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INTRODUCTION 
CURRENT DEBATES IN INTERNATIONAL RELATIONS 
& LAW 

We live in an era of constant change, in where the interactions and transactions of multiplying number of 
actors take place in diversifying forms with a superhuman tempo and thus makes it difficult to navigate in the 
stormy agenda of international relations and law. Increasing interdependence and interconnectedness 
promote not only new channels of opportunities but also breed the grounds for escalating challenges and 
threats. Despite the fact that increasing vulnerabilities and complexities necessitate comprehensive and 
collaborative policies by the actors, forces of uncertainty heavily dominate strategic thinking. Transformations 
take place in this environment of uncertainty and thus raises infinite number of questions in the minds of 
researchers regarding the future of global society. In this study, scholars analyze key topics of international 
relations and law with the aim of offering useful insights on the nature and the possible long term 
consequences of the issues. It combines contributions on concepts and several controversial issues with a 
comprehensive approach to understand emerging dynamics in international relations and law.  

In their article, Senem Atvur and Ceren Uysal Oğuz examine climate policies of five global actors (China, 
US, EU, Russia and India) by focusing on their reactions to the Paris Agreement which constitute a milestone 
on the issue of climate change. Since these actors form top five GHG emitters, their willingness and policies 
are considered as the most crucial ones for the implementation of the Agreement. Atvur and Oğuz discuss on 
the influence of these actors in achieving the commitments of the Agreement and conclude by underlining 
the necessities to broaden the domestic and international regulations and additional mechanisms that include 
sanctions to limit GHG emissions in the international system. 

In a world of increasing digitalized interactions and transactions, cyberspace raises as the fifth domain of 
operations. Its dynamic nature not only provides infinite sources of opportunities, but also promotes new 
generations of threats and vulnerabilities. In her study, Övgü Kalkan Küçüksolak addresses the context and 
the dynamics of cyberspace and discusses on the realm of growing security challenges. Since cyber challenges 
transcend the geophysical borders of states to permeate into human and societal levels, her article underlines 
the necessity of raising global awareness to form more collaborative, comprehensive and multidimensional 
policies on cyberspace.  

Canan Uzuntaş discusses on the evolution of the global order and investigates the so-called transition from 
unipolar system to multipolar system in the global order by scrutinizing the international proxy war ongoing 
in Syria. Uzuntaş focuses on the military and political power struggle taking place between certain countries 
like Russia, the US, Iran, Turkey and several others in Syria in the form of a proxy war. Her study concludes 
by maintaining that the findings of the ongoing power struggle proves the revival of the multipolar system – 
the system similar to the system at work prior to the First World War - while destroying Syria.  

Nuri Gökhan Toprak evaluates on the context and the definition of power and its transformation from its 
classical meaning to Joseph Nye’s conceptualization of soft power. Toprak argues that, despite the fact that 
concept of soft power mostly studied in the context of public diplomacy and popular cultural items, energy 
resources can also be treated as elements of soft power. Nuri Gökhan Toprak examines the way energy 
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resources, commonly described as one of the elements of hard power, can be instrumentalised to achieve 
impact by the international actors.  

In her study, Ebru Oğurlu evaluates on the future scenarios of the EU by focusing on the issues of Euro crisis 
and the refugee crisis. Oğurlu examines the scenarios presented in the "White Paper on the Future of Europe" 
which was published by the European Commission on March 2017. Oğurlu argues that  the third scenario, 
"Those Who Want More Do More", seems as the most probable one in order to continue integration in 
these fields without damaging the letter and spirit of the European integration. 

To be able to understand the roots of the dominance of the US in the Middle East region, Azime Telli Serpin 
examines the emerging dynamics in the post-World War II era with a special focus on the Eisenhower 
Doctrine. Serpin maintains that the current condition shows similarities with the post-World War II era of 
the region and thus, discusses the role of the Middle East in Eisenhower's strategic thinking with a view to 
understand today's and tomorrow's regional policies of the US. Throughout the study, in which content 
analysis method was used, the life story of Eisenhower and effects of this story on his political career have 
been discussed within a Constructivist approach.  

By comparing security and cooperation alternatives of Turkish foreign policy during the two Interwar Periods 
and at the beginning of the Cold War Era, Volkan Tatar’s article examines Turkey’s security concerns and 
maneuvers under different international political setting. In his study, Tatar examines Turkey's regional and 
global cooperation in ensuring state security by emphasizing on the characteristics of the two interwar periods 
and the early years of the Cold War era. 

In their study, Ayşegül Kars Kaynar and İhsan Seddar Kaynar examine the role of the "Lend and Lease 
Agreement" in the development of the US-Turkey relations. Scholars used archival materials to shed light on 
the bureaucratic contacts between the two states and reveal the way the loans are used to purchase the military 
equipment. The study examines both the diplomatic relations in the practice of selling and purchasing 
equipments and the differences between the LLA and other agreements with the US. 

In the period of "Great Hunger" , in which Greece was dragging in to disaster, Turkey became one of the 
leading countries to help its neighbour. In this respect, the Kurtuluş Steamer which had carried most of the 
aid, became symbolic for this aid campaign. In her study Meral Balcı investigates the aid which was sent to 
Greece many times during the war by Turkey, by using archival documents, articles written about the subject, 
books and periodicals. Balcı concludes that, Turkey assisted its neighbour with its limited sources on the basis 
of humanitarian concerns rather than political considerations.  

Aslı Ege discusses on former Turkish President Turgut Özal’s foreign policy in the post-Cold War period in 
terms of identities and the West by focusing on Turkic Republics and Kurdish identities. Özal’s proactive 
foreign policy is evaluated through his attempts during the Gulf War and emergence of Turkic Republics in 
respect of identities. Ege maintains that, under the tendency of neo-Ottomanism, Özal has synthesized 
identities of Islam, West, and Turkish to make Turkey an important player in the Western alliance again. Ege 
concludes that Özals' foreign policy which presents  a widening geopolitical projection in the post-Cold War 
period not only brought a resilient and multidimensional approach but also challenged traditional Turkish 
foreign policy in terms of identities.    
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Elif Şimşek-Özkan examines the role of the three distinct tribal groups in the political life of Kazakhstan by 
focusing on the tribal affiliations in the post-Soviet Kazakhstan during the 1990s. Özkan argues that at the 
beginning of the post-Soviet period, tribal affiliation started to be an indicator of “appropriateness of an 
individual’s claim to a precise position” and stayed as one of the unique dynamics of nation-building process 
of Kazakhstan until Nazarbayev consolidated his power over new elites in the process of “imperfect 
Kazakhstanisation". 

In his study, Volkan Tatar evaluates on the gender equality in the context of EU by focusing on official policy 
documents and political discourse of the EU. Tatar examines EU gender policies and documents in order to 
explore EU equality agenda about family policies, domestic violence and gender inequality in politics and 
analyze directives on equal payment, equal working conditions, and equal treatment in social life. 

Agah Hazir investigates the relationship between political propaganda and music by focusing on three major 
non-state actors of the Syrian civil war. Hazır examines the themes that are most common in the lyrics of 
some popular songs that these actors produce. By exploring both the similarities and differences and the role 
that music has played in the political sphere of the Syrian Civil War, Hazır demonstrates that common target 
of the use of music in the Syrian Civil War is its exploitation for propaganda aims. 

Turkey has been faced with various waves of immigration in the last decade. Significant number of the 
migrant population that tended to settle in Turkey brought up issues with respect to residence and working 
rights of aliens. In her study Hande Ünsal investigates on Turquois Card regulation, which is intended to 
enable “qualified foreigners” to participate in economic and social life without confronting obstacles, and its 
place within the Turkish legal system. In the scope of the study, Ünsal discusses on the legal character, modes 
of application and the problems associated with the Turquois Card.  

Rengül Ekizceleroğlu and Büşra İşguzar examine the political parties which were closed on the grounds that 
they were violating the “indivisibility of the nation” principle. In particular, The Democracy Party’s closure 
case, which was closed in 1994 and The Democratic Society Party’s closure case, which was closed in 2009 
are examined. Ekizceleroğlu and İşguzar evaluate on  the amendments to the legislation on political party 
closure regime and investigate whether the “focus” criterion which was put into effect in 2001 has changed 
the Constitutional Court’s jurisprudence.  

Özge Aksoylu Ürger examines the principles prevailing in the Turkish Public Procurement Law in the light of 
the rulings of the Council of State.  Ürger argues that, the Council of State which does the judicial review of 
the proceedings of government authorities and Public Procurement Authority, has abstained from a solid 
formalism in reviewing the compatibility of procurement proceedings to the principles prevailing in Public 
Procurement Law and, has assessed the violation of the detailed and complex process rules of public 
procurement law by considering whether there is any violation of objectives of the principles in the actual 
case. 

April 2018, Övgü Kalkan Küçüksolak & Abdullah Muhsin Yıldız 
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1 
THE PARIS AGREEMENT: CLIMATE POLITICS OF 
GLOBAL ACTORS 

Senem Atvur (Akdeniz University) 

Ceren Uysal Oğuz (Akdeniz University) 

Abstract 

Climate change is one of the most important problems in the global agenda.  In December 2015, the most comprehensive 
international agreement on climate change was adopted in Paris. The aim of the Paris Agreement, ratified by 175 parties until 
now, is to hold the temperature increase below 2°C, and if possible, limiting the increase to 1.5°C above pre-industrial levels. 
This article will focus on the Paris Agreement and reactions of China, the US, EU, Russia and India as global actors and the top 
five GHG emitters. In accordance with their emissions they are the most crucial actors for the implementation of the agreement. 
In this context, this article aims to discuss the influence of these actors in achieving the commitments of the Paris Agreement. 

Key Words: Paris Agreement, Climate Change, China, United States, European Union, India, Russian Federation 

Introduction 

tmospheric change due to anthropogenic impacts after the Industrial Revolution such as using fossil 
fuels has caused the increase in global average of the temperatures. This process called global warming 
has affected all interconnected ecosystems. Melting icecaps in polar regions, warming oceans, rising 

sea levels, extreme whether events (heat waves, storms, floods …) pose new challenges to all systems –not only 
ecological but also socio-economic and political systems- on Earth. Thus, climate change with its multilayered 
impacts on Earth has become the focus of global actors from states to the international and transnational 
organizations in order to develop mitigation and adaptation policies. Due to transboundary effects of climate 
change, the mitigation and adaptation process necessitate international cooperation. Despite the international 
consciousness about this subject and new technologies, the greenhouse gases (GHG) on atmosphere have 
continued to increase and it has not been found yet a comprehensive solution for combating climate change. 
Since 1992, after the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) was signed, many 
international conferences have been held and several international documents have been prepared. However, 
the Paris Agreement adopted on 12 December 2015 at the closing of Conference of the Parties to the 
UNFCCC opened a new path to decrease greenhouse gas emissions and to deepen international cooperation. 
The Agreement requires the ratification of at least 55 parties whose total greenhouse gas emissions reach 55% 
of world emissions; thus the Agreement entered into force on 4 November 2016 and until now, 175 of 197 
signatory parties have ratified it. In this context, the main aim of this article is to discuss the political 
decisions of five top GHG emitters related to climate change and the Paris Agreement. Therefore, policy 
approaches and the main political leaders’ discourses concerning the agreement of these countries will be 
examined through their contributions to the process. Since they play a critical role in the global system, their 

A 
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political positions become substantial for obtaining more significant results to reduce the impacts of climate 
change and for initiating more effective mitigation and adaptation mechanisms.     

The Paris Agreement 

The latest international document on climate change, the Paris Agreement is reflecting the need of 
responding effectively and progressively to the threats of climate change on the basis of scientific knowledge 
(United Nations, 2015). The main purpose of the Agreement defined in the Article 2 paragraph a is to hold 
the increase in the global average temperature to below 2°C and to pursue “efforts to limit temperature 
increase to 1.5°C above pre-industrial levels”. The paragraph b of the same article underlines the importance 
of the adaptation, climate resilience and low greenhouse gas emissions. Related to low greenhouse gas 
emissions, the Article 4 of the Agreement indicates the need of reaching global peaking of GHG as soon as 
possible, except developing countries for which the peaking would take long. Achieving a balance between 
anthropogenic emissions by sources and removals by sinks on the basis of equity is also mentioned. In this 
direction, the Agreement obliges each party to prepare, communicate (every five year) and maintain 
nationally determined contributions, which reflect the ambitions of the actors, their common but 
differentiated responsibilities and respective capabilities including the support for developing countries, and 
to adopt domestic mitigation measures.   

The Article 6 of the Agreement emphasizes voluntary cooperation in the implementation of their 
contributions by promoting sustainable development and environmental integrity. The establishment of the 
Conference of the Parties, the mechanism which aims to monitor the mitigation of GHG, is adopted by this 
article. In addition, the Article 7 also recognizes the importance of international cooperation and the support 
for developing countries that are more vulnerable to the impacts of climate change. While this article 
underlines the importance of adaptation which is a global challenge with local, subnational, national, 
regional, and international dimensions, it also recognizes that greater levels of mitigation can reduce the need 
for additional adaptation efforts and costs. Furthermore, for the adaptation action a country-driven, gender 
responsive, participatory and fully transparent approach considering vulnerable groups, communities and 
ecosystems, guided by science and local knowledge are expected from parties. Parties should also integrate 
adaptation action into their relevant socio-economic and environmental policies and plans.   

Regarding the international cooperation, the Article 8 paragraph 4 of the Agreement mentions early warning 
systems, emergency preparedness, slow onset events, comprehensive risk assessment and management, risk 
insurance facilities, resilience of communities, livelihoods and ecosystems as areas of cooperation. In this 
context, the Article 9 enables assistance of developed countries by providing financial resources to developing 
countries and sharing information with respect to mitigation and adaptation obligations. This support should 
be transparent and consistent. In the Article 10, another important issue, technology development and 
transfer, is considered. In order to reduce greenhouse gas emissions and improve climate change resilience, 
cooperation on technology development and transfer, including financial support, is also seen indispensable. 
The Article 12 encourages parties to cooperate in taking measures on climate change education, public 
awareness, public participation and public access to information. In addition, the article 13 establishes an 
enhanced of transparency framework for action and support based on mutual trust and confidence. For 
achieving transparency, each party becomes responsible to provide information about their anthropogenic 
emissions by sources and removals, and about progress on their nationally determined contributions. 
Moreover, the Article 14 foresees a regular stocktake regarding the implementation of the Agreement.  
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According to the Article 27, no reservations would be made to this Agreement and the Article 28 points out 
that parties could withdraw from the Agreement only after three years from the date on which the Agreement 
has entered into force. It is controversial whether the Agreement is a success or a failure for the international 
cooperation and future implementations related to climate change (Young, 2016). The Agreement forges a 
concrete basis for deepening cooperation and accelerating mitigation and adaptation process against the 
climate change; however the future actions towards limiting GHG emissions, the support for the 
development of new technologies or creating a legally binding regulations are still dependent on states’ 
decision. Therefore, the role of states, especially that of the largest GHG emitters becomes more crucial for 
the implementation of the Agreement.    

Top Emitters and Their Reactions to the Paris Agreement 

According to data provided by the Climate Watch Platform, China, USA and the EU are the top three GHG 
emitters and they are responsible for approximately 50 % of the total GHG emissions. India and Russia 
follow these top three emitters. *** Energy sector is the biggest economic activity increasing GHG emissions, 
and although it is followed by agriculture, the share of energy is greater than this sector (Friedrich, Ge & 
Pickens, 2017). In the following sections, these actors’ reactions to the Agreement will be examined. Because 
of their emissions, these actors’ role on the implementation of the Agreement is curial for combatting the 
impacts of climate change. In order to understand their position, intended nationally determined 
contributions (INDC) and nationally determined contributions (NDC) of these actors and discourses of their 
political leaders have been examined. For assessing the compliance of intended contributions and the Paris 
Agreement targets, the Climate Action Tracker’s (CAT)1 data and analyses have been used.  

China  

China, with its population of 1.3 billion and 5.6% growth rate, is the greatest emitter in the international 
system. China’s total GHG emission is 26.83% of global emissions (Friedrich et al., 2017); because of its 
ambitious economic development, the country has not only become the top emitter but also faced severe 
ecological and social disasters. The impact of climate change in China has already been observed with extreme 
weather events, rising sea levels or biodiversity loss (Atvur, 2017, pp.441-48).  

Despite the negative image of China due to its emissions, its climate policies are so ambitious, thus China’s 
role becomes more important for the implementation of the Paris Agreement. China signed the Agreement 
on 22 April 2016 on the first day when the Agreement was opened for signature and completed ratification 
process on 3 September 2016 before the Agreement entered into force. In China’s “Intended Nationally 
Determined Contribution” (INDC), climate change is defined as a common challenge faced by humanity 
and enhanced actions and measures of the country for combating climate change are presented. According to 
INDC, China is willing to reach peak-point of carbon emissions by 2030 (but if it is possible, earlier than 
2030), “to lower carbon dioxide emissions per unit of GDP by 60 % to 65 % from the 2005 level, to increase share 
of non-fossil fuels in energy consumption to around 20 % and to increase the forest stock volume by around 4.5 
billion cubic meters on the 2005 level” (Center for Climate and Energy Solutions, 2015, p.1). Moreover, on 3 
                                                
1 The Climate Action Tracker  is an international scientific consortium  founded by three independent research organizations - 
Climate Analytics, Ecofys, New Climate Institute –, data used by CAT is provided by PIT (Potsdam Institute for Climate Impact 
Research) which is also scientific advisor and collaborator. CAT tracks 32 countries emissions and assesses efforts related to INDC, 
pledges and current policies (Climate Action Tracker [CAT], n.d.).     



THE PARIS AGREEMENT: CLIMATE POLITICS OF GLOBAL ACTORS 
Senem Atvur & Ceren Uysal Oğuz (Akdeniz University) 

 14 

September 2016, with China’s approval of the agreement, its INDC became country’s first Nationally 
Determined Contribution (NDC). In this document China underlines the actions in order to achieve 
decisions above-mentioned; hence implementing proactive national strategies on climate change, improving 
regional strategies on climate change, building low-carbon energy system, building energy efficient and low-
carbon industrial system, controlling emissions from building and transportation sectors, increasing carbon 
sinks, promoting the low-carbon way of life, enhancing overall climate resilience, innovating low-carbon 
development growth pattern, enhancing support in terms of science and technology, increasing financial and 
policy support, promoting carbon emission trading market, improving statistical and accounting system for 
GHG emissions, broad participation of stakeholders, promoting international cooperation on climate change 
are included in the China’s NDC  (Department of Climate Change, National Development & Reform 
Commission of China, 2015, pp. 5-16). One of the most important points of the NDC is China’s support 
for the differentiated responsibilities of developed and developing countries regarding international 
cooperation especially on finance, mitigation and adaptation process, technology development and transfer, 
capacity building, enhancing transparency.  

In accordance with green and low-carbon development policies, China has already obtained important 
achievements on decreasing carbon dioxide emissions per unit of GDP, increasing forest areas and forest 
stocks, raising the capacity of renewable energy sources such as hydropower, wind power and solar power 
(He, 2010). However, the Climate Action Tracker (CAT) reveals that China’s pledges are not consistent with 
Paris Agreement targets. Although China’s emissions have already peaked, projections show that China’s 
contributions would not be sufficient to meet targets to limit rising temperature on 2°C and global warming 
could reach over 3°C or up to 4°C (CAT, 2017a) which means to pass critical threshold for life on Earth.  
Therefore, China is rated as “Highly Insufficient”.  

As the top global emitter, China’s role in climate negotiations and commitment to the Agreement become 
substantial. Since China is mentioned as non-democratic country with transparency problems, there are some 
doubts about its ambitious politics and other parties could question the sincerity of China related to its 
intended contributions. Nevertheless China continues to emphasize on new technologies (especially of 
renewable energy), the common interest of all humanity, and expresses its support to an equitable global 
climate governance regime. Chinese officials’ discourses have also been based on these arguments. On 2 
December 2015, the speech of Xi Jinping, General Secretary of Communist Party of China and President of 
the People’s Republic of China showed China’s will to take an active position in the international 
cooperation and global governance for combating climate change (China Daily, 2015). After the Paris 
Agreement adopted, Xie Zhenhua, the senior Chinese negotiator, accepted the agreement as a historic step, 
stating that the deal was “fair and just, comprehensive and balanced, highly ambitious, enduring and 
effective” (Davenport, 2015a).  

In 2016, during his official visit to the United States, Xi Jinping defined the Paris Agreement as a milestone 
and in the joint declaration of President Xi and President Obama, the commitment of the two countries to 
the Agreement and the importance of their partnership to maintain the outcomes of the Agreement were 
affirmed (The White House, 2016). Before the G20 Summit held in China in 2016, they announced their 
participation to the Agreement which provided the Agreement’s entry into force and repeated the importance 
of their cooperation (Worland, 2016). Furthermore, at the 19th Party Congress, President Xi declared that 
China would take “the driving seat in international cooperation to respond to climate change” (Huang, 2017) 
and he added that they would encourage green and low-carbon way of life (Ping, 2017). In 2017, at the 
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Davos Summit, President Xi emphasizes the international cooperation, mutual confidence and working 
together for a bright future (Shankleman, 2017). Furthermore, after President Trump’s declaration of 
withdrawal from the Paris Agreement, President Xi has repeated China’s commitment to the Agreement in 
every international event; affirming that “there is only one Earth in the universe and we mankind have only 
one homeland” (Phillips, 2017). 

United States of America 

The United States as one of the most influential actors in the global system plays an important role in the 
international climate negotiations. As the world’s biggest economy and the second largest GHG emitter with 
14.36% of global emissions (Friedrich et al., 2017), American economy is highly dependent on fossil fuels. 
The extreme weather events, such as heat waves, drought, destructives hurricanes or cold storms and rising sea 
levels are the most observable effects of climate change started to hit the United States (US Global Change 
Research Program, 2009, pp. 27-40). Considering these impacts in 2015, a national security report was 
prepared including recommendations for integrating mitigation of climate-related risks into the planning 
processes, and described the resources required for an effective response (Department of Defense, 2015).        

The United States signed the Paris Agreement on 22 April 2016, and on 3 September 2016 together with 
China, they deposited their respective instruments with the UN to formally join the Agreement. During the 
announcement of this historic step, Barack Obama stated that under his presidency the US has become a 
global leader in the fight against climate change. He also emphasized the importance of the Paris Agreement 
as “a strong, enduring framework to set the world on a course to a low-carbon future”.  President Obama also 
asserted that the cooperation between China and the US was central to global climate mitigation efforts, 
maintaining that these two countries accounted for the 40% of GHG emissions (Somanader, 2016).   

According to its INDC, submitted on 31 March 2015 and became the first NDC on 3 September 2016, the 
United States intended to achieve an economy-wide target of reducing its GHG emissions by 26% - 28% 
below its 2005 level in 2025 and to make best efforts to reduce its emissions by 28% (UNFCCC, n.d.-a). 
This NDC commitment would be rated “Insufficient” by the Climate Action Tracker (2017b) since this 
target is not consistent with the Paris Agreement’s objective of holding warming to below 2°C. The 
realization of the US commitment would hold warming between 2°C and 3°C. 

In November 2016 Donald Trump was elected as the 45th president of the United States. During his 
campaign and after he took office, Trump reiterated his opinions about global warming being a hoax created 
by China to weaken the American economy and its competitive power (Zhang, Chao, Zheng & Huang, 
2017, p.213). Subsequently, on 1 June 2017 President Trump announced that “the United States will cease all 
implementation of the non-binding Paris Accord and the draconian financial and economic burdens the agreement 
imposes on our country.  This includes ending the implementation of the nationally determined contribution and, 
very importantly, the Green Climate Fund which is costing the United States a vast fortune.” Trump also declared 
that they would “begin negotiations to reenter either the Paris Accord or a really entirely new transaction on terms 
that are fair to the United States, its businesses, its workers, its people, its taxpayers.” (The White House, 2017). 

Following Trump’s statement, the US officially communicated its intention of withdrawal to the UN on 4 
August 2017. Since the United States is the second largest emitter in the world, and under the Trump 
presidency its climate policy appears to be backtracking from Paris commitments, the Climate Action Tracker 
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(2017b) rates the position of the US as “Critically Insufficient”. However, according to the Article 28 of the 
Paris Agreement, a nation can only submit a withdrawal three years after the agreement’s date of entry into 
force - 4 November 2016. Then the withdrawal takes effect one year later. In the case of US withdrawal, this 
date is no earlier than 3 November 2020 which happens to be the day of the next US presidential election 
(Boffey, Connolly & Asthana, 2017).  

European Union 

The European Union with its 28 member states accounts for 9.66% of global GHG emissions (Friedrich, Ge 
& Pickens, 2017). The EU signed the Paris Agreement on 22 April 2016 and formally ratified it on 5 
October 2016. Following this ratification, the Agreement entered into force on 4 November 2016. Very 
eager to lead the international climate mitigation efforts, the EU became the first major economy to present 
its Intended Nationally Determined Contribution (INDC) on 6 March 2015 (European Commission, 2016, 
p.2). In the INDC, the EU and its 28 Member States set an extremely ambitious target of at least 40% 
domestic reduction in GHG emissions by 2030 compared to 1990 levels. The planning process in the INDC 
states that “domestic legally-binding legislation already in place for the 2020 climate and energy package.” It 
is also acknowledged that the EU’s target represents a significant progression beyond its current responsibility 
of 20% emission reduction commitment by 2020. Moreover, the EU aims to reduce its emissions by 80% - 
95% by 2050 in line with the IPCC’s requirements from developed countries as a group (Latvian Presidency 
of the Council of the European Union, 2015, p.1-3). The determination of the EU to invest in renewable 
energy and to shift towards low carbon economy is also very important in terms of fulfilling Paris 
commitments (European Commission, 2016, p.2).  

The INDC became the EU’s Nationally Determined Contribution (NDC) with the same binding, economy-
wide emissions reduction target. However, according to the CAT, this target is not consistent with the Paris 
Agreement’s aim of limiting warming to below 2°C. Therefore, the EU’s target is rated as “Insufficient”. The 
CAT asserts that there are several reasons why they rate the EU’s target as “Insufficient” rather than “Highly 
Insufficient”. First, the addition of “at least” entails a potentially higher emissions reduction. Second, the EU 
has also adopted a long-term 2050 target of GHG reductions by between 80% - 95%. Third, the EU 
presents detailed reports to evaluate whether they are on track for 2030 target, assessing what they need to do 
to achieve it, including working on internal legislation (CAT, 2017c). 

As mentioned by Oberthür and Groen (2017), the EU sought to achieve four main objectives during the 
Paris Conference. First of all, the EU campaigned for a binding international treaty. Secondly, the treaty was 
required to have “fair, ambitious and quantifiable mitigation commitments” for all parties. Thirdly, the EU 
supported a review mechanism in the treaty, which is also called “ambition mechanism” that encourages 
parties to increase their actions every five years. Finally, the EU called for rules to guarantee the transparency 
and accountability of mitigation actions. The Paris Agreement’s articles about mitigation efforts of parties 
almost fully reflect these objectives of the EU. Additionally, Oberthür and Groen assert that the EU’s more 
defensive positions about climate finance and adaptation including “loss and damage” were also respected in 
the Paris Agreement with more general and non-binding provisions (pp.7-8). 

During the Paris Conference, all EU ministers demonstrated a political coherence and willingness to take part 
in the negotiations and the EU addressed the issues in a single and unified voice. Moreover, as a result of the 
EU’s climate diplomacy outreach, the High Ambition Coalition that comprised more than 100 developed 
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and developing countries was created (European Commission, 2016, p.2). These diplomatic efforts are very 
noteworthy given that after the failure of the Copanhagen Climate Summit in 2009, the EU’s leadership 
position has evolved into a “leadiator” (leader and mediator) role as defined by Bäckstand and Elgström 
(2013).   

After President Trump’s declaration that the US would withdraw from the Paris Agreement, the EU has 
rejected Trump’s offer to negotiate a new, less ambitious deal and decided to work directly with US business 
leaders and state governors to implement the Paris commitments. Moreover, the President of the European 
Council Donald Tusk describing the US withdrawal from the Paris Agreement as a big mistake, commented 
that the fight against climate change would continue with or without the US. Similarly, the European 
Commissioner for climate action Miguel Arias Cañete emphasized that “the fight against climate change cannot 
depend on the result of elections in one country of another. When a country signs an international agreement it has 
to fulfil its commitments. There will be new administrations. I’m pretty sure President Trump hasn’t read the 
articles of this treaty. There is nothing to renegotiate here.” (Boffey et al., 2017).  

India  

India with its growing population and increasing GHG emissions is one of the key actors in the climate 
negotiations. India is responsible for 6.65% of global emissions since its rapid economic development has 
been dependent on fossil-fuels, especially on coal (Friedrich et al. 2017). India’s vulnerability to the impacts 
of climate change because of its vast population, agrarian economy and ecological areas at risk (such as coastal 
zones, Himalayan regions or islands) encourages the government to forge a political and judicial framework 
integrated into the economic development plans (Government of India, 2015, p. 51).   

India signed the Paris Agreement on 22 April 2016 and the government declared the approval to ratify it on 
the anniversary of Mahatma Gandhi’s birth (Associated Press, 2016). Then, on 2 October 2016 India 
completed all procedures to accept and ratify the Agreement; hence India’s INDC has become the country’s 
first NDC. According to NDC, India pledges to “reduce the emission intensity of its GDP by 33-35% by 
2030 from 2005 level” and “to create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tonnes of CO2 (UNFCCC, 
n.d.-b, p. 29). Additionally, India’s goals include developing healthy and sustainable way of life, adopting a 
climate friendly and cleaner path, achieving about 40% cumulative electric power capacity from non-fossil 
fuel energy resources by 2030, mobilizing domestic and new & additional funds from developed countries to 
implement the mitigation and adaptation actions. In this context, mitigation strategies comprise clean and 
efficient energy system (by promoting clean energy, enhancing energy efficiency); developing climate resilient 
urban centers; promoting waste to wealth conversion; safe, smart and sustainable green transportation 
network; afforestation plan; abatement of pollution; contribution of citizens and private sector (UNFCCC, 
n.d.-b, pp. 8-19).  

The CAT acknowledges that the Indian NDC targets are compatible with the Paris goals. Although India’s 
NDC describes existing policies and measures in detail, the CAT criticizes that the targets are briefly 
described. Regarding its 2030 pledges, the CAT recognizes India’s NDC as compatible with 2°C target; 
however they indicate that India’s achievements are dependent on its economic growth levels. Moreover, 
despite the fair share of India in global efforts, it requires that the country improves its contributions in order 
to reach 1.5°C target, then it might be possible to mention India as “a global climate leader” (CAT, 2017d).  
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In 2014, Indian Prime Minister Narendra Modi had a skeptical position about global warming and climate 
change; he admitted that climate change would affect the future generations but he also emphasized that 
changing habits and living style have destroyed the environment (Goldenberg, 2014). However, at the Paris 
Conference in 2015 Prime Minister Modi said that climate change was a global major challenge and he 
pointed out that the developed countries should take more responsibility (Chauhan, 2015).  

Russia 

Russian Federation is the fifth of the largest emitters, responsible of 5.03% of global GHG emissions 
(Friedrich, Ge & Pickens, 2017). As a global oil producer and exporter, Russia has an important share in 
global emissions. Although it has sink areas as a result of its forestlands (Tynkkynen, 2014, p. 6), impacts of 
climate change in Russia such as droughts, changing terrestrial and marine ecosystems, shrinking glaciers, etc. 
has already been observed (Federal Service For Hydrometeorology and Environmental Monitoring, 2014). 
Since 2009, Russia’s role in climate change negotiations has evolved; when the negotiations on Kyoto 
Protocol ended in deadlock, ratification of Russia enabled the Protocol entered into force  and hence Russia 
has started to change its position in climate negations and become more proactive and coherent 
(Poberezhskaya, 2017, p. 3). However, the motivation of the country to participate in the global climate 
events was not ecological concerns, on the contrary political and economic interests of Russia have been the 
main stimulus in this process (Tynkkynen, 2014, p. 6).  

Russia signed the Paris Agreement on 22 April 2016 but has not accepted or ratified it yet. The INDC 
presented by Russia before the Paris Summit pledges to limit anthropogenic GHGs to 25-30% of 1990 levels 
by the year 2030. By adopting 1990 as a baseline year, Russia tries to benefit from the dropping emission 
rates due to collapse of Soviet Union. The Russian INDC has not any specific target for 2020 period; it 
claims that the Decree of the President published in 2013 and Act of the Government No. 504-p dated 2014 
have provided a legal basis for regulating emissions. The main argument of Russia regarding mitigation 
process is boreal forests which cover 70% of the country and form 25% of world’s forest resources. The 
absorbing capacity of forests, forest protection and management are seen as the essential elements of the 
Russian policy to reduce GHG emissions (UNFCCC, n.d.-c). On the other hand, Russian environmental 
security strategy adopted in 2017 which mentions climate change as a global challenge focuses mostly on 
adaptation policies. Furthermore, a national adaptation plan has been prepared and draft paper is expected to 
be published in mid-2018 (Kokorin & Korppoo, 2017, pp. 2-3). However, because of the ageing forests, lack 
of sustainable forest management strategies, spreading tree diseases and logging activities, the climate policy 
based on forests might not be enough to get effective results for limiting GHG emissions (Tynkkynen, 2014, 
p. 16).  

According to the CAT, the Russian INDC comprises one of the weakest and least ambitious goals and does 
not forecast any new policy to achieve its targets. As Russia’s pledges to reduce GHG emissions are not 
consistent with the Paris Agreement targets -particularly limiting temperature rising-, country’s commitments 
are rated “Critically Insufficient” and its contributions are assessed below the fair contribution levels to global 
mitigation efforts (CAT, 2017e). Even though different projections forecast achievements of Russia’s targets 
by 2020 and 2030, the level of GHG decrease changes according to include or exclude land use, land use 
change, and forestry (LULUCF). Moreover, it should be noted that the lack of effective domestic regulations 
and slow government response could also depend on the influence of high-carbon business in the country 
(Kokorin, 2016).    
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As the energy sector is the key economic activity of the Russian Federation, climate policies and the role of 
the country in international negotiations are not independent from energy policies and actors in energy 
(especially fossil-fuel) business. Therefore, it can be said that the economic interests of the government have 
priority over climate policies. According to the projections reflected in “Energy Sector Strategy by 2035”, 
Russia foresees that global fossil-fuel demand would not fall until 2040 and global GHG emissions would 
keep increasing by 16% (Kokorin & Korppoo, 2017, p. 7). Therefore it could be argued that Russia has not 
taken renewable energy options seriously into account. Although there are some plans to increase renewable 
energy capacity, it is not expected to achieve any improvement in that sector or limiting GHG emissions in 
the short term (Katona, 2016).  

Due to the skepticism and reluctant attitude of Russian officials regarding climate change, the signature of 
Paris Agreement was a surprise and an important step. In 2003, President Putin claimed that climate change 
could be advantageous for agricultural production; in addition to that Stanislav Belkovsky, a political analyst 
and critic of President Putin, denied global warming and called it as “a fraud to restrain the industrial 
development of several countries including Russia” (Kuzmin, 2015). However in 2015, at the beginning of 
Paris negotiations, President Putin pointed that climate change had become one of the gravest challenges 
humanity is facing and admitted the contributing role of Russia (Davenport, 2015b). Besides, after President 
Trump announced to leave the Paris process, President Putin continues to support the Agreement; he said 
“don’t worry, be happy” about the potential withdrawal of the USA from the Agreement and added that 
international community still had time and if the community altogether work constructively, he suggested 
that they “agree on something” (Relman, 2017).  On the other hand, in March 2017, President Putin 
expressed at the Arctic Territory Forum that the prevention of climate change was impossible but the 
adaptation was the main issue (Kokorin & Korppoo, 2017). Despite contradictory discourses of President 
Putin and vagueness of its efforts, the role of Russia remains crucial for the mitigation of and adaptation to 
climate change.  

Conclusion 

The Paris Agreement is a milestone for the mitigation and adaption policies in order to combat climate 
change. Even though this legally binding international agreement is still vague and its implementation 
depends on the decisions and actions of states, it has a symbolic meaning in deepening international 
cooperation. The main target of the Agreement -to hold temperature increase below 2°C and to limit the 
increase to 1.5°C- could only be achieved by states’ willingness and their policies. Therefore, the positions of 
the top five emitters are crucial, because only their determined implementations could ensure the Agreement’s 
accomplishment. In this context, this study shows that China, the EU, and India have more ambitious plans 
to reduce GHG emissions. Despite signing the Agreement, Russia has not approved or ratified it yet, thus 
Russia’s reluctance could create a negative impact on mitigation efforts. On the other hand, the role of the 
United States is also critical due to its emissions; but the declaration of President Trump regarding the 
withdrawal from the Agreement jeopardizes the future of climate negotiations and actions. Notwithstanding 
the President’s distance to the Agreement, other actors in the United States such as local governments and 
business leaders declared that they would comply with Paris commitments to fight with the climate change. 
Regardless of the efforts of all these global actors, there are still insufficiencies related to the mitigation and 
adaptation procedures, and the lack of significant decrease in GHG emissions continues to cause an increase 
in global temperatures. For these reasons, the domestic and international regulations about climate change 
should be broadened and the mechanisms including sanctions in order to limit GHG emissions should be 
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added to the international agenda. Moreover, the development of renewable energy alternatives in order to 
end the dependency on fossil fuels necessitates financial assistance especially for developing countries; hence 
international cooperation is indispensable for a just and equitable climate agreement. Because of the 
transboundary impacts of climate change, this cooperation is vital for the future of the global system and the 
Planet as well. 
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CYBERSPACE: THE FIFTH DOMAIN OF ESCALATING 
SECURITY CHALLENGES 

Övgü Kalkan Küçüksolak (Yalova University) 

Abstract 

The aim of this study is to offer useful insights on the issue of cyberspace and make an analysis on the realm of growing security 
challenges. There is no doubt about growing salience of cyberspace which permeates nearly every aspect of life in today's 
digitalized world. The context and the implications of cyberspace has undergone such a tremendous transformation that, it is 
considered as the fifth domain of operations after land, sea, air and outer space today. While this human-made terrain promotes 
infinite sources of opportunities for its users on the one hand, its ubiquitous power in the darkness of its amorphous structure 
exacerbates capacities to inflict harm in all levels of security on the other hand. Cyber-related operations, which range from 
cyber-espionage to infrastructure manipulation, increasingly dominate the nature and the dynamics of security challenges. In this 
transforming security spectrum, cyber challenges go beyond exploitation of vulnerabilities of states and companies to permeate into 
the areas of human and societal security. Countering these complex challenges require transformation not only in physical and 
virtual capabilities but also in analytical level. Since the dynamics of cyberspace pushes the global society to transcend borders of 
state-centric approach, then it becomes an imperative to analyze the structure and the challenges of cyberspace with a 
comprehensive approach. 

Key Words: cyberspace, cyberpower, cybersecurity  

Defining Cyberspace 

he term cyberspace has first appeared in William Gibson's short story in 1982 and then in his book 
Neuromancer in 1984. In his science-fiction novel, Gibson described cyberspace as the creation of 
a computer network in a world filled with artificially intelligent beings (Bussell, n.d.) Despite the fact 

that artificially intelligent beings have long way to come, cyberspace has transformed individuals into 
"netizens" of cyber domain by incorporating most of the functions and transactions of the physical life. In 
this domain, human interactions accommodated through logical frameworks of interconnection that are 
enabled by the physical elements (Choucri, 2015). In an emerging era of Internet of Things, smart physical 
devices with sensing and communication technologies increasingly become embedded in our daily life by 
bridging digital and physical realites and powering information-driven automation capabilities (The Internet 
of Things, n.d.).  

By offering unlimited opportunities ranging from commercial exchange to military operations in an infinite 
domain, cyberspace continues to grow in a tremendous way. According to the Radicati Group's E-mail 
Statistics Report of 2017-2021, 269 billion e-mails were sent and received each day in 2017 and this number 
is  expected to grow at an average annual rate of 4.4% over the next four years, reaching 319.6 billion by the 
end of 2021. According to the Digital in 2018 Report, while half of the world population uses the Internet, 

T 
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increasing number of people use global social media and global mobile social media such as (We Are Social, 
2018):  

• 4.021 billion internet users in 2018, equaling 53% penetration; 

• 3.196 billion social media users in 2018, equaling 42% penetration; 

•    5.135 billion mobile phone users in 2018, equaling 68% penetration;                                    

Figure 1: Global Digital Numbers, 2018 

          
Note. Reprinted from We are Social (2018), Digital in 2018 , Retrieved March 3, 2018 from       
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 

Digital in 2018 Report also shows increasing rates in internet users, active social media users and mobile 
social media users compared to last years and indicates that nearly a quarter of a billion new users came online 
for the first time in 2017.  

Figure 2: Global Annual Digital Growth, 2017-2018 

  

Note. Reprinted from We are Social (2018), Digital in 2018, Retrieved March 3, 2018 from 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 
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• Internet users grew by 7 %, up 248 million year-on-year 

• Active social media users increased by 13%, up 362 million year-on-year 

• Unique mobile users grew by 4%, up 218 million year-on-year 

• Mobile social media users grew by 14%, up an impressive 360 million year-on-year 

The context of cyberspace is transforming in parallel to its growing range and scope of impact. Increasing 
number of users and transactions not only indicate large scale of opportunities, but also contribute to a 
transformation in the nature of the issues such as; information sharing, free flow of information, internet 
governance, unfragmented and open cyber structure, privacy and security of cyberspace. Nature of the issues 
shift such an extend that, topics like internet governance which were considered as a technical matter with 
some political implications 20 years ago, turn into political issues with some technical components today 
(Kleinwachter, 2018). In that respect, Chancellor Angela Merkels' depiction of internet as terra incognita 
proves not only the vitality of the issue in the political context but also shows the long and even indefinite 
way to cover key aspects of the issue (Morris, 2013).1 Therefore, the aforementioned shift makes it an 
imperative to understand the context and the main challenges of cyberspace.  

There is no commonly agreed definition on cyberspace. Different definitions not only reveal diverse elements 
of its dynamic context, but also reflect rapidly changing nature of the domain and evolving perceptions of its 
users. Especially, its multiplying impacts in social, political, economic and military dimensions result in 
broadening and deepening meaning of cyberspace. For instance, while Oxford English Dictionary limited the 
definition of  cyberspace to a  "notional environment within which electronic communication occurs" (as 
cited in Kuehl, 2009, p.24) two decades ago, Deputy Secretary of Defense Gordon England defined 
cyberspace as “a global domain within the information environment consisting of the interdependent 
network of information technology infrastructures, including the Internet, telecommunications networks, 
computer systems, and embedded processors and controllers" (as cited in Shachtman, 2008) a decade ago. 
Today, definitions further broadened and deepened to include societal and economic processes, security risks 
and challenges in a global network of interconnected systems. According to the National Cyber Security 
Strategy of Hungary, cyberspace is defined as the combined phenomenon of globally interconnected, 
decentralized and ever-growing electronic information systems as well as the societal and economic processes 
appearing in and through these systems in the form of data and information (as cited in Maurer and Morgus, 
2014, p.21). The Spanish National Cyber Security Strategy goes further to include the points of blurring of 
the borders and the emergence of new threats as the repercussions of the cyberspace. In this framework, 
cyberspace is defined as the "name given to the global and dynamic domain composed of the infrastructures 
of information technology - including the Internet - networks and information and telecommunications 
systems, has blurred borders, involving their users in an unprecedented globalization that provides new 
opportunities but also entails new challenges, risks and threats" (as cited in Maurer and Morgus, 2014, p.20). 

Cyberspace is considered as the fifth domain of operations after, land, sea, air and outer space today. In order 
to understand its uniqueness and magnitude of impacts as the fifth domain, it is essential to examine some of 

                                                
1 At that point it is necessary to mention that Germany seems rapidly and dynamically adapting and developing its cyber capacities 
in order to take advantage of opportunities and meet challenges of transforming cyber environment. Its efforts are not limited to 
developing a comprehensive national cyber plan and national cybersecurity plan as illustrated by the Cyber Power Index, but go 
further to include a strategic initiative of Industrie 4.0 which aims to meet the ways of production and network connectivity within 
an Internet of Things (Germany Trade and Investment, n.d.; The Economist Intelligence Unit, 2011). 
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its key elements. With a comprehensive approach Kuehl defines the characteristics of cyberspace in some key 
points. Cyberspace is an operational domain in where users such as individuals and their organizations interact 
and create effect. For instance, the business community uses cyberspace for facilitating global trade and 
economic exchanges (Kuehl, 2009, p.26). Only through electronic technologies it is possible to enter this 
operational domain in where energies and properties of electromagnetic spectrum is used (Kuehl, 2009, p.26). 
Thirdly, electronic means are used to create, store, modify, exchange and exploit information. Cyberspace is the 
latest collection of technologies in the history of information processing (Sheldon, 2011, p.101). This point is 
especially prominent by the fact that while the printing press, telegraph, telephone, and wireless 
communication technologies such as radio and television have each revolutionized society and military affairs, 
especially by offering means of communication and exchanging information, current technologies for the 
creation, storage, modification, and exploitation of that information have deeper impacts by penetrating every 
aspect of human societies  (Sheldon, 2011, p.101). The impacts of a change in the way of  how we create, 
store, modify, exchange and exploit information in the cyberspace reach such a degree that it transforms our 
operations in other domains. Interconnectivity is a vital aspect of cyberspace since it is comprised of 
networking of interdependent and interconnected networks which use information-communication technologies 
(Kuehl, 2009, p.26). While globally interdependent networks of information technology infrastructures 
enable information, exchanges and applications like Facebook to expand to have over  millions of users in a 
short span of time, increasing demand for information from the domain pushes the physical systems, 
technologies and the market further to expand and develop. All of these factors enable cyberspace to 
transcend geophysical hierarchies between other domains. As it is shown in the Figure 3, through networking 
of interdependent and interconnected systems, cyberspace is embedded in all other domains and operations 
in these domains increasingly depend on operations in cyberspace (Usaf, 2011, p.3). 

Figure 3. Cyberspace - The Embedded Domain 

 
Note. Reprinted from Usaf  (2011), Cyberspace-The Fifth Operational Domain, Retrieved February 15, 2018 from 
https://www.ida.org/~/media/Corporate/Files/Publications/ResearchNotes/RN2011/2011%20Cyberspace%20-
%20The%20Fifth%20Operational%20Domain.pdf 

Clark (2010) explains the character of cyberspace by using a model which combines physical and virtual 
properties in four layers. From bottom to top these layers are composed of; physical foundations, logical 
building blocks, information and people. Physical layer is composed of physical devices which involve PC's and 
servers, supercomputers and grids, sensors and transducers, Internet and other types of networks and 
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communication channels (Clark, 2010, p.2). Despite the fact that cyberspace is built upon tangible physical 
layer, it is activated at the logical phase. Cyberspace is constructed as a complex of platforms which provide 
services to its users, such as Facebook. By building on physical infrastructures, evolution and creation of new 
logical building blocks that provide new capabilities and services comprises second phase of the cyberspace. In 
the third layer, creation, capture, storage and processing of information for cyber experience takes place. In 
parallel to changes in the character of information, which can take many forms such as video, music, records 
of business, etc., issues like ownership and authenticity become more critical in the cyberspace. At the last 
stage, human beings stand at the top of the model by being both the users and the creators of information 
(Clark, 2010, p.4). The capability of human beings to create and shape information and infrastructure, give 
decisions and use the system for individual/collective benefits  is considered as the decisive factor of this 
domain. Cyberspace does not only denote inseparable networks of interconnected systems but it also signifies 
inseparable linkage between technology, human and the impact of interconnectivity which differentiates it 
from other domains (Kuehl, 2009, p.26). 

Choucri (2012) has characterized cyberspace as a venue that allows users to engage in activities conducted 
over electronic fields whose spatial domain transcend territorial, governmental, social and economic 
constraints. Through exponential expansion in its domain of operations, cyberspace goes beyond traditional 
operational borders and structures of the physical environment. Combined with interconnectivity, 
unbounded nature of cyberspace further allows actions to penetrate in every aspects of life. Information and 
human elements are central to the operation of cyberspace, since this extra-territorial domain transcends 
traditional physical and geographical borders to reach and challenge mental borders through the instrument 
of information. Not only human involvement and interactions appear in a greater degree and density as 
compared to other domains but also wide range of actors - from individuals to organizations, states to 
international organizations like NATO - have the opportunity to interact on the same basis in this domain. 
Therefore, in addition to the degree and density of  human interactions, the opportunities to blur the borders 
between different types of actors make this human-made domain unique.  

Cyberpower 

Cyberspace reduces some of the power differentials among actors by empowering smaller actors in an 
asymmetrical fashion (Nye, 2010, p.19). Low entry costs not only result in proliferation of new users but also 
offer opportunities to exploit numerous sources of information and communication technologies in an 
infinite horizon that ranges from commerce to security. In this infinite domain, where changing nature of 
power facilitates the way to reach it, the impact of smaller actors grow by the capacity to exert strategic 
influence through the exercise of cyberpower instruments. The characteristics of the cyberspace not only 
transforms the dynamics of  its own domain but also result in increasing power diffusion in global politics 
(Nye, 2010, p.1). Despite the fact that states still preserve their primary role as the most powerful actors in 
the international system, diffusion of power not only results in strengthening the capacity of other players but 
also complicates states' ability to control the security environment. 

Kuehl defines cyberpower as the ability to use cyberspace to create advantages and influence events in all the 
operational environments and across the instruments of power (Kuehl, 2009, p.33). This instrument of 
power is shaped by the technologic and organizational factors. According to Kuehl (2009), the ability to enter 
the domain through the opportunities of technology and the perspectives of different organizational 
structures and missions- such as military, political, or economic- play important role on the creation and use 
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of cyberpower. Since power depends on the context according to Nye (2010), then it will not be a surprise to 
see proliferating impact of cyberpower in the upcoming era of Industrial Revolution 4.0. It seems that in a 
context of digitalized world, increasing interconnectivity by Internet of Things will not only increase 
vulnerabilities of actors and systems but it will also influence perspectives and construction of different 
organizational structures.  

Cyberpower's characteristics of being ubiquitous and stealthy can also be included among the reasons which 
contribute to the increasing vulnerabilities in the system (Sheldon, 2011, pp.99-100). In an environment 
where cyberspace is embedded in other domains and thus making harder or even impossible for them to 
operate independently, cyberpower increasingly pervades and generates strategic impacts in the transactions of 
other domains. Increasing interdependencies and interconnectedness not only complicates structures and 
challenges but also promotes asymmetrical power opportunities for smaller actors through pervasive cyber 
power. Examples of 2015 and 2016 cyber attacks by hackers on the Ukrainian power grid which had cut 
electricity to nearly quarter-million Ukranians and took two months for the control centers to become fully 
operational illustrate severe impacts of the cyber power (Zetter, 2016; US Department of Homeland Security, 
2016). Increase in smartness, automation and connection of critical infrastructures and networks make them 
more vulnerable to cyber threats (CISCO, 2015). The difficulties in detecting and identifying the 
perpetrators become further complicated with the sophistication in technology and thus enable actors to 
operate in a stealthy way.  

In a transforming era, which champions the power of information, cyber instruments increasingly become 
primary sources of  power projection in the form of soft and hard power. As it is conceptualized in Joseph 
Nye's influential study (2010), informational and physical instruments can be used to produce hard and soft 
power and thus expand operational area of cyber information beyond cyber terrain to make impact or even 
cause damage on the physical targets. Within cyber domain, while soft power can be produced through 
informational instruments of agenda framing, attraction or persuasion, hard power can be produced through 
denial of service attacks. In considering extra-cyber domain, significant roles of physical instruments in 
promotion of hard and soft power resources can be given as examples. While direct military attack or sabotage 
by governments and non-state actors on the physical infrastructure of cyber information takes form of hard 
power, non-state actors and NGOs organization of physical demonstrations to name and shame companies 
(and governments) that they regard as abusing the Internet reveals the significance of soft power (Nye, 2010, 
p.7).  

Cybersecurity 
In parallel to changing context, transformation in the nature of power has critical implications especially on 
the issue of security. Both state and non-state actors, with increasing power diffusion, can reach hard and soft 
power resources and produce serious results in the cyberspace. Cyberspace does not only provide 
opportunities for the development of humanity but also promotes possibilities for state and non-state actors 
to inflict harm on each other through the easiness of reaching power instruments in an infinite terrain with 
anonymity. While the opportunities of cyberspace strengthen the capacity of actors to launch critical attacks 
in diverse areas ranging from finance to physical infrastructure, inherent vulnerabilities of the system coupled 
with the difficulties of detection raise their frequencies and probability of success. 
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In US National Strategy to Secure Cyberspace, cyberspace is defined as the “nervous system—the control 
system of the country which is composed of hundreds of thousands of interconnected computers, servers, 
routers, switches, and fiber optic cables that allow the critical infrastructures to work and thus makes healthy 
functioning of cyberspace essential to US economy and national security" (The White House, 2003). After 
witnessing the tremendous transformation of the domain in recent years, cyber issues are identified at the top 
of the security agenda. While, cyber security is described as just as critical to military operations as land, sea, 
air and space by the US Department of Defense (as cited in McGraw, 2013, p.117), cyber threats are labeled 
as the number one strategic issue facing the US by the Director of National Intelligence (Hughes and 
Colarik, 2016, p.19). In the context of NATO cyberspace is also recognized as a domain of operations and 
strengthening cyber defense capacities is prioritized under the Cyber Defense Pledge. Furthermore, by 
declaring that the Article 5 of the North Atlantic Treaty on Collective Defense can be invoked in the case of a 
cyber attack at the 2014 Wales Summit, cyber defense is heightened to a level of geopolitical issue by the 
Alliance (Turkish Policy Quarterly Event Analysis, 2017). 

Cybersecurity denotes both a distinct and intertwined sector with a pervasive technical and societal impacts 
on a global framework. It's distinctiveness arises out of its human-made nature along with its instruments 
whereas, it is intertwined with other domains by increasingly forming and influencing the backgrounds of 
security sectors. In this respect, operations in cyberspace increasingly influence international order and thus 
makes cybersecurity an inseparable part of the international peace and security. According to the Global 
Commission on the Stability of Cyberspace (2017), the challenges posed by cyberspace includes but not 
limited to the facts that (p.9): 

• It is hard to attribute an attack to an actor, and when attribution is possible, it often occurs too slowly 
for leaders under pressure to “do something;”  

• Determining the intent of a cyber operation is difficult—the same methods used for routine espionage 
can also be used for offensive activity; 

• The use of proxies allows their sponsors to obfuscate the attribution process, but also raises questions 
as to the effective control that a sponsoring state has over its proxies; 

• Given that cyber operations can be hard to detect, adversaries believe they can gain an advantage by 
attacking first, heightening the risk of a crisis 

• The costs of entry are fairly low—even small states can buy commercially-available cyber tools to 
infiltrate sensitive networks  

Under the difficulty of detection and plausible deniability2 , it is hard to form both deterrence and 
punishment mechanisms in the  cyberspace. Not only the absence of geography but also the sophisticated 
opportunities to spoof IP addresses3 (or use of proxies to disguise sponsoring states) undermine deterrence 
facilities and remain encouraging for further cyber attacks. Combined with low entry costs and power 
                                                
2 Plausible deniability can be explained as the ability of actor A (the attacker) to launch a cyber attack against actor B (the target) in a 
manner such that it is difficult to prove A’s responsibility (Liff, 2012, p.412). 
3 IP address spoofing, or IP spoofing, is the forging of a source IP address field in IP packets with the purpose of concealing the 
identity of the sender or impersonating another computing system (Internet Society, 2015, p.2). 
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diffusion which create invaluable sources for asymmetrical power for smaller states and non-state actors, the 
current structure of cyberspace further paves the way for aggressive operations. 

By increasing ambiguity, vulnerability and accessibility of networks and its users, challenges of cyberspace 
further complicates global security environment not only by creating new sources of insecurity but also 
through the risk of escalating crisis between the states. These challenges of cyberspace contribute to the 
proliferation of cyber threats which include but not limited to the types of denial of services, distributed 
denial of services, Trojan horse, virus, zero-day exploit and phishing (Government Accountability Office, 
2010, pp.4-5)4. As it is illustrated in the Figure 4, these can be grouped under the categories of kinetic, 
hacking and espionage based on the vulnerabilities of elements of cyberspace which are hardware, software and 
humans (AFCEA International, n.d., p.5). 

Figure 4. The Three Categories of Cyber Attacks 
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Note. Reprinted from AFCEA International, n.d., The Evolution of US Cyberpower. Retrieved March 7, 2018 from 
https://www.afcea.org/committees/cyber/documents/theevolutionofuscyberpower.pdf 

According to Liu Yanyue (2016), various forms of cyber threats can be grouped in accordance with their 
levels of severity (or intensity). Cyber threats can be classified along a spectrum with unintentional failures 
(such as software or system errors) – assumed as the least dangerous – at one end, and full-blown, strategic 
cyber warfare – perceived as the most destructive and destabilizing – at the other end. In between the 
extremes are malicious activities initiated by criminals (in the name of cyber crime), spies (cyber espionage), 
terrorist groups (cyber terrorism), or other political organizations (cyber conflict) (Yanyue, 2016, p.20). 

                                                
4 According to the US Government Accountability Office (2010, pp.4-5):  
Distributed denial of service is a variant of the denial of service attack that uses a coordinated attack from a distributed system of 
computers rather than from a single source. 
Trojan horse is a computer program that conceals harmful code. A Trojan horse usually masquerades as a useful program that a user 
would wish to execute.  
Virus is a program that infects computer files, usually executable programs, by inserting a copy of itself into the file.  
Zero-day exploit is a cyber threat taking advantage of a security vulnerability on the same day that the vulnerability becomes known 
to the general public and for which there are no available fixes.    
Phishing is the creation and use of e-mails and Web sites—designed to look like those of well-known legitimate businesses, financial 
institutions, and government agencies—in order to deceive Internet users into disclosing their personal data, such as bank and 
financial account information and passwords. 
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The emergence of cyberspace as the fifth domain of operations, has transformed both the context and the 
methods of transactions between the actors. As it is reflected in the figures and frequencies of operations, 
cyberspace increasingly become an arena for competition and conflict with repercussions in different sectors 
and levels of security. According to the Economic Impact of Cybercrime Report (Lewis, 2018), the global 
cost of cybercrime reaches $600 billion - 0.8% of global GDP- with a dramatic increase from $500 billion - 
0.7% of all global income - in 2014. The reasons for this growth are listed as: quick adoption of new 
technologies by cybercriminals, increased number of new users online (especially from low-income countries 
with weak cybersecurity), the increased ease of committing cybercrime with the growth of Cybercrime-as-a-
Service, expanding number of cybercrime “centers” that now include Brazil, India, North Korea, and 
Vietnam, and growing financial sophistication among top-tier cybercriminals that, among other things, 
makes monetization easier (Lewis, 2018, p.4). Among illegal activities, after government corruption and 
narcotics trafficking, cyber crime ranks the third expensive one in dollar values (Lewis, 2018, p.3).  

Cyber crime does not only target economic security of states and companies but also disrupt human security 
in numerous ways. As it is indicated in the Talinn Manual 2.0, people are expected to have the same 
international human rights with respect to cyber-related activities that they otherwise enjoy which includes 
individual’s ability to freely express, state their opinions, keep their privacy and have a due process (Schmitt, 
2017, pp. 187-188). However with the advances in digital era, internet users especially face three types of 
security risks that are: 1) stolen data that might reveal their own personal work or strategic plans; 2) misused 
credentials, which might have the ability to destroy or change personal data; and 3) hijacked resources such as 
taking control of an individual’s online finances (Ossip, 2017, p.8). Hackers steal money, identities, or 
research, which creates greater threats to the economies and infrastructures of states and to the prosperity of 
companies and people (Ülgen, 2016, p.51). Figures clearly illustrate the severity of cyber crimes against 
individuals such that according to the 2017 Norton Cybersecurity Insights Report, hackers have stolen $172 
billion from 978 million consumers in 20 countries. Consumers globally reported an average loss of $142 per 
victim and nearly 24 hours (or almost three full work days) dealing with the aftermath. In the United States, 
143 million consumers were victims of cybercrime – more than half of the U.S. adult online population 
(Symantec, 2018). On the issue of personal information, the Pew Research showed that, hundreds of millions 
of people - including %64 of Americans - experienced loss of personal information due to cyber crimes 
(Olmstead and Smith, 2017, p.2). Furthermore, recent Facebook data breach in which the information of 50 
million Facebook users has been obtained by Cambridge Analytica, a voter-profiling firm that has worked for 
Donald Trump 2016 presidential campaign, reveals both the significance and the vulnerabilities of personal 
information (McNamee and Parakilas, 2018). 

Soft power instruments which aim to influence human and societal behavior occupy significant place in cyber 
strategies. By waging influence campaigns, states and non-state actors compete to win minds of individuals 
(Kuehl, 2009, p.24). While on the one hand individuals become targets of states and non-state actors through 
different channels, they come across with increasing restraints under state policies on the other hand. 
Uncertainties of motives and cyber capacities of actors which contribute to a rising threat perceptions and 
insecurities at the state level result in further restrictions in internet freedom within the states (Liaropoulos, 
2015, p.191). Filtering technologies that limit access to certain sites, restrictions on the use of encryption, 
development of Internet kill switches and of surveillance mechanisms to monitor online activities, are 
techniques that have a profound effect on privacy, anonymity and thereby security (Brantly, 2014, p.142). 
Despite the increasing trend of non-physical challenges within a diversified spectrum against human that is 
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illustrated by the figures and examples, current debates on cybersecurity predominantly shaped by national 
security policies and cannot escape the restraints of a state-centric approach.  

From state level to individual level, data protection and information integrity lie at the heart of cybersecurity. 
Information integrity can be defined as the confidence or assurance that the data underlying information has 
not been tampered with, altered, or damaged. It has three aspects involving; transmission of information, 
collection and interpretation of information and finally, information driving critical infrastructure (Lewis, 
2017). Data protection and information integrity increasingly become key priorities of states by playing 
critical roles on the conduct of cyber war. As it is mentioned in the Cyber Research Center - Industrial 
Control Systems / Critical Infrastructures Report (2016) cyber war can be defined as digital conflicts which 
involve politically motivated attacks on information, information systems or critical infrastructures that has to 
be potentially violent and purposeful. Cyber attacks can range in severity from nuisance attacks to those 
having the potential to threaten the command and control operations of a national military apparatus 
(Moens, Cushing and Dowd, 2015, p.4). Cyber attacks can disable official websites and networks, disrupt or 
disable essential services in society or economy like energy and telecom, steal or alter classified data, and 
cripple financial systems (Moens, Cushing and Dowd, 2015, p.4). While cyber attacks can be considered as 
critical for the sustainability of  intelligence and command and control of forces and operations from a 
military perspective (Kuehl, 2009, p.30), the confusion it creates represent one of a significant type of 
aggression against the society - as it is witnessed in the Estonian case - from a societal perspective (Lee, 2014). 
Five common tactics used in cyber warfare can be listed as (Geers, 2008, p.2): 

• Espionage 

• Propaganda  

• Denial-of-Service (DoS)  

• Data modification 

• Critical Infrastructure manipulation 

Cyber espionage can be defined as the act of obtaining access to data from a computer system without the 
authorization of that systems owner for intelligence collection purposes (Shakarian and Ruef, 2013, p.115). 
According to the Economic Impact of Cybercrime Report (Lewis, 2018), the cost of cybercrime to the global 
economy is around $600 billion annually, or 0.8% of global GDP, and cyber espionage accounts for 25% of 
that damage, more than any other category of cybercrime. Further growth in cyber espionage is expected with 
an increasing usage of "internet of things” (IoT) devices. The Report has underlined the fact that hackers take 
advantage of the poorly protected “internet of things” devices which provide new, easy approaches for stealing 
personal information or gain access to valuable data or networks (Lewis, 2018, p.5). 

Cyber propaganda can be broadly defined as the use of modern electronic means to manipulate an event or 
influence public perception toward a certain point of view (Trend Micro, 2017). Cyber propaganda has been 
widely used in order to reach and influence cognition of audiences. Through various sources such as social 
media, actors spread digital information to advocate specific agenda. 

Denial-of-Service (DoS) is a method of attack from a single source that denies system access to legitimate users 
by overwhelming the target computer with messages and blocking legitimate traffic. It can prevent a system 
from being able to exchange data with other systems or use the Internet (AFCEA International, n.d.). In 
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2007, Estonia has faced a massive cyber-attacks campaign which included series of denial of service attacks 
against Estonian public and private sector organizations. 

Data modification is one of the most dangerous type of tactics since hackers do not just steal the data but by 
altering it, they threaten military operations and key infrastructure. The difficulty lies not only on the issue of 
detection but also on the issue of capability to damage public trust in the most basic aspects of both military 
systems and a broader economy in which tens of millions of people conduct financial and health-related 
transactions online (Groll, 2015). 

Critical Infrastructure5manipulation poses a rapidly growing threat to national and international security. In 
the absence of robust protection, increasing connections to Internet will likely to multiply vulnerabilities of 
information and communication technologies (ICT) and provide further opportunities for the adversaries. 
The Stuxnet attack of 2010 - a collection of malware- against Iran's nuclear programme jointly by the US and 
Israel provides one of the most significant examples for sophisticated cyber attacks. Stuxnet worm destroyed 
984 uranium enriching centrifuges which has constituted a 30% decrease in enrichment efficiency 
(Holloway, 2015). States increasingly heighten the level of vigilance against cyber attacks on critical 
infrastructure such that while the former US President Obama declared a "national emergency" due to the 
increased threats by cyber attacks (NEC, 2016, p.2), the Knesset passed a counter-terrorism law (2016), 
which broadened the definition of ‘terrorist act’ to include damage to infrastructure, systems and essential 
services, which may in the future be interpreted to include such terrorist activity utilizing cyberspace (Couriel, 
2017, p.10). 

Cyber warfare increasingly becomes today's fifth domain of warfare and under the concept of hybrid warfare 
it converges with the conventional warfare tactics of other domains (Gady, 2015)6. Hybrid warfare can be 
defined as sophisticated campaigns that combine low-level conventional and special operations; offensive 
cyber and space actions; and psychological operations that use social and traditional media to influence 
popular perception and international opinion (as cited in Hunter and Pernik, 2015, p.1). One of the most 
vivid examples of hybrid warfare has been witnessed in the Ukrainian case. Since the tactics of hybrid warfare 
directed against moral and cognitive areas (Nurk, 2016, p.12) to sew confusion and fear in the society, Russia 
has launched cyber attacks with the aim of political coercion and confusion in Ukraine.7 In addition to its 
conventional forces, Russia has not only used broadcasting tools for propaganda and psychological operations 
(Kofman and Rojansky, 2015, p.5) but also being accused of disrupting mobile communications of 
Ukrainian security forces, small-scale attacks on news websites and defacement of social media with 
propaganda messages (Lee, 2014). Some sources also argued that  Ukrainian computer networks, including 

                                                
5 Critical infrastructure includes physical and virtual facilities and services that form the basis for a nation’s defense, a strong 
economy and the health and safety of its citizens. It is critical by providing vital necessities of the citizens such as water and food, 
electricity and gas, telecommunications and broadcasting, health services, the financial system and the transportation system. 
Critical infrastructure composed of basic elements which are essential for social cohesion and economic performance (Simon, 2017, 
p.2). 
6 According to Lt. Col. Frank G. Hoffman convergence includes physical and psychological, the kinetic and non-kinetic, and 
combatant and noncombatants (as cited in Gady, 2015). 
7 Another significant example of hybrid warfare can be seen in Russian-Georgian conflict (2008) in where cyber attacks have been 
launched in combination with conventional military instruments. The tactics used in non-physical aggression can be listed as 
defacement of public websites and launch of distributed denial of service attacks against numerous targets, including the parliament, 
foreign affairs ministry, office of the president, foreign embassies, TV stations, newspapers, and the nation’s largest commercial 
bank. The attacks served to severe the communication ties between the Government and its citizens (Tikk et.al., 2008, pp. 4–5).  
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those run by the government in Kiev, were hit by a virus “comparable in its complexity with Stuxnet” (Jones, 
2014). The origins of the “Snake” virus that targeted Ukraine are reportedly unclear, but “its programmers 
appear to have developed it in a GMT+4 time zone—which encompasses Moscow” (Jones, 2014). 

Cyber conflicts are not new but in different levels of severity, they have been matured even since mid 1980's 
with a varying degree. Examples can be traced back to 1986 Cuckoo's Egg espionage of KGB paid German 
hackers to steal information from the US and to the Kosovo crisis in 1990's. During the Kosovo crisis, 
NATO has faced its first serious incidents of cyber-attacks in which Alliance’s e-mail account has been 
blocked for several days for external visitors, and NATO's website has been disrupted (NATO, n.d.). The 
significance of cyber capabilities as strategic assets in warfare has been vividly revealed in 2007 Estonian case 
in which Estonian government, law enforcement, banking, media, and Internet infrastructure endured three 
weeks of cyber attacks. The offensive included denial of service, botnets, hacking and systematic attacks on 
government offices, banks and communications network (Blank, 2017, p.85). Estonian example was critical 
in understanding the strategic role played by cyber power in the direction of other domains. In the aftermath 
of the Estonian case, several organizations have been created to support cyber protection under the NATO 
structure. These included NATO’s Computer Incident Response Capability, the Cyber Defence 
Management Authority, and the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellent, to be located in 
Tallinn, Estonia (Kuehl, 2009, pp.30-31). In order to strengthen the cyber protection of the Alliance in 
2008, NATO issued its final draft on "Policy on Cyber Defence"8 (Kuehl, 2009, pp.30-31). 

In this emerging battlefield which involve civilian systems of every stripe (McGraw, 2013, p.114) states 
increasingly develop their cyber warfare capabilities. Noteworthy examples can be given but not limited to the 
US and Israeli cases. In 2009, the US Government has established the United States Cyber Command 
(USCYBERCOM) to fulfill the tasks related to cyber conflicts. The Command has been elevated to the status 
of a Unified Combatant Command, putting it on par with the military's other combat branches, such as the 
US Pacific Command and US Central Command in 2017 (Paganini, 2016 and Condon, 2017). On the 
other side, Israel's National Cyber Initiative is launched in 2010 and under the umbrella of the Initiative, the 
National Cyber Bureau (INCB) was established to craft policy recommendations, implement strategies, and 
advise the Israeli government. The protection of cyberspace is recognized  as a national priority in 2015. 
Israel's cybersecurity strategy sets important precedent especially with its comprehensive and multidisciplinary 
approach which is based on public - private cooperation and coordination on all levels (Turkish Policy 
Quarterly Event Analysis, 2017 and Couriel, 2017). Since borders between public and private are increasingly 
blurring and attacks against private sector induce heavy costs not only in economy but also in other areas – 
such as personal information –then public-private cooperation forms one of the most prominent dimensions 
in cybersecurity. Under the framework of multistakeholder cyber security approach which incorporates 
government, academia and private-sector, Israel has launched the CyberSpark Innovation Initiative project in 
2014. In order to create a coherent and secure cyber ecosystem, CyberSpark initative included the INCB, the 
Municipality of Beersheba, IDF, CERT-IL, Ben Gurion University, industrial partners such as EMC (RSA), 
Lockheed Martin, IBM, Deutsche Telekom, JVP Cyber Labs and Elbit (Couriel, 2017, p.14).  

                                                
8 NATO's Policy on Cyber Defence built upon three pillars which are:  
Subsidiarity: i.e. assistance is provided only upon request otherwise, the principle of sovereign states' own   responsibility applies,  
Non-duplication: i.e. avoiding unnecessary duplication of structures or capabilities -  at international, regional and national levels; 
and  
Security: i.e. cooperation based on trust, taking into account the sensitivity of the system-related information that must be made 
accessible and possible vulnerabilities (NATO, n.d.). 
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Conclusion  
In a world of increasing digitalized interactions and transactions, cyberspace raises as the fifth domain of 
operations.  Its dynamic nature which emanates from the usage of electromagnetic spectrum as the means of 
movement adds superhuman tempo to the conduct of operations and sets it both distinct and inextricably 
linked to other domains. This human-made extra-territorial domain not only transcends geophysical 
hierarchies of other domains but also influences functioning of conventional structures and instruments of 
power. Increased interconnectedness not only presents new channels of conduct for conventional structures 
but also exerts pressures by promoting new sources of security challenges. 

Unbounded and embedded nature of cyberspace inherently casts a fast-moving new generations of 
vulnerabilities and threats for global society. Wide range of actors which are asymmetrically empowered with 
low access costs of  information and communication technologies and systemic ambiguities increasingly target 
ICT-dependent societies from numerous aspects. A broad spectrum of cyber crime which includes but not 
limited to committing fraud, stealing identities and intellectual property reaches such a degree that it ranks 
the third expensive one in dollar values after government corruption and narcotics trafficking. Despite the 
fact that human and societal sectors become more vulnerable to cyber threats in an era of increasing 
interconnectedness and interdependencies, states prove insufficient not only on the detection and prevention 
of hostile cyber activities but also on the development of comprehensive policies that is expected to deal with 
individual and societal dimensions of these illegitimate activities. In most of the cases states prefer to use cyber 
instruments in an authoritative way and thus makes citizens a target of cyber surveillance and restriction.   

Cyber domain increasingly emerge as an arena for competition and conflict. States heavily focus on building 
cyber capabilities and drawing national cyber strategies with the aim of adapting to the changing dynamics of 
warfare. Under cyber warfare, actors perpetrate covert operations that extends from cyber espionage to denial 
of services and infrastructure manipulation with relative impunity under the difficulties of attribution. The 
difficulty of detection presents a challenge to formation of a credible deterrence and punishment mechanisms 
and further complicates security environment in the cyber space. The strategic logic of cyber warfare is not 
only limited to disruption of capabilities but goes further to include indirect forms of political coercion 
through generating uncertainty in the society. In the light of these factors of escalating security challenges, a 
greater understanding and awareness about the structure and the dynamics of cyberspace is needed. Since 
involvement of various parties and cooperation between public and private sectors play significant roles in 
finding workable solutions to cyber threats, increased global awareness can push states to form more 
collaborative, comprehensive and multidimensional policies on cyberspace.  
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THE VICTIM OF THE EVOLUTION OF THE GLOBAL 
ORDER FROM UNIPOLAR TO MULTIPOLAR SYSTEM: 
SYRIA 

Canan Uzuntaş (Düzce University) 

Abstract 

The global order, having switched from multipolar system to bipolar system after the Second World War, subsequently having 
evolved into the unipolar system after the dissolution of the USSR, has once been on the verge of shift from unipolar to multipolar 
system at the dawn of the 21st century.  The change in the global order within 20th century, stemming from the shifts in the 
balance of power, had distinct impacts such as world wars, nuclear armament and cold war, ideological clashes on the 
international relations-a fact that made these shifts an attractive issue to analyze for researchers. Currently, the global order seems 
to be on the way of a new evolution from unipolar system, which rests on the dominance of the USA for almost three decades, 
into multipolar system in which the power is shared by more countries rather than one single country. However, the existence of 
such a shift is still under debate since no definite event like the WWII or the dissolution of the USSR can be identified as the 
breaking point which can be the cause of this shift; therefore, the researchers have to scrutinize various ongoing economic, social, 
political and military developments in the international arena so as to find out whether such a shift in the global order is real or 
just a speculation. The purpose of this study is to investigate the so called transition from unipolar system to multipolar system in 
the global order by scrutinizing the international proxy war ongoing in Syria, which has been the victim of the power struggle 
between the emerging powers and the USA. This study focuses on the military and political power struggle taking place between 
certain countries like Russia, the USA, Iran, Turkey and several others in Syria in the form of a proxy war. The findings reveal 
how that power struggle proves the revival of multipolar system – the system similar to the system at work prior to the First World 
War - while destroying Syria.  

Key Words: Polarity, Evolution, Syria, Victim, International Relations 

Introduction 

he global order, having been shaped and reshaped throughout the history, seems to be on the verge of 
a novel transition from unipolar system to multipolar system at the dawn of the 21st century. The 
changes in the global order within 20th century were breathtaking: Prior to the Second World War 

(WWII), the so-called multipolar system (some scholars call the system before WWI as Westphalian system, 
though) was at work and it was replaced by the bipolar system, resting on the domination of global order by 
two superpowers of the world, the United States of America (the USA) and the Union of Soviet Socialist 
Republics (USSR), during the Cold War period. After the dissolution of the USSR in 1991, the power of 
balance has changed dramatically in favor of the USA as it has become the sole superpower with which no 
other country can compete in neither military, economic, social fields nor in technological arena. That 
development resulted in the switch of the global order from bipolar system to unipolar system, based on the 
dominance of the USA – a development applauded by some groups of scholars like Fukuyama (1989) who 
developed the theory End of History, which claims that liberalism defeated communism and the final form of 

T 
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the ideological evolution of mankind has been achieved, which is the American Liberal Democratic System 
that is supposed to spread out the values associated with the USA such as democracy, human rights all over 
the world- while others focused on the prospective negative impacts of the dominance of the global order by 
one single country. In this study, we will not cover all the negative or positive impacts of polar systems, 
though. 

Since the dissolution of USSR in 1991, the USA has had a free hand in international arena as the unipolar 
system bestows it all the advantages, of which all the other actors are destitute. The USA, enjoying its 
hegemon status in international arena according to its own interests, has significantly benefited from being 
the dominant country within the global order for a long time. At times, the USA acted in a way that violated 
the international rules and disregarded the international objections against its certain decisions such as the 
military operation started in Iraq in 2003 despite the opposition from countries such as Russia, Germany or 
France. Criticized by some scholars as being risky since the dominant country cannot be checked by any other 
rival country, the unipolar system initiated new debates about its benefits and its prospective negative impacts 
for sustainable development and worldwide peace. Not only has the self-ordained attitude the USA has 
exhibited so far but also the economic and technological developments that other countries such as BRICS 
(Brazil, Russia, India, China and South Africa) have achieved recently-meanwhile the USA economy has been 
in decline since the economic crisis in 2008- have caused scholars to discuss the perils of the unipolar system 
and to scrutinize the new system that seems to be on the verge of birth: multipolar system. While some 
scholars try to explain the new system that is emerging under the titles of non-polarity or multilateral system, 
most of the scholars prefer to define the new system as a new phase of polarity even though a comprehensive 
theory of multipolarity hasn’t been developed yet (Dugin 2017).   

The previous evolutions in the global order could be identified with certain events such as the end of WWII, 
the dissolution of USSR, but there is no event we can specify as the source of the current change in the global 
order. What scholars can do to decide whether there is a shift from unipolar system to multipolar system is to 
scrutinize various ongoing economic, social, political and military developments in the international arena so 
as to find out whether such a shift in the global order is real or just a speculation. The purpose of this study is 
to investigate the so called transition from unipolar system to multipolar system in the global order by 
scrutinizing the developments at the international proxy war ongoing in Syria and by comparing the distinct 
approach the USA has adopted at this war in comparison to the previous ones. The findings reveal how that 
power struggle between the sole hegemon of the world and the emerging powers such as Russia, China 
backed up by Iran and some other countries proves the revival of multipolar system – the system similar to 
the system at work prior to the First World War- while destroying Syria, which has been the victim of the 
power struggle between the emerging powers and the USA. In addition to the military and political power 
struggles, other parameters that have been contributing to the construction of multipolar system such as social 
and economic factors will be briefly discussed to clarify the picture of current evolving global order. In this 
study, secondary data analysis and qualitative content analysis are used as research methods. 

Former Transitions of World Order Systems  

The recent evolution that is about to occur – or has already occured – in the global order is neither the first 
transition nor the last one. Shifts in the balance of power, mostly because of unavoidable technological 
developments achieved at an inconceivable pace in modern world, make it impossible to think that the world 
order has reached its final destination. To understand the current system, we need to know the previous 
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systems prevalent in the global order; therefore, the period starting from Westphalian system up until current 
unipolar system together with emerging alternative systems will be briefly discussed in following sections.  

Westphalian System  

As the legal basis of modern International Relations rests upon the Westphalian system of sovereign states 
which “was established as part of the Peace of Westphalia” that came out after the Thirty Years’ War in 
Europe which ended in 1648, it is reasonable to start our analysis with this system (Safanova, 2012). 
Remaining in force until the end of WWII, the Westphalian system was the main determinant in adoption of 
many European policies and modernized several times in three centuries according to the social, economic, 
technological or military needs and developments achieved at that period. According to this system, there are 
three main principles that need to be respected and ensured by all states: “ The principle of state sovereignty; 
The principle of (legal) equality of states; The principle of non-intervention of one state in the international 
affairs of another” (Safanova, 2012). According to the Westphalian system, all of the sovereign countries -
except colonies who were not granted the right of independence as a sovereign country until the 20th 
century.as they were politically, economically or in terms of their security and defence dependent on colonizer 
countries- are equal with each other before the law. The fact that all the sovereign countries had legal equality 
with each other meant that “there [were] as many poles of foreign policy decisions in the world as there 
[were] sovereign states.” As a matter of the fact, current international law rests upon that rules that were 
introduced with the Westphalian system (Dugin, 2017). Dugin (2017) stresses that Westphalian system is no 
more the dominant de facto system in the global order but it is still de jure system on which the current 
international law is based .  

Bipolar System  

According to several scholars, the Westphalian system, which survived as not only legal but also practical fact 
until the end of WWII, resulted in two world wars which cost the lives of around 9 million people in the 
WWI and more than 65 million people during WWII. By the end of the WWII, a new global order came 
out: bipolar system, which rests upon the rivalry between two super powers of the world: the USA and the 
USSR. When the Nazi Germany and its allies were defeated by the USA, the USSR and the United Kingdom 
(UK) allies, the winners of the war gathered together in Yalta, Crimea, in 1945 and made decisions about the 
future of Germany. They settled upon “unconditional surrender [of Germany] and began plans for a post-war 
world” while Stalin promised to allow “free elections in Eastern Europe [beside entering] the war against 
Japan” at that Yalta Conference (Foner and Garraty, 1991). However, decisions were not implemented by the 
USSR and conflicts started among the winning group. In the end, Germany was divided in four sections each 
of which was controlled by the USA, the USSR, the UK and France. Although the winners of the war were 
not composed of solely the USSR and the USA, no other country could compete with these countries in 
terms of economic and military powers, so the other sovereign countries had only one option: to join one of 
the blocs leaded by these superpowers, so the bloc structure came out which was defined as bipolar system by 
the IR specialists.    

After the transition from the Westphalian system to the bipolar system, “International law continued to de-
jure recognize the absolute sovereignty of any nation-state, but de-facto, basic decisions regarding the central 
issues of the world order and global policy were made only in two centers - in Washington and in Moscow” 
(Dugin, 2017). The United Nations (UN), which took the place of League of Nations, was created according 



THE VICTIM OF THE EVOLUTION OF THE GLOBAL ORDER FROM UNIPOLAR TO MULTIPOLAR SYSTEM: SYRIA 
Canan Uzuntaş (Düzce University) 

 46 

to this absolute sovereignty principle. The USA and USSR were the main actors of the “ideological clash 
between socialism and capitalism that was born from the global economic, social, and technological 
transformations of the late 19th century” (Hadar, 2018). The period in which bipolar system was at work 
witnessed an endless competition between two hegemons to be able to extend their dominance over periphery 
countries (Asia, Africa, Latin America) so that they could make their blocs more powerful (Dugin, 2017). In 
fact, there were neutral countries such as India, Indonesia, Egypt and some others who formed so called Non-
Aligned Movement (NAM), which rejected to choose to be a party of the bloc structure established by the 
USA and the USSR. In fact, the concept Third World Countries came out as a result of this movement.The 
USA and its Western allies are known as First World countries and Soviet Union and its supporters such as 
China and Cuba are called as Second World countries (Dominguez, 2016). Nonetheless, NAM countries 
never challenged the decisions made by the two hegemons of the world as they did not own the economic or 
military power the two bloc countries possess and they could not develop any common policies as a unified 
group.  

Unipolar System 

The dissolution of the USSR in 1991 ended with the collapse of the Eastern bloc as the hegemon which was 
the uniting factor of the Eastern bloc disappeared, so the bipolar system, which was a natural result of the 
bloc system, also collapsed. The next system that emerged is the one that is accepted as the new system 
currently dominating global order: unipolar system (even if it is challenged by another system due to changing 
balance of power in the world order at present). The collapse of the USSR also represents the end of global 
socialism and ideology of Marxism which were regarded as the most powerful alternative for US led 
capitalism and for the ideology promoted by the USA -liberalism. Remaining as the sole power, the USA 
became the only hegemon that has the leading position in developing policies related to global issues. No 
country can match the USA in economic, military, technological fields.The unipolar system, de-jure 
recognizes the absolute sovereignty of each state as it was also de-jure during the Westphalian system and 
bipolar system (Dugin, 2017). Most of the IR scholars, who were against the Socialist-Marxist system and 
wished it to collapse, welcomed the new order based on liberal capitalist ideology. The USA, who “became 
the hegemonic organizer and manager of that order,” together with its main ally, the UK, promoted “[o]pen 
markets, international institutions, cooperative security, democratic community, progressive change, 
collective problem solving, shared sovereignty, the rule of law” as the main characteristics and benefits of the  
liberal vision that will bring welfare and peace all over the world as it has brought to Western bloc countries 
during Cold War years till the collapse of the Eastern bloc, of which socio-political system resulted in poverty 
and proved that it was not sustainable in the long run in comparison to the system applied in the Western 
bloc (Ikenberry, 2012). In order to prevent the former members of the Eastern bloc to reunite under another 
banner that would be a rival to the US led Euro-Atlantic Western bloc, the USA and its allies offered 
membership to these countries for the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and the European 
Union (EU), two organizations that promote and strongly support -have also highly benefited from- the 
liberal democratic capitalist system developed by the Western countries. The former Eastern bloc countries 
were already eager for such an offer as they fell behind the Western countries in economic and technological 
terms as well as some social terms (NATO). The economic welfare and working social system made it easy for 
these countries to adopt the Western system immediately even if adaptation was much slower, even today 
some of these former Eastern bloc countries are somehow behind the previous EU member countries in terms 
of their economic, technological and social progress.  
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Some of the American theorists like Fukuyama –the founder of the End of History theory- started to claim 
that unipolar system is the finalized form of the global order that can be reached (Fukuyama, 1989). The 
supporters of the End of History theory assert that “the world will become totally ideologically, politically, 
economically and socially homogenous,” so that no country would fight each other for ideological reasons or 
the individual interests of a single country (Dugin, 2017). The only competition would be on economic 
terms in international markets. The Western democratic liberal way of life would be adopted by the rest of 
the world. Most of the American conservatives contributed to the theory of unipolarity by emphasizing the 
single hegemonic role of the USA and the benefits of its leading role in this system. Together with its Euro-
Atlantic followers, the USA, which is regarded as the symbol of freedom, democracy and human rights, is 
expected to spread its ideals to the rest of the world (Clinton, 2014). The other countries are supposed to 
achieve democratization and Americanization at certain degrees and at distinct pace depending on the 
geography the country is located and its similarity to the USA. Being a member of organizations dominated 
or supported by the USA such as NATO or the EU may accelerate adaptation to Americanization. Western 
superiority over non-Western countries in economic, military and technological terms is also witnessed in 
terms of values and norms. The Western norms and values are promoted as universal values and norms, of 
which violation proves that the countries that do not adopt them are uncivilized according to criteria created 
by the Western countries themselves (Dugin, 2017). In brief, the promoters of unipolar system highlight the 
positive aspects of such a system, but ignoring the prospective negative impacts of unipolar system that grants 
unlimited freedom in developing policies that can ignore other countries’ interests.  

Non-Polar System  

In recent years, some scholars claim that the unipolar system is about to be replaced by a new system called 
non-polar system, in which system “world [is] dominated not by one or two or even several states but rather 
by dozens of actors possessing and exercising various kinds of power” (Haass, 2008). Non-polar system 
emphasizes the idea that globalization will proceed and all non-Western countries will adopt the Western 
model of global order and adapt to it. Western values and norms will be embraced and internalized while the 
intellectual hegemony of the West will be admitted by them. What differentiates non-polar system from 
unipolar system is that “U.S. role as a national power and the flagship of globalization, according to 
proponents of this theory, will shrink” even though liberalism, democracy, free markets, and human rights –
concepts associated with Western world- will be dominating the global order. American hegemony will be 
replaced by world government, which will consist of “representatives of different countries, standing together 
with common values and striving to establish a unified socio-political and economic space in the whole 
world.” The relationship will be established between democratic countries on the basis of co-operation 
(Dugin, 2017). The main difference of non-polarity from multipolar system is that more power centers are 
sharing the power in the in the global order and some of these poles are constituted by non-state actors. 
“States are being challenged from above, by regional and global organizations; from below, by militias; and 
from the side, by a variety of nongovernmental organizations (NGOs) and corporations. Power is now found 
in many hands and in many places” (Haass, 2008). It means that decision making process will not 
concentrate on one single center like Washington but will be distributed among various levels beginning from 
the individuals via online referendums organized globally. The era will be characterized as the era of 
democracy, liberalism, capitalism; in other words, westernization (or Americanization) will be achieved all 
over the world according to this theory (Dugin, 2017). 
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Multipolar System 

Despite a common tendency to accept the current global order as unipolar system, some theorists started to 
express that the unipolar system is about to end. In fact, Charles Krauthammer pointed out in 1990 -right 
before the collapse of the USSR- that the global order was about to undergo a unipolar moment which is 
supposed to last for a short time. Afterwards, it is definite “that multipolarity will come in time. In perhaps 
another generation or so there will be great powers coequal with the United States, and the world will, in 
structure, resemble the pre-World War I era” (Krauthammer, 1990). His intuition is about to become a 
reality after about thirty years. The unipolar system is evolving into multipolar system which admits the fact 
that the hegemony of the U.S. led Euro-Atlantic world is challenged by certain “powerful regional powers or 
power blocs belonging to the ‘second’ world” in every field ranging from economy to demography and 
culture (Dugin, 2017). The emerging multipolar system should be differentiated from former bipolar system, 
which was based on two core superpowers of the world that could compete with each other in every aspect 
from military terms to economic terms and there were two competing ideologies - liberalism vs. Marxism and 
capitalism vs. socialism – that united people under one of the banners of the bloc structure. In the current 
situation, no single country has managed to produce alternative standards, values or norms to democracy, 
capitalism, or human rights constituted and promoted by the Western countries, or can match with the 
technological or military power the USA possesses as the second hegemon the USSR did during Cold War. 
According to Dugin (2017), the USA and NATO countries’ leading role in military, economic and 
technological areas have made it impossible for any sole country to match with the USA’s hegemony. 
Multipolar system is also different from unipolar system, which is based on one hegemon country – now the 
USA - that makes all decisions on global issues as it is supposed to be the single decision-making center, with 
its multiple decision-making centers and equality among these centers that necessitate them to take into 
account the interests and worries of each center. Multipolar system supposes that new centers are emerging 
among so called Second World countries such as Russia, India, China, and some others. For instance, China 
has almost reached an economic level at which it can “challenge the US all across the world” while Russia has 
developed its military capabilities so much that it can dare to compete with the US in this field (Korybko, 
2016). In terms of cultural and social hegemony of the USA, multipolar system supports the view that 
“cultural specialties of each particular civilization must be preserved and strengthened (but not dissolved into 
a single cosmopolitan multiplicity)” unlike non-polar and multilateral systems which promote 
Americanization (or Westernization) as the ideal social and cultural development for non-Westerners (Dugin, 
2017). Nevertheless, it is obvious that many nations start to question the Western norms, standarts and values 
and refuse to fully incorporate them as they are promoted as the most ideal ones. As Samuel P. Huntington 
discusses in his famous book, Clash of Civilizations, Western cultural hegemony will not be globally accepted 
and applied by the rest of the world as non-Westerners resent for the Western domination in many fields, so 
the expectation about the formation of a universal civilization sharing the same culture, same norms or values 
will not be fulfilled. Huntington assures that “the relative power and influence of Western countries is 
declining.” His most striking prediction about the future of the world is that Western and Islamic cultures 
will clash with each other because of the resentments Western cultural hegemony causes in Muslim cultures 
and the absence of another enemy other than Islam will lead to conflicts and clashes in the end between two 
cultures (Hendrikson, 2017).  
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The USA, The Unipolar Hegemon and Its Unilateral Acts in Afghanistan and Iraq 

The previous evolutions of the global order from one system to another was easy to recognize as certain events 
caused the shift, but the present transition from unipolar system to multipolar system cannot be identified 
with a specific event. As a matter of the fact, some IR specialists accept the annexation of Crimea by Russia in 
2014 as the solid proof of the evolution of the system since no country including the USA, the sole hegemon 
of the global order, has not been able to prevent or punish Russia that has violated the de jure sovereignty 
right of Ukraine (Kurowska, 2014). Some other IR specialists claim that Russia’s prevention of a military 
intervention against Bashar al-Essad regime by the USA and its allies in 2013 –the first time Syrian regime 
was claimed to use chemical weapons against civilians and killed more than 100 Syrian- as well as the 
involvement of Russia in the international proxy war in Syria in 2014 with the support of China and Iran can 
be regarded as breaking point for the emergence of the new multipolar system within the global order 
(Kawashima, 2018). To understand the meaning of the Syrian proxy war for the evolution of the unipolar 
system into multipolar system, the previous military interventions of the unipolar hegemon, the USA, and the 
international reactions need to be reviewed briefly so that the current attitudes of the the USA and the other 
international actors can be compared with their previous ones.  

The USA, which was among the winner of the Second World War thanks to its military power and 
geopolitical advantage, supported its allies economically and ensured their safety militarily via the 
international organization NATO, led by the U.S. during the Cold War period. When the Cold War ended 
with the dissolution of the USSR in 1991, the USA remained as the sole economic, military superpower 
which would ensure a balanced international order that is sustainable. The West was already optimistic about 
the sole USA hegemony because they benefited a lot from it during Cold War: The USA supported the 
establishment of the EU, contributed its development and protected its members via NATO. Supporters of 
Pax Americana supposed that it would be easier for the USA to spread peace and democracy to the rest of the 
world without another hegemon trying to prevent it (Samuelson, 2017). The Eastern European countries 
separated from the USSR were also highly hopeful about the Western system embodied by the Western 
Europeans who established the EU under the guidance and support of the USA. The EU’s success at trade 
and economic development attracted the Eastern and Central Europeans as well as the rest of the world 
(Saylor Academy, 2012).  

After the dissolution of the USSR, the surviving superpower of the world, the USA became the single 
decision making center of the world. Its decisions could not be challenged in many areas as no country was as 
powerful as the USA. The fate of the Middle East was also shaped by the hegemon after the terrorist attacks 
by al-Qaeda terrorist group to Twin Towers and to Pentagon on 11th September, 2001 -the most deadly 
terrorist attacks in the history of humanity in terms of the number of victims: more than 3000 civilians died. 
The USA coined a new concept after this terrorist attack: War on Terror. Terror has always been a reality that 
has existed beforehand but its scope was extended by defining it a global war on terror. At first, the USA 
organized a military intervention in Afghanistan in 2001 by claiming that Afghanistan was a supporter of al-
Qaeda terrorist group and the USA would destroy the supporters and members of that terrorist group in its 
center. Bush administration started campaigns for a military intervention in Afghanistan and it got support 
by the UK and by NATO according to the Article 5 of Washington treaty, the first case NATO invoked that 
article in accordance with the main principle of collective defense of its members and for solidarity (NATO, 
2017). The military intervention started on October 7th, 2001 by the USA, the UK and NATO members. 
The widespread international reaction was in favor of that operation, but the results were economically, 
socially, psychologically destructive for Afghans: thousands of Afghans were killed in this military operation, 
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hundreds of them are still homeless, and thousands of them are refugees, most of them do not have access to 
clean water or electricity and so many other negative impacts of the intervention are still observed in 
Afghanistan. Beside this, around 2000 American soldiers were killed, still around U.S. 8000 troops have to 
operate there and that long lasting war has cost about $ 1 trillion for the U.S. economy so far (Westcott, 
2017).  

After Afghanistan operation, Bush administration intended to use force against Iraq on the basis of pre-
emptive self defense, “also called anticipatory self-defence,” in the Charter of the United Nations by claiming 
that Saddam government had direct relationship with al-Qaeda terrorist group, developed mass destruction 
weapons and he was a dictator oppressing his own citizens. By using these excuses, the USA declared that 
they would start a military operation against Iraq in order to overcome Saddam government who was claimed 
to support al-Qaeda, to establish democracy in Iraq and to destroy mass destruction weapons in Iraq (Şeker 
Görener, 2004). Unlike the common supportive reactions from the international actors, the USA could not 
get support from all NATO members or could not get permission for this operation at the Security Council 
of the United Nations: Russia, China, France and Germany veto it at the Security Council. France, Germany 
and Belgium rejected that operation as NATO members as well as American citizens themselves (Tagliabue, 
2003). However, the military operation called Operation Iraqi Freedom was launched in March 20th, 2003 by 
the USA and its allies –the UK, Spain, Italy, and some Eastern European countries. As a result of this 
operation, Saddam government was overthrown, but instead of democracy, political, economic and social 
instability is prevailing in Iraq now. More than one million Iraqi died, more than 6 million Iraqi became a 
refugee, infrastructure of Iraq was destroyed and so many other destructive impacts can still be observed in 
Iraq after 15 years of its start. Many scholars state that even ISIS is one of the destructive results of this 
bloody military operation. In terms of the gains and losses of the USA, they lost their reliability in 
international arena because they could not find any evidence for the existence of mass destruction weapons in 
Iraq and the result of the war also proved that they could not bring democracy to anywhere by using force. 
Almost 7000 American soldiers died during this operation and its economic cost –estimated to be more than 
$ 6 trillion together with Afghanistan operation- is added to the list of the causes of economic crisis in 2008. 
The economic crisis in 2008 severely affected the USA and the EU, two similar Western economic systems 
and caused an increase in unemployment rates and decline in salaries. The economic turmoil also caused 
Americans to interrogate the reasons of economic crisis and most of them blamed prolonged military 
operations in different regions as former Defense Secretary of the USA, Robert M. Gates, expressed in 2011 
and the extra expenses spared for the protection of USA’s allies -such as the huge contribution the USA 
makes to NATO budget while many other NATO members don’t make the same amount of contribution 
(Shankerjune, 2011). 

The Stage Where the New Global Order is Performed: Syria 

What about the Syrian civil war and its relationship with the multipolar system claimed to be emerging? The 
outbreak of the civil war in Syria started with protests against the President Bashar al-Assad and turned into a 
civil war. Then, it evolved into an international proxy war after the involvement of international actors The 
initial reaction of the West was to applaud and welcome the riot against the Bashar al-Essad regime as an 
ongoing process of Arab Spring movement, from which the states in the Middle East region would benefit 
according to the expectations of Western countries. However, the revolts in Syria have not resulted in the 
same way as it did in Egypt or Libya, mostly because Bashar al-Essad regime has been supported by Russia 
and Iran militarily as well as financially and by China officially in the Security Council of United Nations- 
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China together with Russia vetoed the military intervention of the USA and its allies seven times since the 
outbreak of the civil war. For instance, the USA and its allies claimed that al-Essad regime should be 
overthrown as it has lost its legibility due to killing his own citizens in 2012. Then, they claimed that the 
Syrian regime used chemical weapons against Syrians and killed innocent civilians. The U.S. led coalition put 
forward some other excuses to intervene in Syria but each time vetoed by Russia and China who have been 
supporting Bashar al-Essad regime. For Russia and China in addition to Iran, al-Essad government is still a 
legitimate government and their invitation to Russia to join the war makes Russia the only valid foreign 
intervening country in Syria. In brief, Russia-China partnership saved al-Essad regime (Aksay, 2015). As a 
matter of fact, Russia and China, even Germany and France, did not approve the U.S. Operational Iraqi 
Freedom in 2003, either; yet, the main difference is that this time their veto prevented the USA from 
organizing a military operation against Syria until the ISIS started to  establish a new state and organize 
terrorist attacks both in Syria and Iraq. While Saddam was overthrown as the USA planned, Bashar al-Essad 
regime survived since 2011 even though the USA wanted the Syrian government to be replaced by a new 
democratically elected president. The main reason of the survival of al-Essad regime is the Russian and 
Iranian support. Russian soldiers came to Syrian territory according to the invitation made by the President 
Bashar al-Essad in 2015 and the course of the Syrian war changed in favor of al-Essad regime.  

In comparison to previous inteventionist approach the USA adopted, what prevented the USA -the hegemon 
of the world order- from organizing a military operation to Syria? There are many explanations for the delay 
of the USA’s resistance for a military intervention in the region. First of all, the USA has undergone a severe 
economic crisis and the ongoing prolonged wars in Afghanistan and Iraq are regarded as significant part of 
the causes of the economic crisis with a cost more than $ 6 trillion so far. Another reason is multilateral 
approach, which is based on taking other international actors into account as equals in terms of decision 
making process about global issues, the Obama administration adopted during Syrian Civil War. When Bush 
administration was in charge, the USA acted according to its own interests without paying attention to the 
international reactions, so that they organized Operation Iraqi Freedom despite international reactions and 
condemnations. As well as these, some of the countries which call them as BRICS (China, Russia, India, 
Brazil and South Africa) started to built strong economies and develop their military capacities and 
technological advances they have achieved. In other words, the world view and priorities of the leaders of the 
USA together with the other external realities such as the risisng economic and military power of the BRICS 
shaped the decisions USA has made. On the way of becoming the most powerful economy in the world 
started China has been extablishing alternative system to Bretton Woods System while founding institutions 
as alternatives to Bretton Wood Isntitutions such as the International Monetary Fund (IMF) or Credit Rating 
Agencies such as Fitch. The USA is economically challanged by emerging economies of BRICS (Ebstein, 
2015). The USA whose economy is shrinking has to avoid more costs by orginizing a military intervention to 
Syria, which can be as costly as Afghanistan and Iraq wars. When the results of these two wars are considered, 
it is obvious that they cannot be regarded as success stories for the USA as democracy has not been established 
there; on the contrary, Iraq has been suffering from secterian tension, which spreaded the whole region and 
finally resulted in the birth of ISIS in the region. The previous experiences in Iraq and Afghanistan seems to 
deterred the USA from sending soldiers to Syria despite the violation of human rights, murder of civilians, 
mass migration or other tragedies in the country, even the use of chemical weapons.  

How has Russia dared to get involved in the Syrian war as an ally of the President Bashar al-Essad, who 
represents one of the recent enemies of the USA and its allies in Middle East region? In other words, how has 
Russia challenged the USA’s foreign policy by cooperating with its enemies –President Bashar al-Essad- in 
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Syria and with Iran -the USA’s arc enemy in the region? One of the reasonable explanations is that “[o]ver the 
course of this century Washington has lost its fear factor” (Bryant, 2015).According to some IR specialists, as 
the USA could not go beyond condemnation of Russia for its annexation of Crimea in 2014, Russia seems to 
have courage to force the limits of the USA. Similarly, Bashar al-Essad regime is claimed to have used 
chemical weapons against the civilians even if it is illegal according to international law, so the USA warned 
the regime not to use it and promised to punish it if it uses any mass destruction weapon. However, the USA 
did not respond it intimidatingly when the regime used the chemical mass destruction weapons; therefore, 
the credibility of the U.S. warnings lost its validity in the eyes of the regime and Russia as well as their allies. 
The USA, who started a military operation in Iraq by claiming that Iraq had mass destruction weapons and 
they needed to be destroyed in 2015, have not been able to do anything against al-Essad regime, which used 
the chemical weapons on the civilians in 2012. This comparison of two distinct attitudes the USA adopted in 
2003 and 2015 is enough to prove how the world order has changed. As well as these, the presence of the 
USA in other regions for different reasons has started to be questioned by both the American citizens and 
other international actors. American citizens have been criticizing the prolonged wars in Iraq and Afghanistan 
not only because almost 7000 American military personnel lost their lives but also because of the financial 
burden it has imposed on American citizens’ shoulders, which is almost $ 6 trillion. As well as the death of 
American soldiers and financial burden, “the detention centre at Guantanamo Bay […], the NSA 
and Wikileaks spying scandals ”have also disappointed the American citizens as well as the other international 
actors who have started to gain power and dared to criticize the USA more loudly (Bryant, 2015). 

What makes Syria a victim of the transition from unipolar system to multipolar system is the fact that the 
Syrian civil war would finish in a short while if the Western countries did not promote Arab Spring 
movement in the region, or if the USA and its allies organized a military operation immediately after it 
started as it happened in Libya (even if the establishment of democracy have not been achieved there, either). 
In fact, Russia and Iran involved in the Syrian War just to follow their own interests in the Middle East 
region. Putin administration has been constantly emphasizing that the global order has evolved into 
multipolar system, so it is not dominated by one single hegemon, the USA, any more. For Putin, annexation 
of Crimea is a way of showing its growing dominance in the world (Damina Advisors, 2016). As well as the 
USA, no country go beyond condemning Russia for its illegal deed, as the several countries could not stop the 
USA from starting Operational Iraqi Freedom in 2003, but just condemned it. When al-Essad invited Russia, 
Putin administration accepted the invitation and intervened in the war despite the opposite group is leaded 
by the hegemon of the unipolar system. The fact that the USA is challenged by Russia in Syrian territory, 
challanged globally by BRICS in economic field can be regarded as some of the evidences for the replacement 
of unipolar system by multipolar system. The military competition between Russia and the USA in Syria is 
just prolonging the war. Even if the ISIS seems to be destroyed almost hundred percent, the USA is refusing 
to leave the Syrian territory as it does not want to leave the region to the Russian dominance. In fact, Russia-
Turkey-Iran gathered in Astana to finish the war and they have not invited the USA to this Astana summit. 
Exclusion of the USA from this summit also proves that the Syrian proxy war has developed in favor of 
Russia.  

Conclusion 

The global order is on the brink of a switch from unipolar system to multipolar system, a shift which can be 
proven by analyzing some recent developments and comparing them with previous ones. The unipolar 
system, which has been the dominating system since the dissolution of USSR in 1991, has allowed the sole 
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hegemon within the system, the USA, to make the decisions about global issues for the sake of the rest of the 
world. Why has the rest of the world allowed a single country to dominate the global order? It is beacuse no 
country could compete with the military, economic and technological power of the USA. In addition to the 
that, the USA has been the winner of the most deadly war of the 20th century, the Second World War and the 
surviving leader of the bloc structure established during the Cold War. When the WWII ended, the USA 
started to shape the Western world and its other allies according to its own ideals and principles such as 
democracy, capitalism, free market, human rights and other Western ideals and created a positive image of 
American way of life. Luckily, the European Union project which was promoted by the USA after WWII has 
worked out and become so successful that the welfare system based on American system within American ally 
countries attracted the attention of other countries. On the other hand, alternative system to American based 
system was the communist socialist system, symbolized by the USSR, and failed as the USSR economicaly,  
militarily and technologically fell behind the USA and the Euro-Atlantic world supported by the USA. In just 
half a century, the USA survived the two big global wars. After the WWII, it shared the hegemony with the 
USSR, but when the USSR dissolved, the USA seized the hegemony as the sole superpower of the world. The 
following years seemed promising: The USA, who built its system in Europe and ensured welfare and peace 
in the region, would extend its influence to the rest of the world and the whole world would become a secure 
and peaceful place as the non-polar system supposes it as the final destination of the unipolar system.  

Called as the American Century, the 20th century ended with the hegemony of the USA. However, the first 
years of the 21st century was really taumatic for the USA because of the terrorist attacks on September 11th, 
2001 which led to a military intervention in Afghanistan in 2001 and another military operation in Iraq in 
2003. While the Afghanistan intervention was supported globally, Iraq operation caused conflict between the 
USA and certain countries such as Russia, China, Germany, France, ... etc. These two operations in the 
region cost the lives of thousands of American soldiers and created a huge financial, economic burden for the 
USA as well as the international reaction criticizing its attitude that violates the right of sovereignity of Iraq. 
The global economic crisis that broke out in 2008 is also thought to be related to the enourmous financial 
and economic cost of these wars. Election of a president, whose election campaigns focused on turning 
inward issues and prioratizing the USA’s own interests in every field, means that the USA citizens no more 
expect the USA to be the leader of the world that solves all the problems. President Donald Trump 
announces that the priority of the USA is its own country and its own citizens. The other countries which 
have been enjoying the protection of the USA via NATO have to contribute more from now on. In other 
words, America is not eager to be the guardian of the world fighting for peace. Its reluctance to intervene in 
the Syrian civil war despite the emergence of ISIS, an radical jihadist terrorist group, in Syria and in Iraq is a 
sign of burden of being the hegemon of the world. According to Bryant (2015), one of the cause of the 
ongoing international disorder is the reluctance of the USA to enforce order by assuming the role of a leader.  

Obama administration adopted a foriegn policy depending on multilateral system assuming other 
international actors as equals in decision making processes about global problems, unlike previous Bush 
administration, which seemed to be eager to make use of unipolar system for the interests of the USA, even 
when it meant violating de jure right of sovereignity of a state in International Law. The USA did it in Iraq 
by claiming some excuses for its military operation in 2001. Disregarding the International Law and 
condemnation of other international actors proved the unipolar system that gave limitless freedom in terms of 
decision making, despite the obligations and rules in the International Law. The USA’s power has been 
beyond the limitations of International Law, which is ensured by the United Nations, an international 
organization, of which USA is among the founding countries. During the dominance of unipolar system, the 
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clash between de jure and de facto is put forward once more. Unfortuantely, the winner of the clash is de 
facto: The powerful has all the rights as well as having the right for violating the rights the other countries are 
bestowed upon. 

The international proxy war in Syria is directly related to the Arab Spring movement, which has been 
supported and promoted by Western countries. However, the USA expected the Syria to solve the problem 
on itself while it promoted the revolution indirectly. As a result of non-intervention of the USA at the 
beginning while supporting certain groups from outside, the war got more and more bloody. When the USA 
decided to intervene, China and Russia prevented it at Security Council of the United Nations in 2013. The 
USA decided to obey the decisions made at the Security Council. The war got worse and more fierce. When 
finally the USA and its allies decided to organize military operations in Syria, mostly because they wanted to 
destroy the terrorist group ISIS in the region, who organized traumatic deadly terrorist attacks in several 
European countries such as France, Germany, England, Turkey and several other countries. With the 
inclusion of Russia in the war after Bashar al-Essad’s invitation, the Syrian territory turned into a 
battleground where the interests of Russia, supported by Iran and China, competes with the USA’s interests 
and aims about the region. Russia, who could not involved in the war in Iraq did not want to miss the chance 
in Syria to have a role in the future of the region.  

Who are the winners and who are the losers of the international proxy war? Unfortuanetly, the Syrian citizens 
are the real losers of this war: More than 400.000 people lost their lives according to official records, millions 
of people lost their jobs and their houses, around 5 million people became refugee, mostly in neighboring 
countries but some of them managed to get asylum in the EU countries and thousands of them drowned in 
the Aegean and Mediterannian Seas while trying to reach the EU countries, thousands of women and 
children have been sold as slaves and raped by terrorist groups, and several other sources of pains can be 
added to the tragedic list. Bashar al-Essad survived the war thanks to Russia and Iran’s support, so he is 
among the winners of the war, even if he lost his prestige and legitimacy as the president of the Syrian 
government in the eyes of the Western countries. Iran is also a winner because it has managed to extend the 
sphere of its influence in the region. Russia is the main benefector of this war because it has managed to have 
voice in the region after several years. Symbolically the survival of al-Essad regime means that Russian ally has 
almost won the war while the Westerners led by the USA have almost lost the war because the final goal of 
their support for the revolution in Syria has not been achieved: al-Essad regime has not been able to be 
replaced by a democratically elected government. Syrian regime and Russia have been blamed for using 
chemical weapons against civilians, but the USA could not punish their usage even if it was against 
international law. Turkey’s recent operations against the regions controlled by the USA supported opposing 
groups (including terrorist YPG-PYD groups) in order to give certain regions to their original settlers as well 
as enhancing its relationship with Russia also demonstrate that the USA has lost its position as the sole 
decision maker about the regional or global issues. Even if the USA is still economically and militarily the 
most powerful country of the world, the other emerging powerful international actors are gaining power and 
developing their economic and military capacities that can allow them to have a voice in decision making 
process about global issues, which have been mostly directed according to the USA’s interests since the 
transition from bipolar system to unipolar system. However, it needs to take other international 
actors’concerns into consideration now. 

To sum up, Syrian international proxy war turns into a symbol of the evolution of the unipolar system into 
multipolar system that assumes more than one center within the global order. Although some scholars claim 
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that the unipolar system will survive for another 20 years as no single country can compete with the 
economic, military or technological superiority of the USA, they disregard the fact that multipolar system 
does not need one more hegemon who can compete with the USA as in the case of the bipolar system. The 
power is shared among various centers. As the battleground of power struggle between two competing 
international actor, Syria can be regarded as the victim of the evolution from the unipolar system into 
multipolar system. However, whether Syrian proxy war should be accepted as the breaking point for this 
evolution or not is debatable because some scholars accept the annexation of Crimea in 2014 as the 
cornerstone for this transition, others see the prevention of the USA and its allies’ intervention in Damascus 
in 2013 in spite of the use of chemical weapons by al-Essad regime in 2012. When the scholars have 
concensus about whether the unipolar system is over and it is replaced by the multipolar system, they will 
decide about the most significant evidence that leads to this transition and declare it as the breaking point of 
that transition. The positive or negative impacts of this shift from unipolar system to multipolar system is an 
enigma that needs years to be completely understood. 
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4 
INSTRUMENTALISATION OF ENERGY SOURCES AS 
SOFT POWER ELEMENTS  

YUMUŞAK GÜÇ UNSURU OLARAK ENERJİ 
KAYNAKLARININ ARAÇSALLAŞTIRILMASI1 

Nuri Gökhan Toprak (Kırklareli University) 

Abstract 

During the past century, the scientific and technical progress observed in various fields, especially in the fields of communication 
and transportation, has led to a fundamental change in the political, military, and economic dynamics of international relations 
discipline. This profound change in the dynamics of international relations has necessitated the re-conceptualization of many of 
the fundamental concepts dealt with in the field. The concept of power is at the forefront of international relations concepts that 
are re-conceptualized and academic studies are carried out on. The concept of power in the field of international relations is 
traditionally defined as any action that any international relations actor at different levels has used politically, economically, and 
militarily to cause another actor to perform an action that would not normally and without any guidance. Nevertheless, this 
traditional expression, which is used to describe the concept of power, was re-examined in international relations studies at the 
end of the century in the context of the above-mentioned tendency to re-conceptualize; and a number of academic studies have 
been carried out with evaluations of the inadequacy of describing the nature of contemporary international relations. Among 
these academic endeavours to re-evaluate the traditional definition of the power concept, the academic studies prepared in the 
framework of the differentiation of the concept of hard power-soft power, which is emphasized by Joseph Nye's works, have come 
to the forefront. The concept of soft power, which Nye stands on by differentiating it from hard power is being developed in the 
context of contemporary international relations studies, more or less in the context of public diplomacy and popular cultural 
items. This study, prepared to support efforts to develop the concept of soft power in the field of international relations, is based 
on the hypothesis that energy resources, commonly described as one of the elements of hard power, can be instrumentalised by the 
state-level international actors to have some kind of impact capacity. Moving from hypothesis-driven, it is the basic claim of the 
study that energy resources can be treated as an element of soft power. 

Key Words: The concept of power, Soft Power, Energy Resources, Foreign Policy Instruments 

Giriş: Uluslararası İlişkilerde Güç Kavramının Tanımlanması 

üç kavramı uluslararası ilişkiler alanının en muğlak, bu yüzden de üzerinde en çok tartışılan 
kavramlardan biri olagelmiştir. Kavrama dair akademik çalışmaları ile tanınan Joseph Samuel 
Nye’nin “Güç, hava durumu gibidir. Herkes ona bağlıdır ve onun hakkında konuşur; fakat çok azı 

onu anlar” (Nye Jr., 2004, p. 1) ifadesi kavramın bu durumunu özetler niteliktedir. “Siyasi hareket, ahlak ve 

                                                
1  Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programında 
tamamlanmış olan “Türkiye’nin Yumuşak Güç Kapasitesi: Enerji Projelerinin Araçsallaştırılması” başlıklı, yayınlanmamış doktora 
tezinden üretilmiştir. 

G 
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gücün koordinasyonuna dayanmak zorundadır” (Carr, 1946, p. 105) ifadesi ile kavramın önemine vurgu 
yapan, gücün araçlarını detaylı bir şekilde inceleyen Edward Hallett Carr da çalışmalarında kavramın net bir 
tanımına yer vermemiştir. Öte yandan kavramın tanımını netleştirmeye yönelik çalışmalarda güç, “bir 
devletin belirli varlıkları ya da maddi olanakları”, “devletlerarası etkileşimlerin sonuçları” (Mearsheimer, 
2001, p. 57); “kontrol ve etki” (Dahl, 1957, p. 202), “siyasetin değerlerinden biri” (Deutsch, 1963, p. 124), 
veya “değişim potansiyeli” (Boulding, 1989, p. 15) olarak ele alındığı görülmektedir.  

Güç kavramını tanımlamaya yönelik ilk çalışmalar kavramın sahip olma [possession] yönüne ağırlık vererek 
gücü temelde “güç unsurlarına sahip olma kapasitesi olarak” ele alan çalışmalardır. Kavrama yönelik bir diğer 
yaklaşım, sahip olunan gücü, sadece gücün potansiyeli olarak görüp, kavramın ancak ilişkisel [relational] bir 
olgu olarak ele alındığında gerçek [actual] bir anlam kazandığını iddia eden çalışmalardır. Nihai olarak 
kavramın sahip olma yönünün yanı sıra ilişkisel yönüne de ağırlık vererek, kavramı etki yeteneği üzerinden 
açıklama yolunu tercih eden çalışmalar bulunmaktadır. 

Güç Kavramının “Sahip Olma” Yönüne Ağırlık Veren Teoriler  

Hans J. Morgenthau, uluslararası siyasetteki amaçları ne olursa olsun, gücün devletler için her zaman nihai ve 
acil bir amaç olduğundan bahsetmektedir. (Morgenthau, 1970, s. 30) Gücü, çeşitli amaçlara ulaşmak için 
kullanılan bir araçtan ziyade amacın kendisi olarak tanımlayan benzeri görüşler bu yüzden kavramın sahip 
olma yönüne ağırlık vermekte, nihai amaç olan güce ulaşma yolunda kullanılacak araç olarak ise çeşitli 
kapasiteler sunmaktadır. Güç kavramına dair uluslararası ilişkiler alanında gerçekleştirilen çalışmalarda 
özellikle klasik Realist ve Neorealist teoriler, güç olmayı amaç edinen, dolayısıyla gücün sahip olma yönüne 
ağırlık veren ve de çeşitli kapasiteler üzerinden bu amaca ulaşmayı hedefleyen teoriler olarak ön plana 
çıkmaktadır. 

Uluslararası ilişkiler alanında özellikle, iki savaş arası dönem olarak da nitelendirilen, 1919-1939 yılları 
arasında yaygınlaşan idealist düşünceye bir nevi tepki olarak ortaya çıkması Realist teoriyi kavramın 
tanımlamasında en verimli teori haline getirirmiştir. Öyle ki 1939’da II. Dünya Savaşı’nın başlaması, 
idealizme karşı Realist eleştirilerin haklılığı olarak kabul edilmiş; böylece klasik düşünürlerin gücü, kaba somut 
uygulamalar (brute material force) yoluyla sonuç doğurabilecek bir kavram şeklinde özetlenebilecek fikirleri 
ortaya çıkmıştır. 

Klasik Realist teori de güç, temelde “ulaşılmak istenilen hedeflerin gerçekleştirilmesi için en temel araç” 
(Holsti, 1964, p. 179) ya da “ bir devletin diğer devleti, kendi çıkarlarını maksimize edecek şekilde, kontrol 
yetisi” (Dunne & Schmidt, 2001, p. 158) olarak ele alınmaktadır. Uluslararası politika, “bütün politikalar 
gibi, bir güç ve iktidar mücadelesi” olarak tanımlanırken “uluslararası politikanın nihâi amacı ne olursa olsun, 
güç her zaman için acil bir amaçtır” (Morgenthau, Uluslararası Politika, 1970, s. 30). Morgenthau gücün 
doğasını açıklamaya çalışırken “…güç dediğimiz zaman kastettiğimiz insanın diğer insanların düşünce ve 
eylemleri üzerindeki gücünü kastetmekteyiz” ifadesine yer verir ve kavramın ilk açıklama düzeyini “birey” 
olarak belirler. Ancak yine aynı çalışmada “…bireylerden pek çoğu bireysel güç elde etmek tutkularını ulusal 
topluluklar içinde tatmin edemezler… kendi sınırları içinde bireysel kuvvet elde etme tutkularını tatmin 
edemeyen bu çoğunluk kitlesi, tatmin edemediği tutkusunu uluslararası alana doğru yansıtmaya başlar” 
ifadesiyle kavramın açıklama düzeyini devlet ve ötesine taşır (Morgenthau, Uluslararası Politika, 1970, s. 32, 
131). Morgenthau’nun fikirlerinin temelinde, sosyal dünyayı insan doğasının kolektif düzleme yansıması 

olarak görürken, insan doğasını da, Niccolo Machiavelli’den Thomas Hobbes’a uzanan Realist bir geleneğin 
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devamı olarak, “günahkâr ve bencil” olarak kabul etmesi yatmaktadır (Morgenthau, 1962, p. 7; Griffiths, 
Roach, & Salamon, 2011, s. 51). 

Kalevi Jaakko Holsti gücü “bir ülkenin elindeki olanak ve yetenekleri ödül, ceza, ikna ve zorlama gibi çeşitli 
stratejiler yoluyla kullanarak karşı tarafın davranışlarını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme kapasitesi” 
(Holsti, 1964, p. 179) olarak tanımlayarak kavramı kapasite ile ilişkilendirmiş, böylece kavramın sahip olma 
yönüne ağırlık vermiştir. Öte yandan Kenneth Waltz, uluslararası siyasi yapıları tanımlarken devleti kapasitesi 
hariç diğer tüm niteliklerinden soyutlayarak ele aldığımızı iddia ederek yine kavramın kapasite yönünü işaret 
etmiştir (Waltz, 1979, p. 99). 

Klasik Realizmin esaslarından biri de “politika bağlamında güç kavramının caydırıcılık yeteneği olarak 
yorumlanmasıdır” (Özdemir, 2008, s. 123). Örneğin Morgenthau, “…fiziki şiddetin kullanımı halinde siyasal 
ilişkinin özünü meydana getiren psikolojik öğe kalkmakta” (Morgenthau, 1970, s. 32) ifadesiyle kavramın 
psikolojik boyutuna dikkat çekmektedir. Öte yandan Carr’da gücün caydırıcılığına vurgu yaparken güç 
bağlamında devletin her bir hareketinin, arzu edilmeyen ve de son olarak kullanılması gereken, bir nevi silah 
olan savaşa yöneldiğinden bahsetmiştir (Carr, 1946, p. 109). Bu kapsamda klasik Realist düşünürlerin 
iddiasına göre kaba somut uygulamalardan kastın yalnızca askeri yöntemlere başvurulması olmadığı 
anlaşılmaktadır. Bir devlet için askeri yöntemlerle doğrudan silah kullanımını kapsayan çatışma durumuna 
girmesi ise o devlete ait gücün caydırıcılık boyutunun nihayete erdiğinin göstergesi olarak sayılmaktadır. 

Klasik Realist yaklaşımın uluslararası ilişkiler alanındaki vakaları aktör merkezli ele alma yöntemi, özellikle 
XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kazanmış olduğu yeni boyutlarla daha da karmaşıklaşan, uluslararası 
vakaları açıklama noktasında yetersiz kalmaya başlamıştır. Neorealist yaklaşım ise bu yetersizliği aşabilmek 
için öncelikle aktörlerin güç kavramı noktasında başına buyruk hareket edebilen tam anlamıyla bağımsız 
öğeler olmadığını kabul etmektedir. Bu kapsamda aktörler ancak uluslararası ilişkilerin yapısında bulunan bir 
takım sınırlamalar ya da bir tür sistem dâhilinde kendilerine hareket alanı bulabilir. Dolayısıyla güç, aktörün 
uluslararası ilişkiler sistemi içerisinde sistemin kısıtlamalarından geriye kalan bölge içerisinde elde edebildiği 
hareket alanı ile doğru orantılı bir kapasite olmaktadır. Aktörlerin yetenekleri doğrultusunda elde 
edinebilecekleri hareket alanının eşit olamayacağı gerçeğinden hareketle, aktörlerin uluslararası ilişkiler sistemi 
içerisindeki gücü de eşit bir dağılım göstermemektedir. Nitekim Waltz, çalışmalarında Neorealist anlayışın 
uluslararası ilişkilerdeki bu eşitsiz dağılım anlayışına vurgu yapmakta ve kavramı aktör yeteneklerinin bir 
dağılımı olarak tanımlamaktadır (Waltz, 1979, p. 192).  

Uluslararası ilişkilerde Klasik Realist yaklaşımla Neorealist yaklaşımı birbirinden ayırt eden bir diğer husus, 
uluslararası ilişkiler aktörlerinin nihai amacı noktasında ortaya çıkmaktadır. Gücü uluslararası ilişkiler 
aktörünün nihai hedefi olarak gören klasik anlayıştan farklı olarak Neorealist yaklaşım, aynı kavramı nihai 
amacın “güvenlik” olduğu bir dış politikada kullanılacak araç olabileceğini kabul etmektedirler. Aynı 
doğrultuda Waltz, devletlerin amacını gücü maksimize etmekten ziyade güvenliği sağlamak olarak belirtmiştir 
(Waltz, Realist Thought and Neorealist Theory, 1990, p. 35). 

Güç Kavramının “İlişkisel” Yönüne Ağırlık Veren Teoriler 

Gerek Realist gerekse Neorealist teori gücün temelde, diğer devletlerle savaş gibi herhangi bir doğrudan 
ilişkiye girilmesine meydan vermeyen, caydırıcılık yönüne vurgu yapmaktadır. Bu vurgu her iki anlayışı 
benimseyen teorisyenlerin de kavramın sahip olma yönüne ağırlık verilmesine neden olmuştur. Öte yandan, 
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güç kavramının caydırıcılık dolayısıyla sahip olma yönüne ağırlık verilmesi, XX. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren uluslararası ilişkiler teorisyenlerin bir kısmının sistematik eleştirisi ile karşılaşmıştır. Genel olarak 
Neoliberal yaklaşım çerçevesinde ileri sürülmüş bu eleştirilerde güç kapasitesinin, güç kontrolünün ve güce 
sahip olmanın gücün gizil [potential] niteliği, gücün etkisinin ve ilişkisel yönünün ise gücün kinetiği/gerçeği 
olduğuna dair iddialar yer almaktadır. 

Uluslararası ilişkiler alanında gerek Realist gerekse Neorealist yaklaşımın güç kavramı tanımlamalarında, nihai 
hedeflerdeki farklılıklara rağmen, kavramı sadece sahip olunabilir bir kapasite olarak gördüklerini belirten 
Richard K. Ashley bir çalışmasında şu soruyu yöneltmiştir: “Sadece güç unsurlarına sahip olmak güç aktörü 
olmak için yeterli midir?” (Ashley, 1984, p. 272). Ashley’nin sorusuna yanıt niteliğine çalışmalar 
gerçekleştiren Neoliberal teorisyenler güç kavramını açıklarken kapasite veya potansiyele ek olarak sonuçlar 
üzerinde de durmaya başlamışlardır (Dahl, 1957, pp. 210-215). 

Uluslararası ilişkilerde Neoliberal yaklaşıma göre, ülkelerin sahip oldukları somut güç kapasiteleri temel 
alınarak güç yorumları yapılabileceği gibi, kullanılan veya kullanılamayan kapasitelerin yarattığı sonuçlar 
analiz edilerek aktörün diğerlerinin davranışlarını yönlendirip yönlendiremediği; diğer bir deyişle güç 
kapasitesinin potansiyelinin ne kadarını, nasıl kullanıldığı da açıklanabilmektedir. Bu noktada dikkat çeken 
husus, gücün potansiyeli olarak nitelenen somut unsurların, aktör tarafından belirlenmiş bir hedef 
doğrultusunda kullanılması ve yine aktörün hedefi doğrultusunda istenilen sonuçların elde edilmiş olmasıdır. 
Örneğin Nye, somut güç unsurlarının uluslararası ilişkiler aktörü tarafından aktörün kendi istediği hedef 
doğrultusunda manipüle edilmesini güç dönüştürme [power conversion] yeteneği olarak nitelendirmektedir 
(Özdemir, 2008, s. 131). 

Neoliberal kabule göre güce bir kapasite ve kontrol aracı olarak sahip olmak, aktöre her koşulda ve de her 
alanda istediğini yapabilme serbestisini bizatihi getirmemektedir. Bu yüzden uluslararası ilişkiler alanında güç, 
salt realist önermelerle açıklanamamaktadır. Robert O. Keohane başta olmak üzere Neoliberal düşünürlerin 
kavrama dair yapmış olduğu saptamalar, güç kavramının ölçülebilmesi ve güç kaynaklarının kontrol 
edilebilmesine yönelik Klasik Realist anlayışın yeniden kavramsallaştırılması açısından önem arz etmektedir 
(Keohane, 1984). 

Neoliberal teori, uluslararası ilişkiler sistemi içerisinde bir aktörün konumunu korumak ya da daha da 
güçlendirmek için tüm güç unsurları üzerinde mutlak kontrol sağlamasını bir şart olarak kabul etmemektedir. 
Nitekim tarihi süreç içerisinde uluslararası ilişkiler alanında hâkim sayılabilecek konuma gelmiş olan aktörler, 
gerek bu konuma yükselirken gerekse bu konumlarını korurken, güç unsurlarının tam kontrolü yerine 
güçlerini diğerlerinin de gözünde meşru kılacak yapılar oluşturmaya özen göstermişlerdir. Aktörler arasında 
uygulanabilecek ortak kurallar ve ilkeler, hâkim güçlerin yaratmış olduğu yapılar içerisindeki kurumlar ve 
karar alma mekanizmaları vasıtasıyla güçlü aktörün konumunu diğerlerinin gözünde meşru kılarken, bu 
yapının içerisinde olmak diğer aktörler için de özenilen bir durum olmaktadır. Sert güç unsurlarına, özellikle 
askeri güce ve zorlamalara dayanan uygulamalar, bir aktörü uluslararası siyasette kısa sürede hâkim konuma 
getirmiş olsa bile aynı aktörün konumunu bu şekilde meşrulaştırması ya da devam ettirmesi Neoliberal anlayış 
çerçevesinde mümkün değildir. Öte yandan Haluk Özdemir, “…yaratılan düzenlemelerin korunabilmesi için 
askeri güç hala önemli bir güç unsurudur ancak güç kavramını bir bütün olarak açıklamada yeterli değildir” 
ifadesiyle Neoliberal teorinin vurguladığı “düzenlemeler” içerisinde sert güç unsurlarının geleneksel önemini 
bütünüyle kaybetmediğini belirtmektedir (Özdemir, 2008, s. 131). 
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Askeri gücün işbu yetersizliğinin nedenini Keohane ve Nye, karmaşık karşılıklı bağımlılık [complex 
interdependence] kavramı ile tanımlamaktadır. Karmaşık karşılıklı bağımlılık, özetle, “realist önermelerin 
ideal tipinin zıttı bir şekilde… birden fazla ülke topluluğunun birbirleriyle, devletlerin tekelinde olmayan, 
birden çok kanalla etkileşime girdiği; konular arasında bir hiyerarşinin olmadığı ve askeri gücün hükümetler 
tarafından birbirlerine karşı kullanılmadığı ortam” olarak ifade edilmektedir. Karmaşık karşılıklı bağımlılığın 
hâkim olduğu bir sistem, geleneksel uluslararası ilişkiler anlayışının kapsamını genişletmekle birlikte, 
geleneksel güç ilişkilerini ve bu ilişkileri oluşturan unsurların pazarlık yöntemlerini de beraberinde 
değiştirmektedir. Geleneksel uluslararası ilişkiler sisteminden farklı olarak, karmaşık karşılıklı bağımlılık 
ortamında güç kavramı, sorunlararası bağlantı kurma (issue linkage) ve gündem belirleme (agenda setting) 
yöntemleri vasıtasıyla uluslararası örgütlerle birlikte ulus ve hükümetötesi bağlantılar da kullanılarak elde 
edilebilecek bir hal almaktadır (Keohane & Nye, 2012, pp. 25-29, 45, 265).  

Keohane ve Nye, sorunlar arası bağlantı kurmayı ve gündem belirleme yöntemlerini karmaşık karşılıklı 
bağımlılık ile birlikte uluslararası ilişkiler alanında uygulanabilecek farklı yöntemler olarak tanımlamaktadır. 
Bu bağlamda sorunlar arası bağlantı kurma, “kuvvet kullanımının değerinin azaldığı, uluslararası ilişkileri 
ilgilendiren konuların ehemmiyet noktasında eşitlenmeye başladığı ve her alan içerisinde yeniden şekillenen 
güç dağılımının önem kazandığı bir ortamda, aktörün nispeten zayıf olduğu bir alandaki mevzuyu, nispeten 
üstün olduğu bir alandaki mevzu ile ilişkilendirilmesini” ifade etmektedir. Gündem belirleme ise “uluslararası 
güç dengesinden ziyade iktisadi büyüme ve artan karşılıklı bağımlılık kaynaklı uluslararası ve yerel 
sorunlardan etkilenen gündemin bireyden küresel sisteme uzanan farklı aktörlerce biçimlendirilmesini” ifade 
etmektedir. Öte yandan yapı ise “pazarlık yeteneği ve tercihler tarafından şekillendirilen siyasal süreçler” olarak 
nitelendirilmektedir (Keohane & Nye, 1989, pp. 30-33, 46). 

Realist ve Neoliberal yaklaşımların gücü sahip olma ya da ilişki ekseninde bir dikotomi içerisinde ele alarak 
yaptıkları açıklamaların ne kadar yeterli olduğu da tartışmalı bir husustur. Bir yandan Neoliberal yaklaşımı 
benimseyen teorisyenlerin de belirttiği üzere sahip olunan güç unsurları her zaman istenilen sonuçları 
doğurmamaktadır. Dolayısıyla sadece güç unsurlarının kapasitesi üzerinden yapılan bir değerlendirme 
uluslararası ilişkiler sistemindeki güç ilişkilerini açıklamada yetersiz kalacaktır. Öte yandan, aktörlerin 
hedeflenen sonuca ulaşması üzerinden yapılacak bir değerlendirme de, aynı güç unsurları farklı zaman ve 
mekânlarda farklı yöntemlerle kullandığında farklı sonuçlar verebileceğinden, bir aktörün uluslararası ilişkiler 
sistemi içerisinde ne oranda güçlü veya güçsüz olduğunuzu belirlemede güvenilir bir kıstas olamayacaktır. Bu 
durumun bir sonucu olarak sadece sonuçlara odaklanan değerlendirmeler, ileriye dönük veya genel geçer 
açıklamalardan ziyade her zaman geriye dönük betimlemeler yapmak durumunda kalacaktır. 

Güç Kavramının Her İki Yönüne de Ağırlık Veren Alternatif Bir Yaklaşım: Sert-Yumuşak Güç 
Ayrımı 

Uluslararası İlişkiler alanında güç kavramına dair gerçekleştirilen yeniden kavramsallaştırma çabalarından bir 
diğeri, sert-yumuşak güç [hard-soft power] ayrımına giderek, güç kavramına farklı bir perspektiften bakmaya 
çalışan Nye’ye aittir. Nye’nin bu türden bir ayırıma gitme fikrinin temelinde karşılıklı bağımlılık, hassasiyet 
(sensitivity) ve uluslararası bütünleşme (integration) kavramları bulunmaktadır. Doğrudan ve fiziki güç 
kullanımını gerektirecek faaliyetlerin iktisadi ve sosyal maliyetlerindeki aşırı artış (Keohane & Nye, 1989, pp. 
x, 31, 42-53, 57, 64; Nye Jr., 1990, pp. 159-162), bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle uluslararası ekonominin 
bütünleşmesini küreselleşme seviyesine getirmesi ve bunların bir sonucu olarak karşılıklı bağımlılığın artışı 
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dünya politikasının geçirdiği değişim sürecinin temel dinamiklerini oluşturmaktadır (Nye Jr., 1990, pp. 162-
163; Keohane & Nye, 1989, pp. 58-60).  

Güç kavramının farklı kullanım yöntemlerini incelediği çalışmalarında Nye, kavramı temelde iki farklı şekilde 
ele almaktadır. Bu kullanım yöntemlerinden ilki uluslararası politika tarihi boyunca pratiği pek çok kez 
gerçekleştirilmiş olan sert güç uygulamalarıdır. Sert güç, güç kavramının ilişkisel yönünün kontrol boyutu 
üzerinden gerçekleştirilen uygulamaların tümünü oluşturmaktadır. Daha eski dönemlerde sadece askeri 
uygulamalardan oluştuğu varsayılan sert güç, uluslararası ticaretin yaygınlaşması ve nihayetinde küreselleşmesi 
doğrultusunda çok daha geniş bir sahaya yayılmıştır. 

“Saldırıları önleme, sınırları kontrol etme ve müttefiklerini koruma” gibi konularla alâkalı olan sert güç, 
uluslararası politikada sadece zor kullanımını içeren bir kavram değildir. Nye’ın tanımlamasına göre sert güç, 
tehditten kandırmalara kadar geniş bir spektruma yayılan, kontrol etme arzusuyla gerçekleştirilecek tüm 
eylemleri içermektedir. Birinin davranışlarını, tıpkı Klasik Realist teorinin kaba-somut kaynakları gibi, somut 
kaynaklar üzerinden zorlama veya ikna yolu kullanarak emir gücü ile değiştirebilmek, sert gücün karakteristik 
özelliğidir. Bu bağlamda kullanılacak somut pekiştireçlerin olumlu (havuç gibi) ya da olumsuz (sopa gibi) 
olması kullanılan gücün sert güç olduğu yargısını değiştirmemektedir. Ancak sert gücün tek fonksiyonu 
kontrol değildir. Nye çalışmasında kavramın kontrol fonksiyonunu vurgulasa da, yönetim biçimleri ve güç 
kavramının algılanışı arasında bir bağ kurarak, kavramın etki fonksiyonunu da göz ardı etmemektedir (Nye 
Jr., 2004, pp. 5, 7, 17).  

Nye’ın çalışmasında sert güç kavramı uluslararası ilişkiler aktörlerinin etki kapasitesiyle de ilişkilendirilmiş olsa 
bile devletlerin amaçlarına ulaşma noktasında kavramın önceki dönemlerden farklı maliyetler çıkarması, sert 
güce ek olarak yumuşak güç kavramının geliştirilmesine zemin hazırlamıştır. Bu zemini betimleyen 
kavramlardan biri, uluslararası ilişkilerde asimetrik güç ilişkilerinin nispeten güçsüz aktörler lehine geliştiğini 
ya da en azından güçsüz aktörün pazarlık imkânını arttırdığı iddiasını taşıyan karşılıklı bağımlılıktır. 

Güç kavramının yalnızca bir kapasite meselesi olmadığı, fakat buna ek olarak kurulacak ilişkisel bir bağlamda 
ele alındığında kavramın anlaşılabileceği, Klasik Realist güç teorisi dışındaki hemen hemen bütün güç teorileri 
tarafından XX. yüzyılın son çeyreğinden beri kabul edilmektedir. Ancak ilişkisel bağlamda ele alınacak güç 
kavramında uluslararası ilişkiler aktörlerinin diğer aktörler üzerinde doğrudan kuracağı kontrole mi yoksa 
kendi kapasitelerinin diğer aktörler üzerinde yaratacağı etki üzerine mi odaklanılması gerektiği sorusu henüz 
net bir cevap bulamamıştır. İşte bu soruya cevap bulmaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarında Nye, etki 
kurma üzerinde yoğunlaşan yumuşak güç kavramını ortaya atmıştır. 

Nye yumuşak gücü, “istediğiniz sonuçlara ulaşmak için diğer aktörleri zorlamak yerine kültür, siyasi değer ve 
dış politika gibi soyut güç kaynaklarını kullanarak diğer aktörleri etkileme becerisi” (Nye, 1990, p. 32; Nye Jr., 
2004, p. 5) olarak tanımlamaktadır. İlk kez Soğuk Savaşın son yıllarında yayınlanan Bound to Lead: The 
Changing Nature of American Power başlıklı çalışmada bahsedilen kavramın odağında, daha önce Dahl ve 
Lukes’un da çalışmalarında olduğu gibi, “diğer aktörlerin tercihlerinin şekillendirme beceresi” (Nye Jr., 2004, 
p. 5) bulunmaktadır. Ancak Nye, Dahl ve Lukes’ten farklı olarak, diğer aktörün doğrudan kontrolünden 
ziyade, aktörün öncelikle kendi kapasitesine odaklanması üzerinde durmaktadır. Bu noktada Nye’ın 
uluslararası ilişkiler aktörlerinin kendi kapasiteleri üzerinden yaratılacak etkiye yaptığı vurgu, Klasik Realist 
düşünürlerin kapasiteye yaptığı vurgudan iki noktada ayrılır: Uluslararası ilişkilerin geçirmekte olduğu değişim 
ve bu değişim sürecinde güç kapasitesini maksimize edecek kaynakların ne olduğu. 
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Nye, geleneksel güç kavramının geçirmekte olduğu değişimde rol oynayan en az beş etmen sıralamaktadır 
(Nye Jr., 1990, p. 160). Bu etmenlerin ilki, dünya politikasında yaşanan değişimi tetikleyen özne ve 
değişimden en az devletler kadar etkilenen nesne olarak, ulusaşırı (transnational) aktörlerdir. Diğer dört 
etmenin ikisi değişim sürecinin küresel çapta gerçekleşmesini sağlayan iktisadi karşılıklı bağımlılık ve 
teknolojinin yayılması süreçleriyken, kalan ikisi de değişim sürecinin sonuçları olarak niteleyebileceğimiz 
siyasi meselelerin değişimi ve nispeten güçsüz ülkelerde milliyetçiliğin yükselmesidir.  

Geleneksel güç kaynaklarını belirlemek ile bu kaynaklara değer biçmek, kaynakların somutluğundan, yarattığı 
doğrudan etkiden ve bu kaynakları kullanabilecek uluslararası aktör sayısının azlığından dolayı görece daha 
kolaydır. Ancak henüz geleneksel güç anlayışının hâkim olduğu dönemlerde bile güç kaynakları arasında 
somut [tangible] ve soyut [intangible] kaynaklar olarak bir ayrıma gidilmiştir. Örneğin Morgenthau güç 
kaynakları arasında nispeten istikrarlı olan coğrafya, doğal kaynaklar, endüstriyel kapasite, askeri hazırlık 
derecesi ve nüfus gibi öğeleri somut kaynaklar; sürekli kesiksiz bir değişim içinde bulunan ulusal karakter, 
ulusal moral, diplomasinin ve hükümetin niteliği gibi öğeleri ise soyut kaynaklar olarak sıralamıştır 
(Morgenthau, 1970, s. 141-194). Benzer bir ayrıma Carr da gitmiş; uluslararası gücü tanımlarken askeri ve 
ekonomik kaynaklara ek olarak, fikirler üstündeki güçten de bahsetmiştir (Carr, 1964, s. 66). Bir diğer 
örnekte Michael Mann iktisadi, askeri ve siyasi (jeopolitik diplomatik) güce ek olarak “üstün veya içkin 
ideolojik” güçten bahsetmektedir (Mann, 1986, p. 28). 

Nye da gücün somut ve soyut kaynakları olduğu kabulü üzerinden bir ayırıma gitmiş ve soyut güç 
kaynaklarını yumuşak güç kapasitesini etkileyen faktörler olarak belirtmiştir. Nye’ın insanlar üzerinde 
yarattığı etki, anketler veya odak grupları yoluyla ölçülebildiği iddia ettiği soyut kaynaklar, başkalarına çekici 
geldiği yerlerde kültür, yurtiçi ve yurtdışında bir uyum içerisinde yaşadığında siyasi değer ile meşru ve ahlaki 
olarak otoriter görüldüğünde dış politika olarak sıralanmıştır (Nye Jr., 2004, pp. 6-11). 

Nye tarafından “bir toplum için mana ifade eden değer ve uygulamalar” bütünü olarak tanımlanan kültür, 
“seçkinlere hitap eden edebiyat, sanat ve eğitim gibi üst kültür ve kitle eğlencesine odaklanan popüler kültür” 
(Nye Jr., 2004, p. 11) olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu noktada önemli olan bir ülkenin hangi kültür türüyle 
uluslararası alanda daha bilinir olmasından ziyade, bilinen kültürün diğer uluslararası aktörler nazarında ne 
oranda çekici olduğudur. İster üst kültürü isterse popüler kültürü olsun eğer bir ülkenin kültürü diğer 
uluslararası aktörler için çekici özellikler taşımaktaysa, bu uluslararası aktörler kültürü çekici olan ülkeyi 
izleme noktasında daha istekli bir tavır sergileyeceklerdir. 

Yumuşak güç kaynağı olarak siyasi değer, bir uluslararası ilişkiler aktörünün kendi içerisinde ve diğer 
uluslararası aktörlerle girdiği ilişkilerde takındığı tavır ve savunduğu değerler bütünüdür. Siyasi değer, temel 
olarak, aktörler arasındaki ilişkinin gerçekleştirileceği sistemin yapısına ilişkin, bu yapının doğasını 
belirlemeye yönelik gündem oluşturma hedefinde kullanılan bir kaynaktır. 

Siyasi değeri temsil eden kurumlar, güç kavramının geçirmiş olduğu dönüşüm sonucunda günümüzde 
ulusaşırı aktör seviyesine gelmiş olsalar da, XIX. yüzyıldan itibaren özellikle devlet düzeyindeki aktörlerin 
uluslararası alanda kendi siyasi değerlerine meşruiyet kazandırmakta önemli birer araç olmuştur. Örneğin 
XIX. yüzyılda İngiltere, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren de Amerika Birleşik Devletleri (ABD), kendi 
siyasi değerlerinin liberal yapısına uygun kurumlar yaratmıştır. Diğer devletler nazarında da cazibesi olan bu 
kurumlar, günümüzde siyasi ve iktisadi alanda gerçekleşen uluslararası faaliyetler için oldukça geniş ve meşru 
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bir şemsiyeyi temsil ederken, yapılarını oluşturan siyasi değere sahip ülkelerin birer yumuşak güç kaynağı 
olmuşlardır. 

Yumuşak güç kaynağı olarak kültür ve siyasi değer, günümüzde hükümet seviyesindeki uluslararası aktörlerden 
görece bağımsızdır ve hükümetlerin amaçlarına sadece kısmi olarak hizmet etmektedir (Nye Jr., 2004, pp. 14-
15). Öte yandan diğer bir yumuşak güç kaynağı olan dış politika ise, diğer iki yumuşak güç kaynağına 
nispeten, hükümetlerce doğrudan kontrol edilebilir özelliğini korumaktadır. Bir ülkenin siyasi değeri 
vasıtasıyla uluslararası alanda yaratmış olduğu yapının diğer aktörlerce cazip görülüp benimsenmesi, siyasi 
değeri benimsenmiş ülkenin yumuşak gücü üzerinde ne kadar etkiliyse, aynı ülkenin dış politikasında bu 
değerleri takip etmesi de aynı derecede önem arz etmektedir. 

Nye, ülkelerin güçlerini diğer ülkelerin nazarında meşru kıldıkları takdirde, hedeflerine ulaşma noktasında 
daha az direnişle karşılaştıklarından bahsetmektedir. Öte yandan hiçbir ülkenin, yumuşak güçle bile olsa, 
yönlendirilmekten hoşlanmayacağı da yine Nye tarafından vurgulanan bir diğer husustur (Nye Jr., 2004, pp. 
10-25). Bu bağlamda, amaçlarına daha az toplumsal, askeri ve iktisadi maliyet karşılığında, yumuşak 
güçleriyle, ulaşmak isteyen hükümetler, yukarıda saymış olduğumuz yumuşak güç kaynaklarını oldukça hassas 
bir stratejiyle, geniş bir zaman dilimi içerisinde ve de tutarlı bir şekilde kullanması gerekmektedir. 

Yumuşak güç ve sert güç, hem davranış türü hem de kaynaklar noktasında birbirlerinden farklı kavramlar olsa 
da birbirlerini destekler nitelikte bir ilişki içerisinde de olabilmektedir. Nye’ın, temeli bir aktörün başka bir 
aktörün davranışlarını etkileyerek amaçlarına ulaşma becerisinin iki uçlu yapısına dayanan, davranış spektrumu 
bu karmaşık ilişkiyi açıklamak için kullanılabilir. Davranış Spektrumunun bir ucunda ikna etmekten 
zorlamaya uzanan sert gücün emir verme davranışı, diğer ucunda ise gündemi oluşturmaktan salt cazibeye kadar 
uzanan yumuşak gücün yanına çekme davranışı bulunmaktadır (Nye Jr., 2004, p. 8). Ancak Nye’ın da kabul 
ettiği üzere, sert güç ve yumuşak güç bu spektrumun iki farklı yönüne doğru uzanan kusursuz bir zıtlık ilişkisi 
içerisinde değildir. Ülkeler bazen sert güç kapasitesinin yaratmış olduğu yenilmezlik söylentilerinin etkisiyle 
başka bir ülkeye yanaşabilirken, cazibe ve gündem yaratma gibi yumuşak güç davranışları ile kurulmuş olumlu 
bir ilişki de kolaylıkla zorlama ve emir gücüne dönüşebilmektedir. 

Enerji Kaynaklarının Yumuşak Güç Unsuru Olarak Araçsallaştırılması 

“Sosyal yapılar, ortak bilgi, maddi kaynak ve eylemlerden oluşur. Bu sebeple, sosyal yapılar, kısmen, ortak 
anlayışlar, beklentiler ve bilgi tarafından belirlenir” (Baylis, 2012, s. 161) ilkesi, uluslararası ilişkilerde sosyal 
inşacıların benimsemiş olduğu temel varsayımlardan biridir. Sosyal inşacı yaklaşımın bu varsayımından 
hareketle enerji kaynağına dair anlayışınız ve enerjiden beklentiniz doğrultusunda enerji ilişkilerini güvenlik 
ekseninde ele alabileceğiniz gibi, enerjiyi bir araç olarak etkin bir şekilde kullanmayı amaç eden aktörler 
üzerinden, aynı ilişkileri güç eksenli bir şekilde ele almak da mümkündür. Ancak bu noktada enerji kavramını 
farklı bir yapı, anlayış ve beklenti içerisinde yeniden tanımlamamız gerekmektedir. 

Bir ülkenin uluslararası alandaki bir başka aktöre karşı uyguladığı ve normal şartlar altında o aktörün yapmak 
istemediği/istemeyeceği bir eylemi yapmasını sağlarken enerji kaynaklarını bir araç olarak kullanması, enerjiyi 
bir sert güç unsuru haline dönüştürmektedir. Öte yandan bir uluslararası ilişkiler aktörünün kendi değerlerine 
hayran olan, kendisini örnek alan, refah seviyesine ve fırsatlarına özenen diğer ülkeleri etkilemek için, zorlama 
içermeyen kendine çekme yöntemiyle enerji kaynaklarını kullanması ise enerjiyi bir yumuşak güç unsuruna 
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dönüştürmektedir. Sonuç olarak, enerjinin gerek uluslararası ilişkilerde gerekse güç türleri içerisindeki yeri, bir 
ülkenin uluslararası ilişkilerinde enerjiyi nasıl konumlandırdığı ile doğrudan ilgilidir. 

Uluslararası alanda enerji bağlamında ele alınan güç ilişkileri, iktisadi gücün güç kapasiteleri içerisinde artan 
öneminden ötürü, genellikle kaynağın arz veya talep güvenliği noktasında incelenmiştir. Enerji kaynaklarına 
dair uluslararası ilişkiler çalışmalarına hâkim olan bu anlayış, enerji kaynaklarının geleneksel güç anlayışı 
çerçevesinde bir çeşit sert güç aracı olarak değerlendirilmesine neden olmuştur. Ancak uluslararası ilişkiler 
alanında güç kavramının sert-yumuşak güç ayrımı ile kazanmış olduğu yeni boyut kapsamında enerjinin 
geleneksel ele alınış biçimi bir yeniden değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. 

Tarihsel süreç içerisinde enerji kaynakları, II. Dünya Savaşı öncesinde Japonya’ya yönelik Amerikan Petrol 
Ambargosu, 1973 Petrol Krizi ya da 2000’li yıllarda Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan doğal gaz krizleri gibi 
pek çok örnekte de görüldüğü üzere, bir sert güç aracı olarak kullanılmıştır. Günümüzde silah kullanımının 
zor ya da maliyetinin faydasından yüksek olduğu durumlarda enerjinin bir sert güç aracı olarak kullanımı 
halen de devam etmektedir. Ancak geleneksel anlayışa uygun olan bu mevcut durum, farklı dış politika 
pratikleri ile değiştirilebilmekte ve enerji bir yumuşak güç aracı olarak da kullanılabilmektedir. 

Michael T. Klare’in çalışmalarında vurgulamış olduğu enerji kaynaklarının bir yumuşak güç olarak da 
kullanılabileceği iddiasını ABD dış politikası özelinde vermiş olduğu örneklerle savunmaktadır. Bu örneklerin 
birinde Klare, ABD tarihinde özellikle Ortadoğu coğrafyasına yönelik şekilde sert güç unsurlarını sıklıkla 
kullanma, dolayısıyla Amerikan yumuşak gücünü küresel ölçekte zayıflatma, noktasında eleştirilen George W. 
Bush Yönetimi’ne müteakip göreve gelen Barack Obama Yönetimi’nin politikalarını ele almaktadır.  Obama 
Yönetimi, Amerikan dış politikasını revizyona tabi tutmuş, yumuşak güç uygulamalarına dış politikada 
yeniden ağırlık vermeye başlamıştır. 2010’lu yılların ilk yarısında ABD’nin enerji alanında uyguladığı dış 
politikada bu yönde atılan adımlar olarak yorumlanmıştır (Klare, 2015). 

1970’li yıllardan itibaren, petro-devletler olarak da nitelenen, geniş enerji rezervlerine ve üretim kapasitelerine 
sahip ülkeler, uluslararası enerji piyasasında artan talep doğrultusunda kendilerine birtakım iktisadi avantajlar 
sağlamıştır. XX. yüzyılda pek çok örnekte de gözlemlendiği üzere, enerji ilişkileri karşılıklı bağımlılığın esas 
olduğu yatay yönlü iktisadi bir ilişkiden, süreç içerisinde taraflardan avantajlı olanın diğerine bir nevi baskı 
uyguladığı dikey yönlü siyasi bir ilişkiye dönüşebilmektedir. Klare de çalışmasında ABD’nin 2015 yılında 
enerji piyasasına 2008’e göre %84 daha fazla petrol ve %20 daha fazla doğal gaz arz etmesini, enerji 
ilişkilerinden iktisadi ve ötesinde siyasi avantaj elde eden petro-devletlere karşı atılmış birer adım olarak kabul 
etmiştir (Klare, 2015). Enerji üretiminin arttırılmasına dair atılan bu adımlar ilk etapta ABD’nin kendi iç 
piyasasında artan enerji talebinin karşılanması, diğer bir deyişle bir enerji arz güvenliği politikası olarak da 
yorumlanabilirdi. Ancak üretilen enerji kaynaklarının iç piyasa yerine, başta Rusya-Ukrayna arasındaki doğal 
gaz krizleri ile İran’ın nükleer enerji projelerine yönelik ambargo sonucunda petrol arzı konusunda olumsuz 
etkilenen Avrupa ülkeleri olmak üzere, uluslararası piyasaya yönlendirilmesi, bu politikanın geleneksel enerji 
arz güvenliği anlayışı kapsamında değerlendirilmesini mümkün kılmamaktadır. 2008 ile 2014 verileri 
karşılaştırıldığında ABD, petrol üretimini %71, doğal gaz üretimini ise %27 arttırmıştır. Aynı dönemde 
ABD’de petrol tüketimi %2 oranında azalırken, doğal gaz tüketimi ise %15 oranında artmıştır (BP, 2015). 
2008 ekonomik krizinde ABD’nin Avrupa ülkelerine yönelik petrol ihracatını %19 oranında arttırdığı (BP, 
2009) bilinirken; ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü John Boehner, 2014 itibariyle askıya alınan 24 LNG 
ihracat başvurusunun onaylanarak Rusya-Ukrayna anlaşmazlığı sonucunda doğal gaz krizi yaşayan ülkelere 
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yardım edilmesi gerektiğini belirtmiştir (Boehner, 2014). Tüm bu veriler ışığında ABD’de artan enerji 
üretiminin yerel talebi karşılamaktan öte bir hedefinin olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

ABD’nin 2010’ların ilk yarısında enerji piyasasına yönelik artan müdahalesi, özellikle bu döneme kadar enerji 
piyasasına hâkim ülkeler nazarında, ABD’nin sert gücünün bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. Öte yandan 
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Bulgaristan, Polonya, Romanya, Ukrayna ve diğer eski Doğu Bloğu 
ülkelerinin enerji altyapılarının teknik destek sağlanarak, enerji piyasalarının ise bölgeye yönelik yatırımların 
cazip hale getirilerek desteklenmesine dair açıklamaları, enerji ilişkilerinin diğer tarafında yer alan ülkeler 
nazarında ABD’nin yumuşak gücünü arttırmaktadır. Bu durum, Nye’ın yumuşak gücün “sert güçten daha 
fazla gönüllü yorumcuların ve alıcıların varlığına bağlı” olduğu iddiasıyla da uyum arz etmektedir. 

Enerjinin bir yumuşak güç aracı olarak kullanılmasına verilen diğer bir örnek, ABD’nin enerji kaynaklarının 
değerlendirilmesinde sahip olduğu teknik altyapıdır. Bu örnekte ABD, enerji kaynaklarının daha verimli bir 
şekilde işlenmesine imkân veren teknik bilgisini, teknolojik altyapısı ve sermaye birikimini iktisadi 
gerekçelerden ziyade dış politika tercihleri doğrultusunda bazı ülkelerle paylaşırken, bazı ülkelerden özellikle 
sakınmaktadır. ABD’nin Rusya’nın etki alanına girebilecek Doğu Avrupa ülkelerine doğal gaz, yine Rusya ve 
Çin Halk Cumhuriyeti ile etki mücadelesi içerisinde olduğu Pakistan ve Hindistan’a (Tatar & Şadan, 2015) 
ise nükleer enerji konularında sağlamış olduğu destek, ABD’nin bu ülkeler nazarındaki yumuşak gücünü 
arttırmaktadır. 

Enerjiyi bir yumuşak güç aracı olarak dış politikada kullanabilmesi, temelde ABD’nin kendi enerji 
rezervlerine, enerji alanında gerçekleştirilen teknik ilerlemede sahip olduğu başat role ve bir yandan bu altyapı 
sonucu ortaya çıkarken bir yandan da bu yapının devamını sağlayan sermaye birikimine dayanmaktadır. 
Ancak ABD’nin sahip olduğu bu özgün konum, enerjinin yumuşak gücün bir dış politika aracı olarak 
kullanılmasının şartı değildir. Nitekim ABD’nin sahip olduğu bu üç unsurun hiçbirine sahip olmayan ülkeler 
de coğrafi ve siyasi konumlarını kullanmak suretiyle, bölgelerinde kurmuş oldukları enerji ilişkilerini 
araçsallaştırarak kendi yumuşak güç kapasitelerini arttırabilmektedir. Bu noktada, ABD’nin sahip olduğu 
enerji rezervlerine, teknik altyapıya ve sermaye birikimine sahip olmayan Türkiye gibi devletlerin dış 
politikasında geliştirmiş olduğu enerji stratejisi incelenmesi gereken diğer örnekleri oluşturmaktadır.  

Türkiye’nin Enerji Stratejisi, ülkenin Soğuk Savaş Döneminde sıkça vurgu yapılan doğal ancak nispeten pasif 
köprü konumunu ABD, AB ve Rusya’nın etkin olduğu küresel ve bölgesel politikalar göz önünde 
bulundurarak enerji alanında gerçekleştirilecek işbirlikleriyle Türkiye’ye bölgesinde daha etkin bir rol verecek 
enerji merkezine dönüştürmeyi hedeflemiştir. Bu hedefleri gerçekleştirme yolunda başarıyla atılan ilk adım 
Merkezi Asya ve Güney Kafkasya ülkeleri ile sahip olunan kültürel paydanın ABD’den sağlanan iktisadi 
destekle ile birleştirilmesiyle atılabilmiştir. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattı projelerinin 
tamamlanmasında vücut bulan bu başarı Türkiye ve bölge ülkelerini Hazar Havzası’nın enerji kaynaklarını 
Avrupa’ya ulaştırma yolunda daha kapsamlı işbirliklerinin gerçekleştirilebilmesi için motive ederken bölgenin 
egemen enerji merkezi Rusya’nın da harekete geçmesine neden olmuştur. Ancak Türkiye ve enerji merkezi 
olma yolunda enerji arz etmeyi planladığı ülkelerin Rus enerji kaynaklarına aşırı derecede bağımlı olması, 
Rusya ve Türkiye arasında enerji merkezi olma çerçevesinde açık bir çekişmenin ortaya çıkmasını 
engellemiştir. Öte yandan ikame edilemeyen bir enerji kaynağının sevk edilmesinde Türkiye’nin “Kuzey-
Güney” ve “Doğu-Batı” güzergâhlarında sahip olduğu coğrafi konumdan Rusya’nın da yararlanabilecek 
olması, muhtemel bir çekişmeyi engelleyen bir diğer faktör olmuştur. 
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Türk dış politikası uluslararası dinamiklerin oldukça hızlı ve yaygın bir şekilde değiştiği Soğuk Savaş sonrası 
dönemde özellikle bölgesel politikalar seviyesinde yeniden değerlendirmelerde bulunarak mevcut değişime 
ayak uydurmaya çalışmıştır. Yakın dönem Türk dış politikasını kapsayan bu uyum sürecinde Türkiye’nin 
bölgesel etkinliğini arttırma, diğer bir deyişle bölgesel bir güç olma yolunda başvurduğu dış politika 
stratejilerden biri de enerji alanında gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin gelişmeye devam eden iktisadi kapasitesi 
ve farklı alanlarda gerçekleştirilen hamlelerle genişletilmeye çalışılan siyasi etki alanı ölçüsünde hazırlanan bu 
stratejiler sonucunda atılan adımlar, genel olarak, Türkiye’nin küresel enerji denklemi içerisindeki 
etkinlik/edilgenlik seviyesi de hesaba katılarak gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Dış politikada enerjiyi ana 
konulardan biri haline getiren bu anlayış, somut olarak, Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından Ocak 2011’de 
yayımlanan “Türkiye’nin Enerji Stratejisi Belgesi” ile kamuoyuna da sunulmuştur (T.C. Dışişleri Bakanlığı 
Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, 2011). Bu stratejide dikkat çeken husus, Türk dış 
politikasında enerjinin bölgesel güç olma yolunda bir araç olarak kullanılırken, bu kullanımın daha çok 
yumuşak güç unsurları ekseninde olduğunun vurgulanmasıdır. Nitekim Türkiye enerji boru hattı projelerinde 
yer alacak ülke sayısının arttırma eğilimi göstererek, projelere yumuşak gücünü geliştirme noktasında atfettiği 
fonksiyonel anlamı pekiştirmektedir. 

Soğuk Savaş Döneminde etkin bir güç olmadığı Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Merkezi Asya bölgelerinde 
Türkiye’nin dış politika girişimleri, bu ülkelerle ilk etapta kurulacak olumlu iktisadi ve siyasi işbirliklerine 
yönelik gerçekleşmiştir. Uluslararası alanda dikkate değer miktarda bir hidrokarbon enerji kaynağına sahip 
olmayan Türkiye’nin bu tutumu, dış politikası içerisinde enerjiyi konumlandırmasına da yansımıştır. Nitekim 
Türkiye enerjiyi küresel politikalarda söz sahibi olma yolunda kullanabileceği bir sert güç aracından ziyade 
bölgesel düzeyde güç olma yolunda kullanabileceği bir yumuşak güç unsuru olarak ele almıştır. Bu bağlamda 
Türkiye’nin, hidrokarbon enerji kaynakları zengin Orta Doğu ve Hazar Havzası ülkelerinin enerji arzı ile 
enerji tüketimi düzenli olarak artan AB üyesi ülkelerinin talebini bir araya getirme doğrultusunda kendisini 
enerji terminali haline getirecek projeler ürettiği ya da bu türden uluslararası projeleri desteklediği; yine bu 
projelerin gerçekleştirilmesi için yumuşak güç unsurlarını kullandığı görülmektedir. 

Sonuç 

Bir ülkenin enerjiye ne oranda sahip olduğu, enerjiyi ne amaçla ve ne oranda kullanmak istediği, enerji 
politikasında yer alan ya da yer alması muhtemel diğer aktörlere ne gibi roller biçtiği, enerjinin ne tür bir ilişki 
türü olarak tanımlanabileceğini belirlemektedir. Enerji bir boyutuyla, devletler tarafından sadece yerel talebin 
karşılanması noktasında bir güvenlik meselesi olarak incelenebilmektedir. Öte yandan enerjinin bir başka 
boyutu, yerel enerji talebinin karşılanmasının ötesinde, çeşitli düzeylerdeki uluslararası ilişkiler aktörlerinin dış 
politika amaçları doğrultusunda kullanılarak, güç ekseninde de ele alınabilmesini mümkün kılmaktadır. 
Enerji aynı zamanda hem sert güç hem de yumuşak güç aracı olarak kullanılabileceği gibi, yine bu aktörlerin 
kendi kapasiteleri ve tercihleri doğrultusunda, güç türlerinden sadece birinin aracı olarak da ele 
alınabilmektedir. 

Çalışmada gerçekleştirilen kavramsal değerlendirme neticesinde “yumuşak güç” kavramının uluslararası 
ilişkiler literatüründe “istenilen sonuçlara ulaşmak için “etki” yaratabilecek bir “kapasite” unsuru” olarak ele 
alındığı görülmüştür. Bu teorik çerçeveden hareketle, enerji kaynaklarının da dış politika amaçlarına ulaşma 
noktasında “etki” yaratabilecek bir araç olarak kullanılabilirliği Amerikan ve Türk dış politikası örnekleri 
çerçevesinde ele alınmıştır. Ancak bu noktada enerji alanında sahip olunan farklı “kapasitelerin” farklı 
“etkiler” yaratabildiği anlaşılmıştır. Nitekim enerji kaynakları, bu kaynaklara veya bu kaynakların iletim 
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hatları üzerinde stratejik bir konuma sahip, dolayısıyla enerji kapasitesi yüksek olan aktörlerin öncelikle sert 
güç olmak üzere yumuşak güç kapasitelerini de geliştirebildikleri görülmüştür. Bununla birlikte kendi enerji 
kapasitesi düşük ancak enerji kaynaklarının iletiminde başarılı bir şekilde rol alan ülkelerin küresel enerji 
piyasasında yer alan diğer aktörler nazarındaki yumuşak gücünü de olumlu etkileyebilecek bir unsur olduğu 
görülmüştür. 
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5 
THE FUTURE SCENARIOS OF THE EUROPEAN UNION 
IN THE SHADOW OF ONGOING CRISES  

KRİZLERİN GÖLGESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN 
GELECEK SENARYOLARI 

Ebru Oğurlu (European University of Lefke) 

Abstract 

The European Union (EU) which was institutionalised on the basis of regional integration, peace and development has been 
moving towards disintegration as the result of a series of recent crises. The process started with the constitutional crisis in 2005, 
continued with the security crises following the terrorist attacks in some of the member states during different time periods and 
accelerated with the Euro crisis which has become an acute problem for the EU after the emergence of the US-led financial crisis 
in 2008. Series of crises have been continuing with the refugee crisis which has emerged after the Syrian civil war in 2011. This 
process has reached to a peak with Brexit which, as a direct outcome of all those developments, represents another crisis within the 
EU. Overall, the EU has been in an existential crisis. This paper discusses the future scenarios of the EU within the framework 
of the Euro crisis and the refugee crisis. After briefly explaining each scenario presented in the White Paper on the Future of 
Europe - Reflections and scenarios for the EU27 by 2025 which was published by the European Commission on 1 March 2017, 
the paper argues that the third scenario, i.e. Those Who Want More Do More, seems as the most probable one in order to 
continue integration in these fields without damaging the letter and spirit of the Europe integration. 

Key Words: European Union, Euro Crisis, Refugee Crisis 

Giriş 

İkinci Dünya Savaşı’nın ertesinde bölgesel barış, ekonomik gelişme ve kalkınma amaçlarıyla dünyanın en 
önemli entegrasyon projelerinden birini temsilen oluşturulan Avrupa Birliği (AB) bugün itibariyle en sancılı 
dönemlerinden birini yaşamaktadır. 2005 yılındaki Anayasa krizi ile başlayan bu süreç farklı üye ülkelerde 
farklı dönemlerde gerçekleştirilen terör saldırıları neticesinde oluşan güvenlik krizi, 2008 yılından itibaren 
ABD menşeli küresel finansal krizin Birlik üyelerini de etkilemesi ile ortaya çıkan ve yıllar içinde akutlaşan 
Avro krizi, 2011 yılında Suriye iç savaşının bir sonucu olarak gözlenen ve Schengen kazanımlarını tehdit 
edecek şekilde ilerleyen mülteci krizi ile devam etmiş ve tüm bu krizlerin doğal bir neticesi olarak da kabul 
edilen ancak kendi başına bambaşka bir krizi simgeleyen Brexit ile bir kırılma noktasına gelmiştir. Son on 
yılda farklı alanlarda kendini hissettiren bu krizler silsilesi dayanışma, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan 
hakları ve özgürlükleri gibi AB’nin kuruluş ve varoluş ilkelerini tehlikeye atmaktadır. Daha da önemlisi, 
sürekli olarak krizlerle mücadele etmek ve reform arayışı içinde olmak hem Birliğin meşruiyetini zayıflatmakta 
hem de Birliğe olan kamuoyu desteğini ve güvenini azaltmaktadır. 1 Mart 2017 tarihinde Avrupa Komisyonu 



THE FUTURE SCENARIOS OF THE EUROPEAN UNION IN THE SHADOW OF ONGOING CRISES  
KRİZLERİN GÖLGESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN GELECEK SENARYOLARI 
Ebru Oğurlu (European University of Lefke) 

 74 

tarafından yayınlanan Beyaz Kitap:  Avrupa’nın Geleceği - 2025 Öncesi AB27 İçin Düşünceler ve Senaryolar1 
başlıklı doküman AB ile ilgili mevcut endişelere bir yanıt niteliğindedir. Üye ülkelerin bir Birlik olarak birlikte 
ilerleyecekleri ortak taahhüdüne dayanan Beyaz Kitap, 2025 yılına kadar AB’nin alabileceği farklı gelecek 
senaryolarını tartışmaktadır. Bu çalışmada ise Avrupa Komisyonu tarafından genel anlamda sunulan gelecek 
senaryoları Avro ve mülteci krizleri çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde AB’de son 
zamanların en sorunlu alanları olarak ortaya çıkan Avro ve mülteci krizleri genel hatlarıyla anlatılmıştır. İkinci 
bölümde krizler karşısında tehlikeye giren bütünleşmenin devamının sağlanabilmesi adına geliştirilen 
farklılaştırılmış bütünleşme modelleri ile ilgili bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde, bu bütünleşme modellerine 
atıfla Avrupa Komisyonu tarafından önerilen gelecek senaryoları incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise her bir 
senaryonun adı geçen kriz alanlarındaki gerçekleşme olasılıkları tartışılmıştır. Çalışma genel bir 
değerlendirmeyle sonlandırılmıştır. 

Avrupa Birliği’nin En Güncel Kriz Bölgeleri: Avro ve Schengen 

21. yüzyıla büyük başarılarla ve kapsamlı bir dönüşüm geçirerek giren Avrupa Birliği (AB) bütünleşme 
alanında gösterdiği başarıları gereken kurumsal dönüşümle destekleyemediği için kısa sürede kendi içinde yeni 
sorunları biriktirerek çoğaltan bir yapı haline gelmiştir. 2005 yılında anayasallaşma sürecinin Fransa ve 
Hollanda’daki referandumlarda reddedilmesiyle başlayan siyasi kriz zaman içinde çok boyutlu bir varoluş 
mücadelesine dönüşmüştür. AB, bugün itibariyle, ortak para birimi ve ortak sınır uygulaması gibi temel 
kazanımlarını ve dayanışma gibi temel değerlerini ciddi anlamda sorgulatan ve Birliğin geleceğini tehlikeye 
atan iki önemli sorunla karşı karşıyadır. Sorunlardan ilki 2008 yılından itibaren ABD menşeli küresel finansal 
krizin AB ülkelerini de etkilemesi ile tetiklenen Avro krizidir. Diğer sorun ise 2011 yılında Suriye iç 
savaşından sonra bölgedeki karışıklık ve güvensizlikten kaçarak Avrupa’ya yönelen göç dalgaları neticesinde 
gözlenen ve Avrupa için aynı zamanda bir güvenlik tehdidine dönüşen mülteci krizidir. 

2008-2009 yıllarında Yunanistan’da başlayan ancak yavaş büyüme ve artan işsizlik ile birlikte etkileri iyice 
artan borç krizi tüm Avrupa’nın ekonomik ve finansal istikrarına bir tehdit oluşturmuştur (European 
Commission, 2009). Söz konusu sorunlar Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) üyelerinin bazılarındaki yapısal 
ve kurumsal aksaklıkları da ortaya çıkarmıştır (Masuch, Moshammer and Pierluigi, 2016: 4). Bu borç krizinin 
İrlanda, İspanya, İtalya ve Portekiz gibi Avro bölgesi içindeki diğer ülkelere de sıçrama tehlikesi Avro 
bütünleşmesi ile ilgili endişeleri artırmış; çözüm konusunda üye ülkelerin en başlardaki uzlaşmaz tutumu ve 
ortak önlemlerin uygulanması konusundaki isteksizlikleri EPB’nin dağılması tartışmalarına kadar uzanmıştır. 

Avro krizinin sebebi aslında AB’nin bütünleşme modelinde gözlenen “ekonomik bütünleşme/siyasi 
parçalanmışlık” ikileminde (Öniş ve Kutlay, 2012: 3-22) yatmaktadır. 1999 yılında tek para birimi 
kullanmaya başlayan üye ülkeler arasındaki ekonomik bütünleşme derinlik kazanmış ve Avro bölgesi ülkeleri 
arasında karmaşık bir ekonomik ve finansal bütünleşme ortaya çıkmıştır. Avro bölgesinin inşası ile birlikte üye 
ülkeler para politikası ile ilgili her türlü yetkilerini ve tasarruf haklarını ulus-üstü seviyeye devrederken maliye 
politikasına ilişkin pek çok alanda yetkilerini kullanmaya devam etmişlerdir (Öniş ve Kutlay, 2012: 6-7). Para 
politikası ve maliye politikası arasındaki makasın açılmasıyla kendisini derinden hissettiren Avro krizinin 
ekonomik etkilerinin yanında siyasi ve psikolojik bazı etkileri de söz konudur. Esasında Avro bölgesi 
kapsamında bir ekonomik bütünleşmeye giden ve ortak para birimini kullanan oluşumların başarılı olabilmesi 
için bu ekonomik bütünleşmeyi destekleyecek siyasi bütünleşme sürecine de girilmesi gerekmektedir. Aksi 

                                                
1 Yazının kalan kısmında Beyaz Kitap olarak adlandırılacaktır. 
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halde, ileri derecede siyasi bütünleşme mekanizmaları ve enstrümanlarıyla desteklenmeyen ekonomik 
bütünleşme girişimlerinin başarı ihtimali çok düşüktür (Öniş ve Kutlay, 2012: 8). Ancak AB içinde, Avro 
bölgesi ülkeleri derin bir ekonomik ve finansal bütünleşme süreci içinde olmalarına rağmen siyaseten ulus-
devletlerin hâkim olduğu bir yapı söz konusudur. Bu siyasi bütünleşmeyi ileri seviyeye çıkarabilecek girişimler 
ulus-devletler ve onların halkları tarafından reddedilmektedir. Pratikte gözlenen bu sorun, Avro bölgesi 
açılımlarını destekleyecek şekilde, bu alanla doğrudan ilgili konulardaki bütünleşmeyi tamamlayacak ancak 
aynı zamanda federal Avrupa çağrışımlarını bertaraf edebilecek bütünleşme aşamaları ile çözülebilecektir. 

AB, bir taraftan Avro krizi ile uğraşırken diğer taraftan 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşının tetiklediği 
olaylar neticesinde bölgede yaşanan kaos ve karmaşanın bir sonucu olarak daha önce görmediği derecede 
büyük bir göç akını ile karşı karşıya kalmıştır. Bu göç akını Avro krizi ile benzer nitelikteki mülteci krizini 
doğurmuştur. Schengen bölgesinde ortak olarak kullanılan serbest dolaşım hakkı dış sınırların kontrolü 
konusunda ortak bir uluslar-üstü yükümlülükle dengelenmemiştir. Bilakis dış sınırların kontrolü hala üye 
ülkelerin elindedir (Angelis, 2017: 292). Diğer taraftan iç sınırlardaki kontrollerin azaltılması ve bu 
uygulamanın sağlıklı ve etkili şekilde sürdürülebilmesi komşu ülkelerin birbirine güvenini gerektirmektedir. 
Ancak söz konusu güven ulusal güvenlikleri ilgilendiren böyle bir konuda oldukça düşük seviyededir. Bu 
sebeple Schengen bölgesinden ve sisteminden sorumlu üst bir otorite yokluğunda iç sınırların kapatılması hala 
sıkça başvurulan bir uygulama olarak ortaya çıkmaktadır (Angelis, 2017: 292). Bu çerçevede, son gözlenen 
mülteci akınları ile AB içinde dış sınırların kontrolü, mültecilerin kabulü ve AB üyesi ülkeler arasında adilce 
paylaşılması konularında ciddi tartışmalar yaşanmaktadır. Üye ülkeler arasındaki farklı görüşler sebebiyle 
Birlik seviyesindeki yasal ve kurumsal düzenlemelerinin de yetersiz kalması mülteci sorununu Avrupa 
güvenliği için bir tehdite dönüştürmüştür. Bu derece büyük bir mülteci akını karşısında mevcut Dublin 
Sözleşmesi’ni adaletsiz ve sürdürülemez bulduğunu açıklayan Birlik üyeleri daha adil bir çözüm için gerekli 
olan yetki transferi konusunda ise isteksiz davranmaktadır. Esasında siyasi anlaşmazlık neticesinde gözlenen 
bu anlaşmazlık ortamı hem Birlik ruhunu zedelemekte hem de Schengen sistemini dağılma noktasına 
getirmektedir (Avbelj, 2017: 10).  

Farklılaştırılmış Bütünleşme Modelleri 

Gerek yukarıdaki bölümde kısaca anlatılan Avro ve mülteci krizleri gerekse son on yıldır AB’nin mücadele 
ettiği diğer krizler Birliğin geleceği ile ilgili endişeleri artırmıştır. Ancak bütünleşmesinin kurucularından Jean 
Monnet’in anılarında belirttiği gibi “Avrupa [bütünleşmesi] krizlerin içinden geçerek oluşturulacak ve krizlere 
bulunan çözümlerin toplamından ibaret olacaktır” (Monnet, 1978: 46). Diğer bir ifadeyle krizler karşısında 
bulunan çözümler neticesinde farklı bir şekil kazansa da bütünleşme varlığını devam ettirecektir. AB bugün 
itibariyle, bir yol ayrımına gelmiştir. Ya üye ülkeler, aralarındaki siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel farklılıklar 
nedeniyle, minimalist kararlar almaya yönelecek ya da daha fazla bütünleşmek isteyen üye ülkelerin bu yönde 
ilerlemelerine izin verilerek bütünleşme devam ettirilecektir (Calingaert, 1996: 87). Bu noktada öne çıkan 
çözümlerden biri üye ülkelere bütünleşme sürecine uyum konusunda hız, süre ve konu serbestisi tanıyan 
“esneklik” kavramına dayanarak oluşturulan farklılaştırılmış bütünleşme modelleridir.  

Esneklik; AB üyeleri arasındaki ekonomik, sosyo-kültürel ve siyasi farklılıklara referansla AB bünyesindeki 
heterojenliği uyumlaştırmaya çalışan bir kavramdır (Dağdemir, 2001: 22-23). Roma Antlaşması’ndan beridir 
AB müktesebatında yer alan esneklik kavramı, Maastricht Antlaşması ile daha geniş bir uygulama alanı 
bulmuş, Amsterdam Antlaşması ile kurumsallaşmış ve Lizbon Antlaşması ile yeni bir boyut kazanmıştır. 
Esneklik kavramının verdiği olanaklar neticesinde geliştirilen farklılaştırılmış bütünleşme modelleri “belirli bir 
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grup üye ülkenin seçilmiş politika alanlarında ilerlemesi ve [bazı modellerde] bu kapsamın ileriki aşamalarda 
tüm üyeleri içerecek şekilde genişletilmesi” (Pirozzi, Tortola, and Vai, 2017: 3) varsayımına dayanmaktadır. 
Bu modeller vasıtasıyla bütünleşme sürecine uyum konusunda üyelere hız ve süre serbestisi sağlanabilmekte 
hatta bazı üye ülkelere sürecin kimi uygulamalarını benimsememe keyfiyeti tanınabilmektedir (Dağdemir, 
2001: 29). Böylece üye ülkeler homojen veya monolitik bir bütünleşme fikrinden saparak ortak politikalarda 
farklı hak ve yükümlülüklere sahip olma hakkı kazanarak yola devam edebilmektedir (Eren, 2014: 368). 
Farklılaştırılmış bütünleşme, bütünleşmenin kapsamının sadece daha ileri gitmek isteyen üye ülkeler arasında 
genişletileceği varsayımına dayandığı için bir taraftan bütünleşmeyi kolaylaştırmaktadır. Diğer taraftan ise üye 
ülkelere belirli bir özgürlük alanı tanıyarak siyasi geleceği karmaşıklaştırmaktadır. Bazı ülkelere belirli 
alanlarda geçici olarak başlayan ancak zamanla daimi nitelik kazanan ayrıcalıklar tanıyarak antlaşmaların 
lafzına ve ruhuna zarar vermektedir (Pirozzi, Tortola and Vai, 2017: 4-5). Ancak farklılaştırılmış bütünleşme 
modelleri hem Birliğin yasal yapısına uygunluğu hem de bütünleşme dışında kalan üyelere de bir şekilde 
sürece dahil olma imkanı tanıması bakımında yasal ve kurumsal olarak meşru kabul edilen pratiklerdir 
(Pirozzi, Tortola and Vai, 2017: 7). Bu kapsamda, farklılaştırılmış bütünleşme modelleri, bütünleşmenin 
ivme kaybettiği veya tehlikeye düştüğü durumlarda Birliğin geleceğini tehlikeye atmamak için uzun 
zamanlardan beridir başvurulan bir yöntemdir.  

Avrupa Komisyonu tarafından 1 Mart 2017 tarihinde yayınlanan Beyaz Kitap başlıklı dokümanda yer alan 
gelecek senaryoları literatürde sıklıkla tartışılan farklılaştırılmış bütünleşme modellerine dayanmaktadır. Bu 
çerçevede, söz konusu senaryoların analizinin yapılabilmesi için öncelikle bu senaryoların alt yapısını 
oluşturan farklılaştırılmış bütünleşme modellerinin temel ilkelerinin ve varsayımlarının anlaşılması faydalı 
olacaktır. Bu modellerin teorik alt yapısı sayılabilecek en eski çalışmalardan biri Alexander C-G. Stubb’a aittir 
(Stubb, 1996: 283-295). Stubb, çalışmasında farklılaştırılmış bütünleşme modellerinin içerik ve şekil 
arasındaki ayrıma referansla tartışılması gerektiğini savunmaktadır. Bu anlayışa göre, çok farklı modellerden 
bahsetmek mümkün olsa da bu çalışmada süre, yer ve konu değişkenlerine bağlı olarak esnekliğin üç farklı 
versiyonunu temsil eden çok-vitesli Avrupa, değişken geometrili Avrupa ve à la carte Avrupa modelleri esas 
alınacaktır (Stubb, 1996: 284-289). 

Çok Vitesli Avrupa 

Tüm üyelerin paylaştığı ve uygulamak amacında olduğu ortak politikalar üzerine oturan monolitik bir 
bütünleşmeyi hedefleyen çok vitesli Avrupa modelinde değişken süredir. Buna göre, üye ülkelerin söz konusu 
monolitik bütünleşmeye ulaşma yolunda izleyecekleri tempoda farklılıklar mümkün olabilmektedir (Eren, 
2014: 369). Bütünleşmenin bazı alanlarda daha hızlı ilerlemesini arzulayan ve buna gücü yeten üyelerin başını 
çektiği merkez ile bu merkezi takip eden ve kısa sürede merkeze yetişeceğine inanılan çevre ülkeler mevcuttur. 
Aynı politikaları ve faaliyetleri benimseyen bu iki farklı grup nihai aşamada ortak noktada buluşacaklardır. Bu 
sebeple merkez ve çevre arasındaki fark uygulamada değil aynı uygulamanın farklı sürelerde gerçekleştirilmiş 
olmasındadır. Diğer bir ifadeyle, uygulama esnasında üye ülkeler arasında senkronizasyon aranmamaktadır 
(Eren, 2014: 369). Diğerlerine göre daha geride olan ülkelere yavaş hareket etme hakkı tanınsa da kendilerine 
tanınan geçiş süresi sonunda bu ülkelerin de ortak amaca ve hedefe yönelik ortak politikaları uygulaması 
esastır. Bu kapsamda, çok vitesli Avrupa, Birlik değerlerini önemseyen, müktesebatı muhafaza eden ve üyeler 
arasındaki dayanışma ruhunu koruyan bir modeldir (Stubb, 287; Dağdemir, 2001: 24). 



VOLUME 24 CURRENT DEBATES IN IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  RREELLAATTIIOONNSS  &&  LLAAWW  
Övgü Kalkan Küçüksolak & Abdullah Muhsin Yıldız	

	

	 77 

Değişken Geometrili Avrupa 

Merkez ve çevre ayrımına dayanan değişken geometrili Avrupa modelinin değişkeni üye ülkelerin bütünleşme 
içinde bulundukları yerlerdir (Dağdemir, 2001: 24). Monolitik bir bütünleşmeyi hedeflemeyen bu modele 
göre, ortak yükümlülük ve ödevler içeren ekonomik veya politik alanlardaki bütünleşmeler, ülkelerin coğrafi 
konumlarına göre şekillenecektir (Eren, 2014: 369). Merkez (çekirdek) ülkeler ile daha gevşek bir 
bütünleşmeyi tercih eden çevre ülkeler arasında var olan ayrım kalıcı ve geri döndürülmezdir. Bu sebeple 
değişken geometrili Avrupa, bütünleşmeden ziyade farklılıkları kurumsallaştırmaktadır. Bu bütünleşme 
modeline göre Avrupa’nın siyasi, ekonomik ve kültürel farklılığı içinde ortak amaçlar ve ortak hedeflerle 
ulaşılabilecek yekpare bir bütünleşme modeli imkânsızdır. Bunun yerine Birlik farklı coğrafyalardaki ülkelerin 
farklı seviyelerde bütünleştiği kümeler etrafında şekillenmektedir. Üyelerin bütünleşmeye katılım düzeyleri 
farklılık göstermektedir. Bu modele göre üyeler arasında ulaşılması hedeflenen ortak bir politika olmayacağı 
için ortak bir müktesebattan ve üyeler arasında dayanışmadan söz etmek mümkün değildir (Stubb, 1996: 
287). 

À la Carte Avrupa 

Üye ülkelere AB’nin ortak amaçları ve politikaları arasından seçim yapma ve o alanda bütünleşmeye katılma 
hakkı tanıyan à la carte Avrupa modelinde değişken konu veya politika alanlarıdır (Stubb, 1996: 288). 
Ülkelerin herhangi bir süre veya mekân kısıtlamasına tabi olmadan konu bazında farklı düzeylerde 
bütünleşmesini öngörmektedir. Üyeler, tıpkı bir menüden seçer gibi yer almak istedikleri politika, program ve 
amaçlarını ve sorumlu olacakları bütünleşme düzeyinin sınırlarını ve yükümlülüklerini kendileri 
belirlemektedir (Ülger, 2014: 124). Böylece istemedikleri alanlardaki Birlik seviyesindeki bütünleşme hızını 
yavaşlatmaları veya tamamen durdurmaları mümkün olmayacaktır (Eren, 2014: 370). Ancak üyelerin asgari 
düzeyde de olsa ortak amaçlar üzerinde uzlaşması beklenmektedir. Aksi halde bütünleşme sürecini tamamen 
ortadan kaldırabilecek bir modeldir. 

Farklılaştırılmış Bütünleşme Modellerin Karşılaştırılması 

Yukarıdaki tanımlamalara göre, çok vitesli ve à la carte Avrupa modelleri iki uç modeli temsil etmektedir. 
Değişken geometrili Avrupa modeli ise orta yolu bulmaya çalışan bir bütünleşme modelidir. Uygulama 
kolaylığı, çoklu fayda ve etkinlik ve çoklu işlevsellik (her alanda kullanılabilme) özellikleri dikkate alındığında 
ortak amaçlar bütününü de yansıtan “çok vitesli Avrupa” modeli diğer modellere göre daha avantajlı 
gözükmektedir. Böylece, AB’nin uluslar-üstü (supranasyonal) özelliği korunacak, ortak politikalara katılım, 
sadece zaman unsuruna bağlı olarak değişecektir. Bu kapsamda çok vitesli Avrupa müktesebata en bağlı ve 
Birlik yapısı dışında gerçekleşebilecek bütünleşme modellerine karşı çıkan bir yapıdır. Topluluk müktesebatı 
çerçevesinde gerçekleşen ve uluslar-üstü bir nitelik taşıyan çok vitesli Avrupa modeli için en uygun örnek yeni 
üye olacak ülkelerle imzalanan katılım antlaşmalarıdır. Antlaşmalarla öngörülen geçiş süreleri veya geçici 
sapmalar bu ülkelere bütünleşmenin ortak hedeflerine ulaşabilmesi için geçici olmak koşuluyla bazı koruyucu 
önlemler sunmaktır. Buna göre, yeni üye ülkeler de kendilerini müktesebat içinde kalmak koşuluyla bir 
takvim ve o takvime göre ulaşılması gereken ortak nihai hedeflerle bağlamaktadır.  

Değişken geometrili Avrupa ile à la carte Avrupa modellerinde ise belli politikaları seçen ve seçmeyen üyeler 
arasında farklı bütünleşme blokları oluşması kaçınılmazdır. Bloklar arasında geçişkenlik öngörülmediği için 
daha üst bütünleşme seviyelerine ulaşan gelişmiş ülkelerle, daha düşük bütünleşme seviyesinde bulunan 
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görece az gelişmiş ülkelerden oluşan en az iki Topluluk oluşacaktır. Söz konusu farklılaşma ülke bazında 
önleyici, dışlayıcı ve en önemlisi kalıcı etkiler yaratacağı ve ülkeleri birbirinden ayrıştıracağı için aslında her iki 
model de AB’nin kuruluş felsefesine ve ruhuna aykırı modellerdir (Stubb, 1996: 288-89; Eren, 2014: 370-
371). 

Müktesebatın dışında gelişen ve hem uluslar-üstü hem de hükümetler-arası niteliğe sahip olabilen değişken 
geometrili Avrupa modelinin uygulandığı alanların başında farklı bir bütünleşme kümesi oluşturan ve bu 
kümeyi oluşturan üyelerin aralarında daha da derinleştirilmiş bir bütünleşmeyi hedeflediği Schengen sistemi 
gelmektedir. Tamamen hükümetler-arası nitelikte olan ve hem müktesebat çerçevesinde hem de müktesebat 
dışında gerçekleştirilebilen à la carte Avrupa bütünleşmesinin en geçerli örnekleri ise İrlanda ve Finlandiya’nın 
ortak savunma politikası, Danimarka’nın bu alanlara ek olarak vatandaşlık uygulamalarının da dışında 
kalmayı seçmiş olmasıdır (Stubb, 1996: 286).  

Bu örneklerden de anlaşılabileceği gibi farklılaştırılmış bütünleşme modelleri mevcut şartlar altında AB’nin 
farklı politika alanlarında uygulanan modellerdir. Hatta bu modeller Mart 2017 tarihinde Komisyon 
tarafından hazırlanan ve Birliğin geleceği ile ilgili farklı modellerin yer aldığı Beyaz Kitap’ın da çıkış noktasını 
oluşturmaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından 1 Mart 2017 tarihinde yayınlanan Beyaz Kitap İngiltere’nin 
Birlikten ayrılışını takiben 27 üyeli bir AB’nin nasıl bir şekil kazanabileceği konusundaki farklı bütünleşme 
senaryolarını kapsamaktadır. Bu çalışmada söz konusu senaryolar Avro krizi ve mülteci krizi bağlamında 
incelenmeye çalışılmıştır. İlerideki bölümlerde, Beyaz Kitap’ta yer alan beş senaryo, Ekonomik ve Parasal 
Birlik kapsamındaki Avro krizine ve Schengen, göç ve güvenlik alanları kapsamındaki mülteci krizine 
doğrudan atıfla, kısaca tanıtıldıktan sonra bu senaryoların söz konusu kriz alanları için uygulanma ihtimalleri 
tartışılacaktır. 

Beyaz Kitap:  Avrupa’nın Geleceği - 2025 Öncesi AB27 İçin Düşünceler ve Senaryolar 

Beyaz Kitap, Birleşik Krallık’ın üyelikten ayrılmasından sonra 27 üye ülkenin bir Birlik olarak yola devam 
edecekleri varsayımına dayanmakta; kapsamları ve öncelikleri değişen, kısmi veya kolektif bir sıçramaya kadar 
değişkenlik gösteren beş farklı senaryoyu içermektedir (European Commission, 2017b: 15). Birlik üyeleri 
AB’nin bugün karşılaşılan sorunlarla mücadele etmek için en iyi çözüm olmaya devam ettiğini kabul etmekte; 
ancak Birlik içinde, bir önceki bölümde tartışılan, farklılaştırılmış bütünleşme modellerine izin verilmesinin 
Birliğin hareket kapasitesini artıracağı görüşünü dile getirmektedir. Tüm senaryoların ortak noktası, 
Monnet’in sözlerini de hatırlatır bir şekilde, Birliği bir arada tutabilmek için yeni bir vizyon geliştirilmesi 
gerektiği ve bu çerçevede bazı yeni düzenlemelerin ve reformların kaçınılmaz olduğudur. 

Senaryo 1 - Aynı Şekilde Devam: Birinci senaryo, AB’nin özüne ve ruhuna uygun olarak mevcut haliyle 
devam etmesini ve aynı zamanda pozitif reform gündeminin uygulanmasını ve geliştirilmesini 
vurgulamaktadır. Bu kapsamda, AB’nin sorunsuz işleyebilmesi ve yoluna devam edebilmesi üye ülkelerin 
siyasi isteğine ve ortak kararlılığına bağlıdır (Avbelj, 2017: 3; Şahin, 2017: 5). AB kurumları ve üye ülkeler 
ortak bir eylem gündemi takip etmek ve bu gündeme göre AB mevzuatını korumak, öncelikleri gözden 
geçirmek ve güncellemekle yükümlüdür. Temel hedef sorunların ortaya çıktıkça anında çözülmesi ve buna 
göre yeni düzenlemelerin gerek görüldükçe hazırlanması ve kabul edilmesidir (European Commission, 2017b: 
16, Şahin, 2017: 4-5). Birinci senaryonun olumlu yanı ortak bir amaç duygusu ve eylem planı temelinde 
somut sonuçlar vermeyi sürdürüyor olmasıdır. Buna göre önemli konulardaki ortak karara yönelik toplu bir 
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kararlılık, kâğıt üzerinde vaat edilenlerle AB’den beklentiler arasındaki farkın kapatılmasına katkı 
sağlayabilecek bir kazanım olacaktır (European Commission, 2017b: 16).  

Statükonun devamı olarak da tanımlanabilecek birinci senaryo, Tek Pazar’ın güçlendirilmesi ve buna bağlı 
olarak EPB ile Avro bölgesinin işleyişinin geliştirilmesi konularında kademeli olarak bir ilerleme 
öngörmektedir. Schengen, göç ve güvenlik alanlarında dış sınır yönetimleri üye ülkelerin sorumluluğuna 
bırakılmış olmasına rağmen Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Birimi vasıtasıyla dış sınırların yönetiminde de 
kademeli olarak artan bir işbirliği mümkün olabilecektir (Şahin, 2017: 5). Ortak bir sığınma sistemine doğru 
gözlenen ilerleme ve güvenlik alanında geliştirilen koordinasyon bu senaryonun kazanımları olacaktır 
(European Commission, 2017b: 17). Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi halinde sınır yönetiminde sürekli 
iyileştirmelere ihtiyaç duyulacaktır. Aksi halde, bugün de gözlendiği gibi bazı üye ülkeler tarafından 
uygulanan sınır kontrollerinin devam ettirilmesi kaçınılmazdır.  

Senaryo 2 - Sadece Tek Pazar: İkinci senaryoya göre AB’nin varoluş sebebi Tek Pazar’dır. Buna göre, AB 
bütünleşmesinin Tek Pazarın belirli temel özelliklerinin derinleştirilmesine odaklanarak evrilmesi 
öngörülmektedir. Tek Pazar haricindeki konular ikili düzeyde görüşülecek ve ilerlemeler üye ülkelerin istek ve 
kapasitesine bağlı olacaktır (European Commission, 2017b: 18). Bu sebeple AB’den beklentiler ile somut 
sonuçlar arasındaki farkın artması muhtemeldir (European Commission, 2017b: 18-19; Şahin, 2017: 5). Bu 
kapsamda ikinci senaryo mevcut durumda elde edilmiş olan ilerlemeleri ve kazanımları da tehlikeye atabilecek 
şekilde statükonun da gerisinde bir tercihi yansıtmaktadır (Avbelj, 2017: 3). 

Sadece Tek Pazar’a yoğunlaşan ikinci senaryoya göre, EPB alanında ancak sınırlı bir işbirliği mümkün 
olabilecektir. Avro bölgesi ekonomi yönetişimi tamamlanamayacağı için ortak para birimi kırılgan hale 
gelecek, tek para biriminin bütünlüğü riske girecektir. Schengen, göç ve güvenlik alanlarında işbirliği yeterli 
düzeyde gerçekleştirilemeyeceği için tek bir ortak göç veya ortak sığınma politikasının oluşturulması ihtimal 
dışı kalacak ve mülteci krizi ağırlaşacaktır. Bu durumda, yetersiz işbirliği nedeniyle ulusal önlemler bir çare 
olarak kabul edilecek ve sınırlarda sistematik kontroller başlayacaktır (Şahin, 2017: 5).  

Senaryo 3 - Daha Fazlasını İsteyen Daha Fazlasını Yapar: Üçüncü senaryo, AB bünyesinde isteyen üye 
ülkelere daha fazla alanda veya daha kapsamlı şekilde bütünleşme imkânı tanımaktadır. İkinci bölümde 
tartışıldığı gibi, değişken geometrili Avrupa yaklaşımını çağrıştıran bu senaryoya göre, bütünleşme 
kapasitesine ve isteğine sahip gelişmiş üyeler seçilmiş alanlarda engellenmeden yol alabileceklerdir. Bu ülkeler 
açısından beklentiler ile gerçekler arasındaki farklar kapanacaktır (European Commission, 2017b: 20). AB 
içinde bugüne kadar yaşanan bütünleşme sürecinde, Avro ve Schengen bölgelerinde olduğu gibi, belirli 
politika alanlarında aynı amaçlarla hareket eden ve bu ortak amaçlar çevresinde birlikte çalışarak aralarındaki 
bütünleşme aşamasını ilerleten “koalisyon ortakları” hali hazırda mevcuttur. Böylece, üye ülkelerin bir kısmı 
belirli ve sınırlı alanlarda mevcut yasal imkanları kullanarak çok daha yakın işbirliğini gerçekleştirmişlerdir. 
Bu senaryoya göre hali hazırda uygulamaları gözlenen yakın işbirliği alanları artırılarak veya mevcut 
işbirliklerinin kapsamı genişletilerek mevcut bütünleşme daha da ilerletilebilecektir (Şahin, 2017: 6).  

Çok sayıda gönüllüler koalisyonu olarak da düşünülebilen üçüncü senaryonun gerçekleşmesi durumunda, 
Avro bölgesinde vergilendirme ve sosyal standartlar gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeyi seçen üyeler ile 
Schengen, göç ve güvenlik kapsamında güvenlik ve adalet konularında işbirliğini derinleştirecek üyeler 
arasında bütünleşmenin oldukça ileri seviyelere çıkması sağlanacaktır (European Commission, 2017b: 21). 
Ancak isteyen üye ülkelerin işbirliğini ve bütünleşmeyi hangi alanlarda ve ne ölçüde ilerleteceklerine bağlı 
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olarak hem ülkeler arasında hem de politika alanları arasında değişkenlik kaçınılmaz olacağı için (Şahin, 2017: 
6) yeknesak bir bütünleşme modeli ve ideali zayıflayacaktır.  

Senaryo 4 - Daha Az Alanda Daha Etkin Bir AB: Dördüncü senaryoya göre, AB bütünleşmesinin birlikte 
çalışmanın en fazla katma değer yaratacağı alanlara odaklanarak derinleştirilmesi öngörülmektedir (Şahin, 
2017: 6). Buna göre, üye ülkeler tüm dikkat ve enerjisini seçtikleri öncelikli alanlara harcayacaktır. Ancak, 
seçilen sınırlı alanlarda daha hızlı ve daha kararlı hareket edilirken diğer alanlarda AB’nin faaliyetleri durma 
noktasına gelecektir. 

Daha azını daha verimli yapmak ilkesi üzerine kurulu dördüncü senaryonun gerçekleşmesi ve işbirliği alanları 
olarak Avro ve Schengen politikalarının seçilmesi durumunda her iki alanda da çok önemli atılımlar 
gözlenebilecektir. Avro alanının konsolidasyonunu ve istikrarını sağlamak adına ortak politikalar 
oluşturulabilecektir. Schengen, göç ve güvenlik konularında sınır yönetimi, sığınma politikaları ve terörle 
mücadele konusunda daha sistematik bir işbirliği ile sınır kontrolleri tamamen Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik 
Birimi gibi üst otoritelere devredilebilecektir (European Commission, 2017b: 23). Bu durumda, işbirliği için 
seçilen alanlarda beklentiler ve gerçekler arasındaki fark kapanırken diğer alanlarda beklentiler 
karşılanamayacaktır. 

Senaryo 5 – Hep Birlikte Daha Fazla Bütünleşme: Beşinci senaryo AB üyelerinin tüm politika alanlarında 
daha fazlasını yapmak adına tüm güçlerini, kaynaklarını ve yetkilerini paylaşmasını ve böylece bütünleşmenin 
tüm alanlarda derinleştirilmesini öngörmektedir (Şahin, 2017: 7). Neredeyse federal tarzda bir yapılanmayı 
çağrıştıran bu modele göre, tüm üye ülkeler ortak kararların herkes için faydalı olacağı konusunda mutabakata 
varmış ve her alanda daha önce görülmemiş bir şekilde işbirliğini ilerletmeyi kabul etmiştir. Böylece, ortak 
kararlar Avrupa çapında hem daha çabuk alınabilecek hem de daha hızlı bir şekilde uygulamaya konacaktır 
(European Commission, 2017b: 24).  

Çok daha fazla alanda tüm üyeler arasında bir bütünleşmeyi çağrıştıran beşinci senaryonun gerçekleşmesi 
durumunda ekonomik, finansal ve mali birliğe ulaşmak yoluyla EPB mümkün olacaktır. Schengen, göç ve 
güvenlik alanında da sınır yönetimi, sığınma politikaları ve terörle mücadele konularında işbirliği 
sistematikleşecektir. Böylece AB yeknesak bir bütünleşme örneğini temsil edecektir (European Commission, 
2017b: 25). 

Yukarıda açıklanan senaryolardan da anlaşılacağı gibi önümüzdeki yıllarda Avrupa bütünleşmesinin farklı bir 
şekil kazanacağı kaçınılmazdır. Ancak şekli değişse bile üye ülkeler bütünleşmenin devamının temel ilke 
olduğunu AB’nin 60. doğum yılında yayınlamış oldukları Roma Deklarasyonu’nda bir kez daha 
belirtmişlerdir. Buna göre üye ülkeler ortak ilke olarak Birliğin parçalanamaz bir bütünü temsil ettiğini kabul 
etmiştir. Üye ülkelerin ortak amacı ise daha sağlam bir Birlik ve dayanışma ile ortak kurallar çerçevesinde 
Birliği daha sağlam ve daha esnek bir yapıya kavuşturmaktır (Council of the EU, 2017). 
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Tablo 1. Beş Senaryoya Göre EPB ve Schengen-Göç-Güvenlik Politikalarının Genel Görünümü 

Kaynak: European Commission, 2017b: 29; Şahin: 2017, 8 

Avro ve Schengen Krizlerine Referansla Beş Senaryonun Gerçekleşme Olasılıkları 

Avrupa Komisyonu tarafından sunulan senaryolar incelendiği zaman “Aynı Şekilde Devam” ve “Sadece Tek 
Pazar” senaryoları gerek Avro bölgesi gerek Schengen bölgesi için şimdiye kadarki kazanımları bile ortadan 
kaldırabileceği için orta ve uzun vadede sürdürülebilir seçenekler değildir. Çünkü bu alanlarda hali hazırda 
alınan kararlar ve kabul edilen yol haritaları bütünleşmenin derinleştirilmesinin hedeflendiğini 
göstermektedir. Diğer taraftan “Daha Az Alanda Daha Etkin Bir Avrupa Birliği” ve “Hep Birlikte Daha Fazla 
Bütünleşme” her iki alanda da bütünleşmeyi daha ileriye götürebilecek senaryolar olması bakımından ideal 
senaryolardır. Ancak, “Daha Az Alanda Daha Etkin Bir Avrupa Birliği” senaryosu bağlamında öncelikli 
politika alanları konusunda üye ülkeler arasında çatışma ihtimali yüksektir. “Hep Birlikte Daha Fazla 
Bütünleşme” senaryosu ise daha önce de belirtildiği gibi federal bir yapılanmayı çağrıştırabileceği için üye 
ülkelerin böyle bir seçeneğe hazır olduğunu düşünmek pek mümkün değildir. Bu sebeple her iki senaryo da 
ideal olmasına rağmen gerçeklikten uzaktır.  

Bu kapsamda, hem Avro bölgesi hem de Schengen bölgesi için en olası senaryonun değişken geometrili 
Avrupa modelini çağrıştıran ve “Daha Fazlasını İsteyen Daha Fazlasını Yapar” ilkesi ile temsil edilen üçüncü 
senaryo olduğu gözlenmektedir. Birlik müktesebatında yer alan esneklik kavramına dayandırılarak oluşturulan 
ve son olarak Lizbon Antlaşması ile içeriği güncellenen güçlendirilmiş işbirliği formülü de Avrupa 
Komisyonu’nun üçüncü senaryosuna denk gelen bir uygulamadır. Böylece, söz konusu senaryo, yasal bir 
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altyapıya da dayanarak, Avro ve Schengen bölgelerinde istekli ülkelerin koalisyonu kapsamında statükonun 
ötesine geçebilmeyi mümkün kılmakta (Avbelj, 2017: 45); bu alanlarda hem istekli hem de yetkin üye 
ülkelere, şartlara uydukları takdirde, diğer üyelerin de katılımına açık olması kaydıyla, daha fazla bütünleşme 
imkânı tanımaktadır. 

Bu model pratikte Avro bölgesi ile Schengen bölgesinde Komisyon’un hazırladığı Beyaz Kitap’tan çok önce 
uygulanmaya başlanmıştır. Her iki alanda da mevcut durum bütünleşme yükümlülükleri ve düzeyleri 
bakımından birbirinden farklılaşmış ülkelerin işbirliği şeklindedir. EPB’in yükümlülüklerini yerine getiren ve 
kriterlerini karşılayan ülkeler Avro kullanmaya başlayarak aralarındaki bütünleşmeyi bir ileri seviyeye 
çıkarmıştır. İngiltere, İrlanda ve Danimarka bütünleşmenin bu kapsamından muaf tutulmuştur. AB’ye 
sonradan katılan tüm yeni üye ülkelerin ise şartları tamamladıktan sonra Avro bölgesine katılmaları bir 
gerekliliktir. Bu çerçevede, Avro bölgesinde kriterleri karşılayan merkez ülke grubunun başını çektiği ancak 
kriterleri yerine getirmelerine karşın EPB kapsamının dışında kalmayı tercih eden üyelerin de mevcut olduğu 
değişken geometrili Avrupa modelinin halen uygulanmakta olduğu söylemek mümkündür.  

Aynı şekilde Schengen sistemi de 1980’li yılların ortasında bir grup üye ülkenin AB yasal sistemi dışında 
imzaladıkları uluslararası bir antlaşma ile başlamıştır. Temel amacı taraflar arasında tüm kara, hava, deniz 
sınırlarını kaldırmak ve sığınma ve vize konularında ortak politika izlemektir. Schengen sistemi, antlaşmaya 
taraf olan AB üyesi ülkelerin sayısının artması ile genişlemiş ve 1997 yılında imzalanan Amsterdam 
Antlaşması ile AB müktesebatına dâhil edilmiştir. Tüm AB üyesi ülkelerin Schengen sistemi içinde yer 
almaması, İngiltere ve İrlanda’nın Schengen bölgesi dışında kalmaları bu alanda da üçüncü senaryoya uygun 
olarak değişken geometrili Avrupa modelinin geçerli olduğunu göstermektedir. 

Bugüne kadarki uygulamalardan hareketle, Komisyon’un üçüncü senaryosunun uygulanması halinde, Avro ve 
Schengen bölgelerindeki bütünleşmenin ileriki aşamalara çıkarılması mümkündür.  Her iki alanda da üye 
ülkeler ortak bir zeminde bütünleşmeyi kabul etmiştir. Ancak, Avro krizinin etkilerinin bertaraf edilebilmesi 
ve Avro bölgesinin konsolidasyonun sağlanması için hem kurumsal hem de yasal çerçevede atılması gereken 
adımlar ve alınması gereken kararlar bulunmaktadır. Bu kapsamda EPB’nin güçlendirilmesi ve 
tamamlanmasına yönelik Haziran 2015 tarihinde kabul edilen Beş Başkanın Raporu (European Commission, 
2015) ve Avrupa Komisyonu tarafından Aralık 2017 tarihinde yayınlanan Yol Haritası (European 
Commission, 2017b) Avro bölgesindeki üyelerin bu bütünleşmeyi, değişken geometrili Avrupa modeli 
doğrultusunda, daha da derinleştirme isteklerini göstermektedir. 

Benzer bir şekilde, Schengen, güvenlik ve göç alanları çerçevesinde tartışılan ve AB için bir tehdit haline gelen 
mülteci krizinin çözülebilmesi için Schengen bölgesi üyeleri arasında, bütünleşmeyi daha ileri aşamalara 
taşıyacak uluslar-üstü işbirliği mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir (Godlewski, 2017). Yeni 
önlemler ve kurallarla bu hedefin gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu kapsamda, Fransa, Almanya, İtalya ve 
İspanya isteyen üye ülkeler arasında daha derin bir işbirliği mekanizmasını mümkün kılan değişken geometrili 
Avrupa çerçevesinde uygulanan üçüncü senaryoya desteklerini belirtmişlerdir. Buna göre üye ülkeler 
arasındaki farklılıkların ve bütünleşme kapasitelerinin dikkate alınarak bütünleşmenin katılımcı üyeler 
arasında derinleştirildiği ve sorumlulukların adilce paylaştırıldığı bir sistem en uygun yol olarak 
gözükmektedir (Godlewski, 2017). 

14-15 Aralık 20017 tarihinde toplanan Avrupa Konseyi’nin yayınladığı Sonuç Bildirgesi de üçüncü 
senaryonun geçerliliğini onaylayan bir belge olarak düşünülmelidir. Bu bildirgede EPB alanında 
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bütünleşmenin derinleştirilmesi için hedefler ve takvim planı oluşturulmuş; Schengen sistemi konusunda göç 
ile ilgili aksaklıkların ve bu alanda daha ileri bir bütünleşme için reform adımlarının tartışılmakta olduğu ifade 
edilmiştir. Sosyal konular ve savunma gibi diğer alanların da yer aldığı bu Zirve Sonuç Bildirgesi AB içinde 
yeknesak bir bütünleşme yerine konunun ve üye ülkelerin hassasiyetlerine bağlı olarak değişebilecek farklı 
bütünleşme adımlarının ve takvimlerinin pratikte yaşanan bir uygulama olduğunu göstermesi bakımından 
önemlidir (European Council, 2017). 

Sonuç 

60 yıllık tarihinde siyasi, ekonomik ve askeri olarak en zorlu dönemini geçirmekte olan AB’nin varlığı, devamı 
ve geleceği gibi tartışmalar halen güncelliğini korumaktadır. Yaşanan sorunlar ve krizler Birliğin siyasi 
yapısının bir reforma tabi tutulması gerektiğini göstermektedir. Bu gerçekten hareketle yakın dönemdeki en 
önemli konulardan biri AB’nin varlığının korunması ve dağılmasını engelleyici önlemlerin alınması 
yönündeki tartışmalar olacaktır. Söz konusu tartışmaların ve önerilerin odak noktasında Birliğin ruhuna zarar 
getirmeyecek şekilde farklılaştırılmış bütünleşme modelleri bulunmaktadır. Bu kapsamda ortaya çıkan çok 
vitesli Avrupa, değişken geometrili Avrupa ve à la carte Avrupa modelleri Avrupa Komisyonu tarafından 1 
Mart 2017 tarihinde yayınlanan Beyaz Kitap’ta yer alan farklı senaryoların da çıkış noktasını oluşturmaktadır. 
Üye ülkelerin gelecekte bir Birlik olarak devam etmeleri konusundaki ortak görüşünü içeren Beyaz Kitap’ta 
bütünleşmenin kapsamının değiştiği beş farklı senaryo sunulmaktadır. “Aynı Şekilde Devam”, “Sadece Tek 
Pazar”, “Daha Fazlasını İsteyen Daha Fazlasını Yapar”, “Daha Az Alanda Daha Etkin bir Avrupa Birliği” ve 
“Hep Birlikte daha Fazla Bütünleşme” olarak isimlendirilen bu senaryoların ortak amacı Avrupalıları bir arada 
tutmak ve Avrupa bütünleşmesinin zarar görmesini önlemektir. Kendi içlerinde bazı zayıflıkları veya 
komplikasyonları barındırsa da adı geçen senaryolar günümüz AB’si için çıkış yolları sunmakta ve yaşanan 
krizlere ivedilikle çözüm bulunabilmesi için bir esneklik sağlamaktadır. Bugün itibariyle yaşanan ve AB’yi 
derinden sarsan Avro krizi ve mülteci krizinin de bu esnekliği kullanarak hafifletilmesi mümkün 
gözükmektedir. Gerek Avro krizinde gerekse de mülteci krizinde, Komisyon’un üçüncü senaryosuna atıfla, 
daha fazlasını isteyen ülkeler daha fazlasını yaparak bütünleşmeye yeni bir ivme kazandırabilecektir. Ancak bu 
modelin her zaman için Birliğin tüm üyelerinin katılımına açık olması ve hiçbir şekilde bütünleşmenin 
ruhuna ve lafzına zarar vermemesi önemlidir. 
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6 
THE ROLE OF THE EISENHOWER DOCTRINE ON THE 
USA TO BECOME THE DOMINANT ACTOR IN THE 
MIDDLE EAST 

ABD’NİN ORTADOĞU’DA BAŞAT AKTÖR HALİNE 
GELMESİNDE EISENHOWER DOKTRİNİNİN ROLÜ 

Azime Telli Serpin (Mersin University)  

Abstract 

The era of the USA dominant acting began in the post-Cold War period in the Middle East, a region which has been a subject 
to struggle in every era of the history. The Eisenhower Doctrine had been effective on the USA to actually show its presence in the 
Middle East. USA, a country which was conducting its Middle East policy via Britain until this era, started to pursue a more 
active policy in the region to fill the power gap on the region. In order to understand current dominance of the USA in the 
region, the changing world balances in the post-World War II era are needed to be understood well. Current conditions, which 
dominant acting of the USA in the region is being threatened by Russia, show parallelism with the post-World War II era view 
of the region. Therefore, the role of the Middle East in the Eisenhower era foreign policy has been discussed in this study to 
analyse today and the future of the USA region policy. Throughout the study, in which content analysis method was used, the life 
story of Eisenhower and effects of this story on his political career have been given place from the perspective of the Constructivist 
approach.  

Key Words: Middle East, the USA, Eisenhower 

ünya tarihinde her döneminde mücadele konusu olan Ortadoğu’ya, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
ilgisi kuruluş dönemine kadar gitmektedir. ABD’nin “kurucu babalarının” geliştirdiği “Yalnızcılık 
Politikasını” terk ederek dünya sorunlarına aktif bir aktör olarak müdahil olmasında I. Dünya Savaşı 

dönüm noktası olmuştur. Bu açılım sonrasında “Monroe Doktrini”ne bir daha tam olarak geri dön(e)meyen 
ABD, II. Dünya Savaşı’ndan dünyanın iki süper gücünden biri olarak çıkmıştır. Soğuk Savaş döneminde Batı 
Bloku’nun hamiliğini üstlenen ABD, bu dönemde Ortadoğu ile daha yakından ilgilenmeye başlamıştır.  

Ortadoğu ülkelerinin sahip olduğu zengin enerji rezervlerini kontrol etmek isteyen ABD, “yaşamsal çıkar 
bölgesi” olarak ilan ettiği Ortadoğu’ya siyasi, askeri ve ekonomik olarak yayılma stratejisine yönelmiştir. 
İngiltere’nin bölgedeki rolünün zayıflamasıyla oluşan boşluğu doldurmak üzere harekete geçen ABD, bölgede 
varlığını meşrulaştırmaya yönelik arayışlara girmiştir. Bu noktada Eisenhower Doktrini önemli bir nirengi 
noktası olmuş olup ABD’nin bugün bölgedeki başat aktör olmasına giden yolun taşlarını döşemiştir.  

II. Dünya Savaşı’nın önemli kahramanlarından biri olmasının yanı sıra NATO’nun da ilk başkomutanı olan 
Eisenhower, asker kimliğinin de etkisiyle  “caydırıcılık” temelli bir dış politika anlayışına yönelmiştir.  Bu 
anlayışın bir uzantısı olarak, “bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü korumak üzere” Ortadoğu’da Amerikan’ın 

D 
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başat aktörlüğüne giden sürecin önünü açmıştır. ABD’nin, tarihsel olarak “İsrail ve petrol (enerji)” saç ayağı 
üzerinden yükselen çıkarlarını güvence altına almak için Ortadoğu’da Amerikan askeri varlığının 
meşrulaştırılmasında yadsınamaz bir rolü olan Eisenhower doktrini bugün ABD’nin bölgeye yönelik 
siyasetinin okunması açısında da önemlidir.  

ABD’nin 34. Başkanı olarak görev yapan Dwight David Eisenhower, ABD tarihinde “hem savaş hem de barış 
döneminde” etkili olan bir isim olarak dikkati çekmektedir. II. Dünya Savaşı’nın müttefikler lehine 
sonuçlanmasında büyük payı olan General Eisenhower, savaş kahramanı olarak Amerikalılar’ın güven ve 
sempatisini kazanmıştır. Siyasi tecrübesi olmaması ve ilerlemiş yaşına rağmen başkanlığa aday olduğu 1952 
seçimlerini oyların büyük çoğunluğunu alarak kazanan Eisenhower, Eisenhower’ın iç ve dış politikasına 
Soğuk Savaş ve komünizmle mücadele damgasını vurmuştur. Truman doktrinini daha da genişleten 
Eisenhower, komünizmle mücadelenin alanını Avrupa’dan Ortadoğu ve Asya- Pasifik’e, kapsamını ise 
ekonomik ve askeri yardımdan askeri müdahaleye taşımıştır.  

Başkanlık görevini iki dönem yürüten (1953- 1961) Eisenhower’ın dış politikasına “Yeni Bakış”, “kitlesel 
caydırıcılık” ve Eisenhower doktrini, iç politikasına ise “ılımlı cumhuriyetçilik” yön vermiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti’ni ziyaret eden ilk ABD Başkanı olan Eisenhower dönemi Doğu ve Batı bloku arasında 
silahlanma yarışının tırmanmasına ve Ortadoğu’da, ABD’nin yeni yükselen güç olarak yerini almasına sahne 
olmuştur. Bir savaş kahramanı olan Eisenhower, güvenlik stratejisini iki kamp arasındaki gerilimin sıcak 
savaşa dönüşmemesi üzerine oturtmuştur. İki dünya savaşı görmüş bir asker olarak savaştan nefret ettiğinin 
altını sık sık çizen Eisenhower, “Barışın hiçbir alternatifi yoktur” (Smith, 2013) sözünü doğrular şekilde 
krizlerin uzlaşma ile çözülmesine öncelik vermiştir. Bu çalışmada Eisenhower’ın kişisel ve siyasi hayatından 
yola çıkılarak geliştirmiş olduğu ve kendi adıyla anılan dış politika doktrini analiz edilecektir. İçerik analizi 
yönteminin kullanıldığı çalışma, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığının temellerinin atıldığı dönemi 
incelemeyi hedeflemektedir.  

Eisenhower’ın Kişisel ve Siyasi Hayatı 

Soğuk Savaş’ın dünyayı iki kampa böldüğü 1950’li yıllarda iki dönem ABD Başkanlığı yapan Dwight David 
Eisenhower, 14 Ekim 1980’de Teksas Eyaletini’nin Denison şehrinde dünyaya gelmiştir. Alman asıllı 
Eisenhower ailesinin yedi erkek çocuğundan üçüncüsü olarak dünyaya gözlerini açan Dwight David 
Eisenhower’ın çocukluk ve gençlik yılları yoksulluk içinde geçmiştir (Smith, 2013, s. 13). Orta öğrenimini 
tamamladıktan sonra askerlik eğitimi almak üzere ücretsiz kolej eğitimi veren West Point’e kayıt olmuştur 
(Smith, 2013, s. 16). Atletik yapısıyla dikkat çeken genç Eisenhower, spor kariyerine, sakatlanma sonucu 
erken yaşta son vermek zorunda kalmıştır (Smith, 2013, s. 25). West Point’ten 1915 yılında mezun olan 
Eisenhower, 1 Nisan 1916’da evlenmiştir  (Eisenhower Institute). Küçük oğlu henüz üç yaşında kızıl hastalığı 
sonucunda hayatını kaybederken babası gibi askerlik mesleğini seçen büyük oğlu John Eisenhower, başkanlığı 
döneminde babasının çalışma ekibinde de yer almıştır (Dilek, 2010, s. 332). 

Teğmen olarak askeri kariyerine başlayan Eisenhower, I. Dünya Savaşı’nda Üstün Hizmet Madalyası alarak 
yüzbaşılığa yükselmiştir. Askerlik kariyerine kurmay olarak devam etmeyi seçen Eisenhower, 1916 yılında 
Kara Kuvvetleri Komuta ve Kurmay Okulu’ndan birincilikle mezun olduktan sonra gelecekte başarılı bir 
stratejist olmasında büyük katkısı olan Kara Kuvvetleri Savaş Akademisi’ni tamamlamıştır (Smith, 2013, s. 
33). Askeri kariyeri 1930’lı yıllarda yükselişe geçen Eisenhower, ABD’nin II. Dünya Savaşı’na katılması ile 
birlikte tuğgeneral rütbesi ile savaş planları dairesinin başına getirilmiştir (Miller Center). West Point’ten 
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ortalama bir derece ile mezun olan, teğmen olarak askerlik hayatına başlayan Eisenhower, Haziran 1942’de 
kendisinden yüksek rütbeli 366 subay arasından ABD’nin Avrupa’daki kuvvetlerinin komutanlığına seçilmesi 
ile kariyerinde hızlı bir yükseliş dönemine girmiştir. 1943 yılının son günlerinde Müttefik Sefer Kuvvetleri 
Başkomutanlığı’na atanan Eisenhower, altı ay sonra II. Dünya Savaşı’nın sonucunu belirleyecek olan bir 
operasyona imza atmıştır. Askeri strateji konusundaki dehasını ortaya koyan Eisenhower, Alman kuvvetlerini 
yanlış cepheye yönlendirerek Alman ilerleyişini durdurmuştur. 6 Haziran 1944’te gerçekleşen Normandiya 
çıkarması sonucunda Almanya’nın, Fransa’da ilerleyişi sona erdirildiği için bu tarihe “kurtuluş günü” 
anlamında “Deliverance Day (D-Day)” denilmektedir.  

II. Dünya Savaşı, 7 Mayıs 1945’te Almanya’nın teslim olması ile sona ererken Eisenhower,  1942’de komutan 
olarak ayrıldığı ülkesine bir savaş kahramanı olarak dönmüştür. Savaşın kaderini belirleyen Eisenhower, 
dönemin ABD Başkanı Harry Truman tarafından Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı’na getirilmiştir. İki yıl 
sonra ABD’nin en ünlü ve saygın askeri olarak emekliye ayrılan Eisenhower, Columbia Üniversitesi’nin 
mütevelli heyeti başkanı olmuştur (Walter). Sivil kariyerinde istediği başarıyı yakalayamayan Eisenhower, 
Başkan Truman’ın daveti üzerine askeri kariyerine geri dönmüştür. SSCB tehdidine karşı Avrupa’yı korumak 
amacı ile oluşturulan NATO’nun ilk başkomutanı, 7 yıl önce Avrupa’yı Alman işgalinden kurtaran 
Eisenhower olmuştur (Divine, 1981, s. 34). 

NATO Başkomutanı olarak 1951’de Paris’e giden Eisenhower’ın askerliğe ikinci dönüşü de fazla uzun 
sürmemiştir. Orgeneral rütbesini aldığı 1943 yılından sonra adı başkan adaylığı için geçmeye başlayan 
Eisenhower’ın askeri ünü onun başkanlık yarışında öne çıkan isimler arasına girmesini de sağlamıştır. 
Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti’den başkanlık adaylığı teklifleri alan Eisenhower, Haziran 1952’de 
ordudan ayrılarak Cumhuriyetçi Parti’den aday adaylığını açıklamıştır. Başkan adayının belirlenmesi için 
yapılan ön seçimlerde ilk turda başkan adaylığını kazanan Eisenhower, başkan yardımcısı adaylığına daha 
sonra başkan seçilecek olan California Senatörü Richard M. Nixon’u seçmiştir. 20 Ocak 1953’te 34. ABD 
Başkanı olarak göreve başlayan Eisenhower, 27 yıl sonra başkanlığın Demokratlar’dan Cumhuriyetçiler’e 
geçmesini de sağlamıştır.  

Eisenhower’a duyulan kişisel güven ve sempati 62 yaşında o döneme kadar başkan seçilen en yaşlı aday 
olmasını da sağlamıştır (Foner). Eisenhower’ın 1955’te geçirdiği kalp krizi sonrasında görevine devam edip 
edemeyeceği büyük bir endişe konusu olurken kalp doktorunun sağlığının ikinci dönem başkanlık yapmasına 
uygun olduğunu açıklamasından sonra 1956’da yeniden başkan adayı olmuştur (Miller Center). 

Bir asker ve savaş kahramanı olarak Soğuk Savaş’ın yarattığı belirsizlik ortamında Amerikalılar için umut 
kaynağı olan Eisenhower’ın seçim kampanyası küçüklüğünden itibaren kullandığı “Ike” lakabı üzerinden 
kurgulanmıştır. “I like Ike” sloganı ile seçmenlerin karşısına çıkan Eisenhower, iki dönem üst üste başkanlık 
seçimlerini kazanmıştır. Televizyonun gücünü fark eden Eisenhower’ın seçim ekibinin televizyon için 
hazırladığı 20 saniyelik “Eisenhower, Amerika’ya yanıt veriyor” (Miller Center) klipleri seçimin büyük farkla 
kazanılmasına etkili olmuştur. Eisenhower, 6 Kasım 1955 seçiminde 35.5 milyon oy alarak o döneme kadar 
alınan en yüksek oy rakamına ulaşmıştır (The New York Times, 1969). 

Demokratlar’ın 27 yıllık liderliğine son veren Eisenhower’ın seçimleri açık ara farkla kazanması kişisel 
karizması ve kamuoyu nezdindeki güvenirliğinin yanı sıra dönemin koşulları ile de yakından ilgilidir. Soğuk 
Savaş döneminin ilk başkanı olan Truman’ın, SSCB’ye karşı uyguladığı “çevreleme politikası”na rağmen Doğu 
Bloku’nun güç kazanması Amerikalıları daha güçlü bir lider arayışına itmiştir. Almanları dize getiren 
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Eisenhower’ın, Soğuk Savaş’ta da SSCB’yi dize getireceği beklentisi geniş bir kitlenin desteğini alarak 
seçilmesini sağlamıştır (Divine, 1981, s. 25). 

Eisenhower’ın Dış Politika Ekibi 

Otuz yıllık askerlik geçmişi ile başkanlığa aday olan Eisenhower’ın en büyük avantajı askerlik döneminde 
edindiği kararlılığı ve stratejik düşünme becerisi olmuştur (Smith, 2013, s. 33). Siyasi geçmişi olmasa da 
Eisenhower’ın lider doğası ve kahramanlıklarla dolu askeri kariyeri başkanlık yarışında onu öne çıkarmıştır. 
Soğuk Savaş döneminde ABD’nin ikinci başkanı olan Eisenhower, komünizm tehdidine karşı Truman 
döneminde izlenen dış politikayı değiştirmiştir. Truman’ın “Fair Deal” (Adil Düzen) anlayışı yerine “New 
Look” (Yeni Bakış) anlayışını benimseyen Eisenhower, yakın çalışma ekibini de şahinlerden oluşturmuştur. 
Komünizm tehdidi ile sınırlı (bölgesel) savaşlarla mücadele etmenin yüksel maliyetli ve düşük getirili bir 
yöntem olduğunu savunan Eisenhower, bu politikanın yerine “kitlesel caydırıcılık” adını verdiği bir savunma 
ve saldırı stratejisi belirlemiştir. Bu strateji nükleer gücün anlaşmazlıkların sıcak savaşa dönmemesi için 
caydırıcı olarak kullanılması esasına dayanmakta olup Eisenhower dönemi boyunca ulusal güvenlik 
politikasına yön vermiştir.  

Siyasi tecrübesi olmayan bir isim olarak politik kariyerine adım atan Eisenhower, başkan yardımcısı olarak 
Richard M. Nixon’u tercih etmiştir. Anti-komünist kimliği ile tanınan Nixon, 1968’de başkan seçilmiş, ancak 
Watergate skandalı sonrasında görevinden istifa etmek zorunda kalmıştır (Biography, 2017). 

Eisenhower döneminde ABD dış politikasına, şahin kimliği ile bilinen Dışişleri Bakanı John Foster Dulles 
yön vermiştir. Üst düzey diplomatların bulunduğu bir ailede dünyaya gelen Dulles, hukuk öğrenimi 
gördükten sonra çeşitli diplomatik görevlerde bulunmuştur (Finer, 1964: 15). Sertlik yanlısı politikalar 
izleyen Dulles, “kitlesel caydırıcılık” politikasının da mimarlarındandır. Kitlesel caydırıcılık politikasının en 
ateşli savunucularından biri olan Dulles, bu politikayı, “… kendi uygun göreceğimiz araçlarla ve uygun 
göreceğimiz yerde derhal karşılık verme yeteneğine sahip olmaktır.” (J. F. Dulles, 1989) şeklinde açıklamıştır. 
Truman döneminde komünizmle mücadelenin sadece Avrupa ile sınırlı tutulmasını eleştiren Dulles, 
Ortadoğu, Uzakdoğu ve Pasifik’teki boşlukların doldurulmasını sağlayacak NATO benzeri yapıların 
kurulmasını savunmuş ve buna öncülük etmiştir. ABD’nin Ortadoğu’yu yaşamsal çıkar alanı olarak resmen 
ilan etmesi şeklinde yorumlanan Eisenhower Doktrini, Dulles’ın Ortadoğu’ya yönelik daha da aktif 
politikalar izlemesini sağlamıştır.  

Eisenhower ve ekibinin komünizmle mücadele konusunda izlediği stratejiler arasında örtülü operasyonlarla 
komünist yönetimlerin yıpratılması ve darbelerle düşürülmesi de bulunmaktadır (Forsthe, 1992, s. 386). 
Dışişleri Bakanı olarak J. F. Dulles ile çalışan Eisenhower, CIA Başkanı olarak da Dulles’ın kendisi gibi 
hukukçu ve diplomat olan kardeşi Allen Dulles’ı atamıştır. CIA’nın başına getirilen ilk sivil olan Dulles, bu 
görevi yaklaşık 9 yıl boyunca yürütmüştür. Eisenhower’ın komünizmle mücadele stratejisi doğrultusunda CIA 
adına pek çok ülkede operasyonlar gerçekleştirmiştir. Bunlar arasında en çok dikkati çekenler İran’da 
Musaddık’ın devrilmesine yol açan “Operasyon Ajax”, Guatemala’da Guzman’ın devrilmesi ile sonuçlanan 
“Operasyon PBSUCCESS”, Küba’ya yönelik hazırlanan ancak başarısızlıkla sonuçlanan “Operasyon 40” ve 
“Domuzlar Körfezi Çıkartması”dır. 
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Dış Politikaya “Yeni Bakış” 

Eisenhower dönemi dış politikasını Soğuk Savaş ve komünizm karşıtlığı şekillendirmiştir. Komünizmin 
yayılması ve SSCB’nin artan gücü hakkındaki endişeler ABD, dış politikası üzerinde hakim olmuştur. 
Truman döneminde şekillenen iki kutuplu dünya düzeninin kökleşmesi Eisenhower döneminde olmuştur. 
Eisenhower, Ekim 1953’te, “Yeni Bakış Stratejisi” adını taşıyan yeni bir Ulusal Güvenlik Konseyi kararını 
yürürlüğe koymuştur. Eisenhower’a göre, Amerikan kuvvetlerinin bütün dünyaya yayılması hem pahalı hem 
de verimsiz sonuçlar doğurmuştur (Erkan, 2010, s. 210). 

Sovyet tehdidine karşı bir güvenlik kuşağı ulaştırılmasını savunan George Kenan’ın “Uzun Telgrafı”1 esas 
alarak Truman döneminde geliştirilen Ulusal Güvenlik Muhtırası No.68 (NSC-68), Eisenhower göreve 
başladıktan kısa bir süre sonra masaya yatırılmıştır. Kore’de Sovyetler ve Çin’e karşı verdiği savaştan yeni 
çıkan ABD’nin, Stalin sonrası dönemde nasıl bir politika izleyeceğinin belirlenmesi için Eisenhower 
tarafından yürütülen çalışmaya “Solaryum Projesi” adı verilmiştir. Çalışmalar çoğunlukla Beyaz Saray’ın 
solaryumunda yürütüldüğü için bu adı alan proje kapsamında içinde Soğuk Savaş dönemine damgasını vuran 
çevreleme (kuşatma) politikasının babası olarak kabul edilen Kennan’ın yanı sıra Eisenhower’ın yakın çalışma 
ekibinden general Andrew J. Goodpaster ve Paul H. Nitze’nin de olduğu üç ayrı danışman grubu 
oluşturulmuştur. NCS-68’in doğru ancak mevcut koşullarda yetersiz olduğunu düşünen Eisenhower, kısa, 
orta ve uzun vade için politikalar geliştirilmesini istemiştir. Aylar süren çalışmalar sonucunda Eisenhower’ın 
güvenlik danışmanı olan Goodpaster’ın geliştirdiği strateji esas alınarak NSC-162/22 geliştirilmiştir. Bu 
gelişmede Eisenhower’ın çevreleme politikasının yerini alacak, Amerika’nın müttefikleri ile ortak bir cephe 
oluşturacak, uzun ve pahalı bir mücadelenin müttefik ülkelere maliyetini sınırlayacak bir senteze ihtiyaç 
duyması etkili olmuştur. Çevreleme politikasına şüphe ile yaklaşan ve aşırı maliyetli bulan Eisenhower, bunun 
yerine caydırma politikası izlemeyi tercih etmiştir (Weisbrode, 2016). Kitlesel caydırma olarak adlandırılan bu 
politikanın öne çıkan stratejisi olan belirli bir amaca ulaşmak için büyük bir rizikoyu göze alma 
(brinkmanship) yaklaşımı ise ilk kez Kore’de ateşkes sağlanması çabaları sırasında uygulanmıştır. 

Truman dönemi politikasından izler de taşıyan, Doğu-Batı mücadelesinde ABD’nin ekonomik olarak 
yıpranmadan etki bir caydırıcılığa kavuşmasını hedefleyen “Yeni Bakış Stratejisi” dört ana başlıktan 
oluşmaktadır: 1- Sovyet askeri tehdidini caydırmak için, herhangi bir saldırıya nükleer silahlar da dahil olmak 
üzere topyekun mukabele anlamına gelen kitlesel karşılık stratejisinin geliştirilmesi, 2- Özellikle Doğu Avrupa 
ülkeleri başta olmak üzere SSCB’ye yakın olan ülkelerin SSCB ile ilişkilerini bozmak için yoğun 
propagandaya dayalı bir psikolojik harp yürütülmesi, 3- Psikolojik harp faaliyetleri ile bağlantılı olarak, 
komünizm tehdidi altındaki ülkelerde CIA’in gizli operasyonlar yürütmesi, 4- Truman döneminde başlatılan 
çevreleme politikasının genişletilerek devam ettirilmesi ve bu çevrede Ortadoğu ile Asya-Pasifik bölgelerinde 
yeni ittifaklar kurulması (Gaddis, 1982, ss. 164-198). 

Caydırıcılık politikasını esas alan “Yeni Bakış Stratejisi”, nükleer silahlanma ve uzay teknolojisi yarışını da 
beraberinde getirmiştir. Bölgesel savaşlar yerine nükleer silahların caydırıcı gücünden yararlanmayı savunan 
Eisenhower’ın kitlesel caydırıcılık stratejisinin temel taktiği nükleer silah kullanma tehdidi olmuştur. Sıcak 

                                                
1 Telegram, George Kennan to George Marshall ["Long Telegram"], February 22, 1946. Harry S. Truman Administration File, 
ElseyPapers.https://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/coldwar/documents/pdf/6-6.pdf (Erişim Tarihi 
02.07.2017). 
2  National Security Council, NCS-162/2 tam metni için bkz. http://fas.org/irp/offdocs/nsc-hst/nsc-162-2.pdf (Erişim Tarihi 
09.07.2017). 
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savaş tehdidi ya da Amerikan çıkarlarının ihlali söz konusu olduğunda nükleer silahlar kullanılarak düşmanı 
yok etmeye yönelik bu yaklaşım ABD ve SSCB arasında ya hep ya hiç anlamına gelen “dehşet dengesinin” 
(mutually assured destruction) kurulmasını sağlamıştır. Savaşın kendisini bertaraf etmeyi hedefleyen kitlesel 
caydırıcılık politikası bir silahlanma yarışını da beraberinde getirmiştir (Office of the Historian). 

Batı blokundaki ülkeleri Sovyetler’e karşı ABD’nin “koruyucu nükleer şemsiyesi”  (Sander, 2001: 336) altına 
almayı hedefleyen bu stratejinin başarılı olması inandırıcılığına bağlı bulunmaktaydı. Nükleer silahların 
menzillerin yetersizliği nedeni ile nükleer bomba taşıyan uçak ve gemilerin sayısının arttırılmasının yanı sıra 
SSCB’ye yakın ülkelerde askeri üsler kurulmuştur. Bu aşamada SSCB’nin uzaya ilk yapay uyduyu (Sputnik) 
göndermesi ile ABD, uzay teknolojisi konusunda SSCB’nin gerisine düşmüştür. Başkan Eisenhower, bu 
konudaki eksikliklerini kabul ederek Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi’ni (NASA) kurmuştur (Parker, 
1980, s. 186). 

Bölgesel çatışmaların önlenmesi için nükleer gücün caydırıcı olmasına dayanan “kitlesel caydırıcılık” politikası 
1950’lerin ikinci yarısından sonra kan kaybetmeye başlamıştır (Eisenhower, 1953). SSCB’nin olası bir 
saldırısında ilk hedef olan Batı Avrupa ülkeleri nükleer silahların kullanımında söz sahibi olmamaları nedeni 
ile ABD’nin stratejisini eleştirmeye başlamıştır. “İnandırıcılığını” ve dolayısı ile “caydırıcılığını” kaybeden 
strateji, SSCB’nin uzun menzilli füze teknolojisini geliştiren ilk ülke olması ile miadını doldurmuştur (Sander, 
2001, ss. 338-339). 

Eisenhower dönemi dış politikasının öne çıkan unsurlarından biri de kuşatma politikası kapsamında 
oluşturulan iş birliği ve güvenlik paktlarıdır. Avrupa’yı komünizm tehdidinden korumaya odaklanan Truman 
dönemi politikaları, bu dönemde hem içerik hem de kapsam olarak genişlemiştir (Erhan, 2004: 563). Bu 
kapsamda Türkiye’nin de içinde yer aldığı bir “Kuzey Kuşağı Savunma Projesi”ne devam etme kararı alınmıştır 
(Yeşilbursa, 2002, s. 107). 

Eisenhower Döneminde Dünyanın Görünümü 

II. Dünya Savaşı'na kadar uluslararası sistemde hakim aktörler olan İngiltere ve Fransa savaş sonrasında 
yerlerini Amerika ve Sovyetler Birliği’ne bırakmıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da Sovyetlere karşı 
koyabilecek bir gücün kalmayışı Sovyetlere yayılmacı politikalar izleyebilmek adına yeni bir fırsat doğurmuş 
ve bu durum ABD’nin, Monroe doktrinini tamamen terk etmesine yol açmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
Doğu Bloku’nun genişlemesine karşı Batı Bloku’nun savunuculuğunu üstlenen Amerika, geleneksel 
yalnızcılık politikasını tamamen terk etmiştir. Truman ile başlayan ana kıta dışında angaje politikalar 
uygulama eğilimi Eisenhower döneminde genişleyerek devam etmiştir.  

Eisenhower, dış politikada ilk sınavını Kore Savaşı ile vermiştir. II. Dünya Savaşı sonrasında ikiye bölünen 
Almanya ve Kore’ye, 1954’te sona eren Çinhindi Savaşı sonrasında Vietnam da eklenmiştir. “Domino 
teorisini”3 savunan Eisenhower ve Dulles, Çinhindi’ndeki gelişmelerin bölgenin tamamen Komünist bloka 
dahil olmasına yol açabileceğini ileri sürmüşlerdir. ABD, bu savaşta Fransa’dan yana tavır alırken SSCB ve 

                                                
3 Sovyet genişlemesinin yaratacağı tehlikeye dikkat çekmek için Truman döneminde geliştirilen teoriye göre bir ülke komünist rejimi 
benimserse yakın çevresindeki ülkelerde de rejimin değişmesi muhtemeldir. Teori Eisenhower, Kennedy, Johnson ve Nixon 
dönemlerinde de ABD dış politikasının şekillenmesinde etkili olmuştur. The Domino Theory (tarih yok). Encyclopedia of the New 
American Nation. http://www.americanforeignrelations.com/A-D/The-Domino-Theory-The-eisenhower-administration.html 
(Erişim Tarihi 03.09.2017) 
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Çin Halk Cumhuriyeti, isyancılardan yana olmuştur. Savaş sonunda Laos ve Kamboçya bağımsızlıklarına 
kavuşurken, Vietnam kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölünmüştür  (Armaoğlu, 2010: 557-559). 
Eisenhower, Vietnam savaşının sona erdirilmesi için nükleer silah kullanma tehdidine başvurmuş olmasına 
rağmen ABD, sonrasında kendini  savaşan taraflar arasında bulmuştur. 

Eisenhower döneminde yaşanan önemli gelişmelerden biri Stalin’in hayatını kaybetmesi olmuştur. Kruşçev’in, 
Stalin dönemine ilişkin eleştirel siyaseti Amerika’da, Doğu Bloğu’nun çözülebileceği beklentisi oluşturmuştur. 
Ancak, zaman içinde Kruşçev’in Doğu Bloğu üzerindeki SSCB etkisini korumak için her türlü önlemi alacağı 
görülmüştür. Batı Almanya’nın 1955’te NATO’ya dahil olması ile birlikte Doğu Bloğu ülkeleri de ortak bir 
savunma gücü oluşturmak üzere harekete geçmiştir. Bu amaçla, SSCB tarafından Varşova Paktı ilan edilmiştir 
(Armaoğlu, 2010, ss. 557-583). Amerika bu krize doğrudan müdahale etmemeyi tercih ederken aynı 
dönemde başlayan Süveyş Krizi, iki büyük gücü bu kez Ortadoğu’da karşı karşıya getirmiştir (Challenges to 
the Postwar Order). 

ABD ve SSCB arasındaki rekabetin Avrupa’dan, Asya ve Ortadoğu’ya taşındığı bu dönemde bozulan güç 
dengesinin yerini alan iki kutuplu sistemde bloklar arası yarışta ortaya çıkan “dehşet dengesi” her iki tarafı da 
daha edilgen politikalar izlemeye zorlamıştır. 1950’li yılların ikinci yarısından itibaren iki blok arasında tercih 
yapmak istemeyen ülkeler “Bağlantısızlar” olarak ortak hareket etmeye başlamıştır. Bağlantısızlar’ın desteğini 
kazanmak isteyen her iki blok da “bizden olmayan karşı cephedendir” anlayışını terk ederek daha esnek bir dış 
politika takip etmeye yönlendirmiştir (Sander, 2001: 332). Öte yandan bu hareketin ortaya çıkması ile Doğu 
ve Batı blokların da gevşemeler başlamış, bu bloklarda yer alan ülkeler daha bağımsız politikalar izlemenin 
yollarını aramaya başlamıştır.  

Eisenhower Doktrini: Ortadoğu’da Yeni Dönem 

Bağımsızlıklarına yeni kavuşan Ortadoğu ülkelerinde bölgede oluşan güç boşluğunun etkisi ile gelişen 
milliyetçi politikalar ve SSCB ile yakınlaşma Eisenhower yönetimini endişelendirmiştir. II. Dünya Savaşı 
sonrasında İngiltere ve Fransa’nın bölgedeki etkisinin erimeye başlaması ile oluşan güç boşluğun SSCB 
tarafından doldurulmaması için Ortadoğu’da daha aktif politikalar izlemeye yönelen ABD, Süveyş Krizi’nde 
en önemli müttefikleri olan İngiltere, Fransa ve İsrail ile karşı karşıya gelmiştir.  

Çevreleme ve paktlar aracılığı ile SSCB’nin etki alanının genişlemesini kontrol altına almak isteyen ABD, 
Mısır ve Suriye’nin SSCB ile yakın ilişkiler kurması karşısında SSCB’nin bölgedeki etki ve itibarının daha da 
artması endişesine kapılmıştır. ABD’nin öncülüğünde kurulan Bağdat Paktı’na katılmayan Mısır ve Suriye, 
diğer bölge ülkelerinin de pakta katılmaması için propaganda yapmıştır. Mısır Devlet Başkanı Cemal 
Abdulnasır’ın, bölgenin liderliğine soyunması Ortadoğu’da tansiyonu yükseltmiştir. Nasır’ın 1955’te SSCB 
ile silah alım antlaşması yapması, ardından ABD tarafından tanınmayan Çin Halk Cumhuriyeti’ni tanıyarak 
diplomatik ilişki kurması ile gerilen ABD-Mısır ilişkilerinde 1956’da ciddi bir kriz daha yaşanmıştır (Finer, 
Dulles Over Suez, 1964, s. 21). Nasır’ın, Asvan Barajı için istediği kredi Amerikan hükümetinin olumlu 
yanıtına rağmen ABD Senatosu’ndan geçmemiştir. ABD Senatosu’nun hükümetin onay almadan kredi 
açmasına izin vermemesine Nasır, oldukça sert bir şekilde cevap vermiştir (Finer, 1964: 25). Nasır’ın, bu 
gelişmeye tepki olarak Süveyş Kanalı’nı millileştirdiğini açıklaması kanal üzerinde çıkarları olan İngiltere, 
Fransa ve İsrail’i harekete geçirmiştir. Üç ülke arasında yapılan gizli plan doğrultusunda İsrail, Mısır’a 
saldırmış, kanal güvenliğinin tehlikeye girdiğini ileri süren İngiltere ve Fransa da kanalı işgal etmek için 
harekete geçmiştir (Arı, 2008, s. 258). ABD’den gizli başlatılan bu operasyon müttefik güçler arasında önemli 
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bir kriz yaratmıştır. İngiltere, Fransa ve İsrail’in ortaklaşa yürüttüğü operasyona şiddetle karşı çıkan Amerika, 
bu operasyonun komünizmin Ortadoğu’ya inişini kolaylaştırmaktan başka bir yararı olmayacağını 
savunmuştur. SSCB’nin, Mısır’daki işgale son verilmesini sağlamak amacı ile nükleer silah kullanmaya bile 
hazır olduğunu ima etmesi ABD’nin, İngiltere’ye uyguladığı baskıyı daha da arttırmıştır. ABD’nin işgalden 
vazgeçilmesi çağrısına direnen İngiltere’ye karşı ABD, ekonomik yaptırım tehdidini kullanmıştır. Döviz ve 
altın rezervlerinin hızla erimeye başlaması üzerine İngiltere geri adım atmak zorunda kalmıştır (Laçiner, 2000, 
ss. 22-52). 

SSCB’nin, Mısır’dan yana tavır alması, Sovyet güçlerin krizin devamında Mısır’a girmesi ihtimali karşısında 
ABD, İngiltere’ye baskı yaparak krizin aşılmasını sağlamıştır. Ancak her şeye rağmen Süveyş Krizi, SSCB ve 
Nasır’ın bölge ülkeleri üzerindeki etkisini arttırmıştır. İngiltere’nin bölgede kan kaybetmesinin yarattığı 
boşluğu doğrudan doldurmaya karar veren ABD, Ortadoğu’ya yönelik yeni bir strateji geliştirmiştir. Başkan 
Eisenhower tarafından onaylanmak üzere 5 Ocak 1957’de kongreye gönderilen bu politika daha sonra 
Eisenhower doktrini adını almıştır. Bu gelişme ABD’nin, Ortadoğu politikası açısından bir dönüm noktası 
olmuştur. Süveyş Krizi’ne kadar, İngiltere ve kendine yakın bölge ülkeleri üzerinden politika yürütmeye 
çalışan ABD, ilk kez bölgedeki yaşamsal çıkarlarını açığa vurmuştur (Armaoğlu, 1991, ss. 240-248). 

Eisenhower, kongreye gönderdiği metinde SSCB’nin tüm dünyayı komünistleştirmek istediği ve Ortadoğu’ya 
egemen olma ümidinin gerisinde bu amacın yattığını belirtmiştir. Eisenhower’ın, “Hür dünya devletleri 
birbirlerine karşılıklı olarak bağlıdırlar. Bir devletin kendi kendine yetmesi artık gerilerde kalmıştır. Ortak 
egemenlik karşılıklı bağımlılıkla sağlanır.”4 sözleri ile duyurduğu doktrin iki temel unsura dayandırılmıştır. Bu 
unsurlardan birincisi bölgenin sahip olduğu zengin petrol kaynakları olup doktrinde şu şekilde bu hususa yer 
verilmiştir: “ (…) [Ortadoğu’nun] bilinen petrol rezervlerinin üçte ikisini barındıran ve Avrupa, Asya ve Afrika 
devletlerinin büyük çoğunluğunun ihtiyaçlarını sağlayan (…).” (Arı, Irak, İran ve ABD: Önleyici Savaş, Petrol 
ve Hegemonya,, 2004: 224) Altı çizilen bir diğer husus bölgenin üç büyük din açısından kutsal kabul edilmesi 
olup, “ (…) Ortadoğu’nun kutsal bölgelerinin materyalist ateizmi yüceleştiren bir yönetim altına girmesi kabul 
edilemez (…)”  (Arı, 2004, s. 224) şeklinde ifadesini bulmuştur. 

Eisenhower doktrini kapsamında kongre başkana üç konuda yetki vermiştir (Erhan, 2004, s. 566): ABD 
hükümetinin, Ortadoğu’da askeri alanı da içeren yardım ve iş birliği programları hazırlamak ve bunlardan 
yararlanmak isteyen tüm ülkeler ve topluluklarla iş birliği yapma yetkisine sahip olması. 

         1- ABD Başkanı’nın, uluslararası komünizm tarafından kontrol edilen herhangi bir devletten gelecek 
açık bir saldırıya karşı koymak için yardım talep edecek devletlerin toprak bütünlüğünü ve siyasal 
bağımsızlığını korumak amacıyla, Amerikan askeri kuvvetlerinin kullanılması da dahil olmak üzere, 
gerekli yardım ve işbirliğini sağlayabilmesi. 

            2- Karşılıklı Güvenlik Kanunu çerçevesinde, 1958-59 döneminde Ortadoğu bölgesine   yönelik 
ekonomik ve askeri yardımların nasıl kullanılacağına Başkanın karar verebilmesi. 

ABD, Eisenhower doktrini sayesinde, bir taraftan Arap ülkeleriyle daha yakın ilişkiler kurmaya, diğer yandan 
da SSCB’yi kontrol etmeye çalışmıştır (Office of the Historian). İngiltere’nin Ortadoğu’daki liderliğinin 
ABD’ye geçtiğinin somut göstergesi olan Eisenhower doktrinine, SSCB büyük tepki göstermiştir. Eisenhower 
                                                
4Başkan Eisenhower’ın kongreye gönderdiği tam metin için bkz. http://coursesa.matrix.msu.edu/~hst306/documents/eisen.html 
(Erişim Tarihi 03.07.2014). 
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doktrini bölge ülkeleri arasındaki görüş ayrılıklarını daha da derinleştirmiştir. Doktrini bölge ülkelerine 
anlatmak ve desteklerini sağlamakla görevlendirilen diplomat James P. Richards, Türkiye dahil pek çok bölge 
ülkesine bir dizi ziyaret gerçekleştirmiştir  (Akis, 1957: 12). Richards, bu gezilerde Eisenhower doktrini 
kapsamında yapılacak toplam 200 milyon dolarlık ekonomik ve askeri yardımların dağıtılmasında tek kriterin 
komünizmle mücadele kararlılığı olduğunu söylemiştir (Hann, 2006, s. 40).  

Bağdat Paktı üyesi olan İran, Irak, Pakistan ve Türkiye, doktrini memnuniyetle karşılarken diğer bölge 
ülkeleri daha temkinli bir yaklaşım sergilemeyi tercih etmiştir. Başta Mısır olmak üzere pek çok Arap ülkesi 
doktrine karşı soğuk bir tavır alırken ABD’nin bölgedeki en önemli müttefiki İsrail de Arap ülkelerinin 
güçlenmesine yol açacağı için doktrine olumlu yaklaşmamıştır (Erhan, 2004, s. 568). Araplar’ın gösterecekleri 
olumsuz tepkiyi bertaraf etmek için İsrail’i doktrin kapsamından uzak tutmak isteyen Eisenhower daha sonra 
İsrail lobisinden gelen baskı sonucu geri adım atmak zorunda kalmıştır  (Hann, 2006: 41). İsrail sorunu ve 
yükselen Arap milliyetçiliği nedeni ile ilk başlarda doktrine karşı net bir tavır ortaya koymayan Suudi 
Arabistan ve Ürdün de bir süre sonra doktrini destekleyen ülkeler arasına katılmıştır (Arı, Geçmişten 
Günümüze Ortadoğu, Siyaset, Savaş ve Diplomasi, 2008, s. 266). 

Arap-İsrail sorununu, komünizm tehdidinden daha hayati kabul eden Arap devletleri arasında beklenen ilgiyi 
yaratmayan Eisenhower doktrinine ilk karşı çıkanlar arasında Mısır ve Suriye ile birlikte Ürdün yer almıştır. 
Ancak doktrine ilk muhalefet eden ülkelerden biri olmasına rağmen doktrinin işletilmesini isteyen ilk ülke de 
Ürdün olmuştur. Ürdün Kralı Hüseyin, Nasır yanlısı hükümet tarafından başlatılan ve giderek kanlı bir hal 
alan iç karışıklık nedeni ile 24 Nisan 1957’de verdiği demeçte ülkesine yaşanan olayların arkasında 
uluslararası komünizmin olduğunu dile getirmiştir. Kral Hüseyin’in bu beyanı sonrasında Amerikan VI. 
Filosu, Beyrut açıklarına demirlemiş, daha sonrasında da Ürdün’e askeri yardım da yapılmıştır (Armaoğlu, 
2010, s. 855). Eisenhower doktrinine desteğini açıklayan ilk ülke olan Lübnan ise 1958’de ülkede yaşanan 
karışıklıklar nedeni ile ABD, İngiltere ve Fransa’dan yardım istemiştir. Cumhurbaşkanı Camile Chamoun’un, 
hileli 1957 seçimleri sonrasında çıkan olayların arkasında dış güçlerin olduğunu ileri sürmesi üzerine başlayan 
süreçte ABD, ilk başlarda temkinli hareket etmiştir. Ancak 14 Temmuz 1958’de Irak’ta General Kasım 
önderliğinde yapılan darbe ile monarşinin sona erdirilmesi üzerine Lübnan’ın da kontrolünü kaybetmek 
istemeyen Amerika, tavır değiştirmiştir (Armaoğlu, 20. Yüzyılın Siyasi Tarihi, 2010: 874-875). Başkan 
Eisenhower, bu değişimi “Bu durum bölgede bir şey yapmak için son şansımız olabilir.”, Dışişleri Bakanı Dulles, 
“Hiçbir şey yapmayarak kaybedeceklerimiz bir şey yaparak kaybedeceklerimizden fazla olacaktır.” sözleri ile 
açıklamıştır (Hann, 2006, s. 44). Irak’taki askeri darbenin ardından ABD, üç hafta gibi kısa bir sürede 
Lübnan’a 15 bin asker çıkarmıştır (Armaoğlu: 2010, s. 873). 

Sonuç 

II. Dünya Savaşı sonrasında Amerika ile SSCB arasındaki güç mücadelesinin sonucu olarak ortaya çıkan 
Soğuk Savaş, dünya üzerinde ideolojik bir kutuplaşmaya yol açmıştır. Söz konusu ideolojik kamplaşmanın 
Ortadoğu’ya yansıması hâkimiyet kurma mücadelesi şeklinde olmuştur. Ortadoğu’yu “yaşamsal çıkar alanı” 
olarak kabul eden ABD’nin bölgedeki varlığının kalıcı olacağının sinyallerinin verildiği bu dönemde 
Eisenhower doktrini önemli bir kırılma noktası olmuştur. ABD’nin bölgeye askeri müdahalesinin 
meşrulaştıran bu doktrin Soğuk Savaş sonrası dönemde de farklı konseptlerle varlığını korumuştur.  

Ortadoğu’ya, “güvenlik” ve “istikrar” getirmeyi vaat eden Eisenhower doktrini ABD çıkarlarına güvence altına 
almış olup bölgenin makus talihi üzerinde tesirli olamamıştır. ABD’nin, Soğuk Savaş sonrası dönemde de 
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Ortadoğu’yu “güvenlikleştirmeye” yönelik girişimleri “Genişletilmiş Ortadoğu” konseptiyle sürmüştür. İdeolojik 
kamplaşma dönemi sona ermiş olsa da Ortadoğu’da istikrarsızlıkta isitikrarlı bir görünüm sergilemeye devam 
etmektedir. Tek kutuplu dünya düzeninden çok kutuplu dünya düzenine geçişin sancılarının en şiddetli 
olarak hissedildiği bölge olan Ortadoğu’ya, ABD’nin son dönemde görece zayıflayan ilgisinin yeniden 
güçleneceğinin ilk sinyalleri Donald Trump’un başkan olmasıyla verilmiştir. Cumhuriyetçi Trump’ın, 
ABD’nin bölgedeki başat aktörlüğünü korumaya öncelik vermesi durumunda Eisenhower doktirinin “yeni bir 
bakışla” yeniden gündeme gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır.  

ABD’nin bölgede başat konumunun Rusya’nın bölgedeki varlığının güçlenmesiyle zayıflamasıyla 
Ortadoğu’nun görünümü I. Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi parçalı ve sancılı bir hal almıştır. 
Ortadoğu’nun yeniden şekillendirilmesi sürecinde bölgedeki gerilim ve çatışmaların derinleşmesi ABD’nin 
“yumuşayan” Ortadoğu politikasının, Amerikan dış politikasının dünden bugüne sergilediği süreklilik ve 
bütünlük çerçevesi göz ardı edilmeden yeni bir açılım sürecine girmesi beklenmektedir. Amerikan Bağımsızlık 
Bildirgesi’nde yerini bulan evrensel söylemin sonucu olarak Amerikan dış politik kültürünün şekillenmesinde 
“misyon” felsefesi hakim olup ABD’nin yeni dönem Ortadoğu politikasına dair öngörülerde bulunmak için 
Eisenhower dönemi önemli bir tarihsel kesit teşkil etmektedir.  
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7 
SECURITY AND REGIONALISM IN THE TURKISH 
FOREIGN POLICY IN THE TWO INTERWAR PERIOD 
AND THE FIRST YEARS OF THE COLD WAR 

Volkan Tatar (İstanbul Arel University) 

Abstract 

After the loss and destruction of World War I, the emergence of the Republic of Turkey, it is quite challenging and so are the 
development of a process that requires a struggle. New and established many of the problems inherited from the Ottoman Empire 
directly to Turkey, particularly in the initial days spent quite challenging. The struggle for self-defense in the beginning of the 
state in order to exist, and at the same time, the international recognition, and the challenge of legitimacy in the international 
arena are the first problems that come to mind. The challenge to the Lausanne Conference realized in the first period, Turkey 
may be called the struggle for existence. After this phase, with different foreign policy outputs both inside and outside, the search 
for support for resolving problems that have remained in Lausanne or have not yet been resolved in favor, has also included 
security concerns. The fact that a global defense system has not yet emerged in the period between the two wars has necessitated 
cooperation on different grounds with global forces active in neighbors and regions. Besides being in a challenging geography due 
to its geopolitical position, Mandate because of the great powers with neighboring Turkey, its relations with states in the region 
were also forced to act with caution. Revisionist states could demand the same period considered, the Caucasus, the Balkans and 
Turkey's regional alliances in the Middle East can be easily understood. The Second World War gave rise to totally different 
consequences and caused much greater destruction in the world than in the First World War. The danger from the revisionist 
states has left it safe against the Soviet Union and the danger of communism. Many states in the Caucasus and the Balkans, 
Moscow's foreign policy axis begin monitoring has revealed a different threat to Turkey. The fact that the international political 
system has undergone major changes in accordance with the inter-war period has opened the need to develop different measures 
for the Turkish Foreign Policy. At this stage, not only in Turkey, the security concerns of the state of their cooperation with the 
regional and global level, threat detection and is of great importance in terms of solutions. In this study, in the interwar period 
and the early years of the Cold War will attempt to demonstrate Turkey's regional and global cooperation in ensuring state 
security. 

Key Words: Turkey, Security, The Cold War, The two-interwar period 

1. Introduction 

t the end of the War of Independence the most important issues for Turkey to clarify the boundaries 
of the state and the National Assembly, the Ankara administration in other words, has been 
recognized internationally. Even during the Istanbul Government's invitation to the Lausanne 

negotiations, which dominate the Greek invasion of Anatolia and resisting against the Grand National 
Assembly of Turkey, the government by other states, at least, is clear is used as a bargaining chip. The Treaty 
of Lausanne, rather as an important document, as well as the borders of the Republic of Turkey was to clarify 
the position as a state in the international arena (Bilsel, 1998: 557-558). The dominant power in Anatolia, 
the new Turkish State, was also recognized by the influential forces of the time. Lausanne negotiations for 
months, long standing sessions and many other conflicts have resulted in gains. Nonetheless, as the problem 

A 
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of Mosul and our southern borders can not be resolved, the population exchange and the payment of the 
remaining debts from the Ottoman Empire, such as Hatay, are set to be resolved within years of settlement 
after the Treaty. At this stage, the new Turkish State had to think very seriously about security concerns and 
the urgent measures to be taken against it. Inside politics as well as external problems and security threats, the 
stones are not yet in place, but are also supported by external forces. It is no coincidence that the Sheikh Said 
uprising coincided with the Mosul question and that the government's energy was directed towards this 
tough internal rebellion. The international political system is also very important, and the 1920s have been 
around for the last quarter of a century, when Germany, with the influence of the Treaty of Versailles, has 
had difficulties. Turkey's eastern border has appeared in a new regime and power are monitored carefully by 
Europe. 

2. Turkey and Security Policies Between Two Wars Period 

2.1. International Political System in that Period 

The international political system and the state where it is necessary for an understanding of Turkey's foreign 
policy and to reveal the movement. At the end of World War I, the defeat of the Alliance, led by Germany, 
was mostly devastated to England, and Britain survived the German threat, which could threaten itself in the 
seas. Britain is not only the winner of the First World War but also the state in the political system with the 
strongest period of its history (Sönmezoğlu, 2011: 84). The fact that the allies of France during the war were 
worn out by the war and that the United States (USA) was pulled into a shell with an isolastianist policy 
resulted in the efficiency of the UK beyond its oiled power. France attaches great importance to the efforts of 
Germany to oppress and weaken Germany, worrying that Germany will face a war of revenge. This policy of 
France has not received much support from Britain, as it may result in France remaining as the only force in 
black Europe. Italy is in search of new victory because it is victorious but disgruntled from World War I. 
When we distinguish two basic groups as the status quo and the revisionist states, the revisionist group from 
the beginning of the period is the clearest example of Italy and does not hesitate to speak its revisionist 
attitudes. In particular, 'Blackshirts' movement' and then the power Mussolini, the eastern Mediterranean, 
the Balkans and Turkey is the target of the Italian government's deficit will be well into the 
(Armaoğlu,1998:171-172). 

In the Soviet Union, the 1917 Revolution led to a different internal organization and state structure, but 
rather to the resolution of internal events. In the transition from the Russian tribe to the Soviet Union, the 
Armistice of the Soviet Revolution The Red Army and the White Army clash of the Tsarist Generals and the 
administrative cadre that were killed in the 1917 Revolution lasted until 1922 with the support of the West 
(Sönmezoğlu, 2011: 85). The Red Army, the White Army coalition, made the Bolsheviks the only force in 
Russia. The Soviets are as big a force as they were in the 19th century, but they are now being dealt with 
internal events because of the regime. While the Soviet revolution is a source of hope by many sub-colonial 
peoples, it is followed by fear and anxiety by many of the European states. In recent times, especially in 
Europe, this is one of the important factors in the emergence of authoritarian and totalitarian regimes 
(Sönmezoğlu, 2011: 86). When examining the international political system in this context, the period 
between 1919 and 1939, i.e. between the two wars, is the 'classical power balance' system (Sönmezoğlu, 
2012, 850). It is also clear that the UK's political and military political and multi-polar political system here 
is to maintain its Eurocentric structure clearly. The increase in the political and economic capabilities of the 
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US and Japan is particularly evident, especially military. Countries such as Hungary, Yugoslavia, 
Czechoslovakia, Poland, Romania will increase the number of members included in the system, but will 
endeavor to dominate the system with Germany, Italy and Japan at the end of the period but will not succeed 
(Sönmezoğlu, 2012: 850). 

3. Turkey in the Period Between Two Wars Conducted by Security Regional and Global 
Collaborations  

3.1 Regional Cooperation 

The impact on the state of the international political system, especially if the geopolitical situation similar to 
the Turkish position is very important. Turkey primarily in the Balkans, the Caucasus and the Middle East is 
a state territory (Şeker, 2011:603-612). The activity, which transcends the boundaries of the soil and goes far 
beyond the depth, always, comes out against the human elements. After World War I, Britain and France, 
along with 12 self-governing states in Bulgaria, Greece, Iran and the Soviet Union, as well as colonial 
governments in Cyprus, Iraq and Syria, are also bordering Italy. (Ediz, 2016:37) Thus, almost all the states 
that are counted in the international political system and form the classical power balance, land or sea, are the 
border neighbors. This means that some relations with Turkey's neighbors to be realized, not only in the 
region but also the European will consequences related to the state. With bilateral agreements and various 
contacts, many collaborations with neighboring states have been undertaken, but not all of them are very 
effective or resultant treaties. They are mostly diplomatic efforts to promote the mutual goodwill of states and 
to promote cooperations. In this part of the study, which is truly effective in the current period and is 
considered an effective contribution to the potential for cooperation with Turkey's defense and security. 

It is noteworthy that relations with Soviet Russia, which started in the period of liberation war and 
established close relations, were given importance. Both states, which have undergone new regime changes, 
are in a similar position at that time in terms of internal turmoil, yet unresolved problems and perceptions of 
external threats. Soviet Russia is also excluded from the international political system in accordance with the 
regime. Despite their full sovereignty over the state in 1922, minimum active relations have been established 
by other active states and are perceived as a threat due to the regime. In Turkey, due to its location as well as 
yet not fully resolved the problems with Western states, which saw Soviet weapons and political support of 
the War of Independence and attaches great importance to relations with Russia. December 17, 1925 in Paris 
between Turkey and the Soviet Union Friendship and Neutrality Treaty was signed (Carr, 1984). The signed 
Pact is of vital importance, as well as the fact that if one of the parties is attacked, the other will be neutral, 
they will not attack each other, besides, the guarantee that they will not participate in alliances or political 
agreements that are against each other. (Carr, 1984). Here it can be said that the two countries have acted in 
order to prevent a possible negative alliance for the other. In terms of Turkey's land border with the Caucasus 
simple mind it is secured. The Balkans, with its complex structure and inexperienced administrations due to 
the multiplicity of newly established states, have been given great importance, just as in the Caucasus. 
Another factor behind the intention is that the administration of the Ottoman Empire has existed for many 
years in the region, as well as in ethnicity, in the cultural sense, the close peoples have to maintain their 
existence in another state. It remains of the Ottoman Empire after World War forced to withdraw from the 
region and Turkey's sovereignty in Edirne but left much land has led to many negative consequences. The 
Turkish or Muslim element that survived the Ottoman lands remained in the territories of Bulgaria, Greece 
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and Yugoslavia and was forced to live with different brigadier administrations. Irredentism into play here, 
except in matters which concern Turkey state border. In addition, for the states in the region, Turkey is seen 
as a continuation of the Ottoman Empire. This brings with it a prejudiced viewpoint in the region. While 
cooperation and relations with the states in the region are being assessed, historical influences must also be 
examined. The revisionist state in the region is Bulgaria and still dreams of a large territory where the Aegean 
Sea in the First Balkan War is emerging (Michelatos, 2006). While attracting attention as a threat from 
within the region, Italy, which is outside Mussolini's power, faces a distinct threat. Mussolini's government, 
Yugoslavia, Greece, Romania and Turkey, which has led to move the remaining four Balkan states careful. 
Also counted four Balkan States, besides being neighbors with Bulgaria, and Yugoslavia land border with 
Italy, Greece and Turkey are neighbors and owned the islands in the Aegean. Revisionist attitudes and 
discourses have been influential in the Balkans, as well as being an egalitarian entity in the periphery, an 
idealistic view in the world, a banning of war as a foreign policy instrument in the Kellogg-Briand Pact, and 
attempts to protect the unity and status quo like the Little  Entente (Armaoğlu, 1998,337-338). Turkey, 
Greece, Yugoslavia and Romania to the pact they signed in Athens on February 9, 1934 to keep the peace in 
the Balkans which (Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2018), has taken its place in history as a regional 
security cooperation. 

Turkey, the Caucasus and the Balkans through cooperation provided by Pact and regional security, it is 
desirable to maintain in the Middle East. Besides being a region of interest due to the abundance of the oil 
resources of the region, developments such as Italy occupying Abyssinia are disturbing the regional states. In 
particular, Syria and Iraq not to have independence, Afghanistan, and internal political developments in Iran, 
the attitude of the revisionist states, as Turkey is a reason the Pact warm look of a part of both of the state 
(Mustafa Sezer Palabiyik, 2010).  Four states, especially the revisionist states, are getting closer with increasing 
aggressive attitudes of foreign policy and security in cooperation with non-aggression treaties in the first 
region (Erdal, 2012: 84). This rapprochement will be referred to as the Sadabad Pact because of the signing 
of the Iranian Shah in the palace of 'Sadabat'. As our southern border, the region is also very important for 
the security pact, Turkey, Iran, and Iraq and implemented signed between Afghanistan aggression and good 
neighborliness' is a treaty (Historical Dictionary of Afghanistan, 2012: 375). Regional peace and cooperation 
in the interwar period is very important for Turkey. First of all, the people of Anatolia have been in a state of 
almost uninterrupted war since the Italian war of 1911 (Sönmezoğlu, 2011: 86). In addition, the Armenian 
and Greek conflicts, Sheikh Sait and the Menemen Rebellion, such as the last period of the Ottoman Empire 
and the Republic during the early periods of the revolt due to too much was given. For this reason, peace and 
regional cooperation, such as the desire of many countries in the same region, is obligatory elements of 
Turkey's security in both requests. 

3.2 Globalisation 

Cooperation with states active in the international political system is noteworthy as well as regional 
cooperation and defense agreements during the period of the two wars. Since there are no long-standing 
alliances with global impact capacities such as NATO and Warsaw pacts, territorial transgressions are limited. 
Even the International Organizations are very few in terms of influence, capacity and number between the 
two wars. The League of Nations, an example to the United Nations, is an important beginning and 
organization at this time (League of Nations, 2018). Turkey, one of the goals of the organization from the 
moment of modernization and integration with the West, has continued in the League of Nations plane, 
continuous, primarily by foreign policy makers have to be carefully monitored Ataturk. When the spirit of 
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the League of Nations is examined, it can be established through an international organization by means of an 
idealist idea. This is the idea of US President W. Wilson, who is the idea's father, and only aggression can be 
avoided. (Kiran, 2008:20-21). Although it is argued that after the establishment, it showed a global effect. It 
is clear that World War II did not protect peace at the beginning. But the administrations with all kinds of 
excesses should be regarded as a positive cooperation effort for peace and security in that period when they 
came to power. Subsequent to invite Turkey became a member in 1932 (Ulusan, 2008:237-258). If you do 
not have a member, or if you are a member then M.C. and has respected the decisions taken on the grounds 
of law, just as Mosul is concerned. 

4. Turkey's Cold War Security Conducted by Regional and Global Collaborations 

4.1. International Political System in that Period 

In the Second World War, the Alliance, which is in Germany, Italy and Japan, was defeated, and Germany's 
efforts to dominate the system were once again inconclusive. When it came to 1945, the war was about to 
end, and the states had a very different distinction from the Allies-Alliance states. The Soviet Union is 
persistent in the states it rescued from the German occupation or entered into under the pretext of rescue. 
They have organized these states in the form of a Soviet system and have begun to create self-imposed 
satellites by bringing power closer to Moscow. The rest have started to unite on the US axis and the 
international political system has become bipolar. After this step, the 'cold war' or bipolar system, which will 
last for about half a century until the 1990s, is the new name for the international political system. The power 
balance is still present, but it occurs between the two poles in the new system (Sönmezoğlu, 2012:867-868). 

The system contains political and military conflicts which started in the early years as hard bipolar and could 
reach a nuclear conflict at any moment. Later, there was a softening, with increasing pressures, both poles 
were looking for more cooperation and a ground of agreement. In particular, the rise of the number of state 
and the disintegration movement in time have put pressure on states to develop in international organizations 
and in international law. Not only on the global scale like the United Nations, NATO and the Warsaw Pact, 
but also regional organizations and cooperations, such as the European Union, have led the foreign policies of 
states. 

4.2. Regional Cooperations 

Turkey has likewise developed a closeness to the Balkans and the Middle East for his cooperation in the 
interwar period. But, as mentioned earlier, in the face of the fact that the international political system is 
different, this is not possible in the Caucasus. One of the most important actors of the bipolar system is the 
USSR, the neighbor in the Caucasus and the territory in that region. When the regime and the polar 
differences are considered, naturally, unlike the inter-war period, the biggest threat comes from here to 
Turkey. Although Turkey's membership in the NATO alliance, it is not surprising to shift to regional 
cooperation to strengthen security. Four sea and is one of the single judge of the sea, besides having two 
different throats, which many state land borders with different characteristics, Turkey's geopolitics is 'bring 
only' making. Until the Second World War, which was extraordinarily dangerous years, and then to 1948, 
many threats had to stand alone, which had great rewards in economic and social life. For this reason, some 
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regions such as the state, Turkey to reinforce the cooperation with more security, also discussed the global 
power of the United States that it supports the same block. 

There has been a great change in the Balkans, according to the turn between the two wars, socialist states have 
emerged. It is no longer a socialist external Balkans and Greece and Turkey became a NATO member 
because of these two states are the dangers of socialism. The disagreement within the Eastern Bloc has 
brought Yugoslavia closer to the West, while it is gradually removing Moscow from Moscow. NATO 
member Turkey and Greece, especially Turkey, the threats they received in the period until 1954, it was 
closer to three states. At this stage, two NATO member states, Turkey and Greece, they used the best of this 
opportunity emerging in the Balkans, August 9, 1954 Balkan Pact was signed in the town of Bled, Yugoslavia 
(Stone, 1994). Although it is not very long lasting and effective due to the Yugoslavia-Soviet Union relations 
that have regressed due to the Cyprus tensions with Greece and the softening after Stalin's death, the Pact is 
one of the period's efforts in regional security and cooperation (Armaoğlu,1998: 523-524). 

After the Second World War, the Middle East began to become a center of conflict. Especially after the 
1950s, the Eastern Bloc and the Western Bloc conflict shifted to the Middle East, under the influence of the 
Israeli affair. The security of petrol, the Egyptian affair and the emergence of the Israeli state, will bring the 
Middle East up to the present day, beginning at that time, and at the same time, bringing the field and scope 
into a series of conflicts that will expand. 

The 1950s were years when the Soviet Union wanted to land in the Arab geography and had the opportunity 
to do so. It is worth noting that the United Kingdom, especially in the region, is suffering from day-to-day 
depression and that its place is to be filled by the United States. But the Israeli issue is that the US, especially 
the US, is open to western countries. The Soviets have increased their activities in the region to benefit from 
this opportunity. Turkey strongly those regional alliances during this period and still give to the cooperation 
with neighbors, the Baghdad Pact in 1955, will sign with Iraq (Armaoğlu, 1998:526). Due to Turkey's 
membership in NATO, which means to cut Soviet influence in the region in future this cooperation has met 
with action against Egypt and Syria. Due to the conflict between the Arab states and Israel, the Arabs and the 
West have been tense, and the Channel issue has been combined, this cooperation effort has not found a 
positive result in Arab geography. But the Pact has attended Iran, Pakistan and Great Britain before 1955. In 
1958, as a result of the military coup in Iraq, the Pact was separated and the name continued to be CENTO 
(Central Treaty Organization, 2001, 2009). After this stage, the Pact has become more collaborative in 
cultural and technical matters. 

Turkey, as shown, regional cooperation will continue in the interwar period, will sit at the same table several 
times with neighbors. Turkey's relations with the European Union can also be addressed in this context. 
Although it is not a direct, security objective in the initial phase of its founding and its early years, common 
foreign policy and security has become one of the most important topics, especially after turning to the 
European Union (EU) (EU,2018). Turkey should be a member of, as well as economic aspects emerge 

4.3. Global Collaborations  

During the WWII and after the security of Turkey, evaluated on the one hand while on a regional and global 
level has taken measures. After the Second World War, global efforts to eliminate security efforts and broad 
participation / geographical pacts are also suitable for the general trend. When examined carefully, there is an 
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incredible increase in the number and scope of international organizations, and this increase has continued to 
daylight. The developments in transportation, communication and information technologies that have spread 
over many years have brought the states closer and made the world a 'global' village. The inventions and 
space studies of the atomic bomb, the developments in the missile system and transportation have shown that 
every state is in conflict zone. The division between the two states is affecting even the administration and the 
peoples that are trying to stay out. Disconnectivity is also a reaction to this (Sönmezoğlu, 2012:405-406). 

 After the second world war in Turkey, is a territory of the Russian and eastern bloc states felt a heavy impact. 
Despite the end of the Second World War, Turkey has not fully demobilized army. There are also reasons for 
the extension of the 1925 Non-Aggression Pact, Soviet leader Stalin's Straits and Turkey in Eastern Anatolia 
has led demands to be cautious. In addition, the German invasion of the Soviet Union in order to increase 
the recovery progress and events in Europe, further increased Turkey's concerns. Some of the Soviet regime, 
depending on the progress already changed, is surrounded by state government like Turkey and Greece. 
Providing power balancing at this point, regional cooperation is sometimes over, and more effective global 
cooperation is needed. It is also important to note that the power of the threat has now reached global 
dimensions. 

In this respect, we see in the UN an effort to bring together the peace and states that concern the whole world 
on a political level. Establishing a founding member of the United Nations and Turkey to take place as a 
state, it has to be considered as a request in global politics. This global organization, founded at the end of the 
Second World War by the anti-axiom block and aimed at protecting future generations from war catastrophe, 
is both more effective and more global than the League of Nations (United Nation,2018). The increase in 
sanction power is especially aimed at this purpose. UN General Assembly and the periods in which Turkey is 
a member founding in activities chosen by the Security Council. It is actively involved in the UN with the 
position of the most complex and centrally located zones of many security rings. This membership not only 
the General Assembly and the Security Council in the form of hearings, the UN subsidiary organs and bodies 
shows in itself (United Nation,2018). 

Shortly after the UN came to power, in 1949 the first such comprehensive and long-term alliance was signed 
on the world. In order to prevent the spread of the Soviet Union and to protect the liberties of liberal 
economies, on April 4, 1949, 12 states at the forefront of the US signed this alliance treaty and decided to act 
jointly (NATO, 2018)). The suspension of the Soviet Union in Europe and West Asia was intended to be 
provided in this way because of its structure that transcended regional alliances, and NATO continued its 
expansion despite different voices. When it comes to Turkey joined NATO in 1952 (NATO, 2018) so that 
the state's defense and security, a permanent secretariat, which organized and carried out together with a 
global nature. Located in the East in NATO states, with both land and sea borders with the Soviet Union and 
also Soviets Turkey's NATO membership in the Soviet has a very important two throat for Communities 
Union's response has also been too much. Turkey's joining this alliance, the Soviets were perceived quite 
negatively for the blog. First, right next to the territory of NATO member Turkey, it has been perceived as a 
major threat. Second, which is a closed sea, and except Turkey, the Soviet Union or the Black Sea coast, 
surrounded by Soviet satellite states through Turkey became a NATO naval sea state can be found easily 
(Şeker, 2017:445-451). In addition to all these, it is important for the Turkish Army to work in NATO, as 
military and conventional power, as well as for strengthening NATO. For Turkey since the beginning of the 
Second World War, have to cope alone with the thick tension has been alleviated a little bit. II. At the 
beginning of the World War, a large number of German soldiers were kept under arms for many years. At the 
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end of the war, the soldiers were demobilized due to the Soviet wishes and requests, the security was 
considered as priority and the solution was tried to be produced. Turkey has breathed easy for the first time 
in 1952 with NATO membership, physical environment, the threat from the geopolitical situation and the 
Soviet Union have not changed, at least not within the security alliance. 

5. Conclusion 

The defense alliances and various collaborations that governments undertake for their territorial integrity and 
internal organization can be in different forms. Turkey interwar period, the years of the Second World War 
and the cold war years, alongside its internal elements to defend the territorial integrity, were found in several 
collaborations with foreign policy outcomes. In the interwar period, with the influence of the international 
political system, more regional cooperation and defense agreements are emerging. It should be noted here 
that although regional cooperation, mandate governance or mandate governance has been terminated, the 
mandatory state can go far beyond its territorial boundaries due to the ongoing activity. When analyzing an 
alliance with any regional or Orem, Turkey must be handled carefully continuous system of international 
political and geopolitical position of the period. Having a socialist organization like the Soviet Union for the 
first time in history and being a neighbor to the land and sea with a state in the process of exporting it is a 
difficult situation in itself. Also, in the early years of the Republic, with the exception of states, colonial 
governments, which are Britain, France, Italy as well as with neighboring states there is a Turkey. This means 
that Turkey's foreign policy and it is very carefully monitoring both the need for world peace. The 
transformation of a minor dispute into conflict can have consequences far beyond the region's states. Quite a 
long tradition of state and his collaborations with the powers in the region, just gave birth not of results is 
also very important state for itself, in his collaborations Turkey has been closely monitored by effective states 
in the international system. 

This position has not changed much during the Cold War years, the real change has been experienced in the 
international political system, the bipolar world and the power balance trying to be provided between the 
poles has affected the world. Based on the 1925 Agreement with the war years and was an important stage 
times already ended when the Soviet Union-Turkey friendship and cooperation, the two countries have faced 
as a member of two different poles. Turkey's foreign policy in that period again, though with regional states 
in cooperation and friendship, cooperation has been established globally. This is clear when we look at the 
NATO organization and the attitudes in the UN in general. US-led Western alliance NATO membership, as 
well as within the scope of Turkey's relations with both the West is important for the internal political order. 
It protects its existence and territorial integrity as one of the longest democracies in the region, where the 
single communist party is surrounded by rulings or dictatorial administrations. It should be noted that the 
Middle East, the Caucasus and the Balkans territory and influence to Turkey, since its inception, has acted 
with the instinct to protect soil, both the state system, the status quo has been involved in the group of states. 
The geography where he lives, beside many war and civilian massacres, has shown the success of his people, 
land, system and power, without any warfare if some low-quality conflicts are excluded. Explaining that you 
have done this only with your own mighty army or security measures is an understatement with the slightest 
expression. Especially in the first years of the foundation, a successful foreign policy, regional cooperation and 
positive relations with active states brought about the solution of the problems. In the Second World War, it 
is seen that these cooperations continue to be defensive or non-aggressive agreements, including the states 
outside the region. The divisions between the poles during the Cold War, Turkey was also forced to make a 
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choice, it is preferred alliance with the West Block. The process of becoming more active in the region and in 
global alliances and international organizations in that period. 
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8 
THE ROLE OF THE “LEND AND LEASE AGREEMENT” IN 
THE DEVELOPMENT OF US-TURKEY RELATIONS 

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİNDE “ÖDÜNÇ 
VERME VE KİRALAMA ANLAŞMASI” 

Ayşegül Kars Kaynar (Hakkari University) 

İhsan Seddar Kaynar (Hakkari University) 

Abstract 

Lend and Lease Agreement (LLA), issued by the United States of America (US) in 1941, drew the legal framework of the US 
aid to its allies during the Second World War (WWII). Terms and conditions of this agreement were determined basing on the 
lessons the US took from the First World War, and one may say that it changed the course of the WWII. Although Turkey 
started to receive assistance under this agreement immediately in 1941, signature of an official agreement among these states 
belated up until 1945. When the American armies were demobilized with the end of the WWII, they left all of their equipment 
right where they were, and returned to the US. This being the case, civil and military equipment including used towels, blankets,  
aircraft engines, radios, pajamas, and ammunition left in the territory of Turkey, Iraq, Egypt, Malta, and Italy. This equipment 
was put up for sale by the US. The US provided considerable amount of credit to countries to facilitate the sale of this 
equipment, including Turkey. Turkey used this credit to purchase equipment dispersed to variety of regions, classified as “The US 
Equipment in the Middle East”. A number of soldiers involved in the purchasing process of the materials, and auctions were 
organized in many countries. Almost all of the loans granted to Turkey before Marshall Plan in 1947 were related to the LLA. It 
was because some of the material purchased by the loans were sent to Turkey via the LLA. Instead of getting this material back, 
the US granted loans for their sell. These loans took place in the LLA reports as well. This study examines the LLA, which is 
ignored in the literature on the US-Turkey relations. The archival material is used to shed light on bureaucratic contacts 
between two countries and how the loans are used in the purchase of military equipment. The study reveals the diplomatic 
relations in the practice of sell and purchases and the differences between the LLA and other agreements with the US. 

Key Words: Lend and Lease Agreement, US-Turkey Relations, Second World War 

1.Giriş 

merika Birleşik Devletlerinin 1941 yılında çıkardığı “Ödünç Verme ve Kiralama Anlaşması” (Lend 
and Lease Agreement) (ÖVKA); İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD’nin müttefiklerine yaptığı 
yardımların resmi çerçevesini çizmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda edindiği tecrübelerle hazırladığı bu 

anlaşma, savaşın seyrini değiştirecek önemli bir içeriğe sahiptir. Türkiye bu anlaşma kapsamında yardım 
almaya hemen başlamış olmasına rağmen, ABD ile resmi anlaşmanın imzalanması 1945 yılına kadar 
gecikmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerikan ordusu terhis olduğunda askerler, bütün teçhizatlarını 
ordu neredeyse oraya bırakıp ABD’ye dönmüşlerdir. Kullanılmış havludan battaniyeye, telsizden uçak 
motoruna, pijamadan karyolaya kadar pek çok malzeme ve askeri mühimmat Türkiye toprakları da dahil 

A 
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olmak üzere Irak’tan Mısır’a, İtalya’dan Malta’ya kadar birçok ülkede kalmıştır. Satışa çıkarılan bu 
malzemeleri alabilmesi için Türkiye’nin de içinde bulunduğu ülkelere önemli miktarlarda kredi verilmiştir. 
Türkiye, “Orta Şark’taki Amerikan Malzemeleri” olarak adlandırılan malzemeleri satın alırken, bu alım için 
kendisine özel olarak açılan krediyi kullanmıştır. 1947 yılında Marshall Planı öncesinde Türkiye’ye yapılan 
yardımlar, ÖVKA ile yasal zemin bulmuştur. ABD savaş sonrasında, askeri malzemelerini ABD’ye götürmek 
yerine, bölge ülkelerine kredi kullandırarak satmıştır. Bu çalışmada, Türk-Amerikan ilişkileri literatüründe 
göz ardı edilen Ödünç Verme ve Kiralama Anlaşması’na genel olarak bakıldıktan sonra Türkiye’ye verilen 10 
milyon Dolarlık Kredi ile yapılan alışveriş incelenecektir. Çalışmada arşiv kayıtlarından yararlanılarak Türkiye 
bürokrasisinin ABD ile ilişkiye geçişi ve savaş sonrası alınan kredilerin askeri malzemelere dönüştürülme 
süreci açığa çıkarılmaya çalışılacaktır. İkinci Dünya Savaşı biterken Türkiye-ABD ilişkinin diplomatik 
boyutunun pratiğe nasıl dönüştürüldüğü ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.  

2. Ödünç Verme ve Kiralama Anlaşması   

Türkiye’ye İkinci Dünya Savaşı boyunca ABD’den yapılan yardımlar, 11 Mart 1941’de ABD Kongresi’nin 
kabul ettiği “Ödünç Verme ve Kiralama Yasası” [İcar ve İare] kapsamında gerçekleşti. “Birleşik Devletler’in 
Savunmasını Destekleme Yasası” temel alınarak hazırlanan bu yasa ABD Başkanı’na korunmasını önemli 
gördüğü ülkelere yiyecek maddeleri de dahil olmak üzere tüm savaş malzemelerinin satışına, devrine, takasına, 
kiralanmasına, ödünç verilmesine ya da hibe edilmesine dair yetki veriyordu.1 Yasanın kabul edildiği tarihte 
tarafsız bir devlet olan ABD, yasanın yürürlüğe girmesinden dokuz ay sonra; Japonya’nın 7 Aralık 1942’de 
“Pearl Harbour Saldırısı” sonrasında resmen İkinci Dünya Savaşı’na girmiştir. Yasa ile ABD’nin müttefik 
devletlere yaptığı yardımların resmi çerçevesi oluşturulmuş; İngiltere başta olmak üzere, mihver devletlerinin 
karşısında yer alan, saldırıya hedef olan ya da tehdit altında bulunan tüm devletlere ABD’nin desteği 
sağlanmıştır. ÖVKA çerçevesinde Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Çin, Kolombiya, Kosta 
Rika, Küba, Çekoslovakya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Etiyopya, Fransa, İran, Yunanistan, 
Guatemala, Haiti, Hindistan, Honduras, İzlanda, Irak, Liberya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, 
Nikaragua, Norveç, Paraguay, Peru, Polonya, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Krallıklar, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği, Uruguay, Venezuela ve Yugoslavya’dan oluşan 40 ülke yardım kapsamına alınmıştır.2  

İkinci Dünya Savaşı’nda tarafsız kalan Türkiye’ye ÖVKA programı dahilinde yardımlar Mart 1941’de 
gönderilmeye başlandı. 18 Haziran 1941’de “Türk-Alman Saldırmazlık Paktı” imzalandığı zaman ÖVKA 
yardımları bir aylık süre için kesildi (Karakaş, 2009: 26). ÖVKA yardımlarının Türkiye’ye ulaşmasında 
İngiltere önemli bir aktör olmuştur. ABD, Türkiye ve İngiltere arasındaki 19 Ekim 1939 tarihli ve 
İngiltere’nin Türkiye’ye yardım etmek için kredi ve savaş uçağı vermeyi taahhüt ettiği “Türk-İngiliz-Fransız 
Üçlü Anlaşması”nı göz önünde tutarak ÖVKA yardımlarını Türkiye’ye İngiltere aracılığıyla ulaştırmıştır. 
ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu Birimi’nden George V. Allen’in memorandumunda anlattığı üzere 
İngiltere, Türkiye’yi kendisinin askeri sorumluluğundaki bir alan olarak görmektedir (FRUS 1943, Cilt IV: 
1099). Buna uygun olarak da Türkiye ihtiyaçlarını önce İngiltere’ye bildirmekte, İngiltere uygun gördüklerini 
ABD’ye iletmektedir. Amerikan yardımları önce İngiltere’ye, oradan da Türkiye’ye gönderilmektedir. 

                                                
1 An Act to Promote the Defense of the United States, Pub. L. 77–11, H.R. 1776, 55 Stat. 31 
2 Hindistan 16 Mayıs 1946’da ödeme anlaşmasını imzalamasına rağmen temel anlaşması yoktur. İran ise 10 Mart 1942 itibarıyla 
yardımlara erişebilir ilan edilmiş olmasına karşın temel anlaşma ya da ödeme anlaşması imzalamamıştır. Bakınız 36th Report to 
Congress, 1955: 4. 
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ABD Başkanı Roosevelt 7 Kasım 1941 tarihinde Türkiye’nin, ABD savunması için hayati öneme sahip 
olduğu tespitini yaptıktan sonra; Türkiye, ÖVKA programına resmi olarak dahil edilmiştir.3 Bu tespit ve 
İngilizlerin aracılığından Türkiye’nin şikayetleri sonucunda 12 Kasım 1941’de Türkiye’ye yapılan ÖVKA 
yardımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Yeni düzenlemeye göre Türkiye peşin ödeme yaparak 
ABD’den doğrudan yardım alabilecektir. Diğer ÖVKA yardımları ise İngiltere aracılığıyla aktarılmaya devam 
edecektir. Türkiye ihtiyaç listesini hem ABD Ödünç Verme ve Kiralama İdaresi Ofisi’ne hem de İngiliz 
yetkililere sunacaktı. İngiliz yetkililer, Amerikalı ve Türk yetkililerle bu listeyi görüşmek için bir araya gelip; 
onay verdikleri ve onaylamadıkları malzemeleri belirterek listeyi ABD Ödünç Verme ve Kiralama İdaresi 
Ofisi’ne iletecekti. Son karar her zaman ABD’nin olacaktı. ABD Ödünç Verme ve Kiralama İdaresi Ofisi, 
gönderilen bütün yardımların nakil emirlerini İngiliz Tedarik Konseyi’ne (British Supply Council) ve Türkiye 
Washington Büyükelçiliğine verecekti (FRUS 1941, Cilt III: 924-925). 14-24 Ocak 1943 tarihinde toplanan 
“Kasabanca Konferansı”nda İngiltere’nin ısrarı üzerine bu düzenleme bir kere daha değişikliğe uğramış; 
ABD, Türkiye’ye peşin ödeme karşılığında doğrudan askeri malzeme gönderme uygulamasını iptal etmiştir 
(FRUS 1943, Cilt IV: 1099).  

ÖVKA programına rağmen ABD, Türkiye’ye yardım etme görevini İngiltere’ye bıraktığı için yardımların 
Türkiye-Amerika ikili ilişkilerinde nasıl bir ilerlemeye yol açtığı da tartışmalıdır. Çünkü ABD, 19 Ekim 1943 
tarihinde yapılan “Moskova Konferansı”nda Türkiye’nin savaşa girmek için ihtiyaç duyduğu malzemelere 
ABD’nin bir katkısı olmayacağını ifade etmiştir (Oran, 2001: 456). İkinci Dünya Savaşı boyunca Türkiye’yi 
de kapsayan Orta Doğu’nun ABD’nin değil, İngiltere’nin nüfuz alanı olarak görüldüğü söylenebilir 
(Weisband, 1973: 126). Öte yandan Amerika’dan Türkiye’ye yapılan yardımlarda İngiltere’nin aracı rolü 
oldukça büyük sorunlara yol açmış; hatta ÖVKA programını işlemez hale getirmiştir. İngiltere, kendi mali 
zorlukları nedeniyle, Türkiye’nin talep ettiği malzemelerin ücretinin ABD’ye ödenmesini de ertelemiştir. 
ABD ise parasının ödenmemesi durumunda talep edilen yeni malzemeleri onaylamamıştır. İngiltere’nin 
Türkiye için tahsis edilen malzemeleri kendisinin kullandığı da olmuştur (Karakaş, 2009: 28). Dahası 
Türkiye, İngiltere’den gelen malzemelerin ÖVKA programı kapsamında mı, yoksa 1939 tarihli anlaşma 
çerçevesinde İngiliz kredisine bağlanan İngiliz yardımı mı olduğunun ayrımını yapamamıştır.   

ÖVKA yardımları, savaş boyunca tarafsız kalmayı seçen Türkiye’nin müttefik devletlerle ilişkilerine paralel 
olarak ilerlemiştir. 17 Kasım 1943 tarihinde Türkiye, İngiltere’ye nota vererek topraklarında üs talebini ve 4-8 
Aralık 1943 tarihleri arasında gerçekleşen “İkinci Kahire Konferansı”nda savaşa müttefikler yanında girmeyi 
reddetmiştir. Bu nedenle 4 Şubat 1944’te İngiltere, Türkiye ile ilişkilerini askıya almıştır. ABD’de 7 Şubat 
1944’te Ankara Büyükelçiliği’ne Türkiye ile ilişkileri soğutma talimatı göndermiştir. 2 Mart 1944’te İngiltere, 
Türkiye’ye yaptığı silah ve malzeme yardımlarını ve 1 Nisan 1944’te de ABD, ÖVKA yardımlarını 
durdurmuştur. Böylece Mart 1941’den beri devam eden Türkiye’ye ÖVKA yardımı, resmi anlaşma 
imzalanmadan 1944’te durdurulmuştur.  

Şükrü Saracoğlu’nun başbakanlığı döneminde 23 Şubat 1945’te Türkiye ile ABD arasında ÖVKA 
yardımlarının esaslarına dair “11 Mart 1941 kanununda derpiş edilen yardıma mütaallik esaslara dair 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Anlaşma” 
imzalanmıştır. Bu anlaşma, 2 Temmuz 1945’te Meclis gündemine 4780 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 23 Şubat 1945 tarihinde Ankara'da 
imzalanan ve Amerika Birleşik Devletlerinin 11 Mart 1941 tarihli kanunda yazılı yardımla ilgili esaslara 
                                                
3 Başkan Roosevelt’in Ödünç Verme ve Kiralama yardımları Yöneticisi E. R. Stettinius’a 7 Kasım 1941 tarihli telgrafı için bakınız 
FRUS 1941, Cilt III: 922-923 ve RG 6053: 9034.  
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ilişkin olan Anlaşmanın onanması hakkında kanun” olarak gelmiş ve mecliste hazır bulunan 
milletvekillerinin tamamının oyları ile kabul edilmiştir (RG 6053). Anlaşma 1944’te duran ÖVKA 
yardımının devam edeceği belirtilmekte; şimdiye kadar gelen yardımların durumunu bir şekle bağlamakta ve 
gelecek yardımların daha kolay temin edilmesi için ilkeler tespit etmektedir. 4  Türkiye’nin, ÖVKA 
yardımlarından yararlanan diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, anlaşmayı en geç imzalayan ülkeler arasında 
olduğu görülmektedir. Anlaşmayı Türkiye 23 Şubat’ta imzaladıktan sonra sadece Fransa 28 Şubat’ta, Güney 
Afrika 17 Nisan’da ve Irak 31 Temmuz’da imzalamıştır (34th Report to Congress, 1953: 16-17). Anlaşmanın 
5. maddesine göre ABD Başkanı gerekli gördüğü durumlarda Türkiye’nin zayi, istihlâk ve tahrip etmediği 
savunma malzemesinin ABD’ye iadesini isteyebilecektir. Türkiye'nin ABD’ye ne gibi bir geri ödeme 
yapacağının belirlenmesi, savaş sonuna ertelenmiştir.    

3. Orta Şark’ta Askeri Malzeme Mubayaası ve 10 Milyon Dolarlık Amerikan Kredisi 

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA) yapılan araştırmada, mevcut belgelerde Orta Şark’ta oluşturulan 
malzeme satın alma heyetinin [Malzeme Mubayaa Heyeti] başkanı Tümgeneral Sırrı Seyrek’tir.. Tümgeneral 
Sırrı Seyrek imzalı ilk evrak 7 Mart 1946 tarihli bir telgraftır (BCA 30-10-0-0 / 52-345-5). Telgrafta, satışa 
çıkarılan çok sayıda askeri malzemenin değerlendirilebilmesi için, her konuda yetkili bir telsiz uzmanının acele 
olarak Kahire’ye gönderilmesi istenmektedir. Telsizlerin satılmayacağını ertesi gün öğrenen Seyrek, 8 Mart 
1946’da yolladığı ikinci telgraf ile gönderilen uzmanın hareketinin ertelenmesini istemektedir (BCA 30-10-0-
0 / 52-345-6). Seyrek’in aynı gün, 8 Mart 1946’da yolladığı diğer bir telgrafta, 3 Mart’ta satıcılar ile 
görüştüğünü, satışa çıkarılan askeri malzeme listelerini incelemeye başladığını ve havayollarının 2 alıcısını 
emrine aldığını belirtmektedir (BCA 30-10-0-0 / 52-345-3). Amerikalılar, heyete malzeme listeleri 
vermektedir. 9 Mart 1946’da verilen listede; optik malzeme tamirine ait aletler, tezgahlar, ahşap testere 
makinesi, matkap makinesi, mücellit kağıt kesme makinesi, beş tonluk asansör, çeşitli batarya, tulumba ve 
komprasör, dinamo, radyo alıcısı, radyo, telefon tesisatı malzemeleri bulunmaktadır. Malzemelerin her 
birinden birer ikişer tane bulunmakta; kullanım durumları ise iyi, fena ve orta olarak gruplanmaktadır. Bu 
açıdan malzemelerin düzgün fiyatlandırılması imkansız olsa da, tahmini 1 milyon Dolar olduğu 
düşünülmektedir. 

Amerikalılar, havayolları için askeri malzemeden önceden ayırdığı tesisatın Türkiye’ye kurulması için, ayrı bir 
satış muamelesi imzalamak istemektedirler. Havayollarından gelen önceki heyet, Kahire’de 21 uçak ile 
ilgilenmiş ve satın alınabilecek durumda olan 8 uçağı 14 Mart 1946’ya kadar rezerve etmiştir. Havayolları ve 
Milli Savunma Bakanlığı’nın tercih ettiği tipte olmasa da, bu 8 uçağın iş görebileceği kanaatine varılmıştır. 
Sadece Kahire’deki uçaklarla yetinilmemiş, Kahire dışında da uçak arayışına girilerek Hindistan ve İtalya’ya 
yazılmıştır. İşe yarar bazı uçaklar bulunsa da, bu uçakların halen Amerikalıların kullanımında olduğu ve 
Amerikalıların ne zaman kullanım dışına çıkaracağı belli değildir. Bu nedenle, Amerikalılar sürekli takip 
edilerek satış için açıklanan yeni listeler beklenmektedir. Türkiye’ye vermeyi vaat ettikleri farklı tipteki 25 
uçak görülmek istense de, İngilizlere ÖVKA ile verildikleri için, İngilizlerin Amerikalılara geri verip 
vermeyeceği de bilinmemektedir. Amerikalıların elindeki diğer uçaklar ise Kahire’de çölün ortasında, bir yıldır 
kullanılmadığından harap durumdadır.  

                                                
4 11 Mart 1941 Kanununda Derpiş Edilen Yardıma İlişkin Esaslara Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 23 Şubat 1945 Tarihinde İmzalanan Anlaşmanın Onanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu  (1/442),  S. Sayısı 131, 2 Haziran 1945, sf. 2. 
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Mart ayının sonuna doğru satın alma heyetine, Türkiye’nin Kahire elçiliği ve konsolosluğunda bir oda tefriş 
edilmiş ve büro mesaisine başlanmıştır (BCA 30-10-0-0 / 52-345-7). Kahire’deki heyet başkanının Milli 
Savunma Bakanlığına yazdığı 25 Mart 1946 tarihli telgrafta; hızar testere, fireze, pulanya, dışaçma boru 
bükme tezgahları, filtreler ve muhabere tamirhanesi için bazı ufak Dinavionve transformatör gibi yirmi kalem 
malzemenin 25.000 Dolara satın alındığı bildirilmektedir (BCA 30-10-0-0 / 52-345-9). Malzeme alımları 
yapılırken, heyetin bazı çekinceleri olduğu, uzman görüşüne ihtiyaç duydukları ya da seçilen malzemenin 
başka heyetlerce ayırtıldığı görülmektedir. 14 Mart’ta Türkiye heyetine verilen listedeki malzemeleri Suudi 
Arabistan Heyeti’nin de almaya karar verdiği ama almadığı, ayın 20’sine kadar rezerv koyduğu görülmüştür. 
New York’taki “Orta Şarkta Merkez Sahası Ecnebi Tasfiye Komisyon Bürosu”ndan gelen yazıda, bahsi geçen 
malzemelerin Amerikan ordusu tarafından kullanılanlarla aynı olduğunu belirtilmektedir. Böylece, Milli 
Savunma Bakanlığı ile Kızılay’ın ihtiyacı olan 170.000 Dolarlık malzeme 19 Mart’ta Sağlık Bakanlığı 
tarafından incelenmiş ve heyet talip olmuştur. Heyetin 8 Nisan 1946 tarihli telgrafından Amerikan 
malzemesinin 170.000 Dolar tutarındaki sıhhi malzeme, ilaç ve aletlerin satın alınmış olduğu anlaşılmaktadır 
(BCA 30-10-0-0 / 47-305-25). Telgrafa konu olan sıhhi malzeme ülke içinde kurumlara dağıtılırken ortak bir 
komisyonca bölüştürülecektir.  

Amerikalıların yeniden satışa çıkardığı pijama, yatak, çarşaf, portatif karyola gibi malzemelerin alınması için 
heyette bir uzman doktor bulunmadığı görülmüş; Doktor Niyazi Erzin’in askerde olduğu için bu alımlara 
katılmadığı belirtilmiştir. 13 Nisan 1946 tarihli telgrafta heyetin satın almak istediği malzeme listesinde 
pijama, battaniye, portatif karyola, yatak çarşafı, yastık yüzü ve kundura olduğu görülmektedir. Bu 
malzemelerden Kızılay’a gerekli olanlar, malzemeler Türkiye’ye geldikten sonra bölüşülecektir. Heyetin almak 
istediği ama Milli Savunma Bakanlığı’nın almadığı malzemeler ise diş tozu, bit tozu, yatak, haki gömlek, 
askeri elbise, miğfer, havlu, çamaşır sabunu ve konservedir (BCA 30-10-0-0 / 52-345-10). 13 Nisan’da 
100.000 Dolarlık avadanlık, topoğrafya ve resim aletleri ve bir miktar sıhhi malzeme alınmıştır (BCA 30-10-
0-0 / 52-345-12). Heyetin 17 Nisan’da gönderdiği telgrafa göre, Amerikalılar Türkiye’ye sattığı malzemelerin 
kendi ambarlarından çıkarılıp Türkiye’ye gönderilmesini rica etmektedir (BCA 30-10-0-0 / 52-345-11). 
Kahire’deki malzemelerin tek alıcısı Türkiye değildir. Mısır’daki Mahalli Hükümet’in toptan malzeme alması 
halinde, depolardan çıkarılmayan Türkiye’nin önceden aldığı malzemeler de yerel hükümete satılabilir. Bu 
nedenle 22 Nisan’a kadar, kısa süreliğine satış işlemleri durdurulmuştur.  

30 Nisan 1946’da Milli Savunma ve Ekonomi Bakanlıklarının ihtiyacı olan toplam 47.000 Dolarlık torna, 
taşlama, matkap ve kaynak makineleri ve santrifüj makinesi alınmıştır (BCA 30-10-0-0 / 52-345-15). 1 
Mayıs’ta Doktor Çapçı tarafından askeri ve sivil ihtiyaçlar için 225.000 Dolarlık ilaç, sıhhi malzeme ve 
hastane levazımatı satın alındığı belirtilmektedir (BCA 30-10-0-0 / 56-377-16). 2 Mayıs 1946 tarihli 61 sayılı 
telgraftan tanesi 6 Dolardan çoğu kullanılmamış 11.674 portatif karyolanın 70.044 Dolara satın alındığı 
anlaşılmaktadır. 500 tanesi Kızılay genel Merkezi ve kalanı da Milli Savunma Bakanlığı için satın alınmıştır 
(BCA 30-10-0-0 / 52-345-16). 6 Mayıs 1946’da 12.000 Dolara 16.650 banyo havlusu ve 37.200 adedi el 
havlusu kullanılmamış havlu alındığı bildirilmektedir (BCA 30-10-0-0 / 52-345-19). Havlular Kızılay ve 
Milli Savunma Bakanlığı arasında paylaştırılacaktır. 

7 Mayıs 1946’ya kadar 10 milyon Dolarlık Amerikan kredisine mahsuben Milli Savunma Bakanlığına, Devlet 
Havayollarına, Sümerbank’a ve Sağlık Bakanlığına toplam 2.181.164 Dolarlık malzeme alınmıştır (BCA 30-
10-0-0 / 52-345-18). 2 milyon Doların üzerindeki bu rakam Anlaşma yapılana kadar satın alınan malların 
değeridir. 18 Mayıs’a kadar toplam 2.571.515,18 Dolarlık malzeme alınmıştır (BCA 30-10-0-0 / 52-345-23). 
Dikkat edilmesi gereken nokta, bu malzemelerinin çok azının ÖVKA ödeme anlaşmasının kabul edildiği 20 
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Mayıs’a kadar Ankara’ya sevk edilmiş olmasıdır. Hükümetin askeriyenin ihtiyacı olan her şeyi satın alması, 
İngilizlerin de Türkiye Heyetine bir liste vermesine neden olmuştur. 16 Mayıs 1946’da Orta Şark İngiliz 
Ordu malzemesi satış teklifi yazısı Ankara’ya gelmiştir (BCA 30-10-0-0 / 52-345-17). İngilizler, Türkiye’nin 
Kahire’deki heyetine başvurarak, peşin para ile satışa çıkarttıkları malzeme listesini bizzat vermişler; 
Türkiye’nin hangilerini alabileceğini sorup, ödeme konusunda Türkiye’ye yardımcı olacaklarını 
söylemişlerdir. İngiltere’nin satmaya çalıştığı malzemeler Mısır ve Irak’tadır. Bu malzemeler satın alındığından 
Irak’tan demiryolu ile demiryolu ile kolayca Türkiye taşınabilecektir. İngilizlerin verdiği iki ayrı listeden 
birincisinde Kraliyet Bahriyesinden deniz malzemesi, tersane malzemesi ve cankurtaran malzemesi 
bulunmaktayken; ikinci listede Ordu listesi, çeşitli inşaat malzemeleri ve demiryolu malzemeleri 
bulunmaktadır.      

4. Türkiye’nin Geri Ödemeleri  

7 Mayıs 1946’da ÖVKA ödeme anlaşması olarak da bilinen “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Amerika 
Birledik Devletleri Hükümeti arasındaki Ödünç Verme ve Kiralama ve Mutalebelere Mütaallik Anlaşma” 
imzalanmıştır. Bu anlaşma, 20 Mayıs 1946’da Meclis gündemine getirilerek aynı gün 4899 sayılı “Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasındaki ödünç verme ve kiralama ve 
mübadelelere mütaallik Anlaşmanın onanması hakkında kanun” olarak kabul edilmiştir (RG 6316). Bu 
anlaşmayla ABD ve Türkiye, ÖVKA yardımlarının karşılığının nasıl geri ödeneceğini belirlemiştir. Buna göre 
Türkiye, anlaşmanın yürürlüğe girmesini takip eden 30 gün içerisinde nakit olarak 4 milyon 500 bin Dolar 
ödeyecektir. Ödenecek olan bu meblağ, Türkiye’ye gelen savunma malzemesi dışında kalan sivil malzeme 
karşılığıdır. Ağustos 1944 tarihine kadar ÖVKA programı kapsamında gönderilmiş olan malzemenin 
çoğunun savunma malzemesi olduğu ve malzemelerin değerinin 130 milyon Dolar olduğu hesaplanmıştır. 
Ağustos 1944 sonrasında da bir hayli ÖVKA yardımı alınmış, bu nedenle 4 milyon 500 bin Dolar’ın 
sembolik nitelikte olduğu düşünülmüştür.5  

Anlaşmanın 5. Maddesi’ne göre 11 Mart 1941 tarihinde veya bundan sonra ve 2 Eylül 1945 tarihinden evvel, 
anlaşmada yer verilmemiş olsa dahi iki devletten birinin, diğerinden olan herhangi bir mahiyette bütün mali 
talepleri iptal edilmiştir. Böylece her iki hükümet de birbirlerine karşı geriye dönük talep ortaya atmayacaktır. 
Ancak ABD Kongresi’ne sunulan ve 11 Mart 1941-30 Haziran 1949 arasındaki dönemi kapsayan Ödünç 
Verme ve Kiralama Raporu’a göre, Türkiye’nin 30 Haziran 1949 itibariyle tevdi ettiği fon miktarı 7 milyon 
808 bin 731 Dolardır. Ödenen 4 milyon 509 bin 228 Dolar raporda “ödünç verilen ve kiralanan maddelerin 
ödemesi” olarak belirtilmiştir. 102 bin 80 Doları “muhtelif nesneler”dir. 3 milyon 299 bin 399 Dolarlık 
fonun “talep edilen maddeler” için olduğu belirtilmiştir (29th Report to Congress, 1950: 24). Aynı zamanda 
Türkiye’nin 1 Temmuz 1948’de vadesi dolmuş olan 23 bin 409 Dolar borcu vardır.6 

Ödenen 4 milyon 509 bin 228 Dolarlık birinci kategorinin, 7 Mayıs 1946 anlaşmasıyla Türkiye’nin ödemeyi 
taahhüt ettiği miktar olduğu açıktır. Bu durumda 3 milyon 401 bin Dolarlık tevdi edilmiş fonun ve 23 bin 
Dolarlık gecikmiş ödemenin 7 Mayıs 1946 sonrasında talep edilen malzemeler için yapılmış olması gerekir. 

                                                
5 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Ödünç Verme ve Kiralama ve Mübadelelere 
Mütaallik Anlaşmanın Onanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/591), S. Sayısı 128, 10 
Mayıs 1946.  
6 Bu borcun 30 Haziran 1949 tarihi itibariyle, Ödünç Verme ve Kiralama maddeleri ve hizmetlerini içeren uzun dönemli ödeme 
anlaşmaları ve nakit geri ödeme programı altında ABD’ye yabancı devletlerin ödemesi gereken miktar kategorisinde olduğu 
belirtilmiştir. Bakınız 29th Report to Congress, 1950: 24. 
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Gerçekten böylesi alımlar da vardır. Yine aynı Rapora göre Türkiye savunma yardımları için 30 Haziran 
1949’a kadar toplam 42 milyon 850 bin 57 Dolar değerinde savunma malzemesi yardımı almıştır. Bunun 24 
milyon 127 bin 531 Doları savaş malzemesidir. 1 milyon 41 bin 870 Doları hava yollarının ihtiyacı olan 
malzemelerdir. 12 milyon 834 bin 31 Doları tank ve kara araçlarıdır. 4 bin 251 Doları deniz taşıtları, 771 bin 
521 Doları muhtelif askeri malzeme, 30 bin 171 Doları tesisat ve malzeme, 3 milyon 732 bin 203 Doları 
zirai, endüstriyel ve diğer mallar, 308 bin 477 Doları hizmetler ve giderlerdir (29th Report to Congress, 1950: 
17). 7 Mayıs 1946’da imzalanan anlaşmayı, geriye dönük yekûnu sıfırlama anlaşması olarak görürsek, bu 
alımların 7 Mayıs 1946-30 Haziran 1949 arasında yapılmış olması lazım gelmektedir. 

Bu durumda Türkiye için ÖVKA programının 7 Mayıs 1946 itibariyle bittiğini söylemek zordur. Bu 
doğrultuda ÖVKA ve ödeme anlaşmasından sonraki gelişmelere daha yakından bakmak gereklidir. 
Değinildiği üzere Türkiye 4 milyon 500 bin Dolar vererek kendisine ÖVKA yardımlarıyla gönderilen sivil 
malzemeyi satın almıştır. Yardım kapsamında aldığı savunma malzemesinin durumunu her iki ÖVKA da aynı 
şekilde belirlemektedir. 23 Şubat 1945 tarihli temel anlaşmanın 5. Maddesi’ne göre savaş bittikten sonra 
Türkiye, “ (…) İşbu anlaşmaya tevfikan kendisine devredilmiş olan müdafaa maddelerinden imha, zayi veya 
istihlâk edilmemiş bulunacak veya ABD tarafından elverişli olduğu veya başka bir şekilde İşine yarayacağı 
tespit edilecek olanları ABD’ye iade edecektir” denmektedir. Benzer şekilde 7 Mayıs 1946 tarihli ödeme 
anlaşmasının 4. Maddesi’ne göre ABD hükümeti savunma malzemesini geri alma hakkını korumaktadır. 
ABD savunma malzemesini Türkiye Hükümetine, geri alma talebini bildirdiği tarihte tahrip, kayıp ve 
tüketilmemiş ÖVKA malzemeleri için karşılıklı olarak uyuşulacak bir usule göre 1 Eylül 1945 tarihinden 
sonra herhangi bir zamanda bu hakkını kullanabileceğini açıkça belirtilmiştir. Fakat fiiliyatta ABD, 
Türkiye’den savunma malzemelerini geri istememiştir. Türkiye’de bulunan malzemeler “fazla” ilan edilmiştir.  

8 Mayıs 1946’da Meclis gündemine getirilen 4882 sayılı “Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından 
Cumhuriyet Hükümetine verilen on milyon Dolarlık Kredi Anlaşmasının onanması hakkında kanun” 
kabul edilmiştir (RG 6303). 4 maddeden oluşan kanun ile Türkiye’nin Amerika’dan 10 milyon Dolarlık 
kredi alması onaylanmıştır. Kanunun konusu olan Anlaşma, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi N. T. Seymen ve 
Birleşik Devletler Hükümeti adına Dış Tasfiye Komisyonu Üyesi Fred W. Ramsey tarafından 27 Şubat 
1946’da Kahire’de imzalamıştır. Anlaşma 3 kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım, Orta Doğu’da bulunan savaş 
fazlası Amerikan askeri malzemesini Türkiye’nin satın alabilmesinin şartlarını düzenlemektedir. Buna göre, 
ABD Dış Tasfiye Komisyonu Türk Hükümetine fazla malzemenin ve fiyatlarının envanterini ve itfa listelerini 
verecektir. Satış fiyatlarını ilgili temsilciler görüşecektir. Türk hükümeti tarafından seçilen malzeme Türk 
Hükümeti tarafından mahallinde ve olduğu gibi mülkiyeti müstesna olmak üzere, teminatsız satın alınacaktır. 
Kredi 10 eşit takside bölünerek, yıllık yüzde 2, 3/8 oranında faizlendirilecektir. Faiz, malzemenin satın 
alındığı andan başlayacak ve ilk taksit 1 Ocak 1947’de ödenecektir.  

Önemli olan konu ise, anlaşmanın ikinci kısmının doğrudan ÖVKA yardımlarıyla Türkiye’ye gönderilen 
savunma malzemesiyle ilgili olmasıdır. Bu kısım, Türkiye'de bulunan ve Birleşik Devletler tarafından fazla 
olarak ilan edilen malzemenin satış ve muamelesini düzenlemektedir. Bu nedenle Türkiye’ye verilen 10 
milyon Dolarlık kredinin aynı zamanda ÖVKA programı kapsamında Türkiye’ye gelen ve savaş fazlası ilan 
edilen Amerikan askeri malzemesinin satın alınabilmesi için açılmış olduğu söylenebilir.    

Ödemelerin parasal boyutuna ilave olarak, Türkiye’deki bazı gayrimenkullerin de geri ödeme kapsamında 
değerlendirilmesi gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda 27 Şubat 1946 tarihinde Kahire'de imzalanan 
anlaşmanın 3. kısmında sözü geçen mübadelenin yapılma şeklini detaylarıyla belirtmek üzere iki Hükümet 



THE ROLE OF THE “LEND AND LEASE AGREEMENT” IN THE DEVELOPMENT OF US-TURKEY RELATIONS 
ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİNDE “ÖDÜNÇ VERME VE KİRALAMA ANLAŞMASI” 
Ayşegül Kars Kaynar & İhsan Seddar Kaynar (Hakkari University) 

 116 

arasında Ankara'da 6 Aralık 1946’da “Ek Anlaşma” imzalanmıştır. ABD Hükümeti, Türkiye’den alabileceği 
gayrimenkulleri Elçilik ve Konsolosluk binası olarak kullanabileceğini anlaşma maddelerinde belirtmektedir. 
Anlaşmada gayrimenkul alımında Amerikalılara kolaylık sağlanması ve satın alınan malzemenin Dolarla 
ödenmesi gereken tutarlarından bir kısmının Türk lirası ile ödenmesini sağlayan düzenlemeler de yapılmıştır.7 
Ek Anlaşma, 10 Şubat 1947’de Meclis gündemine getirilen 5002 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 27 Şubat 1946 tarihinde Kahire, de imzalanan Anlaşmaya 
ek olarak Ankara'da 6 Aralık 1946 tarihinde imzalanan Anlaşmanın onanması hakkında Kanun” olarak 
kabul edilmiştir (RG 6533). Toplam 5 maddeden oluşan Ek Anlaşma’nın son maddesinde 10 milyon 
Dolarlık kredinin ilk taksitinin ödeme tarihi 1 Temmuz 1947’ye ertelenmiştir.  

Bu doğrultuda yukarıda bahsedilen Ödünç Verme ve Kiralama raporunda yer alan 1 Temmuz 1948 tarihinde 
vadesi dolmuş 23 bin 409 Doların, 10 milyonluk kredinin ilk taksitinin faizi olduğu görülecektir. Öte yandan 
belirtmek gerekir ki Ek Anlaşma, Türkiye’ye ek nakit transferi getirmemiştir. Ek Anlaşmaya göre ABD’nin 
uygun görülen gayrimenkulleri satın almak isterse yapacağı ödemeler ve bu gayrimenkullerin satın alınması 
için Türkiye Hükümeti tarafından yapılan ödemeler, 27 Şubat 1946 tarihli kredi anlaşması mucibince 
Türkiye Hükümetinin borçlu olduğu meblâğlara karşı kullanılmak için Türkiye Hükümetinin matlubuna 
geçirilecektir. ABD’nin Büyük Elçiliği vasıtası ile sefarethanelerinin ve konsolosluklarının tamir ve onarılması 
için Türkiye’nin yapacağı ödemeleri tediye tarihinde ve o günün resmi kuru üzerinden Amerikan Doları 
olarak Türkiye Hükümetinin alacağına geçirilecektir. Yani alacağa geçirilen bu krediler vadesi gelecek taksit 
borçlarını karşılamak için kullanılacaktır. 

5. Geri Ödemeler 

ÖVKA nakit borç verme aracı olarak düşünülmediği gibi bir hibe ya da bağış anlaşması da değildir. Daha 
ziyade, savaş sırasında ordusunun donanımı eksik gören ülkelere malzeme ve hizmet sağlama programı olarak 
düşünülmüştür (33rd Report to Congress, 1952:1). Verilmesi düşünülen malzemelerin hepsinin ya depolarda 
mevcut bekleyen ya da halen kullanımda olan malzemeler olması ve talepler doğrultusunda yeni üretim 
yapılmayacak olması dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur.8 Yardım sağlanan ülkelerle birer ödeme 
anlaşması da imzalanmıştır. İlgili ülkelerin hepsinin malzeme alımlarını yaptıktan sonra “ödeme anlaşmaları” 
ile nihai olarak ABD’ye ödenecek miktar (faiz hariç) 1 trilyon 574 milyar 534 milyon 330 bin Dolar olarak 
hesaplanmıştır. 31 Aralık 1952’ye kadar bu miktarın ödenen kısmı 429 milyon 20 bin 540 Dolar’da 
kalmıştır.9 Anlaşmalarda ödemelerin Dolar ya da yerel para birimleriyle yapılabildiği gibi gayrimenkul yoluyla 
da yapılabileceği yer almıştır. Yahut, doğrudan ödünç verilen malzemenin istendiği de görülmektedir. SSCB 
ve Çin’den yardım programı kapsamında gönderilen askeri malzemelerin bir kısmı doğrudan geri istemiştir. 
Başkan Truman, 27 Eylül 1949’da SSCB’ye ÖVKA programıyla verilen 3 buzkıran gemi ve 27 fırkateynin 
geri alınmasıyla ilgili bir anlaşmaya varıldığını belirtmektedir. 10  Venezuela, Dominik Cumhuriyeti ve 
Etiyopya da ödemelerini Dolar olarak yapmıştır. Venezuela 26 Nisan 1949’da ödeme anlaşması imzalamış, 
toplam 411 bin 243 Dolar ödemeyi taahhüt edip aynı ay içinde ödemeleri tamamlamıştır (29th Report to 
Congress, 1950: 2). Dominik Cumhuriyeti ise 26 Nisan 1949’da ödeme anlaşması imzalamış ve 92 bin 691 

                                                
7 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Amerika Devletleri Hükümeti arasında 27 Şubat 1946 tarihinde Kahire’de imzalanan 
Anlaşmaya ek Anlaşmanın Onanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Geçici Komisyon Raporu (1/93), S. Sayısı 67, 17 Aralık 1946.   
8 Savaş sonrasında Türkiye’nin deniz ticaret filosunu güçlendirmek için Amerika’dan aldığı 17 geminin de, çeşitli nedenlerden 
dolayı yeni gemiler olmadığına dikkat edilmelidir (Koraltürk, 2016: 189-216).  
9 ABD Başkanı Eisenhower’ın Kongre’ye hitaben yazdığı 24 Eylül 1953 tarihli mektup için bakınız 34th Report to Congress, 1953. 
10  ABD Başkanı Truman’ın Kongre’ye hitaben yazdığı 9 Ocak 1950 tarihli mektup için bakınız 29th Report to Congress, 1950.  
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Doları aynı ay içinde geri ödemiştir (29th Report to Congress, 1950: 1-3) Etiyopya ile 20 Mayıs 1949 
tarihinde imzalanan ödeme anlaşmasına göre ABD’ye 200 bin Dolar ödeyecektir.11 Oysa Etiyopya’nın aldığı 
yardımlarının değeri 5 milyar 152 bin Dolar’dır. Etiyopya, anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren 5 yıl 90 
gün içerisinde ödemeyi tamamlamayı taahhüt etmiştir (29th Report to Congress, 1950: 1).  

ÖVKA yardımları Japonya’nın yenilgiye uğradığı 15 Ağustos 1945 itibariyle durmuş, Japonya’nın resmi 
olarak teslim olduğu 2 Eylül 1945 günü gece yarısı bitmiştir. ABD hükümetinin ÖVKA yardımlarıyla ilgili 
yeni taahhütte bulunma yetkisi (kimi istisnalar olduğu belirtilerek) 30 Haziran 1946’da sona ermiştir (32nd 
Report to Congress, 1951: 40). Yine de bu tarihlerin kesinlik ifade ettiğini söylemek zordur. Zira bu tarihler 
itibariyle bir ülkeye gönderilmek üzere ayrılan ya da depoda bulunan malzemelerin, transfer bedelinin alıcı 
ülkenin karşılaması koşuluyla gönderilebileceği belirtmiştir. Mesela, yukarıda bahsi geçen Etiyopya’nın 
ödeyeceği 200 bin Dolar, 2 Eylül 1945 tarihinde bu ülkeye gönderilmek üzere envanterde bulunan 
malzemelerin teslimi için ABD’ye ödenecek miktardır.  

6. Sonuç 

ÖVKA temel anlaşmasının imzalandığı gün Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’na katılmış olması literatürde 
değinilmeden geçilen önemli bir husustur. Türkiye tarafsızlığına, ÖVKA’nın imzalandığı 23 Şubat 1945’te 
son vererek; Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiştir. Savaşa girme kararı elbette siyasi bir taktiktir. 4-11 
Şubat 1945 tarihlerinde “Yalta Konferansı”nda alınan kararlardan biri Birleşmiş Milletler konferansı ile 
ilgilidir. Buna göre, 1945 Nisan ayı sonunda San Francisco’da BM konferansı toplanacak ve konferansa 
sadece 1 Mart 1945 itibariyle Almanya ve Japonya ile savaş durumunda olan devletler davet edilecektir. 
Bunun üzerine Türkiye bahsi geçen tarihten önce savaşa müttefikler yanında katılarak yeni kurulacak dünya 
düzeninde yer almak istemiştir. Türkiye’nin bu tercihi ÖVKA metninde de karşılık bulmuştur. 23 Şubat 
1945 tarihli anlaşmasının 7. Maddesi Türkiye’nin uluslararası ticarette her türlü ayrımcı muamelenin yok 
edilmesi, gümrük vergilerinin ve diğer ticari engellerin kaldırılması ilkelerine bağlılığını teyit etmektedir. 
Ayrıca, 14 Ağustos 1941 tarihinde İngiltere ve ABD arasında imzalanan Atlantik Paktı’na referans vermekte 
ve uluslararası ticarette imzalanacak anlaşmaların bu iki devletin ileri sürdükleri hareket tarzını dikkate 
alacağını ve aynı düşünceleri paylaşan diğer milletlerin de işbirliğine açık bulunacağını belirtmiştir. Böylece 
Türkiye yakın zamanda başlayacak olan Soğuk Savaş’ta serbest ticareti benimseyen batı bloğunda yer alacağını 
ÖVKA’da göstermiştir. 1946’da kabul edilen ÖVKA’nın ödeme anlaşması da Türkiye’nin başlamakta olan 
Soğuk savaştaki yerini belirleyen uluslararası bir başka metin olma özelliğini taşımaktadır. Anlaşmada, 
milletlerarası ticarette her türlü farklı muamelenin ortadan kaldırılması, gümrük vergileri ve diğer ticari 
engellerinin indirilmesi ve hafifletilmesi maksadıyla yakın bir gelecekte diğer devletlerle birlikte müzakerede 
bulunmak istendiği dile getirmiş, bu amaçlara zarar verebilecek milletlerarası ticaretçe, tediyeye veya para 
yatırmalara dair yeni tedbirler almaktan kaçınmanın uygun olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, “Milletlerarası Para 
Sandığı” adı ile anılan Uluslararası Para Fonu’na ve “Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası” adı ile anılan 
Dünya Bankası’na üye olmak için Türkiye Hükümetince yapılan müracaatın, bahsi geçen prensiplere uygun 
bulunduğu belirtilmiştir.  

Avrupa için 1945’te dünya savaşı bitse de, Türkiye’nin savaşa hazır bir şekilde ordusunu terhis etmediği 
görülmektedir. SSCB’nin Kars ve Ardahan gibi toprak talebinde bulunması, Montrö Sözleşmesi’nin yeniden 

                                                
11 29th Report to Congress, 1950: 3 ve bu rapor içinde ABD Başkanı Truman’ın Kongre’ye hitaben yazdığı 9 Ocak 1950 tarihli 
mektup. 
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gözden geçirilmesi ve Boğazların savunulmasında ortaklık meselesi bu süreçte Türkiye’nin ordusuna verdiği 
önemi daha da artırmıştır. Türkiye’nin imparatorluktan cumhuriyete süreklilik arz eden Almanya ile tarihsel 
bağları, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya yenilene kadar sürmüştür. Bu ilişkinin sonucu olarak Türk 
ordusunun askeri malzeme donanımının yaklaşık %80’i Alman menşeilidir (Koçak, 2013: 457). 1939 sonrası 
İngiltere’den ve ABD’den ÖVKA yardımları ile ancak ordu malzemelerindeki Alman hakimiyeti %20’ye 
kadar seyreltilebilmiştir. Türkiye’nin 1948 yılı bütçesinde Milli Savunma Bakanlığı’nın payı 212 milyondur 
ve silahaltında 230 bin asker bulunmaktadır. 1949 yılı için 200 milyon daha ek ödenek isteyen bakanlık, 
halen terhis edilmeyen ordunun yükünü çekmeye devam etmektedir (Erim, 2005: 277).  

1947, İngiltere’nin tarihsel bağlarla kontrol altında tuttuğu Ortadoğu’dan vazgeçtiği ve yerini ABD’nin 
doldurduğu bir yıldır. İngiltere ile Türkiye’nin 1939 anlaşması dışında pratik bir bağı olmamıştır. 
Türkiye’nin SSCB ile ilişkilerin gerilmesine paralel olarak Amerikan Başkanı Truman 13 Mart 1947’de 
Türkiye ve Yunanistan’a yardım yapılmasını kapsayan açıklaması Türkiye için yeni sürecin başlangıcı 
olmuştur. Amerika Kongresi’nden Türkiye’ye yapılacak ilk yardımın kanunu 100 milyon Dolar olarak 
çıkmıştır. Böylece Soğuk Savaş döneminde Türkiye’nin ABD ile ilişkilenmesinde 1947 yılında ilan edilen 
Truman Doktrini ve Marshall Planı yardımcı olacaktır. ABD ile kurulan ilişkide 1941’de başlayan ÖVKA 
yardımları yerini 1947 yılında Marshall Planı’na bırakmış; 1947’den sonra yardımların yapılışı, niteliği, 
iktisadi ve siyasi boyutu tamamen değiştirmiştir.  

KAYNAKÇA 

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 30-10-0-0/52-345-5, “Ortaşark'taki Amerikan malzemesini satın almaya 
memur olan Heyet Başkanı'nın yetkili telsiz mütehassısı isteği”. (9.3.1946). 

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 30-10-0-0/52-345-6, “Ortaşark'taki Amerikan malzemesini satın almaya 
memur olan Heyet Başkanı'nın istemiş olduğu telsiz mütehassısının hareketinin tehir isteği”. 
(11.3.1946). 

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 30-10-0-0/52-345-3, “Ortaşark'taki Amerikan malzemesini satın almaya 
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9 
TURKEY'S AID TO GREECE DURING THE SECOND 
WORLD WAR 

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA TÜRKİYE'NİN 
YUNANİSTAN’A YAPTIĞI YARDIMLAR 

Meral Balcı (Marmara University) 

Abstract 

The economic, social and political developments that followed the First World War caused the peace environment to be 
permanent, and the world was dragged into a new European-centered war. At the same time, the fact that totalitarian regimes 
gain power in Europe and that states follow an aggressive foreign policy shortened this period. On September 1, 1939, the 
expected war against Nazi Germany's attack on Poland by Adolf Hitler broke out and this incident was regarded as the 
beginning of the Second World War. In a short period of time almost all Europe returned to the battlefield. The tension and fear 
that the war brought up caused great concern in many countries. Though it was difficult, Turkey managed to keep himself out of 
the war by following a successful policy, but Greece could not escape the fire of the war. Greece was occupied by Italian armies in 
1940 and then by Nazi Germany in 1941.  When under the German occupation, especially after the autumn of 1941, the 
speculations that the war had brought began to feel themselves. Greece entered a period of economic and social transition, which 
was called "Great Hunger", in which the country was dragging to disaster. Turkey became the leading one among the countries 
in this period to help Greece at first. Turkey helped Greece out with much aid particularly food during the war years. The 
Kurtuluş Vapur, which had the sign of most of the aid made, became the symbol name of this aid. After the accident when the 
Kurtuluş Vapor had sunk, a ferry called Dumlupınar was given the job to continue Turkey’s aid campaigns. The purpose of this 
study is to reveal the aid which was sent to Greece many times during the war by Turkey, by using archival documents, articles 
written about the subject, books and periodicals. Hence, this study has reached the conclusion that Turkey reached out for help 
with human emotions beyond being political thoughts, to its neighbor using its limited sources. 

Key Words: Greece,  Aid, Kurtulus Steamer  

1.Giriş 

irinci Dünya Savaşı sonrası kurulmuş olan yeni devletlerin sınırlarının milliyetçilik ilkesi göz ardı 
edilerek çizilmesi, savaşı kazanan devletlerin mağlup olan devletler için hazırladıkları antlaşmalar ve 
uygulamayı düşündükleri askeri yaptırımları hayata geçirmeleri, var olan kaotik ortamın devam 

etmesine neden olmuştur. Ülkeler arasında ortaya çıkan problemleri savaş yoluna gidilmeden çözmek için 
kurulan Milletler Cemiyeti’nin yanında huzur ve barış ortamının sağlanması için oluşturulan birçok bölgesel 
ve küresel pakt da savaşa giden yolun kapanmasına engel olamamıştır. Faşist parti liderleri güç kazanarak birer 
birer iktidara gelmeyi başarmış, önce Almanya’da Hitler daha sonra İtalya’da Mussolini başa geçmiştir. Birinci 
Dünya Savaşı’nın galip devletlerinden biri olmasına rağmen istediği kazançları elde edemediğini düşünen 
İtalya, Mussolini’nin başa geçmesiyle saldırgan bir politika benimsemiş ve sömürgecilik emelleriyle birlikte 
nüfuz alanını genişletmeye başlamıştır. Yunanistan'ı da yayılma alanı olarak gören İtalya, dış politikada buna 

B 
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uygun adımlar atmaya başlamıştır. Almanya da Hitler önderliğinde İtalya ile aynı çizgiyi takip ederek “Hayat 
Sahası” politikasını uygulamaya koymak için faaliyetlerine başlamıştır. Askerlik vatandaşlar için mecburi hale 
getirilmiş ve asker sayısı yaklaşık olarak 550 bine çıkartılmıştır. Almanya, Locarno Antlaşması’nı iptal etmiş, 
Silahsızlanma Konferansı ve Milletler Cemiyeti’nden de çekilmiştir.  

II. Dünya Savaşı’nın yaşanmasına neden olan süreç ve siyasi olaylar bu şekilde devam ederken savaşın 
başlaması ile savaşın acı yüzüyle en fazla karşı karşıya kalan doğal olarak sivil halk olmuştur. Savaş yıllarında 
bu acıyı çarpıcı bir şekilde tecrübe eden Yunanistan halkı sosyal ve ekonomik açıdan büyük sıkıntılar 
yaşamıştır. Yetersiz beslenmeden, açlıktan ve bulaşıcı hastalıkların hızlı bir şekilde yayılmasından dolayı 
binlerce Yunan vatandaşı hayatını kaybetmiştir. Mihver devletlerinin uygulamış olduğu ambargo yüzünden 
uzun bir süre Yunanistan’a yardım edilememiştir. İşte tam bu noktada Türkiye, Yunanistan’ın yardım 
çığlıklarına kayıtsız kalmayarak kısıtlı imkânlarına rağmen insani yardım noktasında elinden geleni yapmıştır. 
Yapılan yardımların ehemmiyetinin ve samimiyetinin anlaşılması açısından oldukça önemli olduğu için 
özellikle çalışmanın ilk bölümünde Türkiye’nin nasıl bir ekonomik durumda olduğu sayısal veriler ile 
desteklenerek ortaya koyulmuştur. Son bölümde ise Kurtuluş Vapuru ve Dumlupınar vapuru ile Yunanistan’a 
yapılan yardımların içeriği hakkında bilgi verilmiş olup, Kızılay Arşiv Belgeleri ve Başbakanlık Cumhuriyet 
Arşivi belgelerinden yararlanılmıştır. 

2. İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye ve Yunanistan’ın Siyasi ve Ekonomik Yapısı 

İkinci Dünya Savaşı’nın başlarında Yunanistan ile İtalya her ne kadar dostane ilişkiler sergilemiş olsa da 
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İtalya’nın Yunanistan toprakları üzerindeki düşünceleri bilinen bir gerçektir. 
Yunanistan ile İtalya arasındaki barış ortamı Fransa’nın Almanya’ya teslim olmasına kadar devam etmiştir. 
1940 yılının haziran ayında Fransa ile Almanya arasında ateşkes imzalandıktan sonra Benito Mussolini 11–12 
Ağustos 1940 tarihinde Yunanistan’a saldırma kararı almıştır. 15 Ağustos 1940’ta Tinos Adası Limanı’nda 
demirli bulunan Yunan saldırı botu Elli’nin bir İtalyan denizaltısı tarafından saldırıya uğraması, İtalya’nın 
Yunanistan’a karşı gütmüş olduğu politikasının bir hamlesi olmuştur. İtalya diğer bir eylemini ise 28 Ekim 
1940 tarihinde gerçekleştirmiştir. İtalya’nın Yunanistan’a teslim olması yönünde verdiği ültimatomun 
ardından Benito Mussolini, 1940 Ekiminden, 1941 Mayısına kadar Yunanistan’a karşı beş kez askeri birlik 
göndermiştir (Tağmat, 2010, 457-483). 

İtalyanların işgaline başarılı bir şekilde karşılık veren Yunanistan, Arnavut topraklarına girmiştir. İtalyanlar 
daha sonra tekrar taarruza geçtilerse de başarılı olamamışlardır. İtalya’nın başarısızlığı üzerine Hitler 
müttefikinin yenilgisini önlemek için Yunanistan'a girme kararı almıştır. Balkan Seferi de denilen savaşta 
Girit’in Mayıs 1941’de düşmesiyle, Yunanistan topraklarının tamamı Mihver devletlerinin işgali altına 
girmiştir. İtalya; istediği Yunan adalarını, Bulgaristan; Doğu Makedonya ve Trakya’yı kendisine bağladığını 
açıkça ilan etmiştir. Yunanistan’ın geriye kalan toprakları ise Almanya, İtalya ve Bulgaristan tarafından pay 
edilerek işgal edilmiştir (Kalemli & Erdem, 2011, 205-236).  

İşgalin başlamasıyla kendilerine kaynak yaratmak ve ordularını beslemek için harekete geçen Almanya, 
Yunanistan’ın kaynaklarına yönelmiş ve yağma hareketlerine hız kazandırmıştır. Mihver güçlerinin işgal 
orduları, Yunanistan’a girer girmez ülkenin erzak ve silah depolarını neredeyse tamamıyla boşaltmışlar hatta 
bu işte o kadar ileriye gitmişler ki hastanelerin ve insani yardım kuruluşlarının dahi gıda maddelerine el 
koymaktan çekinmemişlerdir. İşgalin ilk aylarında Almanlar ve İtalyanlar çok miktarda zeytinyağını ülkelerine 
gönderirken, Alman işgal güçleri patates ve buğday depolarına el koyup Almanya’ya göndermiştir (Kalemli & 
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Erdem, 2011, 205-236). Almanya, Yunanistan’da sıkı idari önlemler almış, ülkede Batı Avrupa’da 
olduğundan çok daha farklı bir sosyal yıkım yaşanmıştır. Tüm bu etkenler ülkede ekonomik çıkmazın 
dayanılmaz noktaya gelmesine sebep olmuştur. Açlık, kıtlık, yoksulluk ve yüksek enflasyon, piyasayı hızlıca 
çöküşe sürüklemiştir (Tağmat, 2010, 457-483). 

Türkiye ise, İkinci Dünya Savaşı'na fiilen katılmamasına rağmen savaşın kapısına kadar dayanmasının da 
etkisiyle İkinci Dünya Savaşı'nın getirmiş olduğu tüm ekonomik sıkıntıları fazlasıyla hissetmiş ve yaşamıştır. 
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemden başlamak üzere ilk olarak Almanya'nın Avrupa'da, daha sonra 
İtalya ile birlikte Balkanlarda askeri harekâta girişmesi sonucu Türkiye seferberlik havasına girmiştir. Savaşın 
ülke topraklarına sıçraması ihtimaline karşılık ülke gelirlerinin çok büyük bir kısmı savunma alanına ayrılmış 
ve ülkedeki etkin erkek nüfusun önemli bir kısmı askere alınmıştır. Seferberlik ilan edilmesiyle birlikte 
erkeklerin askere alınması birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmiştir. Özellikle tarım sektöründe iş 
gücünde büyük bir kayıp yaşanmış, tarım ve sanayideki iş gücü kaybı üretimin büyük ölçüde gerilemesine 
hatta neredeyse durma noktasına kadar gelmesine sebep olmuştur. Hedeflenen ekonomik planları ve sanayi 
yatırım programlarını hükümet ertelenmek zorunda kalmıştır. Arz–talep dengesi bozulmuş ve yüksek 
enflasyonun ortaya çıkmasına zemin hazırlayan koşullar oluşmuştur. Kaçınılmaz olarak savaş ekonomisini 
uygulamaya başlayan devlet bir yandan yaklaşık 1.000.000 nüfuslu Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamaya 
gayret ederken, bir yandan da özellikle şehirli nüfusun gıda ihtiyaçlarını karşılamak için çaba harcamıştır. 

Savaş stratejisinin ve savaşın yönünün zaman içerisinde Akdeniz'e doğru kayması üzerine devlet de aynı 
şekilde uygulamaya başladığı tedbirleri daha özenli ve sıkı bir şekilde uygulamaya çalışmıştır (Keser, 2010, 
70). Gereksiz fiyat artışlarını engellemek amacıyla fiyatları yükseltilen maddelere “narh koyma” kararı 
alınmıştır. 18 Ocak 1940'da çıkan ve 1942'de değişikliğe uğrayan “Milli Koruma Kanunu” alınan tedbirlerin 
dayanak noktası olmuştur. Bu kanun ile hükümet ekonomik hayatı düzenlemek adına çok geniş imkânlar elde 
etmiştir. Üretim, tüketim ve dağıtım ilişkileri tümüyle devlet kontrolü altına alınmış ve dış ticaretin 
düzenlenmesi ve kontrolü gibi müdahaleler de devlet eline bırakılmıştır. 

Milli Korunma Kanunu'nun 6. maddesine göre Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumu gibi kurumlar 
oluşturulmuştur. 1942'de büyük kentlerde karne uygulamasına geçilmiştir. Ticaret Ofisi ve İaşe Müsteşarlığı 
gibi yeni kurumlar oluşturulmuştur. Bu kurumlar temel tüketim mallarının karne ile dağıtımının 
kontrolünün yanı sıra iç ve dış ticarette fiyatları tespit etme gibi görevleri de üstlenmiştir. Sıkı fiyat kontrolü 
birçok malın piyasadan çekilmesine neden olmuştur. Savaş zamanlarında her ülkede sıklıkla görülebilen 
karaborsa ve fiyatların yükselmesi toplumsal yaşamı oldukça etkilemiştir. Karaborsa ve haksız kazancın 
artmasıyla birlikte savaş döneminin en yüksek enflasyonu da bu dönemde yaşanmıştır. Türkiye'de yaşanan 
ekonomik sıkıntılar sonucunda 1940 ve 1945 yıllarında nüfus artışında azalma görülmüştür. “İkinci Beş Yıllık 
Sanayi Planı” uygulanamamıştır. Savaş bittiğinde Türkiye ekonomisi 1934'de bulunduğu gelişme düzeyinin 
altına düşmüştür. 

Tablo 2.1' deki istatistiki verilerde görüldüğü üzere tarım üretim indeksi 1940 ve 1941 yıllarında 90.5 ve 98 
oranında iken savaşın etkisini arttırdığı yıllarda keskin bir düşüş yaşamış ve 1942 yılında tarım üretim indeksi 
86’ya, 1943 yılında 80.98’a, 1944 yılında ise 70.4 oranına gerilemiştir. Yine Tablo 2.1’deki sanayi üretimin 
indeksine bakacak olursak savaş yıllarıyla paralel bir düşüş olduğu dikkat çekmektedir. 

  



TURKEY'S AID TO GREECE DURING THE SECOND WORLD WAR 
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA TÜRKİYE'NİN YUNANİSTAN’A YAPTIĞI YARDIMLAR 
Meral Balcı (Marmara University) 

 124 

Tablo 2.1: İkinci Dünya Savaşı Yıllarında (1939-1945) Tarım ve Sanayi Üretim İndeksi (Bülbül, 2006, 1-52) 

YIL 
Tarım üretim İndeksi 1939:100 Sanayi Üretim İndeksi 1939:100 

1940 90.5 108.2 

1941 98 107.3 

1942 86 94.2 

1943 80.98 103.5 

1944 70.4 116.2 

1945 89.5 115.4 

 

Tablo 2.2'deki verilere bakıldığında ise, temel gıda maddelerindeki artış oranının yine İkinci Dünya Savaşı 
dönemine denk geldiğini ve en fazla artışın 1943 yılında yaşandığını görülmektedir. 

Tablo 2.2: Perakende Fiyatlar  
(İstanbul için yıllık ortalamalar; Fiyatlar kilo ve litre üzerine kuruş ve santim olarak verilmiştir) (Bülbül, 2006, 1-52) 

Maddenin Adı 1938 1941 1943 Artış Oranı (%) 1945 Artış Oranı 
(%) 

Ekmek (Kilo) 10,04 13,25 39,38 298,2 33.00 228,6 

Pirinç   '' 27,78 46,76 170,12 512,3 150,54 441.9 

Bulgur '' 15,23 26,45 119,46 684,3 56,52 271,1 

Makarna '' 28,62 43,61 - - 49,57 73,2 

Patates '' 8,49 13.20 38,79 356.8 26,41 211,5 

Kuru Fasulye '' 18,98 29,27 82,7 335,7 71,96 368,7 

Nohut '' 18,54 30,98 90,53 388,2 70.60 280,7 

Kuru soğan '' 6,94 7,76 26,5 281,8 32,15 363,2 

Küp Şeker '' 30,01 47,5 343,25 1043,7 209,33 597,5 

Sığır eti '' 35,46 46,27 172,81 387,3 163,95 362,3 

Canlı tavuk (tane) 63,22 82,11 279,11 341,4 339,17 436,4 

Yumurta '' 1,74 2,66 8,06 363,2 7,97 358 

Zeytin (kilo) 44,33 37,35 77,41 74,6 146,56 230,6 

Zeytin yağı '' 49,25 81,51 208,55 323,4 180,59 266,6 

Beyaz peynir '' 49,6 65,07 155,18 212,8 216,05 335,5 

Çay harman '' 425,28 - 623,56 46,6 1600.00 276,2 

Beyaz sabun 35,54 53,19 139,6 292,7 164,97 364,1 
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Türkiye’de yaşanan bu ekonomik olumsuzluklar şiddetli bir şekilde topluma da yansımış ve sosyal hayatta 
türlü sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Tüm bu olumsuz ekonomik tabloya ve havaya rağmen Türkiye, savaşa 
katılmış olan yardıma muhtaç ülkelere dost elini uzatmaktan geri adım atmamıştır. 

3. Savaş Yıllarında Türkiye’den Yunanistan'a Giden Yardımlar 

Yunanistan’da Alman işgaliyle başlayan ve 1941 yılının sonuna doğru yüksek orana ulaşan açlığa ve kıtlığa 
çözüm arayışları uzun süre devam etmiştir. Bu problemin çözülmesi için birçok fikir ortaya atılmıştır. Türk 
Kızılay'ı da bir an önce bölgeye yardım yapılabilmesi için çalışmalara başlanması gerektiği fikrini ısrarla beyan 
etmiştir. Bölgenin abluka altında olması bu konunun çözüme ulaşması için çok taraflı bir çalışma ortamının 
zorunluluğunu ortaya çıkartmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda İngiltere Savaş Bakanlığı, Kızılhaç ve 
Kızılay arabuluculuğu sayesinde sınırlı miktarda gıdanın Türkiye’den Yunanistan’a götürülmesi hususunda 
hemfikir olunmuştur. Yunanistan’a gönderilecek erzakla ilgili basında yer alan haberlere göre; sivil Yunanistan 
halkına 50 bin ton gıda maddesi gönderilecektir. Gönderilecek gıda maddeleri uluslararası yardım cemiyetleri 
tarafından Türkiye’den satın alınacak Türk mahsulüydü. Bu Türk mahsullerinin Yunanistan’a sevki Kızılay 
tarafından kiralanan Adana1 vapuru ile yapılacaktı. Diğer taraftan Türk Kızılay Cemiyeti hediye olarak 
özellikle de çocuklar için Yunan Kızılhaç’ına 25 ton gıda maddesi göndermeyi de kararlaştırmıştır 
(Cumhuriyet, Vatan, 12-14 Eylül 1941). 

Kurtuluş vapuru, Yunanistan'a yapılacak ilk yardım için harekete geçmeden önce Türk Kızılay'ı, Yunanistan 
Kızılhaç’ına hediye olarak gönderilmek üzere 10.000 şişe tetanos serumu bağışlamıştır. Bu yardım hakkındaki 
kararname şu şekildedir: “ Yunan ordusunun ihtiyacı için Yunan Hükümetince Atina Büyükelçiliğimiz 
aracılığıyla, istenilmekte olan ilaçlardan memleket dâhilinde yapılan merkez Hıfzıssıhha kurumu 
mamulatından beherinde 3000 ünite olan 5 santimetre mikaplık 10.000 şişe tetanos serumunun parasız 
olarak verilmesi; Hariciye vekilliğinin 13/2/1941 tarih ve 3117/71 sayılı tezkeresi ve Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekilliğinin 7/3/1941, 19/3/1941 tarih ve 67, 84 sayılı teklifleri üzerine, İcra Vekilleri Heyetince 
26 Mart 1941 tarihlerinde kabul olunmuştur (BCA, 94-24-16).  

Kurtuluş vapuru 13 Ekim 1941 tarihindeki ilk seferi için hazırlıklar yapmaya başlamıştır. İlk olarak gemiye 
herhangi bir saldırı olması ihtimalinin önüne geçmek için tamamen insani yardım amaçlı olduğunu 
göstermek üzere geminin her iki tarafında “Kızılay” işareti çizilmiş ve “Kızılay” işaretleri konulmuştur 
(Cumhuriyet, 4 Birinciteşrin 1941). Ayrıca Kurtuluş Vapurunun izleyeceği rota “kuzey 37 derece 38 dakika 
ve doğu 23 derece 57 dakikadaki noktaya kadar geleceği ve oradan konvua ile Pire limanına vasıl olucağı” 
şeklinde İngiliz ve İtalyan yetkililere bildirilmiştir  (BCA, 030.10 179.235.10). 

13 Ekim 1941 tarihinde ilk seferini gerçekleştiren Kurtuluş vapuru 50 bin ton yiyecek maddesi (BCA, 030.10 
179.235.10) ve 403 kilo nohut, 404 kilo kuru fasulye, 253 kilo kuru soğan, 500 sandık yumurta, 300 kilo süt 
tozu, 10 ton pirinç unu, 1.650 kilo kırmızı mercimek, 5 ton şeker, 5 ton muhtelif gıda maddesi, lakerda, 
kırmızı mercimek ve 45 çuval kara mercimek unundan oluşan (Keser, 2010, 221) yardım maddelerini 
Yunanistan'ın Pire Limanı’na götürmüştür. Yardımların Pire Limanı’na ulaştırılıp, boşaltılmasından sonra 
Kurtuluş Vapuru 23 Ekim 1941’de İstanbul’a geri dönmüştür Vatan, 25 Birinciteşrin 1941). Yapılan bu ilk 
yardım Yunan halkı tarafından oldukça büyük bir sevinçle karşılanmış, Yunan halkı bu sevinçlerinin bir 

                                                
1Bu yardımların daha sonra Taviloğulları’na ait Kurtuluş Vapuru ile yapılacağı belirtilmiştir. 
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göstergesi olarak Kurtuluş Vapuru'nun bir resminin yapılıp Pire’nin kıymetli bir yerinde korunacağını 
kararlaştırmıştır (Vatan, 25 Birinciteşrin 1941). 

Kurtuluş Vapuru yardımlarını götürmek için 27 Ekim 1941 Pazartesi günü ikinci seferini gerçekleştirmek 
üzere yola çıkmıştır (Keser, 2010, 262). 

Kurtuluş vapurunun ikinci seferindeki yardımlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yardımların önemli 
kısmının temel gıda gereksinimleri üzerine olması aslında Yunanistan’daki durumun vahametini bize daha iyi 
anlatmaktadır. 

Tablo 3.1 Kurtuluş Vapuru’nun 2. seferinde yapılan yardımlar  
(TKA, K/2603, B/134, 27.10.1941, B/ 127, 28.10.1941) 

Miktar Cins 

5000 Kilo Şeker 

4000 Kilo Mercimek unu 

3075+75 Sandık bozulmamak üzere paket Mercimek komprimesi 

500 Ton Kuru bakla (dökme) 

200 Ton Nohut (dökme) 

100 Ton Kuru fasulye (dökme) 

350 Ton Kuru fasulye (çuvallı) 

304,88 Ton Soğan 

20 Ton Yumurta 

5 Ton Un (çuvallı) 

114,23 Ton Tuzlu balık 

51,62 Ton (incir ve üzüm) İngiliz harp esirlerine 

20 Ton Muhtelif hediyeler İngiliz harp esirlerine 

22 Ton Parça Küçük Koliler / T.C. Konsolosluğuna Aittir. 

 

Ancak yapılan yardımlar yeterli olmamış, açlıktan ya da hastalıktan ölümleri engelleyememiştir. Bu ölümlerin 
önüne geçebilmek için çok daha fazlasına ihtiyaç duyulmuştur. Kurtuluş vapuru 2. yardım seferini 
tamamlayıp geri döndüğünde kötü haberleri de beraberinde getirmiştir. Yunanistan'dan gelen haberler ölüm 
vakalarının arttığı şeklindedir (Vatan, 20 İkinciteşrin 1941). 12 – 16 Kasım arasında ekmek dağıtılamamıştır 
ve ondan önceki günlerde ise zaten halka verilen ekmek 30 grama kadar düşmüştür (Vakit, 21 İkinciteşrin 
1941). Yapılacak yardımlar arttırılarak Türk hükümeti, 15 Kasım 1941'de aldığı bir karar ile Türk halkının 
Yunanistan'daki akrabalarına Kızılay aracılığıyla koli göndermelerine izin vermiştir (BCA, 030.10., 
179.235.12). 

Kurtuluş vapurunun üçüncü seferi için hareket tarihi 25-26 Kasım olarak belirlenmiştir (TKA, K/2603, 
B/327). Üçüncü seferinden sonra Kurtuluş vapurunun, Yunanistan’a o güne kadar 10.000 tona yakın gıda 
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maddesi taşıdığı basında yer almıştır (Cumhuriyet, 8 Birincikanun 1941). Kurtuluş vapurunun her seferinden 
yaklaşık olarak 14.000 çocuk ve 250.000 kişi yararlanma imkânı bulmuştur. Yunanistan'a götürülen gıda 
maddeleri yetimhane ve hastanelerde pişirildikten sonra halka dağıtılmış, dağıtma işlemi ise Uluslararası 
Kızılhaç Örgütü temsilcileri tarafından üstlenilerek organize edilmiştir (Ulus, 9 İlk kanun 1941). 

Tablo 3.2 Kurtuluş Vapuru’nun 3. Seferinde Yapılan Yardım Listesi 

Miktar Cins 

298 ton Soğan 

168 ton Patates 

582 ton Nohut 

393 ton Fasulye 

80 ton Yumurta 

90 fıçı Tuzlu balık 

2 büyük koli Çeşitli yardım malzemeleri 

 
Kurtuluş vapuru, dördüncü seferi için 12 Aralık 1941 tarihinde saat 17.05’de İstanbul’dan yola çıkmış ancak 
fırtınadan dolayı Gelibolu’ya demir atmak zorunda kalmıştır (TKA, K/2603, B/72, 25.12.1941). Hava 
koşullarının yolculuk için daha uygun bir hale gelmesini bekledikten sonra Kurtuluş vapuru seferine devam 
etmiştir. Kızılay yetkilileri Kurtuluş’un bu seferinde bazı gıda maddelerinin bozuk olduğu yönünde şikâyetler 
almıştır. Fakat bu sefer yüklerinin cinslerinin son derece iyi ve temiz olduğu yetkililere sonradan bildirilmiştir. 
(Biber, 2012, 8).  

Kurtuluş vapuru dördüncü seferinde yine acil olarak karşılanması gereken temel gıda maddelerinin ağırlıklı 
olduğu yardım maddelerini Pire Limanı’na götürmek için yola çıkmıştır. Kurtuluş vapuru bu yolculuğunda 
beraberinde 812 ton nohut, 428 ton kuru fasulye, 180 ton soğan, 300 patates ve 300 sandık yumurta, 60 ton 
lakerda götürmüştür. 

Tablo 3.3 Kurtuluş Vapuru’nun 5. seferinde yapılan yardım listesi (TKA, K/2603, B/72.5, 26.12.1941). 

Miktar Cins 

1.107 ton Kuru Fasulye 

650 ton Patates 

27 ton Uskumru tuzlaması 

25 ton Kok kömürü (Türkiye’nin Atina başkonsolosluğu için) 

9 ton Kuruyemiş (Osmanlı bankası memurları tarafından) 

950 adet Şahsi koli 

6 adet İspanya sefareti için koli 
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Kurtuluş vapurunun beşinci seferini 28 Aralık 1941'de yapacağı açıklanırken, her zaman götürdüğü eşyadan 
fazla olarak 750 koli ile Yunanistan'da muhtaç çocuklara dağıtmak üzere Kızılay'ın gönderdiği erişte ve 
250'şer gramlık paketler halinde 2.000 kilo incir bulundurulmuştur (Ulus, 27 İlk kanun 1941). Türkiye’den 
Yunanistan’a gönderilen yardım maddeleri arasındaki yumurta sandıklarının bir sonraki seferde tekrar 
kullanılmak üzere geri istenmesine -Ocak 1942’de- verilen cevap Yunan halkının içinde bulunduğu korkunç 
durumu açıkça anlatmaktadır. Yunan yetkililer, yumurta sandıklarının, günlük sayısı yüzleri aşan ölülere 
tabut yetiştirmek için kullanılmak istendiğini Türk yetkililere iletmiştir (Ulus, 24 Ocak 1942). 

Tablo 3.4 Kurtuluş Vapurunun 6. seferi için hazırlanan yardım listesi (TKA, K/2599, B/21.1, 21.2.1942). 

Konişmento no. 1 Muhtelif marka 693 fıçı Tuzlu balık 48543 kilo 

   Bir miktar 
dökme halinde 
nohut ifadeye 
nazaran 

500000 kilo 

   bir miktar dökme 
halinde fasulye 
ifadeye nazaran 

1206448 kilo 

Konişmento no. 2 Adres 100 çuval Pirinç unu 5000 kilo 

  104 çuval Erzak koli 6000 kilo 

  29 sandık Mercimek unu 1000 kilo 

Konişmento no. 3 T.B.B(Türk Basın Birliği) 23 çuval Erzak (matbuat) 1560 kilo 

Konişmento no. 4 Adres 5 kap Erzak Erzak 350 kilo 

Konişmento no. 5 POW (prisoner of war) 1274 sandık Bisküvi 45360 kilo 

  300 çuval Şeker 15000 kilo 

  1840 sandık Et konserve 55200 kilo 

  139 sandık Çay 6255 kilo 

  100 sandık Peynir 4000 kilo 

  100 sandık Reçel 4500 kilo 

  410 sandık Süt konservesi 12300 kilo 

Toplam  5117 kap  1911516 kilo 

 

Altıncı seferini yapmak üzere Kurtuluş vapuru 20 Ocak 1942 tarihinde akşam saatlerinde İstanbul’dan 
hareket etti. Geminin bu seferiyle ilgili olarak İstanbul’dan hareket günü gazetelerde 20 Ocak 1942 olarak 
görünmekle beraber Kızılay resmi arşivlerinde bu tarih 19 Ocak 1942 olarak belirtilmektedir (Keser, 2010, 
307). Kurtuluş vapuru bu seferinde talihsiz bir kazaya uğramış ve seferini tamamlayamamıştır. Kurtuluş, 
Marmara Adası yakınındaki Hayırsız Ada'da karaya oturmuş ve tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak 
batmıştır (Vatan, 22 İkincikanun 1942). Bu sebepten, Tablo 9.1'de bahsi geçen önemli miktardaki yardım 
maddeleri Yunanistan'a ulaştırılamamıştır. Kurtuluş vapurunun kaza geçirip, dramatik bir şekilde sular altında 
kalması Yunanistan'da büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır.  
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Devlet Deniz Yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü Kurtuluş vapurunun kazasından sonra 
Yunanistan’a sefer yapması için Tunç vapurunu tahsis etmiştir. Ancak sonrasındaki seferlere Tunç vapuru 
yerine, Dumlupınar vapuru devam etmiştir (TKA, K/2599, B/13, 21.01.1942)  Dumlupınar vapurunun 
sefere hazır hale getirilmesi için çalışmalara hemen başlanmıştır. Yine Kurtuluş vapurunda olduğu gibi, 
vapurun insani yardım amaçlı olduğunu belirtmek üzere çeşitli yerlerine Kızılay amblemi çizilmiş ve Kızılay 
bayrakları asılmıştır. Dumlupınar vapuru, 21 Şubat 1942 tarihinde yardım sevkiyatının devam edebilmesi için 
ilk seferine hazırlanmıştır. 26 Şubat 1942’de Yunanistan’a ilk seferini tamamlayan Dumlupınar, halk 
tarafından yine büyük sevinçle karşılanmıştır. İlk seferin başarıyla tamamlanmasının ardından Dumlupınar 
vapuru aynı güzergâhta yardım faaliyetlerine devam etmiştir. Bu çerçeve de vapurun yaptığı 4 sefer bilgisi 
aşağıdaki tablolarla birlikte detaylı olarak belirtilmiştir.  

Tablo 3.5 Dumlupınar Vapuru’nun ilk seferindeki yardımlar (Biber, 2012, 14). 

Cinsi Kilo 

Tuzlu Balık 158702 

İncir 100000 

Yumurta 20000 

Patates 302000 

Kuru Fasulye 1374517 

Soğan 1000 

Domuz eti (tuzlu) 3560 

İngiliz sefareti tarafından yükletilen 88465 

Kızılay Kolileri 4.222 (823 adet) 

İstanbul Belediyesi Kolileri 5.00076(1000 adet) 

Basın Birliği Kolileri 1.500 (303 adet) 

 2058966 

 
  



TURKEY'S AID TO GREECE DURING THE SECOND WORLD WAR 
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA TÜRKİYE'NİN YUNANİSTAN’A YAPTIĞI YARDIMLAR 
Meral Balcı (Marmara University) 

 130 

Tablo 3.6 Dumlupınar Vapuru’nun 2. seferi sırasındaki yardım listesi  
(TKA, K/2599, B/17.3, 17.03.1942). 

Ton Cins Tane Paketlenme Şekli 

400 Ton İncir 30905 Küçük Torba 

50 Ton Yumurta 500 Sandık 

350 Ton Fasulye 3383 Çuval 

1004 Ton Fasulye Dökme 

261 Ton Zeytin 2526 Küfe 

23 Ton Domuz 225 Sandık 

6.5 Ton Muhtelif Gıda Maddelerinin Havi 440 Koli 

1.5 Ton Atina-Pire Başkonsoloshanesi Gıdaları 

500 Adet Battaniye (Kızılay Bağışı) 

 

Tablo 3.7 Dumlupınar Vapuru’nun 3 seferinde yapılan yardımlar  
(TKA, K/2599, B/38.6, 07. 05. 1942). 

Ton Cins 

1000 Kuru İncir 

26970 Kestane 

57510 Elma 

150 Yumurta 

429915 Zeytin 

395853 Fasulye (Dökme) 

26787 Lakerda 

4 Kefal Balığı 

15311 Sardalye 

5150 Domuz Eti 

2111496 Toplam 
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Tablo 3.8 Dumlupınar Vapuru’nun 4. seferi ile yapılan yardımlar  
(TKA, K/2599, B/49-1, 30.06.1942). 

20000 Çuval kuru üzüm 500 ton 

19199 Sandık incir 233 ton 

3385 Çuval incir 350 ton 

1626 Çuval fındık 120 ton 

2665 Fıçı tuzlu balık (lakerda) 187.5 ton 

46 Fıçı tuzlu balık (kefal) 9.5 ton 

100 Sandık yumurta 10 ton 

995 Sandık ceviz 48 ton 

2740 Küfe zeytin 264 (9 küfe eksik) 

 Dökme halinde fasulye 449 ton 

129 Kap gıda maddeleri 6.5 ton 

38 Sandık kinin 0.893 kilo 

23 Sandık tuzlu yabani domuz eti 2 ton 

2180393 

 

Tablo 3.9 Dumlupınar’ın 4. seferinde kurumların ve şahısların yardımları 

A- Turing Kurumu tarafından 12 koli. 

B- Yüksek Mühendis Mektebi tarafından 50 koli 

C- Osmanlı Bankası tarafından 36 koli 

D- Tabibler Birliği tarafından 1800 kilo gıda maddesi. 

E- Anadolu Ajansı tarafından 40 koli. 

F- Basın Birliği tarafından beheri 12,5 kiloluk 24 koli. 

G- Türk vatandaşlar tarafından Yunanistan’daki akrabalarına hediye olmak üzere 300 koli. 

 

Dumlupınar ve Kurtuluş vapurları dışında da farklı rotalara yardımların gidebilmesi adına seferlere devam 
edilmiştir. Yunanistan’a yapılan farklı yardımlara yönelik Başbakanlık Cumhuriyet Arşiv belgeleri yeterince 
bilgi sunmaktadır. Kurtuluş ve Dumlupınar vapurları dışında Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nden elde 
edilen kayıtlara göre dikkat çeken bazı yardımlar da şöyledir: 

Çocuklara ve hastalara mahsus olmak üzere Kızılay Cemiyeti tarafından “beş bin liralık” gıda maddelerinin 
Rodos'da ki Kızılhaç Cemiyeti'ne sevki kararlaştırılmıştır. Yardımlar Marmaris limanından bir motor 
yardımıyla Rodos'a ulaştırılacaktır (BCA 178-234-21). 
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Tablo 3.10 Yapılacak Yardımların Listesi 

5840 Kilo Pirinç 

2200 Kilo Zeytinyağı 

1500 Kilo Şeker 

1000 Kilo Taze balık 

60 Adet Canlı hayvan (keçi) 

 
11 Temmuz 1944 tarihli raporda hükümetin uzun zamandır göndermek istediği 30 bin tonluk gıda 
maddesini, Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün yardımlarını Yunanistan'a götürmekte olan “ELLA-TÜRK” 
şirketine ait “HALAREN” vapurundan yararlanmak için bir girişimde bulunduğu görülmektedir (BCA, 256-
725-1). 

Devlet demiryolu memurları ve hizmetlileri Yunanistan'a yardım nedeniyle maaşlarından bir miktar bağış 
yaparak aralarında “32550” lira toplamış ve bu parayla ihracına izin verilen gıda maddesi ve giyim eşyası 
alınarak Kızılay vasıtasıyla Yunanistan’daki demiryolu işçilerine gönderilmesi kararlaştırılmıştır (BCA 256-
725-18). 

Ayrıca hükümet tarafından yine Yunanistan'a gönderilmek üzere 100.000 liralık gıda maddesinin alınması 
kararlaştırılmıştır (BCA, 107-93-6). Daha sonra bu miktar 150 bin liraya çıkartılmıştır ve yardımların 30 
Nisan 1945 tarihine kadar gönderilmesine karar verilmiştir (BCA, 101-107-15 

Sonuç 

Dünya tarihine bakıldığında savaşlar hem mağlup olan devletlere hem de kazanan devletlere her zaman büyük 
sıkıntılar yaşatmıştır. Bu yüzdendir ki İkinci Dünya Savaşı da Avrupa kıtasının çok acı tecrübeler edinmesine 
sebep olmuştur. Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi, insanlık suçu kabul edilen silahların kullanılması, 
geri dönüşü olmayan tahribatlar, insanların bozulan psikolojileri, açlık, kıtlık, salgın hastalıklar ve daha 
niceleri yaşanmıştır. 

Toplumsal hayatı etkilemesi bakımından savaşın getirmiş olduğu ağır ekonomik koşullar da en önemli 
sıkıntılardan biridir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Yunanistan’da açlığın ve kıtlığın bu denli boyutlara 
ulaşmasının iki ana sebebi vardır. Bunlardan birincisi Almanların bölgeyi işgal etmesi ve buradaki nüfuzu, 
ikincisi ise İngiltere’nin bölgeyi düşman bölgesi ilan edip abluka altına almasıdır. Almanya’nın işgalle birlikte 
Yunanistan’ın tüm kaynaklarını yağmalaması ve talan etmesi, İngiltere’nin ablukası yüzünden hiçbir yardımın 
yapılamaması binlerce insanın açlıktan ölmesine yol açmıştır. 

Atatürk dönemiyle birlikte Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler giderek düzeltilmiştir. Hatta dünyanın 
değişen siyasi iklimi ve gelişmeler iki ülkeyi ortak bir pakta imza atacak kadar yakınlaştırmıştır. Bu hava İkinci 
Dünya Savaşı’na kadar korunmuştur. Yunanistan’ın karşılaştığı büyük felakette de Türkiye sorumluluk alarak 
yardım hazırlıklarına girişmiştir. 
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Türkiye’nin Yunanistan’a yapmış olduğu yardımların siyasi ve insani olmak üzere iki boyutu vardır. 
İngiltere’nin teklifiyle oluşturulan uluslararası yardım planı işin siyasi kısmını oluşturmaktadır. Bu plana göre 
yapılacak olan yardımlar Türkiye üzerinden ulaştırılacaktır. İşin insani boyutu göz önüne alındığında Türkiye 
her zaman olduğu gibi yardıma muhtaç olan insanlara, devletlere imkânları doğrultusunda elinden geleni 
yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuş henüz genç bir devlet olmasına 
rağmen geleneklerinde bulunan büyük devlet olma ve sorumluluk bilincine sahip olma hissiyatı, Türkiye’nin 
yardım konusunda tereddütsüz bir şekilde adım atmasının en önemli etkenidir.  Tüm imkânları seferber 
etmenin en güzel örneklerinden birisi de Kurtuluş vapurunun kaza geçirip batmasının ardından yardımların 
kesilmemesi ve hemen yeni bir gemi bulunarak – Dumlupınar vapuru – çalışmaların devam etmesidir.   
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10 
IDENTITIES AND THE WEST IN ÖZAL’S FOREIGN 
POLICY IN THE POST COLD WAR: EXAMPLES OF 
KURDISH IDENTITY AND THE TURKIC REPUBLICS 

SOĞUK SAVAŞ SONRASI ÖZAL’IN DIŞ POLİTİKASINDA 
KİMLİKLER VE BATI: KÜRT KİMLİĞİ VE TÜRKİ 
CUMHURİYETLER ÖRNEĞİ 

Aslı Ege (Marmara University) 

Abstract 

The greatest contribution of Özal in making use of the opportunities of the post Cold War is in the rediscovery of identities. On 
this subject, Özal is under a neo-Ottomanist tendency. Neo-Ottomanism which can be defined as the mobilization of the 
throughout Ottoman geography through the identity components that the Ottoman Empire comprised, is not against the West as 
Özal understands it.   In this sense, Özal saw the appearance of the Gulf War and the Turkish Republics as an opportunity for 
Turkey to prove its importance to the West as well in the post Cold War conjuncture. As regards Kurdish identity, Özal’s desire 
to take active part in the Gulf war is the prolongation of an ambidextrous appreciation. With such a politics, Özal on the one 
hand, wanted to create a sphere of influence by patronizing the Kurds. On the other hand, in the presence of the separatist 
terrorism of the PKK, Özal’s incentive of democratization in domestic politics shows that he understands geography as a unity 
between East and West, as well within human geography. In this direction, his opening to the Turkic republics is the most 
important development, attributing Turkey its role of a bridge between East and West. For, secular Turkey with its liberal 
economy and political system constitutes a role model for the integration of these Republics into the international system as 
approved by the West. As the examples of the Gulf war and the Turkic Republics show, the position that Özal attributes to 
Turkey in the new world order is a central position. In this sense, in Özal’s politics, the new Turkey is not a passive receiver of 
the West, but an element of alliance in the search for geopolitical influence. Özal, while ascribing to identities a privileged role 
in such a search, saw in this sense the West as well as an identity. This article, through Kurdish and the Turkic identities 
therefore, assesses the identity politics in Özal’s foreign policy from the perspective if his relationship to the West.  

Key Words: Özal, identities, West, neo-Ottomanism, Kurd, Turkic Republics  

Giriş 

umhurbaşkanlığına denk gelen Soğuk Savaş sonrası dönemde Özal Türk dış politikası yapım 
sürecinde aktif kişiliği nedeniyle de ne etkin aktörlerden biridir. Özal’ın dış politikada gösterdiği 
atılımcı yaklaşımı, coğrafyaların kesişme noktasında bir Türkiye’yi Soğuk Savaş sonrası konjonktürde 

etkin bir jeopolitik aktör olarak konumlandırmaktadır. Özal bunu yaparken, Soğuk Savaş sonrası rakipsiz 
kalan bir Batı olgusunun varlığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla, Soğuk Savaş sonrasında da değişim 
faktörlerine rağmen bir istikrar unsuru olarak Batı olgusu varlığını sürdürmektedir (Ege, 2008). Bu makalede 
önerilen, Özal dış politikasında Batı olgusunun, küresel bir aktör olarak Batı’nın üstünlüğü ve Özal’ın Batı’lı 

C 
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düşünceyi kişiliğine entegre etmiş yapısı çerçevesinde tartışılması gereğiyle beraber bunun Batı bağımlı bir 
anlayış anlamına gelmediğidir. Batı denildiğinde Özal dış politikasında jeostratejik bir aktör olarak ABD’nin 
oynadığı rol önceliklidir. 1987’de Özal’ın Türkiye’nin üyeliği için başvurduğu Avrupa Birliği ise özellikle 
demokrasi içerikli sorunlar söz konusu olduğunda Özal dış politikasında yumuşak bir güç unsuru olarak etki 
etmiştir.  

Diğer yandan makalede Batı olgusu Özal dış politikasında kimliklere etkisi açısından tartışılmıştır. Zira Soğuk 
Savaş dönemini açıklamakta ayrıcalıklı olarak başvurulan ideolojiler Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla Soğuk 
Savaş Sonrasının dinamiklerini açıklamakta yerini kimliklere bırakmıştır. Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu ve 
Doğu Akdeniz arasında bir Türkiye açısından da durum farklı değildir. Böyle bir coğrafyada, Özal’ın çok 
boyutlu, pro-aktif yaklaşımları altında Soğuk Savaş sonrasında Türk dış politikasında adeta yeni kimliklerin 
keşfi söz konusudur. Özal, zaten içeride tarihsel Osmanlı coğrafyası üzerinde Osmanlı’nın kapsadığı kimlik 
bileşenlerini Türk dış politikasının doğal etkinlik alanı olarak gören Yeni Osmanlıcı bir eğilim altındadır. 
Soğuk Savaş sonrası Özal için Türk dış politikasının kimliklere açılımı gerekli olduğu kadar doğaldır zira bu 
kimlikler Türkiye’nin Osmanlı geçmişinden kaynaklanan kadim medeniyet havzasının bir parçasıdır. Bu 
anlamda, bu makale ilk olarak kimlikler ve Batı sorunsalı bağlamında Soğuk Savaş sonrası Özal’ın etkilendiği 
Yeni Osmanlıcılık eğilimini araştırmaktadır. 

Makale, sonrasında Batı olgusu altında Özal’ın bir dış politika yönelişi olarak kimliklere açılımını pratikte 
Kürt kimliği ve Türki Cumhuriyetler örnekleri üzerinden tartışmıştır. Bu bağlamda Körfez savaşının çok 
boyutlu dinamikleri, Kürt kimliğinin dönüştüğü sorunsala birebir etkileri açısından ağırlıklı olarak ele 
alınmıştır. Özal bu sorunsalı demokratik açmaz ve terör kıskacında bir Kürt kimliği açısından 
tanımlamaktadır ve Körfez savaşının çıktılarını özellikle bu iki sorun açısından değerlendirecektir. Türki 
Cumhuriyetlere açılım ise, Özal açısından Türkiye’nin Batı yönelişini kimliklere açılım siyasetiyle bağdaştıran 
en büyük olanaklardan biridir. Bu anlamda, Türkiye’nin Batı için olan önemi de tasdik edilmiş olacaktır. 
Gerek Kürt kimliği, gerekse Türki kimlikler söz konusu olduğunda Özal’ın kapsayıcı yaklaşımları Yeni 
Osmanlıcı eğilimin bir yansıması olmakla beraber, Özal’ın anladığı şekliyle Yeni Osmanlıcılık ne Batı 
karşıtıdır, ne de Batı olgusunu dışlamaktadır. Fakat aynı zamanda komşu coğrafyalarda ihtiyat güden 
geleneksel dış politikanın güvenlikçi, Batı güdümlü yaklaşımlarına da bir meydan okumadır. 

Bu sorunsallar eşliğinde, bu makalede sırasıyla Batı olgusunun varlığında, Soğuk Savaş Sonrası Özal’ın dış 
politikasında yeni Osmanlıcık, terör ve demokrasi açmazında Kürt kimliliği ve son olarak Türki 
Cumhuriyetlere açılım yer almaktadır. Kimlikler ve Batı sorunsalı altında bu makalenin iddiası Türk dış 
politikasının geleneksel davranış kodlarındaki dönüşümün sadece Soğuk Savaş sonrası konjonktür 
doğrultusunda değil Özal’ın kişisel yaklaşımlarında dış politikaya getirdiği fark tarafından da belirlendiğidir. 
Amaçlanan ise böyle bir farkın geleneksel Türk dış politikasına meydan okumak anlamında sonraki dönemleri 
açıklamakta ne yönde ışık tuttuğudur.  

Soğuk Savaş Sonrası Özal’ın Kimlik Siyasetinde Yeni Osmanlıcılık Yönelişi ve Batı 

Türk dış politikasındaki özellikle Kemalist dünya görüşüne karşı koyuşta, Müslüman demokrasi, resmi 
olmayan adıyla yeni Osmanlıcılığı koşullandıran ortam, en çok ABD’nin “yeşil kuşak” politikasından 
etkilenmiştir (Tuncer, 2015, s.19). “Yeşil kuşak” stratejisi ilk olarak ABD başkanı Carter (1977-1981) 
tarafından SSCB’ye karşı geliştirilmiştir (Tuncer, 2015, s.18). Bu strateji daha sonra Carter’ın yerini alan 
Başkan Ronald Regan tarafından 1980’lerin başında yeniden hareketlenen Soğuk Savaş ortamında, 
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Moskova’yı çevrelemek adına devam ettirilmiştir. Açıkçası ABD, gerek 1979 İran İslam devrimi sonrası, 
gerekse Sovyetlerin Afganistan’ı aynı yıl işgalinden sonra ve 1980-1988 Irak-İran savaşları esnasında, çoğu 
otoritarizmin etkisi altında olan Orta Doğu’daki müttefiklerini, “ılımlı İslam” üzerinden harekete geçirmiştir. 
12 Eylül darbesi sonrası Türk-İslam” sentezinin yarattığı kültürel zeminden beslenen yeni Osmanlıcılık Özal 
döneminin organik aydınları tarafından formüle edilmiştir (Sönmez, 2010, s.358). 1980’lerin Türk-İslam 
senteziyle başlayan bu süreçte, merkez sağ, Osmanlı kimliğine doğru evirilmiştir.  

Soğuk Savaş sonrası ağırlıklı olarak gündeme gelen Yeni Osmanlıcılık Osmanlı imparatorluk tarihinin hakim 
olduğu coğrafyada Osmanlı’nın kapsadığı kimlik bileşenlerinin devreye sokulmasıdır. Özal’ın yaklaşımları hep 
bu doğrultuda olmuştur. Bu anlamda Yeni Osmanlıcılık Osmanlı devletinin sembolize ettikleri ile arasına set 
çeken Kemalizm’e bir meydan okumadır. Özal, 1983’de iktidara geldikten Sovyetlerin dağılmasına kadar 
geçen süreçte, yerleşik Kemalist statükoya karşı çok etkili olamamıştır. Fakat özellikle komünist tehdidin 
ortadan kalkması ve akraba devletlerin ortaya çıkmasıyla Özal’ın siyaset yapım sürecini aktif olarak etkilediği 
Cumhurbaşkanlığı döneminde Türk dış politikası da dönüşmektedir. Özal, Soğuk Savaşın bitmesiyle Yeni 
Osmanlıcılar ve ikinci cumhuriyetçiler denen bir grubu desteklemiştir Buna göre, ilki Arnavutluk, Bosna 
Hersek, Kosovo, Batı Trakya, Suriye ve Irak’ta yaşayan Türkler; ikincisi Orta Asya ve SSCB’nin diğer Türk 
halkları olmak üzere, Müslümanlar tarafından yaşanılan bu iki yaşam sahası, Osmanlı mirasının ürünüdür 
(Ataman, 2002a, s.133).   

Soğuk Savaş sonrası, “Özal devrinin dış politikaya yönelik çok yönlü kimlik keşfi, sonraki Türk siyasalarına da 
temel teşkil etmiş, Kemalizm’in bağlarını kopardığı Osmanlı mirasıyla uzlaşmayı beraberinde getirmiştir. Bu 
anlamda Cumhuriyetin Osmanlı bakiyesi olduğu fikri yerleşmiştir” (Ege, 2016, s.437).  

Kemalizm’in duyarsız kaldığı kimliklere yönelik bir ilgi, Doğu’yu ötekileştiren ve Batıyı ideolojik olarak 
algılayan Kemalizm’in geçmiş sistemdeki “önyargılarını” da yerinden etmiştir. Özal’a göre, Türkiye er ya da 
geç Osmanlı mirasıyla uzlaşmak zorunda kalacaktır. Bu yönde,  

“Özal’ın Türkiye için öngördüğü perspektif de, bir Kafkasya, Karadeniz ve Balkanlar gücü olmak, Kıbrıs 
üzerinden bir Doğu Akdeniz gücü olmak ve Türk dünyasının liderliğini üstlenerek bir Avrasya gücü 
olmaktır. Özal’ın bu anlamda açıklama bulan “büyük ülke” vizyonuna göre Türkiye bunu dil, din ve 
etnisite gibi kimliklerin dış politikaya entegre edilmesiyle başaracaktır” (Ege, 2016, s.433).  

Dolayısıyla Özal, Türkiye’nin tek bir kimliğe indirgenemeyeceğinden yola çıkarak, bir “köprü ülke” 
metaforunu öngörmüştür. Türkiye’nin “köprü” rolünü, Doğu ve Batı arasında çok yünlü kimliğine 
bağlamıştır. Bu bağlamda, Özal, Europe in Turkey, Turkey in Europe olarak adlandırdığı bir kitabında, 
Türkiye’nin Avrupalı kimliğini, farklı bir yönde de tartışmaktadır. Özal’a göre Türkiye – hem Antik Yunan ve 
Roma, hem de İslam medeniyetinin mirasçısıdır, bu anlamda, Avrupa’nın “ötekisidir” ancak “tamamlayıcı” 
bir ötekisidir ve ancak ötekisi ile bütünleştiğinde Avrupa, bağlı olduğu değerleri içtenlikle savunduğunu iddia 
edebilir  (Bagdonas, 2007, s.35: Özal, 1991). Dolayısıyla Özal, Türkiye’nin AT politikasında da Doğu ve Batı 
kimliklerinin birbirlerini bütünleyici karakterine referans göstermiş, çoğul kimliğiyle Türkiye’nin AT’ye 
üyeliğinin, medeniyetler arasında işbirliğine de katkıda bulunacağına inanmıştır (Bagdonas, 2007, ss. 35-36: 
Özal, 1991). Böylece, Doğu ve Batı arasında oluşturulacak bir diyalog mekanizmasının, Türkiye’nin küresel 
prestijini arttıracağı düşünmüştür (Gözen, 2000, s.171). Bu sistematik ilişkiler bütününün itici gücü Özal’a 
göre ekonomi olmalıdır.  
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Özal’ın 1987’de yaptığı AT’ye üyelik başvurusu da daha çok ekonomik bir mantık tarafından 
koşullandırılmıştır. Özal’a göre, ekonomik bir yaklaşım, güvenlik arttırıcı bir önlem olarak bölgesel 
çatışmaları çözecek ve neo-liberal dönüşüm için gerekli olan ulusal ihracat potansiyelini arttıracaktır (Rodrik, 
1991). Özal, ayrıca dünyanın farklı coğrafyalarıyla kurulacak ekonomik ilişkileri, Kemalizm’in dışladığı 
kimliklerin tanınmasında demokratik bir açılım olarak görmüştür. Açıkçası, Soğuk Savaş sonrası, realist 
paradigmanın güvenlikleştirme odaklı klişeleri, yerini ekonomik karşılıklı bağımlılık ve küresel entegrasyona 
bırakmıştır. Dolayısıyla, Özal’ın dış politikasında İslam ülkeleri, Doğu Bloku veya üçüncü dünya ülkelerine 
olan açılımlar Batı’ya bir alternatif olarak algılanmamıştır (Laçiner, 2003). Aslında, kimliklerin keşfinde 
Özal’ın Yeni Osmanlıcılığı gerek Batı, gerekse Doğu dünyasında ekonomik bir mantık üzerinden 
yürümektedir. Doğu – Batı ilişkisinde Özal Türkiye’si, Filistin’i tanıyan ilk ülkelerden biri olmuş fakat 
İsrail’le ilişkilerini de aynı anda sürdürmüştür. Soğuk Savaş Sonrası Özal dış politikası, Soğuk Savaş’ın 
Kemalist kimlik anlayışından çok farklı olarak uluslararası arenada ekonomik öncelikli bir perspektifte ve 
Osmanlı’nın kapsadığı kimlik bileşenlerine dayalı bir dış politika anlayışıdır. 

Diğer yandan, özellikle uluslararası hak ihlalleri konusunda Müslüman Bosna halkına verilen destek, Kemalist 
Batılı kimliğe paralel kimliklerin eklemlenmesi açısından anlamlıdır. “Boşnakları Osmanlı bakiyesi olarak 
gördüklerini ve onlara karşı mesuliyetimiz olduğunu söyleyen Turgut Özal, aynı zamanda Bosna problemini ülkede 
ihtiyaç duyulan milli birlik ve beraberlik için önemli bir fırsat görmüştür” (Akman, 2015, s.147). Bu anlayışın 
doğal bir uzantısı olarak neredeyse tüm dünya Türk dış politikasının ‘doğal ilgi alanı’ halini almıştır (Laçiner, 
2003). Ankara, NATO’nun “Yeni Stratejik Konsept”i çerçevesinde Bosna krizinde aktif rol almıştır. Çok 
yönlü kimlik keşfiyle beraber, geleneksel dış politika anlayışı terk edilmiş, ulusal çıkarın yeniden 
tanımlanmasına olanak tanınmıştır. Artık Soğuk Savaş dönemi Türk dış politikasının askeri ve güvenlik 
odaklı yaklaşımları terk edilmektedir.  

Bunun bir sonucu Özal’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin Soğuk Savaş boyunca sürdürdüğü, pasif siyasetini sona 
erdirmesidir. Özal, krizleri fırsat olarak algılamıştır. Bu doğrultuda Körfez savaşında Amerika’ya aktif destek 
vermiştir. Özal’ın ABD’nin Irak politikasına verdiği destek, bir anlamda Osmanlı’nın ekonomik ve kültürel 
etki alanına geri dönmesini ifade etmektedir. (Laçiner, 2003). “Turgut Özal’ın Körfez Savaşında aktif olma 
isteği, Bosna Katliamına karşı duyarlılığının en önemli sebeplerinden biri neo-Osmancılık düşüncesidir” (Çınar, 
2011, s.10). Bu görüş, Osmanlı mirasına dayalı kültürel çoğulculuk, Batılı değerler ve geleneksel yapıların 
sentezini ifade etmektedir (Efegil, 2012, s.198).   

Terör ve Demokratik Açmaz Arasında Özal’ın Kürt Kimliğine Yaklaşımında Batı 

Türkiye’de demokrasinin açmazları radikal Kürt kimliğini güçlendirmiştir.  

“Ayrılıkçı amaçlara sahip ve şiddet yöntemini benimsemiş marjinal bir Kürt örgütün önemli bir toplumsal 
taban bularak giderek güçlenmesine yol açan faktörler arasında 12 Eylül yönetiminin, Diyarbakır cezaevi 
gibi cezaevlerindeki ölçüsüz şiddet, Kürtçe dilinin konuşulmasının yasaklanması ve genel olarak Doğu ve 
Güneydoğu illerinde son derece baskıcı bir ortam yaratılması gibi uygulamaları yatmaktadır” (Özen, 2011, 
s.127).  

Bu durumda birçok aktivist Avrupa ülkelerine iltica ederek, Kürt sorununun uluslararasılaşmasına katkıda 
bulunmuştur. Kürt hareketinin Avrupa’daki siyasal ve finansal gelişimi, Kemalizm’in iç ve dış düşmanlara 
yönelik “Sevr fobisi”ni daha da arttırmıştır. Böyle bir ortamda, 1990’lara kadar, Türk hükümetleri gerek Kürt 
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kimliğini gerekse Kürt sorununu reddetmişler ve “ayaklanmaları bir kamu güvenliği meselesi olarak 
algılayarak, sorumluluğu askeri yöntemler kullanan orduya devretmişlerdir” (Efegil, 2011, s.30).  

PKK eylemleri, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra, darbe öncesinde faaliyet gösteren bütün siyasal 
hareketlerin yasaklı olduğu bir ortamda 15 Ağustos 1984’te başlamıştır. 1980 üçüncü askeri darbesi sonrası, 
Turgut Özal’ın Türk ekonomisinin bütün olarak pazar ekonomisine açılımı amacı içerisinde gerçekleşen 
ekonomik liberalleşme politikaları, 1991’de Özal Cumhurbaşkanı olduktan sonra Kürt realitesinin 
tanınmasıyla aynı zamanda siyasal liberalleşmeye doğru da evirilse de, 1984’ten sonra PKK terörü kısa süreli 
ateşkes dönemleri dışında süregelmiştir. Bu doğrultuda, Özal, aynı zamanda darbenin Türk-İslam sentezi 
yaklaşımını, “diğer(i)/lerine” karşı, ideolojik siyasal araçlar olarak değil, kapsayıcı bir üst kimlik olarak 
algılamış, Türk ve Kürt unsurların bu İslam şemsiyesi altında birleşeceği kanısını taşımıştır. 1982 darbesiyle 
Kemalist Batılı kimliğin yerine geçen “Türk-İslam sentezi” çerçevesinde Özal’ın icraatları, liberal bir 
ekonomik reform programı eşliğinde sosyo-kültürel İslam’a önemli bir rol yüklemiştir. Özal, İslam’ın sağ – 
sol kutuplaşmasına karşılık sağlayacağı huzur ortamında, ekonomik liberalizasyon programını etkin bir şekilde 
yürürlüğe koyabilmiştir. Fakat aynı zamanda Türk-İslam sentezi altında öngörülen halkın depolitizasyonu, 
İslam şemsiyesi altında Kürt ve Türk unsurları birleştirecektir. Fakat,  

“1980ler boyunca Güneydoğu sorununa çözüm bulamayan Özal, Saddam Hüseyin'nin Kuveyt'e 
saldırmasıyla birlikte Türkiye için büyük bir fırsatın doğduğunu savunmuş ve Kürt politikasını iç ve dış 
politikada entegre hale getirmeye çalışmıştır. İçeride daha fazla özgürlük alanı oluşturmaya çalışan Özal, 
dışarıda ise Kürtlerin hamiliğini üstlenmek istemiştir” (Laçiner, 2003: para. 33).  

Dolayısıyla Körfez Savaşı Özal’ın Kürt kimliğine yaklaşımında önemli bir dönüm noktası teşkil etmiştir.  
Soğuk Savaş sonrası ABD’nin Ortadoğu’ya yerleşmesine Körfez bunalımı kapı açmıştır. “Körfez Savaşı, Soğuk 
Savaş sonrası ABD’nin bölgeyi denetimini sağlamaya yönelik ilk fiili adımıdır” (Çınar, 2011, s.10). 1991’de 
Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesiyle ABD’nin liderliğinde NATO koalisyonu, Irak’a savaş açmıştır. Özal, ABD’nin 
Irak’a girmesine açık destek vermiştir. Özal’ın Körfez savaşında ABD’ye verdiği aktif desteğin ardında Soğuk 
Savaş sonrası SSCB’nin dağılmasıyla yaşadığı jeostratejik önem kaybını telafi etmek güdüsü de 
bulunmaktadır. Aslında ABD ile ittifak anlayışı, Özal’ın bütün bir başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı süresince 
süreklilik arz etmiştir. 83 seçimleriyle, ANAP’ı ilk iktidar partisi yapan Özal’ın ABD ile yakınlığı, 80 darbesi 
sonrası Türkiye’nin ABD ile askeri ittifakında gelişen altın dönem içersinde değerlendirilmelidir. Sovyetlerin 
Afganistan’ı işgali sonucu Soğuk Savaşın tekrar kızıştığı 1980’lerin başında Türkiye, ABD tarafından 
demokrasiye geçiş sürecindeki ülkeler kapsamında değerlendirilerek, darbe mantığını yargılamamıştır. Daha 
çok Türk ABD ilişkisinin stratejik boyutu ön plana çıkmıştır. Bütün bir soğuk savaş döneminde Türkiye’nin 
stratejik önemi, Avrupa Birliği’nin aksine ABD nezdinde demokrasi başlıklı meselelerini geri plana itmiştir.  

Körfez bunalımında Özal’ın siyasetine olan muhalefet, onun savaşa etkin katılım arzusu, içerideki siyasal 
dengeleri sarsmış, genelkurmay başkanının, dışişleri bakanının ve savunma bakanının istifalarıyla 
sonuçlanmıştır. “Özal’ın egemen olduğu Körfez politikasının destek görmemesinin altında, geleneksel Yakındoğu 
(özellikle de tarafsızlıktan ve karışmazlıktan) vazgeçiş, Amerikan yanlısı olarak görülmesi ve savaşa iştirak 
edileceğinden duyulan endişe yatmaktadır” (Gürbey, 2010, s.304). Genel olarak, savaş karşıtı koalisyon komşu 
devletlere öz savunma dışında askeri harekâtı yanlış gören yerleşmiş dış politika prensibinin sonucudur. Bu 
politikalar nedeniyle, dönemin genelkurmay başkanının istifası, Türkiye’nin asker – sivil ilişkilerinde, ilk kez 
askerin siyasi bir figür karşısında geri çekilmesi olarak önemlidir. Hâkim görüşe göre, “Körfez Savaşı 
sırasındaki genel tutumuyla Özal, Misak-ı Milli sınırlarının uzandığı Kuzey Irak’ı da alarak federasyona dayanan 
yeni bir oluşum tasarlamaktadır” (Ataman, 2003, s.59).  
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“Genel olarak Özal'ın Körfez Savaşı'ndan beklentisinin Musul petrolleri ve Kuzey Irak olduğu söylenir. 
Oysaki Özal'ın genel dış politika anlayışı incelendiğinde bu hedeflerin sadece genel hedeflerin bir parçası 
olabileceği anlaşılır. Türkiye'nin güney sınırlarının yapay olduğunu düşünen Özal'a göre Körfez Savaşı 
Türkiye'ye sınırın güneyine nüfuz etme imkanını sağlamıştır” (Laçiner, 2003: para. 35). 

Bu doğrultuda Özal, Kuzey Irak’ta 36ncı paralelin yukarısında güvenli bölge oluşturulmasını tavsiye eden ilk 
lider olmuştur. Bu zamandan sonra ABD, Irak’a hava operasyonları yapmak üzere Türkiye’deki İncirlik hava 
üssüne yerleşmiştir. Yine savaş sonrasında, Özal BM kararları doğrultusunda, Kirkuk-Yumurtalık boru hattını 
kapatmış, bu sayede ABD ile stratejik işbirliğini geliştirmeyi amaçlamıştır.  

Körfez Savaşı'nın sonuçlarını değerlendiren Özal, Kuzey Irak’ta bir Türk etki alanı kurmak ve PKK ile savaşta 
Irak Kürtlerini yanına almak gereğine inanmıştır. Bu süreçte, Irak’lı Kürt lider Celal Talabani ve Mesut 
Barzani Türkiye’ye davet eden Özal, aynı zamanda onlara Türkiye Cumhuriyeti kırmızı pasaportunu da 
vermiştir. Talabani ve Barzani’nin resmen muhatap alınması Türk devleti açısından bir ilktir. “Mesut 
Barzani’nin MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) ile yaptığı çeşitli görüşmelerden sonra Irak Kürtlerinin, PKK ile 
mücadelede Türkiye ile ortak hareket etme kararı aldığı belirtilmiştir” (Ekici, 2015, s.114).  

Fakat Özal, bu tarz bir reel politiği iç siyasetten bağımsız düşünmemiştir.  Bu doğrultuda, Türkiye’nin kendi 
Kürtleri göz ardı edildiği sürece Irak’lı Kürtlerle yakınlaşmanın mümkün olmayacağını düşünmüştür (Çandar, 
2013, s.33).  Dolayısıyla PKK’nın varlığında 1980’lerin sertlik yanlısı politikaları, Soğuk Savaş sonrası yerini 
Kürt kimliğine yönelik bir açılıma bırakmıştır. Soğuk Savaş Sonrası dünyadaki küresel eğilimler de Avrupa 
Birliği’nin başını çektiği insan hakları, demokrasi söylemleri altındadır. Türkiye’nin AB’ye ilk üyelik 
başvurusu, Özal hükümeti tarafından 1987’de gerçekleşmiş, AB uzunca bir duraksamadan sonra 1989’da 
gönderdiği yanıtta, darbe sonrası demokrasi kriterini gerekçe göstererek bu başvuruyu reddetmiştir. Bu 
konuda AB’nin de baskısını hisseden Özal, başbakanlığı döneminde Kürt sorununu terör sorununa indirgeme 
eğilimindeyken, Cumhurbaşkanlığı döneminde bu sorunu çok boyutlu bir sorun olarak görmeye başlamıştır. 

Bu doğrultuda, “ilk kez 1992’de, Cumhurbaşkanı Turgut Özal devlet seçkinleri tarafından yürütülen Kemalist 
siyaseti eleştirmiş ve yükselen konuyu, Kürt meselesi olarak tanımlamıştır” (Efegil, 2011, s.28). 1992’de Turgut 
Özal ilk kez olarak meselenin çözümünde kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasal önlemleri bir bütün olarak 
görmüştür. Bu gelişmede, küreselleşmenin bir etkisi de yerelleşme olmuş, yerel kültürler farklılıklarını ön 
plana çıkarmak isterken bu ortamda kimlik talepleri de hiç olmadığı kadar yükselmiştir. Bu anlamda, Özal, 
Türkiye’nin gerek etnik gerekse dinsel mezhep olarak heterojen bir toplum yapısında sahip olduğunu 
savunmuştur. Hükümete rağmen Kürt sorununun çözümü için arayışlara giren Özal, Kürt sorununun tek 
gerçekçi çözümünün bölgesel ekonomik girişimlerle beraber kültürel hakların tanınması yoluyla 
gerçekleşeceğini düşünmüştür (Aral, 2001, s.83). GAP televizyonunun Kürtçe yayın yapmak üzere de 
kurulduğunu söylemiş, Ocak 1991’de Kürtçenin kamuda kullanımına ve Kürt yeni yılının kutlanmasına 
yönelik yasağı kaldırmıştır. 

Bunları yaparken Özal, Kürt probleminin demokratik çözümünün Türkiye’yi Soğuk Savaş ertesi Batı 
nezdinde yalnızlaşmış konumundan çıkaracağını düşünmüştür (Charountaki, 2012, ss.187-188). Dolayısıyla 
onun Körfez Savaşına etkin katılım arzusuyla demokratikleşme perspektifi aynı süreçte gerçekleşmiştir. Fakat 
Özal, her ne kadar Körfez savaşında ABD’nin yanında yer alsa da, Sovyetler Birliğinin dağılması sonrası 
komünist tehdit algısının ortadan kalkmasıyla Türkiye’nin kavuştuğu çok yönlü coğrafyada Batı’ya koşulsuz 
bağımlılığı da reddetmektedir.  
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“Türkiye’nin Kürt ayrılıkçılara karşı savaşı için ABD askeri yardımına güvenmesi ve AB ile ekonomik 
ilişkiler Batıya Türk bağımlılığının en önemli unsurları olduğuna göre, Özalist Türkiye Kürt problemini 
çözerek ve ekonomik ilişkilerini çeşitlendirerek Batıya bağımlılığını azaltmaya çalışmıştır” (Ataman, 2002a, 
s.133).  

Sonuçta, Soğuk Savaş sonrası Ortadoğu’ya yerleşen Amerika, Kürtleri Amerikan güdümlü yeni dünya 
düzeninde bölgesel aktörler olarak tanımış, yeni roller biçmiştir. Aslında Irak işgali sonrasında ABD, Irak’lı 
Kürtleri kendine dayanak yaparak, buradaki yapıyı güçlendirmiş, fakat yine de Irak’ın toprak bütünlüğünü 
desteklemiştir. Körfez savaşı sonrası, “PKK’nın denetim dışı bir Kuzey Irak’taki pozisyonu güçlenmiş, bu da ordu 
ve bürokrasi de dâhil olmak üzere Özal’ın Türkiye’deki zaten düşmekte olan konumunu olumsuz yönde 
etkilemiştir” (Abramowitz, 2013, s.43). PKK ilk kez olmak üzere 16 Mart 1993’te ateşkes ilan etse de,  Özal’ın 
17 Nisan 1993’teki ani ölümünden kısa bir süre sonra ateşkes son bulmuş, Türkiye Kürt meselesinin 
tarihinde en kanlı dönemlerden birine girmiştir (Çandar, 2013, s.33). Etnik konulu meseleye olan alternatif 
stratejiler terk edilmiş, ordu yeniden güçlü konumunu kazanmış, Kürtçülük yanlısı siyasal partiler 
yasaklanmış ve birçok siyasetçi, entelektüel ve gazeteci hapse girmiştir (Ataman, 2002b, s.139). 

Özal ve Türki Cumhuriyetler: Batılı Bir Açılım  

“1980’lerin ortalarından itibaren, Michael Gorbaçov’un “glasnost” (şeffaflık) ve “perestroyka” (yeniden 
yapılanma) politikalarıyla Avrupa’daki “Demirperde”nin önce transparan (geçirgen) bir hal aldığına, sonra 
da tümüyle ortadan kalktığına tanık olunur” (Canbolat, 2002, s.104).  

Her ne kadar Türkiye, kısa zamanda Soğuk Savaş sonrasının yeni koşullarına adapte olacak olsa da, 1989-
1991 arası ilk aşama Ankara açısından bir geçiş süreci olmuştur. Ankara, NATO ittifakı içerisinde Sovyet 
tehdidine karşı Batı’nın son kalesi olarak oynadığı rolü kaybetmesiyle, bu ilk dönemde jeostratejik bir önem 
kaybı yaşamaktadır. Özal’ın ABD’nin yanında Körfez savaşında aktif olarak yer almak istemesinde bir kez 
daha Türkiye’nin Batı için olan önemini kanıtlamak güdüsü rol oynamıştır. Fakat Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasıyla ortaya çıkan beş yeni Müslüman Türk devletin varlığı, Ankara’ya kısa zamanda Batı nezdindeki 
önemini geri atfedecektir.  

Müslüman Tacikistan’la beraber Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’dan 
oluşan beş Türki Cumhuriyetin 1991 sonbaharında bağımsızlıklarını ilan etmeleri, Özal açısından Türkiye’ye 
büyük bir güç olması yolunda bir fırsat kapısıdır. Soğuk Savaş’ın mantığını açıklamakta Mackinder’in (1994) 
terminolojisinde Türki Cumhuriyetler, Rusya’yla beraber dünyanın kalpgahını oluşturmakta ve her kim 
kalpgaha hükmederse dünyaya hükmektedir. Türkiye, Soğuk Savaş sonrası aynen İspanya’nın Latin Amerika 
kalpgahına yaslanması gibi bu kalpgaha yaslanarak jeostratejik önemini pekiştirecektir (Çandar, 1994, ss.141-
142). Bu nedenlerle, 1990’ların ilk yıllarında “21. Yüzyıl Türk yüzyılı olacak” ve “Adriyatik’ten Çin seddine 
kadar Türk dünyası” söylemleri bu ortamda genel bir coşkunun dile gelmesidir. Özal Türkiye’si dolayısıyla bu 
Cumhuriyetleri ilk tanıyan devlettir. Özellikle Avrupa Topluluğunun Özal’ın 1987’de yaptığı üyelik 
başvurusunu belirsiz bir tarihe atan 1989’daki cevabı söz konusu olduğunda ve ayrılıkçı Kürt hareketinin 
yükseldiği bir ortamda, Türki Cumhuriyetlerin ortaya çıkmasıyla Türkiye çok daha geniş bir bütünün 
“yönetici gücü” olacaktır (Çandar, 1994, s.138). Özellikle bu cumhuriyetlerin arz ettiği zengin petrol ve gaz 
rezervleri, Türkiye’nin Orta Doğu’ya olan bağımlılığını giderecektir.  

“Bu Cumhuriyetlerin, özellikle Hazar denizine kıyıdaş Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan’ın, petrol 
ve gaz gibi doğal kaynaklar, çeşitli mineraller ve altın gibi değerli madenler açısından jeostratejik arz ettiği 
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önem, – Hazar denizi enerji kaynakları ABD’nin sonraki 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak niteliktedir – 
bölgeyi bir çekim alanı haline getirmektedir”(Ege, 2016, s.433).  

Bölgenin petrol ve doğal gaz gibi doğal kaynaklarının böyle bir ortamda Batı pazarına güvenli bir şekilde 
aktarılması önem taşımaktadır. Bu yüzden bölgesel istikrarın sağlanmasında bu ülkelere yönelik olarak 
önerilen Türk modeli, Özal’a Türkiye için özlediği konumu atfetmiştir. Ayrıca, özellikle Rusya’nın Slav ve 
İran’ın pers milliyetçilikleri söz konusu olduğunda, “Türkiye, adı geçen bu dönemde ABD için, Rusya ve İran’a 
karşı bir atlama taşı olarak değerlendirilmiş, özellikle radikal İslam söz konusu olduğunda, Türkiye’nin laik ve 
devlet denetimindeki din anlayışı, ABD tarafından tercih edilmiştir” (Ege, 2016, s.433). Özellikle rakip bir 
Rusya ve İran’a karşı bu cumhuriyetlerin Batı’ya kazandırılması önem arz edecektir.  

İşte tam da bu anlamda Türki Cumhuriyetler söz konusu olduğunda Türkiye’nin rol model konumu ortaya 
çıkmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak,  

“Soğuk Savaş sonrası hem Doğu-Batı, hem de Kuzey-Güney’in kesiştiği yerde olan Türkiye, özellikle bu 
kesişme alanlarında güvenlik tüketen yeni çatışma bölgelerinin oluşmasıyla beraber, Balkanlar, Kafkaslar ve 
Ortadoğu coğrafi üçgeninde, bölgesel istikrar konusunda ciddi roller üstlenecektir” (Ege, 2016, s.432).  

Bu anlamda Türkiye’nin teşkil ettiği rol model, hem ekonomik hem de siyasal devlet modeli olarak Batılı bir 
örnek sunmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye çoğulcu demokrasi, serbest piyasa ekonomisi, laik rejimi ve 
milliyetçi taşkınlığa yer vermeden geçilecek olan ulus-devlet modeli ile (Sander, 2001, s.609) bu 
Cumhuriyetler ve Batı arasında adeta bir köprüdür. Doğu ve Batı arasında Ankara’nın köprü rolü Özal 
yönetimi altında Türkiye’ye dünya siyasetinde merkez bir ülke statüsü yüklemektedir.  

Bu anlamda, nasıl ki İslam, Soğuk Savaş döneminde Komünizme karşı ideolojik bir doktrin olarak 
kullanıldıysa, Soğuk Savaş sonrası da ortaya çıkabilecek İslami bir radikalizme karşı seküler “Türk İslam’ı” bu 
sefer Orta Asya’nın Türki cumhuriyetlerine model olarak sunulmuştur (Demiray, 2007, s.102). Zira Sovyet 
komünizminin çöküşünden sonra ideolojik kutuplaşmanın yerini bıraktığı boşluğu din olgusu 
doldurmaktadır. Dinci aşırılık söz konusu olduğunda, Batı’da Türkiye’nin Orta Asya Cumhuriyetlerine 
model olarak lanse edilmesi de, Özal ile başlayan demokratikleşme sürecinden çok Türkiye’nin laiklik 
prensibine olan sarsılmaz inancından kaynaklanmıştır (Demiray, 2007, s.103).  

Bu doğrultuda, Özal’ın, Türki Cumhuriyetlere açılımı, dış politika davranışında büyük bir aktivizmi de 
beraberinde getirmiştir. İlk Ankara’nın tanıdığı bu beş devletin dış dünyaya adaptasyonları, örneğin gerek 
bölgesel ve uluslararası örgütlere entegrasyonları, gerekse yurt dışı temsilcilikler kurmaları daha çok Özal 
Türkiye’si destek olmuştur. Bu çerçevede, Türkiye, bu cumhuriyetlerin Birleşmiş Milletler üyelikleri ile 
beraber Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansına ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatına (EİT) katılımları için 
bizzat ön ayak olmuştur. Bu yönde, Ekim 1992’de imzalanan Ankara Anlaşması, karşılıklı ve çok yönlü 
ilişkilerin geliştirilmesi ve daha da önemlisi uluslararası organizasyonlarda ortak bir duruş sergilemek adına 
önemli bir adımdır.  

Bu süreçte, özellikle Özal’ın liderliği altında ekonomik ayak üzerinden geliştirilen ilişkiler yüzlerce protokolün 
imzalanmasıyla sonuçlanmıştır. Bu anlamda ortak bir gümrük birliği ve ticaret ve kalkınmayı destekleyecek 
bir Türk Bankasının kurulması hedeflerinin ortaya konması, Özal’ın Türkiye için öngördüğü perspektifte 
geniş bir etki alanı için ekonomiyi motor güç olarak ortaya koymaktadır. Özal’ın Türki cumhuriyetlerin 
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devlet başkanlarıyla bir araya geldiği, ilki Ekim 1992’de olmak üzere ard arda gerçekleşen üç zirve, bu tarz 
hırslı projelerin tartışıldığı bir iletişim mekanizması görevi görmüştür.  

Kısaca, Özal’ın kimlik siyasetinde ekonomik açılım işlevsel bir araçtır. Bu cumhuriyetlere Türk Eximbank 
tarafından verilen krediler üzerinden yardımlar onlarca milyar doları bulmuş, binlerce Türk şirketi bölgede 
aktif rol üstlenmiştir. Ocak 1992’de Türki cumhuriyetlerle Türkiye arasında ilişkileri koordine etmek üzere 
kurulan TİKA’yı, Ekim 1994’de T6’nın kuruluşu izlemiştir. Türk için “T” ve Azerbaycan, Türkmenistan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye olmak üzere bu altı devleti temsilen “T6’nın kuruluşu yine 
kültürel, ekonomik ve siyasi planlarda Türk dünyasının bütünü içersinde bir dayanışma anlayışının yerleşmesi 
açısından önem taşımaktadır” (Ege, 2008, s.328). 

Türki Cumhuriyetlerle dayanışma anlayışının yerleşmesinde,  

“kültürel düzlemde bu ülkelerdeki Latin alfabesinin kabulü sürecini, Türkiye’nin televizyon kanallarının 
TURK-SAT aracılığıyla, Batı Avrupa’dan Türkistan’a kadar yayılan bir coğrafi alanda yayımı ve 1993’de 
öncelikli hedefi orta vadede Türkiye ve Türkî Cumhuriyetler arasındaki kültür ve dil birliğini sağlamak olan 
TÜRKSOY’un kuruluşu izlemiştir.” (Ege, 2008, s.327).  

Kültürel alanda, binlerce Türki öğrencinin Türk eğitim kurumlarına yerleştirilmesi ve bölgede açılan çoğu 
gönüllü girişimler olan Türk kolejleri ise bu ülkelere çokça ihtiyaç duydukları beşeri bir sermaye olmuştur 
(Dartan, Hatipoğlu & Dikkaya, 2002, s.132). 

Gerek ekonomik, gerek kültürel, gerekse diplomatik perspektifte bütün bu girişimler Özal’ın dış politikasının 
kimliklere açılımının farklı boyutlarını temsil etmektedir. Bu anlamda 1991-1993 arası süreç kimlik 
siyasetinin zirve yapması ve hatta zaman zaman bu yönde Turancı ve İslamcı fikirlerin de seslendirildiği bir 
dönemdir. Bu tarz fikirlerin Rusya’da yarattığı tepki ise, Türkiye’nin, Müslüman Türk cumhuriyetleriyle 
siyasi bir ittifak güttüğü ve pan-Türkist bir yaklaşım içersinde olduğu doğrultusundadır.  

Fakat, kısa zaman sonra Rusya’nın 1993’te açıkladığı “askeri doktrin”, bu ülkenin “yakın çevre”sini 
bırakmaya niyetli olmadığını, SSCB’den arda kalan boşluğu Rusya’nın dolduracağını göstermiştir. Rusya daha 
Aralık 1991’de Baltık devletleri dışında, SSCB’ye tabi olmuş tüm devletlerle birlikte Bağımsız Devletler 
Topluluğunu kurmuş,  

“bu şemsiye altında arka bahçesini garanti altına almak için“Askeri Doktrin”ini 2000’de yeniden ilan 
etmiştir. Bir yandan söz konusu cumhuriyetlerde çok sayıda Rus diasporası yaşamaktadır, diğer yandan bu 
bölge önemli enerji kaynaklarına sahiptir. Bu nedenlerle Orta Asya ve Kafkasya’nın gözden çıkarılması 
Rusya için imkânsızdır.” (Ege, 2016, s.435).  

Bu doğrultuda Özal’ın Türki cumhuriyetlere yönelik yaklaşımlarına karşılık bizzat bu cumhuriyetler 
tarafından da temkinli bir algı mevcuttur. Özal’ın bu coğrafya üzerindeki etkinlik arayışı, Soğuk Savaş 
döneminde uzun yıllar SSCB’nin hükmü altında kalmış bu ülkeler açısından ikinci bir “büyük ağabey” 
girişimi olarak algılanmış, bu anlamda Ankara’nın benzerlikler üzerine kurulu söylemi, ters tepmiştir. Bu 
tepkide rol oynayan etmenler, ulus devletleşme sürecinde bu devletlerin kendi öz kimlik arayışları ve özellikle 
ekonomik çıkar bazlı siyasaların aynı zamanda Rusya ve İran’ı da dışlamaksızın şekillenmesidir (Ege, 2008, 
s.328). Özal, özellikle Kıbrıs, Irak’la su sorunları ve Ermeni “soykırımı” iddiaları gibi uluslararası 
meselelerinde bu cumhuriyetlerin aradığı desteği bulamamıştır. Özal dönemine eşlik eden Türki kimliklerin 
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varlığına yönelik heyecan, bu anlamda pan-Türkçülük ve Turancılık gibi eğilimler 1995’le beraber son 
bulmuştur. İlişkilerin ekonomik ve kültürel boyutu devam ederken, Ankara Moskova’yı da kapsayan 
çeşitlendirilmiş bir dış politika anlayışı içerisinde Batılı değerlere bağlılık göstermiştir.  

Özalcı anlayış altında, bu anlamda geleneksel Türk dış politikasının izolasyonizminden kaynaklanan Türki 
cumhuriyetlere yönelik ilgisizliğin yerini, dış politikaya entegre edilen ve özellikle ekonomik bir aktivizm 
üzerinden şekillenen kimlik siyasetinin aldığı söylenebilir.  Özal Türkiye’si bunu yaparken Soğuk Savaş 
sonrası şekillenmekte olan yeni dünya düzeninde, Batının liberal sisteminin Doğu’ya aktarılmasında bir köprü 
teşkil etmiş, Türkiye’nin model rolü bu köprü konumundan kaynaklanmıştır. Türki Cumhuriyetlerin 
bölgesel istikrar, liberal ekonomi ve çoğulcu demokrasiye geçişleri söz konusu olduğunda 1992 Maastricht 
anlaşması ve 1993 Kopenhag kriterleri çerçevesinde de değerlendirilebilecek Türkiye’nin rol model konumu, 
yeniden yapılanmış Avrupa’yı da bütünleyen bir anlayışın uzantısıdır.    

Sonuç 

Soğuk Savaş sonrası Özal’ın dış politikasında kimlik sorunsalı ayrıcalıklı yer teşkil etmiş, bu sorunsalda Batı 
olgusunun varlığı birebir rol oynamıştır. Özal’ın dış politika davranışında kimliklere açılımını simgeleyen 
eğilim, 2009’da kavramsal olarak da formüle edilecek olan Yeni Osmanlıcılıktır. Osmanlı tarihsel coğrafyası 
üzerindeki kimlik bileşenlerini Türkiye’nin doğal etkinlik alanları olarak gören Yeni Osmanlıcılık, Özal’ın dış 
politika davranışının da çerçevesini çizmektedir. Fakat yeni Osmanlıcılık İslam, Türk ve Batı kimliklerinin 
üçünü de ihtiva eden bünyesinde Özal açısından bir Orta Doğululaşma ya da Pan-Türkçü bir içeriğe sahip 
değildir. Özal, Batı’yı reddetmek bir yana, bütün dış politika girişimlerinde Batı’yı arkasına almaya çalışmıştır. 
Diğer yandan bu durum Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi Batı bağımlı bir dış politika anlamına 
gelmemektedir. Özal’ın dış politikası bağımlı olmaktan öte Soğuk Savaş sonrası yeni dünya konjonktüründe 
krizleri dahi fırsat olarak gören, pro-aktif, oyun kurmaya yönelik bir anlayışın sonucudur. Bunun en büyük 
göstergesi Özal’ın körfez savaşı politikasıdır.  

Körfez Savaşı’nda ABD’nin yanında yer alan Özal, bu savaşı mevcut Kürt kimlik sorunsalıyla bir arada 
değerlendirmiştir. Özal’ın Körfez savaşındaki siyasetiyle bölgede öngördüğü hakimiyet arayışı Kürt kimliğini 
bastırmak değil, Kürt kimliğini tanımak üzerine kuruludur. Kürt kimliğinin tanınması 1984’den beri devam 
eden ayrılıkçı Kürt hareketini temsilen PKK terörizmine karşı da Özal açısından bir karşı koyuştur. Bu 
anlamda kimliklere açılım Özal dış politikasında reel-politikten bağımsız değildir fakat bu tarz bir reel-politik 
kimliklere rağmen söz konusu da değildir. Özal, bu konuda özellikle Soğuk Savaş sonrası yükselen insan 
hakları ve bir yumuşak güç olarak Avrupa Birliği’nin baskısını hissetmiştir. Diğer yandan, Özal kişiliğinde 
liberal değerlere inanan bir insandır ve bu anlamda Kürt kimliğinin dönüştüğü sorunsalın en büyük 
dinamiğinin demokrasi önündeki engeller olduğunda hem fikirdir. Bu yüzden Körfez savaşında Özal’ın 
Amerikan güdümlü olarak eleştirilen siyaseti çok yönlü bir muhakemenin sonucudur. Zira Özal için Kürt 
kimlik sorunsalı jeopolitik uzantıları ve PKK terörünün varlığında demokratik bileşenleri arasında bir 
bütündür.  

Bu yüzden Özal’ın, Irak Kürtlerini himaye etmeye yönelik girişimlerini, içeride demokratik açılımlar 
izlemiştir. Bunu yaparken Özal, Batı’yla aynı tarafta yer almış, fakat özellikle demokratikleşme 
perspektifinden umduğu çıktılar aynı zamanda Batı’nın Türkiye üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik 
olmuştur. Özal’ın Körfez Savaşı politikası hem Batı yönelişinin bir uzantısı, hem de aynı zamanda içeride 
demokratik reformların bir arda yürüdüğü bir süreçtir. Bu durumda Özal’ın Batı’ya olan inancı da liberalizm 
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tarafından belirlenmektedir. Diğer yandan Türki Cumhuriyetler örneğinin gösterdiği üzere, Özal’ın 
liberalizminde ekonomi işlevsel bir araç olarak öncü rol oynamıştır.     

Türki Cumhuriyetlerle ilgili olarak, Soğuk Savaş dönemi Türk dış politikasındaki geleneksel Batı boyutu 
Soğuk Savaş sonrası da devam etmiştir. Hatta Özal, Soğuk Savaşın bitmesinin hemen ertesinde Türkiye’nin 
Batı nezdinde oluşan göreceli önem kaybını Soğuk Savaş sonrası bu cumhuriyetlerin ortaya çıkmasıyla 
bertaraf edileceğini görmüştür. Türkiye’yle doğal etnik ve dinsel bağları olan bu beş cumhuriyetlerin ortaya 
çıkması Türkiye’ye atfedilen rol-model statüsü içerisinde büyük bir coşkuya neden olmuştur. Bunu 
Adriatik’ten Çin seddine Türk dünyası ve Özal’ın deyimiyle “21. Yüzyıl Türk yüzyılı” söylemleri izlemiştir. 
Diğer yandan, Özal’ın Türki Cumhuriyetlere açılımında motor güç ekonomidir, zira Özal, Türk dış 
politikasının kimliklere açılımında ekonomiyi işlevsel bir araç olarak görmektedir. Buradan anlaşılması 
gereken Özal’ın dış politikasında gerek ekonomik gerekse siyasal anlamda liberalizmin önceliğidir. Bu 
durumda Özal’ın Batı’ya olan inancı da liberalizm tarafından belirlenmektedir.       

Liberal ekonomisi ve siyasal sistemi fakat özellikle Soğuk Savaş sonrası bu bölgede oluşabilecek İslamcı 
aşırılığa karşı laik Türkiye’nin oluşturduğu “model”, bu dönemde Rusya ve İran’ın varlıklarına karşı Batı 
tarafından ayrıcalıklı olarak tanınmaktadır. Özal’ın Türki Cumhuriyetlere açılımı Soğuk Savaş sonrası 
Türkiye’nin genişleyen jeopolitiğinin doğal sonucudur. Özal, bölgenin özellikle petrol ve doğal gaz gibi doğal 
kaynaklarının Türkiye’nin Orta Doğu’ya bağımlılığını azaltacağını düşünmüştür. Fakat bu açılım Kemalist 
dış politikanın görmezden geldiği kimlikler söz konusu olduğunda geleneksel Türk dış politikasına aynı 
zamanda bir meydan okumadır. Özal bu anlayışta dış politikaya entegre ettiği kimlikleri Türkiye’nin 
hinterlandının bir parçası olarak görmüş ve bunları jeopolitik bir realizmle bir arada değerlendirmiştir.  

Sonuçta, gerek Kürt etnik kimliği, gerekse “Türki” kimlikler söz konusu olduğunda Özal’ın dış politikada 
kimlikleri harekete geçirmesi, Batı güdümlü olmakla eleştirilmişse de, gerçekte bütün bunlar Özal’ın çok 
boyutlu düşünen yeni dış politika anlayışını simgelemektedir. Türkiye’nin geleneksel Batı yönelişini bütün bu 
süreçte jeostratejinin ve demokratikleşme perspektifinin gerekleri doğrultusunda tanımlamak daha doğru olur. 
Türki Cumhuriyetler ile ilgili olarak başlangıçtaki coşku, yerini ekonomik eksende sosyo-kültürel bir 
yakınlığa bırakmıştır. Körfez Savaşına aktif desteğinden ise Özal beklediğini bulamamıştır. Fakat kimlik 
sorunsalı açısından dış politikada Batı kimliğine paralel yeni kimliklerin keşfi, geleneksel dış politika 
anlayışına meydan okumak anlamında, Soğuk Savaş sonrası Özal’ın Türk dış politikasına en büyük katkısıdır. 
Sonraki dönemlere ışık tutması açısından, Özal için Soğuk Savaş Sonrası Türk dış politikasının uğradığı 
dönüşümde Batı da bir kimlikten ibarettir. 
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IMPERFECT KAZAKHSTANISATION PROCESS: TRIBAL 
AFFILIATION IN THE POST-SOVIET KAZAKHSTAN 
DURING THE 1990s 

Elif Şimşek Özkan (Erciyes University) 

Abstract 

Since the 16th century in the lands of current Kazakhstan, there have been emerged three distinct tribal groupings Uly 
Zhuz/Great Horde, Orta Zhuz/Middle Horde, Kishi Zhuz/Small Horde. Although their origins owed little to blood relations, 
the Zhuzes are larger politico-communal aggregates understood through kinship. All Zhuzes were annexed by Tsarist Russia in 
the 19th century. Both Tsarist and Soviet Authorities struggled for elimination of Zhuzes, but tribal affiliation continued to 
exist, on multiple levels simultaneously. At the beginning of the post-Soviet period, tribal affiliation started to be an indicator of 
“appropriateness of an individual’s claim to a precise position” and stayed as one of the unique dynamics of nation-building 
process of Kazakhstan until Nazarbayev consolidated his power over new elites in the process of “imperfect Kazakhstanisation.”  

Key Words: Kazakhstan, post-Soviet transition, tribal affiliation 

Introduction:  
Preliminary Debate over the Role of Tribal Affiliation in Kazakhstan during the 1990s 

n the Post-Soviet literature, there are two dominant thoughts that divided related scholars on whether 
tribal affiliation makes sense in political and social life in post-Soviet transition process in Kazakhstan in 
the early 1990s. For those exploring “the influence of tribalism on politics in Kazakhstan as an artificial 

problem,” the tribal affiliation in Kazakh society had no or very limited effect in politics and everyday life. 
Defending that “already reached to its highest degree, tribal separatism is still not a threat against 
consolidation of the Kazakh people”, supporters, claim that the problems of Post-Soviet transition is not 
related to tribalism but directly to the remnants of Soviet nomenclature system. So, ongoing problems are 
impossible to be explained by tribal origins (Suny, 2001, pp. 862-896) On the other hand, the opposite 
views, indicating that the rivalry among tribes effecting not only social but also political life in Kazakhstan, 
believe that tribalism in the political life of Kazakhstan is a pattern replicated itself in the mid 1990s. They 
believe that tribal relations have negatively affected social and political life in Kazakhstan (Suny, 2001, pp. 
862-896; Schatz, 2004, p. 69.) Tribal interests in the government's political course, diminishes state's 
effectiveness to govern. Strengthening of tribalism results in not only strengthening of the influence of the 
regional leaders on governmental policy but also a split of the national elite. As a result, tribalism influences 
personnel policy of administration system functioning in an unwritten agreement with the interest of tribes 
(Suny, 2001, pp. 862-896) 

I 
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Related to the debate mentioned above, this work aims to reveal the tribal affiliation in Kazakhstan as one of 
the main dynamics of the political and social developments in the country in the 1990s. This work focuses 
on, and tries to uncover, the roots of tribal affiliation in Kazakhstan in the 1990s. The first chapter explores 
the historical dynamics of tribal affiliation in Kazakhstan in order to stress not only the remnants of tribal 
affiliation, but also the relationship between Tsarist Russia’s implementations and old tribal connections. The 
second chapter focuses upon the Soviet era, indicating that although Soviet applications by means of 
economical and political measures aimed at reducing the impact of traditional connections and networks, it 
coincidentally reinforced tribalism. The last chapter examines the dynamics of post-Soviet transformation. 
While paying attention to the tribal affiliation standing in with the post-Soviet realities, last chapter describes 
the re-invention of traditional mechanisms in the nation-building process up until Imperfect Kazakhisation 
Process started at the late 1990’s. 

The Historical Background of Tribal Affiliations and the Role of Geography  

Kazakhstan is the second largest member of Commonwealth of Independent States, following Russia. 
Bordered by Russian Federation, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, and China, Kazakhstan shares Aral 
Lake with Uzbekistan and has a long border with Caspian Sea on the west, pointing out richness of country 
in oil. Nonetheless traditional Kazakh livelihood before the Soviet era is not determined by Caspian Sea, but, 
merely by the steppes, semi-deserts and mountains. It is known that Kazakhstan is the largest landlocked 
country in the world with having only access to a still land-locked water areas of Aral Lake and the Caspian 
Sea (Bashiri, 2003, p.3).That is to say, geography determined the way of life of pastoral nomadic peoples of 
Central Asia before and in the Tsarist Era.  

In the pre-Soviet period, Kazakh, Uzbek, Tajik, Turkmen and Kyrgyz were the peoples of Central Asia who 
defined themselves not by means of national identity but by their life styles of either being sedentary people 
living in cities or nomadic people living in the steppes of Central Asia. The term “Kazakh” meant nomadic 
peoples distinguishing themselves from sedentary peoples of some other Central Asians such as Uzbeks and 
Tajiks(Schatz, 2000, pp. 71-94) Kazakhs, living in Central Asia, were converted to Islam along with the other 
Central Asian peoples in the 7th century. After the dissolution of Golden Horde, the Kazakhs and the Uzbeks 
moved to the region located east of the Ural Mountains and established a joint confederation lasted until the 
late 15th century. (Dzhunusova, 2004, pp. 13-15) The first time, historical sources illustrated the term 
Kazakh, it did not refer to a nation, but to the “persons going away from society.” Only after the 16th century, 
the term “Kazakh” and “Uzbek-Kazakh” version of the same were transformed into the term “Kazakh” 
referring a term of self-identification by Turk/Turkic people,(Togan, 1994, pp. 32-36)  

From the beginning of the 16th century to the early 20th century, Kazakhs were illustrated as the nomadic 
people, unified under Kasym Khan with Uzbeks. Following Kasym Khan’s death, Kazakh people migrated to 
lands in the upper Syr Dariya region where called as Kazakhstan today (Kazakh Customary Law, 1957, pp. 
127-144). Started from the same century on, Kazakh people divided into three different tribes called as Zhuz 
(horde), with a meaning of “hundreds” (Eitzen, 1998). Most of ethnic Kazakhs belong to one of three Zhuzes: 
Uly Zhuz (The Great/Elder/Senior Horde) made up of Kangali, Jalair, Alban, Dulat,Sary Uisin and other 
minorities, the Orta Zhuz (The Middle Horde) consisted Kipchak, Kongrat, Naiman, Argun, Kerei, and 
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other minor tribes, and Kishi Zhuz (The Small/Lesser/Young Horde) contained three tribal confederations of 
the Bai Uly, Alim Uly, and Zheti Ru, (Bashiri, 2003, p.4).1 

Although there are many studies exploring the root-causes of tribal separation, there are five different 
narratives are dominant among the historians. According to genealogical myth, the Kazakhs originated from 
three hundred warriors, left fatherland and settled in Central Asian steppes where the youngsters were divided 
into Zhuzes. Second is the pragmatic narrative, stressing the economical and military necessities. According to 
this version, Zhuzes are connected with a hunting-army system: divided as “left, centre and right flanks.” 
(Galiev, 2016, pp. 46-63). Third group is a sum of researches who argue that division is purely related to 
military formation. For these, Zhuzes were originated as military formations, the institutional remnants of 
Genghis Khan’s Mongol army. (Galiev, 2016, pp. 46-63) Fourth narrative uses a functional theory in their 
explanation by putting forward “three functional societies” in the analyses of tribal differentiation within a 
given society. Supporters of this view consider that the functions of the Zhuzes reflect the Kazakh reality: The 
Uly Zhuz governs the state whereas Orta Zhuz, consisting of the intellectual elites, supplies the demand for 
cadres.(Galiev, 2016, pp. 46-63) The last narrative, presenting a materialist framework, displays a set of 
geographical necessities as the dynamics of tribal separation. The vast majority of the historians in this 
perspectives believe that the root-causes of tribal separation were connected with geographical zones into 
which Kazakhstan’s territory is divided. (Galiev, Baisultanova, Yesserkepova, Dautbekova, Isayeva, 2017, pp. 
237-246) 

The Uly Zhuz, the greater body, moved to south eastern Kazakhstan, while the Orta Zhuz occupied the lands 
around the northern and eastern Kazakhstan, and the Kishi Zhuz stayed in the north-western parts of 
territories. (Olcott, 1995, p. 11). Olcott (1995) argues that tribe affiliation, played an important role in 
determining the status of individuals and various social groups. It was not the cause itself, but the result of 
“strategically necessities related to division of pasture lands and military” (p.11). The Zhuzes were larger 
politico-communal bodies, yet their origins owed little to blood relations. (Kazakh Customary Law, 1957, pp. 
127-144). There were no cultural or linguistic difference among them, yet they were differed in terms of 
division of labour: Members of Kishi Zhuz were expected to be the warriors in order to fight against enemies, 
whereas the Orta Zhuz was expected to engage in writing and judging, finally the Uly Zhuz was expected to 
raise livestock (Otarbaeva, 1998, pp. 421-432). 

To sum up, it is not wrong to say that historical and ethno-cultural processes in the form of genealogical 
relationship have developed consciousness played an almost equal role with geography. Eitzen, (1998) 
concludes that Kazakh society was traditionally divided into Uly, Orta, and Kishi Zhuzes, somehow 
representing genealogical senior: elder, middle, and youngest brothers. In accordance with this system, every 
Zhuz was divided into ancestral groups, which were in turn divided into still smaller tribe groupings, orally 
transmitted from generation to generation. (p. 433-451) 

During the 17th and 18th centuries, none of three Zhuzhes was able to defend homeland against Tsarist 
Russia’s external pressure, and thus they lost their territories one after another. Kishi Zhuz, of all, the nearest 
to the Russian Empire, was the first to be annexed by Tsarist Russia in 1731. Orta Zhuz was invaded in 1742. 
The Uly Zhuz, was defeated by Kalmyks in 1723 and gradually became a part of the Russian Empire at the 
late 19th century. Kazakh Khanate was totally abolished and Tsarist Russia had military and administrative 
                                                
1 However descendants of Jungar (Kalmyk) war prisoners, Chingizid Kazakhs (Genghis Khan descendants (with a number of 300 
today) and Khajis (who spread Islam in the region) and are not members of the Zhuz. 
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control all over Kazakhstan, by dividing the territories of the Kishi and Orta Zhuzs into four Russian 
provinces: Uralsk, Turgai, Akmolinsk, and Semipalatinsk, while the Uly Zhuz’s land was divided into the Syr-
Darya and Semirech’e provinces in Turkestan. (Otarbaeva, 1998, p. 426) After incorporation of whole 
Central Asia in Tsarist Russia, Russian authority had rather use the name Kyrgyz or Kara-Kyrgyz, instead of 
the name Kazakh to call Kazakhs, in an effort to differentiate “Kazakh” (pronunciation: kazak) from “Russian 
Cossack” (pronunciation kazak)2 in Kazakhstan where the authority promoted migration of Russians and 
other Slavs.  

Kazakhstan is the only country in the world that the “tore” the direct descendants of Genghis Khan live in for 
centuries. Before Tsarist rule abolished the Khan Institute, Kazakhs believed that all the power was 
concentrated in Khan who was the symbol of the stability in the state and nature. The Zhuzes were used to 
elect their leaders from Genghis Khan’s descendants (Chingizids) or his pretenders to the Khan’s throne. 
(Galiev, Baisultanova, Yesserkepova, Dautbekova, Isayeva, 2017, pp. 237-246)  

Until Bolshevik revolution, each tribe of Kazakh society applied genealogy with unreal- legendary or real 
ancestors: An ordinary pastoral nomadic Kazakh, living in the steppes, and belonging to a definite tribe, was 
provided kin background at least to the seventh generation. Nomads transmitted this information orally 
before the sedentarization and literacy campaigns of the Soviet-era. (Luong, 2000, pp. 91-95). Existing sub-
tribal groups included low-aggregate kin group called as auls of which the inhabitants were related to each 
other. Under the leadership of a rich and authoritarian man, called as bai, consisting of “courts of bii” elders 
were the male heads of each mobile aul and kinship remained the source of legitimating processes. (Szayna, 
2003) During the famous Khan Tauke period, three biis from three Zhuzes passed the law "Dzhety Dzhargy" 
in order to regulate any spheres of everyday life in Kazakh society. However, it was abolished by the Soviet 
administration. Since then the Courts of Bii had been used in practicing the adat (traditional customary laws) 
(Galiev, Baisultanova, Yesserkepova, Dautbekova, Isayeva, 2017, pp. 237-246) The rest of the local figures 
relied on adat encoding a system of sanctions and incentives enhancing social stability (Szayna, 2003). 

The Tribal Affiliation in the Soviet Era 

After the February Revolution of 1917, the provisional government leaded by Mensheviks, consented 
Kazakhs to have an autonomous state established within Russian lands. (Dave, 2007, p. 48) Soon after the 
October Revolution, the Bolsheviks combined territory of all three Kazakh Zhuzes to be incorporated into an 
autonomous republic for Kazakh titular nation, named “Kyrgyz (Kirgiz) Autonomous Socialist Soviet 
Republic” within the Russian Soviet Federative Socialist Republic. (Bacon, 1966, p. 38) In 1925, the 
autonomous republic was renamed by replacement of the term Kyrgyz by the term Kazakh in accordance 
with Bolshevik’s national delimitation policy. Only after establishment of Kazakh Autonomous Socialist 
Soviet Republic, “the term “Kazakh” was gradually transformed into the term of “ethnic Kazakh,” a status it 
never before possessed. (Bacon, 1966, p. 38) After detachment of the Kazakh Autonomous Socialist Soviet 
Republic in favor of establishment of Kazakh Soviet Socialist Republic in 1936, intense tribe-based 
competition marked the political and social life within the republic.  

However the Soviet authority considered that the economical and geographical features of Kazakhstan 
territory, and the tribal divisions among the Kazakhs had to be kept in mind, while demarcating the internal 

                                                
2 A member of the people of Southern Ukraine and Southern Russia, noted for their horsemanship and military skill. 
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boundaries of Kazakhstan, on no account could they achieve the ultimate goal. For Luong (2002, p. 93), 
Soviet regime, in fact, relied upon traditional authority structures to keep the Kazakhs under its control. In 
the 1930s, no matter Kazakhs were increasingly sedentarized and forcibly collectivized, the tribal networks 
remained intact.  

Benningsen and Lemercier-Quelquejay (1966, pp. 151-163) stress that “the creation of regional boundaries 
were sufficient to keep all tribes intact,” no matter separated the nomadic tribal groupings divided into 
different territorial units, and created regional distinctions within and among tribes even during the 
collectivization campaigns” to force Kazakh and Kyrgyz nomads to be settled. Moreover; korenizatsiia 
(indigenization/nativization policy of the Soviet cadres to create local nomenclatures), one of the other main 
tenets of Soviet nationalities policy, targeted elite training and recruitment, went beyond its goal to promote 
the development and advancement of creating national Kazakh cadre for Communist Party. However 
korenizatsiia fueled political stability in Kazakhstan by ensuring a kind of uniformity within the Soviet 
territories. Benningsen and Lemercier-Quelquejay (1966, pp. 151-163) indicate that the implementation of 
korenizatsiia contributed to regional rivalries among different tribes.  

Russians had been brought into Kazakhstan to modernize agriculture and for livestock husbandry since the 
inter-war period, and to the industrial complexes since the end of the World War II. The promotion policy 
resulted in the creation of a huge Russian and Russificated population living in Kazakhstan, causing the 
population of titular nation to fall significantly down, in relation to nation’s total population, but not 
eradication of tribal affiliation at micro level. (Luong, 2000) In the late 1950s, it was understood that all 
members of many kolkhozes and solkhozes were comprised of the members of an entire tribe (Luong, 2002, 
pp. 93-94) and united to support one regional or tribal political leader. Therefore, indigenization in 
Kazakhstan implied a bias favouring the member of the same tribe, resulting at nepotism and corruption as 
well.  

In accordance with the practical harmony of indigenization policy and unwritten rules of tribal hierarchy, the 
first secretariat of Kazakh Communist party was always elected among peoples of Orta Zhuz, until the 
Brezhnev period. Even if the first secretariat was Russian, the second had to be elected among peoples of Orta 
Zhuz. Yet, Brezhnev appointed Dinmukhammad Kunayev (also transliterated as Kunaev), a member of Uly 
Zhuz, as the first secretary. Members of Orta Zhuz were disappointed with Kunayev and the new system 
introduced the appointment of members of Kishi Zhuz to the ruling Bureau of the Communist Party. For 
opposition, Kunayev never allowed members of Orta Zhuz to access to serious positions such as in the Bureau 
of the Central Committee of Kazakhstan’s Communist Party. Opposition blamed Kunayev for “establishing 
his own network of patronage and used state resources for private ends”. (Nazpary, 2002, p.30). However, 
Nazpary (2002, pp. 28-32) alleges that, Kazakh patronage network dominated all the spheres of political and 
social life in Kazakhstan during the Soviet era. What changed here is the power transfer from Orta to Uly 
Zhuz.  

It is obvious that the main rivals from Orta Zhuz were not opposed to Kunayev as he was himself, but to his 
representation of Uly Zhuz in power. As a consequence, whether they are right for blaming Kunayev for tribal 
nepotism, it is obvious that tribal affiliations shaped the political and social life in Soviet period of 
Kazakhstan’s history. It is obvious that their opposition to the administration still illustrates the role of tribal 
affiliation in political and social life in the Soviet Kazakhstan. At the end, Kunayev was replaced by a Russian, 
Gennadii Kolbin in the Gorbachev era. Appointment of Kolbin without ties to Zhuzes, even not Kazakh as 
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first secretary ignited “Jeltoqsan/December Riots” between 16 and 19 December 1986 (Bransten & Jiyenday, 
1996) in Alma-Ata. It was the first mass national demonstration in the USSR history, accompanied by 
repression of those participated in so-called riots. (Furman, p.198). More interestingly, a group called 
themselves as Fourth Zhuz, declared about their own rights in the December events, for the first time in 
Kazahk history. (Dave, 2001) 

As a result, tribalism rooted in the pre-Soviet era was preserved by the Soviet economic and administrative 
structure, no matter Soviet administration tried to substitute the Zhuz identity with the Soviet identity. In 
fact, survival of the tribal network system sharpened the rivalry among Zhuzes  

Collectivization and indigenization, providing a basis for the expansion of patronage networks, resulted in the 
division of labour in accordance with tribal affiliation. Skilled labour was comprised of Russians having been 
settled since the Tsarist era, while members of the titular nationality largely remained in rural areas engaged 
in mostly unskilled, agricultural labour. (Loung, 2000). Thus tribalism served a huge network system of 
nepotism, between the native leaders and the remaining members of the titular nation at the regional level. 
On the other hand, the network system created huge work places such as Kolkhozes and Solkhozes being 
formed from a single kinship group, or tribe, resulting in a unified political support to a particular regional or 
tribal leader effecting political processes in Soviet Kazakhstan. 

Tribal Affiliation in the Post-Soviet Kazakhstan in the 1990s 

No matter what Gorbachev tried to do in the way of suppressing Alma-Ata riots, weakened central authority 
could not do anything against any republic in the Soviet Union as they began declaring independence. 
Kazakhstan declared independence on December 16, 1991. Nursultan Nazarbayev, (also transliterated as 
Nazarbaev) a member of Uly Zhuz, like Kunaev, elected as the first elected president of Kazakhstan, still in 
charge. Honored by the title, “leader of the nation” and aqsaqal (wise-person), Nazarbayev engaged in the 
process a kind of what Brubaker (1996) defined as “nationalization of the state.” 

That the proportion of Kazakhs made of less then half of the total population in initial years of independence, 
was not a problem, since the large scale out migration of non-Kazakhs were increasing Kazakhs in numbers in 
total population, up to nearly 64 % as of today (Operativnii Danniie, 2017). However demographical 
change, in favor of the titular nation, empowered the government, it served an opportunity for tribal 
competition arisen especially for the members of the Orta Zhuz, disturbed by Uly Zhuz’s presidency. Yet 
President Nazarbayev achieved to preserve inter-tribal balance and stability at the late 1990s,( Kolstø, 2004, 
pp. 165-185), later called as imperfect Kazakhstanisation. (Nazarbayev, 2008) and Aitken, 2009). Within this 
framework, this part focuses upon the first half of 1990s in order to examine the process.  

At first, the Zhuz System is a kind of manner of explaining and regulating the processes in Kazakh society. 
The social consolidation is known for its connection to the traditions and the rituals in Kazakhstan. For an 
ordinary Kazakh, high level positions in governmental structures, held dominantly by particular Zhuz, 
determinates the status and influence of this particular Zhuz, and, therefore, of the belonging, since all 
members attach themselves with the position through Zhuz. Secondly, it is the Zhuz factor that usually 
determines, among other things, the limits of a high level bureaucrat’s authority, her/his power, and also 
advancement in the civil service, and space for action, as well as her/his social circle, and the duration of 
her/his stay in power. However, only members of two Zhuzes are traditionally accepted to have the right to 
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will power. It is widely believed that the tribal division of labor has its traditional routine as Eitzen (1998) 
notes that The Orta Zhuz, as the largest in number and the most highly educated, has the right to demand 
governing the state. However, the Uly Zhuz, like the older brother, has also the “legitimate” right to govern. 
Yet “the Kishi Zhuz, like the youngest brother, is the smallest in number and traditionally has no right to 
demand power.” (pp. 71-72) That is why only the members of the Orta Zhuz, disappointed when Kunaev 
was elected to govern Kazakhstan in Brezhnev era, and why participants to December Riots, were made up 
for members of Orta, Uly and Kishi Zhuzes. (pp. 433-451) 

As soon as Nazarbayev was appointed to the First Secretary of the party apparatus in 1989, he was blamed for 
establishing personal regime by giving extraordinary importance to the tribal affiliation for manipulating 
social consciousness (Luong, 2000) as Kunayev was previously accused of. For political rivals, the post-Soviet 
transition under Nazarbayev went hand in hand with “regeneration” of medieval, and in Kazakhstan, 
hereditary, nomadic relations, especially in agricultural locales. In response, Nazarbayev kept a balanced 
policy, by keeping in his ranks a formal representative of the Orta Zhuz. Vice President Erik Asanbaev 
fulfilled this role effectively until 1996, followed by Prime Minister Akezhan Kazhegeldin, who had many 
supporters in the Orta Zhuz intelligentsia and political elite. However Kazhegeldin never represented such 
balance as Asanbev followed, because he was from the smallest line of the Orta Zhuz: the Uak. (Masanov, 
2002).  

Suny (2001), asserts the findings of a research on rural-born Kazakhs appointees in presidential apparatus in 
between 1990 and 1996. The findings displayed that 18.14 % of the appointees were belonging to Kishi, 
46.57 % were Orta and 35. 29 % were Uly Zhuz. The findings of censuses in the period examined displayed 
that the proportion of Orta Zhuz was 41.24 % of total, whereas, Kishi was 33.96 % and Uly with 24. 63 %. 
The results shows that appointees with Uly Zhuz identity were comparatively dominant. ( pp. 862-896) 

As a consequence, the Orta Zhuz bureaucracy in transition period ended by imperfect Kazakhstanisation 
process was supposed to play a symbolic role of equal representation of all Zhuz identities in high levels of 
bureaucracy. Traditional Kazakh institutions such as Council of Elders (Aqsaqals), Court of Bii and Assembly 
of Peoples of Kazakhstan were abolished either by Tsarist Russia or Soviet authorities. Yet, most of them 
could not be suppressed entirely by the Soviet authorities; some of them revived after the dissolution of the 
Soviet Union. Kazakhstan officially established a non-governmental assembly of “People of Kazakhstan” 
made up of the various nationalities, modeling “the council of Elders,” yet the main function of the Assembly 
was described as to guarantee and provide peace in the inter-ethnic relations. (Galiev, Baisultanova, 
Yesserkepova, Dautbekova, Isayeva, 2017, pp. 237-246) As well as the Council of Elders, the Court of Bii 
was revived with the independence. Despite dealing with many juridical matters, the Court of Bii is not an 
official institute as well. (Galiev, 2016, pp. 46-63)  

Post-Soviet Transition replaced by Imperfect Kazakhstanisaton in the late 1990s. Imperfect Kazakhstanisation 
projecting a melting pot for representations of tribes, other nationalities and also the Fourth Zhuz, liquidated 
without abandoning the belonging. Kazakh tribalism in modern multiethnic Kazakhstan has not been a 
Kazakh phenomenon. Nazarbayev supporters believe that he has paid attention to sustain the balance 
between the local elites. Yet, for Masanov (2002), the high level positions in state administration were 
reserved for either representatives of the Uly Zhuz, or representatives of the Kishi Zhuz, who are not regarded 
as legitimate candidates for power in society. Whereas Luong (2000) urges that the tribe factor has had a 
primary importance mainly to “the rural and the marginal part of the population that has moved from aul to 
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city.” (pp. 70-87) It is also known that the role of tribal affiliation was eradicated until the end of 1990s 
especially in big cities where the Zhuz networks were replaced by alliances built on common interests and 
personal ties. The role of Zhuz in cadre politics was left only on regional basis.  

Conclusion 

Tribal divisions, both the root-causes and the outcome of historical processes, are not among indivisible 
identity categories, yet still needed to be explained in order to understand Kazakh society. The tribal 
affiliation in Kazakhstan rooted in the pre-Soviet period, but neither tribal affiliation was liquidated, nor the 
affects of tribal affiliation in political and social life were eradicated in spite of Soviet policies in order to 
dissolve tribal structures. Both Tsarist regime and the Soviet authorities aimed to re-establish the political and 
social life in Kazakhstan by means of specially designed policies targeting Kazakhstan and of general policy of 
Sovietization towards whole union. Both the tsarist and the Soviet authorities applied sedentarization as the 
first tool. In both eras, Russian migration to Kazakhstan was promoted, not only for eradication of tribalism, 
but also for the need for qualified labor force in the vast lands of Kazakhstan. During the Soviet Rule, lasted 
more than a half century, reforms in the fields of administration, economy including mode of production, 
and social life could not achieve the eradication of tribal affiliation in Kazakhstan. The term Kazakh, itself, 
has transferred into a term, referring a national identity. Nevertheless, indigenizations of state cadres, 
empowered tribal affiliation and tribal connections in Kazakhstan have still been among the dynamics of 
recruitment processes since the Soviet times.  

Since Kazakhs’ migration to the territories of current Kazakhstan, Uly, Orta and Kishi Zhuzes emerged as 
distinct tribal groupings. Both Tsarist and Soviet authorities took several measures to eliminate political role 
of Zhuzes, but kinship divisions continued to exist on multiple levels simultaneously. During glasnost and 
perestroika, the role of tribal affiliation became more visible both in political and economic life of the republic 
as seen in the example of the first nationwide demonstration in 1986 of the Soviet history.  

At the beginning of the post-Soviet period, tribal affiliation, serving as a sui generis and traditional mechanism 
for balancing, started to be an indicator of “appropriateness of an individual’s claim to a precise position,” 
and of a means for opposing political, economic, positional ambitions. However, both the effects of the 
remnants of traditional nomadism and tribal divisions on Kazakh political arena and their reincarnation are 
still being discussed and tribal affiliation stayed as one of the unique dynamics of nation-building process of 
Kazakhstan until Nursultan Nazarbayev consolidated his power over new elites in the process of “imperfect 
Kazakhstanisation.”  
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Abstract 

Gender issues in other words gender equality is an important issue in the context of European Union (EU). In this sense family 
policies, domestic violence, gender inequality in politics are also vital concepts for EU political discourse. Based on these 
statements the researcher focus on EU official policy documents which focus on women rights and gender equality and EU 
political discourse about gender equality will be examined in this study. Position and status of women EU gender equality issues 
and EU gender equality agenda will be analyzed in order to understand structural relations between sexes. The status of policy 
documents on gender equality and gender issues will be examined in this article. The researcher will examine EU gender policies 
and documents in order to explore EU equality agenda about family policies domestic violence and gender inequality in politics 
while the researcher analyze the EU gender equality policy the researcher will identify political discourse of EU gender equality 
concepts in this issue, our method is qualitative method in order to examine gender equality in the context of EU. In this research 
paper the researcher will analyze directives on equal payment, and equal working conditions, and equal treatment in social life. 

Key Words: European Union, Gender, Women 

1.Introduction 

n this research paper the researcher discusses EU gender documents and the researchers try to identify 
agendas and concepts about EU gender policies. EU gender policy is based on notions of equal 
opportunities in the 90s and partly 80s, and EU has positive political strategies and directives about 

gender equality and equal opportunities between sexes (Reinalda, 1997). 

The notion of equal opportunities is an important issue EU arena and European Court of Justice has a 
principle about equal treatment between sexes in working conditions (Hoskyns, 1996, p. 25). EU 
institutional actor try to struggle inequalities, and it try to develop equality between sexes, and according to 
Charter of Fundamentals Rights of the EU notions of equality between sexes must cover in all arena both 
public, private, social and economic arena and this means that these rights cover employment, work and 
payment (Hoskyns, 1996). 

As it is mentioned before, EU gender political discourse generally refers to equality at work, and gender 
inequality between sexes and it is beyond the labor market and working conditions because in today’s world 
practices of gender inequality is seen all public and private social aspects of life (Reinalda, 1997).  

Based on these statements, in this research study the researcher tries to explore and investigate male standards 
and women standards norms and behavior in EU gender policies. According to the 1996 communication on 
gender deals with equal opportunities between sexes (Verloo & Roggeband, 1996). Accordingly, EU gender 

I 
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policies has positive and effective policy making process and in this research paper the researchers try to 
examine efforts of EU policies about gender equality between sexes (Walby, 2005). To conclude in this study, 
the researcher will identify and reveal meaning of gender equality in the context of EU. 

2.Gender Equality 

Gender equality is related with equal opportunities, rights and responsibilities for men and women. Unequal 
power distribution between women and men and ongoing discrimination, weakness in laws policies and 
institution and social relations can normalize inequality (McAdam, McCarthy, & Zald, 1996). Based on 
these statements the concept of gender can be seen as a power relation. Gender is a global matter and it refers 
economic social welfare and foreign policies of all countries (Tarrow, 1998). 

In line with this this present paper focuses on importance of supporting gender equality through the context 
of EU. Accordingly, women’s voice in decision meaning leadership and peace building women’s economic 
empowerment and ending violence against women will be examined through EU policies. Violence against 
women and girls is important problem all around the world (Snow, Rochford, Worden, & Benford, 1986). 

Violence in the home, sexual abuse of girls at school, sexual harassment at work and in the streets, rape by 
husbands or strangers, child marriage, acid attack, female genital mutilation is significant violation against 
women (Hoskyns, 1996).  These key factors which are mentioned above restrict women’s lives and 
opportunities in private and social life and these factors can cause trauma and women can have social, 
political, and economic social problems and participation moreover these factors can impact on women’s 
children (Verloo & Roggeband, 1996). In this regard this present paper tries to investigate sexual and gender 
based violence and discrimination in the context of EU. 

Based on these statements gender equality is also named as sexual equality and it refers reaching to resources 
and opportunities regardless of gender, and it covers economic involvement and decision making process 
both sexes (Woodward, 2004). 

Gender equality is based on equality between sexes and it covers all human beings and both sexes should 
improve their personal abilities and they make their own choices about their lives without restrictions of 
heavy strict stereotypes and constructed gender roles. Gender equality does not mean women and men should 
become same it focuses on both sexes of rights, duties, chances these features should not base on their 
constructed gender profiles and roles (Tarrow, 1998). 

In this sense gender equality refers to treatment and behavior for both sexes according to their basic and 
respective needs. Both sexes should access and reach their rights, benefits, obligations and opportunities 
equally in all these arenas. In this regard gender equality is a global notion, gender equality generally refers to 
women’s rights, gender equality covers women and men, girls and boys and they should be same rights 
resources opportunities and the same protection (Tarrow, 1998). On a global perspective in order to achieve 
gender equality in the world the policy makers eliminate harmful practices against women and girls for 
example sex trafficking, war time, sexual violence and other oppression behaviors should be prevented by 
means of gender equality policies (Woodward, 2004). 
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In today’s world we can observe that although many international agreements are signed about achieving 
gender equality but women’s rights are still poor. Women have problem with access credit, training, and 
employment, they are not politically active they have passive roles in especially in dominant societies and they 
are victims of harsh violence (Lewis, 2006). 

International laws and international courts try to develop gender equality strategies because as it is mentioned 
before gender equality is a global problem and gender equality does not only cover women’s rights but also it 
covers human rights.  But these gender equality strategies are not efficient and they are seen superficial by 
some feminists and feminists criticize their political discourse and policies and so called progress in gender 
equality. In a patriarchal context women are controlled directly and indirectly in a system of society and this 
system of society is controlled by males (Lombardo, Jalusic, Maloutas, & Saber, 2005). 

As it is stated before, some feminists criticize the gender equality policies and EU gender equality political 
discourse is one of them. According to some feminists EU focuses on women in work life in other words 
public life but it ignores and it does not deal with deep private oppression,  the critics mention that women 
all around the world face similar problems  for instance  they face domestic violence, and rape (Bustelo, et al., 
2005). 

For this reason, women’s empowerment needs strategic policies in all levels and it needs positive policy 
making, these levels can contain health, economic empowerment, educational empowerment and political 
empowerment, and also these strategies and policies can promote gender equality in western and non-
Western societies (Bustelo, et al., 2005). Accordingly, EU tries to achieve gender equality and tries to solve 
sex discrimination (Lewis, 2006). Based on these statements, in this article the researchers try to explore and 
identify EU gender political discourse and EU gender policies about gender equality. 

3. Establishment of the European Union 

The destruction of World War II over Europe brought with it many problems and heavy matters, the war 
started in 1939 spread to all continents with dramatic speed. At the end of six years, Europe has become a 
debris pile from the western to east and in this sense Europe is under the influence of destructive of war so 
cities, countries and public life were effected by WWII. 

The destruction was not only seen and observed in the cities, but also in rural areas, transportation facilities 
and people's psychology were effected by WWII. The most advanced states of the world at those times tried 
to struggle and challenge with economic and social destruction in war period. In such a complex and 
sophisticated condition, the Soviet Union spreads dramatically   its system and it uses liberating discourse and 
this liberating discourse is met with sympathy by many European people, especially its motto ‘peace-
brotherhood' influences European public. 

The Soviet Union easily entered the territories and regions which were destroyed by the Germans, and Soviet 
Unions did not encounter great and strict resistance. Apart from this issue, there were no organized people or 
army to resist and challenge to them and by using the superior army in Europe the power which was close to 
them was came to power by Soviet Union. 
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When the progress and improvement of the Soviets came to an end with military, political and economic 
measures, the polarization which was occurred and emerged in war period was completely clarified in other 
words identified about this issue. In line with this, there were two different gathering on the one side there 
were the states which   gathered around the Soviet state and its socialist regime, on the other side liberal states 
gathered in the United States (USA), England and Western Europe. As a military force NATO and the 
European Economic Community as an economic and political force are products of this period. Especially, 
the fact that Europe is suffering from economic difficulties and USA and UK become external support of 
Western Europe and   Western Europe gain economic unity, with external supports of USA and UK. 

The result of the Schuman Declaration in 1951 is the outcome of the European Coal and Steel Community 
and the European Economic Community, which emerged after the 1957 Treaty of Rome (Treaty 
Establishing the European Coal and Steel Community (Paris, 18 April 1951), 2015). In today’s world The 
EEC / EU, has a regional feature but it is seen the characteristics of economic and political international 
organizations, in line with this   it is gradually evolved from the economic dimension to the political 
dimension in progress of time. This transition becomes very successful, and European integration is turned 
into a success story in economic, political, cultural and social aspects in the world and before European 
integration success there is no example of such a great success which covers all these mentioned concepts in 
political arena. This political adventure, started with the six members, and it had the opportunity to expand a 
lot with the fall of the Soviet Union and its regime half a century later. The European integration has now 
reached 28 members with the participation of central and Eastern European states (EU ,2017). 

3.1 EEC / EU Gender Equality 

In the discussion of the European Union and gender equality, which is constructed in 1957 and initially it is 
based on economic aspect. The ECST Treaty (Treaty Establishing the European Coal and Steel Community 
(Paris, 18 April 1951), 2015) and the Treaty of Rome (EEC) (Treaty of Rome, 1957), which constitute the 
basis of the EEC, are pivotal economic treaties and the political aspect of the Union improved later (Karluk, 
2011, pp. 10-11). In the first years, the aim is to establish a market for the liberation of goods, labor, services 
and capital (Treaty of Rome, 1957). The fact that there is still some sort of equality regulator in Union. The 
agreement   which is constructed by ESC in Article 3 ECSC Treaty, 1951, the statement "to promote 
equality of workers in each of the industrial branches that fall under the responsibility of the community, and 
to encourage the working conditions and lifestyles can be interpreted as without discrimination and it can be 
seen as equality provision for union’s political dimension (Treaty Establishing the European Coal and Steel 
Community (Paris, 18 April 1951), 2015). 

Similarly, in Chapter 1 Article 117 of the Social Code of the Treaty of Rome, 'The Treaty of Rome (EEC), 
Improvement of living and working conditions by enabling equal treatment of the workers of the member 
states ... '  (Treaty of Rome, 1957) and particularly emphasizing the 'equal treatment of women and men' in 
Article 119 of the Treaty' (Treaty of Rome, 1957) and based on these statements these issues are important 
for perceiving  European community’s to stance on 'gender equality'. The EU has hosted many summits 
during the half-century, and has gathered many times at the level of leaders. The EU has hosted many 
summits during the half-century, and has gathered many times at the level of leaders. 
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The enlargement of the Union is in the form of the acceptance of new states, while the deepening is the 
enhancement of the institutions and the harmony with each other, as well as the development of political 
direction. 

As deepening and enlargement created the driving force of the EU, over time, social issues began to find more 
places and social issues is becoming one of the central issues in union. In the 'European Union (Maastricht) 
Treaty', which brought Europe into the Union in 1992, the emphasis is on equality between men and 
women and attention has been paid to ensuring equal opportunity (Treaty on European Union, 1992). 

In addition, wage equality between men and women, that is equal wage for equal employment, is also 
available in Article 6 of the Treaty on Social Policy of the European Union Treaty. The Amsterdam Treaty of 
1997 is very important in terms of its importance to gender equality in EU documents. Within the EU 
Treaties, until today, women's equality and politics have been taken into account for the first time. 

Article 137 of the Treaty on Social Provisions sets forth 'equality between women and men in terms of labor 
market opportunities and treatment at work' (Treaty Of Amsterdam, 1997). 

Article 137 of the Treaty states that 'equality between women and men in terms of labor market 
opportunities and treatment at work' reveals equality between women and men (Treaty Of Amsterdam, 
1997). 

It is also requested that the Article 141/1 states that ‘equal pay for equal work' (Treaty Of Amsterdam, 1997) 
and 'equality of opportunity and equal treatment in employment and occupation' provide equality between 
sexes in the same treaty in the Article 141/2 (Treaty Of Amsterdam, 1997). It is also desirable to prevent and 
eliminate disadvantages that may arise between sexes. There are similar provisions in the 2001 Nice Treaty 
(Treaty of Nice, 1991, p. 137). It is also a very important document for the EU, in the Declaration of the 
Charter of Fundamental Rights, which states that discrimination issues are prohibited such as "sex, race, 
color, ethnic or social origin, hereditary characteristics, language, religion or belief, political or any other 
opinion, membership of a national minority, birth, disability, age or sexual orientation ... " (European 
Parliament, 2000, p. 13). In addition to this article, Article 23 of the same document is important for the 
position of the EU. 

While it is emphasized that men and women must be equal in all spheres including employment, work and 
wages, and it is stated that the principle of equality does not prevent the equality between sexes it means that 
the equality measures are taken into consideration in order to provide equality between disadvantaged group 
in other words it can be said women to advantages it can be said man (European Parliament, 2000, p. 13). 

In the continuation of this article, it is emphasized that the principle of equality will not preclude the 
continuation or adoption of measures which provide certain advantages for the gender not represented 
sufficiently and there is an important message here and it is stated that there is a necessity for states to take 
measures to provide equality. The European Union Constitution, signed in Selanik in 2003, has similar or 
even expanded provisions in terms of policy. 
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In the introduction part of the agreement, while 'equality of persons, freedom ...' is emphasized, Article 3 of 
the Third Treaty focuses on equality between men and women (Treaty Establishing Constitution for 
Europe,2003). 

In Chapter 2, in Social policy part, 'labor market opportunities and gender equality’ between sexes and 
treatment at the work places are taken consideration (Treaty Establishing Constitution for Europe: 2003 
Treaty, Art. III-104) 

In Article III-108, 'equality between men and women and equal pay for equal work' is stated, and it is 
necessary to take necessary precautions to ensure this equality (Treaty Establishing Constitution for Europe: 
2003 Md III-108) 

As a final remark, the 2007 Lisbon Treaty is also important in terms of gender equality and the importance of 
ensuring this equality. ' In different policies of the Union focuses on eliminate inequalities between women 
and men, and challenge and fight against all forms of domestic violence. Based on these statements in this 
treaty states that Member States shall also take all necessary measures to prevent and punish these criminal 
acts and to support and protect the victims " (The Lisbon Treaty, 2007). 

4. Conclusion 

For many years, there is a gap between women and men in terms of payment, employment and working 
hours and conditions. In the 21st Century, states and global nations take care responsibilities on women and 
gender equality and especially global organizations focus on economic independence, career, earnings, and 
pensions. 

In this article the researcher focus on EU’s gender policies and as it is understood from data analysis EU tries 
to test new approaches and method in order to progress towards gender equality and especially women’s 
economic independence. Based on these statements, EU tries to redefines and identifies a new work balance 
in order to obtain gender equality between both sexes. 

As it is stated previously, Commission focuses on work life balance and in today’s condition it deals with 
social rights.  Equality between women and men is one of the important political issue for EU’s values, EU is 
developing equality between women and men and it can change the lives of many males dominated societies. 
As it is mentioned before, there is some vital inequalities between both sexes, there is a gender gap between 
both sexes, women work in lower paid sectors and their role and position is so passive in decision making 
process, according to data analysis in this paper, we can have mentioned that the EU makes very significant 
and important progress in last decades. 

EU’s gender political discourse and policies focus on labor market, better and qualified education and 
training about women in order to highlight women’s right. EU political discourse tries to struggle to keep 
Europe together in strict economic and political conditions. 

European institutions try to challenge sophisticated political environment and EU institutions reveals the 
complex and sophisticated nature of EU political discourse based on these statements the researchers focus on 



VOLUME 24 CURRENT DEBATES IN IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  RREELLAATTIIOONNSS  &&  LLAAWW  
Övgü Kalkan Küçüksolak & Abdullah Muhsin Yıldız	

	

	 167 

women’s rights and gender equality perspectives of EU institutions so the researchers try to reveal EU gender 
political discourse and policies in this arena. 

To conclude, long term gender equality policies can prevent gender based violence all aspects of life such as 
work life, public and private life, in line with this global organization such as EU continues active policy in 
order to ensure gender equality because it is known that women and men both sexes should have same power 
in order to shape and re shape society and own their lives. As it is presented in this article, the EU gender 
policies and political strategies support the women’s rights and gender equality dimension in EU context. 
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13 
REFLECTIONS ON MUSICAL PROPAGANDA IN THE 
SYRIAN CIVIL WAR: A COMPARISON OF THE PKK/PYD, 
DAESH, AND HEZBOLLAH 

Agah Hazır (Van Yüzüncü Yıl University) 

Abstract 

This paper compares the musical styles and characteristics of the three major non-state actors of the Syrian Civil War, namely the 
PKK/PYD, Hezbollah, and Daesh. First, it analyzes the relation between music and politics. Then examines the themes that are 
most common in the lyrics of some popular songs that these camps produce. By exploring both the similarities and differences and 
the role that music has played in the political sphere of the Syrian Civil War, the paper argues that although there are differences 
in both the form and content of the music, all camps of the Syrian Civil War exploit music for political propaganda aims. 
Drawing on both first-hand and second-hand sources, it aims to contribute to the literature on the Syrian Civil War, studies of 
which have primarily focused on a narrow range of topics such as military affairs and foreign policy 

Key Words: Syrian Civil War, Music, Propaganda  

“Colors do not move a people. Flags can do nothing without trumpets.” 
(Deleuze & Guattari, 2007, p. 384) 

1.Introduction 

n this paper, I comparatively analyze the musical propaganda of three major non-state actors of the 
Middle East, namely the PKK/PYD, Hezbollah, and Daesh, all of which have been actively taking part in 
the Syrian Civil War. Representing the three main ethno-religious groups (Kurdish, Shi’a, and Sunni, 

respectively) that form the main dividing lines in the Middle East, these three camps have used music at 
different scales during the war. All three actors established bodies specifically recruited for music production 
and all of them have composed songs, widely disseminated them, and made ideological propaganda through 
music. I argue that while different in form, theme, and content, this music played a similar role for all three 
camps. In this study I explore both the similarities and differences and the role that music has played in the 
political sphere of the Syrian Civil War. Drawing on both first-hand and second-hand sources, my work 
contributes to the literature on the Syrian Civil War, studies of which have primarily focused on a narrower 
range of topics such as military affairs and foreign policy.    

2. Music and the Political Sphere 

From La Marseillaise to L’Internationale, from national anthems to the revolutionary folk songs of the 1970s, 
music has been an important tool in mobilizing masses. States benefit from this tool intensively to channel 
people into political lines (Massad, 2003; Meyer, 1993). Music is a particularly prominent political tool 

I 
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during times of war for two reasons. First, a greater number of people must be mobilized during war 
compared to times of peace, and second, wars need victories not only in the war zone but also in the minds of 
both soldiers and civilians. Military bands, including the Janissary band in Ottoman Turkish tradition 
(Mehter Takımı), have served this aim historically and still serve it today. Today, in many countries, armies 
recruit musicians. It is interesting to note that the US Department of Defense is the single largest employer of 
musicians in the USA1 (Gleason, 2015, p. 37).  

It is not only states that exploit music’s political function. Non-state political actors also regard music as an 
essential part of their political and social projects. It could even be said that non-state actors, which do not 
possess the institutional and ideological resources that states have in hand and thus cannot employ traditional 
political tools such as education, resort to music more readily than states. Music has several functions for non-
state political actors. Among these, one of the most important is the formation of identity. Through arts in 
general and music in particular, group norms are produced, intra-group borders are drawn, and political 
identities are formed and experienced (Danaher, 2010). Music lessons and concert rehearsals are appropriate 
places to reach and recruit new members (Futrell, 2006). Furthermore, music helps the dissemination of 
group identity and agendas to wider audiences. As stated by the famous 20th century labor movement leader, 
Joe Hill, for whom many songs were composed in the following decades: “A pamphlet, no matter how good, 
is never read more than once, but a song is learned by heart and repeated over and over” (quoted in Cross, 
2017, p. 5). At times, music can be more powerful than any other political instrument. As Fred Halliday 
argues, “the most popular Arab of the twentieth century was not a political figure, nor a man, but the female 
Egyptian singer Umm Kulthum” (Halliday, 2005, p. 249). In terrorism and security studies as well, we come 
across references to the sociology of emotions. It is widely recognized that emotions are directly linked to 
‘terrorist’ behavior (Wright-Neville & Smith, 2009), and music is located at the heart of the political sphere 
as a tool for forming and channeling emotions.  

3.The PKK/PYD and Music 

The Kurds do not have a nation-state, and this is their most distinctive characteristic today. In this stateless 
condition amongst a world of nation-states, one of the factors supporting the continuity of Kurdish identity is 
music. For Kurds in Turkey as well as in Iran, Iraq, and Syria, dengbej (Kurdish folk music singers) along with 
melle (instructors at Kurdish religious schools) have been the carriers of the Kurdish language and Kurdish 
identity (Yuksel, 2011). Many academic studies point out the central role of music in Kurdish politicization 
(Blum & Hassanpour, 1996; Kuruoglu & Ger, 2015; Hamelink, 2016). The politicization of Kurdish music 
for Kurds in Turkey is also related, to some extent, to the historical ban on the Kurdish language.  

Those who tell Kurds that their language does not exist create conditions in which singing or listening to a 
popular song are a sign of life. In such conditions, every performance of a Kurdish song conveys the same 
message as the refrain of the nationalist song ‘Ey Reqib’ (O, Enemy!): ‘Let no one say that the Kurds will die; 
Kurds will live on’ (Blum & Hassanpour, 1996 p. 325).   

As can be seen from the above quotation, the act of singing in Kurdish has had a political dimension for 
many years in spite of the nature of any particular song. Although the ban on the language in Turkey ended 
in 1991, politicization through Kurdish music endures. For instance, before the beginning of a recent football 

                                                
1 By 2015 it employed roughly 6000 musicians.  



VOLUME 24 CURRENT DEBATES IN IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  RREELLAATTIIOONNSS  &&  LLAAWW  
Övgü Kalkan Küçüksolak & Abdullah Muhsin Yıldız	

	

	 171 

game, while the Turkish national anthem was being sung, in an act of political opposition, Kurdish fans sang 
“Çarxe Soreşe” (“The Wheel of Revolution”) (Sullivan, 2016). Images from this event were passionately 
debated in social media. It is also possible to come across various lines of the famous song by Şivan Perwer, 
Kîne Em (“Who Are We”), on bumper stickers in Kurdish regions in Turkey, Iran, and Iraq.  

With this in mind, one must logically assume that the PKK/PYD would engage in the battle of music as a 
part of the Syrian Civil War. Since its inception, the organization has been aware of the role of music as a tool 
to disseminate its ideology. On both sides of the Turkish/Syrian border, many groups and individuals 
compose propagandistic songs for the PKK/PYD.2 Not only camp followers but also militants themselves 
engage in this musical production. For instance, one of the groups formed by militants is called Awaze Çiya 
(“The Voice of Mountains”). Since the 1980s, the PKK has had its own radio and TV channels, through 
which musical propaganda is broadcasted. As of 2017, there were more than 20 TV and radio stations linked 
to the PKK/PYD. They all broadcast the ideological discourse of the organization, usually by airing similar 
songs. Another important cultural policy of the organization is the inception of cultural centers. Upon 
invading a territory, militants first establish cultural centers and start giving music lessons. These centers are 
usually named after a militant who has died in war, such as the Martyr Welat Cultural Center or the Martyr 
Kemal Cultural Center. Songs composed in such centers are widely circulated. Although folk music is the 
dominant form, Western forms such as rap or rock are also used. These songs are often broadcast to Western 
media and are generally accompanied by images of Kurdish militant women holding weapons while singing.3 
The organization also promotes this combination of imagery and music to differentiate itself from Islamist 
groups.  

In general, the songs have similar themes. The most common theme is praise for being Kurdish. On one 
hand, much music is composed from poems with an emphasis on Kurdish identity, written by traditional 
Kurdish poets such as Ahmad Khani or Cigerxwîn. On the other hand, new lyrics are also being written from 
scratch for solely militaristic purposes. This theme of Kurdishness is peculiar to the PKK/PYD among the 
groups fighting in the Syrian Civil War. This theme usually refers to the Kurdish homeland, which is believed 
to be under colonial rule by the Turkish, Iranian, and Syrian states. The songs praise ‘Kurdish rebels’ in their 
fight against ‘the colonialist powers’:  

• Kurdistan is under invasion for thousands of years 

• Kurdish youngster rebelled   

• Broke the chain of colonialists.4  

Other themes are the same for all actors. For example, all have songs referring to the battles of war. The 
PKK/PYD has many songs particularly about Kobanî (formally Ayn al-Arab), armed confrontations, and 
resistance. The following lyrics, from a song called “March of Kobanî”, are an example of this: 

• May our lives be sacrificed for you 

                                                
2 Bahoz, a well-known PKK militant who is a member of the arts and culture movement in Syria, says that in the early 1980s he was 
in direct contact with several Kurdish groups, including the PKK, and yet he only chose to join the PKK after listening to the famous 
song by Berxwedan called “Vaye PKK Rabu” (Hamo, 2017). 
3 For an example, see Deghanpisheh and Georgy (2016).  
4 Koma Gulen Xerzan, “Sonda me”, as quoted in Saritaş (2010, p. 139). 
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• We overcame the attacks of the enemies 

• Kurds may your home be blessed    

• Brave Kurdish boys and girls are fighting for Kurdistan.5 

Last but not least, songs are also written in Kurdish to praise “martyrs”, as well as the leading members of the 
organization and Abdullah Öcalan in particular. One of the most well-known such songs is called “Mezin 
Apo”,6 and it beings with the following lyrics:  

• Powerful Apo, great Apo 

• Leader Apo, our Apo  

• Fighter Apo you are a hero 

• You are the guide of our people.7 

4.Hezbollah and Music 

Historically, another ethno-religious group in the Middle East without its own nation-state is the Arab Shi’a 
population, which Hezbollah claims to represent. It is thus possible to state that the use of music by 
Hezbollah, in some respects, resembles that of the PKK/PYD. The similar condition of “statelessness” has put 
music at the forefront of identity and formation of group norms for Hezbollah.8 On the other hand, the 
differences between Hezbollah and the PKK/PYD should not be ignored. First, the distinction between a 
nation and a sect can determine the degree of music’s politicization. As mentioned above, singing in 
Kurdishitself is highly political for Kurds, for Shiites, it is the content that matters. Secondly, the cultural 
institutions of Hezbollah were established much earlier than those of the PKK/PYD. Hezbollah controls a 
wide array of media (Al-Manar TV, broadcasting since 1991, is the prominent one) and a significant number 
of recording studios (see Ajamian, 2008, for a description of this). Finally, as a religious movement, 
Hezbollah faces limitations generated by the belief system that it follows, such as a ban on female voices in 
music and the opposition of Islamist groups to Western musical forms. These points must always be kept in 
mind while considering the role of music in the war in Syria.  

In the context of the Syrian Civil War, the themes of Hezbollah’s music mirror those of the PKK/PYD. The 
battles and victories of war are common themes. The most famous such song is "Ihsam Nasrak bi Yabroud" 
(“Announce the Victory of Yabroud”) by Ali Bereket. Combining the forms of Arabic pop and military 
march, the song addresses how Hezbollah has invaded Yabroud. This has resulted in hot debates not only in 
Syria but also in Lebanon. After the song was broadcast via Al-Manar TV, Bereket received death threats. 
Similar to the Kobanî/Ayn al-Arab songs of the PKK/PYD, Bereket’s song is focused on militaristic success, 
praising the victory of Yabroud (Hubbard & Saad, 2014):  

• Hezbollah be generous wıth your men 

• Come back wıth the promised victory 

                                                
5 Kendal Mariş, “Destana Kobani”. 
6 Apo is an affectionate nickname for Abdullah Öcalan. 
7 Koma Berxwedan, “Mezin Apo”. 
8 Neverthless, one must remember that Hezbollah is supported by the Islamic Republic of Iran.     
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• Go, resister, God is with you 

• Al-Qusayr and Al-Nabk would testify 

• Determine your victory 

• Determine your victory in Yabroud (“When Hezbollah”, 2014). 

Hezbollah songs composed to emphasize the bravery and courage of militants are also abundant. While this 
theme is common between Hezbollah and the PKK/PYD, the praise for the heroes differs. Öcalan is replaced 
by Nasrallah in the Hezbollah songs. Themes also differ between these two camps. Hezbollah has composed 
more songs about “martyrs”, which is particularly traditional in Shi’a Islam. It is possible to come across lyrics 
that identify militants who have died in the war with the martyr of Hossein (Alagha, 2004). Another 
important theme in Hezbollah songs is Palestine. Employing this theme, Hezbollah salutes its greatest victory, 
the 2009 war, and by comparing its enemies in the Syrian Civil War to “Jews,” it increases its popularity in 
the Middle East, where anti-Semitism is rife. The following verses exemplify this theme by linking Hezbollah 
victories in Syria to its “victory” against Israel:  

• Beware, o army of terrorism 

• The era of defeats is gone 

• We smashed the army of the Jews  

• And now it’s your turn in Yabroud (“When Hezbollah”, 2014).   

5. Daesh and Music 

For Daesh, the most important type of music is the nasheed. In this musical form, a tambourine is the only 
instrument used, many references are made to the Qur’an, and solely male voices are allowed. Nasheeds are so 
common that they can be thought of as the “soundtrack” of the Syrian Civil War.9 Indeed, in the Arabic 
Middle East, the nasheed has common traditional aspects that transcend national borders. In particular, 
during the 1970s and 1980s, in the atmosphere of the Islamist revivalist movement, songs with similar 
content were composed in both the Arabian Peninsula and Egypt. Behnam T. Said, who studied this subject 
for his PhD thesis, states that in the 1970s one of the producers of such music was Usama Bin Ladin. 
Together with friends, he had established a musical group singing nasheeds (Said, 2012). 

Nasheeds have been composed for any battles that Salafi groups have joined. Nasheeds exist for battles fought 
in the Afghan, Chechen, and even Bosnian wars, and these songs are still being sung. One trait that separates 
nasheeds from the music of Hezbollah and the Kurdish movement is the plurality of the languages in which 
their lyrics are written: these include Arabic, Pashto, Bosnian, Kurdish, Flemish, German, and English. In 
addition to this diversity of languages, there are various combinations of nasheeds with different musical 
genres. For example, Deso Dogg, a famous rapper from Germany who later joined Daesh and was killed in 
Syria, combined the classic nasheed form with hip hop. Another interesting combination was created by a 
British-based music group called Fun^Da^Mental. In a song called “Che-Bin”, they mixed a speech of Usama 
Bin Ladin with a speech of Che Guevara (Lohlker, 2014).   

                                                
9 I have borrowed this phrase from Thomas Seymat (Seymat, 2014).  
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The nasheeds of Daesh share themes in common with Hezbollah and the PKK/PYD, such as bravery, 
mourning, and eulogy. Like Hezbollah, the Salafi movement also has songs directed against Israel; however, 
the Salafi songs focus more on the religious content of the lyrics and quote directly from the Qur’an. For 
example, in a nasheed called “Blow Them Up”, antagonism towards Israel is clear:  

• They are brothers of pigs and apes. Therefore, ostracize them. 

• Destroy Zionists for they are lords of evil. Do smash them. 

• Do not be restricted by any truce or agreement with them. Do destroy them. 

• Al-Aqsa mosque and its people said: help me. Do help them. 

• Save them from the Zionists. Do save them (Dukhan & al-Kheder, 2017).  

Almost all nasheeds makes reference to an Islamic golden age. Like PKK/PYD songs that declare their goal of 
saving Kurdistan from colonialists, the nasheeds of Daesh declare their aim to restore the “glorious past of 
Islam”. The most famous of these is called “Ummati, Qad Lāḥa Fajarun” (“My Ummah, Dawn Has 
Appeared”): 

• My Ummah, accept the good news: the sun of steadfastness has risen.  

• Verily we have marched in masses for the hills: the time-honored glory. 

• That we may return the light, faith and glorious might. 

• By men who have forsaken the material world and attained immortality. 

• And have revived the Ummah of glory and the assured victory (Dukhan & al-Kheder, 2017).  

To overcome the faith-related limitations that define the musical forms, producers of Daesh songs have used 
various tactics, such as adding the sounds of swords and guns into the music. Moreover, the songs are 
broadcast with very professionally prepared videos. The structures and visual aspects of these videos are 
developed in line with the latest techniques and trends. Special attention is paid to the online circulation of 
these videos. While both Hezbollah and the PKK/PYD have more representatives and institutions outside of 
the war zone, Daesh’s network is relatively narrow. Thus, Salafi musicians use the Internet not only to 
distribute their music but also to reach and attract masses, gather followers, and disseminate their political 
views. Many platforms, including YouTube and other video-sharing websites, where these videos are shared 
and open for comment, act as forums for Salafi groups.  

6. Conclusion 

In this paper, I have compared the musical styles and characteristics of the three major camps of the Syrian 
Civil War, namely the PKK/PYD, Hezbollah, and Daesh. First, I have discussed the relation between music 
and politics. I have then examined the themes that are most common in the lyrics of some popular songs that 
these camps produce. I have argued that although there are differences in both the form and content of the 
music, all camps of the Syrian Civil War exploit music for political propaganda aims.   
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However, not all of the musical battles of the Syrian Civil War are being fought by these three camps alone. 
Ibrahim Qashoush was an important symbol of the early war period and he certainly must be remembered in 
any discussion of the role of music in Syria. He was not bound to any political organization. Three days after 
he led crowds in Hama in singing “Yalla Erhal Ya Bashar” (“Get Out, Bashar”, addressed to the president of 
Syria) in July 2011, his body was found in the Asi River, his throat having been cut. His murder represents 
the first bullet fired in the battle of the music of the Syrian Civil War, but it has not been the last. With time, 
the war has spread, and with the involvement of new actors, it has been transformed. The conflict among the 
musical styles of the Syrian Civil War continues, growing more diversified day by day.  
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TURKUAZ KART: HUKUKİ NİTELİĞİ  
VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ 

Hande Ünsal (Ondokuz Mayıs University) 

Abstract 

Turkey has been faced with major wave of immigration in the last decade. A significant increase in the immigrant population in 
Turkey was seen especially following the outbreak of the Syrian crisis. In time, significant number of the migrant population 
tended to settle in Turkey, which brought up issues with respect to residence and working rights of aliens. Thus, the rights 
bestowed to aliens became one of the most actual and emergent issues of Turkish law. In this time span important changes and 
innovations regarding the rights of aliens are introduced to Turkish Law. One of these innovations, the "Turquois Card" is an 
application introduced by the International Labor Force Law which was adopted and entered into force in 2016. Turquois 
Card application is intended to enable “qualified foreigners” to participate in economic and social life without confronting 
obstacles. Accordingly, Turquois Card provides to aliens with certain qualification the opportunity to access a set of rights that 
are mostly associated with citizenship. This study focuses on Turquois Card regulation and its place within the Turkish legal 
system. In the scope of the study, legal character of Turquois Card and the modes of application will be examined and the 
anticipated problems will be pointed out.  

Key Words: International Labor Force Act, right to work, qualified foreigner 

Giriş 

on dönemde Türkiye’nin yabancı nüfusunda görülen artış, yabancıların hak ve yükümlülüklerine ilişkin 
tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Tartışmaların yoğunlaştığı alanlardan biri, yabancıların çalışma 
hakkıdır. Kişinin yaşamını sürdürebilecek bir gelir elde etmesi hemen her zaman çalışmasını 

gerektirdiğinden, çalışma hakkı sıklıkla insan haklarıyla bağdaştırılmaktadır. Bununla birlikte uluslararası 
hukukun yabancıların çalışma hakkına ilişkin kuralları sınırlıdır. Bu alan hemen hemen bütünüyle devletlerin 
ulusal düzenlemelerine bırakılmış bir alandır. Türkiye’deki yabancıların çalışma hakkı ise 2016 yılında kabul 
edilen Uluslararası İşgücü Kanunu ile düzenlenmektedir. Uluslararası İşgücü Kanunu, kendisinden önceki 
yürürlükte olan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunu yürürlükten kaldırırken, aynı zamanda yeni 
bazı düzenlemelere yürürlük kazandırmıştır. Uluslararası İşgücü Kanunu ile getirilen yenilikler arasında en 
çok yankı uyandıranı “Turkuaz Kart”tır. Turkuaz Kart düzenlemesi, aslında kolaylaştırılmış bir çalışma izni 
sistemidir. Bu nedenle Turkuaz Kart düzenlemesinin kabulü bazı kaynaklarda, “Türkiye’de çalışan yabancılar 
için yeni bir dönem” olarak nitelendirilmiştir (Güzeloğlu ve Güzeloğlu, 2017). Hâlbuki Turkuaz Kart 
düzenlemesi, genel olarak yabancıları değil sadece mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz yabancıları hedefleyen 
bir düzenlemedir; diğer yabancıları kapsam dışı bırakmaktadır. Turkuaz Kart düzenlemesinin amacı, nitelikli 
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olarak değerlendirilen yabancı işgücü akışını teşvik etmektir. Bu nedenle Turkuaz Kart düzenlemesi ile söz 
konusu yabancıların çalışma ve ikamet izni konusunda karşılaşacakları ana engellerin bertaraf edilmesi 
hedeflenmiştir. Turkuaz Kart iş gücü sahibi yabancıya çalışma hakkı sağlarken, eş ve çocuklarına da süresiz 
ikamet izni hakkı sağlamaktadır. Böylece, Turkuaz Kart sahibi ve yakını, vatandaşlara hasredilmiş ve diğer 
yabancıların kullanamadığı hakların önemli bir bölümünden yararlanmaktadır. Dolayısıyla, Turkuaz Kart 
düzenlemesiyle Türk hukuku yeni bir ayrıcalıklı yabancı statüsüne sahip olmuştur. 

Turkuaz Kart uygulaması görece yenidir. Bu yüzden Turkuaz Karta ilişkin uygulamaların sonuçları 
gözlemlenebilmiş değildir. Bununla birlikte, sağladığı avantajlar düşünüldüğünde, Turkuaz Kartın Türkiye’yi 
çalışmak için cazip bir hedef olarak gören yabancılar tarafından rağbet görmesi beklenen sonuçtur. Çalışmada 
Turkuaz Kart olarak adlandırılan bu yeni düzenlemenin ayrıntıları incelenecek ve uygulamada yaşanması 
muhtemelen bazı sorunlara dikkat çekilecektir. Çalışma, Turkuaz Kartın hukukî veçhelerinin incelenmesine 
ilişkindir. Bu nedenle, Turkuaz Kart düzenlemesinin işgücü piyasası üzerinde etkilerine dair incelemeler 
çalışmanın kapsamına dâhil edilmemiştir 

1.Yabancı Terimi 

1.1. Yabancı Kimdir? 

Uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olan “ülkesel egemenlik ilkesi”, devletin ülkesinde bulunan 
vatandaş ve yabancı tüm bireyler üzerinde yetki sahibi olması sonucunu doğurmaktadır (Çiçekli, 2016, s. 23). 
Bu yetkiye bağlı olarak, yabancının bir ülkedeki durumu, o devletin kendisine tanıdığı statü doğrultusunda 
biçimlenir (Çelikel, 2017, s. 8). Tüm devletler, kendilerine vatandaşlık bağı ile bağlı olan ve olmayan kişiler 
arasında, hak ve yükümlülükler bakımından ayrıma gitmektedir. Son dönemlerde vatandaş ve yabancılar arası 
eşitlik ilkesi daha yaygın bir uygulama alanı bulmaktaysa da, devletler halen pek çok alanda vatandaş-yabancı 
ayrımı yapmakta ve vatandaşlarına yabancılara kıyasla daha kapsamlı haklar tanımaktadır. Şu halde, kişinin 
bir ülkede sahip olduğu hakların ve bu hakların sınırlarının belirlenebilmesi, öncelikle o kişinin söz konusu 
devlet bakımından “vatandaş” statüsünü mü yoksa “yabancı” statüsünü mü taşıdığının belirlenmesini 
gerektirmektedir.  

Çeşitli disiplinler “yabancı” terimine farklı açılardan yaklaşmakla beraber, hukuk literatüründe yabancılık, 
bireyin belirli bir devlet ile bağı üzerinden belirlenmektedir. Yabancılığa ilişkin hukukî tanımların hemen 
hepsi, kavramı “vatandaşlık” kavramından hareketle açıklamaktadır (Aybay, 2005, s. 12; Çelikel, 2017, s. 16). 
Buna göre, bir devlet bakımından yabancı, o devletle vatandaşlık bağı olmayan kimsedir (Aybay, 2005, s. 12).  
Türk hukukunda da yabancı aynı yaklaşımla tanımlanmaktadır. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu1 
(YUKK), yabancıyı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişi” olarak 
tanımlamaktadır [YUKK 3/1(ü)]. Uluslararası İş Gücü Kanunu2  da, YUKK ile aynı yabancı tanımını 
benimsemiştir [UİK m. 3/1(ı)].  

                                                
1 04.04.2013 tarih ve 6458 Sayılı Kanun, RG: 12.04.2013-28615.  
2 28.07.2016 tarih ve 6735 Sayılı Kanun, RG: 13.08.2016-29800.  
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Yabancı kavramı, içinde bazı ayrımlar barındıran üst bir kavramdır3 (Berki, 1955, s. 172). Ayrımda esas 
alınan ölçütlere göre farklı yabancı kategorileri oluşturulmaktadır. Bu ayrımlardan biri, kişinin bir başka 
devletle bağlantısı üzerinden yapılmaktadır. Nitekim yabancı olarak adlandırılan kişi, bir başka devlet 
vatandaşlığını taşıyan bir kişi olabileceği gibi, herhangi bir devletle vatandaşlık bağı kurulamayan ya da bir 
devletle hukuken vatandaşlık bağı bulunmasına rağmen bir başka ülkeye geçici olarak sığınmış ve vatandaşı 
olduğu devletin korumasından uluslararası alanda yararlanamayan kişi olabilmektedir. Bu kişiler, Türk 
hukukunda sırasıyla, “yabancı devlet vatandaşı”, “vatansız” ve “mülteci” olarak adlandırılmaktadır. Bununla 
birlikte, her devlet bu kavramlara kendi iç düzenlemeleri veya taraf oldukları uluslararası anlaşmalar vasıtasıyla 
farklı anlamlar yükleyebilmekte, ya da farklı yabancı kategorileri yaratabilmektedir (Çiçekli, 2015, s. 27). 
Nitekim devletler belirli nitelikleri haiz bazı yabancıların diğer yabancılara kıyasla daha çok kayırılması 
gerektiği düşüncesiyle bu yabancılara diğer yabancılardan daha geniş haklar tanımaktadır. Literatürde 
genellikle özel statülü yabancılar olarak adlandırılan bu kişiler, diğer yabancılara kıyasla daha elverişli bir 
konuma sahiptir (Tekinalp, 2002, s. 29).  Özel statülü yabancıların kendi statülerine dair kanunları lex 
specialis niteliğindedir, bu nedenle sahip olacakları hakların kapsamının belirlenmesi evleviyetle bu kanunun 
uygulanmasıyla gerçekleşir. Yabancılara ilişkin genel düzenlemelerin uygulanması ise ancak özel kanunun 
uygulanmasından sonra ikinci derecede veya özel kanunun düzenleme alanı dışında kalan konular 
bakımından söz konusudur (Tekinalp, 2002, s. 29). Türk hukukunda NATO mensupları, diplomatik 
muafiyetli yabancılar, doğumla Türk vatandaşı olup da Türk vatandaşlığından çıkanlar, KKTC vatandaşları, 
göçmenler, uzun dönem ikamet sahipleri özel statülü yabancılar arasında kabul edilmektedir4. Ayrıca, UİK’in 
kabulü ile Türk hukuku yeni bir ayrıcalıklı yabancı grubuyla tanışmış ve özel statülü yabancılar arasına 
Turkuaz Kart sahipleri de katılmıştır.   

1.2 Yabancı ve Vatandaş Ayrımı 

Modern devletlerde en geniş haklara o devletle vatandaşlık bağı olan kişiler sahip olmaktadır. Gerçi, insan 
haklarındaki gelişmelere koşut olarak yabancılara sağlanacak hakların ve korumanın kapsamında da 
genişlemiş, yabancılar ve vatandaşların sahip olduğu haklar arasındaki farklılık azalmıştır. Ancak, halen hemen 
hemen tüm hukuk düzenleri, bir devlette en geniş haklara vatandaşların sahip olacağını kabul etmektedir. 
Yabancılara tanınacak hakların sınırları konusunda, uluslararası hukukun rolü oldukça sınırlıdır. Bununla 
birlikte, devletin bir uluslararası anlaşmaya taraf olduğu hallerde, yabancılara tanınacak haklar konusundaki 
yükümlülüklerinin temel sınırını uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelerden doğan yükümlülükleri 
oluşturmaktadır.  

Devletin vatandaşı ile yabancı arasında bir ayrıma giderek, vatandaşına daha geniş kapsam ve nitelikte haklar 
tanıması uluslararası hukuk tarafından da kabul gören bir durumdur. Nitekim uluslararası hukuk,  
yabancıların haklarının sınırlandırılması konusunda devletlere geniş bir takdir yetkisi tanımaktadır (Çelik 
Baran, 2015 s. 68; Çiçekli, 2016, s. 52). Devletler yabancılara tanıyacakları hakların kapsamını belirlerken, 
politik, sosyolojik, ekonomik ve demografik mülahazalar başta olmak üzere pek çok kaygıyı göz önünde 
tutarlar. Bu doğrultuda devletlerin menfaatlerinin gerektirdiği ölçüde yabancılara tanınan haklar konusunda 
daha özgür veya daha sınırlayıcı bir tavır benimsedikleri görülmektedir. Örneğin, bir devlet işgücü sorunuyla 
boğuştuğu dönemlerde yabancıların çalışma ve ikamet izinleri konusunda daha elverişli bir yaklaşım 
benimserken, işsizliğin baş gösterdiği durumlarda kısıtlayıcı düzenlemeleri tercih edebilmektedir.  
                                                
3 Yabancı, gerçek veya tüzel kişi olabilir. Çalışma, konusu gereği gerçek kişi yabancılarla ilgilidir; bu nedenle metinde “yabancı” 
terimi aksi açıkça ifade edilmediği sürece gerçek kişi yabancıyı ifade etmek üzere kullanılmaktadır.  
4 Bkz. ve karş. Çiçekli, s. 67; Doğan 2016b, s. 11, Çelik Baran, s. 82-83. 
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2. Türk Hukukunda Yabancıların Hakları 

2.1 Anayasal Düzenleme ve Mevzuat 

Türk hukukunda yabancılara tanınacak haklar konusunda kabul edilen ana ilke eşitlik ilkesidir. Bu ilke 1982 
Anayasası’nın5 (Anayasa) 10. ve 12. maddeleri kapsamında açıkça ifade edilmiştir. Anayasa’nın “Kanun 
Önünde Eşitlik” başlıklı 10. maddesine göre, herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir (AY m. 10/1).  Anayasa’nın “Temel 
Hak ve Hürriyetlerin Niteliği” başlıklı 12. maddesi ise, herkesin, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, 
vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğunu güvence altına almaktadır (AY m. 10/1). Her iki madde 
metninde yer alan “herkes” ifadesinin de açıkça ortaya koyduğu üzere, temel hak ve özgürlüklerin kullanılması 
konusunda, vatandaşlar ve yabancılar arasında bir ayrıma gidilmemektedir. Buna karşın, Anayasa 
vatandaşların ve yabancıların sahip olduğu hakların sınırlandırılması konusunda bir ayrıma gitmiştir. 
Vatandaşların sahip olduğu hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması Anayasa’nın “Temel Hak ve Hürriyetlerin 
Sınırlanması” başlıklı 13. maddesinde düzenlenirken, yabancıların haklarının sınırlandırılması Anayasa’nın 
“Yabancıların Durumu” başlıklı 16. maddesinde düzenlenmektedir. Anayasa’nın 16. maddesine göre, temel 
hak ve hürriyetler, yabancılar için milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlandırılacaktır.  

Anayasa’nın 10., 12. ve 16. maddelerinin açık hükümlerinin ortaya koyduğu üzere yabancılar, herhangi bir 
sınırlamaya tâbi tutulmadığı sürece vatandaşlarla aynı haklara sahip olacaklardır. Yabancıların haklarında bir 
sınırlandırmaya gidileceği hallerde ise, bu sınırlamanın “kanunla” ve “milletlerarası hukuka uygun olarak” 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

2.2. Uluslararasi İşgücü Kanunu ve Turkuaz Kart 

Anayasa’da düzenlenen temel haklardan biri de çalışma özgürlüğü hakkıdır. Anayasa’nın “Çalışma Hakkı ve 
Ödevi” başlıklı 49. maddesi’ne göre, “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir”. Anayasa’nın 49. maddesi açıkça 
ortaya koymaktadır ki, çalışma hakkı, belirli bir gruba ya da statüye hasredilmiş bir hak olmayıp, “herkesi” 
kapsamaktadır; yani, çalışma hakkı vatandaş ya da yabancı ayrımı gözetilmeksizin tüm bireylere tanınmış bir 
haktır (Erken, 2016, s. 79). Diğer temel hak ve özgürlükler bakımından olduğu gibi, çalışma hakkının 
kısıtlanması da ancak Anayasa’da öngörülen koşulların gerçekleşmesiyle mümkündür. Şu halde, yabancıların 
çalışma haklarının sınırları da, ancak milletlerarası hukuka uygun olarak ve kanunla belirlenebilir.  

Yabancıların çalışmasına hakkının kapsam ve sınırları, 2016 yılında dek 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma 
İzinleri Hakkında Kanun6 (YÇİHK) ile belirlenmekteydi. YÇİHK, 2016 yılında kabul edilerek yürürlüğe 
giren Uluslararası İş Gücü Kanunu (UİK) ile yürürlükten kaldırılmıştır (UİK m. 27/7). Böylece, Türkiye’de 
yabancıların çalışma hak ve koşullarının belirlenmesinde uygulanacak temel kanun UİK olmuştur.  

UİK ile yürürlükten kalkan YÇİHK 2003 yılında yürürlüğe girmiş, görece yeni bir Kanun olmasına rağmen 
yeni bir kanuna neden ihtiyaç duyulduğu, UİK Tasarısı Genel Gerekçesinde (Gerekçe) izah edilmiştir.  
Gerekçede, Türkiye’nin kendisine yakın ya da komşu ülkelerden gelenler için cazibe merkezi olduğu, 
YÇİHK’un kabul edildiği 2003 yılından beri Türkiye’ye çalışma maksatlı gelen kişilerin sayısında kayda değer 

                                                
5 7.11.1982 tarih ve 2709 Sayılı Kanun, RG: 90.11.1982-17863 Mükerrer   
6 27.02.2003 tarih ve 4817 Sayılı Kanun, RG: 06.03.2003-25040. 
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bir artış yaşandığı, YÇİHK’daki işgücü politikalarının uygulanmasına ilişkin bazı eksikliklerin kayıt dışı 
çalışmayla mücadeleyi zorlaştırdığı ifade edilmiştir (TBMM, 2016, s. 4). Gerekçenin ifadesinden, yeni Kanun 
ile öncelikle bu aksaklıkların giderilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Gerekçede özellikle vurgulanan bir 
diğer husus ise, küresel çapta yaşanan nitelikli iş gücü çekme rekabetine Türkiye’nin dahil olabilmesi için 
nitelikli çalışanların emek piyasasına girmesinin önündeki engellerin kaldırılması gerekliliğidir. Bu nedenle, 
UİK sadece YÇİHK hükümlerinin yeni koşullara uyarlanmasıyla yetinmemiş ve yabancıların çalışma 
haklarına ilişkin önemli bazı yenilikler de getirmiştir.  

UİK ile getirilen en önemli yeniliklerden biri “Turkuaz Kart” uygulamasıdır. Turkuaz Kart, UİK’de 
“yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu 
çocuklarına ise ikamet hakkı veren belge” olarak tanımlanmaktadır (UİK’de m. 3/ğ). UİK’in kabulünü 
takiben, Turkuaz Kart Yönetmeliği 7  (Yönetmelik) Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Yönetmeliğin ilk maddesi Yönetmeliğin amacını “Turkuaz Kart’a ilişkin başvuru, değerlendirme ve geçiş 
süresine, Turkuaz Kart sahibine ve yakınına sağlanan haklara ve bu hakların kullanımına ilişkin usul ve 
esasları düzenlemek” olarak belirlemiştir (Yönetmelik m. 1). Yönetmelik, UİK’e göre daha genel bir 
yaklaşımla Turkuaz Kartı , “yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet hakkı veren, yakınına ise ikamet 
hakkı veren belge” olarak tanımlamaktadır [Yön. m. 4/1 (e)]. 

Turkuaz Kart, aslında kolaylaştırılmış bir çalışma izni sistemidir (TBMM, 2016: 5). Turkuaz Kart, sahibine 
Türkiye’de süresiz çalışma hakkı kazandırırken, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ikamet hakkı 
sağlamakta, böylece, Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların karşılaştığı sıkıntıları önemli ölçüde bertaraf 
etmektedir. Bu yeni düzenleme, Turkuaz Kartı ülkeye nitelikli iş gücü akışını teşvik etmenin en temel vasıtası 
haline getirmiştir.  

Yönetmelik, düzenleme amacına uygun olarak, Turkuaz Kart verilebilecek kişileri belirli nitelikleri haiz bir 
grup yabancı ile sınırlandırılmıştır. UİK m. 5 Turkuaz Kart verilebilecek kişileri, eğitim düzeyi, ücreti, 
meslekî bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla “yüksek nitelikli 
işgücü” olarak değerlendirilen [Yön. m. 5/1(a)], yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın 
büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla “yüksek nitelikli 
yatırımcı” olarak değerlendirilen [Yön. m. 5/1(b)], bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, 
sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar 
ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı olarak değerlendirilen [Yön. m. 5/1(c)], kültürel, sanatsal 
veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan [Yön. m. 5/1(d)], Türkiye’nin veya Türk 
kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin 
hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan yabancılar olarak belirlemiştir [Yön. m. 5/1(e)]. 

Yönetmeliğin 5. maddesi, bir yandan Turkuaz Kart başvurusu yapabilecek yabancıların faaliyet alanlarını, 
diğer yandan da hangi özelliklere binaen başvuru hakkına kavuşabileceklerini belirlemektedir. Buna göre, 
“Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlama” özelliğine binaen 
Turkuaz Kart başvurusu yapacak yabancının, “Türkiye’nin millî menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası 
düzeyde faaliyette bulunuyor” olması gerekmektedir [Yön. m. 5/1(e)]. Kültürel, sanatsal veya sportif 
faaliyetlerde başarılarına dayanarak başvuruda bulunacak yabancının, başarılarının uluslararası düzeyde olması 
gereklidir [Yön. m. 5/1(d)]. Bu durumda, kendi ülkesinde yeteneğiyle ve sanatsal başarılarıyla tanınan ya da 

                                                
7 RG: 14.03.2017-30007 
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sportif açıdan gelecek vadeden ancak henüz uluslararası düzeyde başarı gösterememiş bir yabancının Turkuaz 
Kart başvurusunda bulunamayacağını kabul etmek gerekecektir. Turkuaz Kart başvurusu yapacak bilim insanı 
veya araştırmacılar için ise yaptıkları çalışma ve araştırmaların “uluslararası düzeyde kabul edilen” düzeyde 
olmasının yanı sıra, “ülke menfaatleri açısından stratejik kabul ediliyor” olma koşulu aranmaktadır. Ancak, 
Yönetmelik’te “ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilebilecek” çalışmaların neler olduğunun 
belirlenmesine ilişkin, ne bir yönteme, ne de bir ölçüte ver verilmiştir. Bu yüzden bu ifade, nesnellikten uzak 
belirsiz bir görüntü sergilemektedir.  

Yönetmelik m. 5/1’in (a) ve (b) bentleri ise, Turkuaz Kart başvurusunda bulunabilmeyi sırasıyla “yüksek 
nitelikli işgücü” ve “yüksek nitelikli yatırımcı” niteliklerini haiz olma koşullarına bağlamıştır. UİK’de “yüksek 
nitelikli işgücü” terimini açıklayan bir hüküm mevcuttur. Söz konusu hükme göre, akademik alanda 
uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik 
kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal 
ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilecektir 
(UİK m.11/5). Ne var ki, hükümde de yer alan bazı ifadeler, ayrıca açıklama gerektirir niteliktedir. Özellikle, 
“yüksek nitelikli yatırımcı” ifadesi bakımından, ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak “ulusal 
ekonomiye önemli katkı sağlayan” ya da “sağlaması öngörülenler” ifadeleri açıklamaya muhtaçtır. Her şeyden 
önce, “ulusal ekonomiye katkı sağlaması öngörülenler” ifadesi geleceğe yönelik beklentiler ve olasılıklar 
üzerinden kurgulanmış bir yaklaşımdır (Aynı yönde bkz. Güngör, 2014, s. 95).  Diğer yandan, “ulusal 
ekonomiye önemli katkı sağlanması” belirsiz ve yoruma açık bir kavramdır. Nitekim doktrinde de bu tür 
yaklaşımların belirsizliğine ve aşkın kullanıma açık olduğuna dair eleştiriler bulunmaktadır (Göğer, 1972: 72). 
Dolayısıyla, bu neviden düzenlemelerin belirlenebilir ölçütlere bağlanması daha isabetli olacaktır.  

UİK m. 11/5 hükmü ile benzeşen bir hüküm, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun8 (TVK),  “İstisnai 
Vatandaşlığa Alınma” başlıklı, 12. Maddesinde bulunmaktadır. Buna göre, “Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren 
(..), ekonomik, (…) alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca 
haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler” Türk vatandaşlığını istisnaî olarak kazanabilecektir. Tıpkı, UİK 
gibi, TVK da “ekonomik alanda olağanüstü hizmetin geçmesi” ifadesini açıklayan bir hükme yer vermemiştir. 
Bununla birlikte, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e9 (TVK Yönetmelik) 
2017 yılında getirilen iki adet değişiklikle10 konuya ilişkin bir hüküm TVK Yönetmelik m. 20’ye eklenmiştir. 
TVK Yönetmelik 20’ye göre, en az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı 
gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen; en az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı 
tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit 
edilen, en az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen; en az 
3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara 
yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen; en az 3.000.000 Amerikan Doları 
tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen 
veya en az 1.500.000 Amerikan Doları tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim 
sermayesi yatırım fonu katılma payı aldığı ve 3 yıl süre ile elinde tuttuğu Sermaye Piyasası Kurulunca tespit 

                                                
8 29.05.2009 tarih ve 5901 Sayılı Kanun, RG:12.06.2009-27256. 
9 2010/139 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulama Yönetmeliği, RG: 06.04.2019-27544. 
10 Sırasıyla, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, RG: 
12.01.2017-29946; Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
2017/10008 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 
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edilen kişiler, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilecektir. Böylelikle 
Yönetmelik, ekonomik hayata katkının “finansal ölçütünü” belirlemiş olmaktadır.  

Şüphesiz, vatandaşlık kişiye, çalışma ve ikamet izninden daha kapsamlı bir statü sağlamaktadır. Şu halde, 
TVK Yön. m.20/2’de sağlanan ölçütleri sağlayan kişiye vatandaşlık hakkı tanınabildiğine göre, bu koşulları 
taşıyan kişinin Turkuaz Kart başvurusunun olumlu değerlendirilebileceğini evleviyetle kabul etmek 
gerekecektir. Ancak, anılan tutarların altında katkılar sağlayan yabancılar bakımından hangi ölçülerin 
kullanılarak karara varılacağı halen muğlaktır..  

2.2.1. Turkuaz Kart Başvurusu ve Başvurunun Değerlendirilmesi 

Turkuaz Kart başvurusu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na (Bakanlık) yapılır. Başvurusunun yurt 
içinden veya yurt dışından yapılması mümkündür. Yurt içinden yapılan başvurular elektronik sistem 
üzerinden yapılır. Yurt dışından yapılan başvurular ise, yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak 
bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliğine yapılır (Yön. m. 6). Temsilcilik, başvuruyu Bakanlığa iletir.    

Yönetmeliğe göre yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, bir puanlama sisteminden faydalanılacaktır. 
Puanlama sisteminde kullanılacak ölçütler, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından 
“uluslararası işgücü politikası” doğrultusunda belirlenecektir (Yön. m. 9/1).  Uluslararası İşgücü Politikasının 
belirlenmesi hususunda ise Bakanlık yetkilidir (Yön. m. 4/1). Bakanlık, uluslararası işgücü politikasını 
belirlerken, uluslararası işgücü hareketliliği ve bölgesel gelişmeler ile Göç Politikaları Kurulu kararlarını, 
istihdam ve çalışma hayatına ilişkin gelişmeleri, sektörel ve ekonomik dönemsel değişiklikleri, kalkınma plan 
ve programlarını, yabancının vatandaşlığını taşıdığı ülkeyle ikili ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri, 
Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmaları ve uluslararası sözleşmeleri, kamu düzeni, kamu 
güvenliği ve kamu sağlığını (Yön. m. 4/2) ve Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararlarını 
dikkate alır (Yön. m. 4/1).   

Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında, Bakanlık 
Müsteşarı, Avrupa Birliği, Dışişleri, Ekonomi, İçişleri, Kalkınma, Kültür ve Turizm bakanlıklarının 
müsteşarları ile Uluslararası İşgücü Genel Müdüründen oluşur. Kurul, Başkan tarafından belirlenen gündem 
ile yılda en az bir kez toplanır (Yön. m. 4/8). Bakanlık, toplantı gündemine göre, konuyla ilgili kamu 
kurumlarını, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen 
işçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcilerini Kurul üyesi olarak toplantıya davet eder (Yön. m. 4/5). 
Ayrıca, Bakanlık, uluslararası işgücü politikasının hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alır 
(Yön. m.4/3). Bakanlık Uluslararası İşgücü Politikasının yanı sıra Türkiye’nin uluslararası işgücü ihtiyacını da 
belirleyerek Göç Politikaları Kurulu’na önerir (m. 4/8). 

Turkuaz Kart almak isteyen yabancı bu şekilde belirlenen uluslararası işgücü politikası uyarınca “nitelikli 
yabancı” olduğunu ispat etmelidir. Yabancının nitelikli yabancı olduğunu ispat için sunacağı belgeler, 
Yönetmelik m. 8 kapsamında gösterilen belgeler arasından Genel Müdürlükçe belirlenecektir. Başvuruda 
kullanılabilecek belgeler Yönetmeliğin 8. maddesinde başvuru sahibinin başvuru kategorisine göre tasnif 
etmiştir. Buna göre başvuru sahibi yabancı, nitelikli işgücü kategorisinde başvuru yapıyorsa, diploma, iş 
sözleşmesi, özgeçmiş, atama veya görevlendirme yazısı, mesleki tecrübe, anadil dışında bilinen yabancı dilleri 
gösteren uluslararası düzeyde kabul edilen belgeler ile benzeri belgeleri; nitelikli yatırımcı kategorisinde 
başvuru yapıyorsa yatırım büyüklüğü, istihdam düzeyi, ihracat tutarı, mali yeterlilik, faaliyet gösterilen bölge, 
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sektör ve işi gösterir belgeler ile benzeri belgeleri; bilim insanı veya araştırmacı kategorisinde başvuru 
yapıyorsa, diploma, akademik kariyer ve unvanı gösterir belge, sahip olunan akademik çalışmalar veya lisans, 
ticari marka veya patent belgeleri ile benzeri belgeleri; kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından ulusal 
veya uluslararası düzeyde başarılı olmuş yabancı kategorisinde başvuru yapıyorsa başarılı olduğunu gösterir 
belgeleri; Türkiye’nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar 
kategorisinde başvuru yapıyorsa, Turkuaz gönüllüsü olarak uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetlere ilişkin 
belgeler, fikir ve sanat eserleri, süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren tanıtım 
faaliyetlerine ilişkin belgeler ile benzeri belgeleri sunacaktır. Ancak, yine Yönetmeliğin açık ifadesinden, bu 
belgelerin tahdidi olmadığı, Genel Müdürlüğün maddede belirlenen belgelerle özdeş veya benzer işlevi haiz 
belgeleri de başvuru belgesi olarak belirleyebileceği anlaşılmaktadır. Diğer yandan, Genel Müdürlük, her bir 
kategori için farklı belgeler belirlemeye, yeni belgeler eklemeye veya bu belgeleri değiştirmeye yetkilidir (Yön. 
m. 8/2).  

Usulüne uygun olarak gerçekleştirilen başvuruların değerlendirilmesinde puanlama sistemi esas alınacaktır. 
Puanlama sistemi kapsamında yeterli puanı alan başvurular olumlu değerlendirilir. Yönetmeliğin 11. Maddesi 
puanlama sisteminde esas alınacak ölçütleri ayrıntılı olarak düzenlemiştir (Bkz. Yön. m. 11/2 ). Bununla 
birlikte, bu kıstaslar da tahdidi nitelikte olmayıp, belirlenmeleri hususunda Yönetmeliğin 8. Maddesinde 
olduğu üzere, bu konuda da Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.  Yönetmeliğin 11. maddesi ile 8. maddesi ile 
uyumludur; böylece nitelikli yabancı kavramının belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde tutarlılık 
sağlanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte, puanlama sisteminde belirlenen ölçütlerin değerlendirilmesinde 
nasıl bir yol izleneceğine ilişkin açıklık bulunmamaktadır. Örneğin, her bir kıstasın hangi ağırlıkla 
değerlendirileceği ve başvurunun kabulünde kaç puanın yeterli kabul edileceği gibi noktalara Yönetmelik ile 
bir açıklık getirilmemiştir. Ancak, Yönetmeliğin ifadesinden konuya açıklık getirebilecek düzenlemeler kabul 
etme yetkisinin Genel Müdürlükte olduğu anlaşılmaktadır (Yön. m. 11/3). 

2.2.2. Turkuaz Kart Başvurusunun Reddi ve Turkuaz Kart Alamayacak Yabancılar 

Turkuaz Kart Yönetmeliği, Turkuaz Kart başvurusunun hangi hallerde reddedilebileceğini düzenlemiştir. 
Yönetmeliğe göre yapılan değerlendirme neticesinde başvurulardan, Bakanlıkça belirlenen değerlendirme 
kıstaslarını karşılamayan; uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan; sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle 
yapılan; yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen; diğer kanunlarda Türk 
vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan; YUKK maddeleri kapsamında Türkiye’ye girişlerine izin 
verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğu İçişleri Bakanlığınca 
bildirilen yabancılara ilişkin olan; kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de 
çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan; Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu 
hariç, Türkiye Cumhuriyeti’nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için 
yapılan veya kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan kişilerin Turkuaz Kart 
başvuruları reddedilir.  

Diğer taraftan, UİK, geçici koruma sağlanan yabancılara Turkuaz Kart verilemeyeceğini öngörmektedir. Bu 
nedenle, geçici koruma statüsündeki yabancılara Turkuaz Kart hükümlerinin uygulanması olanaklı değildir 
(UİK m. 11/6). Buna karşın Kanun sadece geçici koruma statüsündeki yabancıları Turkuaz Kart 
uygulamasının kapsamı dışı bırakmıştır. Şu halde, mülteci, ikincil koruma statüsü sahipleri, şartlı mülteci ve 
vatansız statüsündeki kişilerin Turkuaz Kart sahibi olmasının önünde bir engel bulunmamaktadır (Kaya, 
2017, s. 72). 
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2.2.3. Turkuaz Kart Başvurusunun Kabulü  

Kart başvurusu kabul edilen kişiye Turkuaz Kart ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Genel 
Müdürlük, geçiş süresi boyunca yabancının faaliyetlerini ve taahhütlerini izlemek üzere bir uzman 
görevlendirir (Yön. m. 15/1). Uzman, yapacağı incelemeleri on iki aylık dönemler halinde Genel Müdürlüğe 
sunar (Yön. 15/3). Bu süreç içerisinde yabancı, raporun hazırlanması için gerekli her türlü bilgi ve belgeyi on 
beş gün içinde Bakanlığa sunacaktır. UİK geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgelerin sunulmamasının 
ya da belgelerin niteliğinin kaybedildiğinin anlaşılmasının Turkuaz Kartın iptaline neden olacağını 
öngörmüştür [UİK m. 15/2(e); Yön. m. 22/1(e)].  

Geçiş süresi içerisinde iptal edilmeyen Turkuaz Kartın “süresiz” hale gelmesi, Turkuaz Kart sahibi yabancının 
geçiş süresinin kaldırılması hususunda talepte bulunmasına bağlıdır; bu halde yabancı kartın süresinin 
dolmasından 180 gün öncesine kadar, her halükarda geçiş süresinin sonuna kadar talepte bulunmalıdır. 
Uzman ilgilinin talep tarihinden itibaren otuz gün içinde nihaî raporunu hazırlar. Uzman tarafından 
hazırlanan nihai raporun olumsuz olması halinde Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirme sonucunda 
geçiş süresinin uzatılmasına veya sonlandırılarak Turkuaz Kart’ın iptaline karar verilir (Yön. 17/3). Uzman 
raporunun olumlu olması halinde geçiş kaydı Genel Müdürlükçe kaldırılır; böylece Turkuaz Kart süresiz hale 
gelir (Yön. 17/2; Yön. m. 18). Aksi halde Turkuaz Kart geçersiz hale gelecektir (Yön. m. 17/1). 

Turkuaz kart başvurusunda bulunacak kişinin yakını için de Turkuaz Kart başvurusunda bulunulması 
mümkündür. Başvurunun Turkuaz Kart başvuru usulüne göre ve bu başvuru ile aynı anda Bakanlığa 
yapılması esastır (Yön. m. 7/1). Turkuaz Kart başvurusunda bulunan yabancının başvurusunun kabul 
edilmesi halinde Turkuaz Kart sahibinin yakını için “Turkuaz Kart Sahibi Yakını Kartı” (Yakın Kartı)11 
düzenlenir. Yakın Kartının akıbetinin, ilgili Turkuaz Kartın akıbetine bağlı olduğunu söylemek mümkündür.  
Zira Turkuaz Kartın geçersiz hale gelmesi halinde, yakını için düzenlenen kart da Genel Müdürlükçe iptal 
edilir (UİK m. 20/3). Buradan hareketle, Turkuaz Kartın süresiz hale gelmesiyle Yakını Kartının da süresiz 
hale geldiği sonucuna varılabilecektir.  

2.2.4 Turkuaz Kart Sahibi Olmanın Sonuçları 

Turkuaz kart başvurusunun kabulüyle, başvuru sahibinin yanı sıra yakını da UİK kapsamında öngörülen 
haklara sahip hale gelecektir. Bununla birlikte, Turkuaz Kart sahibine ve yakınına tanınan haklar arasında 
farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle, Kart sahibi olmanın sonuçları her iki kart bakımından farklı başlıklar 
altında incelenecektir.  

2.2.4.1. Turkuaz Kart Sahibi Kişi Bakımından 

UİK, Turkuaz Kart sahibi yabancının süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanmasını 
öngörmektedir (UİK m. 11 ve Yön m.19/1). UİK m. 10/4’e göre, süresiz çalışma izni olan yabancı, özel 
kanunlardaki düzenlemeler hariç, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanacaktır. Bu durumda, 
süresiz çalışma izni olan yabancı, dolayısıyla Turkuaz Kart sahibi yabancı, Türkiye’de, özel kanunlarla istisna 
edilen meslekler hariç tüm alanlarda çalışabilecektir (Aykın Mehter ve Öztürk, 2017, s. 646). 

                                                
11 “Turkuaz Kart Sahibi Yakını Kartı” ifadesinin uzunluğundan ötürü, metin kapsamında “Yakın Kartı” ifadesine başvurulacaktır.  
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Yabancıların çalışamayacağı alanlar arasında, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun12 
uyarınca diş hekimliği ve hastabakıcılık, Eczacılık ve Eczaneler Hakkında Kanun13 uyarınca eczacılık; Hususî 
Hastaneler Kanunu14 uyarınca özel hastanelerde sorumlu müdürlük, Avukatlık Kanunu15 uyarınca avukatlık; 
Noterlik Kanunu16 uyarınca noterlik; Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanun17 uyarınca özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevliliğigibi alanlar bulunmaktadır.  

Anılanlar ve anılanlar dışındaki özel kanunlarla düzenlenmiş meslekler sadece Türk vatandaşlarına hasredilmiş 
olup, Turkuaz Kart sahibinin bu alanlarda çalışması mümkün değildir (Yön. m. 19/2) (Mehter Aykın ve 
Öztürk, s. 646). Özel kanunlarla düzenlenerek istisna edilmeyen alanlarda ise Turkuaz Kart sahibinin 
çalışması için bir engel bulunmamaktadır.  

UİK, ayrıca, süresiz çalışma izni olan yabancının, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan 
yararlanacağını ön görmektedir (UİK m. 11/4). Uzun dönem ikamet izni, 6458 Sayılı Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu18 YUKK m. 44’de düzenlenmektedir. Buna göre, uzun dönem ikamet izni olan 
yabancılar, askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme, muaf olarak araç ithal 
etme ve özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu 
hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan 
yararlanırlar (YUKK m. 44/1).   

Şu halde, Turkuaz Kart sahibi YUKK m. 44’te belirtilen haklar istisna olmak üzere bir Türk vatandaşının 
yararlanabileceği haklardan aynen yararlanma olanağına sahiptir. Bu durumda Turkuaz Kart ile Türk 
hukukunda yeni bir ayrıcalıklı yabancı yabancı statüsünün yaratıldığını söylemek mümkündür (Çelikel ve 
Gelgel, 2017, s. 198).  

Turkuaz Kart sahibine tanınan diğer bir olanak ise, istisnaî yolla vatandaşlığa başvurudur. Türk Vatandaşlığı 
Kanununun “Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında İstisnaî Haller” başlıklı 12. maddesine 2016 yılında 
getirilen bir değişikle19 Turkuaz Kart sahibi ve yakının, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel 
teşkil edecek bir hali bulunmaması şartıyla ve İçişleri Bakanlığınca teklif edilmesi halinde Türk vatandaşlığını 
kazanabileceği hükmü eklenmiştir (TVK m. 12/b). Böylece, Turkuaz Kart sahibi ve yakınına istisnaî yolla 
vatandaşlık kazanma olanağı tanınmış olmaktadır. Ne var ki TVK m.12/b hükmü, istisnaî vatandaşlığa 
başvuru için Turkuaz Kartın süresiz hale gelmiş olmasına ilişkin bir koşul içermemektedir.  Bu nokta, 
Turkuaz Kart sahibinin vatandaşlık başvurusu koşullarında belirsizliğe yol açabilecek niteliktedir. Kanun’un 
bu konuda açık bir ifadeye yer vermesinin belirsizliği ortadan kaldırma açısından daha isabetli olurdu; ancak, 
Turkuaz Kartın geçiş süresi için iptal edilebileceği ve böylece geçerliliğini yitireceği düşünüldüğünde [UİK m. 
15/2(e); Yön. m. 22/2], istisnai vatandaşlığa başvurunun süresiz Turkuaz Kart sahibi bakımından kabulünün 
daha uygun olacağı düşünülmektedir (Doğan 2016a, 81; Yılmaz, 2017, s. 116).     

                                                
12 11.04.1928 tarih ve 1219 Sayılı Kanun, RG: 15.12.1930-1673. 
13 18.12.1953 tarih ve 6197 Sayılı Kanun, RG: 24.12.1953-8591. 
14 24.05.1933 tarih ve 2219 Sayılı Kanun, RG: 05.06.1933-2419. 
15 19.03.1969 tarih ve 1136 Sayılı Kanun, RG: 14.07.1938-3959. 
16 18.01.1972 tarih ve 1512 Sayılı Kanun, RG: 05.02.1972-14090. 
17 28.03. 1994 tarih ve 21888 Sayılı Kanun, RG: 24.07.1981-17410. 
18 04.04.2003 tarih ve 6458 Sayılı Kanun, RG: 11.04.2013-28615.  
19 RG: 28.07.2016–6735/27 
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2.2.4.2. Turkuaz Kart Sahibi Kişinin Yakını Bakımından  

Turkuaz Kart, sahibinin yakınına da bazı haklar sağlamaktadır. UİK,  Turkuaz Kart sahibi yabancının, 
mevzuat hükümleri uyarınca eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da ikamet izni yerine geçen bir 
belge verilmesini öngörmektedir (UİK m. 11/3). “Turkuaz kart sahibi yakını kartı” olarak adlandırılan bu 
belge, sahibine Türkiye’de ikamet izni sağlamaktadır (Yön m. 20/1). Şu halde, Yakın Kartı, sahibine, Turkuaz 
Karttan farklı olarak süresiz çalışma izni sağlamamakta, buna karşın ikamet izni sağlamaktadır.  

Yakın Kartı sahibinin ikamet izni, Turkuaz Kartın geçerlilik süresine tabi kılınmıştır (Yön m. 20/2). Turkuaz 
Kart, geçiş süresinin kaldırılmasıyla birlikte süresiz hale gelmekte, bu durumda Yakın Kartı da süresiz hale 
gelmekte, dolayısıyla Yakın Kartı sahibi de süresiz ikamet izni20 sahibi olmaktadır. Yakın Kartı sahibinin 
süresiz ikamet izni sahibi olması, Kanun’un amacıyla uyumlu görünmektedir. Nitekim, Kanun Gerekçesinde, 
Yakın Kartının Türkiye’de süresiz ikamet izni sağlayan uzun dönem ikamet izni hükmünde kabul edileceği 
ifade edilmiştir (Gerekçe, m. 11). Çalışmanın önceki bölümlerinde de değinildiği üzere uzun dönem ikamet 
hakkı, sahibine Türk vatandaşlarına sağlanan hakların önemli bir kısmından yararlanma olanağı sağlamakta ve 
ayrıcalıklı bir yabancı statüsü yaratmaktadır. Dolayısıyla, Yakın Kartına sahip olanların da ayrıcalıklı yabancı 
statüsünde kabul edileceklerini söylemek mümkündür (Çelikel ve Gelgel, 2017, s. 198).  

Yakın Kartının verileceği kişiler bakımından ne UİK, ne de Yönetmelik, Turkuaz Kart sahibi kişi ile yakınlık 
dışında bir koşul aramaktadır. Yakın Kartının verilmesinin, Kanun’da hiç bir koşula bağlanmamış olması bir 
eksikliktir. Turkuaz Kart düzenlemesi Türkiye’ye yabancı nitelikli işgücünün akışını kolaylaştırma gerekçesine 
dayanmaktadır. Bu amaçla, Turkuaz Kart sahibinin yakınına da bazı haklar tanınması anlaşılabilir bir 
durumdur. Ancak, Yakın Kartının yabancıya sağlayacağı geniş haklar düşünüldüğünde, en azından, YUKK’da 
uzun süreli ikamet izni için aranan “Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak” 
koşulunun Turkuaz Kart sahibi yabancının yakını için de aranması gerektiği düşünülmektedir. 

Konuya ilişkin diğer bir sorun ise “Turkuaz Kart sahibinin yakını” ifadesinin kapsamının belirlenmesidir. 
“Turkuaz Kart sahibinin yakını”, bu yakınlığın nev’i ve derecesi bakımından açıklığa kavuşturulması gereken 
bir ifadedir. UİK, Yakın Kartının verebileceği kişileri, Turkuaz Kart sahibinin mevzuat hükümlerine göre eş 
ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları olarak düzenlemektedir. Burada “mevzuat” terimi ile Türk 
mevzuatının kastedildiği açıktır. Söz konusu ilişkiler Türk hukuku bakımından yabancılık unsuru 
içerdiğinden, düzenlemede anılan “eş” ve “bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının” kim olduğunun 
tespitinde, Türk kanunlar ihtilafı kurallarına başvurulması gerekmektedir. 

2.2.4.2.1. Turkuaz Kart Sahibinin Eşi 

UİK Turkuaz Kart alabilecek kişiyi, Turkuaz Kart sahibinin yabancı eşi olarak tanımlamaktadır. Yabancı eşin 
başka bir devlet vatandaşı veya vatansız kişi olması mümkündür. Türk hukukunda kayıtlı birliktelik (registered 
partnership), medenî birliktelik (civil partnership) gibi evlilik dışı ve evlilik benzeri sitemler kabul 
edilmediğinden “turkuaz kart sahibinin eşi” ifadesi kişinin evlilik bağı ile bağlı olduğu kişiyi işaret etmektedir. 

                                                
20 Türk hukukunda süreleri bakımından bir tasnifle iki tip ikamet izini bulunmaktadır [YUKK m. 30/(1) a,ç]: Kısa dönem ikamet 
izni (YUKK m. 31-33) ve uzun dönem ikamet izni (YUKK m. 42-45). UİK kapsamında zikredilen süresiz ikamet izni ile YUKK 
kapsamında düzenlenen uzun dönem ikamet izni kastedilmektedir. YUKK m. 42/1 süresiz ikamet iznini düzenlemektedir. Buna 
göre, “Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan 
yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet izni verilir.”  
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Nitekim Turkuaz Kart Yönetmeliği, Turkuaz Kart için yapılan başvuruya, yabancının eşi bakımından evlilik 
bağını gösteren belgenin eklemesini öngörmektedir (Yön m. 5/2). Yönetmeliğin ifadesinden evliliğin 
geçerliliğini gösteren herhangi bir belgenin evliliğin varlığı için yeterli kabul edilebileceği gibi sonuca 
varılmaktadır. Bununla birlikte, Kanun’da ve Yönetmelikte açıklığa kavuşturulmayan kimi durumların 
uygulamada soruna sebebiyet vermesi muhtemeldir. Örneğin, birden fazla evliliği olan bir yabancının tüm 
eşleri için Yakın Kartı başvurusunda bulunması halinde, Bakanlığın evliliklerin geçerliliğini gösteren belgeye 
dayanarak Yakın Kartı başvurusunun kabul etme zorunluluğu bulunmakta mıdır? Kişinin Türk hukukunca 
geçerli kabul edilemeyecek bir evliliğe ilişkin bir belgeyle başvurması ve bu başvurusunun reddi halinde, 
yabancı bu karara karşı hangi yollara başvurabilecektir? 

UİK m. 21, Bakanlığın Turkuaz Karta ilişkin verdiği kararlara karşı ilgililerin, tebliğ tarihinden itibaren otuz 
gün içinde Bakanlığa itiraz edilebileceklerini, itirazın reddedilmesi hâlinde ise idari yargı yoluna 
başvurulabilecekleri düzenlenmiştir (UİK m. 21/2). Esasen UİK böyle bir hükme yer vermemiş olsaydı dahi, 
yabancının Anayasa’nın 125. Maddesi uyarınca, idarenin kararlarına karşı yargı yoluna başvurması 
mümkündür. Dolayısıyla, Turkuaz Kart sahibi ile evlilik bağının tanınmaması nedeni ile başvurusu 
reddedilen yabancı, Bakanlık nezdinde yaptığı başvurunun kabul edilmemesi halinde yargı yoluna 
başvurabilecektir. Bu durumda söz konusu evliliğin geçerliliği bir ön sorun olarak ortaya çıkmaktadır.  

Evlilik hukuk düzenlerinde genellikle şekle tâbi bir sözleşme olarak kabul edilmekte ve evliliğin geçerliliği 
esasa ait ve şekle ait koşullar olmak üzere her iki grup koşulun da yerine getirilmesine bağlanmaktadır 
(Nomer, 2005: 229). Türk hukukunda yabancılık unsuru taşıyan evlenmelerin geçerliliği Milletlerarası Özel 
Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun21 (MÖHUK) m.13’e göre çözüme kavuşturulmaktadır. MÖHUK 
uyarınca tarafların evlenme ehliyeti ve şartları, taraflardan her birinin evlenme anındaki millî hukukuna 
tâbidir. Dolayısıyla, evlilik ilişkisinin varlığının ve geçerliliğinin tespiti için öncelikle tarafların her birinin 
milli hukuku uyarınca evlenmeye ehil olup olmadığına bakılacaktır (MÖHUK m. 13/1).  

Hukuk düzenleri, evlilik ehliyeti konusunda farklı düzenlemeler benimsemektedir. Kişinin, Türk hukukuna 
göre evlenmeye ehil bulunmadığı, ancak millî hukukuna göre evlenme ehliyetinin bulunduğu durumlarda 
kişinin evliliğinin “ehliyetsizlik nedeni” ile yok sayılması mümkün değildir. Dolayısıyla, Türk hukuku 
bakımından evlilik engeli olarak kabul edilen bir durumun22 yabancının milli hukukunda evlilik engeli olarak 
kabul edilmemesi halinde, evliliğin doğrudan geçersiz sayılmaması gerekmektedir. Örneğin, Türk hukukunda 
kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya 
altsoyu arasında, evlenme yasağı bulunmaktadır. Ancak, yabancının hali hazırdaki eşinin eski eşinin alt soyu 
veya üstsoyu olduğu hallerde evliliğin Türk yargı makamlarınca geçerli kabul edilmesi gerekecektir. Buna 
karşın, yabancının hali hazırdaki eşinin aynı zamanda yabancının yeğeni olması halinde, bu evliliğin 
MÖHUK m. 5/1 altında kamu düzeni müdahalesine uğraması beklenen sonuçtur (Nomer, 2005, s. 233). 
Aynı yaklaşımın çok küçük yaşta kişi ile yapılan evlilikler bakımından da söz konusu olduğu kabul edilebilir. 
Türk hukukunda on yedi yaşını tamamlamış kişiler, veli veya vasilerinin izni ile evlenebilir. Buna ilaveten, on 
altı yaşını dolduran kişilerin önemli bir sebebin varlığına bağlı olarak, hâkim hükmü ile evlenmelerine izin 
verilebileceği kabul edilmiştir (TMK m. 124). Yabancının Türk hukukunda belirlenen bu sınırların altında 
bir yaşta evlenmiş olması, evliliğin geçersiz sayılması hükmünü doğurmayacaktır. Ancak, çok küçük yaşta bir 

                                                
21 27.11.2007 ve 5718 Sayılı Kanun, RG: 12.12.2007-26728 
22 Türk hukukunda evlilik engelleri Türk Medeni Kanununda altında belirlenmektedir:  22/11/2001 tarih ve 4721 Sayılı Kanun, RG: 
08.12.2001-24607. Medeni Kanun evlenme engellerini, yaş küçüklüğü, ayırt etme gücünün yoksunluğu akıl hastalığı, bekleme süresi, 
önceki evlilik ve hısımlık olarak düzenlenmektedir (MK 124-133). 
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çocuğun milli hukukuna göre ehil kabul edilerek evli sayılması halinde kamu düzeni müdahalesi devreye 
girecektir (Doğan, 2016c, s. 287).  

Turkuaz Kart konusunda ortaya çıkabilecek bir başka sorun da eşcinsel evliliklerin geçerliliğidir. Türk 
hukukunda eşcinsel evlilik düzenlenmemiş, Türk Medenî Kanunu, evliliğin ancak farklı iki cins arasında 
kurulabileceğini kabul etmiştir (Sirmen, 2009: 857). Turkuaz Kart sahibi ve yakınının aynı cinsten olduğu 
hallerde de, kişiler millî hukuklarınca evliliğe ehil kabul edilseler dâhi, yabancı hukukun eşcinsel evliliğe cevaz 
veren hükümlerin kamu düzeni müdahalesine uğraması muhtemeldir (Sirmen, 2009: 857). 

Yakın Kart başvuruları sırasında ortaya çıkması muhtemel bir başka sorun ise birden fazla evlilik halidir. Bazı 
hukuk düzenleri, birden fazla evliliği kabul etmektedir. Birden fazla evliliği olan kişinin Turkuaz Kart 
başvurusu halinde eşlerin hepsi Turkuaz Kart yakınına tanınan haklardan faydalandırılacak mıdır? 
Yönetmelik, bu konuda bir hüküm içermemektedir. Ancak, konuyla ilişkili bir hüküm YUKK 
Yönetmeliğinde mevcuttur. YUKK Yönetmelik m. 30/3 uyarınca, “vatandaşı olduğu ülkenin hukukuna göre 
destekleyicinin birden fazla eşle evli olması hâlinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni verilir.”. Diğer 
yandan Yönetmelik m. 24 uyarınca “Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kanun ve ilgili diğer 
mevzuatta yer alan hükümler uygulanır”. Her iki hüküm birlikte değerlendirildiğinde, Turkuaz Kart 
başvurusunda bulunan yabancının eşlerinden yalnızca birine Yakın Katı verilebileceği sonucuna varılmaktadır.      

Evliliğin şeklen geçerliliği konusunda da yine MÖHUK m. 13/2 kapsamında çözüme kavuşturulmuştur. 
MOHUK uyarınca, evliliğin şekline yapıldığı ülke hukuku uygulanacaktır. Bu nedenle evliliğin Türk 
kanunlarında tanınmayan bir şekilde yapılmış olmaması, yapıldığı yer hukukuna uygun olduğu müddetçe, 
geçerliliğine engel olmayacaktır.  

2.2.4.2.2. Turkuaz Kart Sahibinin Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocukları 

UİK uyarınca Yakın Kartı için başvurabilecek bir diğer kişi grubu Turkuaz Kart sahibinin mevzuat 
hükümlerine göre bakmakla yükümlü olduğu çocuklarıdır. Yönetmelik ise, Yakın Kartını alabilecek kişileri, 
kişinin kendisinin veya eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuklarını olarak nitelemiştir. Böylece 
yönetmelik, “bakmakla yükümlülük” ifadesinin değerlendirilmesinde, “erginlik” veya “bağımlılık” olmak 
üzere iki kavramı benimsemiş olmaktadır.  

Bir yabancının erginliği, o kişinin ehliyetine ilişkin bir husustur ve MÖHUK’un ehliyete ilişkin kuralları 
uyarınca belirlenir. MÖHUK, yabancının ehliyetinin kişinin millî hukukuna göre belirleneceğini 
öngörmektedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin yakını çocuğun ergin olup olmadığı, çocuğun vatandaşı olduğu 
ülke hukuku uyarınca belirlenecektir (MÖHUK m. 9/1). Çocuğun vatansız veya mülteci olması halinde ise 
erginlik yerleşim yeri hukukuna, belli bir yerleşim yeri bulunmuyorsa mutad mesken hukukuna, mutad 
mesken hukuku da bulunmuyorsa başvuru tarihinde bulunduğu ülke hukukunca çözüme kavuşturulmalıdır 
[(MÖHUK m. 4/1(a)]. Çocuğun birden fazla vatandaşlık taşıması halinde ise, çocuk hangi devletin hukuku 
ile daha sıkı irtibat halindeyse erginlik o devletin hukukuna göre belirlenecektir23 [(MÖHUK m. 4/1(a)].  

                                                
23“Vatandaşlık Esasına Göre Yetkili Hukuk” başlığını taşıyan m. 4/c uyarınca “Birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olup, aynı 
zamanda Türk vatandaşı olmayanlar hakkında, daha sıkı ilişki hâlinde bulundukları devlet hukuku uygulanır”. Daha irtibatlı devlet 
hukukunun tespitinde yaşanılan yer, işyerinin bulunduğu yer gibi pek çok ölçütten faydalanılır.  
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MÖHUK m. 9/1 uyarınca çocuğun Türk hukukuna göre ergin sayılmamasına rağmen, kendi hukukunda 
ergin sayıldığı hallerde ergin kabul edilmesi gereklidir. Türk hukukunda erginlik, on sekiz yaşının 
doldurulmasıyla başlamaktadır. Çocuk ayrıca, evlenmeyle veya onbeş yaşını doldurmuşsa hakim kararı ve 
velisinin de rızasıyla ergin olması mümkündür (TMK m. 11-12).  Şu halde, örneğin, kendi hukuku uyarınca 
onbeş yaşında olan ve ergin kabul edilen biri, Türk hukukunun erginlik koşullarını karşılamıyor olmasına 
rağmen ergin kabul edilecektir. Buna karşın, MOHUK (m. 9/2) uyarınca “Millî hukukuna göre ehliyetsiz 
olan bir kişi, işlemin yapıldığı ülke hukukuna göre ehil ise yaptığı hukukî işlemle bağlıdır. Aile ve miras 
hukuku ile başka bir ülkedeki taşınmazlar üzerindeki aynî haklara ilişkin işlemler bu hükmün dışındadır.”. 
Buradan hareketle, Türk hukukuna göre ehil kabul edilen kişinin, milli hukukuna göre ehil olmasa dahi 
Turkuaz Kart başvurusu bakımından ergin kabul edileceği sonucuna varılması mümkündür.  

Yönetmeliğin yabancının bakmakla yükümlü olunan çocuk bakımından belirlediği bir diğer ölçüt ise 
“çocuğun bağımlılığıdır”. Bununla birlikte, UİK gibi Yönetmelik de “bakmakla yükümlülük” ya da 
“bağımlılık” kavramlarına ilişkin bir hüküm içermemektedir. Mevzuatta, “bakmakla yükümlü olma” kavramı 
Türk Vatandaşlığı Kanununun vatandaşlığın sonradan kazanılmasına ilişkin 11. maddesinde de karşımıza 
çıkmaktadır; ancak, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanması Hakkında 
Yönetmelikte de konuya ilişkin bir açıklama bulunmamaktadır. Doktrinde ise, “bakmakla yükümlülük” 
kavramının nafaka yükümlülüğünü işaret ettiği kabul edilmektedir. Şu halde, kişinin bakmakla yükümlü 
olduğu kişiler nafaka yükümlülüğü dairesinde tespit edilecektir.  

Yabancının nafaka yükümlülüğü, MOHUK’un nafaka hükümleri altında tespit edilmektedir.  MÖHUK, 
nafaka taleplerinin nafaka alacaklısının mutad meskeni hukukuna tâbi olduğunu hükme bağlamıştır. Şu halde 
kişinin bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını belirlerken çocuğun mutad meskeni önem kazanmaktadır. 
Çocuğun mutad meskeni yurt dışında ise, Turkuaz Kart sahibinin nafaka yükümlülüğü çocuğun mutad 
meskeni hukukuna göre belirlenecektir. Çocuğun mutad meskeninin Türkiye’de olduğu hallerde ise sorunun 
Türk hukukuna göre çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Türk hukukunda ana babanın çocuğa bakım 
borcu ve nafaka Medeni Kanun ile düzenlenmiştir. Nafaka yükümlülüklerini belirleyen TMK m. 364 
ebeveynin çocuklarına karşı nafaka yükümlülüğünü, yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşme koşuluna 
bağlamış, ancak ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümleri saklı tutmuştur. Ana ve babanın bakım 
borcuna ilişkin düzenleme ise, TMK m. 327 ve 328 arasında düzenlenmiştir. Bu hükümler uyarınca,  
“çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanacaktır” (TMK m. 
327/1). Ayrıca, “Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder” (TMK m. 328/1). 
“Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden 
beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler” (TMK m. 
328/3). Şu halde, Turkuaz Kart sahibi kişinin bakmakla yükümlü olduğu ergin çocuğunun belirlenmesinde 
çocuğun eğitiminin devam edip etmediğine bakılacaktır. Çocuğun eğitimi sona erene kadar ana-babanın 
bakma yükümlülüğünün olduğu kabul edilecektir. Ergin olmayan çocukların bakım yükümlülüğü ise, hem 
Medeni Kanun, hem de Turkuaz Kart Yönetmeliğinde zaten açıkça ifade edilmektedir. Ayrıca, bedensel veya 
zihinsel rahatsızlığı nedeniyle kendine bakamayacak durumda olan çocukların da bağımlı olduklarının kabulü 
gerekmektedir. Uygulamada ise yapılan başvurularda bakmakla yükümlü olunan çocuk kavramının 
belirlenmesinde 18 yaş sınırının esas alındığı, 18 yaşından büyük ancak herhangi bir gelir kaynağı olmayan 
(örneğin, öğrenci olan) ve tüm giderleri ailesi tarafından karşılanan çocuklar için yapılan başvuruların 
reddedildiğini belirtmiştir (Yılmaz, 2017, s. 109). Kanunla getirilen hakların Yönetmelikle daraltılması 
anlamına gelen bu durum, soruna yol açabilecek niteliktedir.  Bu nedenle, Yönetmeliğin ilgili maddesinin 
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yeniden ele alınarak düzenlenmesinin daha isabetli olacağı ve ileride ortaya çıkması muhtemel sorunları 
önleyeceği düşünülmektedir.    

2.2.4.2.3. Turkuaz Kartın İptali 

Turkuaz Kart’ın yabancının talebiyle iptali mümkündür (Yön. m. 22/1). Yabancının talebi dışında, 
yabancının Turkuaz Kart’ın geçerlilik tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye’ye gelmemesi ya da mücbir 
sebep olmaksızın iki yıldan uzun bir süre aralıksız yurtdışında kalması; İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri 
Bakanlığının uygun görüşünün bulunması hâli hariç, pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin 
geçerlilik süresinin uzatılmaması; Kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak ya da kayıtdışı çalıştığının 
tespiti; yabancının en az bir yıl kesintisiz bir şekilde çalışmadığının tespiti; Turkuaz Kart başvurusunun sahte 
veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının sonradan tespiti; geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgelerin 
süresi içinde sunulmaması ya da izleme raporuna göre yabancının Turkuaz Kart sahibi niteliğini kaybettiğinin 
anlaşılması; UİK’e göre, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı 
alınacak yabancılardan olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi; kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu 
sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi 
hallerinde iptal edilmesi mümkündür (Yön. m. 22/1). Turkuaz Kart iptal edilmeyle geçerliliğini kaybeder 
(Yön. m. 22/1). Turkuaz Kart’ın iptali, Yakın Kartının da iptali sonucunu doğuracaktır.  

Sonuç 

Türkiye’nin artan yabancı nüfusuna koşut olarak yabancıların çalışma hakları Türk hukukunun önemli 
konuları arasında yerini almıştır. 2016 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren Uluslararası İşgücü Kanunu bu 
alanda yaşanan yetersizliklere çözüm üretme amacıyla kabul edilmiştir. Uluslararası İşgücü Kanunu’nun en 
çok dikkat çeken düzenlemelerinden biri Türk hukuku için bir yenilik olan Turkuaz Kart sistemidir. Turkuaz 
Kart sisteminin amacı belirli niteliklere veya belli miktarda malî güce sahip yabancıların Türkiye’ye gelişini 
kolaylaştırmak, böylece Türkiye’nin beşeri ve mali kaynaklarını arttırmaktır. Bu nedenle Turkuaz Kart belirli 
bir grup yabancının faydalanabileceği bir düzenleme olarak ortaya çıkmıştır. Turkuaz Kart düzenlemesinin 
uygulanmasına ilişkin ayrıntılar 2017 yılında kabul edilen Turkuaz Kart Yönetmeliği ile belirlenmiştir. 
Yönetmelik hükümleri ile Turkuaz Kart başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin nesnel bazı ölçütler 
getirilmeye çalışılmıştır. Buna rağmen Yönetmelik, çelişkili ve muğlak ifadeler barındırmaktadır. Bu nedenle 
Turkuaz Kart Yönetmeliğinin özellikle başvuru koşulları ve başvuruların değerlendirilmesine ilişkin 
hükümleri aşkın kullanıma ve keyfi uygulamalara açık bir görüntü sergilemektedir. Bu minvalde çıkması 
muhtemel sorunların önüne geçmek maksadıyla Yönetmelik hükümlerinin gözden geçirilerek, başvuru 
koşulları ve değerlendirme süreçlerinin daha nesnel ve ölçülebilir ölçütlere bağlanması isabetli olacaktır.   
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15 
CLOSURE OF POLITICAL PARTIES IN TURKEY ON THE 
GROUNDS OF VIOLATING THE “INDIVISIBILITY OF 
THE NATION” PRINCIPLE: THE DEMOCRACY PARTY 
AND THE DEMOCRATIC SOCIETY PARTY CASES  

TÜRKİYE’DE “MİLLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ” İLKESİNE 
AYKIRILIK GEREKÇESİYLE KAPATILAN SİYASİ PARTİLER: 
DEMOKRASİ PARTİSİ VE DEMOKRATİK TOPLUM 
PARTİSİ DAVALARI  

Rengül Ekizceleroğlu (Trakya University) 

Büşra İşguzar (Trakya University) 

Abstract 

It is a widely accepted idea that a democracy cannot be considered without political parties today. On the other hand, it is also 
widely accepted that political parties which are posing a threat to democratic order must not be allowed and if necessary they 
should be banned as a last resort. Because of the prohibitive understanding it has, Turkey gets quite a lot more attention in this 
respect comparing to other European countries. Closure of political parties by Constitutional Court has become almost a casual 
event in Turkey. Up to today, more than thirty political parties have been closed by the Court and almost half of the cases were 
based on the grounds that they were violating the indivisibility of the nation principle which is founded in Turkish Constitution. 
This study investigates the political parties which were closed on the grounds that they were violating the “indivisibility of the 
nation” principle. In particular, The Democracy Party’s closure case, which was closed in 1994 and The Democratic Society 
Party’s closure case, which was closed in 2009 are examined. The study aims to evaluate the amendments to the legislation on 
political party closure regime and the study also investigates whether the “focus” criterion which was put into effect in 2001 has 
changed the Constitutional Court’s jurisprudence.  

Key Words: Closure of political parties, “indivisibility of the nation” principle, Democracy Party, Democratic Society Party 

Giriş 

emsili demokrasinin işleyişinde oynadıkları rol nedeniyle siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez 
örgütleri olarak kabul edilmektedir.  Siyasi partiler toplumdaki dağınık fikirleri toplama, gruplaştırma, 
biçimlendirme, kişileri ülkenin yönetimine katılmaya yöneltme, iktidardayken ülkeyi yönetme, 

muhalefetteyken iktidarı denetleme, siyasal sosyalleşme gibi önemli işlevler yerine getirirler. Ancak özellikle de 
yerine getirdikleri “temsil” işlevi nedeniyle temsili demokrasinin işleyişinde alternatifleri bulunmayan 
örgütlerdir.  

T 
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Siyasi partilerin oluşumu ülkeye hâkim ideolojilere, toplumsal, siyasal ve tarihi koşullara göre farklılıklar 
gösterir. Örneğin İngiltere’deki partilerin oluşumu krala karşı olanlar ile krala yakın olanlar ayrımıyla 
başlamış, partilerin tabanları burjuva ve aristokratlardan oluşturmuşken, Türkiye’de ilk siyasi parti olarak 
kabul edilen Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyetinin çoğunluğu askerlerden oluşmuştur. Geçmişten 
günümüze çeşitli savaşlar ve darbeler atlatmış olan Türkiye’de toprak ve ulus bütünlüğüne olan hassasiyetin 
yüksek oluşu, mevzuata siyasi partilere karşı yasaklayıcı ve müdahaleci bir yaklaşımın hakim olması olarak 
yansımıştır. Devletin siyasi partilere yönelik kısıtlayıcı düzenlemeler getirmesi ve farklı fikirlere kapalı olması 
militan demokrasi anlayışının izlerini taşımaktadır. 

Militan demokrasi anlayışı, sistemin olanaklarından yararlanıp demokrasiyi yıkma amacını güden siyasal 
partilere karşı sistemin kendini koruması (Sağlam, 2000: 205) olarak tanımlanırken, parti yasakları militan 
demokrasi anlayışında yaygın ve çeşitlidir. Türkiye bu konuda Avrupa İnsan Mahkemesi davalarına en çok 
konu olmuş ülkedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Refah Partisi davası istisnası dışında Türkiye’de 
kapatılan partilerle ilgili gördüğü davalarda Anayasa Mahkemesi’nin kapatma kararlarını orantısız bulmuştur. 
AİHM, Anayasa mahkemesince kapatma gerekçesi olarak gösterilen söylemleri partinin ifade özgürlüğü olarak 
kabul ederken, gerekçe olarak gösterilen eylemleri ise şiddet ya da şiddete çağrı içeren; açık ve yakın tehlike 
barındırmayan eylemler olarak değerlendirmiştir. Anayasa Mahkemesi ise pek çok parti kapatma kararında 
toplumsal yaşama zarar veren düşünce ve kanaatlerin açığa vurulmasının, toplumu huzursuzluğa sevk edeceği; 
toplumsal yaşayışı ve devletin güvenliğini sarsabileceği görüşünü tekrarlamaktadır. Bu bakımdan AİHM ile 
Anayasa Mahkemesi’nin görüşleri ayrılmaktadır. AİHM siyasi partilerin ifade özgürlüğünü daha geniş 
yorumlarken, Anayasa Mahkemesi dar yorumlamakta ve çoğu durumda da konuyu bir güvenlik sorunu olarak 
algılamaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin bu yaklaşımı şüphesiz mevzuattan da beslenmektedir. Gerek 
Anayasa’da gerek Siyasi Partiler Kanunu’nda siyasi partilere ilişkin yasaklar çok sayıda ve çeşitte 
düzenlenmiştir. Bu çalışmada bu yasaklardan biri olarak karşımıza çıkan “siyasi partilerin tüzükleri, 
programları ve faaliyetlerinin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamayacağı…’ 
hükmü gerekçesiyle kapatılan partiler incelenmektedir. 2001 yılında siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin 
getirilmiş olan “odak olma” kriterinin Anayasa Mahkemesi’nin içtihadı üzerindeki etkisini incelemek 
amacıyla, özellikle düzenleme öncesinde kapatılan Demokrasi Partisi ile düzenleme sonrası kapatılan 
Demokratik Toplum Partisi davaları değerlendirilmektedir.  

1. Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğü İlkesi: 1961-1995 Arası Anayasal Süreç ve 
Kapatılan Partiler 

Türkiye’de ilk kez 1961 Anayasası ile siyasi partiler ‘siyasi hayatın temel unsurları’ olarak anayasada 
düzenlenmiştir. Ardından siyasi partilerle ilgili düzenlemeler hızlıca gelişmiş ve Türkiye, 1965 yılında 648 
Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nu çıkararak,  parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma hakkını kamu 
hakkı olarak kabul eden ve ilk kez ayrıntılı bir siyasi parti yasası çıkaran ülkeler arasında yer almıştır (Sağlam, 
1999: 85). Siyasi partiler yasasıyla birlikte siyasi partilerin kapatılma gerekçeleri de düzenlenmiş, 1961’den 
1971 yılına kadar siyasi parti kapatılmamıştır. Bu dönemde siyasal partiler hem sayısal olarak artmış hem de 
ideolojik farklılıklara dayalı olarak çeşitlenmiştir.  

Ordunun doğrudan iktidara el koymadan ülkeyi yönettiği 12 Mart 1971 Muhtırası ile başlayan ara dönemde 
meclisteki çoğunluk partileri tarafından desteklenen azınlık ya da partiler üstü hükümetler kurulmuştur 
(Aliefendioğlu, 1999: 101). Bu dönemde Türkiye İşçi Partisi (TİP) 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 89. 
maddesinde yer alan “Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî veya dinî kültür farklılıklarına 
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yahut dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler. Siyası partiler, Türk dilinden ve 
kültüründen gayrı dil ve kültürleri korumak veya geliştirmek veyahut yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi 
üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler” hükmüne dayanarak 1971’de 
kapatılmıştır. Anayasa Mahkemesi’ne göre TİP’in doğu bölgesinde yaşayan vatandaşların vatandaşlık hakları 
ile diğer tüm demokratik özlem ve isteklerinin tanınması yolundaki isteği bölücü bir nitelik taşımaktadır. 
Anayasa Mahkemesi’nin değerlendirmesine göre TİP, Kürt dilini ve kültürünü koruma, geliştirme ve yayma 
politikasını izlemiştir. Bunun sonucunda Anayasa Mahkemesi azınlık yaratmak amacı taşıdığı gerekçesiyle 
TİP’i kapatma kararı almıştır (AYMKD 9, E.S. 1971/3, K.S. 1971/3, K.T. 20.07.1971, RG. 06.01.1972). 
Aynı dönemde Türkiye Emekçi Partisi de parti programında yer alan ve Mahkeme tarafından azınlık 
yaratmaya yönelik kabul edilen ifadelerinden dolayı kapatılan partilerdendir (AYMKD 18, E.S. 1979/1, K.S. 
1980/1, K.T. 8.5.1980, RG. 26.07.1980). 

12 Eylül 1980’de Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koymasıyla tüm siyasi partiler kapatılmıştır.  22 
Nisan 1983 tarihinde 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile Milli Güvenlik Konseyi 
siyasal partilerin 16 Mayıs 1983 tarihinden itibaren kurulabileceklerini açıklanmış ve siyasi partiler yeniden 
siyasal hayata dönmüştür. Ancak siyasal partiler artık 1961 Anayasasına kıyasla daha sınırlayıcı bir yaklaşımın 
hakim olduğu 1982 Anayasası ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanuna kıyasla daha yasaklayıcı ve ayrıntılı 
hükümler barındıran 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanuna göre hareket edebileceklerdir. Anayasa’da parti 
kurma, partilere girme ve partilerden çıkma (md. 68) ile siyasi partilerin uyacakları esaslar (md. 69) 
düzenlenmekle birlikte sistematik bütünlük bulunmamaktaydı. Bu problem 1995 ve ilerleyen yıllarda 
mevzuatta yapılan değişikliklerle giderilmeye çalışıldıysa da siyasi partilere ilişkin yasaklar konusundaki 
düzenlemeler uzunca bir süre toparlanamamıştır. Bu soruna Anayasa Mahkemesi’nin benimsediği yasakçı 
yaklaşım da eklenince Türkiye -medyada da sıkça anıldığı üzere- adeta bir “partiler mezarlığı” olmuştur. 

1980’li yıllarda partilerin eylemlerden ziyade, tüzük ve/veya programlarının Anayasaya aykırılığı nedeniyle 
açılan davaların ağırlıkta olduğu görülürken, 1990’larda ise partilerin eylemleriyle ilgili kapatma davalarının 
öne çıktığı görülmektedir (Öden, 2003: 52-54). Terör olaylarının artmasına paralel olarak parti tüzük ve 
programları ile eylemlerinin “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü” ilkesine aykırılığı nedeniyle 
siyasi partilere açılan kapatma davalarında da artış olmuştur.  

Bu dönemde devletin kendini koruma kaygısı kapatılan siyasi parti davalarına da yansımıştır. Bunlardan 
Türkiye Komünist Partisi ile Emek Partisi kapatma davalarında Anayasa Mahkemesi partilerin tüzük ve 
programlarının ülke için tehlike oluşturacağını, devletin de ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü korumasının en 
doğal hakkı olduğunu belirtmiştir (AYMKD, 28/2, 34/2).  Mahkeme, Sosyalist Parti, Halkın Emek Partisi, 
Demokrasi Partisi, Sosyalist Birlik Partisi, Özgürlük ve Demokrasi Partisi ve Halkın Demokrasi Partisi 
hakkında vermiş olduğu kararlarında da öncekilere benzer şekilde devletin ‘tek’, ülkenin ‘tüm’, ulusun ‘bir’ 
olduğunu, ulusal devletin tekil ve etnik ayrıcalıklarla tartışılamayacağını, insan hakları alanında sömürü 
yapılarak ve demokrasiyi yozlaştırmak suretiyle üstü kapalı bir şekilde ayrı ulus yoluyla ayrı bir devletin 
amaçlanamayacağını, bu yöndeki davranışların ifade özgürlüğü kapsamına dâhil edilemeyeceğini 
tekrarlamaktadır (AYMKD, 28/2, 29/2, 30/2, 30/2, 33/2, 39/2). 

Türkiye’de bölücülük gerekçesiyle kapatılan siyasi partilerde, Siyasi Partiler Kanununun 81. maddesindeki 
azınlık yaratılması yasağı en fazla dile getirilen hükümlerdendir. Anayasa Mahkemesi incelemiş olduğu 
davalarda, sözü edilen yasağı genel olarak devletin bölünmez bütünlüğü ilkesi içinde değerlendirmekte ve 
partilerin tüzük ve programlarında Türk ve Kürt olmak üzere iki ayrı ulustan söz edilmesini ve bu şekilde 
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yapılan ayrımın, ilgili partinin azınlık yaratma amacının açığa çıkması şeklinde değerlendirmektedir. Buna 
karşılık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, partilerin programlarında Kürt halkı, Kürt ulusu ve Kürt 
vatandaşları gibi ifadeler kullanmasını azınlık yaratma olarak yorumlamamakta ve bu gibi ibarelerle ilgili 
partilerin bölücülük yaptığı sonucuna ulaşmamaktadır. Türkiye Birleşik Komünist Partisi, Sosyalist Parti ve 
Özgürlük ve Demokrasi Partisi’nin davalarında Mahkeme şiddete başvurmadan diyalog yoluyla çözümler 
bulunabileceği ve bu çözümler can sıkan veya hoşa gitmeyen şeyler olsa da bunlara katlanılması gerektiğini 
belirtmiştir.     

1982 Anayasası dönemi ile 1995 mevzuat değişiklikleri öncesi dönemde “devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğüne aykırılık” gerekçesiyle kapatılan partilerden biri olan Türkiye Birleşik Komünist 
Partisi, açılmasından 10 gün sonra kapatılmasıyla dikkat çekmektedir. Partinin adında “komünist” 
sözcüğünün geçmesi ve parti tüzük ve programında ayrılıkçılığa, bölücülüğe destek verilmesi kapatma 
gerekçeleri olarak gösterilmiştir (E.S.1990/1, K.S. 1991/1, K.T.16.07.1991, RG 28.01.1992/ 21125). 
Sosyalist Parti hakkında ise parti tüzük ve programında yer alan ifadeler ile yayımlanan bildirileri ve parti 
yönetiminin almış olduğu kararlar ile açıklamalarının bölünmezlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle kapatma 
kararı verilmiştir (E.S.1991/2, K.S. 1992/1, K.T.10.07.1992, RG 25. 01.1992/ 21386). Bu dönemde  
“devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırılık” gerekçesiyle kapatılan diğer partiler; Özgürlük 
ve Demokrasi Partisi, Sosyalist Türkiye Partisi ve Sosyalist Birlik Partisi ve Diriliş Partisi’dir.  1995 
değişikliğinden önce 1994 yılında kapatılan bir diğer parti Demokrasi Partisidir. “Odak” kavramının somut 
olarak henüz mevzuatta yer almadığı bu dönem ile “odak” kavramının somutlaştığı dönemde Anayasa 
Mahkemesince görülen kapatma davaları arasında içtihat farklılığı olup olmadığının tespiti amacıyla aşağıda 
Demokrasi Partisi’nin kapatma davası incelenmektedir. 

1.1. Demokrasi Partisi (DEP) Davası 

Demokrasi Partisi, Halkın Emek Partisi’nin kapatılma davası sürerken kapatılma ihtimaline karşı kurulan 
yedek parti niteliğindedir. Halkın Emek Partisi’nin kapatılmasıyla birçok milletvekili Demokrasi Partisi’ne 
katılmıştır. Meclis daha sonra Leyla Zana, Ahmet Türk, Sırrı Sakık gibi milletvekillerinin 
dokunulmazlıklarını kaldırmış ve bazı milletvekilleri tutuklanmıştır. Demokrasi Partisi’nin kapatma davası 
sırasında bazı milletvekilleri istifa edip Halkın Demokrasi Partisi’ni (HADEP) kurmuştur. 2003 yılında 
kapatılan HADEP de daha sonra Halkların Demokratik Partisi (HDP) içerisinde yapılanmıştır. 

Demokrasi Partisi kapatma davasının konusu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Yaşar Kaya’nın Federal 
Almanya’nın Bonn kentinde yapmış olduğu konuşmalar ile Irak’ın Erbil kentindeki konuşmaları, ayrıca 
Parti’nin ‘Demokrasi Partisi’nin Barış Çağrısı’ başlıklı bildirisinin “milletin bölünmezliği” ilkesine aykırılığına 
dayandırılmaktadır. Parti’nin  Anayasaya ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasasının 78. maddesinde yer alan dil, 
ırk ve mezhep ayrımcılığı yapmak ve belli bir kişi, bölge, ırk isimleri kullanmak ile 81. maddenin (a) ve (b) 
bentlerinde belirtilen dil ve ırk farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri sürmek, başka kültür ve dilleri 
yaymak ve geliştirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti üzerinde azınlıkların olduğunu ileri sürmek hükümlerine 
aykırılık nedeniyle SPK’nın 101. maddesinin (b) fıkrasında yer alan eylemlerin odağı haline geldiği 
gerekçesiyle 1994 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştır (AYMK 30/2,  E.S. 1993/3, K.S. 
1994/2, K.T. 16.06.1994, RG. 30.06.1994). 

Almanya’da yapılan konuşmanın yanı sıra “Kürdistan Birlik Yürüşü”ne katılan kalabalığın PKK örgütünü 
temsil eden bayraklar taşıdığı, pankartlarda ‘Yaşasın Apo’, ‘Yaşasın Kürdistan’, ‘Liderimiz Abdullah Öcalan’, 
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‘Yaşasın PKK’ gibi yazı ve sloganların kullanıldığı tespit edilmiştir. Yaşar Kaya’nın Almanya’da yaptığı 
konuşmasında Kürdistan kelimesini kurmadan Kürt halkına hitap eden genel bir söylemi varken, Irak’taki 
konuşmasında Kürtçe konuştuğu ve dilinin daha sert olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca dava metninde, Yaşar 
Kaya’nın Irak’taki konuşmasında Kürdistan devleti kurulmasını isteyen ibarelerin varlığı, Şeyh Sait’e olan 
bağlılığını dile getirişi, ‘…bizler Marksist Türk, Arap ve Acem’in kölesi olmuşuz…’. ‘Kürdistan’nın bağımsızlığı 
ve kurtuluşu için kim ne yapmışsa biz hepsine saygı duyuyoruz, hepsi Kürdistan devleti için.’, ‘…Halkımız davası 
için, kurtuluş için kızını gelinini, oğlunu bize veriyor. Dağlarda günde 40-50 tanesi şehit düşüyor… Kürtler yemin 
etmişler. Yeminimiz ölümdür.’ gibi cümlelerine de yer verilmiştir.  

Davada kullanılan delillerden olan ‘Demokrasi Partisi’nin Barış Çağrısıdır’ adlı bildiride “çözümün barış 
olduğu ve ‘ulusal mutabakat’ ve ‘vatanın bölünmesi tehlikesi’ yalanlarıyla haklarımız ve özgürlükleriniz 
elimizden alınmaktadır” ibareleri yer almakta, “silahlar susmalı, PKK ve devlet ateşkes ilan etmeli” gibi 
cümlelere yer verilmekte, çözüm önerisi olarak da “devletin Kürt halkını tanıması gerektiği, dilini, kültürünü 
yaşamasına izin vermesi gerektiği” dile getirilmektedir.  

Cumhuriyet Başsavcısı dava sırasında, daha önceden kapatılan partilerle ilgili davalardan kesitler sunarak 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Türk Milliyetçiliği ideolojisinin egemen olduğunu ve bunun 
Anayasanın temelinde de var olan Atatürk Milliyetçiliğinin, ortak dil, kültür, tarihi benimseyen, ulusal bir 
bütünlüğü savunan bir devlet ideolojisi olduğunu vurgulamıştır. Kürt kökenli vatandaşların diğer etnik 
kökenli vatandaşlarla ‘ulus’ bütünlüğünü oluşturduğunu ve birbirleriyle kaynaşarak ‘Türk Ulusunu meydana 
getirdiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nde Lozan Antlaşması ve Türkiye ve Bulgaristan arasında yapılan Dostluk 
Antlaşması ile azınlık olarak kabul edilen etnik kökenlerin Rum, Ermeni, Musevi ve Bulgarlar olduğunu dile 
getirmiştir. 

Demokrasi Partisi’nin savunmasında ise, davada kullanılan delillerin hukuka aykırı olduğunu, hukuka aykırı 
şekilde toplandığını ve kullanıldığını ileri sürerek, usulüne uygun şekilde Irak ve Almanya Adalet Bakanlarıyla 
iletişime geçilmesini talep etmiştir. Ayrıca Demokrasi Partisi, iddianamenin demokratik sisteme uygun 
olmadığını ve Türkiye’nin imzaladığı uluslararası antlaşmalara göre hareket etmesi gerektiğini, bu nedenle de 
Kürtlerin azınlık olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmuş, Kürt halkına sorun değil çözüm olarak 
bakılması gerektiğini vurgulamıştır. 

Odak kavramının henüz çerçevelenmediği bu dönemde DEP’in kapatılması davasında partinin tüzük ve 
programı Anayasanın 69. maddesi gereğince denetimden geçmiş ve bu maddeye aykırı bulunmamıştır. Parti, 
tüzük ya da programında görülen bir hukuka aykırılıkla değil, genel başkanın konuşmaları ve dağıtılan bir 
bildiri ve eylemleri nedeniyle kapatılmıştır. 

2. 1995 ve 2001 Anayasa Değişiklikleri Sonrası Siyasi Partilerin “Devletin Ülkesi ve Milletiyle 
Bölünmez Bütünlüğü” İlkesine Aykırılık Gerekçesiyle Kapatılması 

1995 yılında çıkarılan 4121 sayılı Kanunla (23.07.1995, RG 26.07.1995, Sayı 22355) Anayasanın siyasi 
partilerle ilgili hükümlerinde siyasi parti özgürlükleri lehine önemli değişiklikler yapılmıştır.  Siyasi partilerin 
örgütlenme ve çalışmalarıyla ilgili yasaklar büyük ölçüde azaltılıp daraltılmıştır. 1982 Anayasasındaki siyasi 
partilere ilişkin yasaklardaki dağınıklık giderilmiştir. Ayrıca, Anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrasında 
belirtilen yasakların doğrudan doğruya parti tüzüğü veya programında ihlal edilmesi ile eylemler yoluyla ihlal 
edilmesi arasında bir ayrım yapılmıştır (Öden, 2003: 56). Parti tüzük ve programının parti yasaklarına aykırı 
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olması doğrudan kapatma nedeni olarak sayılırken, eylem dolayısıyla kapatma ancak Anayasa Mahkemesince 
partinin bu nitelikteki fiileri işlediğinin odak haline geldiğinin tespit edilmesi halinde mümkün sayılmıştır 
(Bulut, 2003: 549). Yeni düzenleme ile getirilen en köklü değişikliklerden biri ise “siyasi parti yasaklarının 
anayasa ile sınırlılığı” ilkesinin benimsenmesi olmuştur. 

1995 yılı değişiklikleriyle Anayasanın 69/1 maddesinin eski metninde yer alan ‘siyasal partiler, tüzük ve 
programları dışında faaliyette bulunamazlar, Anayasanın 14. maddesindeki sınırlamalar dışına çıkamazlar; 
çıkanlar temelli kapatılır’  şeklindeki kapsamlı yasak kaldırılmış, madde 68/4’deki yasaklar arasındaki ‘sınıf 
egemenliği’ yerine ‘sınıf diktatörlüğü’ kavramı esas alınmış, madde 68/7 yurt dışında örgütlenme ve faaliyet 
yasağı, kadın ve gençlik kolu gibi yan kuruluş yasağı, madde 69/2 yer alan dayanışma yasağı kaldırılmıştır. 
Ancak Anayasadan çıkarılan yasaklar Siyasi Partiler Kanunundaki varlıklarını bir süre daha devam ettirmiş, 
kanun ile Anayasa arasında uyuşmazlık 12.08.1999 tarihinde kabul edilen 4445 sayılı “Siyasi Partiler 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”a (R.G., 14.08.1999, Sayı 23786) kadar büyük ölçüde 
devam etmiştir.  

1995 Anayasa değişiklikleri sonrasında “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü” ilkesini ihlal 
ettikleri gerekçesiyle; Demokrasi ve Değişim Partisi, Emek Partisi, Demokratik Kitle Partisi kapatma 
davalarında sadece Anayasada bulunan hükümlerin uygulanması gerekirken Siyasi Partiler Kanunu 
hükümlerinin de Anayasa Mahkemesince kullanılmaya devam edildiği görülmektedir. Bu dönemde Anayasa 
Mahkemesinin Sosyalist Birlik Partisi ve Demokrasi ve Değişim Partisinin kapatılmasıyla ilgili davalardaki 
kararlarında ilk kez ‘yakın ve görülebilir tehlike’ kriterini kullanması da kayda değerdir (AYMKD, 33/2). 

Gerek konjonktür gerek AİHM’nin parti kapatma davalarıyla ilgili ard arda Türkiye’yi haksız bulan 
kararlarının etkisiyle siyasi parti özgürlükleri lehine işleyen süreç 2001 Anayasa değişiklikleriyle devam 
etmiştir.  2001 Anayasa değişiklikleri kendinden önceki mevzuat değişikliklerini geliştirerek daha çağdaş bir 
seviyeye taşımıştır. 2001 yılındaki en önemli değişiklik odak kavramının tanımlanıp ölçütlerinin belirlenmesi 
olmuştur. Anayasa’nın 69. maddesinin 6. fıkrasına göre “Bir siyasi partinin 68. maddenin 4. maddesi 
hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir 
odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesi'nce tespit edilmesi halinde karar verilir. 2001 yılında Anayasa’da 
yapılan değişiklikle (Kanun No: 4709, KT. 03.10.2001, R.G. 17.10.201-245556) 69. maddenin 6. fıkrasına 
bir partinin suç odağı haline gelmesinin tanımını yapan şu cümle eklenmiştir: ‘Bir siyasi parti bu nitelikteki 
fiiller, o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin Büyük Kongre veya Genel Başkan 
veya Merkez Karar veya Yönetim Organları veya TBMM’deki Grup Genel Kurulu veya Grup Yönetim Kurulunca 
zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde 
işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır.’ Bu ek cümleyle odak haline gelmekle ilgili 
sınırlar çizilmiş, odak olmanın tanımı daraltılarak Anayasa Mahkemesi’nin bu konudaki takdir yetkisi 
kısıtlanmak istenmiştir. 

Buna göre 69. maddenin 6. fıkrasında yer alan odak olmaya ilişkin düzenlemeler gereği bir partinin suç odağı 
olarak kabul edilebilmesi için yeter sayıda bir eylemler bütününde bulunması, yani yoğunluk koşulunu 
sağlaması, belli bir süreklilik çerçevesinde ve belli bir zaman periyodu içerisinde bu eylemleri tekrarlaması 
(kararlılık) (Hakyemez, 2002: 558), partinin genel merkez yetkili kurullarının da eylemlerde yer almasıyla 
partinin genelinin bu eylemi onaylamış olması, yani benimsemesi gerekmektedir.  
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Yapılan düzenlemelerle odak olma ölçütüne kısmen açıklık getirildiği söylenebilse de odaklaşma olgusunun 
tespitinde kullanılan fiillerin kesinleşmiş yargısal mahkumiyet kararlarına dayandırılması gerekliliğinin net bir 
şekilde kanun kapsamında düzenlenmemesi bir eksiklik olarak kabul edilebilir. Zira böyle bir düzenleme 
yapılması partilere ilişkin daha güvenceli bir sistemin oluşmasını sağlayacaktır. Kısacası, yeni düzenleme iç 
hukuk açısından önemli bir iyileştirme olsa da halen Avrupa İnsan Hakları Hukuku ile gerekli bütünleşmeyi 
sağlayabilmiş değildir (Abdülhakimoğulları, 2006: 138).  

Anayasa Mahkemesi’nin temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre, siyasi partinin devlet 
yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebileceği düzenlemesi de yine bu dönemde 
getirilmiş önemli bir yeniliktir.  Artık kapatma yaptırımı dışında tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak devlet 
yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakma kararı verilebilecektir (AY, 69/7). Nitekim Anayasa 
Mahkemesi bu türdeki bir yaptırıma ilk kez Adalet ve Kalkınma Partisi kapatma davasında hükmetmiştir. 

2001 Anayasa değişikliği sonrasında “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü”ne aykırılık 
gerekçesiyle 2003 yılında kapatılan Halkın Demokrasi Partisi (HADEP), partinin kongresinde PKK 
bayrakları ve Öcalan posterleri açılması ve Türk bayrağının indirilmesi sebebiyle PKK’ye yardım ve yataklık 
ettiği ve yasadışı eylemlerin odağı haline geldiği gerekçesiyle Anayasanın 68. ve 69. maddelerine göre ülkenin 
ve milletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiğinin tespiti ve 2820 sayılı Siyasi 
Partiler Kanununun 101. ve 103. maddelerinde belirtilen herhangi bir sınıf ve zümre diktatörlüğünü 
benimseme yasağına aykırılık gerekçesiyle kapatılmıştır. Ayrıca kurucu üyelerinin bazılarını 5 yıl süreyle başka 
bir partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamayacaklarına karar verilmiştir (E.S.1999/1, K.S. 
2003/1, K.T.  13.03.2003, RG 19.07.2003, 25173). Bölücülük gerekçesiyle 2009 yılında kapatılan 
Demokratik Toplum Partisi ise günümüze dek bu gerekçe ile kapatılan son parti olması nedeniyle incelemeye 
değerdir. 

2.1. Demokratik Toplum Partisi Davası 

Demokratik Toplum Partisi kapatma davası “siyasi parti yasaklarının anayasa ile sınırlılığı” ilkesinin ve “odak” 
kriterinin yürürlükte olduğu  dönemde karara bağlanmıştır. Partinin kapatılma gerekçesi devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhine eylemlerin odağı haline gelmesidir. Ayrıca 221 parti üyesine 5 yıl 
siyaset yasağı istenmiştir. İddianamede Parti’nin Abdullah Öcalan’dan talimat alması, bazı parti üyelerinin 
terörist cenazelerine katılması ve bazı parti üyelerinin terör örgütü kampında eğitim almaları da yer almıştır. 

Abdullah Öcalan’ın avukatlar vasıtasıyla Parti ile iletişim kurduğu hakkındaki iddia, yazışmaların içeriği ile 
birlikte Mahkeme’ye sunulmuştur. Buna göre Abdullah Öcalan’ın o dönemde kapatılacak olan Halkın 
Demokrasi Partisi’nin (HADEP)  yerine bu partinin kurulması gerektiği, partinin isminin ne olacağı ve 
partinin işleyişi ve neler yapılması gerektiği hakkındaki yazışmalarına ilişkin ayrıntılı deliller Mahkeme’ye 
sunulmuştur. Yazışmalarda Abdullah Öcalan’ın partiyi kontrol ettiği ve direktifler verdiği, parti ile temas 
içinde olduğu belirgindir. Ayrıca eski Demokratik Halk Partisi (DEHAP) üyesi Hikmet Fidan’ın yeni partiye 
üye olmak istememesi üzerine Diyarbakır’da terör örgütleri tarafından öldürülmesi ardından hiçbir 
Demokratik Toplum Partisi üyesinin cenazesine gitmemesi de deliller içinde sunulmuştur. 

Demokratik Toplum Partisi’nin Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak’ın Memu-Zin Kültür Merkezinde 
yaptığı konuşmada Öcalan’ın hapiste yatmasını adil bulmadığına ilişkin konuşmaları, ayrıca Cizre İlçe 
merkezinde askeri aracın silahla taranması hakkında yargılanma kararı, Öcalan’ın Kenya’dan Türkiye’ye 
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getirilişi sırasında Demokratik Toplum Partisi Diyarbakır İl yönetimi tarafından organize edilen protesto 
amaçlı gösterilerde ‘Dişe diş, kana kan seninleyiz Öcalan’, ‘Hepimiz Aponun fedaisiyiz’ gibi sloganların 
atılmasına izin verilmesi, il başkanı Bedri Fırat’ın terör örgütü propagandası niteliğindeki eylemleri, 
Demokratik Toplum Partisi Malatya il teşkilatının terörist başını öven basın bildirisi, çeşitli yerlerde 
kampların oluşturulması, Kürdistan şeklinde havuzların yapılması, şiddet içerikli eylemlere milletvekillerinin 
katılması şeklinde toplam 141 tane eylem ve söylem Mahkeme’ye sunulmuştur. Bu eylem ve söylemlerin 
sürekliliği, yoğunluğu ve milletvekillerinin çoğu ve genel başkanın ve merkez örgütün de bunlara dâhil 
olduğu, dolayısıyla odak kriterine uygunluğu saptanmıştır. Ayrıca parti mensuplarının eylemlerinin 
propaganda boyutlarını aşarak şiddet eylemlerine dönüştüğü, terör örgütü bildirilerinin halka dağıtıldığı, 
talimatlara uymayanların tehdit edildiği, terör örgütüne eleman kazandırıp kırsala götürmek ve terör 
örgütünün ihtiyaçları için para toplamak gibi iddialar da dava metninde yer almıştır.  

Demokratik Toplum Partisi savunmasında partinin tüzüğünü açıklamış ve AB’ye tam üye olmuş bir 
Türkiye’yi hedeflediklerini ve demokratikleşme sürecinde Türkiye’nin muhalif görüşlere ve partilere yer 
vermesi gerektiğini belirtmiş, şiddete başvurma ve şiddeti destekleme konusundaki değerlendirmeleri 
reddetmiş ve şiddete karşı olduklarını belirtmiştir. İddianamede “şiddet” kavramının geniş bir şekilde ele 
alındığını, oysa hukuk düzeyinde açık söylem ve eylemlerin geçerli olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca tüzük ve 
programında Anayasa’ya ve kanunlara aykırılık bulunmadığını ve Türkiye devletini tehlikeye atacak hiçbir 
somut eylemi olmadığını savunmuştur. Cumhuriyet Başsavcısının iddianamesinin hukuk dışı olduğu ve siyasi 
bir anlayışa dayandığını iddia etmiştir. Savunmada ayrıca Abdullah Öcalan ile bağları olan milletvekillerinin 
partide azınlık olduğu dile getirilmektedir.  

Parti binalarında yapılan aramalarda toplam 15 adet yayın, eşya ve belgeler ile partinin PKK terör örgütü ile 
arasında bağlantı ortaya konmuştur. Ayrıca parti üyesi 31 kişinin Anayasaya aykırı eylemlerinin varlığı da 
tespit edilmiştir (RG, Sayı 27449) 

Dava sonucunda Demokratik Toplum Partisi’nin, eylemleri yanı sıra terör örgütüyle olan bağlantıları da 
değerlendirildiğinde devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğüne aykırı nitelikteki fiillerin işlendiğinin 
bir odak haline geldiği anlaşıldığından, Anayasanın 68. ve 69. maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler 
Kanununun 101. ve 103. maddeleri gereğince kapatılmasına, beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına 
neden olan kurucu dâhil üyelerinden 39 kişinin Anayasanın madde 69/9 gereğince kararın Resmi Gazetede 
yayınlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi 
olamayacaklarına, ayrıca Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk’un milletvekilliklerinin Anayasanın 84. maddesinin 
son fıkrası gereğince sona ermesine, parti tüzel kişiliğinin sora ermesine, mallarının 2820 sayılı Siyasi Partiler 
Kanunu’nun 107. maddesi gereğince Hazineye verilmesine, 2009 yılında oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Sonuç 

Demokrasilerde siyasi parti özgürlüğünün esas, sınırlamalarının istisna olması gerektiği üzerinde uzlaşı olan 
bir görüştür. Söz konusu sınırlama ve yasakların neler olacağı ise ülkenin tarihi, siyasal kültürü, toplumsal 
yapısı ülkeye hâkim ideoloji, yönetim biçimi gibi çeşitli bileşenler sonucu değişiklikler göstermektedir. 
Türkiye parti kapatma ile ilgili AİHM’ye en çok dava açılan ülke olarak yasakçı yaklaşımıyla dikkat 
çekmektedir. Türkiye’de sonuncusu 2016 yılında olmak üzere günümüze dek otuzdan fazla siyasi partinin 
kapatıldığı görülmektedir. Bunların yaklaşık yarısı “devletin ülke ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne 
aykırılık” gerekçesiyle kapatılmıştır. Bu noktada, Türkiye’de parti kapatma yaptırımına bu kadar sık 
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başvurulmasının mevzuattan mı kaynaklandığı yoksa Türkiye’deki partilerin demokratik sistemin işleyişine 
aykırı davranışlara daha mı sık başvurduğu sorusu akla gelmektedir.  

Devletin ülke ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine aykırılık gerekçesiyle kapatılan partilerin bazılarının 
terör örgütleriyle aralarına mesafe koyma konusunda yeterli hassasiyeti göstermedikleri görülmekle birlikte, 
Türkiye’deki siyasi parti yasaklarına ilişkin mevzuatın ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarının da demokratik 
standartlar ile; bilhassa da Avrupa İnsan Hakları Hukuku ile uyumlu olduğunu söylemek mümkün değildir.  
AİHM siyasi partilerin kapatılması için sadece ileri sürülen fikir ve görüşlere bakılmasının yeterli olmadığını, 
bunların şiddeti esas alan bir niteliğe bürünmedikçe ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmesi gerektiğini 
savunarak liberal bir yaklaşım benimserken, konuya ilişkin Türk mevzuatı ve Anayasa Mahkemesi içtihatları 
açıkça militan demokrasi anlayışını sergilemektedir. Geçmişten günümüze çeşitli savaşlar, darbeler ve çok 
sayıda terör olayları atlatmış olan Türkiye’de toprak ve ulus bütünlüğüne olan hassasiyetin yüksek oluşu, 
mevzuata siyasi partilere karşı yasaklayıcı ve müdahaleci bir yaklaşımın hâkim olması olarak yansımıştır. 
Ancak günümüze yaklaştıkça gerek AİHM’nin kararları gerekse de ulusal konjonktürün etkisiyle siyasi parti 
yasaklarına ilişkin mevzuatta önemli iyileştirmeler yapılmıştır. Özellikle de 1995 mevzuat değişiklikleri ve 
2001 yılında ölçütleri belirlenen odak kavramı sonrasında açılan parti kapatma davalarından görüldüğü 
kadarıyla Anayasa Mahkemesi’nin de geçmişe nazaran daha özgürlükçü bir yaklaşıma büründüğünü söylemek 
mümkündür. Zira Mahkeme, örneğin Hak ve Özgürlükler Partisi ve Türkiye Sosyalist İşçi Partisi hakkındaki 
davalarda odak kriterlerinden olan yoğunluk, kararlılık ve benimseme gibi koşulların gerçekleşmediğini tespit 
ederek ilgili partiler hakkında kapatma kararı vermemiştir. Ayrıca 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunun 
Anayasaya aykırı hale gelen bazı hükümleri de yine Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Ancak bu olumlu 
diyebileceğimiz gelişmeler sadece mevzuatın ya da Anayasa Mahkemesi’nin daha özgürlükçü bir yaklaşıma 
bürünmesi ile açıklanamaz. Zira konjonktüre bağlı olarak parti kapatma davalarının sayısında da azalma 
görülmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki siyasi partilere ilişkin güvencelerin konjonktürün değişmesi ya da 
iktidarın el değiştirmesi durumunda alaşağı edilememesi gerekir. Bu da ancak siyasi parti hak ve özgürlükleri 
alanında gerçek bir kurumsallaşma ile sağlanabilir. Ancak Türkiye henüz bu düzeyde bir kurumsallaşma 
noktasından oldukça uzaktır.   Bu noktada siyasi partilere ilişkin yasaklar ve bu yasaklara uymamaları halinde 
uygulanacak yaptırımlara ilişkin mevzuatın Avrupa standartlarına yükseltilmesi yanında, Anayasa 
Mahkemesi’nin de içtihadını AİHM ile uyumlu hale getirilmesi gerektiği söylenebilir. 
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16 
PRINCIPLES PREVAILING IN TURKISH PUBLIC 
PROCUREMENT LAW IN THE LIGHT OF RULINGS OF 
THE COUNCIL OF STATE 
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HUKUKUNA EGEMEN OLAN İLKELER 
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Abstract 

A public procurement system, based on transparency, efficiency and competition that serves economy by building free market and 
confidence, while helping realization of rule of law by ensuring all operations of Administration be done per public welfare and 
principle of equal treatment, is one of the most important indicators demonstrating the economic and legal development level of a 
country.  This system, which is very important in terms of economy and law, was established in our country with Public 
Procurement Law, No. 4734, by following the example of European Union legislation.  The principles prevailing in our Public 
Procurement Law are stated in Article 5 of the said Law, named “Basic Principles” so that the judicial precedents that have been 
implemented by Council of State while reviewing the procurement transactions became comprehensively codified. Applying these 
abstract principles to a case; in other words, applying abstract principles to an actual case by legal interpretation and thereby 
defining the meaning of principles is mostly carried out by the Council of State which does the judicial review of the proceedings 
of government authorities and Public Procurement AuthorityIt can be said that the Council of State has abstained from a solid 
formalism in reviewing the compatibility of procurement proceedings to the principles prevailing in Public Procurement Law 
and, has assessed the violation of the detailed and complex process rules of public procurement law by considering whether there is 
any violation of objectives of the principles in the actual case. 

Key Words: Procurement, Principles, Council of State  

1.Giriş 

nayasa’nın 48. maddesinin ikinci fıkrasında Devletin, “özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve 
sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri” alacağı 
öngörülmüş; 167. maddesinin birinci fıkrasında da, "Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet 

piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır." hükmüne yer verilmiştir.  

Geniş anlamıyla Devletin, liberal ekonomik politikalara rağmen halen ekonomik hayatın içinde önemli bir rol 
oynadığı; bu rolün de ağırlıklı olarak kamu ihaleleri yoluyla gerçekleştirildiği gözönünde bulundurulduğunda, 
piyasanın yukarıda anılan anayasal düzenlemelerde öngörüldüğü gibi, güvenlik ve kararlılık içinde, sağlıklı ve 
düzenli işleyebilmesi için kamu ihalelerinin düzenlenmesi, Anayasa Mahkemesi’ne göre, “hem idareyi hem de 
ihale yüklenicisini korumak amacıyla… Devletin görevleri kapsamında” bulunmaktadır (AYM, 08.12.2015, E. 
2014/87, K.  2015/112, RG 28.01.2016, S. 29607). 

A 
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Yürürlükteki hukuk bakımından ele alındığında, Devlet bu görevini genel ihale kanunları olarak ifade 
edebileceğimiz kamunun gelir getirici işlemlerine uygulanan 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu ve kamu alımlarını kapsayan 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (D. 13. D., 
17.04.2013, E. 2012/2994, K. 2013/1113, DD, S. 134, s. 354: “Belediye tarafından yapılan uyuşmazlık 
konusu ihale kapsamında belediye otobüslerinin elde edeceği taşıma bedelinin de aktarılacağı havuzdan yükleniciye 
ödeme yapılacak oluşu; havuzda biriken paraların Belediye'nin kullanımında olan bir kaynak niteliğinde olması; 
ihale kapsamında yapılacak sistemin kurulması ve işletilmesi aşamasında aksaklıklar olması durumunda ihale 
bedelinin Belediye bütçesinden karşılanacağı ve ihale kapsamında yüklenici tarafından idareye belirli bir paranın 
ödenmesi yerine yüklenicinin kendisine ihale bedelinin ödeneceği hususları dikkate alındığında, uyuşmazlık konusu 
ihalenin 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılması gerekirken, ihalenin 2886 sayılı Kanun'a tabi olarak 
yapılmasında hukuka uygunluk bulunmadığından, dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmesi gerekirken 
davanın reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk görülmemiştir.”.) ile bu Kanunlar kapsamında 
bulunmayan işler için öngörülen diğer özel ihale kanunları ve ihale düzenlemeleri ile gerçekleştirmektedir 
(Örneğin 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun; 5903 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri 
ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun; 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji 
Satışına İlişkin Kanun; 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, 
Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun gibi yasal düzenlemeler veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin “b” bendi 
kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılacak ihalelere ilişkin esasları düzenleyen 17.07.2017 tarihli ve 2017/10605 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı).  

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, genel gerekçesinde de belirtildiği üzere, “8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap veremediği, uygulamada ortaya çıkan 
aksaklıkları gidermede yetersiz kaldığı, bütün kamu kurumlarını kapsamadığı, Avrupa Birliği ve uluslararası ihale 
uygulamalarına paralellik göstermediği görüldüğünden, kamu ihaleleri ile ilgili geniş kapsamlı yeni bir kanun 
hazırlanmasına ihtiyaç duyul[duğu]” için çıkarılmış; böylece Avrupa Birliği Hukukunun önemli bir ağırlığını 
oluşturan kamu ihale hukuku alanında Birlik ile uyum sağlanması amaçlanmıştır. 

Gerçekten de Avrupa Birliği üyesi ülkelerin kamu ihale hukuku sistemleri büyük ölçüde Avrupa Birliği 
mevzuatının doğrudan iç hukuka geçirilmesinden ibaret olup; kamu ihalelerine uygulanacak kuralların Birlik 
düzeyinde belirlenmesiyle, esas itibariyle ekonomik bir örgütlenme olan Avrupa Birliği ekonomisi içinde 
önemli bir yer tutan kamusal kaynak kullanılan ekonomik işlemlerin serbest katılım, eşit muamele ve 
saydamlık ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi ve böylece ekonomik kamu düzenin sağlanması 
amaçlanmıştır (WALINE, 2016, pp. 472, 474, 493, 494; SEILLER, 2016, p. 211; DEBBASCH & COLIN, 
2007, p. 456).  

Avrupa Birliği mevzuatına uyum amacıyla çıkarılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesinde, bu 
amaca uygun olarak kamu ihalelerinin adil ve rasyonel bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan ilkeler 
öngörülmüştür. Maddedeki sıralamasına uygun bir biçimde belirtmek gerekirse, saydamlık, rekabet, eşit 
muamele, güvenilir, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması, 
kaynakların verimli kullanılması, birleştirilemezlik, bölünemezlik, temel usullerin önceliği, ödeneği 
bulunmayan bir iş için ihaleye çıkılmaması, ÇED olumlu belgesi alma zorunluluğu olarak on üç ilkeden 
oluşan bu temel ilkeler, 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında yer alan tüm kuralların uygulanmasında ve 



VOLUME 24 CURRENT DEBATES IN IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  RREELLAATTIIOONNSS  &&  LLAAWW  
Övgü Kalkan Küçüksolak & Abdullah Muhsin Yıldız	

	

	 207 

yorumlanmasında gözönünde bulundurulacak (UZ, 2005, s. 157) olan Kanun’un amacını, felsefesini ve 
ruhunu (NALÇAKAR, 2009, s. 85) yansıtmaktadır.   

Danıştay ve Sayıştay içtihatları gereğince 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan kamu ihalelerinin de 
kamu yararına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için uyulması gereken bu ilkelerden bir kısmı aynı anda 
dürüstlük ve rasyonellik gibi birden çok amaca hizmet edebilmekle beraber, ağır basan fonksiyonları 
bakımından değerlendirildiğinde, “ihaleye çıkılmasının ön koşulu niteliğindeki ilkeler” (I), “ihalede 
dürüstlüğü korumaya yönelik ilkeler” (II), “ihale konusu işi korumaya yönelik ilkeler” (III) ve “ekonomik 
kamu düzenini korumaya yönelik ilkeler” (IV) başlıkları altında ele alınabilir.  

I. İhaleye Çıkılmasının Ön Koşulu Niteliğindeki İlkeler 

“Ödeneği bulunmayan bir iş için ihaleye çıkılmaması” (A) ve “ÇED olumlu belgesi alınması” (B) idarenin 
herhangi bir ihaleye çıkılabilmesi için ön koşul niteliğindeki ilkeler olup; bu ilkelerin gerçekleşmemesi 
durumunda ihale düzenlenmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır.  

A. Ödeneği Bulunmayan Bir İş İçin İhaleye Çıkılmaması 

4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinin beşinci fıkrasında ödeneği bulunmayan bir iş için ihaleye çıkılmayacağı 
öngörülmüş; böylece maddenin gerekçesinde belirtildiği üzere, “ödeneği bulunmayan işlerin ihalesinin 
yapılması uygulamada pek çok ihtilafa neden olduğundan”, idarelerin ihale tamamlanıp sözleşme imzalandıktan 
sonra olası ödeme zorluklarından kaynaklanan uyuşmazlıkların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.  

Ancak Kanun’da sonradan yapılan bir değişiklikle Kanun’un 68. maddesine (c) fıkrası olarak eklenen 
hükümle, “2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki projelerde” bu ilke aranmaksızın, başka bir deyişle 
ödenek bulunmasa da ihaleye çıkılabileceği öngörülmüştür (4964 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun’un 39. maddesi, RG 15.08.2003, S. 25200).  

Birden fazla yılı kapsayan yatırım projelerinde ise, bütçenin yıllık olması esasına uygun olarak ödeneğin 
tamamının başlangıçta ayrılması beklenmemiş; Kanun’un 62. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, söz 
konusu projeler için yıllar itibariyle bütçede ayrılması gereken ödeneklerin programlanmış olması ve ilk yıl 
için proje maliyetinin en az %10’unun ayrılmış olması yeterli kabul edilmiştir. Ancak “merkezî yönetim bütçe 
kanununda belirlenen stratejik öneme sahip yatırımlar veya projeler” bakımından ilk yıl için öngörülen en az 
%10’luk ödenek koşulu uygulanmayacaktır.  

Ödeneği olmayan bir iş için ihaleye çıkılmaması için öncelikle ödeneğin tespit edilebilmesi gerekmektedir. 
İhalenin gerçek maliyetinin ihale tamamlandıktan, yani belli bir teklif sahibi üzerinde ihale bırakıldıktan 
sonra anlaşılacağı açık olup, başlangıçta ayrılacak ödeneğin ihalenin gerçek maliyetine göre tespit edilebilmesi 
hukuken ve fiilen mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenledir ki kanunkoyucu “yaklaşık maliyet” 
müessesesini öngörmüş; başlangıçta ayrılacak ödeneğin, Kanun’un 9. maddesinde düzenlenen ve “her türlü 
fiyat araştırması yapılarak” belirlenen yaklaşık maliyete göre hesaplanması usulü benimsenmiştir.  

Danıştay’a göre de, “İhale süreci devam ederken idare bütçesinde meydana gelebilecek değişimlerden etkilenmemek 
amacıyla ayrılan ödenek, yaklaşık maliyet dikkate alınarak ayrılmalıdır.”. Ancak, “Yeterli ödeneği bulunan bir 
işin ihalesinde idarenin alacak-borç dengesine yönelik değişimlerin ihalenin iptali için geçerli sebep oluşturmaması 
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gerekir. Aksi halde idari istikrar ilkesine aykırılık oluşacağı gibi, kamu hizmetinin yürütümünde de aksaklıklar 
ortaya çıkması riski doğar.”. Bu nedenledir ki, yeterli ödenek ayrılmış olduğu halde, “kamu alacaklarının yeteri 
kadar tahsil edilememiş olması ve bu tarih itibariyle borçlu durumda” olunması, Danıştay tarafından bir hastane 
tarafından yapılan ihalenin ihale yetkilisince iptali için hukuka uygun bir gerekçe olarak kabul edilmemiştir 
(D. 13 D., 13.09.2011, E. 2008/678, K. 2011/3674, DD, s. 128, s. 340).  

İhaleye çıkılmadan önce ayrılacak ödenek yaklaşık maliyet esas alınarak belirlendiğine göre, yaklaşık maliyet 
müessesesinin amaca uygun olarak işleyebilmesi için, ihalenin nihayetinde yaklaşık maliyetin üzerinde teklif 
veren bir istekli üzerinde bırakılmaması; başka bir deyişle başlangıçta ayrılan ödeneğin ihale sonucunda 
yetersiz hale gelmemesi gerekmektedir.  

Gerçekten de kural yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilmemesi olmakla beraber, Kamu İhale 
Genel Tebliği’nin 16.3.1. maddesinde tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumunda, idarece 
yaklaşık maliyet hesaplamasının, hesaplamada değerlendirilmeyen herhangi bir husus bulunup bulunmadığı 
ve güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığı yönlerinden sorgulanması ve tekliflerin piyasa rayiç fiyatlarını 
yansıtıp yansıtmadığının değerlendirilmesi; bu sorgulama ve değerlendirme sonucunda teklif fiyatlarının 
uygun bulunması halinde, “idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek 
aktarımının mümkün olması” koşullarıyla, idarenin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunan ekonomik açıdan en 
avantajlı teklifi veren istekli üzerinde ihaleyi bırakmak konusunda takdir yetkisi bulunduğu öngörülmüştür.  

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda anılan düzenlemesi uyarınca, idarenin yaklaşık maliyetin üzerinde 
teklif sunan bir istekli üzerinde ihaleyi bırakma konusundaki takdir yetkisi, Tebliğ’de belirtildiği üzere, 
“idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması”na bağlı 
tutulmuş; böylece yaklaşık maliyete göre ayrılan ödeneğin yetersiz kalmaması ve “ödeneği bulunmayan bir iş 
için ihaleye çıkılmaması” ilkesiyle ulaşılmak istenen ödemeye ilişkin uyuşmazlıkların önlenmesi amacı 
sağlanmıştır. Danıştay da, yaklaşık maliyetin üzerinde teklif sunan bir istekli üzerinde bırakılan ihalenin, 
ihaleye ilişkin yeterli ödeneğin bulunmaması sebebiyle iptal edilmesinin hukuka uygun olduğuna 
hükmetmiştir (D. 13. D., 08.11.2010, E. 2010/2347, K. 2010/7742, ZORBA, 2016, s. 9).  

Kamu-özel ortaklığı modeli ile hastane yapımı ve işletilmesini öngören 3359 sayılı Kanun’un mülga Ek 7. 
maddesi kapsamında yapılan ihaleye ilişkin bir kararında ise Yüksek İdare Yargıcı yüklenicinin, ihale konusu 
sağlık tesisinin yenileme veya yapım işlerine ait yatırım tutarı ile hizmetlerin verilmesi için gerekli tüm 
finansmanı sağlamakla yükümlü olduğuna dair Yönetmelik hükmüne dayanarak, “idare tarafından ihale için 
bir ödenek ayrılması söz konusu olmadığından, 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen «Ödeneği 
bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.» kuralının dava konusu ihale için kıyasen uygulanmasına olanak 
bulunma[dığına]” hükmetmiştir (D. 13. D., 16.05.2014, E. 2011/3392, K. 2013/3593). Oysaki yenileme-
yapım süreci tamamlandıktan sonra idarenin yükleniciye kira bedeli ödemesi gerektiği açık olup, idarenin 
ödeneğe ihtiyacı olmadığı gerekçesiyle “ödeneği olmayan bir iş için ihaleye çıkılamayacağı” ilkesinin 
uygulanamayacağını ileri sürmek hukuken mümkün gözükmemektedir.  

B. ÇED Olumlu Belgesi Alınması  

4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması 
zorunludur.”. Söz konusu hükmün gerekçesine göre, “Çevreye verebileceği muhtemel zararların 
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değerlendirilmesinin gerekli olması nedeniyle ilgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu 
belgesi alınması zorunluluğu bulunan işler için, işletime alınmayacak ve gereksiz harcamalara neden olacak 
yatırımlara girişilmemesi amacıyla, bu belge olmadan ihaleye çıkılamayacağı öngörülmüştür.”. Gerçekten de 
nihayetinde ÇED olumlu belgesi alınamadığı için gerçekleştirilemeyecek bir iş için, ihaleye çıkılarak gerek 
idare gerek istekliler bakımından para ve zaman kaybına yol açılmaması amacıyla, ÇED olumlu belgesinin 
ihaleye çıkılmadan önce alınması ilkesi benimsenmiştir.  

Ancak ÇED raporunun hazırlanmasının son derece masraflı bir süreç olması, raporun hazırlanması için 
projenin tüm ayrıntılarıyla tamamlanmış olmasının gerekmesi gibi sebeplerle bu ilkenin hayata geçirilmesinde 
uygulamada sıkıntılar yaşanmakta; idareler genellikle Kanun’un yukarıda açıklanan düzenlemesine aykırı 
olarak ÇED olumlu belgesi alınmasını ihale üzerinde kalan istekliye bırakmaktadır. Kamu İhale Kurulu bu 
gibi durumlarda “ihaleye çıkılmadan önce ÇED olumlu belgesi alınması” ilkesine uygun bulunmayan ihaleyi 
iptal etmektedir. Bu kapsamda, örneğin “ihale konusu Tüvenan Taşkömürlerinin Yıkanması (Lavvar Tesisi) 
işinin ÇED olumlu belgesi alınması gereken işlerden olduğu, bu nedenle ihaleden önce ÇED belgesinin alınmış 
olması gerektiği anlaşıldığından, idarece Teknik Şartname‘nin 23.2’nci maddesinde yer alan bu yükümlülüğün 
yükleniciye ait olduğu yönündeki düzenlenmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun «Temel İlkeler» başlıklı 
5’inci maddesinde yer alan «İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme  (ÇED) raporu gerekli olan 
işlerde ihaleye çıkabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur…» hükmüne açık aykırılık 
taşıdığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” (KİK, 23.07.2014, 2014/UH.I-2697, 
www.ihale.gov.tr).  

4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesi ile “ihaleye çıkılmadan önce ÇED 
olumlu belgesi alınması” ilkesine bir istisna getirilmiş ve “doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım 
işlerinde ÇED raporu aranma[yacağı]” öngörülmüştür. Kanun’un ilk halinde “olağanüstü haller ve deprem 
durumları” için öngörülen bu istisna, daha açık bir şekilde doğal afetler ve yapım işleri ile sınırlandırılmıştır.  

II. İhalede Dürüstlüğü Korumaya Yönelik İlkeler   

Temel usullerin önceliği (A), saydamlık (B), gizlilik (C), güvenilirlik (D), kamuoyu denetimi (E), ağır basan 
fonksiyonları bakımından ele alındığında ihalede dürüstlüğü sağlamaya yönelik ilkelerdir.  

A. Temel Usullerin Önceliği  

4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, “Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale 
usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde 
kullanılabilir.”. Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü, ihalede dürüstlüğün sağlanması 
bakımından daha güvenceli usuller olduğu için bu usuller temel usuller olarak kabul edilmiş ve bunların 
dışındaki ihale usullerinin (pazarlık usulünün) istisnai olarak ancak Kanun’da sınırlı sayma yoluyla öngörülen 
hallerde uygulanabilmeleri kabul edilmiştir. 

Kanun’un yürürlükteki haline göre, açık ve belli istekliler arasında ihale usulü, yani temel usuller hariç tek bir 
ihale usulü bulunmaktadır ki, o da pazarlık usulüdür. Ancak yukarıda anılan 5. madde düzenlemesinde “diğer 
ihale usulü”nden değil de “diğer ihale usulleri”nden bahsedilmesinin sebebi Kanun’un 18. maddesinin ilk 
halinde “doğrudan temin usulü”nün de (d) bendi ile bir ihale usulü olarak öngörülmüş olmasıdır. Ancak bu 
bent daha sonra kaldırılarak (4964 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12. 
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maddesi, RG 15.08.2003, S. 25200), Kanun’un 22. maddesinde düzenlenen doğrudan temin usulü ihale 
dışında bir alım yöntemi haline getirilmiştir. Gerçekten de bir iş için istekliler arasında bir yarış yapılması 
anlamına gelen ihale kavramıyla anlam olarak hiçbir ilgisi bulunmayan dorudan teminin bir ihale usulü olarak 
kabul edilebilmesi mümkün gözükmemektedir.  

“Temel usullerin önceliği” ilkesi uyarınca idare ihale usulünü belirleme konusunda mutlak bir takdir yetkisine 
sahip bulunmamakta, kural olarak temel usulleri uygulamak zorunda olup, ancak Kanun’un 21. maddesinde 
düzenlenen pazarlık usulünün uygulanabileceği sınırlı sayıdaki durumdan birinin varlığı halinde pazarlık 
usulüne başvurabilmektedir. Bunun sebebi Danıştay kararlarında da belirtildiği gibi, temel usullerin “pazarlık 
usulüne göre daha objektif nitelikte” bulunmalarıdır. Danıştay’a göre, “pazarlık usulünde, bir veya birden 
istekliden şekle bağlı olmaksızın teklif alınabilmekte, şartname düzenlenmesi, geçici teminat alınması ve ilan 
yapılması zorunluluğu bulunmaksızın ihale yapılabilmekte, rekabet ilkesi dikkate alınmayabilmektedir.” (D. 13. 
D., 19.02.2011, E. 2008/11679, K. 2011/117; D. 13. D, 02.03.2011, E. 2009/1028, K. 2011/858, DD, S. 
127, s. 430). 

Ancak Anayasa Mahkemesi pazarlık usulünün uygulanabileceği yeni haller öngören yasal düzenlemelerin 
Anayasa’ya uygunluğunu denetlerken, tıpkı belli işleri 4734 sayılı Kanun kapsamı dışına çıkaran yasal 
düzenlemelerine ilişkin içtihadında (AYM, 31.01.2013, E. 2011/45, K. 2013/24, RG 13.01.2015, S. 29235; 
AYM, 06.02.2013, E. 2011/123, K. 2013/26, RG 31.12.2013, S. 28868; AYM, 18.06.2013, E. 2012/18, K. 
2013/80, RG 28.12.2013, S. 28865; AYM, 13.01.2016, E. 2015/60, K. 2016/2, RG 27.01.2016, S. 29606, 
§ 8; AYM 28.12.2017, E. 2016/150, K. 2017/179, RG 15.02.2018, S. 30333, § 71, 158) olduğu gibi 
yasakoyucuya geniş bir takdir yetkisi alanı tanımakta, örneğin “Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı 
durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde, planlama ya da altyapı hizmetleri yetersiz olan 
veya imar mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan yahut yapı ya da altyapısı hasarlı olan alanların riskli alan olarak 
ilan edildiği durumlarda işin ivedilikle yapılmasını mümkün kılmak ve idarelere hareket alanı tanıyarak kamu 
hizmetinde devamlılığın sağlanmasına imkân tanımak amacıyla belirtilen alanlarla sınırlı olmak üzere kamu 
kaynağı kullanılarak gerçekleştirilen her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde pazarlık usulünün 
uygulanmasında kamu yararı amacı dışında bir amaç güdüldüğü saptanamadığından kuralda hukuk devleti 
ilkesine aykırı bir husus bulunma[dığına]” karar vermektedir (AYM, 15.11.2017, E. 2016/133, K. 2017/155, 
RG 11.01.2018, S. 30298, § 86). 

Pazarlık usulünün ihalelerin objektifliği ve dürüstlüğü açısından ortaya çıkarabileceği sakıncalar dikkate 
alınarak öngörülen bu usulün ancak Kanun'da açıkça sayılan hallerde uygulanması kuralı, başka bir deyişle 
“temel usullerin önceliği” ilkesi konusunda Danıştay tarafından sıkı bir hukuka uygunluk denetimi 
yapılmaktadır.  

Bu kapsamda pazarlık usulünün uygulanabileceği haller arasında Kanun’da sayılmayan bir durum gerekçe 
gösterilerek pazarlık usulünün uygulanması hukuken mümkün bulunmamakta; “idare tarafından Bakanlıkça 
tahsis edilen ödeneğin zamanında (yeni yıldan önce) kullanılması nedeniyle ihalenin pazarlık usulü ile yapıldığı 
yönündeki gerekçenin yerinde olmadığı, bu durumda, pazarlık usulünün ani ve beklenmeyen veya idarece önceden 
öngörülemeyen olayların ortaya çıkması hâlinde kullanılabileceği dikkate alındığında, uyuşmazlık konusu ihale 
açısından bu şart gerçekleşmediğinden ihalenin açık ihale usulü ile yapılması gerektiği, idarece seçilen söz konusu 
ihale usulünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesinde sayılan temel ilkelere aykırı olduğu gerekçesiyle 
dava konusu işlemin iptaline” karar verilmektedir (D. 13. D., 03.06.2015, E. 2014/1503, K. 2015/2046, DD, 
S. 140, s. 213).  



VOLUME 24 CURRENT DEBATES IN IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  RREELLAATTIIOONNSS  &&  LLAAWW  
Övgü Kalkan Küçüksolak & Abdullah Muhsin Yıldız	

	

	 211 

Pazarlık usulünün uygulanabileceği haller de Kanun’da açıkça öngörüldükleri biçimle sınırlı olarak 
yorumlanmakta; örneğin pazarlık usulünün uygulanabileceği haller arasında “b” bendinde sayılan “Doğal 
afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden 
öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumu 
bakımından, Danıştay “ortada henüz böyle bir fiili durum yokken, sadece olası tehlikeler ve projeler göz önüne 
alınarak Kanun’un temelde aradığı açıklık, saydamlık ve katılım prensipleri bertaraf edilerek [pazarlık usulü ile] 
yapılan dava konusu ihalede hukuka ve kamu menfaatlerine uygunluk bulunma[dığına]” hükmetmektedir (D. 
13. D, 21.01.2011, E. 2008/191, K. 2011/190).  

B. Saydamlık 

İdari usul hukukunun temel amaçlarından biri idari karar alma süreçlerinde saydamlığı sağlamak olup, kamu 
ihalelerine ilişkin özel bir idari usul kanunu olan 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasında da, 
idarelerin bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde saydamlığı sağlamakla sorumlu olduğu öngörülmüştür. 
Saydamlığın sağlanması için izlenmesi gereken usuller de idarelerin takdirine bırakılmayarak 4734 sayılı 
Kanun ve ikincil mevzuatında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.  

Kanun’un 13. maddesinde öngörülen ayrıntılı düzenlemeler uyarınca ihalelerin belirli sürelerden önce, belirli 
şekillerde ilan edilmesi, 24. maddesinde ihale ilanında bulunması zorunlu hususların sayılması, 36. maddesi 
gereğince teklif zarflarının isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılması, 41. 
maddesinde tüm isteklilere ihale sonucuyla ilgili gerekçeli bilgi verilmesinin ve ihale sonucunun ilan 
edilmesinin öngörülmesi ihalelerde saydamlığı sağlamak amacıyla Kanun’da yer verilen usul kurallarına örnek 
olarak gösterilebilir.  

İhalelerde saydamlık ilkesinin gerçekleştirilmesine yönelik bu tür düzenlemelere uyulmaması, ihalenin 
sonucunu etkilediği ölçüde gerek Kamu İhale Kurulu gerek Danıştay tarafından ihalenin iptali sebebi olarak 
kabul edilmekte; bu kapsamda örneğin “ihaleye genele şamil aleniyet kazandıran ihale ilan ve doküman 
düzenlemeleri kapsamında, kaç adet holter EKG cihazı alınacağına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilme[mesi]… 
isteklilerin tekliflerini de etkilediği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 1 adet holter EKG cihazı teklif 
edilmişken, başvuru sahibi tarafından 5 adet teklif edildiği görüldüğünden… ihale sonucuna müessir bir hata 
olarak değerlendiril[miş]” ve ilanda saydamlık ilkesine uyulmadığından “sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması 
mümkün olma[yan]” ihalenin iptaline karar verilmiştir (KİK, 14.01.2008, 2008/UM.Z-137, 
www.ihale.gov.tr).  

Tıbbi atık toplama işine ilişkin bir ihalede de, “personel ve kıyafet sayısının açık bir şekilde belirtilmemiş olması 
sebebiyle ihale konusu işte çalışacak personele verilecek kıyafetlere ilişkin düzenlemenin belirsizlik içerdiği sonucuna 
varılarak, isteklilerin tekliflerini oluşturmasını etkileyen” bu belirsizlik saydamlık ilkesine aykırı bulunarak ihale 
iptal edilmiştir (KİK, 29.05.2013, 2013/UH.II-2264, www.ihale.gov.tr).   

Danıştay da, “idari şartnamede işin süresinin 365 gün olarak belirlenmesinin ardından teknik şartnamede yedi 
gün yirmi dört saat güvenlik görevlilerinin hizmet vereceğinin belirlenmesine karşın milli bayramlar ve resmi 
tatillerde kaç kişinin çalışacağı ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamasını”, bir başka deyişle saydamlık 
ilkesine aykırı olarak ihale dokümanlarında ihale konusu işin kapsamına yönelik muğlaklık bulunmasını, 
“tekliflerin değerlendirilmesini doğrudan etkileyen ve istekliler tarafından doğru teklif verilmesini engelleyen bir 
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düzenleme” olduğu için ihalenin iptali sebebi olarak kabul etmiştir (D. 13. D., 26.10.2010, E. 2007/16041, 
K. 2010/7286).  

Danıştay’a göre saydamlık ilkesinin gerçekleştirilmesi için, ihale dokümanlarının hiçbir tereddüde yer 
vermeyecek biçimde açık olarak düzenlenmesi; tüm koşulların söz konusu dokümanlarda baştan öngörülmesi 
ve muğlak hususların düzenlenmesinin ihale sonrasına bırakılmaması gerekmektedir. Bu nedenledir ki 
örneğin, “İdari şartnamenin 24. maddesinde, bu şartnamede belirtilmemiş hususların ortaya çıkması halinde 
taraflar arasında ek sözleşme tanzim edileceğinin belirtilmesi… özel şartnamenin 10. maddesinde yüklenicinin 
sistemin verimli çalışabilmesi için diğer toplu taşıma aktörleri ile ilgili bu sözleşmenin dışındaki faaliyetleri 
idarenin onayı alınmak kaydıyla teslim edilen tesislerde gerçekleştirilebileceğinin belirtildiği, ancak ne tür 
faaliyetlerin bu kapsamda değerlendirileceğinin belirsiz [olması]… lastik tekerlekli araçların çalıştırılması ile ilgili 
teknik şartnamenin 2. maddesinin (b) bendinde yüklenicinin idare tarafından belirlenen araç adetleri ve zaman 
tarifelerine göre çalışacağı, hatların değişimi ya da hatların çoğaltılmasının ve azaltılmasının idarenin yetkisinde 
bulunduğu belirtilmiş [olduğu], hangi hatlarda veya güzergahlarda kaç araçla çalışılacağının tespiti hususunun 
ihale sonrasına bırakılması” saydamlık ilkesine aykırı kabul edilmiştir (D. 13. D., 06.04.2010, E. 2009/7074, 
K. 2010/2940, Bkz. Kazancı İçtihat Bankası).  

Saydamlık yalnızca ihale dokümanlarında aranmamakta; tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi aşamasında 
da bu ilkeye uygun davranılması gerekmektedir.  

Bu nedenledir ki, “ihale komisyonunun yalnızca belgeleri tam olan isteklilerin teklif fiyatlarını açıklaması, 
belgelerinde eksiklik bulunduğu yönünde tespitin bulunduğu isteklilerin teklif fiyatlarını açıklamaması” saydamlık 
ilkesine aykırı bulunarak, ihalenin iptaline yol açmıştır (KİK, 11.12.2013, 2013/UH.II-4645, 
www.ihale.gov.tr). Zira, “Kamu ihale mevzuatında ilk oturum aşamasında belli bir işlem silsilesi içerisinde 
gerçekleştirilmesi şart koşulan işlemlerin (teklif zarflarının incelenmesi, uygun olan teklif zarflarının açılması, 
belgelerin tek tek kontrolü ve hangi belgelerin sunulduğunun Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağına dercedilmesi, 
sonuçları yansıtan tutanakların talep edenlere verilmesi gibi) hazır bulunan istekliler huzurunda yapılması 
öngörülerek bu zincirleme işlemlere belli bir aleniyet kazandırılmaya çalışılmış ve bu şekilde denetlenebilir hale 
gelen bu süreçte saydamlık ve güvenilirlik ilkelerinin gerçekleştirilmesi / sağlanması amaçlanmıştır.” (KİK, 
13.01.2011, 2011/UH.I-230, www.ihale.gov.tr). 

Bu amaca aykırı olarak, Zarf açma ve Belge Kontrol Tutanağı ile isteklilerce teklif edilen fiyatların formunun 
isteklilerden biri tarafından yazılı olarak talep edildiği halde derhal verilmemesi ve bu talebin ancak ihale 
sonuçlandıktan ve kesinleşen ihale kararı isteklilere bildirildikten sonra karşılanması, ihalenin yapılması ve 
tekliflerin değerlendirilmesi sürecinin saydamlığını ortadan kaldıracak niteliktedir (D. 13. D., 02.12.2011, E. 
2008/6346, K. 2011/5523).   

C. Gizlilik 

Kamu ihale hukukunda saydamlık esas olmakla birlikte, Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasında “gizlilik” 
de temel ilkeler arasında düzenlenmiştir. Bu durum kanunkoyucunun bir çelişki içine düşmüş olmasından 
değil, genel ilke olan saydamlığın, belli konularla sınırlı olarak yerini gizliliğe bırakmasından 
kaynaklanmaktadır.  
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Gizlilik ilkesinin geçerli olduğu sınırlı sayıdaki konuyu esas itibariyle yaklaşık maliyet ve ihaleyle ilgili kişilerin 
sır saklama yükümlülüğü kapsamındaki konular olmak üzere iki başlık altına toplayabiliriz. 

Kanun’un 9. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine göre, “Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik 
ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.”. 61. 
maddesinde ise, “Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar”ın yaklaşık maliyeti 
ifşa edemeyecekleri hüküm altına alınmış ve bu yasağa aykırı hareket edenler bakımından da ihalelere 
katılmaktan yasaklama ve cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Yine Kanun’un 62. maddesinin birinci fıkrasının 
(d) bendinde “İdarelerce bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin 
karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet[in] isteklilere duyurulma[yacağı]” 
düzenlenmiştir.  

Yaklaşık maliyetin gizli tutulmasıyla “isteklilerin sadece ihale dokümanında yer alan düzenlemeler ile kendi ticari 
durumlarını gözönüne alarak teklif fiyatlarını oluşturarak tekliflerini sunmaları” amaçlanmıştır (KİK, 
16.01.2014, 2014/UH.I-338, www.ihale.gov.tr).  

Yukarıda da açıklandığı üzere yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler kural olarak değerlendirme dışı bırakıldığı 
için, yaklaşık maliyetin bazı isteklilerce bilinmesi, onları diğer isteklilere nazaran fiyat tekliflerini belirleme 
konusunda daha avantajlı bir konuma sokacak, bu durum da aşağıda açıklanacak olan rekabet ve eşitlik 
ilkelerine aykırı bir sonuç doğuracaktır.  

Yaklaşık maliyetin isteklilerden biri veya birkaçı tarafından bilindiğinin somut olarak ispatlanması son derece 
güçtür. Danıştay çok büyük ve küsuratlı kalemlerde bile teklif ile yaklaşık maliyetin birebir aynı olmasının 
“davacı tarafından yaklaşık maliyetin öğrenilmesinden kaynaklandığı[nın] açık” olduğuna ve bu gerekçeyle 
gizlilik ilkesine aykırı olan ihalenin iptali gerektiğine karar vermiş (D. 13. D., 20.11.2009, E. 2007/11330, K. 
2009/10179); böylece yaklaşık maliyetin gizliliği ilkesine aykırılık konusunda objektif bir ispat ölçütü 
geliştirmiştir. Yaklaşık maliyetin bir istekliye açıklandığını somut olarak ispat etmenin güçlüğü dikkate 
alındığında, Danıştay’ın teklifle yaklaşık maliyet arasında hayatın olağan akışına aykırı bir uyum bulunmasını, 
yaklaşık maliyetin gizliliği ilkesinin ihlal edildiğinin objektif dayanağı olarak kabul etmesi makul bir yaklaşım 
olarak görülebilir.  

Gizlilik ilkesinin kapsamında bulunan diğer bir husus da, ihale işlemlerinde görev alan kişilerin “ilgililere ve 
üçüncü kişilere ait edindikleri gizli kalması gereken bilgi ve belgeler” ile “ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, 
isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve malî yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeler” 
olup; Kanun’un 53. maddesinin (e) fıkrasında Kurul üyeleri ile Kurum personelinin, 61. maddesinde ise, “Bu 
Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar”ın, söz konusu bilgi ve belgeleri 
açıklayamayacakları, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamayacakları hüküm altına alınmıştır. 
Böylece özellikle isteklilerin ticari sırlarının korunması amacıyla saydamlık ilkesinden sapılarak bu konuda 
gizlilik esas kabul edilmiştir.  

D.Güvenilirlik 

4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasına göre, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde… 
güvenirliği…. sağlamakla sorumludur.”.  
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Kamu ihaleleri bir yandan ihale konusu işin ilgili bulunduğu sektörde faaliyet gösteren özel kişileri, diğer 
yandan da kamu kaynaklarının kullanılıyor olması sebebiyle tüm kamuoyunu ilgilendirmekte; gerek istekli 
olabileceklerin gerek kamuoyunun bu ihalelere güven duyabilmesi gerekmekte; saydamlık, eşitlik, rekabet, 
kamuoyu denetimi gibi ilkeler ile bu ilkeleri hayata geçirmek üzere Kanun’da ve ikincil mevzuatta öngörülen 
usul kuralları bu güveni sağlama amacına hizmet etmektedir.  

Kanunkoyucunun kamu ihalelerin güvenilirliğini sağlamaya yönelik söz konusu ilkeler haricinde bir 
güvenilirlik ilkesi öngörmüş olması ise bir pekiştirme veya tekrar ihtiyacından değil; genel olarak kamu 
ihalelerinin güvenilirliğinin ötesinde, idarenin bir ihaleye çıktığı durumda, ihalenin Kanun’da ve ihale 
dokümanlarında öngörülen şekilde tamamlanacağına ilişkin olarak piyasa aktörlerinin idareye güven 
duyabilmesi gerektiğinin hüküm altına alınması iradesinden kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle güvenilirlik 
ilkesi, tüm oyuncuların oyunun başlangıçta öngörülen kurallara ve süreye uygun olarak, sonuna kadar 
oynanarak tamamlanacağına güven duyabilmelerini gerektirmektedir.    

Bu güveni tesis etmek amacıyla Kanun’un 29. maddesinin birinci fıkrasında, “ilan yapıldıktan sonra ihale 
dokümanında değişiklik yapılmaması esası” benimsenmiş; değişiklik yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda 
da, değişikliği gerektiren sebep ve zorunlulukların bir tutanakla tespit edilmesi, önceki ilanların geçersiz 
sayılması ve ihalenin yeniden aynı ilan usulüne uygun olarak ilan edilmesi öngörülmüştür.  

4734 sayılı Kanun’un 16. maddesinde ihalenin “İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan 
belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit 
edildiği hallerde” tekliflerin alınıp değerlendirilmesi aşamasına geçilmeksizin; 40. maddesinin altıncı fıkrasında 
ise bu aşama da tamamlanarak ihale belli bir istekli üzerinde bırakıldıktan sonra, ihale yetkilisince “gerekçesi 
açıkça belirtilmek suretiyle” iptal edilebilmesi öngörülmüştür.  

Bu kapsamda örneğin, ihale dokümanı hazırlandıktan ve ihale ilan edildikten sonra idare bünyesinde 
mahkeme kararı gereği 400 personelin çalışmaya başlayacak ve ihale kapsamındaki işlerin bir kısmının bu 
personele yaptırılacak olması durumunda, yaklaşık maliyet, ihale konusu işin tanımı ve kapsamı gibi 
düzeltilmesi mümkün olmayan hususların değişmesi sebebiyle ihale komisyonunca ihalenin iptaline karar 
verilmesi hukuka uygun bulunmuştur (D. 13. D., 28.04.2016, E. 2016/698, K. 2016/1374, Bkz. Kazancı 
İçtihat Bankası).  

İdareye güven ilkesi kapsamında kamu ihalelerinin güvenilirliğini zedeleyebilecek söz konusu iptal usullerine 
son derece sınırlı ve istisnai bir şekilde başvurulması, özellikle ihalenin, belli bir istekli üzerinde bırakıldıktan 
sonra iptal edilebilmesine olanak sağlayan 40. maddenin ancak ihalenin iptalini kamu yararı bakımından 
zorunlu kılan objektif gerekçelerin varlığı halinde uygulanması gerekmektedir. Kanunkoyucunun ihale 
yetkilisince ihalenin iptali yolunda karar alınması bakımından gerekçe zorunluluğu getirmesi; ancak bu 
gerekçenin esasına ilişkin olarak idari yargı yerleri tarafından etkin bir hukuka uygunluk denetimi yapılması 
ihtimalinde bir anlam ifade edebilecektir.  

Gerçekten de Danıştay ihale yapıldıktan sonra ihale yetkilisince iptal edilmesine yönelik kararların 
gerekçelerini esas bakımından denetlemekte; idarenin bu konudaki takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet 
gerekleri ile sınırlandırmaktadır. “İhaleyi onaylamama işleminin idari davaya konu edilmesi hâlinde gerek davalı 
idarenin mahkemeye yapacağı açıklamalar ve sunduğu belgeler ve gerekse mahkemece re'sen yapılacak araştırma 
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sonucunda elde edilen bulgular işlemde kamu yararı” bulunup bulunmadığına yönelik denetimde 
kullanılmaktadır (D. 13. D., 13.10.2015, E. 2015/2711, K. 2015/3402, DD, S. 142, s. 215). 

Ancak Danıştay’ın ihalenin iptali bakımından haklı gerekçeyi değerlendirirken, bu gerekçenin ihale işlemleri 
gerçekleştirildikten sonra ortaya çıkmış olması gibi bir koşul aramadığı; ihale kararı alındığı tarihte de var olan 
sebeplere dayanılarak, bu sebeplerin kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olması ihtimalinde, ihalenin 
iptal edilebileceğini kabul ettiği görülmektedir.  

Buna göre örneğin, Başbakanlık tarafından yapılan "Yazılım ve Yazılımla İlgili Her Türlü Donanım ve 
Telekominikasyon Hizmeti" ihalesinin, “Başbakanlık bilgi işlem sisteminin güvenliği ve müracaatlardaki gizliliğin 
korunması açısından söz konusu işin özel firma aracılığıyla yaptırılmasının sakıncalı olacağı… işin idare 
imkanları doğrultusunda yerine getirilebilirliğinin araştırıl[acağı]” gerekçesiyle ihale üzerinde kalan istekli 
sözleşme imzalamaya davet edildikten sonra iptal edilmesi, idarenin takdir yetkisi çerçevesinde hukuka uygun 
bulunmuştur (D. 13. D., 08.10.2010, E. 2007/11474, K. 2010/6734, Bkz. Kazancı İçtihat Bankası). 
İdarenin ihale kararını aldığı tarihte de var olan, “Başbakanlık bilgi işlem sisteminin güvenliği ve 
müracaatlardaki gizliliğin korunması” gibi bir sebeple, ihale yapıldıktan ve ihale üzerinde kalan istekli 
sözleşmeye davet edildikten sonra ihalenin iptal edilebilmesi, idarelerin ihaleye çıkma kararına duyulan 
güveni, başka bir deyişle güvenilirlik ilkesini zedeleyecek niteliktedir.  

Danıştay ihaleye ilişkin herhangi somut bir usul kuralına aykırılık bulunmasa dahi ihale yetkilisinin, örneğin 
ihaleye az sayıda isteklinin katılmış olması, tekliflerin yaklaşık maliyete ve birbirine yakın olması gibi 
sebeplerle, bu sebeplerin gerçekten varolması durumunda ihalenin iptaline karar verilebileceğini kabul 
etmekte; ihale yetkilisinin bu kapsamda sahip olduğu yerindelik denetimi yetkisini, hukukilik denetimi 
sınırlarına titizlikle riayet ederek denetlemektedir (D. 13. D., 13.10.2015, E. 2015/2711, K. 2015/3402, 
DD, S. 142, s. 215).   

E. Kamuoyu Denetimi 

4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasına göre, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde… 
kamuoyu denetimini… sağlamakla sorumludur.”.  

Kamu ihalelerinin, kamu kaynakları kullanılan ihaleler olması sebebiyle tüm kamuoyunu ilgilendirdikleri 
dikkate alındığında, bu ihalelerin kamuoyu tarafından denetlenebilir olması, böylece güvenilirliğin tüm 
yönlerden sağlanması gerektiği görülmektedir. Gerçekten de bir Danıştay kararında belirtildiği üzere, 
“demokratik bir sistemde, kamu gücünü elinde bulunduranların yetkilerini hukuki sınırlar içinde kullanmalarını 
sağlamak açısından kamuoyu denetimi en az idari ve yargısal denetim kadar etkili bir rol oynamakta olup, bu 
yönüyle büyük önem taşımaktadır.” (DİDDK, 05.03.2015, E. 2015/202, Bkz. Kazancı İçtihat Bankası). 

Kamuoyu denetimini sağlamak adına Kanun’un 47. maddesinde Kanun kapsamında bulunan idarelerin 
yaptığı ihalelerin sonuçlarının en geç onbeş gün içinde Kamu İhale Kurumu’na bildirilmesi; Kanun 
kapsamındaki ihalelere ilişkin sonuçların da Kurum tarafından Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanması 
öngörülmüştür. Kamu İhale Bültenine “ekap.kik.gov.tr” adresinden ulaşılabilmektedir.  
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III. İhale Konusu İşi Korumaya Yönelik İlkeler  

“İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması” (A), birleştirilemezlik (B) ve bölünemezlik (C), esas 
itibariyle ihale konu işi koruma amacıyla öngörülmüş ilkelerdir. 

A. İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanması 

4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasına göre, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde… 
ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını… sağlamakla sorumludur.”. 

Gerçekten de ihalenin nihai amacı idarenin bir ihtiyacının giderilmesi olup, bu ihtiyacın uygun şartlarda ve 
zamanında giderilmediği durumda, kamu yararına uygun bir ihalenin yapıldığından sözedilmesi mümkün 
bulunmamaktadır. İdarenin ihaleye çıkarak gidermeyi amaçladığı ihtiyacının uygun şartlarda ve zamanında 
karşılanması için, öncelikle ihaleye bu ihtiyacı uygun şartlarda ve zamanında karşılama konusunda teknik ve 
mali açıdan yeterli olan isteklilerin katılması gerekmektedir.  

Kanun’un 10. maddesinde söz konusu yeterliliği güvence altına almak amacıyla “ihaleye katılımda yeterlik 
kuralları” düzenlenmiş; bu kapsamda birinci fıkranın “a” bendinde “ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi 
için”; “b” bendinde “mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için” talep edilebilecek bilgi ve belgeler 
sıralanmıştır.  Söz konusu maddenin ikinci fıkrasında ise, isteklinin iflas etmiş veya meslekten men edilmiş 
olması gibi mesleki ve teknik yeterliğinin bulunmadığını gösteren haller bentler halinde, isteklilerin ihale dışı 
bırakılacağı haller olarak sayılmıştır. İsteklilerin yeterliğinin güvence altına alınması için talep edilebilecek 
bilgi ve belgeler, ihale konusu işin mal alımı, hizmet alımı veya yapım işi niteliğine uygun olarak ikincil 
mevzuatta daha ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Ancak, yönetmeliklerle Kanun’da öngörülenlerin 
bütünüyle dışında bir belgenin yeterlik kriteri olarak öngörülmesi hukuken mümkün bulunmamakta; 
yönetmelikle ancak Kanun’da öngörülen sınırlar içinde yeterlik konusunda ayrıntılı teknik düzenleme 
yapılabilmektedir (D. 13. D., 28.02.2013, E. 2012/2548, K. 2013/522).  

İhaleye katılan tüm isteklilerden Kanun’un 33. maddesi uyarınca “teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak 
üzere” geçici teminat, 43. maddesi gereğince de “sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden 
ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat” alınması da, yine isteklilerin mali 
yeterliğini güvence altına almak amacıyla öngörülmüş usuller olarak kabul edilmelidir.  

Danıştay da, “ihale konusu işin niteliğine göre, işi yerine getirmek için isteklilerin ekonomik ve mali yeterlilikleri 
ile mesleki ve teknik yeterliliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce her türlü bilgi, belge, doküman ve 
değerlendirme kriterleri (…) belirlenmesi konusunda idarenin yetkili olduğu[nu]” kabul etmekte; ancak bir 
yandan bu kriterlerin Kanun ve yönetmeliklere uygun olmasını aramakta; Kanun ve yönetmelikte 
öngörülmeyen yeterlik kriterleri öngören idari veya teknik şartnameleri iptal etmekte (D. 13. D., 08.06.2012, 
E. 2009/5297, K. 2012/1625. Aynı yönde bkz. KİK, 23.07.2014, 2014/UM.II-2676, www.ihale.gov.tr: 
“İmplant teknik şartnamesinin 12. maddesinde “implantın her türlü başarısızlığı durumunda ana firma 
tarafından implantın ömür boyu ücretsiz yenilenme teminatı noter onaylı olarak sunulmalıdır.” düzenlemesi yer 
almaktadır. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin istenebilecek belgeler başlıklı 27. maddesinde “ı) 
İhaleye katılımda yeterlik belgesi olarak taahhütname istenemez” hükmü yer almaktadır. Buna göre adı geçen 
Yönetmelik’in 27. maddesinde; aday ve isteklilerden ihale ve ön yeterliğe katılım için taahhütname istenemeyeceği 
şeklindeki hüküm uyarınca dokümanda yer alan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.”); 
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diğer yandan da, “ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ilkesi” adına belirlenecek olan bu 
kriterlerin aşağıda açıklanacak olan “rekabet ilkesi”ne aykırı olup olmadığını denetlemekte (D. 13. D. , 
22.01.2007, E. 2006/846, K. 2007/278); yeterliği sağlamanın ötesine geçerek ihale konusu iş için yeterliği 
olan isteklilerin dahi ihaleye katılmasını engelleyen kriterleri “rekabet ilkesi”ne aykırı bulmaktadır (D. 13. D., 
08.10.2010, E. 2007/11523, K. 2010/6736).  

İhalede öngörülen yeterlik kriterini sağlamadığı halde bir isteklinin ihaleye katılmış olması tek başına ihalenin 
iptali için bir sebep teşkil etmese de, ihalenin yeterli olmayan bu istekli üzerinde bırakılması durumunda, 
ihale konusu işin gereği gibi yapılması mümkün bulunmadığı için, “ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında 
karşılanması ilkesi”ne aykırı olan ihale iptal edilmektedir (D. 13. D, 02.12.2008, E. 2008/8789, K. 
2008/7585). Ancak örneğin bir isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinde yer alan işlerden yalnızca bir kısmı 
ihale konusu iş ve benzer iş kapsamında olduğu halde, iş deneyim belgesinin tamamının dikkate alınması 
suretiyle yeterliğin değerlendirilmesi ve ihalenin söz konusu istekli üzerinde bırakılması durumunda, ihale 
bütünüyle iptal edilmeden, söz konusu iş deneyim belgesinin yalnızca ihale konusu iş ve benzer işle ilgili 
kısmının dikkate alınması suretiyle ihale işlemlerinin tekrar edilmesi ve ihalenin hangi istekli üzerinde 
kalacağına bu suretle karar verilmesi mümkün bulunmaktadır (D. 13. D., 05.02.2016, E. 2015/3473, K. 
2016/189, DD, S. 142, s. 227).  

“İhtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ilkesi”, bazı durumlarda ihalenin ekonomik açıdan 
en avantajlı teklifi sunan istekli üzerinde bırakılmamasını ve böylece aşağıda açıklanacak olan “kaynakların 
verimli kullanılması ilkesi”nden bir ölçüde ödün verilmesini gerektirebilir. Zira ekonomik açıdan en avantajlı 
teklifin ekonomik hayatın gerçeklerine uygun olmaması durumunda, ihalenin bu teklifi sunan istekli üzerinde 
bırakılması durumunda ihtiyacın gerektiği gibi karşılanmayacağı kuvvetli bir ihtimal olarak belirebilir.  

Anayasa Mahkemesine göre de, “aşırı düşük tekliflerin kamuya görünmeyen maliyetleri bulunmakta ve idarenin 
bu maliyetleri yüklenmesi söz konusu olabilmektedir. Bunun yanında aşırı düşük teklifte projenin istenildiği gibi 
bitirilememe riski de mevcuttur. Bir ihale, aşırı düşük teklif verene bırakıldığı ve söz konusu proje yapılamadığı 
takdirde idare bu ihale nedeniyle zarar görebilir.” (AYM, 08.12.2015, E. 2014/87, K.  2015/112, RG 
28.01.2016, S. 29607, § 57). 

Bu nedenledir ki, Kanun’un 38. maddesinde “aşırı düşük teklifler” ile ilgili düzenleme getirilmiş; maddenin 
birinci fıkrasında ise ihale komisyonunun diğer tekliflere ve yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olan teklifleri 
tespit etmesi; söz konusu teklif sahiplerinden yazılı açıklama istemesi; maliyetin ekonomikliği, sahip olunan 
avantajlı koşullar, işin özgünlüğü gibi hususlarda yapılan açıklamaları değerlendirmesi; açıklamaları yeterli 
görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi öngörülmüştür 
(Kanun’da en düşük teklif sorgulamasında yapılacak açıklamalara ilişkin hususların “gibi hususlarda” 
ibaresiyle örnekleyici olarak sayılmasıyla yetinilmesinin belirlilik ilkesi kapsamında Hukuk Devleti ilkesine 
aykırı olduğu ileri sürülmüş; ancak Anayasa Mahkemesi bu iddiayı reddetmiştir. Mahkeme’ye göre, “sayma 
yönteminin tercih edilmesi durumunda, daima bazı hususların eksik kalma olasılığı söz konusu olacaktır. Özellikle 
yapılan işin özelliğine göre değişik bileşenlerin söz konusu olduğu ihale hukukunda bu hususları kanunda saymanın 
mümkün olmadığı açıktır… İhale Komisyonunun aşırı düşük teklifleri incelerken hangi hususları 
değerlendirebileceği Kanun'da sayılmakla birlikte, sayılmayan hususlar açısından da, Kamu İhale Kanunu'nun 5. 
maddesinde idareler tarafından gözetilmesi gereken ihalelerde saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, 
gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması gibi 
temel ilkeleri ve Kamu İhale Kurumu'nun bu konudaki düzenleyici işlemlerini göz önüne alacağı şüphesizdir. Bu 
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nedenle, aynı konudaki farklı ihalelerde ihale komisyonlarının farklı değerlendirmelerde bulunma durumu da 
ortadan kalkmış olacaktır. Bu hususlar gözetildiğinde, iptali istenilen ibarenin belirsiz olduğundan söz edilemez.”. 
Bkz. AYM, 08.12.2015, E. 2014/87, K.  2015/112, RG 28.01.2016, S. 29607). 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, Kamu İhale Kurumu’na sınır değer ve sorgulama kriteri belirlenmesi, ihalenin 
açıklama istenilmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan istekli üzerinde bırakılabilmesi, aşırı 
düşük tekliflerin açıklama istenilmeksizin reddedilebilmesi; yaklaşık maliyeti eşik değerlerin yarısına kadar 
olan hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin açıklama istenilmeksizin 
reddedilebilmesi konusunda düzenlemeler yapma yetkisi tanınmıştır.   

Kurum örneğin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59. maddesinde yukarıda açıklanan fıkra 
hükmüyle kendisine verilen yetkiyi kullanmış; yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısı ve üzerinde olan hizmet 
alımı ihalelerinde yazılı açıklama istenilmesini; yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar ve Yönetmelikte 
belirtilen bazı hizmet alımı ihalelerinde en düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin ekonomik açıdan 
en avantajlı teklif üzerinde bırakılmasını; yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar ve Yönetmelikte 
belirtilen bazı hizmet alımı ihalelerinde ise sınır değerin altındaki tekliflerin en düşük teklif sorgulaması 
yapılmaksızın reddedilmesini öngörmüştür (Kurum’a bazı ihalelerin, aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama 
istenilmeksizin, ekonomik olarak en avantajlı teklif sahibi üzerinde bırakılarak veya aşırı düşük teklif 
doğrudan reddedilerek sonuçlandırılabilmesine yönelik düzenleme yapma yetkisi verilmesinin Hukuk Devleti 
ilkesine aykırı olduğu ileri sürülmüş; ancak Anayasa Mahkemesi, “kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında 
kamu yararı amacıyla çıkarılan” bu hükümlerin “Anayasa'nın 2. maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesine 
aykırı” olmadığına hükmetmiştir. Bkz. AYM, 08.12.2015, E. 2014/87, K.  2015/112, RG 28.01.2016, S. 
29607).  

Diğer tüm ihale işlemler gibi, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda ihale komisyonunca alınan kararlar da 
idari yargı mercilerinin denetimine tabidir. Bu denetim kapsamında aşırı düşük teklifin örneğin “ihale 
üzerinde bırakılan isteklinin personel gideri hesaplanmasında ihale tarihinin içinde bulunduğu dönemde geçerli 
olan asgari işçilik ücretine dayalı olarak” teklif sunmasından kaynaklandığının anlaşılması durumunda, 
ihalenin aşırı düşük teklifi veren istekli üzerinde bırakılması kararı hukuka uygun bulunmaktadır (D. 13. D., 
06.11.2013, E. 2013/1807, K. 2013/2840, Bkz. Kazancı İçtihat Bankası). Aşırı düşük fiyat sorgulaması 
üzerine yapılan açıklamalardan “bazı imalat kalemlerinde önemli eksikliklerin bulunduğu ve bazı imalat 
kalemlerine teklif verilmediği”nin (D. 13. D., 31.05.2010, E. 2007/5151, K. 2010/4583, Bkz. Kazancı İçtihat 
Bankası) veya “fiyatın mevzuata uygun tevsik edilmediği”nin (D. 13. D., 03.06.2015, E. 2014/1503, K. 
2015/2046, DD, S. 140, s. 213) anlaşılması hallerinde de, aşırı düşük tekliflerin değerlendirme dışı 
bırakılması gerekmektedir.   

“İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkesi”, idarenin bir ihtiyacının karşılanması için 
yapılan ve tamamlanan bir ihalenin esasa etkili bir usul sakatlığı bulunmadıkça iptal edilmemesini; bu ilke 
kapsamında tamamlanmış bir ihale sürecinin iptal edilmesi ve ihale işlemlerine yeniden başlanması suretiyle 
idarenin ihtiyacının zamanında karşılanmasının engellenmemesini gerektirmektedir. Bu yönüyle ihtiyaçların 
uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkesi yalnızca ihale yapan idarelerin değil, aynı zamanda Kamu 
İhale Kurulu ve idari yargı yerlerinin de denetim yaparken uymaları gereken bir ilke olup; esasa etkili olmayan 
bir usul sakatlığı sebebiyle ihalenin iptal edilmesi idarenin ihtiyacını zamanında karşılayamaması sonucunu 
doğuracaktır. Bu nedenledir ki, Danıştay tarafından örneğin, “ihaleye 4 firmanın katılması rekabet ortamının 
oluştuğunu göstermekte olup, çeşitli eksiklikler nedeniyle 3 firmanın ihale dışı kalmış olması, ihalenin iptali için tek 
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başına yeterli sebep teşkil etmeyeceğinden, teklifi 379.400,00 TL olan davacı şirketin teklifinin de yaklaşık 
maliyetin altında olması karşısında, bu yönden ihalede bir noksanlık bulunmadığından ihtiyaçların uygun 
şartlarla ve zamanında karşılanması ilkesi göz önünde tutulduğunda ihalenin iptaline ilişkin dava konusu Kamu 
İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunma[mıştır]”. (D. 13. D., 15.04.2011, E. 2008/14319, K. 
2011/1649).  

Özellikle sağlık gibi kişilerin yaşam hakkı üzerinde doğrudan etkili kamu hizmetlerinin sunulması için gerekli 
ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan ihalelerde, ihtiyacın zamanında karşılanması son derece büyük 
önem arzetmekte; bunu sağlamak adına rekabeti sınırlandırabilecek nitelikte çok kısa teslim süreleri 
öngörülmesi dahi hukuka aykırı bulunmamaktadır. Bu kapsamda verilen bir Danıştay kararına göre, 
“idarelerin satın almak istedikleri ürünü ihtiyaçlarına uygun şartlarda ve zamanda temin etmekle yükümlü 
oldukları, idarece belirlenen süreler ile kanser hastalarının sağlık hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde yürütülmesinin 
amaçlandığı, ihtiyacın niteliği ve önemi gözönüne alındığında idarece belirlenen sürelerin mevzuata aykırı 
olmadığı görülmektedir.” (D. 13. D., 23.11.2017, E. 2017/2408, K. 2017/3285). 

B. Birleştirilemezlik 

4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasına göre, “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı 
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.”. “Birleştirilemezlik ilkesi” 
olarak ifade edilebilecek bu kurala göre, 4734 sayılı Kanun’un fonksiyonel açıdan kapsamını belirleyen mal 
alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin tek bir ihaleye konu edilmesi yasaklanarak, hem nitelikleri farklı işlerin 
her birinin tek bir yüklenici tarafından gerektiği gibi gerçekleştirilmesindeki zorluklardan, hem de bu işlerin 
her birinde yeterliğe sahip istekli sayısının azlığından kaynaklanabilecek rekabet eksikliğinden kaçınılması 
amaçlanmıştır.  

Ancak birlikte ihale edilen işlerin “aralarında doğal bir bağlantı bulunması”nın, Kanun’un açık hükmü 
gereğince birleştirilemezlik ilkesinin istisnasını oluşturduğu unutulmamalıdır. Kamu İhale Kurulu’na göre de, 
“farklı türdeki alımların bir arada ihale edilebilmesi için mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin aralarında 
kabul edilebilir doğal bir bağlantı bulunması ve bunun sonucu olarak bu işlerin bir arada ihale edilmesinden 
beklenen teknik bir faydanın bulunması gerekmektedir.” (KİK, 21.11.2012, 2012/UY.I-4424, 
www.ihale.gov.tr). Dolaysıyla, idari yargı yerleri mal alımı, hizmet alımı veya yapım işlerinin en az ikisinin tek 
bir ihaleye konu edilmesi halinde, ihale konusu işler arasında “doğal bir bağlantı” bulunup bulunmadığını 
değerlendirecek; olumsuz bir sonuca ulaşması halinde “birleştirilemezlik ilkesi”ne aykırı bulunan ihalenin 
iptal edilmesi gerekecektir.  

Bu kapsamda yapılan bir hukuka uygunluk denetiminde Danıştay, "Çamkese Böceği Zararlılarına Karşı 
Havadan İlaçla Mücadele" ihalesinin, “ilaç temininin mal alımı, ilaçlama işinin ise hizmet alımı olduğu ve 
aralarında da rekabeti engellemeyecek şekilde kabul edilebilir doğal bir bağlantının bulunmadığı 
anlaşıldığından… mevzuata ve hukuka aykırı olarak gerçekleştiril[diğine]” karar vermiştir (D. 13. D., 
26.06.2009, E. 2007/11977, K. 2009/7164).  

Mayınlı sahanın temizlenmesi ile temizlenen arazinin tarımsal faaliyetlerde kullandırılması işlerinin birarada 
ihale edilmesine ilişkin olarak ise, Danıştay “aralarında doğal bir bağlantı bulunmadığı ve aynı istekli 
tarafından karşılanması mutat olmadığı için, söz konusu işlerin bir ihalede toplanması mevzuata uygun olmadığı 
gibi mayınlı arazinin temizlenmesi ve temizlenen arazinin tarımsal amaçlı kullanılması ihtiyaçlarının, en iyi 
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şekilde ve uygun şartlarla karşılandığından da söz edilemeyeceğinden, anılan iki ihtiyacın bir ihale ile 
karşılanması[nın] hukuken ve işin niteliği icabı mümkün bulunmadığın[a]” hükmetmiştir (D. 13. D., 
11.03.2009, E. 2007/3295, K. 2009/2843, DD, S. 121, s. 444). 

Buna karşılık, örneğin “İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezi Tamamlama ve Teknik Destek Ünitesi İnşaatı” 
ihalesi kapsamında bulunan laboratuvar inşaatı ile sterilizatör cihazlarının alımı işlerinin birlikte yapılmasında 
teknik yarar olduğu ve bu işlerin aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olduğu sonucuna ulaşılmıştır 
(KİK, 21.11.2012, 2012/UY.I-4424, www.ihale.gov.tr).  

C. Bölünemezlik  

4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, “Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya 
hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.”. Eşik değerler Kanun’un 21. maddesinin birinci 
fıkrasının “f” bendi uyarınca pazarlık usulünün, 22. maddesinin birinci fıkrasının “d” bendi uyarınca 
doğrudan temin usulünün uygulanabileceği halleri belirlemekte; bunun dışında Kanun’un 13. maddesi 
uyarınca ilan süre ve kurallarını değiştirebilmekte; 63. maddesinin birinci fıkrasının “a” bendi uyarınca da 
ihalenin yalnızca yerli isteklilere açık olarak yapılmasını sağlayabilmektedir. İşte “bölünemezlik” olarak 
nitelendirilebilecek ilke ile, işin niteliği gerektirmediği halde, salt Kanun’da öngörülen bu hukuki sonuçlardan 
yararlanılabilmesi amacıyla tek bir ihale kapsamında yaptırılabilecek bir işin suni olarak bölünmesi 
kanunkoyucu tarafından yasaklanmıştır. 

Buna karşılık toplam yaklaşık maliyeti zaten eşik değerlerin altında bulunan işlerin bölünmesi veya eşik 
değerin üzerinde yaklaşık maliyeti bulunan işlerin yine eşik değerin üstünde olmak kaydıyla kısımlara 
bölünmesi ihtimallerinde, bölünemezlik ilkesi ile engellenmek istenen sonuçların ortaya çıkması mümkün 
bulunmadığından, bu ihtimallerde bölünerek yapılan ihalelerin amaca uygun yorum kapsamında 
“bölünemezlik ilkesi”ne aykırı kabul edilmemesi gerekmektedir (NALÇAKAR, 2009, s. 85).    

Ancak örneğin, “idarenin, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aynı ödenekten kullanılmak suretiyle 
yaptığı taşımalı ilköğretim okulu hizmeti verilmesi işini eşik değerlerin altında kalmak, ihale ilan sürelerini 
kısaltmak, yada ilan yapmamak ve söz konusu ilanın Kamu İhale Bülteni yerine, mahalli gazetede yayımlanması 
amacını gerçekleştirmek üzere 83 ihaleyi ayrı ayrı ihale edilmesi işlemi, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer 
alan “Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara 
bölünemez.” ilkesine aykırı bulunmuştur.” (KİK, 12.03.2007, 2007/UH.Z-963, www.ihale.gov.tr). Zira bu 
karara konu olan olayda, “İhale ilan metni Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaması sebebiyle ihaleye yeterli 
katılımın olmadığı, seksenüç ihaleye de birer isteklinin katıldığı ihale için ve bunun sonucunda seksenüç ihalenin 
seksenbirinin aynı istekli üzerinde bırakılmıştır.” (Eşik değerin altında kalmak amacıyla ihalelerin bölünmesi 
aynı zamanda ihale yetkilisi bakımından bir disiplin suçu oluşturmaktadır. Buna ilişkin olarak bkz. D. 5. D., 
01.02.2016, E. 2016/82, Bkz. Kazancı İçtihat Bankası.). Aynı şekilde, idarece aynı mahiyetteki cihazın kısa 
zaman aralıklarıyla ayrı ayrı satın alınması parçalara bölme olarak kabul edilmiştir (Sayıştay 3. D., 
13.12.1967, K. 420/187, KUTLU, 1997, s. 210). 

Diğer taraftan ihale konu işin özelliği, ekonomik gereklilikler veya piyasa koşulları işin bölünmesini 
gerektiriyorsa; başka bir deyişle ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ilkesinin bölünmeyi 
zorunlu kıldığı durumlarda, işin bölünerek ihale edilmesi hukuka aykırılık oluşturmayacak; aksine ihalenin 
hukuka uygun olabilmesi için işin bölünerek ihale edilmesi gerekecektir. Örneğin, bir hastanenin et 
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ihtiyacının karşılanması amacıyla koyun, sığır ve tavuk eti ihtiyacı için tek bir ihale yapılması, her bir et türü 
için indirim oranları farklı olduğundan tekliflerin hukuka uygun bir şekilde değerlendirilebilmesi için 
tekliflerin ayrı ayrı yapılması gerektiği gerekçesiyle hukuka aykırı bulunmuştur (D. 10. D., 03.12.1992, E. 
1991/82, K. 1992/4262, DD, S. 87, s. 525).  

IV. Ekonomik Kamu Düzenini Korumaya Yönelik İlkeler  

Rekabet (A), eşit muamele (B) ve kaynakların verimli kullanılması (C) ilkeleri, ihalenin olası katılımcılarının 
da ötesinde genel olarak ekonomik kamu düzeninin korunması amacıyla uyulması zorunlu bulunan ilkelerdir.  

A. Rekabet  

4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasına göre, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde… 
rekabeti… sağlamakla sorumludur.”. Gerçekten de kelime anlamı olarak da bir işin istekliler arasında en 
avantajlı teklifi sunana verilmesi için yapılan yarışmayı ifade eden ihale, teklif sahipleri arasında bir yarışma 
yani rekabet ortamının sağlanmasını gerektirmektedir. Zaten ihale yapılmasının da amacı, en avantajlı teklifin 
ancak gerçek bir rekabet ortamı sayesinde elde edilebilecek olmasıdır.  

4734 sayılı Kanun’da, Kanun kapsamında yapılacak kamu ihalelerinde rekabetin sağlanması için Kanun’da 
ihalenin ilanından, gerçekleştirilmesi aşamasına kadar birçok usul kuralı öngörülmüştür.  

Kural olarak rekabetin mümkün olduğunca çok sayıda isteklinin teklif vermesi ile sağlanabileceği 
düşünülebilirse de, kamu ihalelerine egemen olan diğer bazı ilkeler istekli olabileceklerin sınırlandırılmasını 
gerektirebilir. Bu kapsamda, “ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ilkesi”, istekli 
olabilecekleri azaltan yeterlik koşulları öngörülmesini; güvenilirlik ilkesi Kanun’un 11. maddesinde öngörülen 
belli suçlardan hüküm giymiş, ihalelere katılmaktan yasaklı, hileli iflas etmiş veya terör örgütlerine iltisakı 
yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen kişiler ile ihale de görev alan 
kişilerle bellirli bir yakınlığı olan kişilerin ihaleye katılamamasını haklı kılmaktadır. Milli ekonominin 
korunması gereği de yine rekabet ilkesini sınırlandıracak şekilde Kanun’un 63. maddesinde yerli istekliler 
lehine düzenlemelerin yapılmasının sebebini teşkil edebilir. Ancak 4734 sayılı Kanun’da öngörülen kamu 
ihalelerine egemen olan ilkelerin hepsi hukuken eşit değere sahip olup, somut olayda bu ilkeler arasındaki 
olası çatışmaları dengelemek büyük ölçüde idare yargıcına düşmektedir.  

Kanun’un 12. maddesinin ikinci fıkrasında, teknik şartnamelerde belirlenecek kriterlerin verimliliği ve 
fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, ancak rekabeti engelleyici hususlar içermemesi öngörülmüştür. 
Başka bir deyişle teknik kriterlerin bir yandan teknik yeterliği sağlayacak nitelikte bulunması, diğer yandan da 
rekabeti zorunlu olandan daha fazla sınırlandırmaması gerekmekte; temel işlevi farklı ve çatışan menfaatler 
arasında denge kurma olan idare yargıcı da söz konusu temel işlevini gerçekleştirerek, bu gerekliliğe uyulup 
uyulmadığını denetlemektedir.  

Örneğin, ihale konusu iş taşıma işi olduğu halde, benzer işin öğrenci taşıma işi ile sınırlandırılması, 
“ihtiyaçların uygun şartlarda karşılanması ilkesi” ile “rekabet ilkesi” arasındaki dengeyi “rekabet ilkesi aleyhine 
bozmuş (KİK, 07.10.2008, 2008/I-4121, www.ihale.gov.tr); ancak hastane temizlik hizmetlerinin özel bir 
uzmanlık gerektirmesi sebebiyle, bu konuda çıkılan ihalede benzer işin hastane temizlik hizmetleri sınırlı 
tutulması ve genel temizlik hizmetlerinin benzer iş kapsamında kabul edilmemesi söz konusu dengeyi 
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bozmamıştır (D. 13. D, 03.11.2006, E. 2006/1168, K. 2006/4189, DD, S. 114, s. 383). Başka bir olayda ise, 
benzer iş tanımının, nitelikli sayılabilecek çöp toplama, çöplerin kamyonla nakli işi ile birlikte bir bütün 
olarak cadde-sokak süpürme işi olarak yapılması, işin ihtiyaca uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması 
amacının ötesinde rekabeti engelleyen bir husus olarak kabul edilmiştir (KİK, 21.01.2008, 2008/UH.Z-252, 
www.ihale.gov.tr). Aynı şekilde idari şartnamede şirket merkezinin İstanbul’da olmasının aranması da rekabet 
ilkesini ihlal etmekte; işi uygun şartlarda ve zamanında gerçekleştirebilecek ancak merkezi İstanbul’da 
bulunmayan şirketlerin ihaleye girmesini engellemektedir (KİK, 26.08.2003, 2003/UK.Z-368, 
www.ihale.gov.tr).  

Kanun’un 20. maddesinin üçüncü fıkrasında, belli istekliler arasında ihale usulünde “ihaleye davet edilebilecek 
aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edil[eceği]” 
öngörülmüş; 21. maddesinin ikinci fıkrasında da pazarlık usulünde ilan yapılmayan hallerde en ez üç 
istekliden teklif alınması zorunlu kılınmıştır. Bu ihtimaller dışında “rekabet ilkesi”nin gerçekleşmesi herhangi 
bir teklif sayısına bağlı tutulmamıştır. Bu nedenledir ki, idari yargı yerleri tarafından teklif sayısından bağımsız 
olarak uyuşmazlık konusu ihalede rekabetin gerçekleşip gerçekleşmediği somut olayın koşullarına göre 
değerlendirilmektedir.  

“Rekabet ilkesi”ne uygunluk tek başına teklif sayısı esas alınarak değerlendirilmediği içindir ki, yirmi altı 
isteklinin teklif verdiği bir ihalede, on üç isteklinin teklifinin, ihale dokümanının bir parçası olan nakliyelere 
ait teklif birim fiyat hesap cetvelindeki düzenlemenin açık, net ve herkes tarafından anlaşılabilir olarak 
hazırlanmaması ve dokümanda yer alan düzenlemenin tereddüde açık olması sebebiyle değerlendirme dışı 
kalmış olduğu gözönünde bulundurularak, geçerli teklif sayısının on üç olmasına rağmen, şartnamedeki 
muğlaklık dolayısıyla istekliler arasında rekabet oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiğine 
hükmedilmiştir (D. 13. D., 28.06.2012, E. 20097774, K. 2012/1947, DD, S. 132, s. 262). 

Buna karşılık, on dört firmanın katılarak teklif sunduğu, çeşitli eksiklikler nedeniyle on üç firmanın teklifinin 
değerlendirme dışı bırakıldığı bir ihalede, ihale üzerinde kalanın teklifi de dahil olmak üzere tüm tekliflerin 
yaklaşık maliyetin altında bulunması gözönünde bulundurularak “rekabet ilkesi"nin gerçekleştiği kabul 
edilmiştir (DİDDK, 21.04.2011, E. 2007/1024, K. 2011/260, DD, S. 128, s. 22).  

Görüldüğü üzere bir ihalede “rekabet ilkesi”ne uyulup uyulmadığı geçerli teklif sayısına göre değil, ihalenin 
yapılış koşullarına göre, somut olayda geçersiz sayılan teklifler var ise, bunların geçersiz sayılmasının ihale 
dokümanlarındaki eksikliklerden mi, yoksa teklif sahiplerinin hatalarından mı kaynaklandığı dikkate alınarak 
değerlendirilmektedir.  

Benzer şekilde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca pazarlık usulü ile yapılan ve 
iki teklif verilen bir ihale, yalnızca iki teklif verilmiş olmasının rekabet ilkesine aykırı olduğundan bahisle 
değil, “Elektrik Dağıtım A.Ş.'deki %100 oranındaki hissenin üzerine ihale edilen teklif sahibi dışındaki şirketin, 
ihalesi yapılan şirketin hisse değerinin çok altında teklif vermesi, elemesiz turda ve açık artırmada bu teklifini 
değiştirmemesi karşısında Kanunda öngörülen pazarlık usûlü koşulları gerçekleşmemiş ve yeterli rekabet 
sağlanmamış” olduğu için iptal edilmiştir (D. 13. D., 08.11.2010, E. 2008/13541, K. 2010/7674, DD, S. 
126, s. 409).  

Birel işlem niteliğindeki ihale dokümanları veya ihalelerin yanı sıra, Kurum tarafından yapılan genel 
düzenleyici işlemlerle getirilen kuralların da rekabet ilkesine uygun olması gerekmektedir.  
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Kurum tarafından çıkarılan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesinin üçüncü 
fıkrasında, “Ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınabilmesi için adına doküman satın alınacak 
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzelkişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin 
EKAP’a kayıtlı olması zorunlu” tutulmuş; söz konusu düzenleme uyarınca, Milli Savunma Bakanlığı Ankara 
Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Hazır Yemek Hizmeti İhalesi”nin üzerinde bırakıldığı 
firmanın teklifi, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi sunan isteklinin şikayet başvurusu üzerine, 
EKAP’a kayıtlı olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakılmış; Danıştay tarafından “ihale tarihi itibarıyla 
EKAP’a kayıtlı olmadığı konusunda duraksama bulunmadığından davacıların oluşturduğu iş ortaklığının 
teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde ve bu işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun 
reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık” bulunmadığına karar verilmiştir (D. 13. D., 28.01.2016, 
E. 2015/6201, K. 2016/111, DD, S. 142, s. 219).  

Bu kararın karşı oyunda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesinin dördüncü fıkrası 
uyarınca, idari yargı yerlerinin önlerinde iptali talep edilmeyen düzenleyici işlemlerin uygulama işlemlerinin 
hukuka uygunluklarını denetlerken, düzenleyici işlemi ihmal edebilecekleri belirtilerek, uyuşmazlık konusu 
“teklifin değerlendirme dışı bırakılması” işleminin dayanağı olan ve ihalelere başvurabilmek için EKAP’a 
kayıtlı olmayı zorunlu hale getiren Yönetmelik düzenlemesinin Kanun’da dayanağı bulunmadığı, ihalede 
değerlendirme dışı bırakılacak davranışların Kanun'da açıkça sayıldığı ancak EKAP’a kayıtlı olmamanın 
bunlar arasında yer almadığı, Kanun’a aykırı Yönetmelik düzenlemesinin ihmal edilmesi gerektiği ve bu 
düzenlemeye dayanılarak teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını hukuka aykırı bulunduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Gerçekten de, kamu ihalelerine teklif sunabilmek için EKAP’a kayıtlı olma zorunluluğu getirilmesi, 
Anayasa’nın 48. maddesinde düzenlenen herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine yapılan bir 
müdahale niteliğinde olup, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması rejimine ilişkin Anayasa’nın 13. 
maddesi uyarınca bu müdahalenin Kanun ile öngörülmesi gerekmektedir. Bu nedenledir ki, sübjektif 
bakımından çalışma ve sözleşme hürriyetine müdahale niteliği taşıyan, objektif açıdan ise Kanun ile 
öngörülen kamu ihalelerinde rekabet ilkesini sınırlandıran EKAP’a kayıtlı olma zorunluluğunun Yönetmelik 
ile öngörülmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır.   

B. Eşit Muamele 

4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasına göre, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde… 
eşit muameleyi… sağlamakla sorumludur.”.  

Anayasa’nın 10. maddesinde öngörülen kanun önünde eşitlik ilkesinin kamu ihaleleri özelinde bir yansıması 
olan eşit muamele ilkesi, kamu ihale süreçlerinde tüm istekli olabilecekler veya isteklilere eşit davranılmasını 
gerektirmektedir. “Aynı nitelikteki belgeler ya da aynı hukuki sorunu barındıran teklifler nedeniyle idarece farklı 
muameleye tabi tutulma durumunda uygulanabilecek” (D. 13. D., 08.12.2010, E. 2010/2738, K. 2010/8376. 
Bkz. ÖZKAN, 2014, s. 246) olan bu ilke kapsamında, örneğin bir teklif sahibinin bölge müdürlüğü veya 
genel müdürlük onayı bulunmayan sigorta belgesi kabul edildiği halde, başka bir teklif sahibinin sigorta 
belgesinin bölge müdürlüğü veya genel müdürlük onayı bulunmadığı için reddedilmesi hukuken mümkün 
bulunmamakta (KİK, 03.11.2008, 2008/UH.II-4516, www.ihale.gov.tr); yine eşit muamele ilkesinin güvence 
altına alınabilmesi için tüm isteklilerden aynı anda açıklama istenilmesi gerekmekte (KİK, 17.09.2014, 
2014/UH.III-3173, www.ihale.gov.tr); hukuken haklı bir sebebi bulunmadığı halde yeterlik koşulu 
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bakımından belli belgelerin dışlanması eşit muamele ilkesini ihlal etmektedir (D. 13. D., 30.05.2012, E. 
2009/1688, K. 2012/1367: “Gerçek ve tüzel kişi istekli tarafından serbest şehircilik faaliyetlerini sürdürdüğüne 
dair TMMOB Şehir Plancıları Odasından ilk ilan ve son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış 
Serbest Şehircilik Büro Tescil Belgesi aranılmakla, Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında 
Yönetmeliğin geçici 1. maddesi hükmüne aykırı olarak sadece TMMOB Şehir Plancıları Odası’ndan alınmış 
“Serbest Şehircilik Büro Tescil Belgesi” sahiplerinin ön yeterliliğe başvurabilmelerine imkan verilmek suretiyle, 
mülga İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliğine göre 
daha önce “Planlama Yeterlilik Belgesi” almış Mimarlar Odası’na kayıtlı “mimarlar”ın ön yeterliliğe 
başvurabilmelerine imkan verilmediği; bu durumun, Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerinden olan saydamlığı, 
rekabeti ve igili mevzuatı gereğince hak sahibi bulunanlar arasında eşit muameleyi ihlal edici nitelikte olduğundan 
mevzuata aykırılık oluşturduğu…”. Bkz. ÖZKAN, 2014, s. 246).  

Yine ilana tabi olmaksızın pazarlık usulüyle gerçekleştirilen bir ihaleye teklif sunmak için başvuran bir 
firmanın reddedilmesinin hukuka uygun bulunup bulunmadığının değerlendirildiği bir Danıştay kararında, 
“davet edilecekleri belirleme hususunda idarelerin sınırsız bir takdir yetkisinin olmadığı, bu yetkinin kamu yararı 
ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanılması gerektiği, dava konusu uyuşmazlıkta, davacının ihaleye davet 
mektubu ve ihale dökümanlarının verilmesi talebini içerir başvurusunun başvurucunun ihaleye daveti gerektirir 
şartları taşıyıp taşımadığı ve ihalede rekabeti artırıp artıramayacağı hususları değerlendirilmeksizin davacı şirket 
ihaleye davet edilmeyerek dava konusu ihalenin gerçekleştirilmesi[nin] ihale mevzuatının temel ilkelerinden olan 
eşit muamele” ilkesi ile bağdaşmadığına hükmedilmiş; teklif sunmak isteyen firma ile davet edilen firmaya eşit 
muamelede bulunulmaması ihalenin iptali yaptırımıyla karşılanmıştır (D. 13. D., 6.09.2015, E. 2015/2762, 
K. 2015/3166, Bkz. Kazancı İçtihat Bankası. Aynı yönde bkz. D. 13. D. 10.09.2015, E. 2015/2659, K. 
2015/3052, Bkz. Kazancı İçtihat Bankası).   

C. Kaynakların Verimli Kullanılması 

4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasına göre, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde… 
kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”. 

Gerçekten de kamu alımlarının bir ihale usulüne tabi tutulmasının belki de en önemli gerekçesi bu alımların 
finansmanında kullanılacak kaynağın kamunun yani tüm toplumun kaynağı olması dolayısıyla en etkili ve 
verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu nedenledir ki, Kanun’un 40. maddesinin birinci fıkrasında, 
“ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakıl[acağı]” öngörülmüştür. 
Maddenin ikinci fıkrasına göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif kural olarak fiyat esasına göre belirlenir. 
Ancak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki, işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, 
verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında 
bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenmesi zorunludur.  

Kaynakların verimli kullanılması ilkesi, rekabet ilkesiyle yakından ilgili olup, rekabetin sağlanamadığı 
ihalelerde, ekonomik açıdan olabilecek en avantajlı teklife ulaşılması ve böylece kaynakların verimli 
kullanılması da mümkün olamayacaktır (KİK, 26.05.2014, 2014/UH.III-2172, www.ihale.gov.tr). Bu 
nedenledir ki, örneğin ekonomik açıdan en avantajlı teklifin yaklaşık maliyete çok yakın olduğu, daha 
avantajlı tekliflerin ise aşırı düşük fiyat sorgulamasına cevap vermedikleri için değerlendirme dışı bırakıldığı 
bir ihalenin, kaynakların verimli kullanılması ilkesine uygun bulunmadığından bahisle ihale yetkilisi 
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tarafından iptal edilmesi hukuka uygun bulunmuştur (D. 13. D., 31.12.2015, E. 2014/3411, K. 2015/4902, 
Bkz. Kazancı İçtihat Bankası).  

Sonuç 

Kamu ihalelerine egemen olan ilkeler, kamu ihalelerinin adil ve rasyonel bir biçimde gerçekleştirilmesini 
sağlamak adına öngörülmüş; bu ilkeleri hayata geçirebilmek amacıyla mevzuatta son derece ayrıntılı ve teknik 
usul kuralları düzenlenmiştir. Ancak, bu ilkelerin bir kısmı, birleştirilemezlik ve bölünemezlik veya saydamlık 
ve gizlilik gibi tanım itibariyle birbiriyle çelişmekte; bir kısmı da “ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında 
kullanılması” ve “rekabet” gibi birbiriyle çelişen düzenlemeler yapılmasını gerektirebilmektedir (UZ, 2005, s. 
62).  

İdare yargıcı, bir yandan Kanun ve ikincil mevzuatta öngörülen teknik usul kurallarını aşırı şekilciliğe teslim 
olmaksızın söz konusu ilkeler kapsamında yorumlayarak etkin bir kamu ihale sisteminin oluşmasına katkıda 
bulunmalı; diğer yandan da ilkeler arasındaki olası çatışmayı somut olayın koşullarına göre dengeleyerek 
çözmelidir. Görüldüğü üzere idare yargıcının yargılama fonksiyonu, kamu ihale hukuku alanında da idare 
hukukunun diğer alanlarında olduğu gibi amaca uygun yorum yapılmasını ve farklı menfaatler arasında denge 
kurulmasını zorunlu kılmaktadır. 
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