyla baĢlangıçta terör örgütünü kullanma politikası 

izlemiĢler, bilahare bu politikalarını geniĢleterek, tarihte de defalarca 

yaĢandığı üzere, Kürtleri kullanma politikasına dönüĢtürmüĢlerdir. 

Kürt Ayaklanmalarının tarihsel boyutu incelendiğinde 

görülecektir ki, isyanların yoğun olarak yaĢandığı dönem 1919-1937 

yılları arasıdır. Yani KurtuluĢ savaĢı yılları ile 1938‘e kadar olan zaman 

dilimi. Ġsyanlardan 15 adedi Osmanlı‘nın son dönemlerinde, 25 adedi 

Cumhuriyet döneminde gerçekleĢtirilmiĢtir. 1970‘li yıllarının 

sonlarında tekrar filizlenen ayrılıkçı terör örgütlerinin uzantısı olan 

PKK‘nın 1984 yılında eyleme baĢlaması ve günümüze kadar süren 

terör eylemleri vuku bulmuĢtur. 1939 ile 1984 yılları arasında ciddi bir 

Kürt ayaklanması olmamıĢtır, çünkü komünizm tehlikesi vardır. 

PKK‘nın baĢlangıç dönemi hariç Kürt ayaklanmalarını destekleyen 

devletlerin emperyalist devletler olduğu çok açıktır. Emperyalist 

devletler için bugün yanı baĢımızda kuracakları bir Kürt Devleti onların 
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nihai amacı olamaz. Küçük bir Kürt Devleti için bölge ülkelerini 

karĢılarına almak emperyalist devletler için gerçekçi bir politika olmaz. 

Ancak küçük bir Kürt devleti ile Türkiye korkutulup, emperyalist 

devletlerin güdümünde hareket etmesi sağlanabilir. Bölge ülkeleri ile 

korkutulan küçük bir Kürt Devletinde istenilen her Ģey yaptırılabilir. 

Irak‘ın kuzeyindeki tüm petrolün kontrolü kurulacak olan bir Kürt 

Devletine de verilse, petrol gelirlerinin büyük bölümü emperyalist 

devletlerin petrol ve silah firmalarının kasasına girecektir. Dolayısıyla 

bölgeye yönelik politika belirlerken muhatabımızın emperyalist 

devletler olduğu bilinci ile hareket etmemiz gerekmektedir. 

Emperyalizmin doğası gereği iliĢkilerini kar-zarar ekseninde belirler.  

Bölgedeki oyundan beklenen kârı ters ilgileĢim (ters korelasyon) 

yaratacak Ģekilde zarara dönüĢtürdüğü takdirde Türkiye, bölgesel bir 

güç olarak sivrilecek ve bölgedeki ağırlığını hissettirecektir. 

SavaĢların nedeni genelde güçlünün güçsüze karĢı geliĢtirdiği 

korkudur. Türkiye‘nin bu sarmaldan çıkması gerekir. Kuzey Irak‘ta 

Kürt devleti kurulmasına karĢılık Kerkük ve Musul talep edilmelidir. 

Gerekirse Kuzey Irak‘taki diğer kentlerde yaĢayan Türkmenlerle, 

Kerkük‘te yaĢayan Kürtler mübadele edilmelidir. Ya da Türkmenlerin 

yaĢadığı bölgelerde Türkiye‘nin garantörlüğünde (Türkmen, Arap, 

Kürt, Hıristiyan vs. içerecek Ģekilde) özel statülü bir devlet 

kurulmalıdır. Statüko korunamıyacaksa mutlaka insiyatif Türkiye‘de 

olmalıdır. Gerektiğinde Fırat ve Dicle‘yi silah olarak kullanmaktan 

çekinilmemelidir. 

Türkiye NATO ülkeleri arasında GSMH oranına göre 

silahlanmaya ABD‘den sonra en çok pay ayıran ülkedir. Bir oldubittiye 

asla izin verilmemeli, ama böyle bir giriĢimde de fırsatlardan azami 

ölçüde istifade edilmelidir. Eğer oluĢumlara seyirci kalacaksa, askeri 

harcamalarını derhal kısıp, ekonomik yatırımlara paraların aktarılması 

sağlanmalıdır. 

Bölgeye yönelik ütopik olmakla birlikte en iyi çözüm; 

ABD‘nin tüm askerlerini çekmesini sonrası post-Amerikan 

periyodunda Irak‘ın ―demokrasiler savaĢmaz‖ prensibinden hareketle 

demokrasi, serbest ekonomi, insan hakları, özgürlükler ve 21. yüzyıl 

değerleri çerçevesinde ekonomik, siyasi, askeri, kültürel, ve sosyal 
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açılardan tam bir istikrara kavuĢmasıdır.   

 

  Extended Summary 
This study is analyzed the Northern Iraq Question within 

Turkey-United States of America Axis. It investigates Turkey‘s Iraq 

Politics in general and Turkey‘s Northern Iraq Perspective in particular. 

There are three main parameters to shape this study. The first parameter 

is the statements of existing decision-making persons and institutions. 

Second, the national and international newspaper articles are reviewed 

and analyzed. The third parameter is the books and news wires from 

different resources. All of these documents and information are blended 

for a comprehensive analysis of the Turkey‘s Iraq politics as well as 

Turkey‘s Northern Iraq approaches.  

In accordance with Turkey‘s national interests, there should be 

democratic republican model that is based on strong central 

government. Also, there is a need to have territorial integrity respected 

and unified Iraq in the Middle East. However, in the short run, this 

scenario seems to not possible become a reality in the region.  

There is a possibility to establish a federal Iraq state in the 

medium run. In the long run, the possibility will shift towards to 

establish an independent state in the Northern Iraq region. As a result, 

Turkey should produce realist and interest-based politics about the 

Northern Iraq that do not give an concession about national interests of 

Turkey. One of the possibility can be to produce a balance politics that 

introduce more democracy, human rights, law, social, economic and 

cultural reforms in the Souteastern part of Turkey in order to 

counterbalance the changes in the Northern Iraq.   

If you look at the dictionary definition of power, it means that 

exercise influence to others. States are powerful if they can reflect this 

power in international arena. In the book of the Peloponnesian War by 

Thucydides, the Melian Dialogue (Book 5, Chapter 17) mentioned that 

―the strong do as they can and the weak suffer what they must‖. As a 

result, Turkey should use her power to shape the future of Northern Iraq 

as much as possible. 

In realist paradigm, concession seems to open door for more 



323 
 

concessions. Turkey should declare casus belli if Kerkuk is included in 

the territory of the Kurdistan Regional Government. Turkey should 

support any strategy and political changes that aims to strengthen Iraq‘s 

central government. However, Turkey should not involve in Iraq‘s 

politics not before it solves its PKK problem. In short, Turkey that 

solves its own Kurdish Question can become more regional power and 

can involve more in Iraq‘s politics. Without solving internal problems, 

Turkey continues to live with her soft belly (the Kurdish Question) in 

the region. After election in 2010, Turkey moves toward solving the 

Kurdish Question with the Kurdish Openning (Kürt Açılımı) or the 

Democratic Openning.  
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ÖZET 

Küreselleşme bir süreç olarak toplumları etkilemekte, değerler 

küreselleştikçe demokratikleşmede yaygınlaşmaktadır. 1970‟lerden sonra 

başlayan demokratikleşme dalgası Latin Amerika‟dan Doğu Avrupa‟ya, 

Asya‟dan Afrika‟ya otoriter toplumlar dönüşmüştür. Bu süreçte toplumsal 

farklılıklar dikkate alınarak demokrasinin farklı yönetim biçimleri dile 

getirilmiştir. Demokratikleşmeye küresel etki ise yerel değerlerin 

popülerleşmesi ve popülerleşen değerlerin diyalog yoluyla küreselleşmesi 

olmuştur. 

Bu çalışma küresel diyalog yoluyla toplumlarda demokratikleşmenin 

önemini vurgulamaktadır. Küresel düzeyde diyalog arttıkça taraflar 

sorumluluk almakta, değerler evrenselleştikçe toplumlarda demokrasi talepleri 

yaygınlaşmaktadır. Mısır, Tunus, Yemen, Suudi Arabistan ve Fas gibi 

ülkelerde otoriter yönetimlere karşı, halkın sokak gösterileri olarak başlayan 

demokrasi talepleri karşısında otoriter yönetimler reform yapmakta veya 

yönetimler değişmektedir. Çalışma kapsamında Arap halklarının 

demokratikleşme taleplerinin yönetimler üzerindeki etkileri 

değerlendirilecektir.   

 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Küresel Dıyalog, 

Demokratıkleşme, Arap Ülkeleri, Arap Sivil Toplumu 

 

ABSTRACT 

Globalization is influencing nations as a process, as the values are 

becoming globalized democratization is becoming widespread. The 

democratization wave which began after 1970s transformed the authoritatian 

nations from Latin America to East Europe, from Asia to Africa. In this 

process the different governing forms are mentioned with taking social 

differences into account. The global impact to democratization has been the 

popularization of local values and globolization of popularized values through 
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dialogue.  

This study emphasizes the importance of democratization in nations 

via global dialogue. As dialogues on global level are advancing the 

responsibility is taken by all sides, as values are becoming universalized the 

demands of democracy from the nations are increasing. Authoritarian regimes 

are launching reforms or the administrations are being replaced and changed 

to meet with the democracy demands of people which started in countries such 

as Egypt, Algeria, Tunisia, Saudia Arabia and Yemen, as street demonstrations 

and protests. Within the context of this study the impacts of Arab nations' 

demands of democracy to governments will be analyzed.  

 

Key Words: Globalization, Global Dialogue, Democratization, Arap 

States, Arap Civil Society. 

  

GiriĢ 

Ġnsanlığın 20. Yüzyıldaki en önemli ilerlemesi iletiĢim 

teknolojisinde yaĢanan geliĢmedir. ĠletiĢim araçları yaygınlaĢtıkça 

kiĢiler ve toplumlar arası ağ-bağsal iliĢkiler kurulmakta, zihnin ve 

yaĢamın tüm boyutlarında önemli değiĢmeler gerçekleĢmektedir. 

Milletler Cemiyeti ve BirleĢmiĢ Milletler anlaĢması sonrası geliĢmeler 

demokratik değerlerin, toplumların kendi egemenlik alanları içinde 

sürdürülmesi olanağını zayıflatarak değerlerin, tüm insanlığın hakkı 

olduğu bir küresel anlayıĢ geliĢmiĢtir.  

DemokratikleĢ(tir)me olgusu dünyanın her tarafında kiĢiler ve 

topluluklar tarafından talep edilmekte, otoriter rejimler zayıflamakta ve 

küreselleĢ(tir)me sürecinde diktatörler yerini demokratik liderlere terk 

etmektedirler. DemokratikleĢme ve küreselleĢme kavramlarına (tir) ek 

yerinin getirilmesi bu çalıĢmada oryantalist nitelikli açıklamaları 

vurgulamakta ve demokrasi ethos‘unun ve nomos‘unun temelleri 

açısından çeliĢkisi dile getirilmektedir. Bir diğer ifadeyle demokratik 

sistem halkın katıldığı ve kontrol ettiği temel bir referansı esas 

almalıdır.   

KüreselleĢmenin ve demokratikleĢmenin, (tir) olmadan 

sürdürülmesi, zengin-yoksul gibi ötekileĢtirilmelerin giderilmesi, 

karĢılıklı fedakarlıklarda bulunma ve tüm insanlık adına sorumluluğa 

sahip olma erdemiyle mümkündür. Doğu Avrupa‘dan Orta Doğu‘ya ve 

Afrika ülkelerine tüm halkların talep ettikleri demokratik sistem, belli 
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bir kültürün ahlaki amacı ile değil evrensel hukuki değerlerle 

gerçekleĢtirilmelidir. Bu durumda küreselleĢme diyalog yoluyla 

sürdürülecek, insanlığın katıldığı bir ittifakla medeniyet kurulacağı için 

toplumsal farklılıklar, ötekileĢtirme üzerinden okunamayacaktır. 

Ġnsanlık güvenlikleri için hak aramayacak, evrensel haklarını 

korudukları için güvende yaĢayacaktır.                          

 

Küresel Diyaloğun DemokratikleĢmeye Etkisi 

Toplumların küreselleĢme sürecini sağlıklı yaĢayabilmeleri için 

küresel düzeyde sorumluluğa sahip olacak bir zihniyetin zorunlu 

olduğunu dile getiren Stiglitz, toplumlar küresel zihniyete sahip 

oldukça küresel değerleri üreteceklerini, küresel düzeyde sorumluluğa 

sahip olacaklarını ve küresel düzeyde iĢbirliği ve diyalog ile 

iletiĢimlerini sürdürerek demokrasi açıklarını gidereceklerini belirtir.  

Toplumların demokrasi açıkları; kurumsallaĢmaları, 

uluslararası düzeyde karĢılıklı bağımlılık ilkesi çerçevesinde kararların 

alınması ve tüm ulusların eĢitliğini esas alan bir adalet mekanizması 

içinde sürdürülmesi yoluyla giderilebilir (Stiglitz, 2006: 280-284). 

Bilgi, eĢya ve sermayenin sınırları aĢması,  daha iyi yaĢamı 

gerçekleĢtirmede kiĢiler ulusal sınırların ötesine geçmekte ve 

yönetimler, giderek küreselleĢmenin baskısı altında dönüĢmektedir.  

KüreselleĢme süreci geliĢmiĢ toplumlar lehine iĢlediğinde 

küresel yönetiĢim ve diyalog yürütülememekte ve küresel piyasa 

güçleri tarafından sürdürülen küresel siyaset ise demokratik sistemin 

sürdürülmesine yönelik giriĢimleri tehdit etmektedir. Küresel 

yönetiĢimin gerçekleĢmesinde küresel düzeyde sivil toplum normlarının 

oluĢması ve güçlenmesinin önemini vurgulayan Falk, küresel sistemin 

diyalog içinde yürütülen demokratik ilkelerle sürdürülebileceğini ifade 

etmektedir (Falk 2005: 240-242). Falk açısından günümüz dünya 

sisteminde demokrasi, küresel düzeyde umutların ötesine geçememekte 

ancak insani yaĢam ve yaĢamın iyi koĢullarda sürdürülmesi gibi 

amaçlar dikkate alındığında sivil toplumun küreselleĢmesinin; 

normların küreselleĢmesine ve demokrasinin sürdürülmesine yönelik 

umutları artırdığı söylenebilir.  

Stiglitz küresel düzeyde düzenlemeler yapılmasının 
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zorunluluğuna iĢaret ederek küresel düzeyde diyalog ve iĢbirliklerini 

geliĢtirmede ve demokrasiyi sürdürmede birtakım ilkelerin ortaya 

konması gerektiğini ifade etmiĢtir. Bunlar; 1.Ülkeler küresel düzeyde 

ilgi alanlarına göre ve uzmanlıklarına göre temsil edilmelidir. 2. 

Uluslararası örgütlerin yapıları, iĢleyiĢleri ve faaliyetleri saydam 

olmalıdır. 3. Çıkarlar küresel yönetiĢim ağı içinde yürütülmeli ve 

bireysel çıkarlar ortak menfaati gerçekleĢtirmeye yönelmelidir. 4. 

Hükümet dıĢı örgütler özendirilerek küresel düzeydeki ekonomi 

yönetiminde yetkin olmaları desteklenmelidir. 5.Küresel süreç 

saydamlığı ve çok sesliliği esas almalıdır. 6. Küresel düzeydeki 

sorunların ve konuların müzakere edilmesine tüm ülkeler dahil edilerek 

kararların birlikte alınmasına yönelik giriĢimler geliĢtirilmelidir. 7. 

Küresel düzeydeki kurumların yapacakları yardımlar mutlaka 

toplumların küreselleĢmesine katkıda bulunmalıdır. 8. Küresel düzeyde 

eĢit yaptırımı bulunan mahkemeler oluĢturularak dumping ve anti-

dumping uygulamalarını önleyecek kararlar alınmalı ve küresel piyasa 

güvenle yürütülmelidir. 9.Ticaretten çevreye ve insan haklarına 

yaĢamın tüm boyutlarını ilgilendiren küresel düzeyde mahkemeler 

kurularak uluslararası normların oluĢturulması gerçekleĢtirilmelidir 

(Stiglitz, 2006: 285-288). Kısaca Stiglitz küreselleĢmenin kaçınılmaz 

bir olgu olduğunu vurgulamakta, yaĢamın her alanını etkileyen bu 

sürecin küresel düzeyde diyalog, karĢılıklı iĢbirliği, birlikte hareket 

etme, ortak faydayı yaratacak eylemlerde bulunma gibi tüm insanları 

etkileyecek normların oluĢturulmasının önemini vurgulamaktadır. 

Soğuk savaĢın sona ermesiyle birlikte otoriter rejimlerin tüm 

dünyada giderek zayıfladığını ve toplumların demokratik rejime 

yöneldiklerini belirten Levitsky ve Way‘a göre geliĢmiĢ ülkelere 

bağımlılık giderek artmakta; bölgesel ve küresel yönetimler Batı 

değerleri çerçevesinde oluĢmakta, dünya toplumları ekonomiden 

siyasete yaĢamın her alanında Batı değerlerini yaĢamakta ve bu 

değerler, Batı dıĢı toplumlarda demokratikleĢ(tir)me adı altında 

sürdürülmektedir. Batı‘lı ülkeler kendi dıĢındaki toplumlara ekonomik, 

askeri ve siyasi her türlü yolu kullanarak dıĢsal baskıyı artırmakta, Batı 

dıĢı toplumları demokratikleĢtirmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerin baskı ve 

tehditleri karĢısında 1990‘lı yıllarda baĢlayan demokratikleĢ(tiril)me 
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dalgaları Doğu Avrupa, Merkezi Amerika, Asya ve Afrika ülkeleri gibi 

hemen hemen tüm dünya toplumlarını etkilemiĢtir. Demokrasiye yeni 

geçen ülkelerde demokratik değerlerin yeterince güçlü olmaması ve 

dıĢsal unsurların etkisi, seçime dayalı demokratik sistemleri ortaya 

çıkarmakta ve demokrasinin sürdürülmesi güçleĢmektedir. Günümüzde 

demokrasi ancak insan haklarına dayandığı ve toplumlarda katılımı 

artırmada sivil özgürlükleri güçlendirici düzenlemelerle ağ-bağ 

iliĢkilere sahip olduğunda sürdürülebilir. Demokratik sistemin 

güçlenmesi ise diyaloğu yaygınlaĢtırmak ve sivil toplumu 

yetkinleĢtirmekle ve etkin kılmakla mümkündür (Levitsky ve Way, 

2005: 22-25). Kısaca ulusal düzeyden küresel bağlara toplumlar arası 

diyalog geliĢirse hem otoriter eğilimlerin geliĢmesi azalır, hem de 

yaĢamın her alanında diyalog kurularak demokrasi sürdürülebilir.   

       

Medeniyetler Ġttifakı Projesi Küresel Diyaloğu Sürdürebilir 

mi? 

Medeniyetler Ġttifakı GiriĢimi BirleĢmiĢ Milletler nezdinde 

Ġspanya ve Türkiye‘nin giriĢimleriyle 2005 yılında gerçekleĢtirilen 

küresel bir ortaklıktır. GiriĢim; küreselleĢen sorunları tanımlamakta, 

medeniyetlerin çatıĢacağına yönelik yaklaĢımların toplumlarda yarattığı 

güvensizlik karĢısında bu sorunları çözmede ülkelere, uluslararası 

düzeyde çağrı yaparak diyaloğun sürdürülmesini ve önleyici eylem 

planları uygulamayı amaçlamaktadır. Bu anlamda toplumlar 

birbirlerini; inançları, ideolojileri, yönetimleri ve yaĢam biçimleri 

bakımından ötekileĢ(tir)erek kendilerini meĢrulaĢtırdıkları bir dünyada 

çeĢitli biçimlerde çatıĢmaların ve yoksulluğun arttığı belirtilmekte, 

küresel diyalog ve ortak eylem planları yoluyla bu sorunların 

giderilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır.  

Dünyadaki bölünmelerin ve çatıĢmaların giderilmesin de 

BirleĢmiĢ Milletlerin desteklediği Medeniyetler Ġttifakı GiriĢimi, 

zengin-yoksul arası uçurumun derinleĢtiğini, çatıĢmaların sıradan hale 

geldiğini, önlenebilir sağlık sorunlarının ölümlere yol açtığını, okur-

yazar olmayanların sayısında artıĢlar görüldüğünü, eĢitsizliğin ve 

adaletsizliğin toplumlarda kutuplaĢmayı artırdığını ve çatıĢmaların 

giderek toplumların demokratikleĢme çabalarını tehdit eder duruma 
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geldiğini belirterek, bu sorunları çözmede uluslararası hukuk normlarını 

da iĢlevsel hale getirmek adına kültürler arası diyalog ve iĢbirliğinin 

baĢlatılmasını ve tüm ulusların katıldığı küresel bir eylem planını 

öngörmektedir (Medeniyetler Ġttifakı Raporu, 2006: 9-12). Bu giriĢimle 

birlikte küreselleĢen dünyada her türlü ayrımcılık; diyalog ve iĢbirliği 

içinde çözülecek, toplumlarda barıĢa yönelik güvensizlik eğilimleri 

azalarak, karĢılıklı ve eĢitliğe dayalı ortak giriĢimler demokrasiyi 

sürdürebilir kılacaktır. 

Türkiye, medeniyetler ittifakı projesini gerçekleĢtirmek üzere 

Medeniyetler ittifakı Ulusal Planı hazırlamıĢ ve giriĢimciliği teĢvik 

eden çoğulculuk ve çeĢitlilik, dostluk ve iĢbirliği, diyalog ve anlayıĢ, 

insan onuru ve cinsiyet eĢitliğine saygı gibi kavram ve ilkeler 

belirlenmiĢtir. Diyalog ve hoĢgörü ilkesiyle kültürler arası karĢılıklı 

iliĢkiler geliĢecek ve farklılıklar, kiĢilerin birbirlerinin farkındalığı 

çerçevesinde sürdürülecektir. Bu durum kiĢilerin hem kendi kültürlerini 

daha iyi anlamalarını, hem de diğer kültürlere olan saygıyı 

derinleĢtirecektir. Böylece diyalog yoluyla karĢılıklı iliĢkiler 

alıĢkanlıktan anlamlı iliĢkilerin sürdürülebileceği etik değerleri 

üretecektir (Medeniyetler Ġttifakı Ulusal Planı, 2008: 2-16). Bu 

kapsamda Bakanlıklar nezdinde 2008-2009 yılı faaliyet raporu 

hazırlanarak gezi, inceleme, sempozyum, konferans gibi çeĢitli türlerde 

toplumu bilgilendirici ve bilinçlendirici yayımlar yapılmıĢtır. 

6-7 Nisan 2009 tarihleri arasında ikincisi Ġstanbul‘da 

düzenlenen Medeniyetler Ġttifakı Forumu ile diyaloğa dayalı eylem 

planlarının gerçekleĢtirilmesi öngörülmüĢtür. Bu anlamda giriĢim dört 

farklı açıdan kendine has bir özelliği içermektedir. Bunlar;-

kültürlerarası iĢbirliğini teĢvik eden anahtar isimleri bir araya getiren 

küresel bir etkinliği içermesi, -önemli olanın sadece toplumlar arası 

diyalog değil, aynı zamanda diyaloğun kazandırdıklarını da içermesi, -

yenilenmeyi teĢvik etmesi, -küresel bir arabulucu olarak ittifak rolünü 

öne çıkarmasıdır. Bu toplantının ulusal ve dıĢ basında yansıyan 

etkilerine bakıldığında ittifakın ikinci toplantısına somut projelerle 

gelinmesi, olumlu giriĢimler olarak değerlendirilmiĢtir (BaĢbakanlık 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 2009: Ġç basın için, 1-

141, DıĢ basın için 1-33). Kısaca medeniyetler ittifakı giriĢimi küresel 
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düzeyde diyaloğu geliĢtirerek barıĢa yönelik stratejilerin 

geliĢtirilmesine ve ulusal düzeyde eylem planları yoluyla toplumların 

bilinçlendirilmesine katkıda bulunarak demokrasinin 

demokratikleĢmesini derinleĢtirecek bir proje olduğu söylenebilir. 

Projenin, somut hedefleri gerçekleĢtirmeye çalıĢması küresel diyaloğun 

sürdürülmesi bakımından da önemli olduğu belirtilebilir.  

 

 

Arap Toplumlarında Siyasi Gelenek 

Arap toplumları farklı tarih, kültür ve zenginliklerine rağmen 

benzer siyasi tecrübelere sahiptirler. Otoriter yönetimlerin iktidar 

olduğu Arap toplumlarında insan hakları ihlalleri engellenememekte, 

baskıcı anayasal düzenlemeler nedeniyle saydam, hesap verebilir ve 

hakça bir yönetim kurulamamaktadır. Seçimler yapılsa da belli siyasi 

partilerin dıĢında siyasi faaliyette bulunmak mümkün 

görünmemektedir. Hükümetler yolsuzluklara karıĢmıĢ olsa da 

alternatifleri olmadığından yaĢamları boyunca iktidarlarını sürdürmekte 

ve yozlaĢma önlenememektedir. Yönetim kontrol ve dengeye bağlı 

olmaksızın yürütülmekte, istenildiğinde bakanlar görevden 

uzaklaĢtırılmakta ve kamusal gelirler, kiĢisel çıkarlar için 

kullanılmaktadır. Arap ülkeleri yöneticileri rejimlerinin istikrarlı 

olduğunu, politika değiĢikliklerinin herhangi bir zorlama ile 

karĢılaĢmaksızın gerçekleĢtirildiğini bunun, vatandaĢların ihtiyacı olan 

kamusal hizmetlerin iktidarlar tarafından karĢılandığı anlamına 

geldiğini belirtmektedirler (Laith, 2000: 84-85). Ġçinde yaĢanılan 

küresel iletiĢim çağında baskıcı uygulamaların sürekli olduğu Arap 

ülkeleri rejimlerinin, demokratikleĢ(tir)me dalgaları karĢısında 

varlıklarını sürdürmeye devam edip edemeyecekleri hususu üzerinde 

düĢünülmesi gereken en önemli konuyu oluĢturmaktadır.  

Arap ülkelerinde demokrasi tecrübesi, bağımsızlıkları ile 

birlikte baĢladığı dikkate alınırsa demokratik sistemin unsurları olan 

seçimler, yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğü, aktif vatandaĢlık, 

katılımcı siyaset, sorumlu yönetim, temel haklar ve hukuki eĢitlik gibi 

değerler, Arap toplumlarının kabilesel ve tarıma dayalı patriarkal 

yaĢamı dönüĢmeden gerçekleĢmesinin mümkün olmadığı söylenebilir. 
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Arap toplumsal geleneğinde ikna yerine itaatın varlığı; aktif 

vatandaĢlığı pasif kimliğe, sivil toplumu ve etkinleĢen orta sınıfı 

kabilesel ve askeri sınıfların egemenliğine dönüĢtürmüĢtür. Bunun 

doğal sonucu vatandaĢların taleplerini karĢılayan anayasal düzen yerine 

geleneksel yönetici elitin (yerel kabile Ģefleri ve askeri Ģefler) toplum 

üzerindeki baskısını güçlendiren anayasal düzenin kurulduğu 

söylenebilir. Okuma yazma oranlarının düĢüklüğü ve gelir dağılımı 

dengesizlikleri demokrasinin, vatandaĢa sağlayacağı yararları 

konusundaki düĢünceleri ulaĢılamaz kentli yaĢamın talepleri olarak 

kalmıĢtır. Kamusal hizmetlerin merkezden gerçekleĢtirilmesi, 

ekonomik büyüme hızının yavaĢ ilerlemesi zengin-yoksul arasındaki 

mesafenin daha fazla artmasına neden olmuĢtur. Siyaset üniversite 

kampus alanlarının dıĢına çıkamamıĢ ve kentsel alanları kontrol eden 

ordu, anayasal reformların yapılmasının da engeli olmuĢtur (Laith, 

2000: 85). Ayrıca 2. Dünya SavaĢı sonrası Ġsrail devletinin kuruluĢu, 

Arap ülkelerindeki orduların ağırlığını artırarak toplumsal yaĢamda 

milliyetçiliği ve siyasi hareketleri radikalleĢtirmiĢtir. DıĢ güçlerinde 

yardımı ile ordu, iktidarı kontrol eden gücü elinde bulundurmuĢtur. 

Generaller, siyasi partiler yoluyla desteklenmiĢ, halkın herhangi bir 

protestosuna maruz kalmadan parlamentolar değiĢtirilmiĢtir.  

Mısır, Irak ve Suriye de halkı kontrol eden ordu, diğer Arap 

toplumlarına da örnek teĢkil etmiĢ ancak ordu müdahale ettikçe 

ekonomi kötüleĢmiĢ ve toplumun politik isteklerini gerçekleĢtirecek 

yönetimler kurulamamıĢtır. Siyasi partilerin toplumsal desteği arttıkça 

orduyla mesafesi açılmıĢ ve ordunun toplum üzerinde baskısı artarak 

siyasi temsil yeterince gerçekleĢememiĢtir. Arap toplumlarında 

muhalefet, lideri değiĢtirmek olarak algılandığı için otoriter yönetim 

devam etmektedir. Ġyi yönetimin meĢruiyeti siyasi ve sivil özgürlük 

yerine ulusal güvenlik ve siyasi istikrar olduğundan yönetimin baskı 

uygulamaları kaçınılmaz olmaktadır. Askeri yönetimler olmasa da 

silahlı kuvvetlerin desteğiyle iktidarlarını sürdüren partiler siyasi 

özgürlükleri askıya almakta ve otoriter yönetim, kendini emniyete 

alacak biçimde sürekli korunmaktadır. Baskı ve devlet gücünü aĢırı 

kullanma Arap siyasetinin en önemli özelliğini oluĢturmaktadır. Ulusal 

güvenlik gerekçesiyle düĢünce ve olayları tehdit olarak algılayan devlet 
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sıkça müdahale etmekte Ġslamcılar, solcular ve milliyetçiler sürekli 

baskı altında tutularak toplumun apolitikleĢmesi sağlanmaktadır (Laith, 

2000: 86-87). Arap yönetimleri toplumsal destekten uzak ve ordunun 

müdahalesi altında sürdürülmektedir. Patriarkal niteliğe sahip Arap 

topluluklarında Ģeflerin gücü önemli olmakta ve onların uygun gördüğü 

çerçevede demokratik yönetim gerçekleĢebilmektedir. Silahlı 

kuvvetlerin müdahale ettiği ve halkın, propaganda yoluyla sisteme 

kanalize edildiği düĢünüldüğünde devletin, Arap toplumlarında 

yaĢamın her alanını kontrol ettiği söylenebilir.  

Brumberg, Bianchi‘nin 20. Yüzyıl Mısır‘da Kurumsal YaĢam 

adlı çalıĢmada geleneksel arap siyasetinin nasıl dönüĢtüğünü 

açıkladığını belirtmektedir. Geleneksel Arap siyaseti, kurumsal açıdan 

arap sivilliğinin zayıflığına, örgütsel olarak eklektik veya 

yönetilemeyen niteliğe sahiptir. Örneğin 1953 darbe öncesi Mısır‘da 

dayanıĢmayı artırmak üzere gazeteciler ve avukatlar derneği gibi uzman 

dernekler ya devlet tarafından veya teknik olarak devletin desteği ile 

kuruldular. Devletin kontrolü altında kurulan bu örgütler topluma, 

dayanıĢma sendikaları olarak lanse edildi. 1953 darbesiyle iktidara 

gelen Gamal Abdel Nasser farklı grupları tek bir dayanıĢma çatısında 

bir araya getirerek halkçı otoriteryanizmi (populist authoritarianism) 

kurmuĢtur. Nasser‘in halkçı otoriteryanizminde devlet, iĢçi 

sendikalarını Mısır ĠĢçi Konfederasyonu (Egyptian Confederation of 

Labor) ile kontrol etmeye çalıĢtı. Devletin desteklediği veya kontrolü 

altındaki uzman derneklere çalıĢma ruhsatı vererek izlenen sosyalist 

politikalar meĢrulaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. UzmanlaĢan dernekler 

verilen görevi yerine getirmekte bazı özerkliklere sahip olmuĢlardır. 

Baro zamanla muhalefet edince Nasser rejimi baskıyı yoğunlaĢtırmıĢtır. 

1971‘de iktidara gelen Enver Sadat demokratik reform ile 14 uzman 

kuruluĢun özerkliğini tanımıĢtır. Mısır Sanayi federasyonu ve Ticaret 

Odası‘nın özerkliğini tanıyan Sadat yönetiminde yapılan ekonomik 

reformlar iĢçileri daha çok yoksullaĢtırmıĢtır. 1977 Ocak ayında ekmek 

isyanı ile binlerce mısırlı hükümete karĢı protesto eylemi düzenlemiĢtir. 

Muhalefet ve sivil toplum üzerindeki baskı Sadat yönetiminin kamusal 

alandaki sempatisinin kaybolmasına neden oldu ve 1981‘de öldürüldü 

(Brumberg, 1990: 122- 124).  
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DayanıĢmacı bir demokratik sistemi sürdürmeye çalıĢan 

Mubarak rejimi meĢrulaĢtırmada sivil toplumun faaliyetlerine izin 

verdi. Bunlar uzman sendikalar, Ġslam toplulukları ve ticari örgütlerdi. 

Mubarak, Sadat‘ın aksine muhalefete ruhsat tanıyarak radikalleĢmeye 

karĢı toplumsal kesimleri temsil eden güçlü orta sınıfın oluĢmasını 

desteklemiĢtir. Farklı çıkarları temsil eden sendikaların kurulması ile 

(Ticaret ve Sanayi Odaları, The Chambers of Commerce and Industry, 

Mısır Endüstrileri Federasyonu, The Federation of Egyptian Industries 

ve Mısır ĠĢadamları Derneği, Egyptian Businessmen‘s Association) 

üretime dayalı sanayi ve iĢ sektörünün büyümesi amaçlanmıĢtır 

(Brumberg, 1990: 124-125). Mubarak döneminde toplumsal kesimlerin 

örgütlenmelerine izin verilerek rejim meĢrulaĢtırılmaya çalıĢıldığı 

söylenebilir.   

Arap toplumlarının soy, aĢiret, kabilevi, etnik ve mezhepsel 

nitelikleri patriarkal bir yapıyı ortaya çıkarmıĢtır. DayanıĢmacı-

organizmacı toplumsal yapılarda sivil toplum yetersiz, vatandaĢ aktif 

katılımdan uzak ve yönetim otoriterdir. Demokrasi kiĢilerin bedel 

ödediği bir sistemdir. Arap toplumlarının geleneği dikkate alındığında 

günümüzde halkların demokrasi taleplerinin, geleneksel yapılarını 

demokratik rejime dönüĢtüreceklerine yönelik umutların yakın 

gelecekte söz konusu olmayacağı söylenebilir. Ancak insanoğlunun tad 

aldığı hakça, eĢitçe ve özgürce demokratik yaĢam koĢullarından 

vazgeçemeyeceği düĢünüldüğünde Arap toplumlarında popülerleĢen 

demokrasi taleplerinin, rejimlerini uzun sürede demokratikleĢtireceğini 

belirtmek mümkündür.  

 

DemokratikleĢmenin Geleneksel Arap Toplumları Üzerine 

Etkileri  

Arap toplumlarında yaĢanan insan hakları ihlalleri ve azınlık 

hakları konusunda yaĢanan tartıĢmalar ve halkların demokrasi talepleri, 

Arap ülkelerin diktatörlerini reformlar yapmaya zorlamıĢtır. Toplumun 

değiĢim talepleri Arap medyasının günlük tartıĢmalarında da 

sürdürülmektedir. ĠletiĢim teknolojisindeki geliĢmeler, özellikle Londra 

kökenli Al-Hayat, Al-Sharq Al-Awsaat, Al-Quds, Azzaman ve Al-

Arab, Katar temelli el-Jazira medya kanalları ve diğer Arap uydu 
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kanalları değiĢim taleplerini sürekli vurgulamakta, Arap toplumlarının 

bilgilenmelerini sağlayarak bilinçli bir toplumsal muhalefetin ortaya 

çıkmasına katkıda bulunmaktadırlar. Arap ülkelerinin bazılarında Jazira 

TV‘nin etkisini azaltmak amacıyla Katar, diplomatik yollardan boykot 

edilse ve sivil toplum örgütleri sınırlandırılarak gazeteler kapatılsa da, 

toplumsal kesimlerin reform talepleri daha fazla artmaktadır. Bu süreçte 

özel kuruluĢlar ve yerel gruplar, bölgesel ve uluslararası ağ-bağlar 

yoluyla geniĢ ölçüde okur-yazar kitlesine sahip olmuĢlardır. ÇeĢitli 

amaçları gerçekleĢtirmek üzere birçok sivil örgüt ağ-bağlar yoluyla 

demokrasinin önündeki engellerin kaldırılması için yönetimleri 

eleĢtirmektedirler. Arap toplumlarının despotik liderleri bu süreçte 

iktidarlarını da korumak üzere reformlar yapmakta ancak yapılan 

reformlar, rejimlerin baskılarını zayıflatmaktadır (Laith, 2000: 86-88). 

Arap toplumlarındaki bu dönüĢüm tedricen gerçekleĢmekte olduğu ve 

diğer ülkelerin demokratikleĢme süreçlerinden farklı olarak Arap 

toplumlarında politik ve ekonomik açıdan liberalleĢmenin 

gerçekleĢmesinin uzun dönemde olacağı belirtilebilir. Otoriter 

yönetimlerin toplum üzerindeki baskıları azalarak meĢrulukları 

tartıĢılacak, topluluklar daha çok haklarını arayarak sistemin 

demokratikleĢmesini etkileyeceklerdir.  

Sosyo-politik değiĢimi etkileyen en önemli geliĢme Ģüphesiz 

okuma-yazma oranındaki artıĢ, kadınlara daha fazla fırsat eĢitliğinin 

tanınması ve kamu yönetimde yeniden yapılanmadır. Eğitim, 

sanayileĢme ve kentsel yaĢam kabilesel yaĢamın düĢmanıdır. Kitle 

iletiĢim araçlarının yaygınlaĢması devletin, Arap toplumları üzerindeki 

propaganda faaliyetlerini anlamsızlaĢtırmıĢ ve devlet kontrolünün 

dıĢında halkın bilgilenmeleri sağlanmıĢtır. Ayrıca serbest piyasa 

ekonomisi ve uluslararası düzenlemeler Arap ülkelerinin ekonomik ve 

politik yapısının değiĢmesi üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Baskılar 

karĢısında Fas, Mısır, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerde daha çok 

özgürleĢme adımları gerçekleĢirken Libya, Irak ve Arabistan gibi 

ülkelerde yönetimler ve toplumlar daha çok içe kapanmaktadır. Tunus 

ve Filistin‘deki yönetimlerin otoriterlikleri artarken Yemen ve Cezayir 

de reformlar yoluyla daha ılımlı ve uzlaĢmacı tavırlar 

gerçekleĢmektedir (Laith, 2000: 89). Uluslararası baskılara direnç 
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gösteren Irak‘ta dıĢsal müdahalede bulunularak rejim değiĢtirilmiĢ 

olmakla birlikte demokratik sistem sürdürülememektedir. Ġçinde 

yaĢadığımız günlerde Libya‘ya yapılan dıĢsal müdahalenin toplumun, 

demokratikleĢme taleplerini nasıl karĢılayacağı önemli bir sorun olarak 

durmaktadır.  

Arap toplumlarının reform talepleri Arap rejimlerinin 

sorumluluğa sahip olmayan iktidarları nedeniyle birçok tehdidi de 

içinde barındırmaktadır. Örneğin bu süreçte Arap rejimleri, sivil 

toplumu, sistemin paydaĢları olarak görmemektedirler. Diktatörler 

kendi güvenliklerini ve bağımsızlıklarını korumak için toplumda her 

türlü baskıyı meĢru görmektedirler. Diktatörler sivil özgürlüklere karĢı 

siyasal Ġslam tehdidini aĢırı abartarak muhalefetin geliĢmesini 

engellemekte ve muhalefete karĢı sürekli baskı uygulamaktadırlar. 

Baskıcı liderler Ġslamın kamusal yaĢamdaki rolüne dikkati çekerek 

halkların, kendi programlarına sempati göstermeyeceklerine inanmakta, 

Arap rejimlerinin istikrarının bozulacağı, sistemin yozlaĢacağı 

endiĢesine ve tehdidine karĢı da halka, baskı yapmayı kendilerinde 

haklı ve meĢru görmektedirler. Devlet medyası kendisini 

meĢrulaĢtırmada Ģiddet içerikli gruplar siyasal Ġslamın temsilcileri 

olduğu söylemini geliĢtirmekte ve Ġslamcı grupları, rejimin tehdidi 

olarak gördükleri için de baskı uygulamakta ve onları, demokrasi karĢıtı 

olduklarını dile getirmektedirler. YaĢanan bu geliĢmeler karĢısında 

Ġslamcı grupların radikalleĢmesi de artmaktadır (Laith, 2000: 90). Arap 

toplumlarında demokratikleĢmeyi yaygınlaĢtıracak iki önemli unsurdan 

söz edilebilir. Sosyo-ekonomik olarak piyasa ekonomisinin güçlenmesi 

ve yaygınlaĢmasıdır. Sosyo-politik olarak siyasal muhalefetin temsil 

edilmesi ve sivil toplumun güçlenmesidir. Bir diğer ifadeyle sosyo-

ekonomik kalkınma ile iletiĢim dünyasında yaĢanan geliĢmelerin, 

sosyo-politik yapının değiĢmesini daha çok etkileyeceği belirtilebilir. 

Örneğin 2010 Aralık ayında Tunus‘un yoksul bir kenti olan 

Sidi Buzid‘de iĢ bulamayan bir mühendis geçimini sağlamak üzere 

seyyar satıcılık yaparken arabasına el konulunca kendisini yakması, 

Tunus Halk isyanlarının baĢlamasının fitilini ateĢlemiĢtir. Devlet 

BaĢkanı Zeynel Abidin Bin Ali‘nin olayları önlemek için orduyu 

göreve çağırmasına rağmen Tunus Silahlı Kuvvetleri‘nin tarafsız 
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kalması (Tunus ordusu, polis gücü ile karĢılaĢtırıldığında nitelik ve 

nicelik olarak etkinliği oldukça zayıftır. Emniyet personeli yaklaĢık 

140.000, Silahlı Kuvvetler yaklaĢık 40000 personele sahiptir) bir tarafta 

Tunus halkının orduya güvenini artırırken diğer tarafta baĢkanın ülkeyi 

terk etmesini kolaylaĢtırmıĢtır. Tunus‘un demokratikleĢmesinde dil ve 

kültür bakımından Fransa‘nın varlığı devam ederse de tarihi bağlara 

sahip Türkiye‘nin ve demokratik değerleri ön plana çıkaran 

Amerika‘nın etkileri olacağı göz ardı edilmemelidir. Bir diğer ifadeyle 

Tunus‘un geleceği ile ilgili kararı Ġslamcılar, solcular ve Arap 

milliyetçileri ile önceki iktidarlar ve uluslararası güçler birlikte 

vereceklerdir (Adil, ORSAM, 2011: 11-14). Kısaca Tunus‘daki 

geliĢmeler demokratikleĢme açısından değerlendirildiğinde bir tarafta 

Fransız etkisinin azalacağı diğer tarafta Tunus halkının demokrasi 

talepleri artarak toplumsal kesimlerin taleplerinin yansıyacağı bir siyasi 

rejimin tedricen kurulmakta olduğu söylenebilir. 

Umman El Vatan Gazetesi yazarı Enani Arap Dünyasında 

Otoriterliğin Sonu adlı çalıĢmasında Arap toplumlarının yaĢadıklarını 

devrim olarak nitelendirmektedir. Arap devrimci hareketin dikey 

örgütlenmeye sahip olmadığını, yatay hareketler (tabandan) biçiminde 

ortaya çıktığını belirten Enani, iletiĢim kanalları yoluyla da halkın 

bilinçlendiğini ve demokrasi taleplerinin süreklilik kazandığını dile 

getirmektedir. Gösterilerin dikey örgütlenmemesi, hareketin nereye 

gideceği ve nasıl sonuçlanacağı ile ilgili sorunları beraberinde getirirse 

de halk gösterilerinin amacı, sadece rejimi değiĢtirmek değil eski 

yönetimin tüm kalıntılarını da ortadan kaldırmaktır (Enani, 2011: 24). 

Örneğin Mısır‘da 8 Nisan Cuma günü Tahrir Meydanı‘nda yapılan 

gösterilerde halkın, Mubarak ve rejim yanlılarının yargılanması talebine 

bazı ordu mensuplarının da destek vermesi karĢısında ordunun 

müdahalesi, halk ile ordu arasında ki gerilimin giderek tırmandığını 

göstermektedir. Halk Mısır‘da Mubarak‘ın gitmesini değil onun 

desteklediği ve iktidarı elinde bulunduran ordu komutanı MareĢal 

Hüseyin Tantavi ve ekibinin de uzaklaĢtırılmasını istemektedir. 

Mısır, Tunus, Libya ve Cezayir‘deki halk hareketleri ile Irak, 

Arabistan, Bahren ve Ürdün‘deki hareketlerin benzer olmadıklarını 

söyleyen Ürek, gösterileri devrim olarak tanımlamanın mümkün 
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olmadığını söyler. Örneğin Mısır‘da yapılan halk gösterilerini ordu 

baĢlangıçta desteklemiĢ, Mubarak sonrası geçici olarak iktidara gelen 

ordu gösterilere tahammül edememiĢtir. Bu durum halkın rejimi 

değiĢtirme talepleri değil iktidarın Mubarak sonrası kime devredileceği 

ile ilgili siyasi elitler arası mücadeleyi göstermektedir (Ürek, 2011: 24). 

Burada Mubarak‘in devlet baĢkanı olarak oğlunu yapma isteğine karĢı 

ordunun direnmesi rejim değiĢimini iktidar elitleri arasında sürdürülen 

mücadele olarak görmek gerekir. Halk gösterilerinin rejimin değiĢimine 

yönelik talepleri karĢılayacak yetkinlikten yoksun olduğu belirtilebilir.         

Ġslamcı grupların Arap toplumsal siyasetinin dönüĢmesinde 

önemli etkiye sahip oldukları belirtilebilir. Arap toplumlarında Ġslamcı 

grupların hareketleri ile demokratikleĢme arasındaki iliĢki, birbirlerini 

göz ardı etmenin demokratikleĢmenin engelini oluĢturacağı 

söylenebilir. Bir diğer ifadeyle Arap toplumlarının 

demokratikleĢmesinde Ġslam önemli bir role sahip olacaktır. Son on 

yıldır Arap toplumlarında Ġslamcı muhalif grupların parlamentodaki 

oylarının giderek artması toplumsal dönüĢümde ve rejimin 

değiĢmesinde Ġslamcı grupların bertaraf edilemeyeceğinin de 

göstergesini oluĢturmaktadır. Shadi, Arap ülkelerinde yapılan seçim 

sonuçlarını tablo halinde vermektedir (Shadi, 2011: 70-71).  

 
Tablo 1. Arap Dünyasında Seçim Sonuçları 

Ülke Parti Seçim 

Yılı 

Kazanılan 

Sandalye 

Toplam 

Sandalye 

Kazanılan 

Sandalye % 

Bahreyn Al-Wifaq 2002 Boykot 

2006 18 40  

Mısır Muslim 
Brotherhood 

2000 70 444 15.8 

2005 161 444 36.3 

Ürdün Islamic Action 

Front 

2003 30 110 27.3 

2007 22 110 20 

Kuveyt Islamic 

Constitutional 

Movement 

2008 11 50 22 

2009 8 50 16 

Fas Justice and 

Development 
Party 

2002 56 95 58.9 

2007 95 95 98.9 

Yemen Islah 1997 241 301 80 

2003 185 301 61.5 
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Tablodan da anlaĢıldığı üzere Ġslamcı muhalefetin 

parlamentoda kazandığı sandalye sayısı giderek artmaktadır. Ġslamcı 

muhalefet zaman zaman iktidarla ortaklık yaparak kendi geleceğine 

yatırım yapmaktadır. Ġslamcılar siyasetteki kazanımlarını ihtiyatla 

karĢılamakta ve demokratikleĢme sürecinde muhalif partiler risk 

almaktan kaçınarak gelecekte daha çok güçleneceklerine 

inanmaktadırlar. Bir diğer ifadeyle siyasi rejimle mesafelerini 

koruyarak muhalefetin uzun sürede ve güçlenerek iktidara gelmesine 

çalıĢmaktadırlar. Bu geliĢmeler Arap toplumlarındaki 

demokratikleĢmenin, Ġslamcı grupların temsil edildiği partilerle birlikte 

sürdürüleceği anlamına geldiği ifade edilebilir.   

 

NGO‟ların Arap Toplumlarının DemokratikleĢmesindeki 

Rolleri 

Ulusun inĢa edilmesindeki NGO‘ların rolleri konusunda iki 

farklı görüĢ vardır. NGO‘ların bir tarafta ulusal bütünlüğü zedelediği ve 

sınıfsal ayrımlara yol açtığı belirtilirken diğer tarafta toplumsal 

dönüĢümün gerçekleĢmesinde ve profesyonel bürokratik yapıların 

oluĢmasında önemli olduğu dile getirilmektedir. 1991 Körfez savaĢı ve 

özellikle 11 Eylül sonrasında Orta Doğu ülkelerinde NGO‘lar önemli 

bir olgu olarak karĢımıza çıkmaktadır. 1995‘de 175000 olan NGO‘lar, 

2003 yılında 225000‘e çıkmıĢtır. Arap toplumları açısından NGO‘lar 

tartıĢıldığında genelde Batı kültürel emperyalizmin yaygınlaĢmasını 

sağlayan araç olduğu eleĢtirileri yapılmaktadır. Örneğin Filistin‘deki 

NGO‘lar, devleti olmayan bir ulus için çalıĢmaktadırlar (Nahla, 2010: 

238-239). Tüm tartıĢmalara rağmen NGO‘ların sivil toplumun 

geliĢmesinde, vatandaĢlık bilincinin artırılmasında, demokrasinin 

sürdürülmesinde ve insan haklarının yaygınlaĢmasındaki rollerinin 

giderek arttığı söylenebilir.  

Siyasal parti ideolojilerinin zayıflaması NGO‘ların 

etkinliklerini artırmakta, uzmanlaĢan NGO‘lar toplumsal hizmet 

alanlarındaki etkinlikleri yaygınlaĢmaktadır. Özellikle IMF ve DB gibi 

kuruluĢların da destekleriyle güçlenen NGO‘lar, neoliberal politikaların 

aracı oldukları, toplumda bölünmeyi artırdıkları, elitçi bir yapıya sahip 

olduğu ve güçlü olan ülkelerin jeopolitik çıkarlarına hizmet ettiği 
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gerekçeleriyle eleĢtirilmektedir. Bu anlamda NGO‘lar geliĢmiĢ 

ülkelerin emperyalist aracı olarak Arap toplumlarında sivil toplumu 

güçlendirmede önemli bir role sahip olmaktadırlar. NGO‘lar sosyal 

değiĢimin motorize gücü olup hedef grupların uzmanlaĢmasına göre 

sayıları ve güçleri de artmaktadır (Jad, 2007: 622-625). NGO‘larla ilgili 

olumsuz bir niteleme söz konusu olmakla birlikte temel haklar ve 

özellikle kadın hakları konusunda Arap toplumsal yapısının 

değiĢiminde önemli katkıları olduğu söylenebilir.        

Arap halkların demokratikleĢ(tiril)mesinde kadın NGO‘ların 

rollerinin önemli olduğunu söyleyen Nahla‘ya göre Batı toplumları, 

kadın NGO‘ları destekleyerek Arap geleneksel toplumsal yaĢamın 

özgürleĢeceğine inandıklarını belirtir. Örneğin Irak‘ta Amerikan 

müdahalesi sonrasında kadınları korumak ve eğitmek adına 8‘den fazla 

NGO örgütlenerek faaliyette bulunmaktadır. Saddam dönemi Irak‘ta 

okuma-yazma bilmeyenlerin bile kayıt altına alınmadığı 

düĢünüldüğünde 2005‘de kadınlar arasında %75.1, erkekler arasında ise 

%44.1 okur yazarlık oranında artıĢ olduğu gözlemlenmiĢtir. Oslo 

anlaĢması sonrasında Batı ülkelerin etkisiyle 2002 yılında Filistin 

Kadın ĠĢleri Bakanlığı kurulmuĢtur. NGO‘lar faaliyetlerinde yönetimler 

tarafından kontrol edilmekte sadece hükümet dıĢı (non) tanımları ile 

uluslararası desteğe sahip olmaktadırlar. Seçme ve seçilme hakkından, 

sağlık ve eğitim gibi kamusal hizmetlere katılmayı talep etmekte Arap 

yönetimleri üzerinde baskıyı oluĢturmaktadırlar (Nahla, 2010: 239-

241). Arap toplumlarındaki NGO‘lar bir tarafta Batı‘nın 

demokratikleĢ(tir)me ve modernleĢ(tir)me giriĢimleri doğrultusunda 

desteklenirken (Örneğin, Filistin‘de kurulan Kadına Yardım ve 

DanıĢma Merkezi, Hollanda Uluslararası Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü 

tarafından desteklenmektedir) diğer tarafta Ġslamcı geleneksel 

söylemlerin etkisi arasında kaldığı söylenebilir.   

NGO‘ların Arap toplumlarındaki önemi geleneksel politik 

yaĢamı yumuĢatmaya (soft-policy) yönelik aktörler olması, mikro 

projeler yoluyla bireysel konuların ve sorunların öncelikli olarak ele 

alınması uzun dönemli projeler gerçekleĢtirildiği ölçüde de bilgilenme, 

bilinçlenme ve uzmanlaĢmanın geleneksel siyasetin dönüĢümü üzerinde 

önemli bir etki yaratmasıdır. Bu anlamda NGO‘lar, politik eylem ve 
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değiĢim alanından uzaklaĢtıkça kiĢilerin katılımları artmakta bireysel 

düzeyde geliĢmenin kitlesel hareketlerin tetikleyicisi olacağı 

öngörülmektedir. Arap toplumlarında sivil örgütler ya güdümlü veya 

özgür değildir. Seküler ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda 

bulunacak ve eleĢtirel bakacak örgütler oldukça zayıftır (Nahla, 2010: 

245-249). Özellikle baskı ve yoksulluğun arttığı, politik kaosun 

yaĢandığı ve yargının güçsüz olduğu toplumsal yapılarda NGO‘ların 

rollerinin arttığı söylenebilir. Arap toplumlarında sivil toplumun 

etkinliği; rejimin yumuĢaması ve sivil toplumun emperyal araç olma 

söylemleri ve eylemleri zayıfladığı ölçüde artacaktır. Bir diğer ifadeyle 

Arap rejimleri baskıcı tutumunu zayıflattıkları ölçüde hem dıĢsal 

müdahale azalacak, hem de sivil toplum toplumun 

demokratikleĢmesine katkısı artacaktır. 

 

Sonuç 

DemokratikleĢme günümüz dünyasında toplumlar tarafından 

talep edilmekte ve otoriterliğin her türlüsü bu süreçte giderek 

zayıflamaktadır. DemokratikleĢmeyi evrensel bir isteğe dönüĢtüren 

hadiseler iletiĢim teknolojisinde yaĢanan geliĢmeler ve küreselleĢme 

sürecidir. KüreselleĢme toplumların din, dil, etnik ve kültür 

farklılıklarını popülerleĢtirirken, farklılıklar birbirlerine karĢı hoĢgörü 

içinde farkındalıklarını ortaya koymakta ve bir arada yaĢama arzusu 

farklılıkların da birbirine benzemesine yol açmaktadır.  

Westphalia anlaĢmasıyla ortaya çıkan devletlerin 

bağımsızlıkları, tarihi süreçte toplumların yaĢadığı siyaset, piyasa 

ekonomisi ve iletiĢim teknolojisindeki geliĢmeler ulus-devletleri 

dönüĢtürerek küreselleĢen bir dünyayı beraberinde getirmiĢtir. 

KüreselleĢme süreci bir tarafta ulus-devletleri zayıflatmıĢ diğer tarafta 

sivil toplumu ve küresel sivil toplumu, siyasetin merkezine taĢıyarak 

ulusal ve uluslararası sistem sürdürülmeye çalıĢılmıĢtır.  

Ancak 11 Eylül sonrasında Amerika BOP (Büyük Orta Doğu 

Projesi) ve GOP (GeniĢletilmiĢ Orta Doğu Projesi) projeleri yoluyla 

radikal Ġslama karĢı Mısır, Ürdün, Fas ve Arabistan‘la ortaklığı 

baĢlatmıĢtır. Sovyetler Birliği‘nin dağılması sonrasında komünist 

rejimlerin otokrasiden demokrasiye geçmeleri küresel diyaloğu, 
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küreselleĢme ve demokratikleĢ(tir)me süreçlerini sürdürebilmek için 

zorunlu hale getirmiĢtir. Çünkü Rusya‘nın dağılması sonrasında 

Amerikan politik tezleri tek dünyanın ebedi egemeni anlayıĢlarına yol 

açmıĢ tarihin sonu geldiği, liberal demokrasi dıĢında alternatif bir 

siyaset yürütmenin imkânsızlığı, aksi halde medeniyetlerin çatıĢacağı 

ahlaki uyarılar yapılmıĢtır.  

Uluslararası sistemin oluĢ(turul)ması, küresel düzeyde 

sürdürülecek diyalog ve insan haklarını temel alan bir evrensel ebedi 

barıĢla mümkün olabilecektir. Bir sistem olarak demokrasi ve 

demokratikleĢmenin dünya insanlarınca talep edilen evrensel değerleri 

yaygınlaĢtıkça ebedi barıĢın gerçekleĢ(tiril)mesine yönelik umutlarda 

artacaktır. DemokratikleĢme belli bir ülkeyi referans almak yerine tüm 

ulusların ortak dilini oluĢturması farklı demokratikleĢme tecrübelerinin 

imkânlılıklarını da beraberinde getirmektedir.   

Arap toplumlarında demokratikleĢme kadim geleneği oluĢturan 

diktatörlüklerin nasıl dönüĢeceği ve toplumların demokratik değerleri 

nasıl yaĢayacağı ile ilgilidir. Toplumsal taleplerin Arap ülkelerinde 

tutarlı ve yaĢanabilir bir demokrasiyi mümkün kılabilir mi? Arap politik 

kültürüne uygun bir demokrasi sürdürülebilir mi? Araplar demokrasiyi, 

despotizme tercih edebilir mi? Arap toplumunda sivil toplum güçlü bir 

muhalefet haline gelirse otoriter devletin patriarkal nitelikleri zayıflar 

mı? gibi sorular cevaplandıkça Arap toplumlarında demokratikleĢme 

yaygınlaĢacaktır. 

Ancak değer olarak demokrasi ve süreç olarak 

demokratikleĢmenin Hıristiyanlıkla ve liberalizmle olan evliliklerinden 

kurtulması, ideolojik temellerinden arın(dırıl)ması Batı‘nın demokrasiyi 

tanımlamaya yönelik deterministik algılama ve yorumlardan 

uzaklaĢmasıyla mümkün olabilir. Demokrasi belli bir medeniyetin 

kültür tercihini yansıtmamalı veya ahlaki amacının gerçekleĢtirilmesi 

olarak yorumlanmamalıdır. Evrensel insan haklarının eĢitliğini temel 

alan bir demokratikleĢme süreci, ethos ve nomos referansının tüm 

ulusların hukuki eĢitliği ile oluĢturulduğu bir demokrasi anlayıĢı 

dünyadaki tüm toplumların talepleri olabilir. 

Demokratik sistemin sürdürülebilirliği kiĢilerin bedel ödemesi 

ile gerçekleĢmektedir. YaĢamlarını doğanın tüketilmesi üzerinden 



345 
 

sürdürenler daha iyi yaĢam koĢullarının bedel ödenmesi gerektiğini 

hesaba kattıklarında daha kötü yaĢamı tercih etmektedirler. Bedel 

ödeyen kiĢi üreten insandır. Üreten kiĢi kendine ve diğerine karĢı 

sorumlu olandır. Arap toplumlarının petrol zengini ülkeler olduğu 

dikkate alındığında doğayı tüketen kiĢileri oluĢturduğu bedel 

ödemedikleri içinde demokratikleĢmelerinin Doğu Avrupa 

toplumlarının yaĢadığı demokratikleĢme süreçleri ile 

karĢılaĢtırıldıklarında daha uzun sürede gerçekleĢeceği söylenebilir. 

Ayrıca Arap toplumlarının kendi iradeleriyle kendi geleneklerini 

gelecekleri adına dönüĢtürme talepleri yerine dıĢsal müdahalelerin 

yapılması demokratikleĢmenin gerçekleĢme sürecini daha da uzatacağı 

söylenebilir.   

1993 Oslo-1 ve 1995 Oslo-2 barıĢ sürecinde yaĢanan geliĢmeler 

bir tarafta Amerika ile Ġsrail arasındaki iĢbirliğini artırmıĢ diğer tarafta 

Ġsrail‘in demokrasi, barıĢ ve güvenliği için Filistin ve Irak 

politikalarında değiĢikliği beraberinde getirmiĢtir. Bu süreç güvenli ve 

demokratik bir Irak‘ın Ġsrail için önemli olduğu belirtilmiĢtir. Irak 

savaĢı ve Irak‘ın demokratikleĢtirilmesine yönelik dıĢsal müdahalenin, 

Irak toplumunda demokratikleĢmeye yol aç(a)maması, dıĢsal veya 

ahlaki müdahalelerle ve belli bir medeniyetin kültür okuma biçimiyle 

toplumların demokratikleĢmelerinin imkânsız olduğu gerçeği insanlığın 

gündemine taĢınmıĢtır. 

Arap toplumlarının demokrasi talepleri otoriter sistemlerini 

zayıflatmıĢsa da kısa sürede rejimlerin demokrasiye dönüĢmesi 

beklenmemelidir. Kaldı ki Arap toplumlarının 

demokratikleĢ(tiril)melerine yönelik dıĢsal baskılar demokratik 

rejimlerini kurmada daha çok zorlanacaklarını göstermektedir. 

Türkiye‘nin yaĢadığı demokrasi tecrübesinin Arap toplumlarına model 

olabileceği tartıĢmalar oryantalizmin yeni biçimi olarak algılanabildiği 

gibi Türkiye‘nin demokrasi tecrübesi açısından da değerlendirilebilir. 

Günümüz Ġslam dünyasına yönelik olumsuz düĢünceler ve önyargılı 

tutumlar esasen Ġslam dünyasındaki yönetimlerin dini, rejimin tehdidi 

olarak algılamalarından kaynaklanmaktadır. Sorunlarıyla daha fazla 

yüzleĢen bir Türkiye‘de askeri vesayetin zayıflaması, katılımın 

yaygınlaĢması, saydam ve hesap sorulabilir, halkı temsil eden bir 
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demokratik siyasi sistem güçlendikçe Türkiye‘nin yaĢadığı deneyimler 

Ģüphesiz tarihsel ve kültürel bağları olan Arap toplumlarında da 

yansımaları olacaktır. Ġçinde yaĢadığımız küresel iletiĢimin 

yaygınlaĢtığı dünyada iktidar en güçlü olsa bile iktidarını sürdürmede 

gücünü yeterince koruyamayacaktır. Çünkü demokratik rejimler ancak 

sivil toplum, siyasi partiler ve insan haklarının ihlal edilmemesi 

üzerinde meĢruiyet kazanabilmektedirler.     
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ÖZET 

Bu çalışmada Ortadoğu‟daki Islamileşme/radikalleşme eğilimleri Hizbullah 

örneği üzerinden değerlendirilecektir. Bu çalışmada yazar radikal bir Şii 

örgütü olan Hizbullah‟ı, örgütün ortaya çıkışı, sahip olduğu ideoloji, destek 

tabanı ve onun Islami ajandasını belirginleştirmesie neden olan 

Ortadoğu‟daki politik atmosfer bağlamında incelemeye çalışacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ortadoğu politikaları, Islamizm, Hizbullah 

 

ABSTRACT 

The key theme of this study will be the Islamization of the Middle East and the 

resurgence of the Muslims regarding specifically the Hezbollah case. In this 

paper the author aims to describe the role of Hezbollah in the Middle East 

political arena with respect to the militant Shia organization‟s struggles 

against its targets in the name of a broader religious means. In this line, this 

paper is going to analyze Hezbollah in terms of its emergence, ideology, 

support basis, and the political atmosphere which makes its Islamic agenda 

stronger and popular. It will be the particular concern to analyze how 

Hezbollah follow a broader Islamic agenda to attain their goals since its 

formation and if/how this reality has contributed to further radicalization of 

the region. 

 

Key Words: Middle East politics, Islamism, Hezbollah 

 

Introduction 

Since its formation in the wake of the World War I, 

contemporary Middle Eastern states system has been under continuous 

disorder regarding its economic, political and cultural domains. In the 
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state and nation-building processes there appeared great discontents in 

the Middle East. Some challenges have appeared as a response to all 

imbalances seen in the region; the rise of Islamic resurgence was one of 

the most significant among these responses.  

Of all the countries with predominantly Muslim populations, 

religion, as the most connective communal value, has played an 

important role in the state- and nation-building processes in the Middle 

East (Owen, 2004; 154). In this manner, political Islam has come to 

scene as the alternative to all the structural problems the region has 

possessed. Political Islam has gained prominence in the Middle Eastern 

affairs by the occurrence of some events such as the creation of Israel in 

1948, Arab-Israel wars of 1967 and 1973, the emergence of Islamic 

Revolution in Iran, the Gulf war of 1991, 9/11 events, and the Iraqi War 

of 2003. Thus, particularly after the late 1970s these socio-political 

developments have increased the concerns in Islam as a political force. 

In line with these, periodically close to turmoil and turbulences, the 

Middle East has been discussed about its Islamic fundamentalism and 

terrorist activities in international arena particularly after the 

transnational activities of the Islamic movements. Having inspired from 

the position and perception of weakness and self-determination in the 

era of decolonization (Procyshen, 2001; 35), Islamic resistance 

movements generally determine their main aim of Muslim 

empowerment against foreign domination. Their foremost target is 

returning to the roots of Islam as a response to Western superiority and 

occupation. Those movements assume that Islam is the answer of all 

problems that they have faced in modern times. Thus, to overcome the 

failures, they search for an authentic Islamic order in the name of 

―structural anti-Westernism‖ (Rabasa, 2004; 36) which consisted of 

providing just ruling, economic well-being, and social justice to the 

masses. Although cultural, intellectual and political character of their 

respective ideologies vary from different internal realities of the 

movements themselves, radical Islamic organizations in the Middle 

East mainly claim jihad against Israel, operate within predominantly 

Muslim areas, and provide extensive social services to their populations 

(Procyshen, 34). 
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The key theme of this study will therefore be the rise of 

Islamism in the Middle East regarding specifically the Hezbollah case. 

Here Hezbollah is going to be analyzed as a case study in terms of its 

support basis, ideological mindset, and recent political role in the 

region. It is also investigated how Hezbollah is a popular as one of the 

most considerable resistance movements in the Middle East. By trying 

to put the Islamic movement of Hezbollah in the political, economic 

and social context in which it acts, the author would like to question 

if/how the Lebanese society come to embrace the Islamic agenda 

espoused by Hezbollah. By seeking to contextualize the movement 

within the larger spheres of Lebanese politics and Islamic political 

thought, she aims to reach coherent results on the far-famed issue of 

Hezbollah and how its Islamic agenda have contributed to the Middle 

East politics considerably. 

 

Emergence and Ideological Mindset of Hezbollah 

In order to answer the questions mentioned in the introduction 

part, even partially, one needs to understand the historical ascent and 

general mindset of Hezbollah briefly. Hezbollah which is one of the 

most considerable Islamic movements in the Middle East was founded 

in response to Israel‘s invasion of South Lebanon in 1982. The Party of 

God is an Islamic extremist, Shia guerilla organization. It has been 

trying to spread the message of the Islamist paradigm with its own 

strategies. Having been popular of terrorist activities against Israel, it 

has been known of aiming to the implementation of the alternative rule 

in Lebanon; the Islamic state. Like its counterparts, Hezbollah commits 

to the removal through violence of all non-Islamic influences in the 

Middle East, claims jihad against Israel, and provide extensive social 

services (like charity organizations, building hospitals, schools) to its 

population(Procyshen, 34). 

The ideological roots of Hezbollah probably come from the 

historical legacy of its hometown and of the region. Lebanon, which is 

populated around 4 million citizens, has eighteen officially recognized 

communities and includes the largest proportion of Christians in the 

Arab world (Malaspina, 2009; 11). It means there is a complicated 
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societal structure and sectarian power-sharing system in that country. 

All the social components of the country naturally struggle to survive 

and maximize their benefits within the system. In that social and 

political structure, Shia community has generally relied on the status of 

being ineffective in power relations within the state structure and 

started to raise a great discontent as a reaction to their backwardness. 

Since the Shias constituted the largest communal group in Lebanon but 

were traditionally excluded from positions of political and economic 

power (Takeyh, 2006; 88; Procyshen, 39), it is argued by many scholars 

that they were largely influenced by the 1979 Iranian Revolution and 

the emplacement of the Palestinian Liberation Organization to South 

Lebanon. Particularly Israel‘s 1982 invasion of South Lebanon has 

paved way of the emergence of the Hezbollah in Lebanese territories.  

 

It‟s Legitimacy and Popularity 

Hezbollah‘s popularity and prestige, since its legitimacy comes 

from the organization‘s activities, should not be overlooked since it has 

successfully filled the vacuum by providing social services for the 

people living in the suburbs of Lebanon. Considering its institutional 

base, Hezbollah has actually been functioning as a sort of ―alternative 

government‖ (Berman, 2009; 3) in Lebanese territories. It operates in 

Shia Muslim majority areas for providing services and maintaining a 

network of charity institutions and these services have brought 

widespread appealing to it. It is pretty suitable to observe that its social 

welfare activities make it the real representative of the Shia people 

living in Lebanon. As a so-called civil society initiative, Hezbollah is 

able to promote basic public needs such as health, education, 

reconstruction, and pension facilities in the country. By providing such 

kind of social services programs to the masses, it fills the vacuum of 

Lebanese governmental weaknesses. So, in that way Hezbollah is also 

able to expand its support base and legitimacy within the Lebanese 

society. Thus, following the outbreak of civil war of 1975, the 

structural weaknesses of the government, the outbreak of the civil war, 

social unrests, and economic instabilities have led to the emergence of 
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Hezbollah as one of the most influential non-state political actors in the 

country.  

 

Hezbollah‟s Islamic Agenda 

Recent debates on the connection between religion and 

violence in the field of international relations have focused on analysis 

of actions using religion as a mean to justify violence. In Middle 

Eastern context, radical socio-political movements fit to this definition 

properly. According to me, Islamization of the Middle East, particularly 

dealing with the Hezbollah case, should be regarded as an Islamic 

resurgence triggered by the failure of modernization project in the 

Middle East. Actually Muslim populations suffered from invasion and 

never-ending violence and this ongoing frustration has been 

experiencing by generations of the region for decades. These are 

namely colonialism and effects of global power politics in the 20
th
 

century, one of the major reasons for rise of Islamism in the region. 

Moreover, as a typical sample of the Middle Eastern context, Hezbollah 

has been known an indigenous organization committed to saving 

occupied Palestinian territories and destructing the Jewish state. Their 

particular source of legitimacy, motivations and activities of they 

performed, have derived mainly from Islamist way of thinking. In line 

with this, when they first started to act as a social movement, they 

focused on religious endowments and established religious centers ever 

much in the name of Islamizing Lebanese society. For instance, 

Hezbollah speaks to the public through its media network, the 

television station of al-Manar and al-Nour radio. They broadcast 

Hezbollah‘s religious propaganda, political and military activities 

worldwide. To provide support to Hezbollah‘s terrorist factions, to 

promote its suicide attacks, and to justify jihad against enemies of Islam 

(Rudner, 2005; 231), they use the basis of the Islamic discourse. In 

other words, it uses Islamic discourse to justify political violence within 

a framework of Shia Islam. In this context, for instance, prominent 

Hezbollah officials claim that they are not a terrorist group but they are 

Muslim ―insurgents‖ who face persecutions for years (Procyshen, 38). 

Besides, it regards the struggle against Israel as part of a broader 
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religious war waging between the Islamic and Western world as most 

other Islamic fundamentalist organizations assume. 

 

A Social Movement or A Terrorist Group? Hezbollah‟s 

Role in Middle Eastern Politics 

Hezbollah is generally considered as a Muslim extremist 

organization rather than a mass political party until recently. Its 

preference of armed resistance and suicide activities made Hezbollah a 

so called Islamic fundamentalist organization. When they started to 

receive popular support in the course of time its military, social, and 

political wings have progressed considerably. Hezbollah succeeded to 

reform itself and become almost a legitimate political party today. It 

was particularly mid-1990s when Hezbollah started searching for 

political accommodation in Lebanese public domain. Starting from 

these years Hezbollah began to transform itself from a revolutionary 

group into an effective political party. It has entered and actively 

participated in Lebanese political life since 1992 for the purpose of 

promoting Shiite interests in the country. Hezbollah, with the backing 

of its support base, became one of the most influential opposition 

parties within the parliament.  

Moreover, there is a dynamic relationship between Hezbollah 

and other Lebanese political parties. The relations between Hezbollah 

and the Lebanese government are mainly made up of rivalry and 

political struggle. Hezbollah is in struggle and even in an armed 

conflict with the Lebanese armed forces. The reason lying behind this 

political and military turmoil derives from the struggle to gain more 

place and receive popular support in Lebanese political life. Hezbollah 

has been able to strengthen its position in the public domain since 

Lebanese government is not able to provide services to the broad 

sections of the masses. Thus, Hezbollah became a strong alternative for 

socio-political and economic conditions and play in Lebanese politics 

effectively. Its program of creating diverse non-governmental means in 

Lebanon has mainly used as an instrument of political power and has 

gained itself a great appeal. In this context, its popularity, which 

resulted from the social instabilities of the country (Salamey and 
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Pearson, 2007; 425), seems to grow consistently in the Lebanese 

politics. 

Regarding the influences of Hezbollah in Lebanese politics, 

some scholars denote that Islamization of the Lebanese and Middle 

Eastern socio-political arenas have become evident by some social 

developments. These events can be regarded as turning points for the 

role of Hezbollah in further Islamization of the region and accordingly 

affected the regional conflicts. Among these, Israeli invasion of South 

Lebanon in 1982 has been one of the momentous ones that have 

triggered further regional turmoil in the Middle East. Since the Invasion 

of 1982, Hezbollah‘s popularity and its Islamic agenda have steadily 

increased in Lebanon. From that breaking point on, it has launched 

campaign to eliminate the state of Israel and establish an Islamic state 

in Lebanon. On the other hand, the Organization also continues terrorist 

operations for Islamic aims. Furthermore, it subsequently uses Islamic 

arguments as a tool in the name of the Islamic Lebanon.  By arguing 

that they are the sole representatives of the Shia Muslims in Lebanon, 

they also aim to be considered as one of the formal parties of the Israeli 

Palestinian conflict in the bargaining tables. In this sense, besides 

conducting Islamist objectives, they started to assume political power. 

They decided to form a national government with other political parties.  

From these arguments it seems clear that the transformation 

process in Hezbollah, from an Islamic fundamentalist militia group to 

an Islamist political party dates to an important turning point in 

Lebanese politics. Put another way, Hezbollah‘s transformation, 

participation and entrance into politics in 2006 points to a so called 

democratization process in Lebanese territories. On the other hand, 

because Hezbollah has been labeled as one of the most violent enemies 

of Israel and has been known as the most successful ones which 

actively resist the Zionists, it continues to oppose making peace with 

and performing military operations against the Jewish state. Thus, with 

the rise of Hezbollah as a political alternative, Islamism has begun to 

further develop via empowerment in Lebanese sectarian political 

system. 
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Conclusion 

In the twenty-first century, people of the Middle East live with 

the consequences of Middle Eastern oil, Islamic terrorism, a potential 

for war between Iran and Israel, the reconstruction in Iraq (Catherwood, 

2006; 154), the never-ending peace efforts between Israel and the 

Palestinians, and the recent Arab Spring of the Middle East. Moreover, 

periodically close to destructive wars, the Middle has been discussed 

about its Islamic fundamentalism and terrorist activities in international 

arena. Besides, bringing democracy and solving interstate problems in 

the Middle East is not an easy job. The case of Hezbollah, its 

universalist Islamic message and socio-political activities for the 

purpose of influencing their supporters, has served much more than 

other radical movements have come to achieve in the region. In this 

respect, a study of Hezbollah‘s violent events and other actions points 

to Hezbollah being neither entirely an Islamic militia group, nor 

principally a political party. What Hezbollah shares is not just religion 

or ideology, but a commitment to resist foreign occupation so this 

factor made it ―the‖ alternative in the Lebanese public. In other words, 

it is the Hezbollah, the strongest of the religiously-motivated Shia 

terrorist groups, which has nationalist objectives via using Islamic 

discourse and symbols and these attracted the masses concern furthest.  

Moreover, in the regional context, the multidimensional and 

chaotic environment of Lebanese social structure allowed the 

emergence of Hezbollah and its Islamic agenda led it to grow stronger 

and assume an influential position in the Lebanese internal affairs. 

Regarding Hezbollah‘s political entity and its future role in Lebanon, 

the origins of its popular support seems not to change in the medium 

turn. With a deep connection to Iran and its support from and to Syria, 

social and political activities of Hezbollah will probably remain its anti-

Israeli campaign, charity programs and other social services will bring 

in new opportunities such as public and international credibility and 

that will surely continue to inspire other regional Islamist groups. Since 

it has remained among the major political actors in the Middle East, its 

radical implementations complicate the regional status quo and to 

further give rise to intensification of the Arab Israeli conflict. Finally, 
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its Islamic agenda seems to continue to contribute mainstream Middle 

Eastern politics via legitimizing the use of violence as an instrument of 

political power. 
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Ortadoğu Ülkelerinin Yeniden Yapılandırılmakta 
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Türkiye‟nin Rolü 
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ÖZET 

Dünyada süregelen ekonomik sistemin özellikle son 30 yıl içerisinde 

sürekli olarak sekteye uğradığı görülmektedir. Kısa aralıklarla birbirini takip 

eden ana ve artçı ekonomik sarsıntılar mevcut ekonomik sistemin 

sorgulanmasına neden olmuştur. En son ortaya çıkan 2007-2009 küresel 

ekonomik kriz ise söz konusu sorgulamaların haklılığını ortaya koymuş ve 

küresel ekonomik yapının yeniden şekillendirilmesi gerekliliği, dünyaya yön 

veren küresel aktörler tarafından çok daha yüksek sesle ifade edilmeye 

başlanmıştır.  

Yeniden yapılandırılması düşünülen ekonomik sistemin daha etkin bir 

yapıya kavuşturulabilmesi ise Ortadoğu ülkelerinin de küresel ekonomik 

sisteme entegrasyonunu gerektirmektedir. Zaten bu değişimi sağlayacak 

altyapı, SSCB‟nin dağılması süreciyle birlikte küresel ekonomik ve politik 

aktörlerin bölgeye yönelik yeni strateji arayışları çerçevesinde oluşturulmaya 

başlanmıştır. Söz konusu strateji arayışları, 2000‟li yılların başında Büyük 

Ortadoğu Projesi (BOP) ve Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimi 

(GODKA) ile nihai bir yapıya kavuşmuştur.  

   Amaçlanan entegrasyon, Ortadoğu‟nun hantal ekonomik yapıdan 

dinamik bir ekonomik yapıya geçmesini; ayrıca, bölgede çeşitli politik ve 

kültürel değişikliklerin gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında, hem bölgeye olan coğrafi yakınlığı ve tarihsel bağları hem de 

son yarım yüzyıllık süreçte Batılı kurumlarla geliştirmiş olduğu ilişkiler 

sebebiyle Türkiye‟nin çok önemli bir role sahip olduğu gözlenmektedir. Bu 

çalışmada, Türkiye‟nin üstlenmiş olduğu bu role bağlı olarak bölge ülkeleriyle 

geliştirmiş olduğu ekonomik ilişkiler incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Küresel Ekonomik Sistem, Ortadoğu, Türkiye 
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ABSTRACT 

It is observed that ongoing economic system in the world has 

continuously interrupted, especially in last thirty years. Major and rear 

economic turmoils appearing periodically has caused that existing economic 

system is being questioned. 2007-2009 global economic crises lastly occured, 

justified to questioning as mentioned. Thus, global actors dominating the 

world started to argue more loudly the necessity of re-shaping of global 

economic structure. 

  In order that economic system being restructured will be more 

effectively, Middle East countries are required to be integrated with global 

economic system. The infrastructure providing this change was initiated to 

constitute by global economical and political actors during studies of new 

strategy designation after the process of USSR‟s dissolution. The process of 

developing a new strategy was concluded at the beginning of 2000s with 

GMEP (Great Middle East Project) and BMENA (The Broader Middle East 

and North Africa Initiative).   

The integration aimed requires to transition of Middle East from 

static economical structure to dynamic economy, and also requires to 

realization of various political and cultural changes. When considered from 

this point of view, it is observed that Turkey has an important role because of 

its historical ties and proximities with the region, and its relations with 

western countries developed during last half century. In this study, depending 

upon the role as mentioned Turkey has, its developing economical 

relationships with the countries of the region will be examined. 

 

Key Words: Global Economic System, Middle East, Turkey 

 

GiriĢ 

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında dünyada ortaya çıkan çift 

kutuplu yapı, 1990‘lara girilirken Sovyetler Birliği‘nin yarıĢtan 

çekilmesiyle beraber yerini ABD hâkimiyetine bırakmıĢtır. Özellikle 

1970‘li yıllarda sermayenin kar haddindeki düĢmeye bağlı olarak ortaya 

çıkan kapitalizmin krizi, devamında ―küreselleĢme‖ olgusunu ortaya 

çıkarmıĢ ve tüm dünyaya özellikle de geliĢmekte olan ülkelere ―serbest 

piyasa ekonomisi‖ modeli benimsetilmeye çalıĢılmıĢtır. Sovyetler 

Birliği‘nin dağılması ise söz konusu küreselleĢme sürecini daha da 

hızlandırmıĢtır.  

Batılı ülke ve kuruluĢlar, 1990‘lı yıllarda dikkatlerini Avrasya 
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ve özellikle de Ortadoğu bölgesine yoğunlaĢtırmıĢ; bölgenin 

küreselleĢme sürecine dâhil olması yönünde birçok teori 

geliĢtirmiĢlerdir. GeliĢtirilen teoriler, 2000‘li yılların baĢından itibaren 

askeri anlamda uygulamaya konulmuĢtur. Bu alanda gerçek anlamda 

baĢarı sağlanamaması, ―yumuĢak güç‖ unsurlarının devreye 

sokulmasını gerekli kılmıĢtır. 

Küresel ekonomik sistemde 2007 yılından itibaren baĢlayan 

durgunluk, 2008 yılında geniĢ çaplı bir ekonomik krizi ortaya çıkarmıĢ 

ve dünya ekonomisinin yeniden Ģekillendirilmesi gerektiği algısı 

yerleĢmiĢtir. Bu noktada, G-8 ülkelerinin sistemi yönlendirmede tek 

güç olma iddiası sembolik düzeyde de olsa ortadan kalkmıĢ; küresel 

ekonomik sorunların çözümünde çok boyutlu bir yaklaĢım sergilenmesi 

gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. Bu bağlamda, Türkiye‘nin de dahil edildiği 

yükselen ekonomilerin bu süreçte uluslararası karar alma 

mekanizmalarında iĢlevlerinin artmaya baĢladığı görülmüĢtür. 

Yeni süreçte Türkiye‘nin üstlendiği en önemli rol ise Ortadoğu 

ülkelerinin küresel ekonomik sisteme entegrasyonu çerçevesinde söz 

konusu ülkeler için bir model olmasıdır. Anılan süreç içerisinde, 

Türkiye‘nin bölge ülkeleriyle olan ekonomik iliĢkilerinde önemli 

düzeyde geliĢme kaydedilmiĢtir. ArtıĢ gösteren ekonomik iliĢkilere 

bağlı olarak da Türkiye ekonomisinin Ortadoğu ülkeleri için cazip bir 

örnek olduğu algısı yaygınlaĢmıĢtır. 

Bu çalıĢmada, küresel ekonomik sistemin yeniden 

Ģekillendirilmesi iddiası ile çıkılan yolda, Ortadoğu ülkelerinin de yeni 

sürece dâhil edilmeleri noktasında Türkiye‘nin üstlendiği rol, bu role 

bağlı olarak da bölge ülkeleriyle geliĢtirdiği ekonomik iliĢkiler 

incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın birinci bölümünde, 20. yüzyılın son çeyrek 

dönemini kapsayan ve bugün de devam eden küreselleĢme sürecine ve 

sistemin sorgulanmasına neden olan bu süreçte meydana gelen 

ekonomik krizlere değinilecektir. Ġkinci bölümde, Ortadoğu ülkelerinin 

küresel ekonomik sisteme entegrasyonunun gerekliliği tartıĢılacak; son 

bölümde ise Ortadoğu‘nun küresel ekonomik sisteme entegrasyonunda 

Türkiye‘nin rolüne değinilecek ve Türkiye‘nin bölgeyle olan ekonomik 

iliĢkileri incelenecektir.  
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1. KüreselleĢme, Ekonomik Krizler ve Uluslararası 

Ekonomik Sistemin Yeniden Yapılandırılması 

1970‘lerden bu yana devam eden ve Ģu anda da dahil olunan 

süreç, finansal globalizasyonun ikinci büyük dönemidir. Ġlk 

globalizasyon süreci, 1914‘de sonlanmıĢtır. Bugün de devam eden 

ikinci globalizasyon döneminin önemli özelliği, uluslararası ekonomik 

ve finansal sistemin önceden olmadığı kadar karmaĢık bir hal almıĢ 

olmasıdır. Ayrıca, bilgiye ulaĢımın ve bilgi akıĢının baĢ döndürücü hızı, 

gittikçe hızlanan ve çeĢitlenen iletiĢim kanalları, ulaĢımın kolaylaĢması 

bu dönemin belirgin özellikleridir. Bu hızlı geniĢleme, ekonomik ve 

finansal sistemi daha etkin hale getirmesine karĢın, olası krizlere karĢı 

daha kırılgan bir yapıya sokmaktadır (Fischer, 2006: 4).  

Bir ülkede baĢ gösteren etkin bir ekonomik ve finansal 

çalkantının tüm dünya ülkelerine farklı Ģiddet düzeylerinde de olsa 

sirayet ettiği, söz konusu globalizasyon sürecinde, ders alınmasını 

gerektirecek sayıda ve ölçüde tecrübe edilmiĢtir (Keten, 2009: 5). 

Nitekim son dönemde Amerikan konut piyasasında ortaya çıkan krizle 

patlak veren, bir virüs gibi öncelikle Amerika‘nın tamamına, sonra da 

tüm dünyaya yayılan küresel ekonomik kriz bunun en yeni örneğidir 

(Özdemir ve Keten, 2010: 3). 

1973 yılında nihayetlendirilen Bretton-Woods sistemi sonrası 

ortaya çıkan petrol Ģokları ile baĢlayan ve finansal piyasaları ağır 

Ģekilde tahrip eden süreç; 1980‘lerde borç krizleri, borsa Ģoku ve 

yinelenen finansal tahribatlar ile devam etmiĢtir. 1990‘lı ve 2000‘li 

yıllarda da uluslararası ekonomik ve finansal sistemde art arda çok 

sayıda kriz yaĢanmıĢtır. Avrupa Para Krizi (1992-1993), Latin Amerika 

―Tekila Krizi‖ (1994-1995), Türkiye Krizi (1994), Güneydoğu Asya 

Krizi (1997-1998), Rusya Krizi (1998), Brezilya Krizi (1999), Türkiye 

Krizi (2001), Arjantin Krizi (2002) son dönemde yaĢanan krizden 

önceki süreçte karĢılaĢılan çok sayıdaki krizden sadece bazılarıdır (IĢık, 

Duman ve Korkmaz, 2004: 46). 

Görüldüğü gibi, 1990‘dan baĢlayıp 2000‘li yılların baĢlarına 

uzanan dönemde maruz kalınan krizlerin pek çoğu geliĢmekte olan 

ülkeler orijinlidir. Ancak, aynı olumsuzlukların anılan dönemde 

geliĢmiĢ ekonomiler için de ortaya çıktığı söylenebilecektir. Örneğin; 
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1990‘ların sonunda, Amerika‘daki kamu Ģirketlerinin açıkları artmaya 

ve bu süreç gittikçe yayılmaya baĢlamıĢtır. Buna ek olarak, 1990‘ları 

kapsayan on yıl boyunca, Japonya‘da faaliyet gösteren 100.000 

üzerindeki borsada kayıtlı olmayan firma iflasa sürüklenmiĢtir 

(Deventer ve Imai, 2003: 5). 

YaĢanan krizlere en son örnek ise son dönemlerde görülen ve 

etkileri derinden hissedilen, ―küresel mali kriz‖ olarak nitelendirilen 

büyük ve geniĢ çaplı ekonomik ve finansal çalkantıdır. BaĢta 

Amerika‘daki ve Avrupa‘daki köklü finansal kuruluĢların bile bir 

kısmını iflasa götüren, büyük bir kısmını da olası iflas tehlikelerinden 

korunmak veya kurtulmak için acil önlemler almaya iten bu kriz, tüm 

dünyada önce finansal Ģoklara, devamında ekonomik durgunluğa neden 

olmuĢtur. Amerika orijinli bu krizin, etkileri bakımından 1929 yılında 

karĢılaĢılan geniĢ çaplı ekonomik kriz ile de benzerlikleri olduğu 

yönünde kuvvetli saptamalar ve iki kriz arasında yapılan 

karĢılaĢtırmalar (Almunia, Benetrix, Eichengreen & O‘Rourke,  2009: 

1) dikkate alındığında; halen etkileri hissedilen ekonomik krizin 

ilerleyen dönemlerde önemli bir kilometre taĢı olarak literatürde yerini 

alacağı söylenebilecektir (Keten, 2009: 6). 

Özetle, dünya piyasalarının ―köpüğünün alınması‖ ve 

―balonunun sönmesi‖ Ģeklinde de ifade edilen (OdabaĢı, 2009: 20) ve 

1929 kriziyle benzeĢtirilen son ekonomik kriz tüm dünyayı etkisi altına 

almıĢ; ekonomik ve sosyal boyutlarıyla önemli bir durgunluğa neden 

olmuĢtur. Öte yandan bu kriz, uluslararası sistemde öncü rol alan ve 

karar verici konumda olan ülkeler arasına yeni ülkelerin eklenmesinin 

elzem olduğunu göstermiĢ; küresel ekonomik ve finansal sorunların 

çözümünde çok boyutlu yaklaĢım gösterilmesi gerekliliğini ortaya 

çıkarmıĢtır (Özdemir ve Keten, 2010: 10). Zaten, küresel ekonomik kriz 

döneminde ve takip eden dönemde G-20 toplantılarının ve bu 

toplantılarda alınan kararların önemsendiği vurgusu da bu gerekliliğe 

hizmet eder bir görüntü arz etmektedir. Ayrıca, uluslararası ekonomik 

kuruluĢların yapılarının ve iĢlevlerinin yeniden düzenlenmesi 

ihtiyacının yüksek sesle dile getirilmeye baĢlanması da anılan döneme 

denk gelmektedir. Bu süreçte, ekonomik sisteme yön verme gücüne 

sahip kuruluĢların en yetkili isimleri, yenilik arayıĢlarını dile getirmeye 
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baĢlamıĢlardır. Sonuç olarak bakıldığında, 2007-2009 küresel 

ekonomik kriz sonrasında küresel ekonomik sistemin yeniden 

Ģekillendirilmesi gerektiği algısı birçok kesimde oluĢmaya baĢlamıĢtır.  

 

2. Ortadoğu Ülkelerinin Küresel Ekonomik Sisteme 

Entegrasyonunun Gerekliliği 

 

2.1. SSCB‟nin Dağılması Sonrasında Küresel Ekonomik 

Unsurların Ortadoğu‟ya BakıĢ Açısı 

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında Amerika BirleĢik Devletleri 

(ABD), oluĢmasına öncülük ettiği kurumlar ile birlikte müttefik olduğu 

Avrupa ülkelerinin de kendi yanında yer almalarını sağlayarak, çift 

kutuplu dünyada Batı bloğunun liderliğini üstlenmiĢtir. Soğuk SavaĢ 

sürecinde Sovyetler Birliği ile mücadele için oluĢturulan en önemli 

kurum olan Kuzey Atlantik Paktı (NATO)‘nın en önemli iĢlevi o 

dönemde Sovyet tehdidine karĢı Batı Avrupa ülkelerinin güvenliğini 

sağlayacak Ģekilde askeri açıdan iĢbirliğini gerçekleĢtirmektir.  

1989 yılında Sovyetler Birliği‘nin dağılması, soğuk savaĢın 

sonu anlamına gelirken; buna paralel bir biçimde Batı‘daki Sovyet 

algısı değiĢmiĢ ve dikkatler kuzeydoğudan güneydoğuya, yani 

Ortadoğu ülkelerine çevrilmiĢtir.  

Ortadoğu, tarihsel süreç içinde pek çok imparatorluk ve süper 

gücün yakın ilgisini çekmiĢ, yer altı kaynakları açısından zengin bir 

coğrafya olmakla birlikte; bu potansiyel zenginliğine rağmen dünyadaki 

en istikrarsız bölgelerden birisidir. Bölgedeki ekonomik ve siyasi 

geliĢmeler bölge halkının geleceğe dönük endiĢelerini de arttırmaktadır. 

Bazı petrol zengini ülkelerdeki göreceli refah ortamı hariç 

tutulduğunda, bölge halkının en öncelikli endiĢeleri arasında geçim 

sıkıntısı, iĢsizlik, ekonomik fırsat eĢitsizliği ve kalıcı ekonomik 

büyümenin temellerinin oluĢturulamaması gelmektedir (Keskintepe, 

2004: 9). 

Soğuk SavaĢ döneminin bitmesinin ardından ABD, ivedi bir 

biçimde Avrasya‘ya (özellikle Ortadoğu‘ya) yönelmiĢ ve birçok 

egemenlik tezini bu bölgeye uyarlamıĢtır. F. Fukuyama‘nın ―Tarihin 

Sonu‖ tezi, S.Huntington‘un ―Medeniyetler ÇatıĢması‖ tezi, Z. 



363 
 

Brzezinski‘nin ―Büyük Satranç Tahtası‖ tezi ile Avrasya ve 

Ortadoğu‘ya yönelim daha somut bir hal almıĢtır (Avrasya Jeopolitiği, 

BOP ve Türkiye, 2005). 

Küresel ekonomik unsurların en önemli amacı, 

―küreselleĢme‖nin gerçekleĢtirilmesine yönelik olarak Ortadoğu‘nun da 

küresel ekonomik sisteme entegrasyonudur. Bunun en önemli sebepleri 

ise bölgenin zengin yer altı kaynaklarına sahip olması, dünyanın önemli 

enerji koridoruna olan yakınlığı, bölgedeki sermayenin küresel 

sermayeye yöneltilmesi, bölgenin yaklaĢık 201.559.000 nüfusuyla 

küresel ekonomiye entegrasyonu neticesinde batılı ülkeler için önemli 

bir pazar olması ve ABD‘nin Avrasya‘daki hedeflerine yönelik olarak 

bölge ülkelerinden gelen eleĢtirilerdir.  

 

2.2. 1990 ve 2000‟li Yıllarda Ortadoğu‟ya Yönelik Plan ve 

Stratejiler 

Batı‘nın, özellikle de ABD‘nin Ortadoğu‘ya iliĢkin hedeflerine 

1990‘lı yıllarda yukarıda bahsedilen yaklaĢımlar yön vermiĢtir. 

Fukuyama‘nın Tarihin Sonu tezine göre, insanlığın geleceği 

komünizmde değil, liberalizmdedir; liberal demokrasi ve serbest piyasa 

ekonomisi gelecekte bütün toplumların benimseyeceği düzen olacak, 

evrenselleĢecektir. Toplumsal evrimin yönü liberalizm olacaktır 

(Kazgan, 2008: 335). Bu doğrultuda Ortadoğu‘nun da küresel 

ekonomik sisteme mutlak anlamda entegre olması gerekmektedir.  

Z.Brzezinski‘nin ―Büyük Satranç Tahtası‖ kitabında savunduğu 

temel düĢünce ise; ―Amerika‘nın küresel üstünlüğünün doğrudan 

doğruya Avrasya kıtasındaki hakimiyetinin ne kadar süre ve ne kadar 

etkili sürdüğüne bağlıdır‖ Ģeklindedir (Brzezinski, 1997: 51). Kitapta, 

Brzezinski detaylı bir biçimde Avrasya Kıtasındaki hakimiyetin 

gerekliliğini açıklamaktadır. Bunun en önemli sebebi ise tarihsel olarak 

dünyaya hakim olan tüm devletler Avrasya kıtasında yer almıĢlardır.  

1990‘li yıllarda ortaya çıkan bu ve bunun gibi pek çok düĢünce, 

yirmi birinci yüzyılın hemen baĢındaki bölgeye yönelik aktif siyasetin 

ön hazırlık aĢamasını ifade etmektedir. 11 Eylül 2001 tarihinde New 

York‘taki Dünya Ticaret Merkezi kulelerine yapılan saldırı sonrasında 

yeni bir süreç baĢlamıĢtır. Özellikle yeni süreç Ortadoğu‘ya serbest 
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piyasa ekonomisi ve demokrasi getirmeyi esas alan ―Büyük Ortadoğu 

Projesi (BOP)‖dir. Bu proje, yirminci yüzyılın son çeyrek dönemine 

denk düĢen küreselleĢme evresinin Ortadoğu‘ya has yönünü teĢkil 

etmektedir.  

BOP çerçevesinde, 2000 yılı öncesinde düĢünce boyutunda 

kalan Ortadoğu‘nun küresel ekonomik sisteme entegrasyonu, 

Amerika‘nın Afganistan‘a yönelik harekâtıyla eyleme dökülmüĢ 

durumdadır. Daha sonraki süreçte ise -2003 yılında- kitle imha 

silahlarına sahip olduğu iddia edilen Irak‘a yönelik harekât 

düzenlenmiĢtir. ABD‘nin ihtiyacı olarak ortaya çıkan BOP‘un ana 

kaynağı, ekonomik sorunlara yenik düĢmeden küresel hâkimiyeti kalıcı 

duruma getirmektir. Bu uğurda BirleĢmiĢ Milletler (BM) zayıflatılmıĢ, 

yeniden Ģekillendirilmeye çalıĢılan NATO ise BOP hedefine 

yönlendirilmek istenmiĢtir (Avrasya Jeopolitiği, BOP ve Türkiye, 

2005). ABD‘nin BOP‘u tek baĢına gerçekleĢtirmesi zor gözükmektedir. 

Özellikle ABD‘nin Ġslam dünyasındaki kötü imajı dolayısıyla Bush 

yönetimi bölgede serbest piyasa ekonomisinin yerleĢtirilmesi ve 

demokrasinin yaygınlaĢtırılması projesinde Avrupa‘nın ve diğer batılı 

ülkelerin desteğini aramıĢtır (Wittes, 2004). 11 Eylül saldırıları 

sonrasında, küresel terör olgusu ileri sürülerek batılı devletler ve 

NATO‘nun desteği sağlanmıĢ olmaktadır.  

Bu konuyla ilgili olarak 2004 yılında yapılan G-8 ve NATO 

toplantıları büyük önem arz etmektedir. 2004 yılı Haziran ayında 

ABD‘nin Georgia eyaletinde yapılan G-8 zirvesinde BOP gündemin 

zirvesinde yer almıĢtır. Ayrıca, bu toplantıya Türkiye ve BOP‘un 

hedefinde yer alan ülkeler de dâhil edilmiĢtir. Toplantının sonunda 

Ortadoğu‘yu temsilen Türkiye ve Yemen‘e, G-8‘i temsilen de Ġtalya‘ya 

eĢ baĢkanlık verilmiĢtir. Haziran ayının sonunda ise Ġstanbul‘da 

düzenlenen NATO toplantısında yine gündemin en önemli maddesi 

BOP‘tur ve soğuk savaĢ döneminin bitmesiyle önemini kaybeden 

NATO‘ya ―küresel terörizm‖ denilen bir düĢman türetilmiĢtir (Günal, s. 

160). 

Öte yandan, bu toplantılar BOP‘un daha geniĢ bir coğrafyayı 

kapsayan yeni bir yaklaĢımı ortaya koyması bakımından da önemlidir. 

BOP, Kuzey Afrika ve Hazar Denizi havzasını da içine alacak Ģekilde 



365 
 

geniĢletilmiĢtir. Yeni yaklaĢım ―GeniĢletilmiĢ Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika GiriĢimi (GODKA)‖ olarak ifade edilmektedir. BOP yaklaĢık 

202 milyonluk bir coğrafyayı içine alırken, GODKA ise yaklaĢık 610 

milyon düzeyindeki bir nüfus bölgesini kapsamaktadır.  

BOP ve GODKA projeleri, ABD‘nin küresel hâkimiyet 

hedefleri çerçevesinde Ortadoğu ülkelerinin liberal sistemi 

benimsemelerini, dıĢa açılmalarını, dünya ekonomisine entegre 

olmalarını hedeflemenin yanında, ayrıca Avrasyalı güç odaklarının da 

(Rusya, Ġran, Çin, Hindistan) hareket alanını daraltmaktadır (Avrasya 

Jeopolitiği, BOP ve Türkiye, 2005). 

 

3. Türkiye-Ortadoğu Ülkeleri ĠliĢkileri Çerçevesinde 

Ortadoğu Ülkelerinin Küresel Sisteme Entegrasyonu Ve 

Türkiye‟nin Ekonomik Rolü 

 

3.1. Türkiye‟nin Ortadoğu‟ya Yönelik Hedefleri 

Türkiye‘de tek parti devri ve Menderes dönemlerinde 

Türkiye‘nin Ortadoğu‘ya bakıĢı mesafeli olmuĢ ve NATO ile ittifakı 

bağımsız bir Ortadoğu politikası geliĢtirmesine mani olmuĢtur (Laçiner, 

2009). Çift kutuplu sistemde NATO‘nun kanat ülkesi olmasının 

sağladığı jeopolitik öneminden dolayı dünya politikasında ekonomik ve 

demografik gücünün ötesinde rol oynayan Türkiye, soğuk savaĢ sona 

erip çift kutuplu sistemin yerini tek kutuplu sisteme bırakmasıyla 

uluslararası sistemdeki yerini sorgulamaya baĢlamıĢtır (Özkan, 2010: 

112).  

Brzezinski‘ye göre (1997: 188.) ―imparatorluk sonrası bir 

devlet olan Türkiye üç ayrı yöne çekilmektedir. Modernistler 

Türkiye‘nin bir Avrupa devleti olduğunu görmek istemekte ve bu 

nedenle Batıya bakmaktadırlar. Ġslamcılar Ortadoğu‘ya ve Müslüman 

bir topluma yönelmektedirler. Milliyetçiler ise Hazar Denizi 

havzasındaki Türkî Cumhuriyetlere bakmaktadırlar. Bu durum 

Türkiye‘nin bölgedeki rolüne dair belirsizliği ortaya çıkarmıĢtır‖. 

Ancak Türkiye, 2000‘li yıllardan itibaren ve özellikle de 2002 yılında 

iktidara gelen ve halen iktidarda olan parti ile birlikte batıya dönük 

yüzünü daha ileriye taĢıyacak ölçüde 2005 yılında Avrupa Birliği (AB) 
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ile müzakere sürecini baĢlatmıĢtır. Müzakere sürecinden sonra AB ile 

iliĢkiler zaman zaman aksamıĢ ve AB‘nin net olmayan tutumu 

nedeniyle Türkiye ne iliĢkileri ileri noktaya taĢıyabilmekte ne de bu 

sürece arkasını dönebilmektedir. Brzezinski‘nin ifade ettiği belirsizlik 

halinin, 2000‘li yılların ilk on yıllık sürecinin sonuna doğru Türkiye‘nin 

komĢu ülkelerle (özellikle Suriye, Irak ve Ġran) sıfır sorun politikası 

çerçevesinde yönünü biraz daha Ortadoğu‘ya kaydırması sebebiyle 

ortadan kalkmaya baĢladığı düĢünülebilecektir. AB ile artan belirsizlik 

bir anlamda Türkiye‘nin Ortadoğu‘ya olan ilgisini arttırmakta ve 

Türkiye‘yi Ortadoğu‘daki siyasal ve ekonomik sorunlara daha duyarlı 

hale getirmektedir.  

Bu noktada DıĢiĢleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Ürdün‘de 

yayımlanmakta olan Al-Dustour gazetesinde yayımlanan makalesinde 

(Davutoğlu, 2009) Türkiye‘nin bölgeye yönelik hedefini 

açıklamaktadır; 

―KomĢularıyla sıfır sorun politikası izleyen Türkiye, yakın 

çevresinin kriz üreten bir coğrafya olmaktan kurtarılmasını 

arzulamakta, bu anlayıĢı da bölgesinde kalıcı düzenin tesisinde kendini 

birinci derecede sorumlu görmektedir. Bu yalnızca coğrafi 

konumumuzdan değil, aynı zamanda Ortadoğu bölgesiyle olan tarihi ve 

kültürel bağ ve birlikteliğimizden kaynaklanan manevi bir 

yükümlülüktür.‖ 

DıĢiĢleri Bakanı Sayın Davutoğlu‘nun yukarıda belirttiği gibi, 

Türkiye 2000‘lerle birlikte yeni fırsat ve manevra alanları yaratma 

hedefiyle daha aktif dıĢ politika izleme yolunu seçmiĢtir (Cavlan, 2010: 

126). Türkiye‘nin 1990 öncesinde NATO‘nun kanat ülkesi olma görevi, 

2000‘li yıllarda yerini Batı ile Ortadoğu bölgesi arasında kültürel, 

politik ve ekonomik alanlarda birer köprü olma görevine bırakmıĢtır. 

Bu noktada, özellikle Türkiye‘nin Ortadoğu‘ya yönelik izlemiĢ olduğu 

aktif siyaset ―Yeni Osmanlıcılık‖ tartıĢmasını da ortaya çıkarmıĢtır. 

Yeni Osmanlıcılığın en basit tanımıyla Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun 

denetimi altındaki topraklarda Türkiye‘nin etkinliğini hedefleyen bir 

akım olduğu ifade edilebilir (Cavlan, 2010: 133). Temel amacı ise 

komĢu devletlerle sorunları çözme yolunda adımlar atarak iliĢkileri 

geliĢtirmek ve böylece bölgesel güç konumunu elde edip, bölgenin 
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Türkiye öncülüğünde dünya ekonomik ve siyasi sistemine 

eklemlenmesini sağlamaktır (Cavlan, 2010: 135). 

 

3.2. ABD‟nin Ortadoğu‟ya Yönelik Hedeflerinde 

Türkiye‟nin Yeri  

ABD‘nin 2000‘li yıllarla beraber bölgeye yönelik artan 

saldırgan tutumu bölge ülkeleri arasındaki etkileĢimi arttırmıĢtır 

(Laçiner, 2009). Böyle bir durum ise bölgenin küresel ekonomiye 

entegrasyonunu geciktirmektedir. Buna paralel olarak, Irak harekatının 

miras bıraktığı sorunlar, ABD‘nin bilgisiyle ve gücüyle bölgeye tam 

anlamıyla hâkim olamadığının en önemli göstergesidir (Dinçer, 2011). 

ABD‘nin ―sert güç‖ ile sürdüremeyeceği hedeflerini ―yumuĢak güç‖ ile 

yani diplomatik, siyasi, kültürel yollarla sürdürmesi bu noktada 

kaçınılmazdır.  

2004 yılından beri GODKA giriĢiminde eĢ baĢkanlık görevini 

yürüten Türkiye‘ye de Ortadoğu‘nun küresel ekonomik sisteme 

entegrasyonunda aktif bir rol düĢmektedir. NATO üyesi olan ve 

demokratik rejime sahip tek Müslüman ülke olan Türkiye‘nin Batı ile 

Ġslam dünyası arasında köprü olma rolü mevcuttur (Özkan, 2010: 112). 

ABD açısından da durum çok farklı değildir. Müslüman bir ülke olan 

Türkiye‘nin Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan sonraki süreçte uluslararası 

teĢkilatlara üyeliği neticesinde ve 1990‘lardan sonra değiĢen öncelikler 

çerçevesinde, ABD‘nin Ortadoğu bölgesinde izleyeceği siyasal ve 

ekonomik giriĢimlerin önemli müttefik olan Türkiye aracılığıyla 

yürütülmesi ön plandadır.  

Bu kapsamda önceleri kendisi de GODKA‘nın hedef 

ülkelerinden biri olan Türkiye, Batı ile olan elli yılı aĢkın yakın 

iliĢkileri ve Ortadoğu‘daki diğer devletlere nazaran sahip olduğu 

demokratik kimliği ile GODKA kapsamındaki ülkeler için bir ―model 

ülke‖ olmuĢtur (Günal, s.158). Tabii ki Türkiye Ortadoğu‘ya model 

olarak sunulurken, esasen dinsel olmayıp siyasal bir niteleme olan 

―ılımlı Ġslam‖ yaklaĢımı ile bölgeye sunulmaktadır.  

2003 yılında RAND Cooperation adlı düĢünce kuruluĢu 

tarafından ―Sivil Demokratik Ġslam: Ortaklar, Kaynaklar ve Stratejiler‖ 

baĢlıklı raporda dünyadaki Müslümanlar; köktendinciler, gelenekçiler, 
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ılımlı Ġslam ve laikler olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Bu dört 

grup içerisinden ise yalnızca ―Ilımlı Ġslam‖ ABD tarafından 

desteklenmektedir. Çünkü bu dört gruptan yalnızca Ilımlı Ġslam 

Müslüman dünyasının küresel modernitenin bir parçası olmasını arzu 

etmektedir (Benard, 2003: X). 

 Türkiye‘nin bölgedeki ―yumuĢak gücü‖ne değinilecek olursa, 

bu gücü oluĢturan en önemli faktör Osmanlı mirasını taĢıyor olmasıdır; 

bunun yanında, bölgeye olan coğrafi yakınlık, bölgeyle olan tarihsel, 

kültürel ve dini bağlar ve Türkiye‘nin ekonomisidir (Laçiner, 2009).  

Alman GeliĢme Enstitüsü‘nden Peter Wolff‘a göre (1988); 

OECD ve AT ülkeleri için Türkiye (1980‘den önce) dıĢ ticaret ve 

doğrudan yatırım ve hammadde üreticiliği açısından değersiz bir ülke 

iken (Ekzen, 2009: 116 ) 24 Ocak Kararları sonrası izlenen dıĢa açılma 

politikaları ile beraber 1990‘lı yılların ortalarında Batı ile entegrasyon 

sürecini (ekonomik anlamda) tamamlamıĢ görüntüsüyle Batının 

doğrudan yabancı yatırımlar ve kısa vadeli spekülatif fonlar açısından 

değerli gördüğü bir yükselen piyasadır. Ortadoğu ülkeleri Ģu anda 

Türkiye‘nin 1980 öncesi pozisyonunda yer almaktadır. Batılı devletler 

açısından Türkiye‘nin küresel ekonomiye entegrasyonu, yüzünü Batıya 

dönen Türkiye için çok da zor olmamıĢtır. Ancak Ortadoğu ülkeleri 

nezdinde kredibilitesi negatif olan Batı dünyası için Ortadoğu‘nun 

küresel sisteme entegrasyonu çok zordur. Bu yüzden Türkiye‘ye önemli 

ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

3.3. Türkiye-Ortadoğu Ekonomik ĠliĢkileri 

 

3.3.1. Ortadoğu‟da Ekonomik Kriz Öncesi ve Sonrası Genel 

Ekonomik Durum 

Küresel krizin etkilerinin devam ettiği yıl olan 2009 yılında, 

Ortadoğu‘nun büyüme oranı 2008 yılındaki % 5,7‘lik düzeyden % 2,6 

düzeyine gerilemiĢtir. 2010 yılına iliĢkin büyüme beklentisi ise % 3,6 

düzeyindedir (IMF, 2009). Görüldüğü gibi, büyüme oranları düĢük 

düzeydedir. Bahsedildiği gibi, büyüme oranlarındaki dengesizlik 

tekdüze ekonomik yapıdan ileri gelmektedir. Genelde petrol ihracatçısı 

olan ülkeler petrol fiyatlarının yüksek olduğu kriz öncesinde görece 
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önemli bir büyüme oranı yakalamıĢken, ekonomik kriz ile beraber 

petrol fiyatlarındaki meydana gelen düĢüĢ bölgenin büyüme hızını da 

olumsuz etkilemiĢtir. Bu durum dıĢ ticaret fazlalarında da kendisini 

göstermektedir. 2008 yılında 400 milyar $ cari fazla söz konusu iken, 

2009 yılında cari fazla -10 milyar $ düzeyinde gerçekleĢmiĢtir (IMF, 

2009). 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre; Ortadoğu‘nun 

Dünya ihracatındaki payı 2003 yılında % 4,1 iken, 2009 yılında bu 

rakam % 5,7 düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Bölgenin dünya ithalatındaki 

payı ise 2003 ve 2009 yıllarında sırasıyla % 2,7 ve % 4 düzeyindedir. 

Ortadoğu ülkelerinin kendi içindeki (bölge içi) ihracatın bölgenin 

toplam ihracatına oranı ise 2000 yılında % 6,3 düzeyinde gerçekleĢmiĢ 

olup, 2009 yılında ise % 20,9‘dur (WTO, 2010: 10-12). 

 

3.3.2. Türkiye‟nin Ortadoğu ile Ekonomik ĠliĢkilerindeki 

GeliĢmeler 

Türkiye‘nin yumuĢak güç unsurlarından olan ekonomisi 

bölgenin küresel sisteme entegrasyonu açısından önem arz etmektedir. 

Türkiye‘nin bölgedeki ülkelerle geliĢtireceği ekonomik iliĢkiler 

sayesinde, Ortadoğu‘nun kapalı ve tek düze ekonomik yapısından 

sıyrılıp dıĢa açık ve küresel sisteme entegre olmuĢ bir yapıya ulaĢması, 

ABD‘nin Ortadoğu‘ya dönük son dönem politikalarının esas yüzünü 

teĢkil etmektedir.   

Daha önce de değinildiği gibi, Ortadoğu‘nun en önemli 

sorunları arasında geçim sıkıntısı, iĢsizlik, ekonomik fırsat eĢitsizliği ve 

kalıcı ekonomik büyümenin temellerinin oluĢturulamaması 

gelmektedir. Bölgedeki sorunların bertaraf edilmesinde Türkiye‘nin 

ekonomik anlamdaki atılımları, bölge ülkeleriyle yakın yatırım ve dıĢ 

ticaret iliĢkilerine girilmesi önemlidir. Bölgenin ekonomik anlamda 

geliĢmesi toplumsal, kültürel ve siyasi alanlarda da dönüĢümü 

dolayısıyla kalkınmayı beraberinde getirecektir. 

Türkiye‘nin son dönemde Ortadoğu ile olan ekonomik 

iliĢkilerinin geliĢtirilmesi yolunda belirgin bir eylem planı içerisinde 

olduğu görülmektedir. Öncelikle sınırdaĢ ülkelerle baĢlayan karĢılıklı 

ekonomik iliĢkilerin arttırılmasına yönelik yoğun müzakereler, devam 
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eden süreçte Ortadoğu genelinde yayılmaya baĢlamıĢtır. Türk iĢ 

adamlarının bölgeye yatırım yapmalarının önü açılmıĢ, bu noktada 

karĢılaĢılan mevcut sıkıntıların aĢılması yönünde ilgili ülkelerle 

anlaĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Bölge ile olan ticari ve finansal 

iliĢkilerin geliĢtirilmesi yönünde çeĢitli çalıĢmalar yapılmaya devam 

edilmektedir. 

Ġlk olarak vurgulanması gereken husus, Türkiye‘nin bölgenin 

ekonomik olarak geliĢmesi amacına yönelik süreçte bölge ile olan 

ticaret hacminin artıĢ gösterdiğidir. AĢağıda yer alan tablo 1‘de, 2000-

2010 yılları arasında Türkiye‘nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine 

yapmıĢ olduğu ihracat miktarı ve bunların toplam ihracat içerisindeki 

payları gösterilmektedir.  

             
Tablo 1: Türkiye‟nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerine 

YapmıĢ Olduğu Ġhracat 

(2000-2010) 

 
Kaynak: TÜĠK, Ülke Gruplarına Göre Ġhracat. 

 

Yukarıdaki tablo 1‘de de görüldüğü gibi, Türkiye‘nin 2000 

yılındaki ihracatı yaklaĢık 27,7 milyar $ düzeyindedir ve Ortadoğu‘ya 

yapılan ihracat rakamı toplam ihracat içerisinde % 9,26‘lık bir düzeyi 

kapsamaktadır. 2000 yılından 2010 yılına kadar olan on yıllık süreçte 
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Türkiye‘nin ihracat rakamı 132 milyar $ düzeyine ulaĢmıĢ (2008 yılı), 

2010 yılında da yaklaĢık 113 milyar $ düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. 

Ortadoğu‘ya yönelik ihracat ise yaklaĢık 23,3 milyar $ olup, toplam 

ihracat içerisindeki payı % 20 düzeyini geçmiĢtir. Benzer durumu 

Kuzey Afrika ülkelerine yönelik ihracatta da görmek mümkündür. 2000 

yılında yaklaĢık 1 milyar $ olan Kuzey Afrika ülkelerine ihracat, 2010 

yılına kadar miktar olarak yaklaĢık yedi kat artmıĢtır. Söz konusu 

ülkelere ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı da yaklaĢık iki kat 

artarak % 3,92‘den % 6,18‘e yükselmiĢtir.  

2000‘li yıllarda Türkiye‘nin ihracat açısından Ortadoğu‘ya 

yönelmesi göze çarpmaktadır. AĢağıdaki tablo 2‘de ise 2000-2010 

yılları arasında Türkiye‘nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden 

yapmıĢ olduğu ithalatın miktarı ve bunun toplam ithalat içerisindeki 

payları yer almaktadır. 

         
Tablo 2: Türkiye‟nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinden 

YapmıĢ Olduğu Ġthalat 

(2000-2010) 

 
Kaynak: TÜĠK, Ülke Gruplarına Göre Ġthalat. 

 

Tablo 2‘de görüldüğü gibi, hem toplam ithalat hem de 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden yapılan ithalat on yıllık süreçte 
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miktar olarak artmıĢtır. Ancak yüzdelik paylar itibariyle Ortadoğu‘dan 

yapılan ithalatın toplam ithalat içerisindeki payı 2000 yılında % 6,19 

iken 2010 yılında % 8,68‘dir. Kuzey Afrika‘dan yapılan ithalatın 

toplam ithalat içerisindeki payı ise azalma göstermiĢtir. 2000 yılında % 

4,14 iken, 2010 yılında % 2,32 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Tabloların da ifade ettiği gibi, 2000‘li yıllarda Türkiye‘nin 

Ortadoğu‘ya ekonomik anlamda yönelimi yalnızca ihracat temelli 

olmuĢtur. Bölgenin tekdüze ekonomik yapısı Türkiye‘nin bölgeden 

yapmıĢ olduğu ithalat miktarını arttırsa da yüzdelik paylar itibariyle çok 

fazla bir artıĢ göze çarpmamaktadır.  

Öte yandan, henüz yetersiz olsa da bölge ülkeleriyle finansal 

iliĢkilerin geliĢtirilmesi yönünde çalıĢmalar yapılmaktadır. Türk 

bankalarının yatırım konusunda bölge ülkelerine ilgi göstermesi ve 

bölgedeki bankacılık sektörünün geliĢimine katkı sağlaması 

umulmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye‘de faaliyet gösteren Ortadoğu 

orijinli bankaların da daha etkin bir iĢbirliği oluĢması noktasında 

katkısının olacağı düĢünülmektedir (Yılmaz, 2011). Ayrıca, söz konusu 

iĢbirliği sürecini tamamlayıcı bir unsur olacağından, finansal alanda 

iĢbirliğini geliĢtirmek adına bölge ülkeleri ile Türkiye arasında sermaye 

piyasaları aracılığıyla karĢılıklı fon akımının artıĢ göstermesi 

gerekmektedir. 

 

Sonuç 
Dünyada hâkim olan ekonomik sistemin, küreselleĢme 

olgusunun baĢ gösterdiği 20. yüzyıl son çeyrek dönemi ve 21. yüzyılın 

ilk on yıllık döneminde sürekli olarak aksadığı görülmektedir. Anılan 

dönem içerisinde hem sistemin hamisi olan geliĢmiĢ ülkelerde hem de 

sisteme entegrasyonu güçlendirilmeye çalıĢılan geliĢmekte olan 

ülkelerde meydana gelen ekonomik ve finansal krizler, ekonomik 

sistemin çeĢitli kesimler tarafından sorgulanmasına neden olmuĢtur. En 

son ortaya çıkan 2007-2009 küresel ekonomik kriz ise sorgulamaların 

temelini oluĢturan ―ekonomik sistemin yeniden Ģekillendirilmesi 

gerektiği‖ düĢüncesini bir anlamda tüm dünyaya kabul ettirmiĢtir. 

Bakıldığında, küresel ekonomik sisteme yön veren birtakım ülkelerin 

ve uluslararası kuruluĢların en yetkili isimlerinin bile ekonomik sistem 
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ile ilgili ―yapı değiĢikliği‖ne vurgu yaptıkları görülmektedir.  

Kriz dönemi ve sonrası dönem incelendiğinde, uluslararası 

ekonomik sistemde öncü role sahip ülke gruplarının da değiĢmeye 

baĢladığı görülmektedir. G-20 ülkelerinin gerçekleĢtirdiği toplantıların 

ve bu toplantılarda alınan kararların önemsendiği vurgusu, bir anlamda, 

ekonomik sistemi yönlendirme erkinin yeterli olmasa da farklı ülkelerle 

de paylaĢıma açıldığı görüntüsü vermektedir. Uluslararası kuruluĢlar 

bünyesinde geliĢmekte olan ülkelerin temsil gücünü arttırmaya yönelik 

giriĢimler de yine bu algının oluĢmasına katkıda bulunmaktadır. 

Ekonomik sistemin güç dengeleri açısından oluĢturulmak 

istenen yeni düzen içerisinde Ortadoğu‘nun hangi konumda bulunduğu 

bu noktada akla gelen hususlardan birisidir. Yeniden yapılandırılması 

düĢünülen ekonomik sistemin daha etkin bir yapıya kavuĢturulabilmesi, 

Ortadoğu ülkelerinin de küresel ekonomik sisteme entegrasyonunu 

gerektirmektedir. Zaten bu değiĢimi sağlayacak altyapı, SSCB‘nin 

dağılması süreciyle birlikte küresel ekonomik ve politik aktörlerin 

bölgeye yönelik yeni strateji arayıĢları çerçevesinde oluĢturulmaya 

baĢlanmıĢtır. Söz konusu strateji arayıĢları, 2000‘li yılların baĢında 

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ve GeniĢletilmiĢ Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika GiriĢimi (GODKA) ile nihai bir yapıya kavuĢmuĢtur.  

Ekonomik sistem – Ortadoğu iliĢkisine Türkiye açısından 

bakıldığında da bu sürecin önemli bir değiĢimi beraberinde getirdiği 

görülmektedir. Türkiye, uzun dönemler boyunca uluslararası sistem 

içerisindeki konumu gereği Ortadoğu ülkeleri ile mesafeli olmuĢ; 

bölgeyle olan ekonomik iliĢkilerinin boyutu potansiyelin çok altında 

kalmıĢtır. Yeni süreçte –Ortadoğu ülkelerinin bir ekonomik değiĢim 

geçirerek uluslararası sisteme entegre olmaları sürecinde- ise Türkiye 

önemli bir role sahip olmuĢtur. Türkiye‘nin Ortadoğu ülkeleri ile olan 

ticaret hacmi arttırılmaya çalıĢılmakta, ekonomik iĢbirliği anlaĢmaları 

ile yatırımcıların ülkeler arasındaki geçiĢkenliklerini 

kolaylaĢtırılmaktadır. ArtıĢ gösteren ekonomik iliĢkilere bağlı olarak da 

Türkiye ekonomisinin Ortadoğu ülkeleri için cazip bir örnek olduğu 

algısı yaygınlaĢmaktadır. 

Özetle, yeniden inĢa edilmesi istenen küresel ekonomik sisteme 

Ortadoğu ülkelerinin de çeĢitli değiĢimlere tabi tutularak eklemlenmesi 
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süreci, Türkiye‘nin de önemli bir rol üstlenerek dahil olması beklenen 

bir süreç olmuĢtur. ―Ġpek Yolu yeniden mi inĢa ediliyor?‖ sorusuna da 

cevap aranmasına neden olan uluslararası alandaki geliĢmeler, ülkeler 

arasındaki rol paylaĢımında Türkiye‘nin pastasını büyütme 

eğilimindedir. Ortadoğu ülkelerinin küresel ekonomik sisteme ne 

düzeyde katılım gösterebilecekleri hususu da beklenip görülmesi 

gereken bir durum olacaktır. 
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ÖZET 

Bu makalede ticaret politikaları ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişki için teorik ve ampirik olarak açıklamaya çalışmaktır. Bu çalışmayla 

özellikle Türkiye‟de 1990-2010 döneminde ticaret politikaların ekonomik 

büyüme üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Çalışmada ekonomik büyüme ile 

ticaret politikaların arasındaki ilişkiler Regresyon ile nedensellik analizi ile 

test edilmiştir. Temel bulgulara göre ticaret politikaları oranındaki 

değişkenliğinin,  ekonomik büyüme üzerinde etkisi olduğu sonucu elde 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Türkiye Ekonomisi, Ticaret 

Politikaları 

 

ABSTRACT 

In this paper is to examine the theoretical and empirical arguments 

for the relationship between the trade policies and economic growth ın Turkey. 

Particulary in this paper is to investigate the effects of trade policies on 

economic growth rate, in Turkey over the period 1990-2010. In this paper, the 

relations among economic growth and trade policies tested by Regression and 

granger causality models. The major results show that increases in the 

volatility of the trade policies a significant effect upon economic growth  

 

Key Words: Economic Growth, Turkey Economy, Trade Policies 
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Introduction  
Economic developments in last 15 years have shown that there 

has been a linear relation between economic growth and exchange rate. 

At least many veriables have shown that there has been a positive 

relationship. In fact in developed countries has been provided economic 

growth as related level of exchange rate. Globalization tendencies 

appeared as an outcome of scientific and technological innovations in 

21th century impact the economic growth, exchange rate as most other 

sectors. Like in many developing countries, the economic growth 

accompanied by the change of economic structure in Turkey is the main 

element which determines, Exchange Policies. Globalization has started 

to show its effects on Turkish economy in the form of structural 

adjustments and regulations in early 1980s, especially after the January 

24th decisions. The beginning of 1980s constituted a turning point in 

the economic life of Turkey. At the time, the government decided to 

shift the economy from an inward oriented and protective system to an 

outward oriented and liberalized environment. In 1980 the Turkish 

government initiated a series of reforms to accomplish a major policy 

shift from import substitution to an export led growth strategy, mainly 

by liberalizing foreign trade (Alıcı and Ucal, 2003: 2). 

The role of economic growth has been widely recognized as a 

growth enhancing factor in developing countries. Economic growth as a 

growth enhancing component has received great attention of developed 

countries in general and less developed countries in particular in recent 

decades. The purpose of this paper is to examine the effect of trade 

policies on economic growth to using time series data from the Turkey 

economy. 

 

Literature 

Recently, for developing countries the relationship between 

trade policies and growth has come to the fore. Until 1980‘s as many 

developing countries in the world in Turkey Exchange policies 

substıtutions industrializatıon strategy was followed. With this purpose, 

decision to take a series economy of Turkish have started integration 
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with the outside world and has become an open economy. In recent 

years, economic growth policies are becoming strongly advocated as 

effective trade policies. According to trade policies promote economic 

growth due to the externalities of competing world markets (Ghali, 

2000: 127). The exchange rate can affect output growth either through 

the rate of investment or employment growth or through the growth rate 

total factor productivity (Ghosh 1997: 19). Many studies argue that the 

linkage between trade policies and economic growth exists. But 

empirical investigation of the relationship between the choice of de 

facto trade policies and the subsequent economic growth rate for 

developing Asian and advanced European economies, highlights two 

interesting regularities (Huang and Malhotra, 2004: 20). The empirical 

literature which tests that exports stimulate growth is equally extensive. 

According to Feder (1982), exports contribute to economic growth in a 

variety of ways. Following Keesing (1967, 1979), Feder (1982) also 

posits the effects of export activities on the rest of the economy. 

Edward (1993), survey cites a number of authors who believe that the 

effects of Exchange rate on growth depends on the stage of 

development, on the inward or outward orientation of policy and on the 

composition of trade policies (Ġbrahim,2002: 4). Feder (1983) is the 

first to explicitly describe such indirect effects and develop an 

analytical framework that allows to test for productivity differentials 

and externalities between the economic growth and the trade policies. 

Sachs and Warner (1995) all report a positive association between 

economic growth and trade policies. Taban and Aktar (2005) 

investigated the export-led growth hypothesis covering the data from 

1923 to 2003. They investigate whether there exists any cointegration 

between trade policies and economic growth using regressıon test 

technique. Econometric tests frequently have been used to find the 

relationship between trade policies and economic growth (Gübe, 1997: 

22). Huang and Malhorta (2004) examine the relationship between 

trade policies and economic growth by paying attention on two aspects: 

trade policies classification and differentiation between developing and 

developed economies (Petreski, 2009: 8). 
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Data and the Method of Estimation 

The role of trade policies on economic growth has been the 

focus of considerable academic effort. Export growth postulates that 

exports consist the principal channel through which the liberalization 

process can affect the output level and eventually the rate of economic 

growth (Dritsaki, Diratsaki and Adamopoulos, 2004: 230-235). The 

model is estimated using annual data for the period 1990- 2010. Data 

trade rate on economic, growth are obtained from the Central Bank of 

Turkey.  The estimating equation used in the empirical analysis, is SUI 

=β0 +β1DTH 

DTH= Exchange Trade Rate 

SUI=Economic Growth 

The ADF regression tests for the existence of unit root of 

namely in the logarithm of all model variables at time t. The variable 

βt-i expresses the first differences with k lags and final ut is the variable 

that adjusts the errors of autocorrelation. The first step of the estimation 

process was to examine the time series properties of the data series. The 

Dickey-Fuller (DF) test is employed for this purpose. Main purpose of 

this study is to test whether or not there is an affect to the relationship 

between economic growth rate, trade rate in Turkish economy between 

the years 1990-2009. Dickey and Fuller (1979) used alternative 

regression models to determine whether the time series are stationary or 

not. In this study, using the scatter diagrams, model with a constant and 

without trend (1) is used. In the regression model (1), Y indicates the 

variable that stationary test is made, Δ indicates the first order 

difference operator, ε indicates the error term. 




 
k

t

titittt YYY
1

21 .         (1) 

Given in Table 1 together with the ADF unit root results. 

According to the test results, as SUI, DK variables, τ variables 

calculated for the model with constant and without trend is not more 

negative than τ table critical values, Ho hypothesis stating that the 

series have unit root is not rejected. This means, all the models are not 

stationary at the logarithmic level; some have unit root. If series are not 
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stationary at their level, they can be made stationary by taking the 

difference. For this purpose, first difference of the series are taken, for 

the model with a constant and without trend , τ variables calculated is 

more negative than τ table critical values, Ho hypothesis is rejected. 

First difference of the series is stationary, so preliminary condition is 

realized in order to investigate a co-integration between SUI, DTH 

series.  

 
Table 1: Augmented Dickey Fuller Unit Root Analysis Results 

(ADF) 
  

DeğiĢkenler 

Sabit Terimli Sabit Terimli ve Trendli 

MacKinnon Kritik Değ. 
MacKinnon Kritik Değ. 

 ADF %1 %5 %10 ADF %1 %5 %10 

DTH 2.6437 -4.129 -3.144 -2.713 -2.554 -5.121 -3.933 -3.420 

DDTH -5.7434 -3.9203 -3.0655 -2.6734 -6.334 -4.667 -3.733 -3.310 

SUI -0.6663 -3.8573 -3.040 -2.660 -1,428 -4,571 -3,690 -3,2869 

DSUI -4.2986 -3.9203 -3.065 -3.673 -5,322 -4.067 -3.285 -3.021 

* Unit root is rejected at 1% according to the McKinnon (1996) critical values.  

**Unit root is rejected at 5% according to the McKinnon (1996) critical values.  

 

As it can be seen in the table 1, absolute values of ADF 

statistics relating to original values of the variables are smaller than the 

absolute values of MacKinnon critical values at various significance 

levels. In this case, original data have unit root and consequently series 

of the variables are not stationary. First difference of the series is in the 

same condition. 
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Figure 1 

 
 

Figure 1 shows awavy movement for Trade rate and Economic 

Growth Rate variables from 1990-2010. The best interpretation of the 

empirical relationship between openness and economic growth, Trade 

rate should contribute not only to the understanding of the role of 

economic growth, trade rate but also should facilitate the interpretation 

of relationship between trade rate and economic growth. There is an 

increasing agreement both among developed and developing countries 

about the types of benefits, which are likely to accrue to the host 

economy from economic growth. The empirical results suggest a long 

run equilibrium relationship between economic growth, and trade rate 

variables for Turkey between 1990 and 2010. Regression tests detect a 

causality runs from trade rate to economic growth, trade rate through 

capital accumulation. 

 

Regression Analysis 

Production, investment and consumption decisions of economic 

decision units on economic variables such as prices, interest rates, 

Trade rates claims in the future play an important role regarding 

estimates. In This paper effect of production on economic growth will 

be estimated with the help of regression analysis (Eichengreen, 2008: 

10).  The process of economic growth, Trade rate is as a process of 

structural transformation where countries move from producing too.  A 
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precondition for this transformation is often the existence of an elastic 

demand for countries exports in world markets (Hesse, 2008: 2).  
 

Table 2: Regression Analysis Results 
Dependent Variable: SUI 

Method: Least Squares 

Sample: 1990-2010 

Included observations: 20 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

 DTH 0.233009 0.081839 2.847169 0.0111 

R-squared 0.617157 Mean dependent var 109.3895 

Adjusted R-squared 0.594637 S.D. dependent var 87.46129 

S.E. of regression 55.68494 Akaike info criterion 10.97660 

Sum squared resid 52713.82 Schwarz criterion 11.07601 

Log likelihood 102.2777 Durbin-Watson stat 0.278256 

 

The relationship between trade rate and economic growth, trade 

rate is very ımportant. The likelihood of simultaneous relationships 

among the variables in a simple regression equation makes traditional 

statistical estimation of the relationship between trade rate and 

economic growth. The effect of trade rate on economic growth is found 

to be positive, and statistically significant. Tables 1 and 2 summarize 

major results with respect to the fit of the model and the signs and 

significance of the trade rate variable from ordinary least squares 

estimates. 

 
Table 3: Granger Causality Tests Result 

Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 1990-2010 

Lags: 2 

  Null Hypothesis Obs F-Statistic Probability 

  SUI does not Granger Cause DK 17  4.22896  0.04073 

  DTH does not Granger Cause SUI  1.95091  0.18468 

 

A simple, but wrong argument is that there can be no positive 

relationship between economic growth and trade rate. According to 
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Granger causality analysis, economic growth SUI in Turkey does not 

affects trade rate (DTH). On the other hand trade rate (DTH) in Turkey 

affects economic growth (SUI). The F value calculated and the F value 

in the Tablo 3 is compared and a conclusion is made. Because the 

calculated F value is higher than the critical F value, the hypothesis that 

there is causality from DTH to SUI is accepted. 

 

Conclusion 
This paper has examined the role of trade policies, on economic 

growth linkage for Turkey on the basis of annual time series data for 

the 1990-2010 periods. The aim of this paper was to articulate the 

arguments as to the relationship between the trade rate and economic 

growth. This paper provides estimates of models to explain the role of 

trade rate policies, on economic growth. Most of the developing 

countries trade rate based stability programs since their experience with 

price rate. Balance of Trade rate statistics is the primary variable when 

analyzing the effectiveness of economic growth strategies because it is 

the pioneer indicator of trade rate based stability programs. The 

empirical results indicate that trade rate have a positive and significant 

impact on economic growth, in a general economic strategy, both trade 

rate and trade rate promotion policies are effective in development of 

economic growth.  
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Appendix 1: to deal with trend and fluctuation movement of trade 

rate variable 

 
 

Appendix 2: to deal with trend and fluctuation movement of 

Economic Growth variable 
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Yeni BölgeselleĢme Sürecinde Türkiye‟de Kalkınma 

Ajansları 
 

ArĢ. Gör. Y. Emre AYNA
28

 
 

ÖZET 

Yeni bölgeselleşme süreci ile 1980 sonrasında Türkiye‟de, en basit 

anlatımla, serbest piyasa ekonomisine geçilmesi, yabancı yatırımın arttırılması 

sağlanmıştır. Aslında bu gelişmeler dünya genelinden daha doğrusu dünya 

ekonomisinden bağımsız olarak ele alınamaz. Bu değişimin ortaya çıkması 

bölgesel rekabetin merkezden çevreye kayması olarak değerlendirilebilir. 

Kalkınma ajansları sisteminin Türkiye‟ye girişi de bu sürecin bir sonucudur. 

Kalkınma Ajansları tam da bu sürecin öngördüğü gibi ekonomik kalkınmanın 

sağlanması ve sürdürülebilir kalkınmanın geliştirilmesini sağlamak amacıyla 

kurulmuştur. Ancak gelişmekte olan ülkelere çözüm olarak gösterilen bu 

kurumlar gelişmiş ülkelerin kalkınmasında ne kadar rol oynamıştır? Bu 

çalışmanın amacı Avrupa Birliği‟ne üyelik sürecinde Türkiye‟de kurulan 

Kalkınma Ajanslarının Türkiye‟deki bölgesel dengesizlik sorununa getireceği 

öngörülen çözümün değerlendirilmesidir. Bu araştırma, günümüzde mevcut tek 

ekonomik sistemin varlığını öngören Modern Dünya Sistemi Teorisi 

çerçevesinde şekillendirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Ajansları, Yeni Bölgeselleşme, 

Küreselleşme  

 

ABSTRACT 

In the new regionalization process in Turkey after 1980, most simply, 

the transition to free market economy and increase of foreign investment has 

been provided. In fact, these developments cannot be considered independent 

rather than the rest of the world, more correctly world economy. The 

emergence of this change is considered as a shift in the regional competition 

center to the periphery. The entrance of the development agencies system to 

Turkey is a result of this process. Development Agencies has been established 

to ensure economic development and sustainable development as envisaged by 
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this process. However, these institutions which are shown as a solution to 
developing countries, how much played a role in development of developed 
countries? The purpose of this study is to evaluate solution that envisaged to 

the problem of regional imbalance from Development Agencies which is 

established in the process of accession to the European Union. This research 

is guided by the Modern World-System Theory which foresees the existence of 
a single economic system available today. 

 

Keywords: Development Agencies, New Regionalism, Globalization 

 

GiriĢ 

Bölgelerarası geliĢmiĢlik farkları sadece azgeliĢmiĢ ve 

geliĢmekte olan ülkelerin sorunu değildir, geliĢmiĢ/merkez ülkeler de 

uzun yıllardır bu sorunla baĢa çıkmaya çalıĢmaktadırlar. 1930‘larda ilgi 

çekmeye baĢlayan bölge kalkınmasında, II. Dünya savaĢı sonrasında 

kalkınma iktisadının geniĢ çevrelerce incelenmeye baĢlamasıyla, teori 

ve modeller geliĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. Kalkınma iktisadının değer 

kaybettiği ve neo-liberal politikaların yükseldiği 1980 sonrasında ise bu 

alandaki çalıĢmalar giderek artmıĢtır. Elbette bölgesel kalkınmaya 

yönelik ilginin giderek artmasını ve bu politikalara yönelik 

yaklaĢımların 1980 sonrası farklılık göstermesini bölgeselleĢme 

sürecinde yaĢanan değiĢimler ile birlikte değerlendirmek gerekir. Bu 

süreçte bölgeselleĢme hareketleri değiĢmiĢ, yeni bölgesel oluĢumlar 

ortaya çıkarken, eski oluĢumlar da geniĢleme yoluna gitmiĢtir. Türkiye 

yeni bölgeselleĢme sürecindeki hareketlere, eski bölgeselleĢme 

döneminde kurulan ve yeni dönemde derinleĢip, geniĢleyerek en etkili 

bölgesel birleĢmelerden olan Avrupa Birliği tercihini kullanarak 

katılmıĢtır. 

Wallerstein dünya ekonomisini merkez devletler, periferi 

(çevre) alanlar ve bunların yanında yarı-periferi bölgelerden 

oluĢtuğunu, bu iĢbölümünün de merkezdeki sermayeyi elinde 

bulunduran güçlü devletlerin yönlendirdiğini, periferi ülkelerin ise 

merkez devletlere bağımlı olduğunu vurgulamaktadır (Wallerstein, 

2010: 347). Bu çerçevede bakıldığında merkez ile periferi arasında 

eĢitsiz değiĢim koĢuları olduğu görülmektedir. Bunun sonucunda, 

özellikle de yeni bölgeselleĢme sürecinde, hem merkez ile çevre ülkeler 
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arasında hem de ülkelerin kendi sınırları içerisinde bölgesel farklılıklar 

oluĢmaktadır. Bu durumun sebebi dünya ekonomisinin iĢlemekte olan 

sürecinin geliĢmekte olan bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal 

farklılıkları geniĢletmeye olan eğilimi ve bunu gizleyen ve dünya 

ekonomisinin geniĢlemesini sağlayan teknolojik ilerlemelerdir 

(Wallerstein, 2010: 348). 

Türkiye‘yi Wallerstein‘ın sınıflandırmasındaki periferi alanlara 

yerleĢtirmek tam doğru olmayabilir ama Türkiye yeni bölgeselleĢme 

sürecinde, özellikle de 1999 Helsinki Zirvesi‘nde Avrupa Birliği‘ne 

adaylığın teyidinden sonra ve 2000‘li yıllarda Katılım Ortaklığı 

Belgesi‘nin kabulü, Anayasa değiĢiklikleri ve uyum yasalarının 

yerleĢtirilmesi sürecinde Avrupa‘daki merkez ülkelerin periferi gibi 

davranmaktadır. Avrupa Birliği‘nin bu süreçte Türkiye‘ye sunduğu son 

kavramlardan biri de (Bölge) Kalkınma Ajansları‘dır. Türkiye‘de 2010 

yılı itibariyle ülke genelinde 26 Kalkınma Ajans‘ı kurularak, bölgesel 

rekabet gücünü artırmayı, bölgesel kalkınmayı sağlayarak bölgelerarası 

farkları azaltmayı hedefleyen bu örgütler yapılanmalarını 

tamamlamıĢtır. 

 

KüreselleĢme ve BölgeselleĢme 

KüreselleĢme olgusu artık her alanda karĢımıza çıkmakta, 

herkes bu süreçte en fazla faydayı sağlamaya çalıĢmaktadır. 

KüreselleĢme yeni bir kavrammıĢ gibi gözükebilir ama bu olgunun 

temelleri yeni değildir, hatta ulus devletlerin ortaya çıkıĢından önceye 

dayanmaktadır. Asıl soru küreselleĢme olgusunun ortaya çıkıĢından çok 

bu sürecin ne Ģekilde devam ettiği ve edeceğidir. Bazı görüĢler 

küreselleĢme ile kapitalist üretim sisteminin tamamıyla hâkim üretim 

sistemi haline geldiğini [1] söylerken, bazı görüĢler mevcut sistemin 

500 yıllık bir geçmiĢi olduğunu, çeĢitli krizler yaĢayan/yaĢayacak ve bir 

süre sonra son bulacak olan bu sistemin küreselleĢme ile tüm dünyaya 

yayıldığını vurgulamaktadır [2]. Ancak her iki görüĢe göre de kabul 

etmemiz gereken nokta küreselleĢme olgusunun önüne geçmemizin ya 

da bu olguyu göz ardı etmemizin mümkün olmadığıdır.  

DPT‘ye göre küreselleĢme ‗ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel 

alanlarda bazı ortak değerlerin yerel ve ulusal sınırları aĢarak dünya 
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çapında yayılması‘nı ifade eder (DPT, 2000: 3). Bir baĢka tanıma göre 

ise küreselleĢme kavramı ekonomilerin artan bağımlılığını (mal ve 

hizmet ticareti, yabancı doğrudan yatırım, dıĢ finansman sağlama, 

uluslar arası göç, dıĢ yardım ve makroekonomik politikaların 

entegrasyonu gibi bağımlılık biçimlerinde) ifade etmektedir (Aslan, 

2007: 5).  Partant‘a göre ise küreselleĢme ile sermaye ulusal sınırların 

dıĢına çıkmıĢ, karĢıt çıkarlara sahip sosyal sınıflar ve katmanlar 

arasında karĢılıklı olarak bağımlılık oluĢturmuĢ hatta aynı Ģeyi çıkarları 

birbiriyle rekabet halinde, karĢıt ve uzlaĢması mümkün olmayan 

uluslararasında da gerçekleĢtirmiĢtir  (Partant, 2005: 87). Gerçekten de 

küreselleĢme ile dünyanın giderek küçüldüğü ve sınırların ortadan 

kalktığı görülmektedir. Ġktisadi açıdan serbestleĢme ön plana çıkarken 

ticaret ve sermaye küreselleĢmektedir. 

KüreselleĢme süreci hızla ilerlerken bu kavrama zıt gibi 

görünen bölgeselleĢme kavramı da yaygınlık kazanmaktadır. Merkez 

ülkeler küreselleĢmeyi etkin kılarken bir yandan da dıĢ ticaretin 

engellerini kaldırarak aynı bölgede yer alan ülkeler arasında 

bölgeselleĢme hareketlerini hızlandırmaya çalıĢmaktadır. 

BölgeselleĢme hareketlerine duyulan ilginin artmasının en önemli 

nedeni bölgelere katılan ülkelere avantajlar sağlanmasıdır. Özellikle de 

ortak pazar imkânı bu hareketlerin güçlenmesinde büyük bir etkendir. 

BölgeselleĢme hareketleri öncelikli olarak birbirine yakın ülkelerin 

paylaĢımları çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Ancak küreselleĢme ile 

bu coğrafi yakınlık-uzaklık kavramları giderek ortadan kalkmıĢtır. 

Bölgeselcilik tarihsel olarak sınıflandırılırken eski ve yeni 

bölgeselcilik olarak ayrılabilir. Genel olarak bu sınıflandırma II. Dünya 

SavaĢı sonrası için yapılmaktadır. Fakat II. Dünya SavaĢı öncesinde de 

bölgeselleĢme hareketlerinin var olduğu gözlenmektedir. Genel olarak 

Avrupa‘da 19. Yüzyılın ikinci yarısında ulus devlet grupları arasında 

kurulan gümrük birlikleri Avrupa içi ticareti önemli oranda artırmıĢ, 

küresel ticaretin büyük payını oluĢturmuĢ hatta bu dönemde Avrupa‘yı 

tek bir pazar olarak iĢler hale getirmiĢtir (Özer, 2007: 24). Ancak I. Ve 

II. Dünya SavaĢları Avrupa‘daki bu bölgesel yapılanma çabalarını 

kesintiye uğratmıĢtır. 

Yukarıda bölgeselleĢme hareketlerinin II. Dünya SavaĢı 
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sonrasında iki ayrı safhaya ayrıldığını belirtmiĢtik. Eski bölgeselleĢme 

süreci 1940‘ların sonlarına doğru baĢlayıp 1980‘lerde yerini yeni sürece 

bırakmıĢtır. II. Dünya SavaĢı‘nda yıkılan Avrupa bu dönemde yeniden 

yapılanma sürecine girmiĢtir. 1944 yılında Dünya Bankası ve Uluslar 

arası Para Fonu (IMF) kurulmuĢ, 1947‘de Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 

AntlaĢması (GATT) yürürlüğe girmiĢtir. Ancak eski bölgeselleĢme 

sürecinin asıl önemli dönemi 1957 yılında Avrupa Ekonomik 

Topluluğu‘nun kurulmasıyla baĢlamıĢtır. 1960‘da ise Ġngiltere 

öncülüğünde Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) oluĢturulmuĢtur. 

ABD ise bu oluĢumlara destek vermesine rağmen ilginç bir Ģekilde 

katılmamıĢtır. ABD yeni pazarlar oluĢturabilmek amacıyla II. Dünya 

SavaĢı sonrasında Avrupa‘ya çeĢitli yardımlarda bulunmuĢ, bölgesel 

oluĢumlara ise katılmayarak çok yönlü ticaret sistemini kabul etmiĢtir.  

Dünyanın diğer bölgelerinde kurulan yapılanmalar ise beklenen etkiyi 

oluĢturamamıĢtır [3]. 

 

Yeni BölgeselleĢme Sürecinin Genel Özellikleri 

Eski bölgeselleĢme sürecindeki yapılanmaların hemen hemen 

hepsi 1980‘lere gelindiğinde etkinliğini yitirmeye baĢlamıĢtır. AB 

dıĢında eski bölgeselleĢme sürecinden güçlü olarak çıkan bir oluĢum 

göstermemiz pek mümkün değildir. Bu dönemde kalkınmaya ve 

bölgesel kalkınmaya olan inanç zayıflamıĢtır. 70‘li yıllarda yaĢanan 

petrol krizleri sonrasında merkez ülkelerin hammadde talebinde düĢüĢ 

yaĢanmıĢtır. Bunun sonucunda hem merkez hem de çevre ülkelerin 

ekonomilerinde büyük sıkıntılar oluĢmuĢtur. Ancak serbestleĢme 

giriĢimleri, çok uluslu Ģirketlerin geniĢlemesi ve yayılması, sermayenin 

dolaĢımının kolaylaĢması, özelleĢtirme hareketleri sayesinde 

bölgeselleĢme yeniden önem kazanmıĢ, farklı bir yapıya bürünmüĢtür.  

Yeni bölgeselleĢmeye olan ilginin artmasının altında yatan 

birden fazla neden bulunmaktadır. Bunlardan ilki AB‘nin kuzeye ve 

doğuya doğru geniĢleme kararı alması olmuĢtur. Ayrıca AB‘nin Tek 

Avrupa Pazarı yapısını tamamlaması bir baĢka nedendir. Bu sayede 

oluĢturulan bölgesel birliklerin üye ülkelere ticari kazanımlar sunması 

ve destekler sağlaması mümkün olmuĢtur. Birlikler tarafından üye 

ülkelere yönelik yaptırımlar oluĢturularak,  üyelerin ulusal reformlar 



394 
 

yapmaya zorlanması ve bu reformların garanti altına alınması bu 

birliklere duyulan güvenin artmasını sağlamıĢtır. Ayrıca eski 

bölgeselleĢme sürecinin önemli özelliklerinden biri olan güvenlik 

kaygısıyla bölgesel oluĢumların tercih edilmesi yeni bölgeselleĢme 

döneminde de rol oynamıĢtır. 

Yeni bölgeselleĢme döneminde kurulan birlikler ekonomik 

olarak büyük önem taĢımaktadırlar. Dünya ticaretinin %50‘den fazlası 

bu birlikler içerisinde gerçekleĢmektedir (Özer, 2007: 25). Bu dönemde 

en etkili olarak gözüken bölgesel yapılanmalar Avrupa‘da AB, 

Amerika‘da NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi), 

Asya‘da ise APEC (Asya-Pasifik Ekonomik ĠĢbirliği)‘dir. 

 
Tablo 1. Eski BölgeselleĢme Yeni BölgeselleĢme Süreçleri Ayrımı 

Eski BölgeselleĢme Yeni BölgeselleĢme 

- Ġthal ikameci sanayileĢme, dünya ekonomisinden 

kopuĢ 

- Ġhracat artırıcı politikalar, ticari 

liberalizasyon, ekonomik 
entegrasyon 

- Kaynakların planlı dağılımı - Kaynakların piyasa merkezli 

dağılımı 

- Bölge içi ticaret önceliği - Açık ticaret 

- Bölgesel rekabet - Küresel rekabet 

- Sanayi ürünlerinin serbest dolaĢımı - Tüm ürünlerin serbest dolaĢımı 

- Sınır engellerinin kalkması - Derin entegrasyon 

- Güney-güney veya kuzey-kuzey ortaklığı - Kuzey-güney ortaklığı 

- Tek bölgesel gruba üyelik - Birden fazla bölgesel gruba üyelik 

- GeliĢmekte olan ülke için tercihli muamele - KarĢılıklı eĢit muamele 

Kaynak: Lawrance, Robert Z., akt. Yonca Özer, ―Dünya Ekonomisinde 

GeliĢmeler: BölgeselleĢme‖, Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel 

YaklaĢım, der. Osman Küçükahmetoğlu, Hamza Çestepe, ġevket Tüylüoğlu, 

Ekin Kitabevi, 2005: Ankara, s.30. 

 

Kalkınma Ajansları Sistemi ve Türkiye‟ye GiriĢi 

Bundan yaklaĢık 10-15 yıl önce küreselleĢme süreci 

tanımlanırken hem geliĢmiĢ hem de geliĢmekte olan ülkelerin 

ekonomik sistemlerinin ve iktisat politikalarının benzerlik göstermeye 
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baĢladığı, serbest piyasa ekonomisinin giderek globalleĢtiği ve dünya 

ticaretinin giderek serbestleĢtiği, dıĢ ticarette sınırlamaların ve 

kısıtlamaların azaltıldığı, devletin sınırlanması ve küçültülmesi 

görüĢünün geliĢerek ve kamu ekonomisinin görev ve yetkilerinin 

yeniden tanımlanmaya baĢladığı vurgulanıyordu (Aktan, 1998: 1-2). Bu 

sürecin gerçekten de öngörüldüğü gibi ilerlediğini ve ülkemizde Kamu 

Yönetimi Reformu ile sürecin 2000‘li yıllarda daha hızlı gerçekleĢtiğini 

görmekteyiz. Bu sürecin en önemli ayakları özelleĢtirme, yerelleĢme ve 

yönetiĢim kavramları üzerine kuruluydu. ÖzelleĢtirme kavramı 

Türkiye‘ye çok yabancı değildi, 1980 sonrası neo-liberal politikalar 

çerçevesinde özelleĢtirme politikası pek çok kez konuĢulan, tartıĢılan ve 

uygulanan bir politika olmuĢtu. Ancak yerelleĢme yıllardır dikkatle 

yaklaĢılan, yönetiĢim ise tamamen yeni sayılabilecek kavramlardı. 

YerelleĢme, önemli bir değiĢim olarak görülen küreselleĢmenin, 

demokratik yapılanma için faydalandığı kavramlardan biri olarak 

gösterilmektedir. Yerellik kullanılan diğer adıyla subsidiarite, yetki 

ikamesi veya hizmette halka yakınlık olarak anlaĢılmaktadır. Bu ilke 

AB için çok önemlidir ve bunun vurgusu Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik ġartı‘nda yapılmıĢtır. Subsidiarite neo-liberal AB‘nin yapısını 

sürdürebilmesi için ve özerk yapılanmaları güçlendirmek için gerekli 

bir ilkedir (Sayın, 2005: 269). Ancak bu ilkenin yurttaĢlık kavramını 

yok edeceğine yönelik eleĢtiriler biraz abartılıdır. Subsidiarite ilkesi 

merkezden tabana görüĢünü tersine çevirerek yereldeki hizmetlerin 

hızlı bir Ģekilde yerine getirmeyi hedefliyor gibi görünse de yerel ve 

bölgesel yönetimlere kendi sınırlarını aĢıp dünyayla etkileĢime ve 

iĢbirliğine girebilme yetkisi verilebilmesi bazı çevrelerce ulusal 

devletlerin bütünlüğüne aykırı bir durum olarak değerlendirilmektedir 

(Özer, 2010: 69). YönetiĢim kavramı ise ‗‗kamu yönetimini, özel sektör 

ve sivil toplum kuruluĢlarını içine alan kompleks bir sistemi ve bunların 

kendi aralarındaki iliĢkiler ağını ve karĢılıklı etkileĢimlerini ifade etmek 

için kullanılmaktadır‘‘ (Özer, 2006: 63). Ancak yerelin temsilini 

güçlendirmek amacıyla oluĢturulan bu kavram küreselleĢme ile 

dolaĢımı kolaylaĢan sermayenin bölgedeki etkinliğini artırması ile 

sonuçlanabilir ve yerelin temsilinden çok sermayenin ve Çok Uluslu 

ġirketlerin temsili söz konusu olabilir.  
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Bu kavramların Türk Kamu Yönetimi literatürüne 

yerleĢmesinden sonra, AB Türkiye‘den uyum paketlerini 

gerçekleĢtirmesini ve bu paketlerin bir eki olarak Ön Ulusal Kalkınma 

Planı‘nı hazırlamasını talep etmiĢtir. ÖUKP AB ile sosyo-ekonomik 

olarak uyum sağlama, rekabet gücünü arttırma, istihdam kapasitesini 

geliĢtirme, bölgesel geliĢmiĢlik farklarını azaltma hedefleri ile 2004-

2006 dönemi için uygulanmıĢtır (DPT, 2003: iv). Ön Ulusal Kalkınma 

Planı‘na yönelik getirilen eleĢtiriler düĢük ücretli istihdama yol 

açacağına ve plancılıktan sapılacağına dair olmuĢtur (Somel ve Ekiz, 

2005: 128). Nitekim sonrasında kurulan Kalkınma Ajansları bölge 

kalkınmasını liberal ekonomi kuralları içerisinde, rekabet unsurunu 

kullanarak ve olabildiğince kamunun öncülüğü dıĢında 

gerçekleĢtirmeyi hedeflemektedir ve bölgesel geliĢme farklılıklarını 

azaltmak amacıyla her bölge liberal ekonominin kuralları çerçevesinde 

kendi baĢına bırakılırsa bölgelerarası farklılıkların giderek daha da 

büyümesi söz konusu olacaktır (KeleĢ, 2010: 30).  

Avrupa Birliğinde bölgelerarası eĢitsizliği ortadan kaldırmak 

amacıyla ve geri kalmıĢ bölgelerin birliğin fonlarından faydalanmaları 

amacıyla, üye ülkeler arasında, karĢılaĢtırılabilir verileri sağlayan ve 

bölgelerarası farkları rahatlıkla belirleyebilecek bir bölgeleme sistemi 

oluĢturulmuĢtur (Çamur ve GümüĢ, 2005: 147). Bu sisteme Ġstatistiki 

Bölge Birimleri Sistemi (NUTS) adı verilmiĢtir. Katılım Ortaklığı 

Belgesi‘nde  (2001), Türkiye‘de çok merkezli geliĢim sağlayacak 

yapılanmalara gidilmesi gerektiği vurgulanmıĢtır.  Türkiye‘de Bölgesel 

Kalkınma Ajansları‘ndan önce Avrupa örnek alınarak bu sınıflandırma 

getirilmiĢtir. Bu sınıflandırma ile Türkiye‘de Düzey-1 itibariyle 12 

bölge, Düzey-2 itibariyle 26 bölge olacak Ģekilde bölümlenme 

yapılmıĢtır. Düzey-3 ise 81 ile ifade etmektedir. Ancak Türkiye‘de 

illerin ortalama nüfusu ile AB‘de NUTS-3 düzeyindeki nüfus 

ortalaması arasında fark bulunmaktadır (Çamur ve GümüĢ, 2005: 154). 

Kalkınma ajansları ise Düzey-2 bölgeleri esas alınarak 26 bölgede 

kurulmuĢtur. 

 

Sonuç  

BölgeselleĢme eğilimlerinin ve yeni süreçte bölgesel 
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yapılanmaların gösterdiği değiĢimin uygulanan bölgesel kalkınma 

politikalarıyla ve elbette ekonomik ve politik farklılaĢmalarla yakın 

etkileĢim içinde bulunduğunu belirtmemiz gerekir. Türkiye yeni 

bölgeselleĢme hareketlerinde dönemin en etkili yapılanması olan 

Avrupa Birliği‘nin yanında yer almayı hedeflemiĢtir. Bu amaçla birliğin 

sunduğu tüm yaptırımlar hemen hemen tüm içeriğiyle kabul edilip 

uygulamaya konulmuĢtur.  

Bölgesel Kalkınma Ajansları sistemi bölgecilik eğilimlerinin 

arttıracağı endiĢesiyle uzun süre tartıĢmalara sebep olmuĢ bunun 

sonucunda yapısı pek değiĢtirilmeden ancak baĢındaki ‗bölgesel‘ 

kelimesi kaldırılarak uygulamaya sokulmuĢtur. Kalkınma Ajansları 

sisteminin en önemli özellikleri olarak yerel dinamiklerin harekete 

geçirilmesi, rekabet unsurunu kullanarak bölgenin kalkındırılması ve 

sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması gösterilebilir. Ancak merkezin 

çevreye ithal ettiği bu kurumların sunduğu rekabet unsuru mevcut 

ekonomik sistem çerçevesinde bölgelerarası farkların azaltılmasında rol 

alması pek mümkün gözükmemektedir. Bu durumda iç dinamiklerin 

göz önüne alınmadığını varsaymamız doğru olacaktır. Nitekim Avrupa 

ülkelerine uygun olarak gözüken Ġstatistiki Bölge Birimleri Sistemi 

(NUTS), Türkiye‘nin yapısına tam olarak uygun gözükmemektedir. 

Ayrıca bu sistemin merkezi olarak gözüken Ġngiltere‘de BKA‘lar 

bölgeciliğe yol açacağı düĢüncesiyle eleĢtiriler almıĢtır. Yeni dönemde 

Ġngiltere‘de bu kurumlara bütçe ayrılmaması ve 2012 yılında tamamen 

kaldırılarak yerini yeni bölgesel kalkınma yapılanmalarına bırakacak 

olması dikkatle takip edilmesi gereken bir husustur. Kalkınma Ajansları 

sisteminin karĢısındaki en önemli sorunlardan biri de Ģimdiye kadar 

merkezden yürütülen ve yerelin etkinliğinin yok denilecek kadar az 

olduğu planların hazırlanmıĢ ve yürütülmüĢ olmasıdır. Yerelin 

kalkınmaya yönelik tecrübesinin olmaması ve az geliĢmiĢ bölgelerde 

hazırlanan kamu ya da özel kesim projelerinin genellikle diğer 

bölgelerdekinin kopyası olması bölgesel eĢitsizlik sorununun 

çözümünün bulunmasını yavaĢlatacaktır.  
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Türkiye‟de Bölgesel GeliĢmiĢlik Farklılıklarının Kadın 

Ġstihdamı Üzerindeki Etkisi 

 

ArĢ. Gör. Aslı OKAY
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ÖZET 

Kadınların kitleler halinde istihdamı sanayi devrimi ile başlamış bir 

süreçtir. Vasıfsız olarak ve düşük ücretlerde çalışmaya hayatına giren 

kadınların, tarihi süreçte vuku bulan teknolojik ilerleme ve buna bağlı olarak 

gelişen küreselleşme olgusuyla, istihdam oranları artmış ve kadınlar daha 

nitelikli işlerde çalışma olanaklarına kavuşmuşlardır. Teknolojik ilerlemenin ve 

küreselleşmenin çalışma hayatını çeşitlendirmesi ve geliştirmesi; 1970‟li 

yıllardan itibaren “kadınların eğitim düzeyini”, “çalışma hayatında 

karşılaştıkları güçlükleri” ve “işgücüne katılım oranlarını”, iktisadi 

tartışmaların önemli gündem konuları haline getirmiştir. Bu gelişmelere ek 

olarak küresel rekabetin hız kazanması, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 

ekonomilerde, “kadın istihdamını arttırmayı ve kadın istihdamının sorunlarına 

çeşitli çözümler üretmeyi” zorunlu kılmıştır. 

Türkiye‟de kadın istihdamının piyasadaki konumu ve çalışma biçimi, 

dünyadaki gelişmelerin paralelinde seyretmekle beraber, özellikle 1950‟lerden 

sonra kırdan kente artan göç, kadının işgücü piyasasındaki varlığını daha da 

arttırmıştır. Ancak gelişmekte olan ve bünyesinde bölgesel dengesizlikleri 

barındıran bir ekonomiye sahip olan Türkiye‟de kadın istihdamının yapısal 

sorunları halen çözüm beklemektedir. 

Bu çalışmada Türkiye‟de kadın istihdamının günümüzdeki durumunu, 

“eğitim, yaş, ekonomik faaliyet ve meslek grubu alt başlıklarında”, Türkiye 

İstatistik Kurumu‟ndan (TUİK) elde edilecek veriler doğrultusunda çeşitli 

açılardan ele alınacaktır. Ayrıca Türkiye‟nin kronik sorunlarından biri olan 

bölgesel farklılıkların kadın istihdamı üzerindeki etkisini irdelemek, 

“Türkiye‟de kadın istihdamını arttırmak ve kadın istihdamının sorunlarına 

çeşitli çözümler üretmek” yolunda araştırmacılara faydalı bilgiler sunacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kadin Istihdami, Türkiye Ekonomisi, 

Küreselleşme, Iş Gücü Piyasasi, Istihdam Kavrami, Istihdam Yapisi, Bölgesel 

Farklılıklar  

                                                           
*
 Ġstanbul Üniversitesi, Ġktisat Fakültesi, Ġktisat Anabilim Dalı, Ġktisat 

Politikası Bilim Dalı 
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ABSTRACT 

The massive employment of women is a process that started with the 

Industrial Revolution. As starting unskilled and low wage, women employment 

rate, by the technological progress that took place in the historical process 

and the developing phenomena of globalization due to this progress, has 

increased and got the opportunity to work more qualified jobs. The 

diversification and development of working life by the technological progress 

and globalization made “the women education level”, “the difficulties women 

faced in working life” “the ratio of participation to the labor force” as the 

important titles of economic debates since 1970s. In addition to these 

developments, the acceleration of global competition forced both developed 

and developing economies to produce a solution for women employment 

problems and increase the amount of women employment. 

The market position of women employment in Turkey and its working 

style, is watching the global developments in line. Especially after the 1950s, 

with an increasing number of internal migrations, the presence of the women 

increased in the labor market. Nevertheless Turkey, as a developing country 

within regional imbalances, has many structural problems about women 

employment which are waiting for a solution. 

In this study the current status of women employment in Turkey, will 

be handled by "education, age, economic activity and occupational group” 

sub-titles, with the data obtained from Turkey Statistics Institute (TSI). In 

addition, to examine the impact of regional imbalance on women employment, 

which is a chronic problem of Turkey, will provide useful information for 

researchers. 

 

Keywords: Women Employment, Turkish Economy, Globalization, 

Labor Market, The Concept of Employment, Employment Structure, Regional 

Differences 

 

GiriĢ 

Kadınların çalıĢma hayatına kitleler halinde katılması, 19. 

yüzyılda gerçekleĢen sanayi devrimi ile baĢlayan bir süreçtir. ÇalıĢma 

hayatına girdikleri ilk dönemlerde kadınlar çoğunlukla düĢük ücretli ve 

vasıfsız iĢlerde çalıĢırlarken, 20. yüzyılda yaĢanan geliĢmeler 

sonucunda kadınların istihdam edilme oranları artmıĢ ve daha nitelikli 

iĢlerde çalıĢmaya baĢlamıĢlardır. KüreselleĢmenin ve teknolojik 

geliĢmelerin çalıĢma hayatını çeĢitlendirmesi ve geliĢtirmesi; 1970‘li 
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yıllardan itibaren dünya genelinde kadınların eğitiminin, çalıĢma 

hayatında karĢılaĢtıkları güçlüklerin ve iĢgücüne katılım oranlarının, 

uluslararası düzeyde önemli gündem konuları haline gelmelerine neden 

olmuĢtur. 

 

Kadın Ġstihdamı ve Tarihsel GeliĢim Süreci 
Kadınların ekonomik özgürlüklerini elde etmek amacıyla 

çalıĢma hayatına girmelerinin yaygınlaĢması 19.yüzyılın ikinci 

yarısında baĢlamıĢtır. Ancak çalıĢma hayatına giren kadınlar birçok 

sorunla karĢı karĢıya kalmıĢlardır. Kadın olmaları nedeniyle vasıfsız 

iĢlere yöneltilmiĢler, düĢük ücretle çalıĢtırılmıĢlar ve iĢgücü piyasasında 

erkeklerle aynı statüde kabul edilmemiĢlerdir. Bu sürecin değiĢtirilmesi 

için ilk olarak Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) ‗emek piyasasında 

eĢitlik‘ kavramını gündeme getirmiĢtir. Daha sonra 1944‘de 

Philadelphia Beyannamesi, arkasından BirleĢmiĢ Milletlerin Ġnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesi ve Kadınlara KarĢı Her Türlü 

Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi, kamuoyunun dikkatini çekmiĢtir. 

Avrupa Topluluğu da sosyal politikalarında kadınların çalıĢma 

hayatında yaĢadığı haksızlıklara geniĢ yer verilmiĢtir  (Akkaya, 1998: 

1). 

Sanayi Devrimi öncesinde daha çok tarım sektöründe ve küçük 

ev zanaatlarında çalıĢan kadınlar; Sanayi Devriminin gerçekleĢmesi ile 

kitleler halinde ücretli iĢçi olarak çalıĢmaya baĢlamıĢlardır. Ancak 

SanayileĢmenin ilk dönemlerinde ‗Sosyal Devlet‘ olgusunun var 

olmaması nedeniyle kötü koĢullarda çalıĢmak durumunda kalmıĢlardır 

(Gökdemir, 1992: 5).
 
 

Sanayi Devriminin ardından 1980‘lerde baĢlayan küreselleĢme 

süreci ile ihracata dayalı büyüme stratejileri ve yapısal uyum 

programları kadın emeği açısından çeĢitli fırsatları beraberinde 

getirmiĢtir (Toköz, 2007, s.1). KüreselleĢme değiĢen dünyada 

ekonomik yapının hızlı geliĢimi, bilgi çağının insanlara sağladığı 

sınırsız iletiĢim ve bilgi akıĢı, insan hakları kavramının yaygınlık 

kazanması ve yaygınlaĢan ortak yaĢam tarzı, istihdam yapısında önemli 

değiĢimlere neden olmaktadır. Doğal olarak kadın istihdamı da bu 

geliĢmelerden payını almaktadır. Kadınlar, aile bütçesine ikinci bir gelir 
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kaynağının gerekliliği, iĢgücü piyasasındaki geliĢmeler, ekonomide yer 

alma isteği ve daha iyi yaĢam Ģartlarına sahip olmak gibi nedenlerden 

daha fazla istihdama katılma eğilimi içindedirler (ÖzĢura, 1993: 10). 

Kadın emeği için çeĢitli fırsatlar sunan küreselleĢme 

beraberinde çeĢitli sorunları da getirmiĢtir. Hizmet sektörünün 

büyümesiyle nitelikli kadın iĢgücüne olan talep artarken, dünya 

pazarlarına yönelik üretim ve rekabetin etkisiyle, geniĢ ve niteliksiz 

kadın istihdamındaki artıĢ, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerdeki 

enformel ekonomiye bağlı kalmıĢtır (Toksöz, 2007: 1).  

Kadınların enformel çalıĢma biçimlerinde yoğun olarak yer 

alması, formel çalıĢma Ģartlarında çeĢitli ayrımcılıklarla karĢılaĢması 

önemli ölçüde toplumsal ve kültürel faktörlerin etkisine bağlıdır. Bu 

etkilerin baĢında kadınları öncelikli olarak çocuk bakımından ve ev 

iĢlerinden sorumlu tutan cinsiyete dayalı iĢbölümü anlayıĢı gelmektedir. 

Kadınları toplumsal olarak görünmez kılan bu aile içi sorumlulukları 

onları eğitim-öğretim alanında, gelir getirici iĢlerde çalıĢmakta ve 

kariyer edinmede erkeklere kıyasla dezavantajlı bir konuma 

getirmektedir (Toköz, 2007: 1). 

Kadın istihdamıyla ilgili diğer bir sorun ise cinsiyetçi meslek 

ayrımıdır. Ġster geliĢmiĢ, ister az geliĢmiĢ olsun, her ülkede birçok 

araĢtırma göstermiĢtir ki; kadın ve erkeklerin değiĢik meslek ve 

sektörlerde (yatay ayrım) yoğunlaĢması ve aynı meslek ve sektörler 

içinde hiyerarĢik düzeylerin (dikey ayrım) cinsiyete göre ayrıĢması söz 

konusudur. 1970‘li yıllardan itibaren artan kadın istihdamının tüm iĢ ve 

meslek gruplarında gerçekleĢmediği, yaĢanan artıĢın ya hizmet sektörü 

gibi geleneksel olarak kadınların çalıĢtığı mesleklerde, ya hızla 

kadınlaĢan yeni sektörler yoluyla, ya da bazı mesleklerin erkek mesleği 

olmaktan çıkmasıyla gerçekleĢtiği gözlemlenmiĢtir (KSSGM, 2003: 9). 

Bu durumun bir sonucu olarak 1997 Amsterdam zirvesinde Avrupa 

Ġstihdam stratejisi üye ülkelerin istihdam politikalarını Ģu dört temel 

baĢlık altında belirlemiĢtir: ―Ġstihdam edilebilirlik‖, ―GiriĢimcilik‖, 

―Uyum‖, ve ―EĢit fırsatlar‖ (Ġstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007: 59). 

 

Türkiye‟de Kadın Ġstihdamının Yapısı 

Türkiye‘de kadın istihdamında yaĢanan geliĢmeler ve sorunlar 
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dünya genelinde yaĢanan süreçten bağımsız değildir. Ancak Türkiye 

bünyesinde ikili bir yapıyı da barındırmaktadır. Geleneksel yaĢam tarzı 

ve düĢük yaĢam standartları ile üst sosyoekonomik sınıf aynı anda 

görülmektedir. Kadın istihdamının en fazla olduğu kesim üst 

sosyoekonomik sınıftır. Geleneksel yapının hâkim olduğu düĢük gelirli 

ailelerde ise ihtiyaç olmasına rağmen kadının çalıĢması çok yaygın 

değildir. Türkiye‘de halen çalıĢmak için eĢinden izin almak durumunda 

olan kadınlar bulunmaktadır (Çiftçi, 1982: 79). 

 Toplumda egemen olan bu ataerkil kültürel yapı; kadınların 

iĢgücü piyasasına katılma biçimlerinde, çalıĢacakları iĢlerde, meslek 

seçimlerinde belirleyici olmaktadır (Toköz, 2007: 2). Kadının çalıĢması 

hakkındaki düĢüncelerin araĢtırıldığı 2006 aile yapısı araĢtırmasına göre 

Kadın çalıĢmamalıdır diyen erkeklerin %60,7‘si, kadınların ise 

%64,7‘si bu düĢüncelerini kadının asli görevinin çocuk bakımı ve ev 

iĢleri olmasına dayandırmaktadırlar. 

Türkiye‘de kadın istihdamının sınırlı düzeyde kalmasında 

ihracata dayalı sanayileĢmenin ve yabancı sermaye yatırımlarının, 

tarımdaki istihdam azalıĢını telafi edebilecek düzeyde yatırıma yol 

açmamasının önemli bir etkisi vardır. Tarım dıĢı iĢler esas olarak 

hizmetler sektöründe yaratılmakta dolayısıyla kadın istihdamı artıĢı bu 

alanda gerçekleĢmektedir. Kadın iĢgücünün en fazla istihdam edildiği 

iĢkolu olan hazır giyim kolunda ise küçük atölyelerde ve evlerde kayıt 

dıĢı çalıĢma oldukça yaygındır (Toköz, 2007: 2). 

Türkiye bu haliyle ekonomisindeki uçuĢu tek kanatlı 

gerçekleĢtirmektedir. Çünkü Türkiye halen istihdamda kadın-erkek 

eĢitsizliği sorununu aĢamamaktadır. Dünya ekonomik forumunun 12 

Ekim 2010 tarihli ‗Kadın Erkek EĢitliği‘ raporunda, Türkiye 134 ülke 

arasında 126.sırada, kadının iĢgücüne katılımında ise 125.sırada yer 

almaktadır.  ―Kadının Ekonomiye Katılımı ve Fırsat‖ konusunda ise 

131. Sırada yer almaktadır (ġenol, 2011: 23). 

 Eğitim Durumuna Göre Kadın Ġstihdamı  

Bireylerin iĢgücüne katılma kararlarına yön veren en önemli 

faktör kuĢkusuz eğitimdir. Eğitimin özellikle kadın nüfusunun iĢgücüne 

katılma kararındaki belirleyici rolü, erkeklerinkinden çok daha 

güçlüdür. Bunun yanı sıra düĢük eğitimli kadınların çalıĢma imkanı 
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bulduğu iĢler genellikle düĢük ücretli olduğundan ve bu iĢlerdeki 

çalıĢma koĢulları da istenilen düzeyde olmadığından düĢük eğitimli 

kadınlar mecbur olmadıkça çalıĢmamayı tercih etmektedirler (Bolcan, 

2006: 69). 

Kız çocukları yasalar önünde erkeklerle eĢit eğitim alma 

imkânına sahip olsalar da, kızların farklı eğitim kademelerine katılıĢı ya 

da bir üst kademeye geçiĢi erkeklere kıyasla daha geri bir düzeyde 

kalmaktadır. Diğer bir değiĢle ülkemizde eğitimde fırsat eĢitliği henüz 

istenen düzeyde değildir (YaĢar, 2007:31). 

 
Tablo-1: Eğitim Durumuna ve ĠĢgücü durumuna göre kurumsal olmayan 

kadın nüfusu, 2010 (Bin) (+15 YaĢ Grubu) 

 Nüfus  
Ġstihdam 
edilenler 

 

Okuma-yazma bilmeyen 4847 %18 771 %12 

Okuma-yazma bilen fakat bir okul 

bitirmeyen 
2445 %9, 1 465 %7, 2 

Ġlkokul 9497 %35 2233 %34 

Ortaokul veya dengi meslek okulu 1150 %4, 3 230 %3, 5 

Genel lise 2344 %8, 7 535 %8, 3 

Lise dengi meslek okulu 1420 %5, 3 438 %6, 8 

Yüksekokul veya fakülte 2130 %7, 9 1271 %19, 7 

Ġlköğretim 2906 %10, 8 482 %7, 5 

TOPLAM 26740  6425  

(Kaynak: TUĠK, 2011) 

 

YaĢ Gruplarına Göre Kadın Ġstihdamı 

Türkiye‘de kadınların iĢgücüne katılım oranının en yüksek 

olduğu yaĢ grubu 20-29 yaĢ grubu aralığıdır. ĠĢ gücüne katılımda 20-29 

yaĢı, bu yapı içinde zirveyi ifade etmektedir. Ġlerleyen yaĢ gruplarında 

çocuk sahibi olan kadınların bir kısmı, iĢgücü piyasasından 

ayrılmaktadır. ĠĢgücü piyasasına geri dönmeyi düĢünenler ise genelde 
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çocuklarının okul çağına gelmesini beklemektedir (TUĠK, 2009: 34). 

Her ülkenin mevzuatına göre değiĢebilirse de Milletlerarası 

ÇalıĢma TeĢkilatı ve Milletlerarası istatistikler yönünde çalıĢma çağı 

15-65 yaĢ aralığı olarak kabul edilmektedir (Zaim, 1992: 94). 

Türkiye‘de 2009 yılında istihdam edilen yaklaĢık 6 milyon kadının 

%28‘i 20-29, %26‘sı 30-39 ve %20‘si 40-49 yaĢ aralığındadır. Bu 

sonuca göre kadın nüfusunun içinde gençlerin ağırlıkta olduğu 

söylenebilir fakat belirli yaĢ gruplarında iĢgücü piyasasından çekilmeler 

gerçekleĢmektedir (TUĠK, 2009, s. 34). Bu durum iktisadi anlamda 

kayıp bir dönemi iĢaret etmektedir. Kadınların bağımsız bir gelir 

kaynağına sahip olmaları geçici bir süre zarfında gerçekleĢmektedir 

(Akkaya, 1998: 24). 

Evli kadının çalıĢma kararı alması öncelikli olarak ev iĢleri ve 

çocuk bakımını üstlenecek kiĢileri bulmasına bağlıdır. Bu 

sorumlulukların baĢkalarının yüklenmesi için ya yüksek gelir ya da aile 

çevresinde bu sorumlulukları üstlenmeye gönüllü kiĢiler gereklidir. Bu 

tür imkânları olmayan kadınlar iĢgücüne katılamamaktadırlar (Bolcan, 

2006: 69). 

 
Tablo-2: ĠĢgücüne dâhil olmayan kadınların iĢgücüne dâhil 

olmama nedenleri 

(Bin) (+15 YaĢ Grubu) 
ĠĢgücüne dâhil olmayan nüfus 19.937  

ĠĢ aramayıp, çalıĢmaya hazır olanlar 1135 %5, 6 

Mevsimlik çalıĢanlar 49 %0, 2 
Ev iĢleriyle meĢgul 11914 %59 

Eğitim-öğretim 1912 %9, 5 

Emekli 730 %3, 6 
ÇalıĢamaz halde 2156 %10 

Diğer 1461 %7, 3 

(Kaynak: TUĠK, 2011) 

 

ĠĢgücüne dâhil olmayan 19.937.000 kadının %59‘u ev iĢleri 

meĢguliyeti nedeniyle iĢgücüne katılmamaktadırlar. 

 

Ekonomik Faaliyete Göre Kadın Ġstihdamı 
Kadın istihdamının tarım, sanayi, hizmet sektörleri arasındaki 

dağılımı ciddi farklılıklar göstermektedir. Türkiye geliĢmiĢ 
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ekonomilerin aksine tarım sektörünün istihdam yapısı içindeki oranı 

yüksektir ve bu sektördeki kadınların büyük bir kısmı ücretsiz aile iĢçisi 

olarak çalıĢmaktadırlar. Ancak nüfus olarak iĢgücüne katılım, tarımın 

dıĢındaki sektörlere kayma eğilimindedir (Akkaya, 1998: 28). 

 
Tablo-3: Ekonomik Faaliyete Göre Ġstihdam Edilenler 

 Hizmetler Sanayi Tarım 

Kadın 43, 0 15, 3 41, 7 
Erkek 52, 7 29, 1 18, 2 

(Kaynak: TUĠK, 2009, s.183) 

 

Sanayi sektöründe ise kadın iĢgücünün büyük bir kısmı tekstil, 

konfeksiyon ve gıda iĢlerinde, eğitimsiz ve niteliksiz olmaları 

nedeniyle, düĢük ücretlerle ve sosyal güvenceden yoksun olarak 

çalıĢmaktadırlar (Topoğlu, 2007: 95).     

Meslek Gruplarına Göre Kadın Ġstihdamı 

Erkek ve kadın arasındaki sosyal farklılaĢma en çok mesleki 

dağılımda gözlenmektedir. Kadınlar bu konuda iki uç noktada yer 

almaktadırlar. En az uzmanlık gerektiren sektörlerde yoğun bir biçimde 

yer alırken, diğer uçta erkeklerle aynı uzmanlık becerilerine sahip 

oldukları yüksek pozisyonlarda çalıĢmaktadırlar (Akkaya, 1998: 31). 

Kadınların geleneksel iĢ ve mesleklerde yoğunlaĢmaları 

istihdam olanaklarını sınırlaması açısından olumsuz bir etki 

yaratmaktadır. ĠĢgücü piyasasında iĢlerin kadınlar ve erkekler arasında 

bölüĢülmemesi kadınlar için geniĢ bir iĢ yelpazesinin oluĢmasını 

sağlayacaktır. Günümüz geliĢmiĢ ekonomilerinde kadın istihdamının 

arttırılmasının yanında kadınların belirli mesleklerle sınırlı kalmaması 

için düzenlemeler yapmak da önem kazanmıĢ durumdadır (Akkaya, 

1998: 33). 
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Tablo-4: Meslek Gruplarına Göre Ġstihdam Edilenler (Bin) 
 KADIN  ERKEK  

TOPLAM 5879  15282  

Kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve 

müdürler 

179 %3 1677 %10, 9 

Profesyonel Meslek Mensupları 635 %10, 8 933 %6 
Yardımcı profesyonel meslek grupları 458 %7, 7 877 %5, 7 

Büro ve müĢteri hizmetlerinde çalıĢan 

elemanlar 

616 %10, 4 858 %5, 6 

Hizmet ve satıĢ elemanları 612 %10, 4 2019 %13, 2 

Nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, 

ormancılık ve su ürünleri çalıĢanları 

1884 %32 2509 %16, 4 

Sanatkârlar ve ilgili iĢlerde çalıĢanlar 383 %6, 5 2553 %16, 7 

Tesis ve makine operatörleri ve 

montajcılar 

192 %3, 2 1911 %12, 5 

Nitelik Gerektirmeyen iĢlerde ÇalıĢanlar 920 %15, 6 1946 %12, 7 

(Kaynak: TUĠK, 2011) 

 

Türkiye‟de Bölgesel Farklar ve Kadın Ġstihdamı 

 

Türkiye‟de Bölgesel Farklar ve Ġstihdam 

Cumhuriyet‘in kuruluĢundan bu yana bölgesel kalkınma 

konusu, uygulanan farklı iktisat politikaları içinde her zaman yer 

bulmuĢtur. 1960‘larda uygulanan planlı kalkınma politikaları içinde 

bölgesel farklılıklar nasıl önemle ele alındıysa, bugün AB üyelik 

sürecindeki Türkiye‘de bu sorun çözülmeyi beklemektedir. 

Türkiye‘deki bölgesel farklılıklar ekonomik, sosyal ve siyasal iĢleyiĢte 

var olan sorunların bir göstergesidir. Özellikle iĢsizlik oranları 

arasındaki büyük farklar, kaynakların dengesiz dağılımını iĢaret 

etmektedir. Bu dengesiz dağılım, geliĢmiĢ bölgelere doğru hızlı göçler 

yoluyla çok ağır koĢullara sahip metropollerin oluĢmasına neden 

olmaktadır (Filiztekin, 2009: 1). 

Türkiye Ġstatistik kurumunun 7 Ocak 2010 tarihinde Ġstatistikî 

Bölge Birimleri Sınıflaması [1] (ĠBBS) çerçevesinde ilk kez açıkladığı 

Türkiye‘nin Bölgesel Gayri Safi Katma Değer (GSKD) verilerinde 

Ġstanbul‘un %27.5 gibi bir oranla milli gelire en yüksek katkıyı yapan il 

olması bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. 
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Tablo-5: Bölgesel Gayrisafi Katma Değer Dikey Pay(%) 
ĠBBS1 2004 2005 2006 

TR1 Ġstanbul 27.8 27.4 27.5 
TR2 Batı Marmara 4.6 4.7 4.6 

TR3 Ege 14.1 14.0 14.0 

TR4 Doğu Marmara 12.2 12.4 12.7 
TR5 Batı Anadolu 10.8 10.7 10.8 

TR6 Akdeniz 10.4 10.5 10.4 

TR7 Orta Anadolu 3.9 3.9 3.8 
TR8 Batı Karadeniz 5.2 5.2 5.1 

TR9 Doğu Karadeniz 2.5 2.7 2.6 

TRA Kuzeydoğu Anadolu 1.6 1.6 1.5 

TRB Ortadoğu Anadolu 2.4 2.4 2.3 

TRC Güneydoğu Anadolu 4.5 4.6 4.6 

(Kaynak: TUĠK, 2011) 

KiĢi baĢına Gayri Safi Katma Değer yaratmada % 27,5 oranı ile 

Ġstanbul birinci sırada yer alırken, onu % 14 oranıyla Ege (TR3) 

izlemekte. KiĢi baĢına en düĢük Gayri Safi Katma Değeri ise %1,5 

oranı ile Kuzeydoğu Anadolu (TRA) bölgesindedir. Tabloda dikkat 

çekici olan diğer bir nokta en düĢük orana sahip bölgelerin (TRA, TRB, 

TR9) 2005 yılına göre 1 puan gerilemiĢ olmalarıdır. 

Genel olarak ülkenin Batı‘sında yer alan Marmara, Ege, Ġç 

Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinin; Doğu Anadolu, Karadeniz‘in dağlık 

bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine kıyasla istihdam, gelir ve 

refah bakımından nispeten daha geliĢmiĢ olduğu söylenebilir (Dinçer, 

Özaslan ve SatılmıĢ, 1996: 8). 

Özellikle Planlı Dönem‘de, kaynak dağılımına yön verme 

çalıĢmalarına rağmen, geliĢme sürecini gerçekleĢtiren faktörler, Batı‘da 

yoğunlaĢmayı sürdürmüĢtür. Ve bölgelerarası dengesizliklere refahın 

paylaĢımına yönelik müdahalelere rağmen çözüm bulunamamıĢtır. 

Yoğun giriĢimlere rağmen, geliĢmiĢlik farklarının baĢta coğrafi yapı, 

iklim özellikleri, talep düzeyi yüksek iç ve dıĢ pazarlara uzaklık, kırsal 

yerleĢim birimlerinin çokluğu ve dağınıklığı gibi nedenler dolayısıyla 

devam etmektedir (Dinçer, Özaslan veSatılmıĢ, 1996: 9). Bölgelerarası 

farklılığın bir sonucu olarak da, talebini bulamayan emek arzı göç 

etmektedir. Her ne kadar eğitim düzeyi yüksek olanlar istihdam 

olanaklarına kavuĢsa da göç edenlerin büyük bir kısmı marjinal 

verimliliği düĢük iĢlerde çalıĢma imkanı bulabilmektedir. Bunun yanı 

sıra göçün ĢehirleĢmeye ve kültürel yapıya getirdiği çeĢitli maliyetler 
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vardır (Bahar ve Bingöl, 2010: 55). 

Bölgeler arasındaki farklılıklar, kaynakların dağılımında 

verimsizliğe yol açtığı gibi toplumdaki adalet duygusunu da 

zedelemektedir. Birçok bölgede insanların iĢ bulma beklentilerinin 

düĢmesine ve bu sebeple geleceğe dair karamsarlık içinde olmalarına 

sebebiyet vermektedir. Karamsarlık ve yılgınlık, özellikle genç nüfus 

arasında yaygınlaĢarak daha büyük sosyal ve siyasi sorunların meydana 

gelmesine neden olmaktadır. Gelecek beklentisinin düĢmesi ile eğitime 

yani kiĢinin kendisine yaptığı yatırıma atfedilen değer de düĢmektedir. 

Eğitimsiz kiĢilerin iĢ bulma olasılığı daha da düĢmekte ve böylece 

sorun daha da artarak sürmektedir. Diğer yandan iĢ imkânların kısıtlı 

olması, haksız kazançlara yönelinmesine ve dolayısıyla çalıĢan nüfusun 

haklarını alamaması ve kamu kaynaklarının adil dağılmaması gibi 

durumlara yol açmaktadır. Meydana gelen tablo karĢılıklı güvensizlik 

ortamını da körüklemektedir (Filiztekin, 2009, s.1). 
Bölgelere Göre Kadın Ġstihdamının Dağılımı 

 

Tablo-6: ĠĢgücü Durumuna göre kurumsal olmayan kadın nüfusu 2010 

(Bin) (+15 YaĢ Grubu) 
ĠBBS, 1.Düzey Kurumsal 

olmayan sivil 

nüfus 

ĠĢgücü ĠĢgücüne 

Katılma 

Oranı(%) 

Ġstihdam 

Oranı(%) 

ĠĢsizlik 

Oran(%) 

TOPLAM 26740 7383 27, 6 24, 0 13, 0 

TR1 Ġstanbul 

TR2 Batı Marmara 

TR3 Ege 
TR4 Doğu 

Marmara 

TR5 Batı Anadolu 
TR6 Akdeniz 

TR7 Orta Anadolu 

TR8 Batı 
Karadeniz 

TR9 Doğu 

Karadeniz 
TRA Kuzeydoğu 

Anadolu 

TRB Ortadoğu 
Anadolu 

TRC Güneydoğu 

Anadolu 

4846 

1239 

3752 
2565 

2598 

3343 
1413 

1746 

958 
711 

1184 

2385 

1161 

401 

1188 
685 

691 

1098 
325 

621 

435 
222 

260 

297 

24, 0 

32, 4 

31, 7 
26, 7 

26, 6 

32, 9 
23, 0 

35, 6 

45, 4 
31, 2 

21, 9 

12, 4 

19, 8 

28, 9 

27, 0 
23, 0 

22, 9 

27, 8 
19, 7 

32, 7 

43, 4 
30, 1 

19, 2 

11, 5 

17, 4 

10, 8 

14, 8 
13, 9 

13, 9 

15, 3 
14, 3 

8, 2 

4, 4 
3, 3 

12, 3 

7, 6 
 

(Kaynak: TUĠK, 2011) 
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Tablo-7: ĠĢgücü Durumuna göre kurumsal olmayan erkek nüfusu 2010 

(bin) (+15 YaĢ Grubu) 
ĠBBS, 1.Düzey Kurumsal 

olmayan sivil 

nüfus 

ĠĢgücü ĠĢgücüne 
Katılma 

Oranı(%) 

Ġstihdam 
Oranı(%) 

ĠĢsizlik 
Oran(%) 

TOPLAM 25801 18257 70, 8 62, 7 11, 4 

TR1 Ġstanbul 
TR2 Batı Marmara 

TR3 Ege 

TR4 Doğu Marmara 
TR5 Batı Anadolu 

TR6 Akdeniz 

TR7 Orta Anadolu 
TR8 Batı Karadeniz 

TR9 Doğu Karadeniz 

TRA Kuzeydoğu 
Anadolu 

TRB Ortadoğu 

Anadolu 
TRC Güneydoğu 

Anadolu 

4787 
1228 

3570 

2538 
2507 

3220 

1335 
1620 

939 

670 
1116 

2271 

3443 
867 

2536 

1794 
1769 

2391 

912 
1122 

669 

495 
791 

1469 

71, 9 
70, 6 

71, 0 

70, 7 
70, 6 

74, 3 

68, 3 
69, 3 

71, 3 

73, 8 
70, 8 

64, 7 

62, 4 
65, 0 

63, 4 

63, 2 
63, 8 

64, 4 

60, 5 
63, 5 

66, 1 

66, 2 
60, 2 

56, 0 

13, 2 
7, 9 

10, 7 

10, 6 
9, 7 

13, 3 

11, 5 
8, 3 

7, 3 

10, 3 
15, 0 

13, 4 

(Kaynak: TUĠK, 2011) 

 

Kadın Ġstihdamının bölgesel istatistik verilerine bakıldığında, 

kadınların yoğun olarak istihdam edildiği bölgenin Ege(TR3) olduğu 

görülmektedir, Bu bölgeyi ikinci sırada Akdeniz(TR6) ve üçüncü sırada 

Ġstanbul(TR1) izlemektedir. Son sırada ise Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi bulunmaktadır. 
 

Tablo-8: Ġstihdam Edilen Kadınların Ġktisadi Faaliyet Kollarına Göre 

Dağılımı 2010 (bin) 

(+15 yaĢ grubu) 
ĠBBS, 1.Düzey Toplam Tarım (%) Sanayi (*)(%)  Hizmet (%) 

TOPLAM 6425 42, 4 15, 9 41, 7 

TR1 Ġstanbul 

TR2 Batı Marmara 

TR3 Ege 

TR4 Doğu Marmara 

TR5 Batı Anadolu 
TR6 Akdeniz 

TR7 Orta Anadolu 

TR8 Batı Karadeniz 
TR9 Doğu 

Karadeniz 

959 

358 

1011 

590 

595 
931 

278 

570 
416 

214 

0, 2 

42, 3 

39, 8 

27, 7 

23, 3 
51, 8 

60, 3 

67, 9 
80, 8 

83, 8 

33, 7 

22, 6 

16, 3 

29, 0 

14, 4 
9, 1 

8, 0 

7, 2 
3, 1 

1, 5 

66, 1 

34, 9 

43, 9 

43, 4 

62, 4 
39, 0 

31, 7 

24, 9 
16, 1 

15, 0 
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TRA Kuzeydoğu 

Anadolu 
TRB Ortadoğu 

Anadolu 

TRC Güneydoğu 
Anadolu 

228 

274 

74, 2 

52, 8 

4, 2 

8, 3 

21, 9 

39, 1 

(*)ĠnĢaat sektörü, sanayi sektörü içinde değerlendirilmiĢtir. 

(Kaynak: TUĠK, 2011) 

 

Bölgelere göre kadının istihdam edildiği sektörlerde 

değiĢmektedir. Hizmet ve Sanayi sektörlerinde Ġstanbul en yüksek paya 

sahipken, tarım sektöründe istihdam oranlarının en yüksek olduğu 

bölge Ortadoğu Anadolu Bölgesidir. Kadın istihdamının en yoğun 

olduğu Ege bölgesinde kadınların %39, 8‘i, en az istihdamın 

gerçekleĢtiği Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde kadınların %83, 8‘i tarım 

sektöründe çalıĢmaktadır. Kadınların hizmetler sektöründe en fazla 

çalıĢtığı bölge Ġstanbul‘dur(%66, 1). Sanayi sektörüne bakıldığında en 

yoğun istihdam %33, 7 ile Ġstanbul bölgesinde iken en düĢük istihdam 

%1, 5 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesidir.  

GeliĢmiĢ ekonomilerin aksine Türkiye‘de tarım sektöründe 

yoğunlaĢma söz konusudur ve bu yoğunlaĢmanın etkisi daha çok kadın 

istihdamında gözlenmektedir. Türkiye genelinde kadın istihdamının en 

yoğun olduğu sektör %42,4 ile tarım sektörü iken erkeklerde bu oran 

%18,3 düzeyindedir. Kadın istihdamında en düĢük paya sahip sanayi 

sektörünü  %15, 9 paya sahipken erkek istihdamında bu oran %30, 

3‘tür. 

2004-2010 yılları arasında istihdam edilen kadınların iktisadi 

faaliyetlerinin dağılımına bakıldığında ise Sanayi sektöründe Ġstanbul 

bölgesi, tarım sektörüne bakıldığında ise Kuzeydoğu Anadolu bölgesi 

ilk sırada yer almaktadır. Hizmet sektöründe ise 2008 yılına kadar ilk 

sırada Batı Anadolu bölgesi yer alırken, bu tarihten itibaren Ġstanbul 

bölgesi ilk sıraya yerleĢmiĢtir. 

Bölgelerde istihdam edilen kadınların iĢteki durumlarına 

bakıldığında da bölgesel farklılık gözlemlenmektedir.  
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Tablo-9: Ġstihdam edilen kadınların iĢteki durumu, 2010 

(bin)(+15 yaĢ Grubu) 

 
  TARIM TARIM DIġI 

  Ücretli, maaĢlı 

ve yevmiyeli 

ĠĢveren ve 

kendi hesabına 

Ücretsiz aile 

iĢçisi 

Ücretli, maaĢlı 

ve yevmiyeli 

ĠĢveren ve 

kendi hesabına 

Ücretsiz aile 

iĢçisi 

TOPLAM 219 435 2070 3041 470 190 

TR1 Ġstanbul - 1 1 849 93 15 

TR2 Batı 

Marmara 

11 11 130 159 33 15 

TR3 Ege 54 29 318 498 67 44 

TR4 Doğu 

Marmara 

16 29 119 356 50 21 

TR5 Batı 

Anadolu 

10 20 109 380 62 14 

TR6 Akdeniz 77 79 326 323 81 44 

TR7 Orta 

Anadolu 

7 28 133 89 18 3 

TR8 Batı 

Karadeniz 

9 57 321 137 28 18 

TR9 Doğu 

Karadeniz 

1 122 213 66 7 6 

TRA 

Kuzeydoğu 

Anadolu 

- 19 161 30 4 1 

TRB Ortadoğu 

Anadolu 

2 19 148 48 7 3 

TRC 

Güneydoğu 

Anadolu 

32 21 92 105 18 6 

(Kaynak: TUĠK, 2011) 

 

Tarım dıĢı kadın istihdamda bütün bölgelerde ücretli, maaĢlı ve 

yevmiyeli istihdam edilenler ücretsiz aile iĢçisi olarak çalıĢanlardan 

fazla iken; tarımdaki istihdamda ücretsiz aile iĢçilerinin sayısı, ücretli 

ve iĢveren sayılarından fazladır.  Ayrıca tarım dıĢı istihdam alanlarında 

ücretsiz aile iĢçisi oranı %5 iken, Tarımdaki istihdam alanlarında 

çalıĢan ücretsiz aile iĢçilerinin oranı %75‘dir. Ġstanbul bölgesi ücretli, 

maaĢlı ve yevmiyeli kadın istihdamının en yüksek düzeyde olduğu 

bölgedir. Ücretli, maaĢlı ve yevmiyeli kadın istihdamının en düĢük 

olduğu bölge ise Kuzeydoğu Anadolu bölgesidir. 

Kadın istihdamındaki bu bölgesel farklılıkların temelinde 
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bölgesel geliĢmiĢlik farklılıkları yatmaktadır. Kadına yönelik 

geleneksel zihniyet yapısı ve istihdamın sektörsel dağılımı geliĢmiĢlik 

düzeyine paralel bir biçimde Ģekillenmektedir. GeliĢmiĢ bölgelerde 

sanayileĢme daha yoğun olduğundan çalıĢılacak sektörler de tarımdan 

ziyade tarım dıĢı sektörler olmaktadır. Aynı zamanda bölgeler 

arasındaki eğitim seviyesi farklılıkları da kadına yönelik bakıĢ açısında 

da büyük değiĢikliklere neden olmaktadır. Eğitim seviyesinin yüksek 

olduğu bölgelerde kadının çalıĢması normal olarak algılanmaktadır. 

Ġstatistikî bulgular da bu durumu doğrular niteliktedir (Berber ve Eser, 

2008: 11-12). 

 
Tablo-10: Eğitim Durumuna göre kurumsal olmayan kadın nüfusunun 

istihdam oranı, 2010 (Bin)(+15 YaĢ Grubu) 
  Okuma yazma 

bilmeyen 
Lise altı Lise ve dengi 

meslek okulu 
Yükseköğretim 

TR İstanbul 3, 3 13, 2 26, 6 61 

TR2 Batı Marmara 14, 1 27, 2 33, 9 57, 3 

TR3 Ege 12, 9 24, 7 28, 8 57, 1 

TR4 Doğu 
Marmara 11, 2 19, 6 29, 1 59, 8 

TR5 Batı Anadolu 9, 8 16, 5 22 61, 8 

TR6 Akdeniz 19, 7 27 28, 3 59, 5 

TR7 Orta Anadolu 14, 3 19, 1 14, 3 56, 6 

TR8 Batı Karadeniz 28, 5 32, 6 26, 9 58, 6 

TR9 Doğu 
Karadeniz 40, 7 45, 7 32, 7 58, 9 

TRA Kuzeydoğu 
Anadolu 30, 1 29, 8 18, 5 65 

TRB Orta Doğu 
Anadolu 20, 8 15, 9 17, 3 57, 7 

TRC Güneydoğu 
Anadolu 8 10, 4 15, 2 60, 3 

 (Kaynak: TUĠK, 2011) 
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Genel olarak Türkiye‘deki kadın istihdamıyla ilgili tablonun, 

bölgesel düzeyle paralel olduğu görülmektedir. TÜSĠAD tarafından 

açıklanan birçok çarpıcı rakamda bu durumu göstermektedir. 

 Ekonomik büyüklük sıralamasında dünyada 16. Sırada yer 

alan Türkiye, kadınların istihdama katkısında sondan 4. 

Sırada yer alıyor 

 Kadının iĢgücüne katılımı dünyada %52 düzeyindeyken 

Türkiye‘de ise sadece %26 düzeyindedir. 

 AB‘de her 100 kadından 59‘u çalıĢırken, bu rakam 

Türkiye‘ye gelindiğinde %22‘e düĢmektedir. 

 Türkiye‘de bin iĢverenden altısı kadın 

 ÇalıĢan annelerin sadece %12‘si çocukları için bakım 

hizmeti alabiliyor. 

 ÇalıĢma çağındaki kadınların %62‘si ev iĢleriyle meĢgul 

olduğu için iĢgücüne katılamıyor. Bu oran erkekler için 

sıfır  (ġenol, 2011: 26). 

 

Sonuç 

Bir ülkenin kalkınma düzeyi ile piyasada var olan kadın 

istihdamının doğrudan iliĢkili olduğu bir gerçektir. Toplumun yarısını 

oluĢturan kadınlar, hem çalıĢma hayatında hem de sosyal hayatta varlık 

gösterdikleri sürece sosyoekonomik yapının geliĢmesinden söz 

edilebilir. Piyasadaki kadın istihdamının sadece nicelik olarak 

çoğalması tek baĢına yeterli bir geliĢme değildir. Kadın istihdamının 

niteliği, hangi sektörde yoğunlaĢtığı ve daha çok hangi pozisyonlarda 

istihdam edildiği konunun önemli bir boyutudur. Kadının dıĢarıda 

bırakıldığı bir kalkınma modelinin baĢarı Ģansı yoktur. 

BeĢeri sermayenin verimliliğini arttıran en etkin faktör 

eğitimdir. Ancak eğitimin kadınların çalıĢma hayatına girmelerindeki 

rolü erkeklere göre daha fazladır. Kadını çalıĢma hayatına yönlendiren 

ve yüksek standartlı iĢlerde yüksek ücretlerle çalıĢmasını, yönetimsel 

kademelerde en az erkekler kadar etkin rol alabilmesi, eğitim ile 

sağlanabilmektedir. Eğitimde fırsat eĢitliği ilkesinin uygulamada da 

yaygınlaĢtırılması kadın istihdamının arttırılması ve niteliğinin 
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yükseltilmesi için zorunludur. Ġstatistikî verilerden de anlaĢılabileceği 

üzere kadınlar, çoğunlukla eğitim görme imkânlarının daha iyi olduğu 

bölgelerde sosyoekonomik statülerini yükseltebilme imkânı 

bulabilmektedirler. Eğitim aynı zamanda kadına bakıĢının değiĢmesini 

sağlayacak en önemli etkendir. Eğitim imkânsızlıklarının yansıra sonra 

kadın istihdamını en fazla etkileyen faktör, kadının çalıĢmasına olumlu 

bakmayan, geleneksel toplum yapısıdır. Ve bu geleneksel yapı daha çok 

az geliĢmiĢ bölgelerde etkin olarak varlık göstermektedir. Türkiye‘de 

eğitim düzeyinin hem bölgesel olarak hem de cinsler arasında eĢitlik 

açısından dengesizliği, bölgesel farklılıkların hem nedeni ve sonucu 

olarak nitelendirilebilir. 

 Türkiye‘de kadın istihdam yapısını Ģekillendiren diğer önemli 

bir unsur da göç olgusudur.  1950‘li yıllardan beri kırsal alandan 

kentsel alana yoğun bir göç yaĢanmaktadır ve bu kentleĢme süreci 

kadın istihdam yapısında bir değiĢim yaĢatmaktadır. Kırsal alanda 

ücretsiz aile iĢçisi konumunda olan kadın, kent yaĢamında eğitim 

düzeyi yetersiz olduğu için çoğunlukla çalıĢma hayatına 

girememektedir. Girdiğinde ise çoğu zaman enformel istihdam içinde 

yer almaktadır. Özellikle ucuz emek faktörü olarak, tekstil sektöründe 

sosyal güvenliğinden yoksun olarak çalıĢan çok sayıda vasıfsız kadın 

iĢçi bulunmaktadır. 

Kadın istihdamının yoğun olarak çalıĢtığı tarım sektörünün 

iktisadi faaliyetler arasındaki yoğunluğu her geçen gün azalmaktadır 

ancak bu azalma karĢılığını ne yazık ki sanayi sektöründe çok az oranda 

bulabilmektedir. Türkiye‘de sanayi sektörü iĢsizlik sorununun 

çözümünde istihdam yaratma açısından zayıf kalmaktadır. Ancak 

hizmet sektörü kadın istihdamı için önemli bir seçenek olma özelliğine 

sahiptir. Bu sektördeki iĢ kollarının kadınlara daha uygun olduğuna dair 

genel bir kanının da bu durumda önemli bir katkısı bulunmaktadır. Ama 

yine de nüfus artıĢı hizmet sektöründeki iĢ sahası artıĢından hızlı 

gerçekleĢmekte olduğundan, diğer sektörlerinde istihdam yaratma 

açısından geliĢtirilmesi zorunludur. 

Kadının hem ev hayatında hem iĢ hayatında ikincil bir role 

sahip olması ve erkek egemen toplum yapısının devamlılığı, yani 

erkeklerin üstün, kadınların aĢağı statüde olduğunu doğal bir durummuĢ 
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gibi kabullenen genel toplum yargısının dönüĢtürülmesi Ģarttır.  

Günümüzde Türkiye‘de yüksek düzeyli eğitim almıĢ ve en üst 

düzey yöneticiliklerde, mecliste, üniversitelerde görev alan birçok 

kadın bulunmaktadır. Ancak kadın istihdamı genel olarak istenen 

düzeye ulaĢamamıĢtır. Sürdürülen makroekonomik politikaların düzenli 

istihdam yaratması ve toplumsal cinsiyet perspektifinin geliĢtirilmesi 

günümüz Türkiye‘si için gerekliliğini korumaktadır. 
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Dipnotlar 

[1] ĠBBS hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilmek için bkz. 

http://www.dpt.gov.tr/bgyu/biid/ibbs.html  
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ÖZET 

Devletlerin mali fonksiyonlarının yanı sıra yüklendiği iktisadi ve 

sosyal fonksiyonlarının artması sonucu, artan gelir ihtiyacını karşılamak için 

başvurduğu en önemli kaynak vergidir. Bu gelir ihtiyacını karşılamada 

kullanılan araçlardan biri de vergi affıdır. 

Vergi affı, vergi kanunlarına aykırı hareket edenlere uygulanan idari 

ve hukuki yaptırımların ortadan kaldırılmasıdır. Bir başka deyişle devletin 

çıkaracağı bir kanunla alacak hakkından vazgeçmesidir. İdarenin vergi 

affında esas amacı mali fonksiyonlarını yerine getirebilmek için gelir elde 

etmektir. Ülkelerin vergi affından gelir elde etmenin yanı sıra, idari, sosyal, 

psikolojik, teknik ve siyasi amaçları da vardır. Bu çalışmada son mali affa da 

atıfta bulunarak, mali afların nedenleri ve amaçları açıklanmıştır. 

 

ABSTRACT 

In order to response rising revenue necessity as a result of undertake 

increased economic and social duties besides governments‟ fiscal duties, the 

most important source is tax. One of the applications to meet this revenue 

necessity is also tax amnesty. 

Tax amnesties invalidate judicial and administrative sanction exposed 

on people who are against fiscal laws. İn other word, The government give up 

its credit rights by legislation. The basic aim of the governments from tax 

amnesties is gettting revenue to overcome fiscal duties as if other countries. 

Besides having extra revenue, other aims of government from tax amnesties 

are administrative, social, psychoanalist, technique and political aims. In this 

study explains on reasons and aims of fiscal amnesties attribute to the last 

fiscal amnesty. 

 

GiriĢ 

Genel olarak bilinen bir gerçek vardır ki hayatta tek kesin Ģey 

ölüm ve vergidir. Bireyler genellikle vergi ödemeyi sevmezler ve vergi 
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borçlarını azaltmak için çeĢitli yollara baĢvurmaktadırlar. Bu yollardan 

bazıları yasal iken bazıları da yasal değildir. Bireylerin vergi 

kanunlarındaki avantajlardan yararlanmak için baĢvurduğu yasal 

yöntemler; vergi ertelemesi, vergi arbitrajı, gelirin bölüĢümü ve 

birtakım vergilerden kaçınma olarak bilinmektedir. Yasa dıĢı 

davranıĢlardan oluĢan vergi kaçırma ise, mükelleflerin vergi 

yüklerinden dolayı yasal yükümlülüklerini azaltmak için baĢvurdukları 

yöntemdir. KiĢiler ve firmalar gelir, satıĢ ve servetlerini az göstermek 

veya giderlerini abartılı bir Ģekilde beyan etmek suretiyle vergi 

kaçırmayı gerçekleĢtirmektedirler. Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı 

hükümetler vergi kanunlarıyla vergi uyumunu sağlamak için çeĢitli 

yollara baĢvurmaktadır (Alm, 1999: 1). 

ĠĢte hükümetlerin baĢvurduğu bu yollardan bir tanesi de vergi 

aflarıdır. Gerçekten de ülkemizde Cumhuriyetin ilanından itibaren son 

çıkan 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ĠliĢkin 

Kanun ile beraber 32 mali af kanunu çıkmıĢtır. Özellikle 1980 yılından 

itibaren bakıldığında ise mali af sayısı artmıĢtır. Mali afların çıkarılma 

nedenleri ülkeden ülkeye değiĢmekle beraber genellikle ekonomik, 

sosyal, siyasal ve idari nedenlerden dolayı çıkarılmaktadırlar. 

Ülkemizde her çıkan mali af adeta kendinden sonraki mali affın bir 

müjdecisi olmuĢtur. Çok iyi düzenlenmeden iyi bir altyapı 

hazırlanmadan uygulamaya konulan mali aflar faydadan çok zarar 

getirmektedir. Bu tarz aflar kısa vadede vergi gelirlerinin artıĢına sebep 

olsa da uzun vadede ekonomide bir takım dengesizlikler meydana 

getirmektedir. Ülkemizde de mali afların sağlam bir zemine 

oturtulmadan bu derece sık çıkması, toplum tarafından, vergisini 

ödemeyenlere bir ödül, vergisini zamanında ödeyen dürüst mükelleflere 

de bir ceza gibi algılanmaktadır. Bu durum vergi adaletine ters düĢtüğü 

gibi, mükellef psikolojisi ve bireylerin vergiye uyumunu da ciddi bir 

Ģekilde zedelemektedir.  

Fakat iyi düzenlenmiĢ bir vergi affı daha sonra çıkacak olan 

vergi aflarına olan uyumu artırır. Bunun tersi ise mükelleflerin 

uyumunu azalmaktadır (Alm, 1999: 27). Ayrıca mükelleflerin vergi 

aflarını adaletsizlik olarak algılaması da uzun dönemde vergi ahlakını 

zayıflatmaktadır (Braithwaite, 2002: 60). 
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Örneğin; Hindistan‘da 1981 ve 1997 yıllarında çıkarılan vergi 

aflarından 1981 yılındaki af baĢarısız olurken 1997 yılındaki af oldukça 

baĢarılı olmuĢtur. Bunun nedeni birincisinde vergi affı güçlendirilmiĢ 

bir mekanizma ile desteklenmediğinden baĢarısızlığa uğramıĢtır. Fakat 

ikinci vergi affı güçlendirilmiĢ ve vergi idaresi tarafından iyi 

hazırlanmıĢ olduğundan oldukça baĢarılı olmuĢtur. Toplamda 214 gün 

süren bu afta 350.000 mükellef faydalanmıĢ ve 2,5 milyar $ gelir elde 

edilmiĢtir. Bu rakam Hindistan‘da gelir vergisi vasıtasıyla elde edilen 

gelirin yarısını oluĢturmaktadır. 1997 yılındaki vergi affına, özel reklam 

Ģirketleri, yoğun medya aktiviteleri ve ünlü sanatçı ve sporcular da 

destek vererek baĢarısını artırmıĢtır (Dam, 2006: 31). 

 

Vergi Affı Kavramı 

Af kavramına kelime olarak bakıldığında bir haktan 

vazgeçmek, kesinleĢmiĢ veya kesinleĢecek cezaların yetkili devlet 

organınca azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılmasıdır (Çetin, 

2007: 172). Af kavramı dar ve geniĢ anlamda olmak üzere iki Ģekilde 

tanımlanabilir. Dar anlamda af; bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı 

bağıĢlamaktır. GeniĢ anlamda ise yapılmakta ya da yapılacak olan suç 

kovuĢturmasından ve hüküm altına alınmıĢ bir cezanın bir bölümünün 

ya da tümünün yerine getirilmesinden adalet ve toplum yararı 

kaygısıyla vazgeçilmesi anlamına gelmektedir (Doğan ve Besen, 2008: 

24). 

Konuya vergi affı olarak bakıldığında ise literatürde değiĢik 

tanımlara rastlanmaktadır. Bu nedenle fikir birliğine varılmıĢ net bir 

tanım yapılmamıĢtır. Vergi affı genel olarak, vergi kanunlarına aykırı 

hareket edenlere uygulanan idari ve hukuki yaptırımların ortadan 

kaldırılmasıdır. Vergi hukukunda af kavramı ise vergi kanunlarına 

uygun olarak tarh edilmiĢ vergilerin belli süreler içinde ödenmesi kaydı 

ile bunlara iliĢkin cezaların veya gecikme zamlarının tamamının veya bir 

kısmının tahsilinden vazgeçilmesidir. Yani daha genel bir bakıĢ açısıyla, 

vergi affı; vergi kanunlarına aykırı hareket edenlere karĢı uygulanan 

yaptırımların ortadan kaldırılmasıdır. Çıkarılan af kanununa göre vergi 

affı kapsamına sadece vergi asılları değil vergi cezaları, gecikme 

zamları ve faizleri de girmektedir (Bülbül, 2003: 206).  
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Farklı ülkelerde farklı zamanlarda çıkarılan vergi afları, kapsam 

ve süre olarak farklılıklar arz etmektedir. Bazen çıkarılan vergi afları 

bütün vergileri kapsarken bazen de sadece gecikme faizlerini veya 

verginin aslını da kapsayabilmektedir. Yine bazı vergi afları kısa bir 

süre için ve bir defaya mahsus uygulanırken bazıları da daha uzun 

süreler için uygulanabilmektedir. (Bülbül, 2003: 206). Süresi ve 

kapsamı ne olursa olsun birçok ülkede uygulanan vergi aflarının amacı 

vergi ağı dıĢında olan kiĢileri vergi ağına (kayıt altına) dâhil etmeye 

çalıĢmaktır. Bu da geçmiĢte vergisini ödemeyen veya vergi kaçırmıĢ 

olan bireyler için bir fırsat sağlamaktadır (Dam, 2006: 31). 

Türkiye‘de ise son 40 yılda vergi afları artıĢ göstermiĢ ve 

özellikle 1980 yılından itibaren her üç yıla bir vergi affı düĢecek Ģekilde 

vergi ve sigorta prim afları çıkartılmıĢtır. Bu durum mükelleflerin, vergi 

aflarının devamlı olacağına karĢı inancını artırmakta, vergisini 

zamanında ödeyen mükelleflerin cezalandırıldığını, ödemeyenlerin ise 

ödüllendirildiğini düĢündürerek mükelleflerin vergi ödemesini olumsuz 

yönde etkilemektedir (Ġlhan, 2007:  9).  

 

Afların Türleri 

Aflar katlım Ģartları, affın kapsamı, motifi ve süresi açılarından 

farklılıklar sergileyebilirler. Herhangi bir nedenle yerine getirmedikleri 

vergisel yükümlülükleri bulunmasına rağmen durumu vergi idaresinin 

bilgisi dıĢında kalan mükellefler genelde af kapsanma alınmaktadır. 

Vergisel yükümlülüğünü yerine getirmediği bilinen mükellefler ise 

bazen affa katılamamaktadırlar. Vergi afları kapsam açısından 

farklılaĢabilmektedir. Tüm vergi türleri yerine sadece gelir vergisi, 

kurumlar vergisi veya ülke dıĢında tutulan sermaye af kapsamına 

alınabilmektedir. Dolayısıyla kısmi ve genel vergi aflarından 

bahsetmek mümkündür. Vergi affı içerik itibariyle vergi ve vergiye 

bağlı alacakların (faiz ve cezalar) bir kısmından ve inceleme ve 

kovuĢturmadan vazgeçmektir. Ancak amaca göre affın kapsamına giren 

alacakların hesap yöntemi değiĢmektedir. Özellikle uygulanan borca 

iliĢkin faiz oranları düĢürülebilmekte veya faiz alacağından tamamen 

vazgeçilmektedir. Affın süresi de farklı tutulabilmektedir. Genelde af 

bir süreye bağlı olarak çıkarılsa da bazen vergi sistemleri kendi içinde 
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kesintisiz af mekanizmasını barındırmaktadır. Örneğin, ABD vergi 

sisteminde 1919 ile 1952 arasında gelir vergisi için kesintisiz af 

mekanizması yürürlükte olmuĢtur (SavaĢan, 2006: 45). 

 

Mali Afların Tarihçesi 

Vergi aflarının tarihteki yerinin çok eski olduğu bilinmektedir. 

Yani son yıllarda ortaya çıkan mali programlar değildir. Mısır‘da 

Rosetta Stone‘da yazılı ilk vergi affına iliĢkin belgeler M.Ö 200‘ de 

toplumsal karıĢıklığı düzeltmek için vergi isyancılarının affedilmesi ile 

ilgili olarak çıkartılmıĢtır. Vergi aflarının ayrıca Roma 

Ġmparatorluğu‘nun hüküm sürdüğü MS 401, 411, 434, 445, 450, ve 458 

yıllarında olduğu bilinmektedir. Son otuz yıldan beri ulusal af 

programları önemli bir Ģekilde bütün dünyada genelinde (Belçika da 

(1984), Fransa (1982, 1986),  Ġrlanda (1988, 1993), Ġtalya (1982, 1984, 

2002), Ġspanya (1977), Avusturya (1982, 1993), Arjantin (1987, 1995), 

Kolombiya (1987), Hindistan (1981, 1997), Venezüella (1996), Panama 

(1974), Kanada (1993), Portoriko (1988, 1991), Finlandiya (1982, 

1984), Yeni Zelanda (1988), Rusya (1993, 1996, 1997), Portekiz (1981, 

1982, 1986, 1988) ve diğer ülkelerde) uygulanmıĢtır (Torgler, 2003: 

619). 

Türkiye‘de ise mali aflar kapsamında ilk vergi affı 17 Mayıs 

1924 tarihinde çıkarılmıĢtır. 1928 yılında çıkarılan ―Elviyeyi Selased 

Vergilerinin Sureti Cibayetine Dair Yasa‖ dan sonra 1934 yılına kadar 

herhangi bir mali af getirilmemiĢtir. Bu tarihte 4530 sayılı ―Varlık 

Vergisinin Bakayasının Terkini‖ne ve ―2566 Sayılı Vergi Bakayasının 

Tasfiyesine‖ dair iki yasa çıkarılmıĢtır (Çetin, 2007: 177).  

Genel olarak 1960 ve 1970‘li yıllarda özel mali af yasaları 

çıkartılmamıĢ, çıkartılan siyasi nitelikteki af yasalarında birkaç madde 

ile mali affa da olanak tanınmıĢtır. Ancak bu durum 1980 sonrası 

değiĢmiĢ özel olarak mali af yasaları çıkartılmaya baĢlamıĢtır. Ayrıca 

1980 öncesi çıkarılan afların gerekçeleri ile sonrası çıkarılan afların 

gerekçeleri arasında öncelik bakımından da farklılık vardır (Eker, 2006: 

33). 

AĢağıdaki tabloda 1923 yılından 2011 yılına kadar çıkarılmıĢ 

olan mali aflar verilmiĢtir (Çetin, 2007: 177). 
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Tablo 1: Mali Aflar 
17.05.1924 Ġlk Vergi Affı 

05.08.1928 Elviyeyi Selased Vergilerinin Sureti Cibayetine Dair Yasa 

15.03.1934 4530 Sayılı Varlık Vergisinin Bakayasının Terkinine Dair Yasa 

04.07.1934 2566 Sayılı Vergi Bakayasının Tasfiyesine Dair Yasa 

29.06.1938 3568 Sayılı Arazi Vergisinin Mali Yıl Sonuna Kadar Olan Bakiyesinin Terkinine Dair 

Yasa 

13.06.1946 Orman ĠĢletmelerinin Bazı Vergilerden Muaf Tutulması Hakkındaki Yasa 

21.01.1947 5050 Sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi Artıklarının Silinmesi Hakkında Yasa 

26.10.1960 113 Sayılı Af Yasası 

28.12.1961 281 Sayılı Vergi Cezaları Gecikme Zamlarının Tecil ve Tasfiyesine Dair Yasa 

23.02.1963 218 Sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Yasa 

13.06.1963 252 Sayılı Spor Kulüplerinin Vergi Borçlarının Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Affı 

Hakkında   Yasa 

05.09.1963 325 Sayılı Yasa Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinin 1960 ve Daha Önceki Yıllarına Ait Bir 

Kısım Vergi Borçlarının Tasfiyesi Hakkında Yasa 

16.07.1965 691 Sayılı Belediyelerin ve Belediyelere Bağlı Müessese ve ĠĢletmelerin Bir Kısım 

Borçlarının Hazinece Terkin ve Tahkimi Hakkında Yasa 

03.08.1966 780 Sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Yasa 

28.02.1970 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunuyla Getirilen Af 

15.05.1974 1803 Sayılı Cumhuriyet‘in 50. Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında 

Yasa 

20.03.1981 2431 Sayılı Tahsilatın Hızlandırılması ve Beyan DıĢı KalmıĢ Servet Unsurlarıyla 

Vesikasız Emtianın Beyanına ĠliĢkin Yasa 

02.03.1982 2431 Sayılı Yasaya Ek 

22.02.1983 2801 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Özel UzlaĢma Yolu Ġle Tahsil Hakkında Yasa 

04.02.1985 Bazı Vergi Kanunlarında DeğiĢiklik Yapılması Hakkında 3239 Sayılı Kanunun Geçici 

4. Maddesi 

03.12.1988 3505 Sayılı Yasa (Geçici Birinci Madde) 

28.12.1988 3512 Sayılı Yasa 

15.12.1990 3689 Sayılı Yasa (Geçici Birinci Madde) 

21.02.1992 3787 Sayılı Yasa 

05.09.1997 400 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği 

22.07.1998 4369 Sayılı Yasa 

06.02.2001 414 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği 

07.03.2002 4746 Sayılı Yasa Ġle Emlak Vergisi Ġle Ġlgili Af Düzenlemesi (Emlak Vergisi 

Yasasının Geçici Madde 21) 

27.02.2003 4811 Sayılı Vergi BarıĢı Kanunu 
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22.11.2008 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun 

(Varlık BarıĢı) 

25.02.2011 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ĠliĢkin Kanun 

 

Vergi Aflarının ÖnkoĢulları 

Bir vergi affı uygulamasına karar vermeden önce baĢarı için 

afla ilgili birkaç nokta belirlenmelidir. Fakat bir vergi affı 

uygulamasında baĢarı için gerekli bütün koĢullar mevcut olsa bile 

baĢarının garanti altına alındığını söylemek pek kolay olmaz. Bunun 

yanı sıra baĢarısız bir vergi affı özelde vergi yönetiminin, genelde ise 

siyasi yönetimin imajına iyi bir uygulamaya kıyasla daha çok zarar 

vermektedir (Dönmez, 1990: 81-82). Bu nedenle karar alıcıların dikkat 

etmesi gereken birkaç temel koĢul vardır 

a) Kabul Edilebilirlik: Vergi affı, affa katılım için uygun 

mükellefleri belirleyici olmalıdır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen 

mükellefleri vergi sistemine dahil edecek standartları içermelidir. 

Dolayısıyla kabul edilebilme kriterlerini belirlemek affın gelir etkisini 

doğru tahmin etmede önemlidir. 

b) Kapsamı: Aflar belirli vergi kaynaklarıyla iliĢkili olabilir. 

Bunlar gelir vergisi kurumlar vergisi, Katma değer vergisi veya servet 

vergisi gibi vergilerdir. Vergi mükelleflerinin katılımı için afta vergi 

sınırlarının belirtilmesi gerekmektedir. 

Mesela; Fransa‘da servet vergilerini kapsayacak Ģekilde bir af 

çıkarılmıĢ (1986 Fransız vergi affı) yasadıĢı yollarla yurtdıĢına çıkan 

gelirlerin geri getirilmesi için planlanan bu afla Fransız yönetimi 

sermaye üzerindeki vergileri önemli oranda azaltmıĢ ve servet 

vergilerini kaldırmıĢtır. Bu af deniz aĢırı ülkelerden sermayeyi 

cezbetmek için çıkarılan 1982‘deki benzer bir affın devamı niteliğinde 

olmuĢtur. Çıkarılan afta tek bir gelir kalemi ele alınmıĢtır. Ancak 

program güçlendirilmiĢ çalıĢmalarla veya daha büyük yaptırımlarla 

desteklenmediği için aftan elde edilen miktar kesin bir Ģekilde 

belirlenememiĢtir. 

c) TeĢvik Edilebilirlik: BağıĢlama anlamına gelen af 

ödenmemiĢ vergilerin faizlerin ve yaptırımların idare tarafından 

bağıĢlanmasıdır. Ancak ödenmemiĢ vergilerle ilgili faizler ve verginin 
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aslı ile ilgili iĢlemlerin önemli sonuçları vardır. Verginin aslı ve faiziyle 

ilgili iĢlemler gelir getirici olabileceği gibi aftan beklenen olumlu 

sonuçları azaltıcı da olabilir. 

Bu sonuçların ana hattı affa katılımı etkilemektedir (Alm, 1998: 

2).  

GeçmiĢ dönemlere iliĢkin vergi beyannamelerini vermenin 

maliyeti affa katılım düzeyini azaltan ciddi bir caydırıcı faktör olması 

nedeniyle eski vergi borçlarının ödenmesinde bazı kolaylıklar 

sağlanmalıdır (Dönmez, 1990: 88). Bu kolaylıklar formalitelerin en aza 

indirilmesi, ödeme kolaylığı, taksitlendirme seçeneklerinin sunulması 

ve benzeri Ģeylerdir. Örneğin; 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına Dair Kanunda Mükelleflere 36 ayda 18 taksite 

kadar ödeme seçenekleri ve bazı kalemlerde kredi kartıyla ödeme 

avantajları sağlanmaktadır dolayısıyla bu avantajlar affa katılımı teĢvik 

etmektedir. 

Verginin aslı ve faiziyle ilgili iĢlemler gelir getirici olabileceği 

gibi aftan beklenen olumlu sonuçları azaltıcıda olabilir. 

d) Süre: Bir af önceden belirlenmiĢ bir periyodun (1 yılda 2 ay 

süre gibi) bir bölümü olabilir. Vergi aflarının geçici olduğu yayınlarla 

vurgulanmalı, kusurlu mükelleflere bunun tek bir Ģans olduğu deklare 

edilmeli aksi takdirde vergi aflarının daimi olacağı algısı ortaya çıkarsa 

bu aftan beklenen sonucu olumsuz etkiler (Alm, 1998: 2). Fakat bu 

görüĢe karĢı çıkanlar da vardır. James Andreoni yaptığı bir çalıĢmada 

devamlı bir vergi affının vergi sisteminde eĢitliği azaltmaktan ziyade 

gerçekte artırdığını savunmuĢtur (Andreoni, 1991: 143). 

Ayrıca vergi aflarının tipik üç özelliği bulunmaktadır; birincisi, 

aflar doğası gereği genellikle kısa sürelidir (2-3 ay). Ġkincisi, affa 

katılım gönüllü olarak yapılır. Üçüncüsü ise verginin ana miktarı 

dıĢında vergi kaçırmayla ilgili yaptırımlar ve benzeri Ģeyler geçersiz 

sayılır (Luitel and Sobel, 2005: 2). 

Ancak; afların süresi kadar zamanlaması da önemlidir. 

Uygulanan modellerde eğer zamanlama doğruysa vergi affının baĢarıya 

ulaĢtığı sonucuna varılmıĢtır. Ekonomilerin refah dönemlerinde aftan 

daha az gelir elde edildiğini buna karĢın temel ekonomik verilerde 

dalgalanmalar olduğunda uygulanan vergi aflarından daha yüksek gelir 



429 
 

elde edildiği veya daha baĢarılı olduğu görülmüĢtür. Ayrıca teknolojik 

geliĢme ve liberalizasyon gibi ekonomik değiĢikliklerin baĢarılı bir afta 

belirleyici olduğu görülmüĢtür (Bose, Jetter, 2010: 1). 

 

 Mali Affın Çıkarılma Nedenleri 

Vergi aflarının çıkarılma gerekçeleri çok çeĢitli olmaktadır. 

Fakat bunlar arasında en önemli olanların ekonomik, mali, sosyal, 

siyasal, idari ve teknik ve psikolojik nedenler olduğu söylenebilir.  

 

Ekonomik Nedenler 

Vergi affı uygulamalarına neden olan ekonomik sebeplerin 

temelinde iki önemli etken bulunmaktadır. Bunlardan ilki, gizlenmiĢ 

gelirlerin, beyan edilmeyen servetlerin ve yasalara uygun düĢmeyecek 

Ģekilde ülke dıĢına kaçırılan sermayenin, meĢru ekonomiye 

kazandırılarak ülke içerisinde yatırıma dönüĢmesini sağlamaktır. 

Ekonomik nedenlerin ikincisi ise, gerek yüksek enflasyonun gerekse 

izlenen istikrarsız politikaların varlığı sebebiyle mükellefler üzerindeki 

olumsuz etkilerin giderilmesidir. Bu olumsuz koĢullar mükelleflerin; 

gelirlerinin azalmasına, mali yükümlülüklerini zamanında ve tam 

olarak yerine getirememelerine, artan gecikme zammı ve faizlerle 

büyük bir borç yükü altında girmelerine, hatta ekonomik hayattan 

çekilmek zorunda kalmalarına neden olmaktadır. Mükelleflerin iĢ 

hayatından çekilmesi, bazı ekonomik sorunların çözümünü 

kolaylaĢtırsa da vergi tabanının daralmasına, kamu gelirlerinin 

azalmasına sebep olmaktadır. Söz konusu sebeplerden dolayı 

yükümlülüklerini yerine getiremeyen mükelleflerin, bu 

yükümlülüklerinin ve yaptırımlarının bir kısmının bağıĢlanmasıyla 

ekonomik hayattan çekilmelerini önleme amacı, vergi aflarının 

ekonomik nedeni olmuĢtur. Nitekim ülkemizde özellikle 1980‘den 

sonra peĢ peĢe çıkarılan 2431 ve 2801 sayılı af yasalarının gerekçesini 

yukarıda belirtilen ekonomik sebepler oluĢturmuĢtur. Bu af 

yasalarından ilki olan 2431 sayılı kanunun gerekçesi olarak, gerek 

servet unsurlarının beyan dıĢı kalmıĢ olanlarının gerekse kayıtlara 

intikal etmemiĢ emtianın belli oranlarda vergilendirilerek kayıtlara 

alınması ve bunlardan doğan kazançların ekonomik hayata çekilmesi, af 
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yasalarının ikincisi olan 2801 sayılı kanunun gerekçesi olarak da, 

izlenmekte olan istikrarsız politikalar nedeniyle vergi borçlarını 

ödeyemeyen mükelleflerin faizsiz olarak borçlarının konsolide edilmesi 

amaçlanmıĢtır (Doğan ve Besen, 2008: 28). 

 

Mali Nedenler 

Vergi affının mali amacı, tahsili imkânsız hale gelmiĢ olan 

alacakların af kanunu çerçevesinde tahsil edilmesi, bütçe açıklarının 

kapatılması ve vergi alacaklarının zamanında toplanmasını sağlamaktır. 

Hükümetler bazen, ekonominin içinde bulunduğu durum, idare ve 

yargının iĢgücü fazlalığı gibi nedenlerle vergi mükelleflerinin mali 

yükümlülüklerin bir kısmını ortadan kaldırmak ve vergi aslının 

zamanında ödenmesi amacıylada affa baĢvurabilmektedir. Devletin bazı 

dönemlerde (ekonomik kriz gibi) gelire olan ihtiyacı çok daha fazla 

olmaktadır. Böyle kriz zamanlarında vergi oranlarını artırmak ya da 

bütçe kısıntısına gitmek ekonomik krizi daha da derinleĢtirir. Böyle 

durumlarda af bir çare olarak görülebilmektedir. Özellikle geçmiĢte 

ülkemizde olduğu gibi enflasyon oranı çok yüksek, büyük miktarda iç 

ve dıĢ borca sahip ülkelerde vergi gelirlerini elde etmek çok daha büyük 

önem arz etmektedir. Bundan dolayı bazen hükümetler olumsuz etkileri 

hiçe sayarak vergi aflarını gelir aracı olarak kullanabilmektedirler  

(Eker, 2006: 31). Fakat bazı yazarlara göre vergi affı ile yeni bir gelir 

elde edilmemektedir. Elde edilen çoğu gelir daha önceden beyan 

edilmemiĢ gelirlerin toplanmasıdır yani yeni bir kaynak 

yaratılmamaktadır. (Alm, 1998: 2).  

 

Sosyal Nedenler 

Vergi affı uygulamasına gidilmesinin sosyal nedenlerinin 

temelinde iki neden bulunmaktadır. Bunlardan ilki, vergiyle ilgili 

yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen ve idarece bu durumda 

oldukları belirlenememiĢ mükelleflerle, idarece denetlenebilen çok az 

sayıdaki mükellefler arasında yaratılan eĢitsizliğin giderilmesidir.  

Diğeri ise, beyana dayanan vergi sistemini, gerek idaredeki gerekse 

yargıdaki çeĢitli problemler nedeniyle etkili bir Ģekilde uygulayamayan 

ülkelerde sıkça görülen idari ve özellikle adli hataların ortaya çıkardığı 
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adaletsizlikleri ortadan kaldırma çabasıdır. Diğer taraftan, geçmiĢte 

bilinçli olarak vergi kaçırmıĢ olan veya bir kısım mali zorluklar 

nedeniyle vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getiremediğinden 

dolayı gelirlerini beyan etmemiĢ veya eksik beyan etmiĢ olan 

mükelleflere temiz bir sayfa açabilmek ve gelecekte vergi sistemine 

uyumlu birer mükellef haline getirerek bu tür mükellefleri kayda 

alabilmek gibi sosyal amaçla da vergi affı yoluna baĢvurulabilmektedir 

(Doğan ve Besen, 2008: 26). 

 

Siyasal Nedenler 

Mükelleflerin vergi ödeme konusundaki isteksizlikleri ve 

siyasal iktidarların politik karar almaları da vergi affının bir sebebi 

olmaktadır. Hükümetler genellikle baskı ve çıkar gruplarının istekleri 

doğrultusunda kararlar alarak oy uğruna vergilerden vazgeçebilmekte 

veya vergi yükünü belirli kesimlere yükleyebilmektedirler. Bundan 

baĢka siyasi partilerin vergileme konusundaki farklı görüĢleri nedeniyle 

de siyasi istikrarın az olduğu ülkelerde her seçim döneminde 

mükelleflerin beklentileri ortaya çıkmaktadır. Bu beklentiler 

doğrultusunda her Ģeye yeniden baĢlanacak havası verilen vergi paketi 

projelerinin çokluğu, ciddi ve istikrarlı vergi politikası olmadığı 

izlenimi uyandırmaktadır (Gök, 2007: 149). Neticede hükümetler oy 

beklentisini, bireyler de kiĢisel çıkarlarını gözetmekte ve mali bir affın 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır 

 

İdari ve Teknik Nedenler 

 Vergi yargısı ve idaresinin iĢ hacminin fazla olması nedeniyle 

kamu alacaklarının takip ve tahsili,  ihtilaflı kamu alacaklarının vergi 

yargısından geçerek çok uzun süreler kapsar hale gelmesi teknik 

nedenler arasında sayılmaktadır. Vergi sistemindeki mevcut 

karıĢıklıkları gidermek, vergi sistemindeki aksayan yapıyı düzeltmek ve 

köklü bir değiĢiklik yapabilmek için bazen vergi affıyla geçmiĢ 

dönemlerin tasfiyesi gerekli olabilmektedir. Bu da idari ve teknik 

nedenlere zemin oluĢturmaktadır (Çetin, 2007: 173). 

Beyana dayanan vergi sistemlerinde vergi denetimi önemli olup 

söz konusu denetimin çok düĢük düzeyde kalması vergi kaçırmayı 
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artırmakta ve vergisiz fonları ortaya çıkarmaktadır. Çıkarılan mali aflar 

bu tarz vergisiz fonların ekonomiye çekilip vergilendirilmesini 

amaçlamaktadır. Ayrıca vergi affına yol açan nedenlerin baĢında vergi 

oranlarının ve vergi yükünün ağır olduğu söylenmekte ve vergi affını 

zorlayan nedenler arasında sayılmaktadır. Genelde vergi uyuĢmazlıkları 

vergi denetiminden kaynaklanmakta ve idareye açılan davaların büyük 

bölümü idare aleyhine sonuçlanmaktadır. Vergi idareleri mükelleflere 

ulaĢmadan takdire gidip vergi tarh etmekte, bu uygulama ise 

mükelleflerin tepkisine yol açmaktadır. Vergi cezalarının caydırıcılığı 

da vergi affı için önemli bir faktördür. Ağır cezaların vergi 

kaçakçılığını artırdığı ileri sürülmektedir. Yükümlü ödeyemeyeceği bir 

ceza ve gecikme faiziyle karĢılaĢınca bir yandan yargıya gidip, diğer 

yandan vergi kaçırmaktadır. Vergi kaçıranların çokluğu ise vergi affını 

zorlayıcı nedenler arasında sayılmaktadır. Bundan dolayı vergi aflarının 

zorunluluğu ortaya çıkmaktadır (TaĢkın, 2006: 46). 

 

Psikolojik Nedenler 

Vergi affı uygulamasında hedeflenen bir diğer amaç da 

mükellefler üzerinde psikolojik etkiler yaratmak suretiyle siyasi, sosyal, 

ekonomik, mali, idari ve teknik hedeflere ulaĢmaktır. Söz konusu 

hedeflere ulaĢmak amacıyla uygulanacak vergi aflarının psikolojik 

nedenlerinin baĢında da, vergi ile ilgili ödevlerini yasal süresi içinde 

yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren mükellef ve vergi 

sorumlularının, af uygulaması sonrasında mali yükümlülüklerini 

zamanında ve tam olarak yerine getirmesi amacı yatmaktadır. Belirtilen 

amaçlarla uygulanacak vergi aflarıyla af uygulamasından 

yararlananların, af sonrasında daha sıkı izlenecekleri düĢüncesiyle aynı 

hataları tekrarlamamaları ve sorumluluklarını yerine getirmede daha 

dikkatli davranmaları sağlanacaktır. Vergi aflarının bir diğer psikolojik 

nedeni olarak, vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getiremeyen 

mükelleflerin çeĢitli yaptırımlarla karĢı karĢıya kalmaları ve yeni 

yükümlülükler altına girmeleri sonucu çalıĢma isteklerinin azalması, 

sisteme karĢı olan olumsuzluklarının da giderek artması gösterilebilir. 

Bu durumda yapılacak bir afla hem bu tür kiĢilerin dürüst mükellef 

olmaları ve ekonomik hayata kazandırılmaları için bir Ģans tanınmıĢ 
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olacak hem de herhangi bir ceza tehdidi olmaksızın kendilerini 

eskisinden daha çok vergiye uyum göstermek zorunda hissetmeleri 

sağlanmıĢ olacaktır. Yukarıda belirtilen söz konusu amaçlara rağmen, 

mükelleflerin ―gelecekte nasıl olsa yeni bir af çıkar‖ beklentisinde 

olmaları, hükümetlerin de bu konuda gerekli tedbirleri almayıĢı, 

üstelikte affı siyasi bir propaganda aracı olarak görmeleri aftan 

beklenen psikolojik etkiyi ortadan kaldırabilecektir (Doğan ve Besen, 

2008: 31). 

 

Vergi Aflarının Etkileri 

 Bütün hükümetler mali programlarının bir parçası olarak sık 

sık vergi affı uygularlar. Vergi affı idarece uygulanan cezai ve mali 

uygulamaların tamamının veya bir kısmının uygulamasından 

vazgeçilerek önceden ödenmemiĢ vergilerin ödenmesi için kiĢi ve 

firmalara verilen bir fırsattır (Alm, Martinez ve Vazgues, 2007: 47). 

Devlet kiĢi ve firmalara bu fırsatı tanırken bunun neticesinde bir takım 

faydalar elde etmekte fakat bunun yanında bazı maliyetlere de razı 

olmaktadır. Vergi affı ile ilgili ulusal ve uluslararası literatür 

araĢtırıldığında vergi affının getirdiği maliyetlerin faydalarından daha 

fazla olduğu söylenebilir. Vergi aflarının getirdiği faydalar ve 

maliyetler çok fazla olmakla beraber bazıları Ģu Ģekilde özetlenebilir; 

Vergi aflarının yararları ve maliyetleri (Alm, Martinez ve 

Vazgues, 2007: 47). 

Yararları; 

 Vergi gelirlerinde ani bir artıĢ meydana getirir. 

 Yönetimsel maliyetleri ve yargının yükünü hafifletir 

 Vergi ile ilgili önceden kayıt altına alınmayan kiĢilerin 

kayıt altına alınmasıyla ve af sonrası daha iyi kayıt 

tutulmasıyla vergiye olan gönüllü uyumda artıĢ sağlar. 

 Af daha geniĢ ve güçlendirilmiĢ bir vergi idaresi (sistemi) 

ile birlikte eĢit ve daha makul hak ve yaptırımları içeren 

vergi reformunun geniĢ bir parçasını oluĢturursa vergiye 

gönüllü uyumu artırır (Alm, Martinez ve Vazgues, 2007: 

47). 

 Vergi tabanını geniĢletir. 
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 Hataları nedeniyle vergi kusuru iĢleyen kiĢilere uygun 

seçenekler sunar. 

 Önceden vergi yükümlülüklerini yerine getiremeyen 

mükelleflerin kayıt altına alınmasını sağlar (Torgler, 2003: 

651). 

 Vergi aflarının, hükümetlere acil gelir sağlayabilmesinin 

yanında vergi uyumuna iliĢkin olarak daha fazla mükellefin 

kayıt altına alınması ve daha sıkı uygulamaları içeren yeni 

bir vergi rejimine geçilmesini kolaylaĢtırması gibi bazı 

yararları da vardır (Demir, 2009: 7). 

Maliyetleri 

 Vergi affı vergi gelirlerinde kısa dönemde küçük ve abartılı 

bir artıĢ meydana getirir. 

 Dürüst mükellefler vergi affını adaletsiz olarak görürse, 

gelecekte vergi affı olacağı beklentisi hâkimse, vergi 

kanunları yönetim tarafından güçlendirilmemiĢse ve af 

idarenin uygulamalarında gevĢeklik meydana getirirse, 

vergiye olan gönüllü uyum azalır. 

 VatandaĢlar vergi affının bir kez ortaya çıkmıĢ bir fırsat 

olduğuna hükümet tarafından inandırılmalıdır. Aksi 

takdirde vergiye olan gönüllü uyum azalır (Alm, Martinez 

ve Vazgues, 2007: 47). 

 Mali suçlar, kasti nitelikte ve ülke açısından zararlı 

suçlardır ve sık sık aflara gidilmesi adalete ve kanunlara 

güveni sarsmakta ve beklenti oluĢturarak mükelleflerin 

ödeme yapmaktan kaçınmasına neden olup vergi suçlarında 

tekerrüre yol açmaktadır.  

 Af yetkisinin siyasi yatırım amaçlarına hizmet edecek 

biçimde kötüye kullanımı ya da sıklıkla kullanılması, 

olumsuzluklar yaratmakta, ahlaki çöküntüye neden 

olabilmektedir (Saraçoğlu: 3).  

 Aflar, adaleti keyfi bir merhamet gösterisi durumuna 

getirebilmektedir. Her suçun ceza göreceği ilkesini 

zedelemektedir. Kanunlara olan güvenin sarsılmasına ve 

azalmasına yol açabilmektedir. Sonuçta kaçakçılığın 
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meĢrulaĢmasına ve bağıĢıklığa neden olmaktadır.  

 Vergi mevzuatında yer almayan ve olağanüstü önlemler 

olarak bilinen afların, mevzuatın bir parçası haline 

gelmeleri ve bu nedenle olağan bir hal almaları vergi 

kaybını artırmaktadır (Saraçoğlu: 3). 

 Vergi mükellefleri kiĢisel olarak vergi affını, vergi 

kaçırmayı ödüllendirme olarak gördüklerinden adaletsiz bir 

uygulama olarak düĢünebilirler. Çünkü af bu Ģekilde 

düĢünen mükelleflerin vergiye uyumunu azaltmaktadır 

(Braithwaite, 2002: 60). 

 Vergi afları uzun dönemde etkili bir sistemle 

desteklenmezse vergi uyumuna etkisi olumsuz olmaktadır 

(Alm, Mckee ve Beck, 1990: 23). 

Öneriler; 

 Vergi affının vergi uyumuna olan etkisi yapılan 

çalıĢmalarda tartıĢılmıĢ ve bir vergi affının sadece Ģu an 

değil aynı zamanda gelecekteki uyumu da artırması 

gerektiği sonucuna varılmıĢtır. Çıkarılan mali aflar vergi 

kaçıranları dürüst vergi mükellefleri rotasına getirmeyi 

amaçlamalıdır. Özellikle vergi sisteminin karmaĢık 

olmasından dolayı aflarda doğru ifadeler kullanmak 

oldukça önemlidir. Bazı insanlar hatalarından dolayı vergi 

suçu iĢlemiĢ olabilir. Aslında böyle kiĢiler yaptırım ve ceza 

mekanizmasına maruz kalmadan dürüst bir vatandaĢ olmak 

için doğru davranıĢları sergilemeye istekli kiĢilerdir. Bu 

nedenle mali aflarda bu noktalar gözardı edilmemelidir 

(Torgler, 2003: 629). 

 Vergisini ödemeyenlerle vergisini tam ve zamanında 

ödeyenlere farklı muamele gösterilmelidir. 

 Periyodik aflar vergi kaçırmayı artırıcı tehlikeler meydana 

getirir (Kellner, 2004: 344). 

 Aftan sonra gelecekte af beklentisinin ortaya çıkması 

mükelleflerin vergiye uyumunu azaltmaktadır. Bir af 

uygulaması hakkında son kararı vermeden önce otoriteler 

vergi uygulamasındaki mutat durumu ve bu 



436 
 

uygulamalardaki mutat değiĢiklikleri de göze alarak 

vergiye gönüllü uyum seviyesini tamamen 

değerlendirmelidirler. Yönetim vergi affı uygulamasına 

karar verdiğinde ilk olarak mevcut durumda vergi 

sisteminde meydana gelecek problemleri belirlemelidir. 

Eğer bu problemler belirli değilse af muhtemelen 

yararından çok zarar getirecektir (Alm, 1998: 2).  

 Mali aflardan sonra daha güçlendirilmiĢ ve daha iyi bir 

vergi hizmeti eĢlik ederse önceden vergi siciline alınmamıĢ 

kiĢilerin kayıt altına alınması da kolaylaĢacaktır (Alm ve 

Beck, 1993: 53). 

 Ekonominin içinde bulunduğu konjonktür iyi analiz 

edilmeli. 

 

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 

Dair Kanun 

Türkiye‘de Cumhuriyet döneminden günümüze kadar çıkan 

mali af kanunlarından sonuncusu 25 ġubat 2011 tarihinde çıkarılan 

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılmasına Dair 

Kanundur. Bu kanun yaklaĢık 300 kalemdeki vergi ve borçların 

yeniden yapılandırmasına imkan tanımaktadır. Bu kapsamda 

mükelleflerin kamuya olan borçların tutarında herhangi bir indirim 

yapmadan ve asıl alacağın reel değerini koruyacak Ģekilde borçların 

yeniden hesaplanması ve belirli bir plan dâhilinde ödenmesine fırsat 

tanımaktadır.  

Uluslararası finans piyasalarında baĢlayan ve tüm sektörleri 

etkisi altına alan küresel ekonomik krizin Türkiye ekonomisi üzerinde 

de olumsuz etkileri olmuĢtur. Kriz ortamında bazı iĢletmeler ve 

Ģirketler zor duruma düĢmüĢtür. Bu nedenle bu dönemde iyi niyetli 

ödeme arzusu olduğu halde bazı sebeplerden dolayı ödemesini 

yapamamıĢ mükellefler ve Ģirketler birikmiĢ vergi borçları yüzünden 

yüksek gecikme cezaları ve faizlerle karĢı karĢıya kalmıĢtır. Kanun bu 

yönüyle onlara birer fırsat tanımıĢ olmaktadır.  

Bu kanun kapsamında aftan yararlanacak olan mükellefler 36 

ayda 18 taksitle borçlarını ödeyebilecekler. Bu kanunla birlikte vergi 
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aslına bağlı olarak kesilen borçların tamamının, para cezalarının kalan 

yüzde ellisinin, gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi 

fer‘i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor. Kanun 

kapsamında borçlarını yapılandıran mükellefler ödemelerini tam 

zamanında yapmak zorundalar. Eğer ödemelerinde bir aksama meydana 

gelirse o zaman bu kanunun verdiği imkânlarda ortadan kalkmıĢ 

olacaktır. Yani bir mükellef 1 yılda iki defa taksitlerini aksatırsa 

yapılandırma bozulacaktır.  Aftan yararlanma süresi ise iki ayla 

sınırlandırılmıĢtır. Devlet bakanı Ali Babacan‘ın yaptığı açıklamada 

―Affın önemli bir fırsat olduğu, aftan sonra denetim baskısını artacağı 

bu çerçevede 1500 denetim elemanının alınacağını‖  belirterek affın 

etkisine vurgu yapmıĢtır. Bu nedenle mükellefler bu affı bir fırsat 

olarak görmeli, herkes artık vergi açısından geçmiĢle ilgili 

problemlerini temizlemeli ve her Ģeyini kayıt altına almalıdır.    

 

Sonuç 

Vergi afları son yıllarda neredeyse tüm ülkelerde ekonomik bir 

araç olarak kullanılan kaynakların baĢında gelmektedir. Bu kaynak 

ülkelerin kendi iç dinamiklerine göre olumlu sonuçlar verebildiği gibi 

bazı olumsuz sonuçlar da verebilmektedir. 

Bu olumsuz geliĢmeleri bertaraf edebilmek için vergi afları 

çıkarılmadan önce ülkedeki mevcut vergi sistemi iyi analiz edilmeli ve 

bu analiz sonucunda belli baĢlı temel noktalara dikkat edilmelidir. Bu 

temel noktalar; vergi affının sınırları iyi belirlenmeli yani hangi 

mükelleflerin bu af kapsamına gireceği belirtilmelidir. Hangi gelir 

kalemlerinin af kapsamına alınacağının yanı sıra verginin aslı veya 

feri‘lerinin sınırı da açıkça belirlenmeli bu sayede affın gelir etkisini 

doğru tahmin etme yolunun önü açılmalıdır. Af süresi özellikle 

belirtilmeli çünkü affın devamlı olacağı beklentisi bazı ülkelerde aksi 

sonuçlar ortaya çıkmıĢ olsa da genellikle mükellefin vergiye uyumunu 

azalttığı için uzun dönemde vergi kayıplarına neden olmaktadır. Vergi 

affı vergi sistemini güçlendirici önlemlerle ve denetim mekanizmasıyla 

eĢ zamanlı olarak desteklenmeli, affa katılım kolay olmalı, 

formalitelerden uzak ve mükellefleri teĢvik edici olmalıdır. Af yazılı ve 

görsel basında yeterince tanıtılmalı ve geçmiĢte herhangi bir nedenle 
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yükümlülüklerini yerine getiremeyen mükelleflerin affa katılımı gizli 

tutulmalı böylece toplumsal baskısının mükellef üzerindeki muhtemel 

olumsuz etkileri azaltılmalıdır. 

Belirtilen bu koĢulların sağlanmasıyla birlikte aftan beklenilen 

sonuçların alınma olasılığı yükselmektedir. Af geçmiĢine bakıldığında 

özellikle siyasi ekonomik ve mali bunalım dönemlerinden sonra yapılan 

aflarda baĢarılı sonuçlar elde edilmiĢtir. Ayrıca vergi mevzuatındaki 

karmaĢıklıkları azaltıp yapılacak yeni vergi reformuna geçiĢ sürecini 

kolaylaĢtırmaktadır. Yine baĢarılı vergi affının sonuçları incelendiğinde 

vergi idaresinin ve yargının iĢ yükü hafiflemekte, vergi aslının tahsilatı 

hızlanmakta, vergiye gönüllü uyumu artırmakta, vergi idaresi-hükümet 

ile mükellef arasındaki diyalogun iyileĢmesine zemin hazırlamakta, 

toplumsal barıĢa katkı sağlamaktadır. 

Bu olumlu etkilerin yanı sıra vergi aflarının vergi sistemi 

üzerine birtakım olumsuz etkileri de vardır. Sık aralıklarla ve popülist 

tercihlerle çıkarılan vergi afları sistemin etkinliğini azaltarak 

mükellefleri bir beklentiye sokmakta düzenli vergisini ödeyen 

mükellefleri vergi kaçıran mükellefler karĢısında ekonomik ve mali 

bakımdan zora sokmaktadır. Yani vergisini tam ve zamanında ödeyen 

mükellefle ödemeyen arasında haksız bir rekabet oluĢturmakta ayrıca 

vergiye gönüllü uyumu azaltmaktadır. Bu durum kısa vadede vergi 

gelirlerinde abartılı bir artıĢ meydana getirse de uzun dönemde vergi 

gelirlerinin azalmasıyla sonuçlanmaktadır. Vergi afları konusunda 

özellikle vergisini düzenli ödeyen mükellefler vergi afları ile dürüst 

mükelleflerin cezalandırıldığını düĢünmektedirler. Bu düĢünce açıkça 

vergide adalet ve eĢitlik ilkelerini zedelemekte bu da kayıt dıĢılığı cazip 

hale getirmektedir. 

Sonuç olarak mali afların artı ve eksileri ülkenin mevcut Ģartları 

dikkate alınarak iyi analiz edilmeli, mükelleflere vergi bilinci aĢılanarak 

vergi aflarının rutin bir uygulama olmadığı belirtilmeli ve vergi afları 

politik bir araç olmaktan çıkarılmalıdır. Vergilemede otokontrolü 

sağlayıcı mekanizmalar geliĢtirilerek vergi aflarına gerek kalmadan 

vergi kaçakçılığının önüne geçilmelidir. Unutulmamalıdır ki ―Türkiye 

bilgi, sevgi ve vergi ile kalkınır.‖ 
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