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ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR

Soğuk Savaş sonrasında uluslararası güvenlik çalışmaları (araştırmaları) 
hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu dönemde, uluslararası güvenliğin öznesi olan 
aktörlerin sayısının artması güvenliğin derinleşmesine, güvenlik araştırmalarının 
nesnesi (ilgi alanı) olan konuların çeşitlenmesi ise güvenliğin genişlemesine 
sebep olmuştur. Güvenlik, en bilinen tanımıyla sahip olunan değerlere yönelik 
bir tehdidin olmaması ve bir tehdit olacağı endişesinin bulunmaması halidir. Bu 
tanım kapsamında güvenlik çalışmaları (araştırmaları), tehdidin yöneldiği özne 
veya nesne ile ilgili objektif (nesnel) veya sübjektif (öznel) yargıları gidermek 
için nitel ve nicel yöntemleri kullanmaktadır. 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında akademik çalışma alanı olarak özerkliğini 
kazanan uluslararası ilişkiler gibi güvenlik çalışmaları (araştırmaları) alanının da 
en önemli aktörü devletlerdir. Uluslararası ilişkiler alanında çalışanlar, devletlerin 
davranışlarını açıklamak için insan doğasından yararlanmışlar, insanın iyi veya 
kötü olmasını doğasına dayandırarak değişmeyeceğini ve devletlerin de benzer 
şekilde doğaları gereği iyi veya kötü davranacağını ileri sürmüşlerdir. Soğuk 
Savaş sonrasında devletler dışındaki aktörlerin uluslararası artan rolleri nedeniyle 
güvenlik ortamı daha zor anlaşılabilir hale gelmiş, dünyadaki tehdit ve riskler ile 
birlikte çatışmalar artmıştır.

Soğuk Savaş’ın yarattığı iki kutuplu düzen ve nükleer silahlanma, dünya için 
küresel bir tehdit yaratırken; Soğuk Savaş sonrası dönem bölgesel aktörlerden 
ve sorunlardan kaynaklanan, tarihsel dostluk veya düşmanlık algısından 
beslenen, yeni aktörler ve sorunlar ile çeşitlenen bir zamanı ifade etmektedir. 
Bu yeni dönemde derinleşen ve genişleyen güvenlik kavramı kapsamında 
bölgesel çalışmalar önem kazanmaktadır. Aktör ve konu sayısının artması ile 
çeşitlenen objektif ve sübjektif tehditlerden kurtulabilmek için bu tehditlerin 
tanımlanması ve tanımlanan tehditlere yönelik güvenlik önlemlerinin alınabilmesi 
gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak bir tehdit analizi; ilgi alanındaki aktörler, 
sorunlar, tarihsel dostluk ve düşmanlıklar, aktörlerin kapasiteleri ve niyetleri, risk 
ve tehditlerin gerçekleşme olasılığı, aktörlerin rasyonel davranış seçenekleri gibi 
bilgileri içermelidir.

Çalışmada, bölgesel tehdit analizi yapabilmek için kavramsal ve kuramsal 
çerçeveyle sınırlandırılmış, Türkçe literatürde yeni bir bölgesel tehdit analizi 
metodu kullanılarak okuyucu ve araştırmacılara bir çerçeve sunulmak istenmiştir.  
Antik Yunan tarihçisi ve Atinalı general Thucydides, Atina ile Sparta arasındaki 
30 yıl süren ve MÖ 404 yılında sona eren ünlü Peloponez Savaşı’nı tasvir 
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ederken, iki rakip devletin (Atina ve Sparta) birbirine karşı duyduğu korku ve 
şüphenin yarattığı güvenlik ikilemine vurgu yapmaktadır. O zamandan bu zamana 
kadar aktörler açısından, mücadelenin karakteri ve araçları değişse bile, rakibin 
(düşmanın) gücü ile davranışının öngörülememesinden yani karşı taraf hakkındaki 
bilgi eksikliğinden kaynaklanan korku ve şüphe durumu değişmemiştir. 

Çalışmada, bölgesel güvenlik aktörleri ve konuları kapsamında yapılacak 
doğru bir tehdit analizi ile eksik bilgiden kaynaklanan korku ve şüphelerin 
giderilebilmesi, rakip (düşman) hakkındaki bilgi eksikliğinden kaynaklanacak 
güvenlik ikileminin önlenmesi için bir yöntem sunulmuştur. Bu yöntemde, 
Michael E. Smith’in Türkçeye “Uluslararası Güvenlik” adıyla çevrilen eseri temel 
alınmış, eserde uluslararası güvenlik siyasetinin belirlenmesinde çıkış noktası 
olan varsayımlar “Bölgesel Tehdit Analizi” parametrelerine uyarlanmıştır. 

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 
(ATASAREN), Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Anabilim Dalı, Güvenlik 
Araştırmaları Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin katkıları ile “Güvenlik 
Teorileri ve Bölgesel Tehdit Analizi” ders izlencesi kapsamında gerçekleştirilen 
bu çalışmada; hem bir bölgesel tehdit analizi yönteminin oluşturulması hem de 
bu yöntemin Afrika’dan Avrasya’ya uygulaması hedeflenmiştir. 

Afrika Kıtası’nın sigortası olarak adlandırılan Gine Körfezi ile Babülmendep 
Boğazı’nı birleştiren hattı oluşturan Batı Afrika, Sahel ve Afrika Boynuzu; Afrika 
Kıtası’ndaki tehdit ve çatışmaların yoğunlaştığı bölgeler olduğundan içeriğe 
dâhil edilmiştir. Avrasya’da ise bölgesel tehdit ve çatışmaların yaşandığı, küresel 
aktörlerin ilgi ve etki alanındaki; Doğu Akdeniz ve Levant, Güney Kafkasya, 
Baltık, Arktik ile Asya-Pasifik incelenmiştir. Seçilen sekiz sıcak bölgede aynı 
analiz yönteminin kullanılması ile bölgeler arası benzerlik ve farklılıkların ortaya 
çıkarılması amaçlanmaktadır.

Yeni bir yöntem ve yoğun bir çalışmanın ürünü olana kitabın oluşturulmasında 
bölüm yazarı olarak katkısı bulunan MSÜ ATASAREN Güvenlik Araştırmaları 
Yüksek Lisans Programı öğrencilerine, baskıya hazırlayan MSÜ ve 
ATASAREN’in değerli personeline teşekkür ederim. 

İstanbul; Temmuz 2021
 Doç. Per.Alb. Güngör ŞAHİN
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1. BÖLÜM

BATI AFRİKA BÖLGESEL GÜVENLİK VE 
TEHDİT ANALİZİ

Hatice DEMİRCİ1, Elif Bilge AKSU2 

1. GİRİŞ
Fildişi Sahili’nden Nijerya’ya dek Batı Afrika’da pek çok siyasi sorun, 

istikrarsızlık ve kanlı çatışmalar yaşanmaktadır. Askeri darbeler, diktatörlükler, 
açlık, AIDS, terörizm, insan kaçakçılığı gibi sayısız sorun günümüzde 
Batı Afrika’nın kökleri oldukça geriye giden bir sorununa dayanmaktadır: 
sömürgecilik. 

Afrika ve Afrikalıların kaderinde onulmaz bir iz bırakan sömürgecilik dönemi 
Portekizlilerin kıtaya adım atmasıyla başlamıştır. Önceki dönemde Sahra Çölü 
doğal bir set oluşturduğu için kıtanın kuzey kesimleri hariç diğer bölgeleri dünya 
için bir gizem olarak yer alırken, Portekizlilerin günümüzdeki Benin topraklarına 
adım atarak kıtayı Batı Afrika’dan itibaren keşfetmeye ve ele geçirmeye 
başlamasıyla bu gizem artık ortadan kaybolmuş ve az bir bedelle kıtanın yeraltı 
ve yerüstü kaynakları Avrupalı sömürgeci güçler için ulaşılabilir olmuştur.

Afrikalı ülkelerinin yaklaşık 60 yıl önce birbirleri ardına bağımsızlık 
kazandıkları süreci birçok iç savaş, darbe ve özellikle Soğuk Savaş döneminde 
pek çok ideolojik karmaşa takip etmiştir. Sömürgecilik sonrası büyük bir güç 
boşluğu yaşayan Batı Afrika ülkeleri, sosyo-ekonomik pek çok sorunla baş başa 
kalmıştır. Kötü yönetişim, yolsuzluk, hukuk devleti ilkesine aykırılık gibi pek 
çok yönetime ait eksiklikler Batı Avrupa’da köklü problemlerin türemesine ve 
bu problemlerin güçlenmesine neden olmuştur. Bölge sorunları etki ve sonuçları 
bakımından uluslararası bir boyut kazanırken, sorunlara yönelik uzun vadeli 
çözümler getirilememiş ve bölge ülkeleri bu noktada yalnız bırakılmıştır. 

Batı Afrika gerek doğal kaynakları gerekse deniz canlıları ile zengin rezervlere 
sahip bir bölgedir. Fakat yukarıda da belirtildiği üzere, bölgenin ulus devlet 

1  Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ( ATASAREN), 
Güvenlik Araştırmaları Programı Yüksek Lisans Öğrencisi, haticedemirci6@gmail.com , ORCID: 
0000-0002-2681-4040.

2  Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ( ATASAREN), 
Güvenlik Araştırmaları Programı Yüksek Lisans Öğrencisi, elifbilgeaksu@hotmail.com, ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-7944-9008.
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inşası sürecine yeni geçmiş olması, yönetime dair eksiklikler, iç çatışmalar ve 
karışıklıklar söz konusu rezervlerin yeterli ve doğru miktarda kullanılmasını 
engellemektedir. Sonuç itibariyle bölge ekonomik geri kalmışlık,  sağlık ve gıda 
sorunları ile baş başa kalmaktadır. 

Bu çalışma Batı Afrika’nın bugün hala karşı karşıya kaldığı önemli sorun 
alanlarını güvenlik tehdidi analizi parametrelerine uygun olarak ele almayı 
hedeflemektedir. 

2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Uzun yıllar boyunca sömürge toplumları olarak tarih sahnesinde varlık 

gösteren Batı Afrika ülkeleri, II. Dünya Savaşı’nın ardından bağımsızlıklarını 
kazanmış ve egemenliklerini tesis etmişlerdir. Kolonyalizmin bu ülkeler 
üzerindeki etkisi onların maddi olarak sömürülmesinin ötesine geçmekte; söz 
konusu ülkeler postkolonyal süreç içinde ontolojik güvensizlik  içinde varlıklarını 
sürdürmektedirler. Sömürge döneminin bıraktığı pek çok olumsuz etki, bugün 
doğal kaynaklarıyla ve deniz canlılarıyla zengin Batı Afrika ülkelerini ekonomik, 
siyasi, sağlık, eğitim gibi pek çok sorunla karşı karşıya bırakmaktadır. Bölge 
ülkelerinin kendi kimliklerine dair algılamaları, benliklerini tanımlama biçimleri, 
sömürgeci ülkeler tarafından dayatılan kavramlara karşı duyulan yabancılık, iç ve 
dış politikada duydukları güvensizlikleri arttırmaktadır. Neticede bölge pek çok 
Ulusötesi suça ev sahipliği yapmakta, çatışma ve istikrarsızlık ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Bu bağlamda öncelikle sömürge sonrası dünyayı anlamak için 
uluslararası ilişkilerde eleştirel bir teori olarak ortaya çıkan postkolonyalizm ele 
alınacak daha sonra bölgede var olan sorunların dayandırılacağı güvenliğe ilişkin 
kavramlara yer verilecektir. 

Her ne kadar postkolonyalizmin gelişmesine katkı bulunan eserler 1950’li 
yıllardan itibaren ortaya çıkmaya başlasa da bir uluslararası ilişkiler disiplini olarak 
postkolonyalizm 1990’lı yıllarda karşımıza çıkmaktadır. Bir uluslararası ilişkiler 
disiplini olarak postkolonyalizm, geleneksek uluslararası ilişkiler teorilerini Batı- 
merkezci olmakla ve sömürgeci geçmişe sahip ülkeleri korumakla eleştirmiştir. 
Postkolonyalizm, geleneksel teorileri postkolonyal süreçte sömürgeciliği yeniden 
dizayn etmekle ve Batılı ülkelerin hegemonyasını bu şekilde meşrulaştırmakla 
suçlamaktadır. Franz Fanon, sömürgeciliği ötekinin sistematik bir şekilde 
inkâr edilmesi ve insani herhangi bir özellikle özdeşleştirilmemesi olarak 
tanımlamaktadır. Bu bağlamda sömürgecilik yalnızca maddi bir eylem değil 
bununla birlikte öteninin kimliğini yok sayan bir şiddet eylemi olarak karşımıza 
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çıkmaktadır. Kolonyalizm, insani özellikleri Batı’ya atfetmekte ve sömürülen 
ötekinin insani özellikleri edinmesinin tek yolu olarak Batılı değerleri taklit  
etmesini göstermektedir.3

Philip Darbey’e göre, Batılı tarafından üretilen klasik uluslararası ilişkiler 
anlayışı Üçüncü Dünya’yı anlamak için yeterli değildir. Bu bağlamda 
postkolonyalizm, Batı’nın Doğu üzerindeki egemenliğini eleştirirken bunu 
dekolonize etmeye çalışmaktadır. Michel Foucault ise postkolonyalizmi kimlik 
oluşum süreci ile ele almıştır. ‘Biz’ ve ‘ötekinin’ inşasında, Batı Doğu’yu öteki 
olarak tanımlamakta ve kendisinin ‘ötekisini’ ilkel olarak betimlemektedir. 
Böylece Batı, gelişmişliğinin kaynağı olarak kendisini kabul ederken bunun 
dağıtımını üstlendiği bir rolü benimsemiştir. Fakat gelinen nokta, Batı’nın bu 
yolla egemenliğini meşrulaştırdığını göstermektedir.4

Egemenliklerini 1950’li yıllarla birlikte tesis etmeye çalışan Batı Afrika 
ülkeleri, ulus-devlet inşa etme noktasında yönetime ilişkin pek çok problemle 
karşı karşıya kalmaktadırlar. İç istikrarı oluşturmak, devlet yönetimine ilişkin 
sorunlar, ekonomik geri kalmışlık, insan sağlığı ve güvenliğindeki yetersizlikler, 
terörizm, çatışma, kaynaklarını etkin ve yeterince kullanılamaması gibi bir dizi 
sorunla karşı karşıya kalan bölge, sorunlarına çözüm getirememektedir. Bölgedeki 
sorunlara ilişkin bazı önemli kavramlar şu şekildedir: 

- Uluslararası Terörizm: “Bilinçli olarak ve ayrım gözetmeksizin sivilleri 
hedef alan siyasal şiddet” olarak tanımlanan terörizmin ortak bir tanımı 
olmamakla birlikte çok çeşitli tanımlamaları mevcuttur. Terörizmin temelde 
hedefi halkın moralini bozarak, korku salarak ve medyanın dikkatini çekerek 
varlığını dünyaya ilan etmektir. Her terör örgütünün farklı hedefleri olabileceği 
gibi her birinin temelde ortak özelliği şiddetin diğer aktörleri etkilemek amacıyla 
kullanılmasıdır. Terörün varlığını insanlık tarihine dayandırmak mümkündür 
fakat son elli yılda terörist taktiklerin gelişmesi, sivillerin öldürülmesi için daha 
şiddetli yöntemlerin kullanmasına ve sonuç itibariyle terörist saldırıların daha 
ölümcül hale gelmesine neden olmuştur.5 2001 Eylül ayında gerçekleştirilen terör 
eylemleri, dünya çapında şok edici bir etkiye yol açmış, psikolojik etkileri uzun 
süre devam etmiş ve terörizmi küresel dünyanın gündemine taşımıştır. Terörizm 

3  Ali Balcı, “Postkolonyalizm”, Uluslararası İlişkilere Giriş, ed. A. Balcı, Ş. Kardaş ( İstanbul: 
Küre Yayınları, 2017),181.

4  V. İpek, Ç. Oyman, “Postkolonyal Teori ve Uluslararası İlişkiler”, Uluslararası İlişkiler 
Teorileri, ed. Ramazan Gözen ( İstanbul: İletişim Yayınları, 2019), 458-459.

5  Joshua S. Goldstein, Jon C. Pevehouse, Uluslararası İlişkiler, çev. Haluk Özdemir (Ankara: 
BB101 Yayınları, 2017), 277.
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etkileri ve sonuçları itibariyle uluslararası bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Batı Afrika’daki terör grupları yalnızca bölge ülkelerini etkilememekte aynı 
zamanda bölgeden enerji ithal eden ABD’yi de etkilemektedir. 

- Uluslararası Organize Suç: Uluslararası suç olarak kabul edilebilecek  bazı 
suçlar şu şekilde sıralanabilir: kaçakçılık faaliyetleri – uyuşturucu, silah, zararlı 
atıklar, insan- , fuhuş, yasadışı göç, korsanlık, yasadışı teknoloji transferi vb. 
Söz konusu  ulus-aşırı organize suçlar, zayıf ve başarısız devletlerle, yolsuzlukla 
ve istikrarsızlıkla ilişkilendirilen rejimlerle, terörün ve çatışmanın var olduğu 
bölgelerle ilişkilendirilmektedir. Belirtilen suçlar ortaya çıktığı bölgeyi aşıp, 
uluslararası alanda ciddi tahribata neden olmaktadır. Aşağıda belirli suç alanlarının 
neden olduğu yıllık tahribat dereceleri verilmektedir: 6

Tablo 4.1. Uluslararası Organize Suçların Neden Olduğu Yıllık Tahribat Dereceleri.

Kara para aklama 590 milyar dolar- 2 trilyon dolar arası
Yolsuzluk 500 milyar dolar- 1 trilyon dolar arası
Uyuşturucu 500 milyar dolar- 1 trilyon dolar arası
Zehirli/ zararlı atıkların bırakılması 10 ila 12 milyar dolar arası
Araba hırsızlığı ( ABD- Avrupa) 9 milyar dolar
Yasaya aykırı silah kaçakçılığı 1 milyar dolar
İnsan Kaçakçılığı 7 milyar dolar

- İnsan Güvenliği: Soğuk Savaş’ın ardından güvenlik kavramının yaşadığı 
derinleşme ve genişleme süreci, kavramın askeri güvenliğin dışında yeni 
güvenlik konularını içine almasıyla sonuçlanmıştır. İnsan güvenliği ilk defa 1994 
yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yayınladığı İnsani Kalkınma 
Raporunda tanımlanmıştır. Söz konusu programda insani güvenlik, ‘korku ve 
yoksulluğun olmaması’ şeklinde kavramsallaştırılmıştır. Kalkınma Programında 
insan güvenliğine ilişkin iki önemli kavram ön plana çıkmaktadır: “freedom from 
fear” ve “freedom from wants”. “ Freedom from wants”, şiddet ve çatışmadan 
ziyade salgın hastalıklar, doğal felaketler ve kıtlığa ilişkin konularla ilgilidir. 
“Freedom from fear” ise daha çok yoksulluk ve eşitsizlik konuları bağlamında 
şekillenmiştir.7 Söz konusu belgenin gıda güvenliğini ele alış biçimi de bölgesel 
olarak değişiklik göstermektedir. Örneğin, gelişmiş ülkelerdeki gıda güvenliği 

6  Michael E. Smith, Uluslararası Güvenlik, çev. Ramazan Gözen (Ankara: Felix Kitap, 2020), 
258.

7  M. Aksu, F. Turhan, “Yeni Tehditler, Güvenliğin Genişleme Boyutları ve İnsani Güvenlik”, 
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C.4, S.2, (2012):73-74.
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sorunları insanların hormondan ve GDO’dan uzak besinlere ulaşabilmesi olarak 
belirlenmişken Afrika kıtasında gıda güvenliği, insanların gıdaya ulaşabilmesi 
olarak ele alınmıştır. 8

3. TARİHSEL ARKA PLAN

3.1. Benin

Avrupalıların, ilk olarak eskiden Köle Sahili olarak bilinen günümüzdeki 
Benin topraklarına geldikleri bilinmektedir. Portekizliler ve onları takip eden 
diğer Avrupa devletleri 16. yüzyılın sonuna dek bu coğrafya üzerinden köle 
ticareti yapmaya devam etmişlerdir. Günümüzdeki Benin toprakları yerinde 
olan Dahomey Krallığını ele geçiren kabile zengin bir krallıktı ve Portekizliler 
ve Hollandalılar başta olmak üzere Avrupalı sömürgeci güçlerle köle ticareti 
ilişkileri kurmuşlardır. 19. yüzyılda Fransız Batı Afrikası’na dâhil olan Dahomey, 
1904 senesinde Fransız nihayetinde Fransız sömürgesi haline gelmiştir.9 

Nijerya ve Togo arasında sıkışıp kalmış bir ülke izlenimi veren Benin, 1958 
senesinde Fransız Topluluğu’na katılmayı kabul edip özerkliğini kazanmış 
ve 1960 senesinde de bağımsızlığını elde ederek Dahomey Cumhuriyeti adını 
almıştır. Ülke 1975 senesine dek Dahomey Cumhuriyeti olarak anılmıştır.10

 Bağımsızlığın elde edilmesini takip eden senelerde Benin siyasi darbelerle 
bir istikrarsızlık içerisine düşmüştür. 1960 ve 1972 seneleri arasında toplam altı 
hükümet darbesi meydana gelmiştir. Yaşanan istikrarsızlık ve siyasi karmaşada 
en büyük rolü etnik ve kültürel ayrışmalar oynamıştır. 1972 senesinin ekim 
ayında Yarbay Mathieu Kerekou’nun gerçekleştirdiği silahlı darbe ile Kerekou 
Dahomey’in tek hakimi haline gelmiştir ve 1970 senesinde kurulan “kolektif 
liderlik” usulü ortadan kaldırılmıştır. Ülkede 1974 senesinde ilan edilen 
Marksist-Leninist ideolojinin hakimiyeti ile beraber Kerekou döneminde 
Benin baştan aşağıya bir dönüşüm geçirmiştir. Devlet binaları millileştirilmiş, 
Fransızların mülklerine el konulmuş, yargı sistemi yeniden teşkilatlandırılmış ve 
dini inançların toplumun üzerindeki etkisinin azaltılması yönünde çalışılmıştır. 
Kerekou döneminde Benin Halk Cumhuriyeti (République Populaire du Benin) 

8  “İnsan Güvenliği: Çevre, Gıda, Sağlık, Birey”, TUİÇ Akademi, https://www.tuicakademi.
org/insan-guvenligi-cevre-gida-saglik-birey/ [ Erişim Tarihi: 19.04.2021].

9  Ramazan Özey, “Afrika’da Toplum: Batı Afrika İnsanlarının Kültürel Özellikleri: Dünü-
Bugünü”, Dünya Siyasetinde Afrika 2, ed. İsmail Ermağan, (Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 
2015), 11-12.

10  Davut Dursun, “BENİN”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/benin 
(19.03.2021).
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adını alan ülkede 1977 senesinde yeni bir anayasa yürürlüğe konulmuş ve bu 
Kerekou’nun tekrar seçilmesinin önünü açmıştır. 1980 senesinde yabancı 
yatırımcıları yurtdışına çıkartmasına rağmen Benin 1983’te IMF ve Dünya 
Bankası ile stand-by görüşmelerde bulunmaya başlamıştır. Bunu takip eden 
senelerde Komunist ülkelerle ilişkileri geliştirme yönüne gidilmiş ve Fransa ile 
bozuk ilişkileri onarma yolunda çabalara gidilmiştir. 1983 senesinde Amerika 
Birleşik Devletleri ile diplomatik yönde ilişkiler kurmaya başlayan Benin yüzünü 
batıya çevirse de ekonomik sıkıntılar çekmeye başlamıştır ve Kerekou yabancı 
yardım aramak maksatlı yurtdışına çeşitli ziyaretlerde bulunmuştur.11 1990 
senesinde yapılan Ulusal Konferans’ta devletin kabul edilen ideoloji Marksist-
Leninist ideoloji olarak kabul edilmesinden vazgeçilmiş, eski ulusal bayrağa ve 
çok partili hayata dönüş gerçekleştirilmiştir. 10 Aralık 1990 tarihinde ilan edilen 
yeni anayasa ile Benin tarihinde yeni bir sayfa açarak Benin Cumhuriyeti adını 
kullanmaya başlamıştır. İlk kez Afrika’da bir ülke barışçıl bir şekilde çok partili 
hayata bu şekilde geçmiştir.

3.2. Burkina Faso

Kuzeybatısında Nijer, güneyinde Fildişi Kıyısı, Gaba, Togo ve Benin, 
kuzeyinde ve batısında Mali ile çevrelenmiş olan bağımsız cumhuriyet Burkina 
Faso’nun eski adı Yukarı Volta’dır. Şimdiki adı olan Burkina Faso; yerli Suaheli 
dilinde “dürüst insanlar yurdu” anlamına gelmektedir. Burkina Faso’nun tarihi 
11. yüzyılda Mossi kabilesinin topraklarına gelişiyle başlamaktadır. Bu kabile 
ülkede Tehkodogo, Uagadugu, Yatenga ve Fada N’Gourma olmak üzere dört 
adet büyük krallık kurmuştur. Söz konusu Mossi kabilesi, güneyindeki Gana’dan 
kuzeyindeki Timbuktu şehrine kadar olan toprakları 15. ve 16. yüzyıl boyunca 
hakimiyeti altında tutmuşsa da 16. yüzyılda gelen Songhai İmparatorluğu 
Mossileri yaylalara itmiştir.12

1893 senesinde Mossilerin ülkesini işgal eden Fransa ülkeyi üç yıl boyunca 
kontrolü altında tutmuştur. 1919’a gelindiğinde ise Yukarı Volta Kolonisi 
kurulmuştur ve bu koloniden Fransız Batı Afrikası’nın diğer kısımlarında 
çalıştırılmak için işçiler zorla gönderilmiştir. 1932 senesinde koloni komşu 
sömürge ülkeler arasında bölüştürülmüştür. Bölüştürülmenin asıl sebebinin 
Fildişi Kıyısında çalıştırılmak üzere Mossi halkından işçi temin etmek olduğu 
düşünülmektedir. 1947’de Fransa tarafından yeniden ayrı bir ülke haline getirilen 
Yukarı Volta’da 1950 senesinde bağımsızlık için hareketler başlamıştır. On yıl 

11  Dursun, a.g.e.
12  Özey, a.g.e, 12.
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sonra 1960 senesinde Yukarı Volta, diğer Afrika ülkeleri gibi, bağımsızlığını 
kazanmış ve 1958 senesinde hazırlanan anayasası 1960’da yürürlüğe konulmuştur. 
1966 senesine gelindiği zaman ise diğer Afrika ülkelerinin maruz kaldığı kaderi 
yaşayarak hükümet ve sendikalar arasındaki anlaşmazlığın ardından ordu 
yönetimi ele geçirmiştir ve yürürlükteki anayasa askıya alınmıştır. 1970’de 
hazırlanan yeni anayasa halk oylamasının ardından 1971 senesinde yürürlüğe 
konulmuştur. Ülkede 1970’li yıllarda meydana gelen kuraklıklar oldukça büyük 
açlık krizlerine neden olmuştur.13 

1971 senesinde yürürlüğe giren anayasayı takiben dört yıllık bir geçiş dönemi 
başlamışsa da bu anayasa üzerinden süregelen anlaşmazlıklar nedeniyle 1977’de 
yeni bir anayasa hazırlanmış ve onaylanmıştır. Takip eden 1978 senesinde ise 
Sangoule Lamizana başkan seçilmişse de 1980 senesinde ülkede tekrar darbe 
gerçekleşmiştir. Ülke tarihinde gerçekleşen askeri darbelerden bir diğeri 1983 
senesinde gerçekleşmiştir. Nihayetinde 2 Haziran 1991 tarihinde yarı başkanlık 
sistemine geçilmiş ve 7 yılda bir seçilmesine karar verilmiştir. 2000 yılında bu 
süre beş yılda bir olarak güncellenmiştir.  30 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen 
halk ayaklanması sebebi ile hükümet feshedilmiş ve meclis dağıtılmıştır. Devlet 
Başkanlığı görevini 2015’te devralan Christian Kabore, Başbakanlığı üstlenen 
Paul Thieba’nın 20 Ocak 2019’da istifa etmesinin ardından yerine Christophe 
Marie Dabire’yi başbakan olarak atamış ve 24 Ocak 2019’da yeni hükümet 
kurulmuştur.14

3.3. Cabo Verde (Yeşilburun Adaları)

Bir takımada devleti olan Cabo Verde (diğer adı ile Yeşilburun Adaları) 
Batı Afrika’dan 515 km uzaklıkta konumlanmaktadır. Cabo Verde’nin anlamı 
Portekizcede “yeşil burun” anlamına denk gelmektedir. En büyük üç adası Santo 
Antao, Santiago ve Boa Vista’dır.

Cabo Verde Takımadaları, 1455 senesinde Antonia Noli ve Alvise Cadomoste 
tarafından keşfedilmiştir. Takip eden 1456 senesinde Portekizliler buraya 
gelmiştir. Portekizliler, söz konusu bölgeye gelene dek hiç insan yerleşimi 
bulunmamaktadır. Afrika’ya yakınlığı ile önemli bir konuma sahip olan ada 
Portekiz Kolonisi yapılmış ve Gine’den köleler buraya getirilmiştir. Söz konusu 
Portekiz hakimiyeti tam 515 sene sürmüştür ve 5 Temmuz 1975 tarihinde 
Portekiz’den bağımsızlığını kazanmıştır.15 

13  a.g.e., 13.
14  Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’nun Siyasi Görünümü, http://www.mfa.gov.tr/burkina-

siyasi-gorunumu.tr.mfa [Erişim Tarihi: 19.03.2021].
15  Özey, a.g.e., 14.
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Cabo Verde ve bir diğer Batı Afrika ülkesi olan Gine Bissau’da Portekiz’e 
karşı bağımsızlık için mücadelede liderlik yapan PAIGC (Gine ve Cabo Verde’nin 
Bağımsızlığı İçin Afrika Partisi) 1980 senesinden itibaren Cabo Verde’de PAICV 
(Cabo Verde’nin Bağımsızlığı için Afrika Partisi) adı ile Cabo Verde’yi tek partili 
bir sistemle yönetmiştir. Çok partili sisteme geçilmesiyle beraber 1991 senesinde 
iktidarı kaybetmişse de 2001 senesinde tekrar iktidara gelmiştir. Ülkenin 
demokrasisinin ve iç işlerinin istikrarlı olduğu ifade edilebilmektedir. 20 Mart 
2016 tarihinde gerçekleşen milletvekili seçimlerinde Sosyalist Parti PAICV’nin 
on beş yıllık iktidarının ardından Ulisses Correia e Silva’nın liderliğinde 
Demokrasi Hareketi Partisi (MpD) oyların %53.5’ini almış ve iktidara gelmiştir. 
Aynı şekilde cumhurbaşkanlığı seçimleri de MpD’nin zaferi ile sonuçlanmış ve 
Jorge Carlos Fonseca cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.16

3.4. Fildişi Sahili

Atlas Okyanusu’nun kıyılarında bir kıyı devleti olan Fildişi Kıyısı, güneyinde 
Gine Körfezi, batısında Liberya ve Gine, kuzeyinde ise Mali ve Yukarı Volta 
ile çevrilidir. Avrupalı sömürgeciler gelmeden önce topraklarında birçok 
krallıklar kurulmuş ve hakimiyet göstermiştir. İlk gelen Avrupalı sömürgeciler ile 
Portekizliler olmuştur ancak burayı sömürgeleştirmekten ziyade ticari olarak üs 
kurma yoluna gitmişlerdir. Ülke adını o dönemde fildişi ticaretinin yoğun olması 
nedeniyle almıştır. Portekizlileri takiben bölgeye, İspanyollar, Hollandalılar, 
İngilizler ve nihayetinde de Fransızlar gelmişlerdir. 1887-1889 senelerinde bölgeye 
gelen Fransızlar, ülkenin iç kesimlerine doğru ilerlemiş ve yerleşmişler; kabile 
liderleriyle anlaşmalar yaparak nüfuzlarını arttırma yoluna gitmişlerdir. Ancak 
1893’e gelindiğinde ülkeyi sömürgeleri haline getirdiklerini ilan etmişlerdir. 
Ülke 1958’e dek sömürge olarak kalmış, bu tarihte iç işlerinde bağımsızlığı 
elde etmiş iki sene sonra ise tam olarak bağımsızlığa kavuşmuştur.17 2002 
senesine gelindiğinde ülkenin kuzey kesimlerinin asi grupların eline geçmesiyle 
başlayan siyasi karışıklıklar, 2010 senesinde seçimleri kaymetmiş olan dönemin 
Cumhurbaşkanı Ghagbo’nun seçim sonuçlarını geçersiz sayması ve tanımaması 
nedeniyle zirveye ulaşmıştır.18 Söz konusu kriz Nisan 2011’de Gbagbo’nun 
tutuklanması ve seçimlerden galip olarak çıkan Alassane Ouattara’nın yönetime 
geçmesiyle sona ermiştir.19

16  Dışişleri Bakanlığı, Kabo Verde Cumhuriyeti’nin Siyasi Görünümü, http://www.mfa.gov.tr/
yesil-burun-siyasi-gorunumu.tr.mfa [Erişim Tarihi: 18.03.2021].

17  Özey, a.g.e., 15.
18  (2011, 5 Nisan) “Fildişi Sahili: Başkanlık sarayı ‘ele geçirildi’”, BBC News Türkçe https://

www.bbc.com/turkce/haberler/2011/04/110405_ivory_coast_update 
19  Dışişleri Bakanlığı, Fildişi Sahili’nin Siyasi Görünümü, https://www.mfa.gov.tr/fildisi-
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3.5. Gambiya

Afrika’daki en küçük devlet olan Gambiya, Avrupalı sömürgecilerin istila 
etmesinden önce Sudan ve Mali krallıklarına ait olan bir bölgeydi. 1965 yılına 
dek İngiliz sömürgesi olarak kalan bu ülkede hala İngilizce konuşmaya devam 
edilmektedir. 

15. yüzyıl itibariyle Portekizliler, Hollandalılar, İngilizler ve Fransızlar 
Gambiya’yı sömürmek için önce doğal kaynaklarını hedef alıp; daha sonra ise 
esir ticaretine yönelmişlerdir. 1738 Versay Antlaşması ile Gambiya İngilizlere 
verilmiş ve 1888 senesi itibariyle tam anlamıyla bir İngiliz sömürgesi haline 
gelmiştir.  Gambiya, 1965’te bağımsızlığı kazandıktan sonra başta meşruti krallık 
rejimiyle yönetilmeye başlanmıştır. 

Bağımsızlığını kazandığı yıl Afrika Birliği Teşkilatı’na ve Birleşmiş Milletler’e 
üye olan Gambiya, yeni bir anayasanın hazırlandığı 1970 senesine kadar anayasal 
monarşiyle yönetilmiş ancak bu seneden itibaren cumhuriyet haline gelmiştir. D. 
K. Jawara, Gambiya’nın ilk cumhurbaşkanı olarak seçilmiş ve 1972, 1977, 1982 
ve 1987 seçimlerini kazanarak partisiyle birlikte iktidarda kalmayı başarmıştır.20

3.6. Gana

Gana, eski İngiliz sömürgeleri olan Altın Kıyısı ve Togoland’ın topraklarında 
kurulmuş bir cumhuriyettir. Söz konusu ülkeler 1957’de birleşmişlerdir.  Avrupalı 
sömürgeciler bölgeye ilk kez 1471 yılında Portekizliler ile gelmiştir. Altın ve köle 
ticareti yapan Portekizliler Gine Körfezi’ndeki en önemli depolarını bu bölgeye 
kurmuşlar ve Elmina’da bir kale inşa ederek bazı yerli kabilelerle anlaşmışlardır. 
1570’li senelere doğru gücü zayıflayan Portekizlileri diğer Avrupalı sömürgeciler 
takip etmiştir. Altın rezervlerinin çokluğundan dolayı bölge, Togoland ile 
birleşene dek, Altın Sahili (Gold Coast) olarak anılmaya devam etmiştir. 

19. yüzyılın başlarında bölgede köle ticaretinin yasaklanmasıyla beraber 
Danimarkalılar ve Hollandalılar bölgeden çekilmiş ve bölge tamamen İngiliz 
sömürgeciliğinin tekeline geçmiştir. 1925 senesine dek İngiliz valisi yönetiminde 
kalmıştır.21 1957’de tam bağımsızlığına kavuşan Gana bu seneden itibaren Sahra 
Çölü’nün güneyinde bağımsızlığına kavuşan ilk siyahi Afrika ülkesi olmuştur. 

siyasi-gorunumu.tr.mfa 
20  Davut Dursun, “Gambia”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/

gambia#2-tarih-ve-islamiyet [Erişim Tarihi: 20.04.2021].
21  Davut Dursun, “Gana”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/

gambia#2-tarih-ve-islamiyet [Erişim Tarihi: 20.04.2021].
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Gana’nın meşhur lideri Kwane Nkrumah, Gana’nın bağımsızlığının bütün Afrika 
için önemli olduğunu ve eğer diğer Afrika ülkeleri tarafından takip edilmezse bir 
anlam ifade etmeyeceğini açıklamıştır. Gana örneğinin ardından 10 yıl içerisinde 
30’dan fazla Afrika ülkesi bağımsızlıklarına kavuşmuştur.22 1979 senesinden 
sonra 1992 senesine kadar Gana’da hiç seçim gerçekleşmemiştir. 1992 senesinde 
gerçekleşen seçimlerde Ulusal Demokratik Kongre’yi (NDC) temsil eden Jerry J. 
Rawlings başkan seçilmiştir ve 2001 yılında istifa edene kadar görevde kalmıştır. 
Rawling ülkede demokratikleşme adına adımlar atan bir başkan olmuştur.23

3.7. Gine

Müslümanların bölgeye İslamiyet’i yaymak için 11. yüzyılda geldiği 
bilinmektedir. Söz konusu dönemde bölgede güçlü Müslüman devletler 
kurulmuştur ve bunların en önemlisi Futa-Djalon’da kurulmuş olandır. 19. yüzyılın 
ortalarına doğru ülkeye gelen Fransızlar, 1896 yılında ülkenin iç kısımlarına 
kadar nüfuz ederek ülkenin hakimi olmuşlardır. 1958 senesinde referandumla 
bağımsızlığını kazanana dek Fransız sömürgesi olarak var olmuştur ve Fransız 
Ginesi (Guinée française) olarak bilinmiştir. 1958’den 1984’e kadar tek parti 
yönetimiyle idare edildikten sonra 1984 senesinde gerçekleşen darbe sonrasında 
2008’e dek uzun yıllar askeri yönetimle idare edilmeye devam etmiştir.24 Gine 
ancak 2010 senesinde seçilmiş bir yönetim tarafından idare edilmeye başlanmıştır.

Fransız Batı Afrikası’nın bir parçası olan ülke bağımsızlığını ilan ettikten 
sonra bağımsızlık liderlerinden en önemli isimlerinden olan Ahmed Sekav 
Toure’yi Cumhurbaşkanlığına getirmiştir. Toure, Fransız yardımını reddetmiş; 
Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari antlaşmalar 
imzalayıp onlardan kredi almıştır. Ancak Sovyet Bloğunda tam bir ekonomik 
ortak olamayınca Toure rejiminin güçsüzleşmeye başladığı yıllarda sermaye 
ve teknik yardım içi yüzünü Batı’ya ve Fransa’ya dönmüştür. Toure 1984’te 
ölünceye kadar bu makamda kalmıştır.25 3 Nisan 1984’te Albay Lansana Conte 
komutasındaki ordu darbe ile yönetimi ele geçirmiştir.

Gine sık sık askeri darbelerle yüzleşen Batı Afrika ülkelerinden birisidir. Nitekim 
2008 yılında yaşanan askeri darbeden iki sene sonra ilk demokratik seçimler 

22  Oliver Davies. , Ernest Amano Boateng, John D. Fage, Donna J. Maier, “Ghana.” 
Encyclopedia Britannica,. https://www.britannica.com/place/Ghana [Erişim Tarihi: 22.04.2021].

23  A.g.e.
24  Sırrı Erinç, «Gine», TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/gine#1 

[Erişim Tarihi: 20.04.2021].
25  Thomas E. O’Toole, “Guinea.” Encyclopedia Britannica,. https://www.britannica.com/

place/Guinea [Erişim Tarihi:17.04.2021]. 
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gerçekleşmiş ve uzun yıllar muhalefette olan Alpha Conde Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerini kazanmıştır. 2015 tarihinde yine seçimin kazananı Conde olmuştur. 
22 Mart 2020 tarihinde Genel Seçimler ve yeni Anayasa referandumu beraber 
gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara göre Conde’nin partisi meclisteki çoğunluğun üçte 
ikisini elde etmiştir. Eş zamanlı gerçekleştirilen referandum seçimine göre de 
anayasa değişikliği gerçekleştirilmiştir.26

3.8. Gine-Bissau

15. ve 16. yüzyıllarda Portekizliler, Afrika’nın Batı kıyılarının tamamını kendi 
kontrolleri altına almışlardır. Ancak Portekizlilerin zayıflayan gücünün ardından 
onların yerini Fransız, Hollandalı, İngiliz ve diğer Avrupalı   sömürgeci güçler 
almıştır. Bölgede gerçekleşen Fransız ve İngiliz rekabetinin ardından ise sonuç 
olarak Gine-Bissau bir Portekiz sömürgesi haline gelmiştir. Gine-Bissau, 1930’a 
dek Portekiz’in yönetiminde kaldıktan sonra bu tarihte özerk bir sömürge bölgesi 
statüsüne getirilmiş; ancak 1951 yılında eski statüsü tekrar getirilmiştir.27

Nihayet 1974’te Portekiz’den bağımsızlığını kazanmasından bu yana, Gine-
Bissau önemli siyasi ve askeri karışıklıkların içerisine düşmüştür. 1980’de 
gerçekleşen askeri darbe, General Joao Bernardo ‘Nino’   Viera’yı Gine’nin 
yönetimine getirmiştir. Viera’nın yönetimi muhalefetin baskılanması ve siyasetteki 
rakiplerin tasfiyesi ile anılmaktadır. 1980-90’larda birçok darbe girişimi olmasına 
rağmen Viera yönetimde kalmaya devam etmiştir. 1994’te ülkede özgür ve çok 
partili bir seçim gerçekleşmiş ve Viera yeniden başkan seçilmiştir. Ancak ülkede 
1998’de çıkan bir iç savaş 1999’da Viera’nın devrilmesine neden olmuştur. 2000’de 
geçiş hükümeti iktidarı, şeffaf bir oylama ile seçilen, muhalefet lideri Kumba 
Yala’ya devretmişse de Eylül 2003’te Yala da bir askeri darbe ile devrilmiştir. 
İktidara gelen Henrique Rosa’dan sonra 2005’te ekonomik kalkınma ve politik 
uzlaşma sözüyle tekrar iktidara gelen Viera, 2009’da bir suikasta kurban gittikten 
sonra Gine-Bissau siyasetindeki sayfasını kapatmıştır. Gine-Bissau sık sık askeri 
darbelerle yüzleşen ve yüzleşmeye devam eden bir ülke olmuştur.28

26  Dışişleri Bakanlığı, Gine’nin Siyasi Görünümü, https://www.mfa.gov.tr/gine-siyasi-
gorunumu.tr.mfa [Erişim Tarihi: 18.04.2021]

27  R. Andrew Lobban, David Birmingham, René Pélissier, Rosemary Elizabeth Galli, “Guinea-
Bissau.” Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/place/Guinea-Bissau [Erişim 
Tarihi: 20.04.2021].

28  The World Factbook-CIA, Guine-Bissau, https://www.cia.gov/the-world-factbook/
countries/guinea-bissau/ [Erişim Tarihi: 22.04.2021].
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3.9. Liberya

Afrika asıllı Amerikalıların özgürlüğünü kazanmış olan torunları tarafından 
kurulan Liberya, Siyahi Afrika’nın sömürge yönetimine maruz kalmamış 
tek ülkesi olarak dikkat çekicidir. 16. yüzyılda bölge Portekizliler tarafından 
keşfedilse de modern tarihi 1821’de ABD’de azat edilmiş olan kölelerle yüklü 
bir geminin Monrovia’ya gelmesiyle başlamıştır. 1846’da bir cumhuriyet kuran 
Amerikan-Liberyalılar kendilerinin bölgeye gelmesine destek çıkan Amerikan 
Sömürge Cemiyeti ile bağlarını kopararak, bir bağımsızlık beyannamesi 
yayınlamışlardır. Palmas Burnu yakınlarında da aynı şekilde oluşturulan  hürleşen 
köle bölgesi Maryland ile birleştirilen Liberya’ya ABD’deki bütün siyahilerin 
gelip yerleşeceği umuluyordu ancak bu gerçekleşmemiştir. Bölge 1920’lere kadar 
sadece 20.000 kadar göçmen almıştır. Bütün bunlarla beraber bölgedeki kabileler 
19. yüzyılın ikinci yarısında Amerikan Liberyalıların iç kesimlere ilerlemesini 
durdurmaya çalışmışlardır. Zira Amerikan-Liberyalıların bölgedeki kabilelerle 
anlaşması gibi bir şey gerçekleşmemiş; aksine Batılı sömürgeciler gibi yerlilerin 
üzerinde otorite kurmuş ve arazilerini ellerinden almışlardır. Sonradan İngiltere 
ve Fransa tarafından işgale dilen Liberya’nın bugünkü sınırları 1910’larda 
belirlenebilmiştir.29

1944-71 yılları arasında aralıksız başkan olan William Tubman, yabancı 
yatırımcıları çekmek ve ilk yerleşimcilerin torunları ile bölgenin yerlileri 
arasındaki ekonomik, politik ve sosyal uçurumu kapatmak için birçok şey 
yapmıştır. 1980 senesine gelindiğinde birçok Batı Afrika ülkesi gibi Liberya da 
askeri darbelerle yüzleşmiştir ve 10 sene boyunca Samuel Doe liderliğinde askeri 
diktatörlükle idare edilmiştir. 1989’da Doe’nun ölümüne yol açacak ve oldukça 
uzun sürecek bir iç savaşın fitili Charles Taylor tarafından ateşlenmiştir. 1997’de 
görece bir barış süreci yaşansa ve Taylor iktidara gelse de çatışmalar 2000 
senesinde devam etmiştir. 2003 senesinin Ağustos ayında çatışmalar sona ermiş 
ve eski cumhurbaşkanı Taylor istifa etmiştir. Uzun aradan sonra 2005 yılında 
gerçekleştirilen demokratik seçimler, Afrika’da devlet başkanı seçilen ilk kadın 
olan Ellen Johnson Sirleaf’i başkan yapmıştır.30

Mart 2018’de ayında Birleşmiş Milletler Liberya’daki 15 yıldır süren barış 
koruma misyonunu tamamlamıştır.31 İkinci Dünya Savaşı’na müttefikler safında 

29  Davut Dursun, “Liberya”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/
liberya [Erişim Tarihi: 27.04.2021].

30  The World Factbook-CIA, Liberia, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/
liberia/ [Erişim Tarihi: 20.04.2021].

31  a.g.e. 
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katılan ve Soğuk Savaş döneminde Batı taraftarı olan Liberya, Aralık 1960’da 
BM Güvenlik Konseyi’nin bir üyesi olmuş ve o tarihten itibaren Afrika’da ve 
uluslararası ilişkilerde aktif rol almıştır. Liberya BM Güvenlik Konseyine üye 
olan ilk Afrika ülkesidir. 1963’te Afrika Birliği Örgütü’ne üye olmuştur; 2002’den 
beri de Afrika Birliği olarak geçen örgütün üyesidir.32

3.10. Mali

Batı Afrika’nın Atlantik’e kıyısı olmayan ülkesi olan Mali, Afrika’nın da 
geniş yüz ölçüme sahip ülkelerinden olmasına rağmen nispeten az bir nüfusa 
sahiptir. Modern Mali, adını 13. ve 16. yüzyıllar arasında bölgenin hakimi olan 
Mali İmparatorluğu’ndan almıştır. Fransa, Mali’yi 19. yüzyılın son yirmi yılında 
sömürge haline getirerek, Fransız Sudan’ı olarak adlandırmıştır. Bağımsızlık 
hareketleri neticesinde 1958’de Senegal’i de dahil ederek muhtar bir cumhuriyet 
olmuştur. Ancak Mali, Nijer vadisinde gerçekleşen yatırımlar hariç, Fransız Batı 
Afrikası’nın ekonomi ve politikasında önemli bir rol oynamamıştır. 1960 yılında 
Fransız Sudan’ı, Fransa’dan bağımsızlığını kazanmış ve Mali Federasyonu 
olmuştur. Senegal birkaç ay sonra federasyondan ayrıldığında Mali Cumhuriyeti 
olarak kalmıştır. 1991 yılına kadar 31 yıl boyunca diktatörlükle yönetilen Mali 
askeri bir darbenin hükümeti devirmesiyle çok partili hayata geçiş yapmıştır.33

2012 senesinde tırmanan etnik gerilimler ve bir kısmı El Kaide ile bağlantılı 
olan Libya’dan gelen savaşçılar isyana ve askeri darbeye neden olmuştur. Darbeyi 
takiben isyancılar orduyu ülkenin kuzey bölgesinden çıkartarak terör örgütlerin 
bölgeye güçlü bir şekilde yerleşmesine izin vermiştir. Fransız ordusunun 
müdahalesiyle Mali hükümeti bölgenin bir kısmını geri almayı başarsa da 
hükümetin bölgedeki hakimiyeti zayıf kalmaya devam etmektedir. 2015 yılında 
isyancılar ile aralarında bir arabuluculuk için barış antlaşması imzalanmıştır.34

3.11. Moritanya

Resmi adıyla Moritanya İslam Cumhuriyeti’nin topraklarındaki sömürgecilik 
tarihi Fransız sömürgecilerin Moritanya’ya ilk olarak 1854’te gelmesi ile 
başlamışsa da iç bölgeleri kontrol altına almaları ancak 20. yüzyılın başında 
mümkün olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nın bitişini takiben başlayan bağımsızlık 
hareketleri 10 yıl kadar sürmüş ve ülke önce 1958’de Moritanya İslam Cumhuriyeti 

32  Abeodu Bowen Jones, Svend E. Holsoe, Donald Rahl Petterson (2020, December 10), 
“Liberia.” Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/place/Liberia 

33  The World Factbook-CIA, Mali, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/
mali/#introduction [Erişim Tarihi: 15.04.2021].

34  a.g.e.
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adı ile Fransa’ya bağlı özerk bir bölge statüsü elde etmiş, iki sene sonra  da aynı 
isimle bağımsızlığını ilan etmiştir.

1960 yılında Fransa’dan bağımsızlığını kazanmış olan Moritanya, 
bağımsızlığını takiben 49 yıl boyunca diktatörlüklerle, başarısız demokrasi 
girişimleri ve askeri darbelerle yüzleşmiştir. Oul Abdel Aziz, 2008’deki son 
askeri darbenin ardından 2009’da cumhurbaşkanı seçilmiştir. Aziz demokratik 
bir güç aktarımını Moritanya’da gerçekleştiren ilk cumhurbaşkanı olmuştur.35

3.12. Nijer

Batı Afrika’nın en geniş topraklarına ve en düşük nüfusa sahip olan 
ülkesi Nijer, 1898 yılında Fransız sömürgeci güçler tarafından işgal edilmeye 
başlanmıştır. Fransızlar, Senegal ve Çad arasında kalan bu bölgeyi Yukarı 
Senegal-Nijer olarak adlandırmıştır. Nijer’in bugünkü sınırları ise 20. yüzyılın 
önde gelen iki sömürgeci gücünün, İngiltere ve Fransa, aralarında bölgenin 
paylaşımı konusunda anlaşmalarından sonra şekillenmiştir. İkinci Dünya 
Savaşı’nın ardından, Afrika’daki diğer birçok devlet gibi Fransa’nın denizaşırı 
toprağı statüsünde sayılan Nijer, 1956 yılında özerkliği ve 1958 yılında kısmi 
bağımsızlığını kazandıktan sonra 3 Ağustos 1960’ta tam bağımsızlığını ilan 
etmiştir.36

3.13. Nijerya

İngiltere, Nijerya’yı ancak 1914 senesinde tamamen işgal ederek 
sömürgeleştirebilmiştir ve gerçekleşen bu işgal Nijerya’nın bağımsızlığını 
kazandığı 1960 senesine dek sürmüştür. 1963 yılında Cumhuriyet ilan edilen 
Nijerya’da birbiri ardına askeri darbeler yaşanmıştır. Siyasi tarihinin başlangıcı 
olarak kabul edilen 1960’tan sonra ülke askeri darbelerle sık sık gündeme gelmiş 
ve demokratik atılımların gerçekleşmesi engellenmiştir. Otuz yıl sonra iktidarı 
ele geçiren General Sani Abaşa demokratik kurumları askıya almış ve siyasi 
partileri kapatma kararı almıştır.

Oldukça karmaşık bir demografik yapısı olan Nijerya’da 250’nin üzerinde 
fazla etnik topluluk bulunmaktadır. Bu toplulukların arasında önde gelen 
kabileler olarak Hausa, Fulani, Yoruba ve İbo’lar olarak ifade edilebilmektedir.37 

35  The World Factbook-CIA, Mauritania, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/
mauritania/ [Erişim Tarihi: 15.04.2021]. 

36  Ahmet Kavas, “Nijer”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/nijer#2 
[Erişim Tarihi: 28.04.2021].

37 “Nijerya Künyesi”, http://www.mfa.gov.tr/nijerya-kunyesi.tr.mfa [Erişim Tarihi: 
20.04.2021].
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Bunların arasında en kabalalık olanları ülkeye 7. ve 11. yüzyıllarda yerleşmiş 
olan Hausalardır. IMF 2019 senesinde Nijerya için büyüme oranını %2.2 olarak 
açıklamışken bu oranı 2020 itibariyle % -5.4’e düşürmüştür.38 

3.14. Senegal

Avrupalı güçlerden ilk olarak Portekizliler bölgeye gelmiştir. 16. yüzyılda 
Fransızlar bölgeyi kontrolleri altına almıştır ve Senegal bir müddet Fransız 
Batı Afrikası olarak kalmıştır. 1960 senesinde bağımsızlığını kazandıktan sonra 
Fransa’nın kontrolünde demokrasiye geçiş yapmıştır. 1639 senesinde Senegal 
halicinde ilk ticari merkezlerini kuran Fransızlar 20 sene sonra Senegal’in ve 
ardından Fransız Batı Afrikası’nın merkezi olarak da kullandıkları St. Louis 
şehrini kurmuşlardır. Bu sırada Fransızlar ile Senegal üzerinde mücadeleye girişen 
İngilizler, Doğu Hindistan Şirketi aracılığıyla da bu mücadeleyi sürdürmüş, köle 
ve zamk ticaretinde de etkili olmuşlardır. Gorée adası iki ülke arasında birkaç kez 
el değiştirmiş olup 1815 Viyana Antlaşması ile Fransa’ya bırakılmıştır.39

“Afrika’ya açılan kapı” olarak bilinen Senegal’de 19. yüzyılda Fransızlara 
karşı mücadele etmek için El-Hac tarafından bir devlet kurulmuş ve birçok 
kabilenin de desteğini almış olsa da başarısız olup Mali’ye çekilmek zorunda 
kalmıştır. Fransa, yüzyılın sonlarında -1895’te- Mali, Nijer, Çad ve Orta Afrika 
Cumhuriyeti topraklarını ele geçirip Fransız Batı Afrikası adıyla bir federasyon 
oluşturmuş, bölgedeki en önemli merkezi konumundaki Dakar’ı da 1902’de 
Fransız Batı Afrikası’nın merkezi olarak belirlemiştir. Diğer Afrikalı unsurlar gibi 
Senegalliler de birinci ve ikinci dünya savaşlarında Fransa saflarında savaşmaya 
zorlanmıştır.40

3.15. Sierra Leone

15. yüzyılda Portekiz sömürgeciliğine maruz kalmaya başlayan bölge oldukça 
kısa bir sürede altın, demir, köle ve fildişi ticaretinin merkezlerinden biri olmuştur. 
18. yüzyılda İngilizler bölgedeki etkinliklerini arttırmış ve bugün ülkenin başkenti 
olan Freetown, 1792 yılında İngilizler tarafından kurulmuştur. 1807’de bölgede 
yine İngilizler tarafından kurulan koloniye ise özellikle İngiltere ve Jamaika’da 

38  (2020, 25 Haziran), IMF further reduces Nigeria’s 2020 growth rate to -5.4%, https://
www.vanguardngr.com/2020/06/imf-further-reduces-nigerias-2020-growth-rate-to-5-4/ Vanguard 
[Erişim Tarihi: 04.04.2021].

39  Ahmet Kavas, “Senegal”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/
senegal#2-tarih [Erişim Tarihi: 27.04.2021].

40  Camille Camara, Andrew Clark, John D. Hargreaves, “Senegal.” Encyclopedia Britannica, 
March 10, 2021. https://www.britannica.com/place/Senegal [Erişim Tarihi: 19.04.2021].
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özgürlüğünü kazanan köleler gönderilmiştir. 1895’te İngilizlerle Fransızlar 
arasında imzalanan anlaşmayla ülkenin doğu sınırları belirlenmiş, başkent 
Freetown ve çevresi koloni, iç kısımlarsa himaye bölgesi olarak ayrılmıştır. Bu 
süreçte İngilizlerin zorla ev vergisi toplaması üzerine halk isyan etmiş ancak 
isyan kanlı bir şekilde bastırılmıştır. İsyanın bastırılmasından sonra kabileler 
küçük devletçiklere bölünmüştür. 1924 senesine gelindiğinde Sierra Leone pek 
çok kabileden oluşan bir İngiliz kolonisi halindedir. 1951 yılında ilk seçimler 
gerçekleştirilmiş ve Milton Margai liderliğindeki Sierra Leone Halk Partisi 
(SLPP) galip çıkmıştır. 27 Nisan 1961 tarihinde İngiliz Milletler topluluğunda 
bağımsız bir devlet olan Sierra Leone’de demokrasiye geçiş denemeleri oldukça 
sancılı geçmiş ve henüz 1967’de ilk askeri darbe gerçekleştirilmiştir.41

Gerçekleşen iç çatışmalar ülkenin 1980’li yılların sonlarından itibaren ciddi 
manada hasar görmesine neden olmuş; 1991’den 2002’ye dek süren bir iç savaşla 
sonuçlanmıştır. İç savaş sona erdiğinden beri Sierra Leone kendi içinde uzlaşmayı 
teşvik ederken sosyal ve fiziksel altyapısını tekrar inşa etmeye çalışmaktadır.42

3.16. Togo

Togo ismi Alman sömürgeciliği döneminde küçük bir kıyı köyünün adının 
koyulmasıyla ortaya çıkmıştır. 1884 senesine dek Togo; Asante ve Dahomey 
arasında çeşitli etnik grupları birbirinden genel olarak yalıtılmış bir ara bölgedir. 
1884’te Togo lideri ile bir Alman temsilci arasında imzalan bir antlaşma 
sonucunda Togo için yeni bir dönem başlamıştır. Almanya’nın Togo üzerindeki 
esas kontrolü, 1884-85 Viyana Konferası’ndan sonra başlamıştır. 1897 ve 1899 
yıllarında ise Almanya, Fransa ve İngiltere arasında imzalanan antlaşmalarla 
Togo’nun bugünkü sınırları çizilmiştir. 1. Dünya Savaşı sırasında 1914’te İngiliz 
ve Fransız kuvvetler tarafından işgal edilene dek 30 yıllık bir Alman hakimiyeti 
sürmüştür. Bu işgalden sonra Togo’nun batı kesimi İngiltere’ye, doğu kesimi ise 
Fransa’ya verilmiştir.43

1946 senesine gelindiğinde halka kendi kendisini yönetebilme imkanlarının 
oluşturulmasını öngören San Francisco Antlaşması gerekince BM vesayet rejimi 
yürürlüğe koyulmuştur. Söz konusu süreç bağımsızlık çalışmalarını başlatmış ve 

41  Cengiz Tomar, “Sierra Leone”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/
sierra-leone [Erişim Tarihi: 28.04.2021].

42  Christopher Fyfe, Shekou M. Sesay, Davidson S.H.W Nicol. “Sierra Leone”. Encyclopedia 
Britannica, 3 Dec. 2020, https://www.britannica.com/place/Sierra-Leone [Erişim Tarihi:26.04.2021].

43  Ahmet Kavas, “Togo”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/togo#2 
[Erişim Tarihi: 24.04.2021].



19

BATI AFRİKA BÖLGESEL GÜVENLİK VE TEHDİT ANALİZİ

1. BÖLÜM

siyasi partilerin kurulmasını sağlamıştır. 1956 senesinde Togo Özerk Cumhuriyeti 
ilan edildikten sonra 1957’de yapılan referandum sonucu İngiliz sömürgesi olan 
batı bölgesi Gana’ya ilhak edilmiştir. Bu süreçte yetkiler yavaş yavaş Togoluların 
eline geçmeye başlamış ve 1958’de gerçekleşen seçimlerin ardımdan Togo 
Bağımsızlık Hareketi liderlerinden Sylvanus Olympio başbakan olmuştur. 27 
Nisan 1960 tarihi ise bağımsızlığın ilan edildiği gün olmuştur.44

4. SORUNLAR

4.1. Ulus-ötesi İnsan Ticareti

İnsan kaçakçılığı Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından, 
insanlardan kar elde etmek için onların sömürülmesinin amaçlanması ve güç 
kullanma yoluyla insanların zorla, dolandırıcılıkla veya aldatılarak işe alınması, 
nakledilmesi veya barındırılması olarak tanımlanmıştır. Söz konusu suçun 
dünyanın her bölgesinde, her yaştan ve cinsiyetten mağdurları bulunmaktadır. 
İnsan tacirlerinin  mağdurlarını kandırmak için başvurdukları yöntemler sıklıkla 
şiddet kullanımı ve iş veya eğitim vaadiyle kandırmaktır. 45 

Batı Afrika’da yaygın olduğu bilinen fakat resmi kayıtlara dökülemeyen 
insan kaçakçılığının önünü açan temel etmenler şu şekilde sıralanabilir: yüksek 
oranda gözlemlenen yoksulluk, işsizlik oranındaki yükseklik, gıda güvenliğine 
ilişkin problemler, madencilik ve tarım faaliyetleriyle de ilişkilendirilen 
doğal kaynakların sömürülmesi. Ek olarak ekonomik zafiyetler ve hukukun 
üstünlüğü ilkesiyle özdeşleşmeyen hukuki boşluklar sorunun tırmanmasına 
zemin hazırlarken yetersiz cezai tedbirler ve kötü yönetişim de insan ticaretinin 
yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Neticede insan ticareti mağdurları kendilerini 
koruyacak yasa yapıcılarına ve idarecilere olan güvenini kaybetmektedirler. 
Ataerkil sosyal yapılanma, yoksulluğun dişiselleştirilmesi ve kadınlara yönelik 
mesleki fırsatların zayıflatılması gibi etmenler,  kadınların daha iyi eğitim ve 
iş fırsatlarına ulaşmak umuduyla ülke içi ve ülke dışı yer değiştirmesine neden 
olmaktadır. Her ne kadar insan kaçakçılığının aktörleri her yaştan ve cinsiyetten 
insanlardan oluşsa da yukarıda belirtilen sebepler kadınları insan kaçakçılarının 
öncelikli hedefi haline getirmektedir. Bununla birlikte eğitim imkanlarına ulaşmak 
isteyen çocuklar da insan kaçakçılarının önemli bir diğer hedefi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Özetle insan kaçakçılığında mağdur durumdaki aktörler her yaştan 

44  A.g.e.
45  United Nations Office on Drugs and Crime, “Human Trafficking”,  https://www.unodc.org/

unodc/en/human-trafficking/human-trafficking.html [Erişim Tarihi: 15.03.2021]. 
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ve cinsiyetten insanlardan oluşmakta iken kadınlar ve çocuklar sorunun ana 
mağdurlarını oluşturmaktadır. 

4.1.1. Aktörler

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin 2020 yılında yayınladığı 
Küresel İnsan Ticareti Raporu’nun ortaya koyduğu verilere göre, 2018 yılında 
kaçırılan 10 kişiden yaklaşık beşi yetişkin kadınlardan ve ikisi kız çocuklarından 
oluşmaktaydı.  Rapora göre toplam mağdur sayısının üçte ikisini çocuk kurbanlar 
oluşturmaktadır. Buna göre, tespit edilen rakamın %19’u kız çocuklarını ve 
%15’i ise erkek çocuklarını içermektedir. Yetişkin erkekler ise söz konusu 
rakamın %20’sine tekabül etmektedir. Dışlanmış, zor durumda olan ve umutsuz 
bir şekilde istihdam yolları arayan göçmenler, insan kaçakçılığının açık 
hedefindeki insanları oluşturmaktadır. Buna ek olarak Covid- 19 pandemisinin 
işsizlik oranını arttırması, dünyada en çok yoksulları etkilemektedir. İstihdam 
edilmek ve fırsatlarını iyileştirmek için çeşitli riskler alarak hareket eden kayıt 
dışı göçmenler, zorla çalıştırılmak üzere insan kaçakçılığının kolay hedefi haline 
gelmektedirler.46 

Sorunun bir diğer aktörünü ise insan kaçakçıları oluşturmaktadır.  Söz konusu 
grupların temel çıkarı insan kaçakçılığından kar elde etmektedir. İnsan kaçakçılığı, 
yürütülmesinde maliyetli araçlara ihtiyaç duyulmayan, insan sömürüsüne dayalı, 
kaçakçılar açısından kar oranı oldukça yüksek bir suç endüstrisi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Batı Afrika bölgesi, yozlaşmış pek çok soruna ev sahipliği yapması 
bakımından mağdurlarını insan kaçakçılığına açık birer hedef haline getirmektedir. 
Bakıma muhtaç, ekonomik ve hayati ihtiyaçlarını karşılama noktasında zorluk 
çeken pek çok yetişkin insan ve çocuk göç etmeye mecbur kalmıştır. Bu durum yasa 
dışı göçü hızlandırırken insan kaçakçılığının ivme kazanmasına neden olmuştur. 
Batı Afrika göçün kaynak ve transit ülkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 2003 
yılında bir Nijeryalı ve altı Çin vatandaşının Sierra Leone’den Birleşik Krallık’a 
ulaşmak üzere çıktığı yolculukta yakalanmasıyla birlikte bir organize suç örgütü 
ele geçirilmiş; söz konusu örgütün Nijerya merkezli yapılanmış olmakla birlikte 
Çinli bir iş insanı ile ortak hareket ettiği ortaya çıkarılmıştır.47 

46  United Nations Office On Drugs And Crime, Global Report on Trafficking in Persons 
(Vienna, 2020), 9.

47  United Nations Office On Drugs And Crime, Transnational Organized Crime in the West 
African Region, (Vienna, 2005), 25.



21

BATI AFRİKA BÖLGESEL GÜVENLİK VE TEHDİT ANALİZİ

1. BÖLÜM

4.1.2. Kapasite / Güç Unsurları ve Niyet

 Gizli, düşük maliyetli, düşük riskli fakat buna karşın yüksek orandaki karlı 
doğası ile insan kaçakçılığı, küresel dünyanın hızla büyüyen bir suç endüstrisi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan kaçakçılarının yıllık kazançlarının 32 milyar 
dolar olduğu tahmin edilmektedir.48 Ayrıca insan kaçakçılığı yapan bir suç örgütü, 
fuhşa zorlanan bir seks işçisinden yılda 120.000 ila 150.000 dolar arası bir kazanç 
elde etmektedir.49   Bu bağlamda söz konusu suç örgütlerinin temel önceliklerini 
şu gruplardan kar elde etme niyetleri oluşturmaktadır: 

Şekil 4.1. Tespit Edilen İnsan Kaçakçılığı Mağdurlarının Bölgesel Olarak Sömürülme Türleri ve 
Oranları50

48  International Labour Office, Profits and poverty: The Economics of Forced Labour, (2014), 
3.

49  Andrew Nicholas Pratt, “Human Trafficking: The Nadir Of An Unholy Trinity”, European 
Security, V.13, I.1-2 (2004), 64.

50 UNDOC 2020, a.g.r.,  35.
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- Tarım ve ev işçiliği – köle emeği için nihai pazar oluşturmak. Bölgede 
yaygın olarak görülen insan kaçakçılığının bir boyutunu tarımsal kölelik 
oluşturmaktadır. Fildişi Sahili’nin batısındaki kakao tarlalarında çalışan Burkina 
Fasolu göçmenlerin büyük çoğunluğunun köle olduğu tespit edilmiştir. Buna ek 
olarak Hintli ve Lübnanlı iş insanlarının başta Sierra Leone olmak üzere çeşitli 
Batı Afrika ülkesinden köle ithalatı gerçekleştirdiği kaydedilmiştir.51 Öte yandan 
Benin, Togo ve Gana’dan Nijerya’ya getirilip zorla çalıştırılan çocuk işçiler de 
köle emeğinin bir parçasını oluşturmaktadırlar.52

- Fuhuş ticareti – cinsel istismar: 2006 senesinde 11 Avrupa ülkesinde 
-Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç, 
İspanya, İsviçre ve Birleşik Krallık- toplam 570 insan ticareti kurbanı Batı 
Afrikalı ele geçirilmiştir. İnsan tacirleri yasa dışı göçmenlere gidecekleri ülkelerde 
geri ödemeleri koşuluyla 40.000 ila 55.000 dolar arasında bir ödeme yaparlar. 
Bu ödemenin geri alımı için belirli bir süre belirlenir. Bu sırada göçmenlerin 
yanına, gidecekleri ülkeye kadar onlara refakat etmek üzere ‘trolley’ isminde bir 
erkek yerleştirilir. Varış ülkesinde ise göçmenler aynı organize suç örgütünün 
oradaki birimine teslim edilir. Mağdurlar burada, borçlarını geri ödeyene dek 
fuhşa zorlanır. NATO dergisinden alınan bir bilgeye göre, her 30 insan ticareti 
vakasından birinin ortaya çıkarıldığı göz önünde bulundurulduğunda,  Avrupa’da 
17.000 mağdurun varlığından söz etmek mümkündür. Söz konusu ticaretin devir 
hızının ise 5,700 kişi olduğu ortaya koyulmuştur. Söz konusu rakam verilen borç 
miktarıyla çarpıldığında ise söz konusu ticaret endüstrisinin yaklaşık 300 milyon 
dolar piyasasının bulunduğu görülmektedir. 53 Öte yandan fuhuş ticaretinin 
yaygın olduğu bilinen Nijerya’da kadınlar, Güney Afrika, Gabon, Kamerun, 
Ekvator Ginesi, Gana, Benin, Nijer, Burkina Faso ve Gambiya gibi ülkelerde 
zorla çalıştırılmak üzere kaçırılmaktadır. 54

51  A.g.r., 26.
52  Sarah Okaebea Danso, “The Human Being as a Commodity: Responding to the Trafficking 

and Trading of Persons in West Africa”, Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre, 
9, (2013): 2.

53   NATO Dergisi, “ Teröristler ve Organize Suçlar: Sadece Bir İş Mi?”, https://www.nato.
int/docu/review/2009/Organized_Crime/Transnational_Trafficking_West_Africa/TR/index.htm 
[Erişim Tarihi: 15.03.2021].

54  Danso, a.g.m., 2.
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Şekil 4.2. Batı ve Güney Avrupa›da Tespit Edilen İnsan Ticareti Kurbanlarının Ana Menşe 
Bölgelerine Göre Oranları.55

- Uyuşturucu kuryeleri: İnsan kaçakçılığının yaygın bir türü olan uyuşturucu 
kuryeleri de Batı Afrika’da sıkça görülen suç alanlarından birini oluşturmaktadır. 
Örneğin, Yeşil Burun Adaları’ndan kaçırılan mağdurlar, Brezilya’ya uyuşturucu 
tedarik etmek üzere uyuşturucu kuryesi olarak kullanılmaktadırlar. Uyuşturucu 
kaçakçılığı bu bağlamda, insan emeğinin ekonomik sömürüsünün önemli bir 
örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.56 

- Çocuk askerler: İnsan kaçakçılığının Batı Afrika’daki önemli ve en dramatik 
alanlarından bir diğerini ise çocuk askerler oluşturmaktadır.  Fildişi Sahili, 
Liberya ve Sierra Leone’deki iç savaşlar sırasında iç çatışmalar artmış ve bu savaş 
alanlarına çocuk askerlerin dahil olmasına neden olmuştur. Liberya’daki savaşın 
2003 yılında sona ermesinin ardından, yaşları 13 ila 17 arasındaki 11.000 çocuk 
BM destekli bir program vasıtası ile terhis ettirilmiştir. Uluslararası Af Örgütü 
ise iç savaş sırasında Liberya hükümetinin ve isyancı güçlerin yaklaşık 21.000 
çocuğu askere aldıklarını kaydetmiştir.57 Konuya dair bir diğer çarpıcı örnek 
Fildişi Sahili’ndeki çocuk askerlerle ilgilidir. Eylül 2002 yılında meydana gelen 

55  UNDOC 2020, a.g.r.,  136.
56  Danso, a.g.m., 3. 
57  Amnesty International, “Liberia: The Promises of Peace for 21,000 Child Soldiers”, https://

www.amnesty.org/download/Documents/88000/afr340062004en.pdf [Erişim Tarihi: 15.03.2021].
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silahlı çatışmalar sırasında hükümet, çocuklara yaklaşık 300 ila 400 dolarlık bir 
ücret karşılığında kendisi adına savaşmak üzere teşvikte bulunmuştur. Böylelikle 
Fildişi Sahili’nde Liberya örneğine benzer olarak çocuk askerlerin sayısı binlere 
ulaşmıştır.58 

- HIV / AIDS virüsünün yayılmasıyla yetim kalan çocuklar: AIDS virüsünün 
artması ve yaygınlaşması neticesinde yetim kalan çocuk sayısı artmış ve bu durum 
söz konusu çocukların mağduriyetine yol açmıştır. Yetim kalan çocuklar kurban 
haline gelmiş ve çocukların zorla evlendirilmesi, kakao tarlalarında çalıştırılması 
veya dilendirilmesi gibi pek çok amaç için kaçırıldığı gözlemlenmiştir. UNICEF 
kayıtları Batı ve Orta Afrika’da yılda yaklaşık 200.000 çocuk ticaretinin 
yapıldığını göstermektedir.59

4.2. Uyuşturucu Kaçakçılığı 

Kazançlı, süreklilik arz eden ve düşük maliyetli doğasıyla uyuşturucu 
kaçakçılığı, ulus ötesi suç örgütleri arasında popüler suç endüstrilerinden biri 
olmaya devam etmektedir. Dünyanın herhangi bir bölgesi, uyuşturucu kaçakçılığı 
için market oluşturabilirken hedef veya transit bölge de olabilir. 

Batı Afrika’da yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren uyuşturucu 
kaçakçılığının geliştiği görülmektedir. Dünyanın önemli suç şebekelerinden 
biri haline gelen bölgede uyuşturucu üretiminin başlaması ise 1930’lu yılların 
sömürge yönetimine dayanmaktadır. Sömürge yönetimi, 1934 yılında Cross River 
Eyaletinin başkenti Calabar’daki botanik bahçelerinde ve ülkenin güneyindeki 
çeşitli alanlarda koka bitkisini üretmeye başlamışlardır. 1950’lerin ortalarına 
gelindiğinde ise Nijerya’da çiftçiler arasında esrar yetiştiriciliği başlamıştır. 
Bölgenin bazı kesimlerinde az miktarda da olsa yetiştirilen marihuana ABD’ye 
ve Çeşitli Avrupa ülkelerine sevk edilmekteydi.60 

Batı Afrika’daki ilk uyuşturucu kaçakçılığı eylemi ise 1952 yılında ABD’li 
yetkililerin Lübnanlı kaçakçıları yönlendirmesiyle, uyuşturucu kuryelerinin ticari 
hava yolları kullanılarak Kano ( Nijerya) ve Akra (Gana) üzerinden New York’a 
taşınmasıyla gerçekleşmiştir. Suç şebekesinin bir ucunda Beyrut’ta bulunan 

58  Wilfried Relwende Sawadogo, “The Challenges of Transnational Human Trafficking in 
West Africa”, African Studies Quarterly, V. 13, I. 1-2 (Spring 2012): 100. 

59  Ronísia Ariete Almeida Tavares, “Batı Afrika’da Ulusötesi Güvenlik Sorunları: Nijerya 
Örneği”, ( Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017), 74.

60  Stephen Ellis, “ West Africa’s International Drug Trade”, African Affairs, 108/431 , ( April, 
2009): 174.
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İtalyan bir istihbarat subayı bulunmaktaydı; söz konusu subayın resmi kişilerle 
bağlantılı olup olmadığı ise ortaya çıkmadı. 61

Batı Afrika’daki marihuana ticaretinin daha geniş kitlelerle yapıldığı dönem 
ise 1960’lı yıllara tekabül etmektedir. Söz konusu dönem, esrar tüketiminin 
moda olduğu gençlik isyanlarının, Swinging London’ın yaygın olduğu 
dönemdir. Bu dönemde özellikle Nijerya’dan Avrupa’ya önemli ölçüde eroin 
akışı gerçekleşmiştir. Nijerya’nın ilk askeri hükümeti, 1966 yılında uyuşturucu 
kaçakçılığı ile bağlantılı kişilerin hapis cezasına çarptırılacağına dair yasa çıkarsa 
da söz konusu dönemin resmi kayıtlarına bu tutuklamalar yansımamıştır.62 

4.2.1. Aktörler

Yerleşik, köklü bir sorun alanı olarak insan kaçakçılığı Batı Afrika’da pek 
çok aktörün dahil olduğu bir suç şebekesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sorunun 
kökenlerinde yoksulluk, suçu önleme gücüne sahip olmayan yasalar ve kolluk 
kuvveti, kötü yönetişim, düşük maliyetle yüksek kar elde etme güdüsü ve 
yolsuzluk gibi sosyo- ekonomik nedenler yatmaktadır. İnsan kaçakçılığının Batı 
Afrika’daki etki alanının gücü, diğer sorun alanlarından farklı olarak önemli 
resmi kişilerin suça ortaklık ediyor oluşundan kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda 
ulus ötesi organize suç örgütlerinin yanı sıra önemli resmi kişiler ve Batı Afrika 
yerel halkı uyuşturucu kaçaklığında önemli aktörler haline gelmektedir. 

61  A.g.m.,  175.
62  A.g.m.,175
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Şekil 4.3. Batı Afrika’da Ele Geçirilen Kokain Miktarları (2005-2011).63

4.2.2. Çıkarlar ve Öncelikler

- Üst düzey siyasi yetkililer: Uyuşturucu kaçaklığından elde edilen kar, 
diğer herhangi bir endüstriden elde edilen kara oranla çok daha yüksek karlı, 
ucuz maliyetli ve süreklidir. Bu bağlamda diğer aktörlerde olduğu gibi üst 
düzey siyasi kimseler tarafından da uyuşturucu ticareti, yüksek kar elde etme 
niyetiyle yapılmaktadır. Batı Afrika’nın bazı ülkelerinde uyuşturucu kaçakçılığı 
ve üst düzey siyasi kişiler arasındaki ilişki birkaç örnekle ele alınacaktır. Gine 
cumhurbaşkanı Lansana Conté’nin 2008 yılında vefat etmesinin ardından, yakın 
aile üyelerinden ve askeri bürokrattan bazı kişilerin uyuşturucu kaçakçılığı 
faaliyetlerinde bulunduğu, diplomatik pasaportlar ve çantalar aracılığıyla kokain 
taşıdığı orta çıkmıştır. Moritanya’da ise üst düzey polis yetkilerinin 2010 yılında 

63  “The flows: Cocaine from the Andes via West Africa to Europe”, UNODC, https://www.
unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTAWestAfrica/West_Africa_TOC_COCAINE.pdf  [Erişim 
Tarihi: 25.04.2021].
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uyuşturucu kaçakçılığı sebebiyle tutuklandığı gözlemlenmiştir. 2010 yıllında 
Gambiya’da ulusal polis şefi ve yardımcısı, donanma şefi, genelkurmay başkan 
yardımcısı, Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi başkanı da dahil olmak 
üzere, uyuşturucu kaçakçılığına karıştıkları iddiasıyla üst düzey güvenlik 
personelinin çoğu görevden alınmıştır. Sierra Leone Ulaştırma Bakanı 2008 
yılında ele geçirilen 700 kg kokainin bulunduğu bir uçakla ilişkilendirilmiş ve 
istifa etmek durumunda kalmıştır. Daha sonra mahkeme, bakanı suçlu bulmuştur. 
Batı Afrika’da uyuşturucu kaçakçılarına yapılan operasyonlar sonucu ele geçirilen 
yüklü miktardaki uyuşturucunun daha sonra polis kontrolünde kaybolması da 
sorunun aktörleri ile ilgili önemli gerçeği gözler önüne sermektedir.64 

- İsyancı grupların uyuşturucu kaçakçılığından gelir elde etmesi: Uyuşturucu 
kaçakçılığın, Batı Afrika’daki pek çok muhalif isyancı grubun gelir kaynağıdır. 

- Uyuşturucu kaçakçıları: Batı Afrika uyuşturucu ticaretinin hem kaynak 
hem de transit ülkesi konumundadır. Bu bağlamda bölgede uyuşturucu ticareti 
yerli ve uluslararası kaçakçılar tarafından yapılmaktadır. Bölgedeki uyuşturucu 
kaçakçılarının temel hedefi ticaret akışından kar elde etmek olsa da pek çok farklı 
grubun farklı çıkarları bulunmaktadır. Örneğin Güney Amerikalı uyuşturucu 
kartellerinin bölge üzerindeki niyeti Avrupa’ya uyuşturucuyu Batı Afrika 
üzerinden taşımakken bölgedeki yerel uyuşturucu kaçakçıları bu akıştan kar elde 
etmeyi hedeflemektedir.65 

- Bölgedeki hükümetler: Bölge hükümetleri uyuşturucu kaçakçılığını önlemeye, 
uyuşturucu akışını engellemeye ve söz konusu maddeleri ele geçirmeye yönelik 
politikalar izlemektedirler. Bölge hükümetlerinin temel niyetleri uyuşturucu 
kaçakçılığının önüne geçmektir.

4.2.3. Kapasite / Güç Unsurları ve Niyet 

İnsan kaçakçılığı ile mücadele eden Batı Afrika hükümetleri için sorunun 
çözülmesindeki en büyük problemlerden biri yozlaşmış yöneticiler ve kolluk 
kuvvetleridir. Birtakım siyasi yöneticilerin ve kolluk kuvveti personellerinin 
uyuşturucu kaçakçıları ile işbirliği içerisinde olması söz konusu hükümetlerin 
güç unsurlarının kırılmasına veya yeterince kullanılamamasına neden olmaktadır. 
Bölgede uyuşturucu kaçaklığı ile mücadele edilirken bir yandan da uyuşturucu 

64  “The flows: Cocaine from the Andes via West Africa to Europe”, UNODC, https://www.
unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTAWestAfrica/West_Africa_TOC_COCAINE.pdf  [Erişim 
Tarihi: 25.04.2021].

65  The Flows Cocaine, a.g.r.
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kaçakçılarıyla işbirliği içindeki yozlaşmış idareciler ve kamu personeliyle 
mücadele edilmektedir. 

Bilhassa 2007 yılının ardından, Batı Afrika hükümetleri uyuşturucu 
kaçakçılarına yönelik bir dizi operasyon yürütmüştür. Deniz üzerinden yürütülen 
operasyonlar önemli miktarda uyuşturucu kuryesinin ele geçirilmesiyle 
sonuçlanmıştır. 2010’da Gambiya’da iki ton, 2011’de Yeşil Burun Adaları’nda 
1,5 ton ve 2012’de Kanarya Adaları’nda Benin’e gönderilmek üzere yola çıkan 
1,6 ton uyuşturucu madde ele geçirilmiş olmakla birlikte bölgede hala büyük 
oranda uyuşturucu madde ele geçirme operasyonları düzenlenmektedir.66 

Uyuşturucu kaçakçıları ise uyuşturucu kaçakçılığını büyük ölçüde geleneksel 
bir yöntem olan deniz taşımacılığı üzerinden yapmaktadır. Fakat son yıllarda 
hava yoluyla söz konusu akışın gerçekleştiği ve bu gelişmenin organize suç 
şebekelerinin eline güçlendirdiği görülmektedir. Ticari hava kuryeleri aracılığıyla 
uyuşturucu maddesinin çok daha hızlı ve yakalanma tehdidinden uzak bir şekilde 
uluslararası sınırlarda dolaştığı kaydedilmektedir. 

4.3. Deniz Haydutluğu 

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre deniz haydutluğu şu 
şekilde tanımlanmıştır: 

“Aşağıda sayılan fiillerden herhangi biri deniz haydutluğunu teşkil eder;

a) Bir özel geminin veya bir özel uçağın mürettebatı veya yolcuları tarafından:

i) Açık denizde, bir gemiye veya uçağa veya bunlardaki kişi veya mallara 
karşı;

ii) Hiç bir devletin yetkisine tabi olmayan bir yerde, bir gemiye veya uçağa, 
kişilere veya mallara karşı, 

kişisel amaçlarla işlenen her türlü¸ yasa dışı şiddet veya alıkoyma veya yağma 
fiili;

b) Gemiye veya uçağa deniz haydudu gemi veya uçak niteliğini veren olaylara 
ait bilgisi olmak kaydıyla bir geminin veya bir uçağın kullanılmasına isteyerek 
katılma fiili;

66  The Flows Cocaine, a.g.r.
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c) a ve b fıkralarında tanımlanan fiillerin işlenmesini teşvik eden veya bunları 
kolaylaştırmak üzere işlenen her fiil.” 67

Gine Körfezi’nde deniz korsanlığı 1980li yıllara uzanan derin bir problem 
alanıdır. Ulaşılan veriler 1991 ve 2012 yılları arasında bölgede 734 korsan 
saldırısının gerçekleştirildiğini göstermektedir. 2000’li yılların başında rakamlar 
ivme kazanmışken son yıllarda rakamlarda çeşitli dalgalanmalar söz konusudur.68

Batı Afrika’da deniz korsanlığının en yaygın olduğu ülke kaydedilen 335 vaka 
ile Nijerya olmuştur. Nijerya’da deniz korsanlığının yaygın olarak görülmesinin 
yanı sıra bölgedeki deniz korsanlığından sorumlu çoğu kişinin Nijerya kökenli 
olması da önemli bir ayrıntıdır. Bölgedeki diğer ülkelerdeki suç oranları ise şu 
şekildedir: Gine %8, Fildişi Sahili %8, Gana %7 ve Kamerun %6. 

Şekil 4.4. Gine Körfezindeki Deniz Korsanlığı Faaliyetlerin Ülkelere Göre Dağılımı.69

4.3.1. Aktörler 

- Deniz Korsanları: Bölgede çok sayıda deniz korsanı bulunmakla birlikte 
Nijerya bu plana ön plana çıkmaktadır. Nijerya’da 1.250 eğitimli korsanın 

67  Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, 1982, Md.101.
68  Freedom C. Onuoha, “Piracy and Maritime Security in the Gulf of Guinea: Trends, Concerns, 

and Propositions”, Journal of the Middle East and Africa, 4, (2013): 174.
69  A.g.m., 27.
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var olduğu tahmin edilmektedir. Nijer Deltası’ndaki marjinalleşmiş yerel 
milislerin bölgenin petrolden mahrum bırakılmasına karşı bir dizi eylem 
gerçekleştirmektedir. Milis grupların eylemleri şu şekildedir: petrol işçilerinin 
rehin alınması, petrol tesislerinin sabote edilmesi, petrol gemilerine saldırılar, 
yasadışı petrol yakıt ikmali ve fidye için adam kaçırma. 

- Hükümetler: Bölgedeki hükümetler güvenliğin sağlanması için deniz 
korsanlığının önüne geçmeye yönelik politikalar izlemektedirler. Bunun için 
Nijerya hükümetinin izlediği farklı politikalar çok sayıda suçlunun teslim olması 
sonucunu vermiştir. Örneğin, Nijerya hükümetinin 2009 yılında genel af ilan edip 
söz konusu grupları kovuşturmadan muaf tutacağını söylemesi, 26.000’den fazla 
militanın teslim olmasını sağlamıştır. Buna ek olarak takip eden iki yılda suç 
faaliyetlerinde azalma gözlemlenmiştir. 

4.3.2. Çıkarlar ve Öncelikler

Batı Afrika’da deniz korsanlığının yaygın olmasının en önemli sebebi 
bölgenin jeostratejik konumu ve sahip olduğu enerji kaynaklarıdır. Gine Körfezi, 
Batı, Orta ve Güney Afrika kıyıları jeostratejik olarak petrol üreten ülkeleri ve 
potansiyel petrol üreticisi ülkeleri içine almaktadır. Batı Afrika’daki Senegal’den 
Orta Afrika’daki Kamerun’a ve Güney Afrika’daki Angola’ya kadar uzanan 
6.000 kilometrelik kıyı şeridini ‘küresel jeo- denizciliğin önemli bir alanı’ olarak 
tanımlamak mümkündür. Bölgenin petrol, elmas, altın ve balık gibi büyük maden 
ve deniz kaynakları rezervleri bakımından zengin olması, bölge için hem avantaj 
hem de büyük bir sorun alanıdır. 

Deniz korsanlarının temelde öncelikleri, bölgedeki balıkçı gemilerini, kargo 
gemilerini ve petrol gemilerini kaçırmaktadır. Son yıllarda deniz haydutluğunda 
ciddi oranda gelişme kaydedilmiş ve petrol tankerlerine olan saldırılar artmıştır. 
Böylece petrol tankerleri, deniz haydutlarının öncelikli hedefi haline gelmiştir. 

4.3.3. Kapasite / Güç Unsurları ve Niyet

Batı Afrika’da petrol üretiminde Nijerya ve Gana ön plana çıkmaktadır. 
Günde yaklaşık 2 milyon varil petrol üreten Nijerya, Afrika’nın en fazla petrol 
rezervine sahip ikinci ülkesidir.70, Fildişi Sahili’nde ise henüz yeni keşfedilen 
petrolün, 2013 yılında günde 44.000 varil civarında olduğu tahmin edilmekteydi.  
Gana ve Sierra Leone’de  de petrol keşifleri yapıldı. Yaklaşık 200 milyon varil 
depolayan Venüs petrol sahası Eylül 2009’da Sierra Leone kıyılarında keşfedildi. 

70  “Top 5 Oil Producing Countries in Africa”, Pumps Africa, http://pumps-africa.com/top-5-
oil-producing-countries-in-africa/ , [ Erişim Tarihi: 25.04.2021]. 



31

BATI AFRİKA BÖLGESEL GÜVENLİK VE TEHDİT ANALİZİ

1. BÖLÜM

15 Aralık 2010’da Gana, yaklaşık 800 milyon varil petrol barındıran Jubilee petrol 
sahasından resmi olarak ticari petrol üretimine başladı. Gana’daki üretim zaman 
içinde 2009’da 7.000 varilden 2011’de günde 78.000 varile ve 2012’de günde 
80.000 varile  sıçradı. Benin, Togo, Liberya gibi diğer Batı Afrika ülkelerinde 
yoğun arama faaliyetleri devam etse de yatırımcılar yeni petrol rezervleri 
keşfedememişlerdir.71

Bölge kayda değer oranlardaki petrol rezervleri ile küresel dünyanın enerji 
talebine cevap verebilme ihtimali ile önem kazanmaktadır. Her gün Gine Körfezi 
petrolünün 1.5 milyon varili ABD’ye, 1 milyon varili Avrupa’ya, 850.000 varil 
Çin’e ve 330.000 varili ise Hindistan’a ulaşmaktadır. Uluslararası şirketlerin bölge 
enerjisine yaptığı yatırım, enerjinin petrol yüklü gemilerle dünyaya yayılmasının 
da önemini arttırmıştır. Buna karşılık söz konusu gemilere karşı gerçekleştirilen 
korsan saldırıları deniz taşımacılığındaki güveni azalmaktadır. Fakat belirtildiği 
üzere, uluslararası deniz ticareti deniz korsanlığını bölgesel bir sorun olmaktan 
çıkarmış söz konusu soruna uluslararası nitelik kazandırmıştır. Bu durum sorunun 
uluslararası bir öneme sahip olmasıyla ve uluslararası aktörlerin ilgisinin bölgede 
kalmasıyla sonuçlanmıştır. 72

Batı Afrika ülkelerinin ekonomik anlamda gelişmemiş ülkeleri siyasi olarak 
da istikrarsızlık ve kötü yönetişim sorunları ile varlıklarını sürdürmektedirler. 
Bölge ülkelerinin sosyo- ekonomik pek çok sorunu insan güvenliğine önemli 
ölçüde zarar vermektedir. Yolsuzluk, insanların yeterince beslenememesi, kötü 
sağlık koşulları insanların yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Bu tür sorunlara 
devletlerin çözüm bulamamasının temel sebebi ise kalkınmada yaşanan 
problemlerdir. Batı Afrika, deniz canlıları bakımından zengin olmasına rağmen 
bu zenginlikten yararlanamamaktadır. Batı Afrika sularındaki deniz mahsullerinin 
yaklaşık %40’ının illegal yollarla korsanlar tarafından avlanıyor olması, bölge 
devletlerinin yılda 1,5 milyar dolardan mahrum kalmasına neden olmaktadır. 
Özetle, Batı Afrika’daki korsancılık faaliyetleri kaynaklarını iyi kullanamayan 
bölge ülkelerine önemli ölçüde zarar vermektedir. 73

71  Freedom C. Onuoha, “Piracy and Maritime Security in the Gulf of Guinea: Trends, Concerns, 
and Propositions”, Journal of the Middle East and Africa, 4, (2013): 174.

72  A.g.m., 
73  A.g.m., 
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4.4. Terörizm

Afrikalı ülkelerin yaklaşık 60 yıl önce birbirleri ardına bağımsızlık 
kazandıkları süreci birçok iç savaş, darbe ve özellikle Soğuk Savaş döneminde 
pek çok ideolojik karmaşa takip etmiştir. Nihayetinde geldikleri nokta çok daha 
iyi olsa dahi kıtada sömürgecilik döneminin miras bıraktığı sorun yaşamaya 
uygun zemin ve dış güçlerin kıtadaki kontrolü tamamen bırakmayı reddettikleri 
için çeşitli şekillerde müdahalede bulunmaktan çekinmedikleri için yaşanan 
sorunlar vardır. Her ne kadar hastalıklar ve yoksulluk kıtada yaygın bir problem 
olsa da güvenlik problemleri de çok defa bunların önüne geçerek kıtada alarm 
veren konular haline gelmektedir.74 Esasen Afrika’daki terörizmin ilerleyişini üç 
ayrı safhada izlemek mümkündür. Birinci safha Cezayir İç Savaşı ve sonrasında 
Cezayir İstihbarat Servisi’nin iç savaşı takiben devlet yönetiminde kazandığı 
güç ile 2001’de CİS ile Batılı istihbarat servislerinin yoğun bir ortaklık ilişkisi 
içerisine girmesi de 9/11 saldırıları sonrasında Afrika için de açılan yeni dönemin 
adeta fragmanı niteliğindedir. Kıtadaki petrollerin ABD için “korunmaya değer” 
olarak görülmesi, ABD için kıtaya askeri bir dönüşüm yaşatmak için geçerli 
bir sebep olarak görülmüştür. Küresel Terör ile Savaş (GWOT) da bu anlayışa 
hizmet etmiştir.75 Kıtada yükselen terörizm; hatta Madrid, Londra bombalamaları 
dahi bu sürecin fiziksel olarak yansımalarıdırlar.

Afrika’da terörizmin ikinci safhası ise 2007 senesinde Afrika Komutanlığı’nın 
(AFRICOM) kurulması ile açılmıştır. Söz konusu süreçte başta Tuareg 
isyanı olmak üzere birçok karışıklık daha gerçekleştirmiş ve AFRICOM’un 
kuruluşuyla beraber Amerika Birleşik Devletleri kıtaya ciddi anlamda ilgi 
göstermeye başlamıştır. Özellikle 2005-2015 seneleri arasında ABD’nin izlediği 
Afrika politikası kıtada önemli değişimlerin ve terörle mücadele konusunda 
da dönüşümlerin nedeni olmuştur. Afrikalı ülkelerin kolonyal geçmişlerinden 
kaynaklı olan dış tehdit algısı da bu dönemde ABD’nin ve diğer güçlerin kıtaya 
olan müdahalesine verdiği tepkilerde belirleyici olmuş; nihayetinde söz konusu 
tepkiler de ABD’nin kıtaya yönelik politikalarını şekillendirmede hatırı sayılır bir 
rol oynamıştır.76 Kıtada terörizmin ulaştığı üçüncü safha ise Mağrip’te fidye elde 
etmek için Batılı vatandaşları rehine olarak almaya başlayan AQIM (Al-Qeada in 
the Islamic Magreb) ile 2008 senesinde başlamıştır. Söz konusu safhaların hepsi 

74  Sait Yılmaz, “Afrika’da Terör: ‘Kara’ Kıtada Sessiz Paylaşım Savaşları,” Dünya Siyasetinde 
Afrika 4, ed. İsmail Ermağan, (İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık, 2017), 332-333.

75  A.g.e., 316.
76  Yücel Özel, Güngör Şahin, “2005-2015 Perspektifinden Amerika Birleşik Devletleri’nin 

Sahraaltı Afrika Politikası ve Afrika Komutanlığı (AFRICOM)”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, C. 
16 S. 35, (2020), 477-481.
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birbirleriyle bağlantılı olmakla birlikte birinin bitip diğerinin başladığı bir seyir 
takip etmemektedirler. Nitekim dördüncü safha da çok uzun bir zaman geçmeden 
2011 senesinde Kaddafi’nin devrilmesiyle birlikte başlayan olaylar ve onu takip 
eden süreç ile başlamıştır.77

Yoksulluk ve zenginliğin aşırı uçlarda yaşandığı bir coğrafya olan Batı 
Afrika’da da durum Afrika’nın geri kalanından farklı değildir. Buna hükümete 
ve devlet kurumlarına güvensizlik, aşırı kontrolsüz bir nüfus artışı, genç nüfus 
oranında oldukça hızlı bir artış, işsizlik ve kırsal toplu göç de eşlik etmektedir.

4.4.1. Aktörler 

- Siyasi liderler ve elitler, iktidar ve muhalefet partileri, kabile liderleri, terör 
örgütleri, savaş ağaları gibi iç aktörlerle beraber uluslararası kuruluşlar, bölgesel 
örgütler, küresel veya bölgesel güçler, sömürgeci geçmişe sahip devletler ve 
komşu devletler olarak çok sayıda aktör sıralanabilmektedir.

- Batı Afrika’da terörizm söz konusu olduğunda öne çıkan oldukça fazla sayıda 
terör örgütü bulunmaktadır. Burada terör örgütlerinin ve Afrikalı devletlerin 
aktörler olarak ele alınması gerekmektedir: Boko Haram, Mağrip el-Kaidesi 
(AQIM/JNIM), Batı Afrika Birleşik Cihat Örgütü (MUJAO), Azavad Ulusal 
Kurtuluş Hareketi (MNLA), Ensar Dine, Kara Kıta Müslümanlarını Koruma 
Öncüleri (Ansaru), El Kaide, Irak Şam İslam Devleti – Batı Afrika (IS-WA) 
şeklinde sıralanabilmektedirler.

 - Boko Haram: Niyet - Nijerya’da İslam hukukuna dayalı bir İslam devleti 
kurmak iken kapasitesinin 2020’nin sonlarında 1.500 ila 2.000 arasında savaşçı 
olacağı tahmin edilmektedir. Boko Haram, Nijerya için en büyük güvenlik 
sorunu olarak görülmektedir.. Boko Haram’ın ortaya çıkması ve ülkedeki gelir 
dağılımın adaletsizliği neticesinde yükselen yoksulluk ve şiddet ile doğrudan 
ilişkisi olduğu ifade edilebilmektedir.78 Nijerya’nın kuzey doğusunda yaklaşık 
olarak 20 bin kişinin ölümüne neden olan ve 2 milyon insanı yerinden eden Boko 
Haram terör örgütü, kuruluş tarihi olan 2002’den beri Nijerya için ciddi bir sorun 
haline gelmiştir. Kuzey Nijerya bölgesinde kurulan ve bu bölgede faaliyetlerini 
oldukça yoğun bir şekilde devam ettiren Boko Haram’ın temelleri 1980 yılı 
itibariyle devlet otoritesine karşı eylemlere başlayan ve radikal ayrılıkçı grupların 

77  Yılmaz, a.g.e, 318.
78  Ergenekon Savrun, “Boko Haram Terör Örgütü ve Nijerya’daki Faaliyetleri”, Küresel Terör 

ve Güvenlik Politikaları, ed. Hasan Acar, (İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık, Eylül 2020), 215-
216.
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önde gelenlerinden olan Maitatsine hareketine kadar dayandırılabilmektedir. 
Maitatsine hareketi, esas olarak Batı düşüncesine karşı mücadele veren bir 
örgüt olarak ortaya çıkmıştır. Liderleri Muhammed Merwa, Batılılaşmanın, bir 
diğer ifade şekliyle modernitenin İslam dininin temel yapısına zarar verdiğini 
savunmuştur.79 Sınıfsal olarak Boko Haram incelendiğinde ise kurulduğu ve 
faaliyet gösterdiği Kuzey Nijerya bölgesinde aristokrat ya da büyük burjuva 
olarak nitelendirilebilecek ve seküler otoriteyi kabul eden sınıfa/kesime karşı; 
köylü, fakir, eğitimsiz, yere ve kendisini din konusunda norm koyucu olarak 
gören halkın kalkışması olduğu anlaşılabilir. Bununla beraber Boko Haram’ın 
Batılı eğitime ve Batılı olan her şeye karşı oluşunun sebebi incelendiğinde de 
İngiliz Sömürgeciliğiyle olan geçmişi göz bir sebep olarak sunulabilmektedir.80 
Selefi düşüncenin Cihadi yorumunu savunduğunu ifade eden örgüt, “Jama’atu 
Ahlus-Sunnah Lidda Awati Wal Cihad” (Kendilerini Peygamberin Öğretisini 
Yaymaya Adamış İnsanlar) olarak veya daha yaygın olarak bilinen adıyla Hausa 
dilindeki Boko ve Arapçadaki Haram sözcüklerinin birleşiminden oluşan isimle 
tanınmaktadırlar.81

- AQIM’in niyeti “mürted” kabul ettiği Afrika rejimlerini devirmek ve 
tüm Kuzey ve Batı Afrika’da bölgesel bir İslam devleti kurmak; El Kaide’nin 
merkezi liderliğinin daha geniş hedeflerini desteklemek iken kapasite olarak 
2020’de yaklaşık 500-1.000 savaşçıya sahip olduğu tahmin edilmektedir. 
AQIM, Afrika’nın Atlantik kıyılarında başarılı olan en eski terörist gruplardan 
biri olarak kabul edilmektedir. Kuzeydoğu Cezayir merkezli olmakla beraber; 
kuzey Mali, güneybatı Libya, Nijer, Burkina Faso ve Fildişi Sahili’nde varlık 
göstermektedir. AQIM’in kökleri 1990›ların başında Cezayir›de kurulmuş olan 
İslamcı bir hareket  Silahlı İslami Grup›a (GIA) dayanmaktadır. Lideri Hassan 
Hattab, ideolojik farklılıklar nedeniyle GIA’dan ayrılmış ve daha sonra Selefi 
Vaaz ve Savaş Grubu’nu (GSPC) kurmuştur. GPSC Eylül 2006’da El Kaide ile 
birleştiklerini duyurmuş ve kendisini AQIM olarak adlandırmıştır. Batı Afrika 
ülkesi olan Mali’de AQIM, Fransa’nın bölgeye müdahalesinde fiili çatışmalarla 
sık sık anılmakla beraber adam kaçırma ve gasp geçmişiyle de bilinmektedir.82

79  Abimbola O. Adesoji, “Between Maitatsine and Boko Haram: Islamic Fundamentalism and the 
Response of the Nigerian State.” Africa Today,, C.4, S. 57. (2011): 99-119. doi:10.2979/africatoday.57.4.99.

80  Kavak, G. (2020, 10 Aralık), Boko Haram Terörünün Kolonyal Kökenleri, Anadolu Ajansı, 
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/boko-haram-terorunun-kolonyal-kokenleri/2071954 [Erişim 
Tarihi: 06.02.2021].

81  Savrun, age, 217.
82  Countering Extremism Project, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb. (n.d.)  https://www.

counterextremism.com/threat/al-qaeda-islamic-maghreb-aqim [Erişim Tarihi: 27.04.2021].



35

BATI AFRİKA BÖLGESEL GÜVENLİK VE TEHDİT ANALİZİ

1. BÖLÜM

4.4.2. Çıkarlar ve Öncelikler

- Terör örgütlerinin toplumsal ayrışmadan ve siyasi açıdan memnuniyetsiz, 
ekonomik açıdan umutsuz, uzun zamandır bir çıkış arayışında olan nüfustan 
faydalanma motivasyonunun terör örgütleri için öncelikli olduğu görülmektedir. 
Bununla birlikte Afrika’nın diğer bölgelerinde de olduğu gibi Batı Afrika’da da 
mevcut olan tarihsel, demografik ve toplumsal kırılganlıklar da terör örgütleri 
için öncelikli olarak faydalanacak alanlar dahilindedir. 

- Doğal kaynaklara yönelik yatırımların tehlikeli oluşu da bölgede terör 
örgütleri tarafından sebep olunan ve Afrikalı devlet ile diğer aktörler açısından 
söz konusu yatırımları korumanın öncelik dahilinde olduğu görülmektedir.

4.5. Silahların Yayılması 

Küçük ve hafif silahların yayılması Afrika’da istikrarın, barışın mümkün 
kılınmasının ve ilerlemenin önünde oldukça önemli bir engeldir. Söz konusu silahları 
elde etmek diğer türlerine göre oldukça kolaydır. Taşınması, saklanması veya 
kullanılması için çok fazla çaba gerektirmedikleri bilinmektedir. Özellikle Afrika 
gibi coğrafyalarda yasal olmayan yollardan hafif ve küçük silahlara erişim oldukça 
rahattır ve kontrol dışı olarak bulunabilmektedirler. Bununla beraber, Afrika’daki 
birçok ülkenin, kaçakçılığı yapılan silahları yakalama ve raporlama kapasitelerinin 
görece daha düşük olduğu görülmektedir. Yine de yakalanan silahların oranına 
göre tabanca ve tüfeklerin birbirine yakın sayıda oldukları ifade edilebilmektedir. 
Bu durum da tüfek gibi ateşli silahların aslında global silah kaçakçılığında mevcut 
verilerde elde edilenden çok daha büyük bir payı olduğuna dair ipucu sunmaktadır.83

83  United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC), “Global Study on Firearms 
Trafficking 2020”, sf. 89. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Firearms/2020_
REPORT_ Global_Study_on_Firearms_Trafficking_2020_web.pdf [Erişim Tarihi:26.04.2021].
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Şekil 4.5.  Ele geçirilen silahların türüne göre dağılımı, Afrika ülkeleri, 2016-1784

Batı Afrika’da silahlanmanın yasadışı olarak ticarileştirilmesinin tarihsel 
arka planı, söz konusu sektörün ve siyasi-ekonomik düzenin belirleyicisi olduğu 
Soğuk Savaş’ın Afrika’daki stratejik nüfuz oyunlarına dek uzanmaktadır. Soğuk 
Savaş’ın bitişini takiben Liberya’dan Sierra Leone’ye ve Fildişi Kıyısı’na 
yayılan iç savaşların başlaması zaten oldukça kötü durumda olan ortamın daha 
da kötüleşmesine yol açarak silahlara talebi arttırmıştır. Mevcut ortamda hafif 
ve küçük silahların yaygınlaşması, herhangi bir çatışmada dahil olan devletlere, 
isyancılara veya isyancı gruplara silah desteği sağlayan komşu devletlerin aktör 

84  A.g.e. s. 90.



37

BATI AFRİKA BÖLGESEL GÜVENLİK VE TEHDİT ANALİZİ

1. BÖLÜM

olarak rolü reddedilememektedir. Bununla birlikte mevcut istikrarsız ve barışın 
sağlanamadığı ortamda talebin artışı da yeni üreticilerin ortaya çıkmasına ortam 
sağlamıştır. Buna örnek olarak Gana bölgesel üretici olarak, özellikle av tüfeğinde, 
yılda 40 ile 60 bin arasında üretimi bulduğu tahmin edilmektedir ve bunlar yine 
Batı Afrika ülkeleri olan Togo, Nijerya, Fildişi Kıyısı’na ihraç edilmektedir.85

Şekil 4.6. Batı Afrika’da Ateşli Silah Kaçakçılığı86

4.5.1. Aktörler 

- Terör örgütleri, devletler, savaş ağaları gibi iç aktörlerle silahların yayılmasına 
katkı sağlayan küresel veya bölgesel güçler ve komşu devletler olarak çok sayıda 
aktör sıralanabilmektedir.

4.5.2. Çıkarlar ve Öncelikler 

- Bölgede yaşanan güvensiz ortam, Soğuk Savaş sürecinde birbiri ardına iç 
savaşların patlak vermesi, kaçakçılığı denetleyebilmek herhangi bir otoritenin 
bulunmaması gibi nedenlerden dolayı Batı Afrika silah kaçakçılığının akışının 
sağlanabilmesi için ideal bir bölge haline gelmiştir. Taraflardan biri maddi olarak 

85  Tavares, a.g.e., s. 64-65.
86  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Transnational Organized Crime in 

West Africa: A Threat Assessment”, sf. 33. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/
tocta/West_Africa_TOCTA_2013_EN.pdf [Erişim Tarihi: 27.04.2021].
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çıkar ve fayda sağlarken; diğeri ise bölgede yükselen güvensizlik ve şiddet 
ortamında kendisini güvende hissetme ve kendi güvenini sağlama duygusuyla 
veya nedeniyle yasadığı silah elde etmeye yönelmektedir.

5. TEHDİT ANALİZİ

5.1.  İnsan Kaçakçılığı 

5.1.1. Coğrafi ve Zamansal Boyutu 

İnsan kaçakçılığında Nijerya, Fildişi Sahili ve Gana çevresi menşe ve transit 
geçiş ülkelerini oluştururken Nijer ve Mali transit geçiş ülkelerini oluşturmaktadır. 
Burkina Faso, Togo, Benin ve Gambiya ise tarım işçiliğinde – köle emeğinde 
önemli bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Gine, Senegal ve özellikle Nijerya 
ise fuhuş ticaretinde ön plana çıkmaktadır. Öte yandan Nijeryalı ve Ganalı organize 
suç örgütlerinin Afrika- Avrupa ve Afrika- Brezilya bağlantısını sağlayacak insan 
ticaretinde önemli bir rol oynamaktadır. 

5.1.2. Tehdidin Nispi ve Mutlak Zararı 

Hedefe ulaşmak için kullanılan deniz (Kanarya Adaları/Akdeniz) veya kara 
(Sahra üzerinden Kuzey Afrika’ya) yolları insanların can güvenliği için tehdit 
oluşturmaktadır. Göç hareketleri neticesinde sosyo- ekonomik sonuçlar bölgeyi 
ciddi anlamda etkilemektedir. Meşru ulusal ekonomilerin geleceğine katkıda 
bulunabilecek kişilerin, müteşebbislerin ve tüketicilerin önemli bir kısmının 
kaybedildiği; yabancı yatırımların (örneğin turizm) yavaşladığı; iş yapma 
maliyetlerinin arttığı; yaşam kalitesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve iç güvenliğin 
baltalandığı gözlemlenmektedir.

5.2. Uyuşturucu Kaçakçılığı  

5.2.1. Coğrafi ve Zamansal Boyutu

Uyuşturucu madde akışının Batı Afrika’daki merkezleri şu şekildedir: Gine-
Bissau, Gine, Gambiya ve Senegal’den yayılan kuzey merkez;  Benin, Togo 
ve Gana dahil olmak üzere Nijerya merkezli güney merkezi; hava yoluyla 
sevkiyatların alınmasında özellikle kullanılan, Mali’yi ve Moritanya’nın 
bazı kısımlarını kapsayan bir doğu merkezi. Batı Afrika’dan dünyanın çeşitli 
merkezlerine uyuşturucu maddenin taşınması için çeşitli araçlar kullanılmaktadır. 
Hava yolu taşımacılığı ile özellikle Avrupa’ya taşınan uyuşturucu, hızlı bir şekilde 
nakledilse de taşınan maddenin miktarı az olmaktadır. Buna karşılılık deniz 
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taşımacılığı ile çok daha büyük miktarlarda uyuşturucu maddenin nakledilmesi 
olasıdır. Deniz yoluyla nakledilen madde, Kuzey Afrika güzergahından Avrupa’ya 
ulaşmaktadır. 87 

5.2.2. Tehdidin Nispi ve Mutlak Zararı

Uyuşturucu kaçakçılığının aktörleri arasında üst düzey siyasi yetkililer 
de bulunmaktadır. Bu durum yönetim kadrolarındaki yolsuzluk olaylarını 
arttırmakta ve kötü yönetişim ile neticelenmektedir. Uyuşturucu ticareti ile 
kolay kar elde etmek isteyen resmi kişilerce desteklenen organize suç endüstrisi, 
insan güvenliğine zarar verirken siyasi iradenin meşruiyetine, niteliğine ve 
güvenilirliğine de zarar vermektedir. 

5.3. Deniz Korsanlığı 

5.3.1. Coğrafi ve Zamansal Boyutu 

Gine Körfezi deniz korsanlığının Batı Afrika’da en yaygın olduğu bölgedir. 
Pek çok Batı Afrika ülkesinin deniz korsanlığından mustarip olduğu görülmekle 
birlikte Nijerya’nın deniz korsanlığında öne çıkan bir ülke olduğu görülmektedir. 
Bölgede deniz korsanlığı faaliyetleri 1980’li yıllara dayanmaktadır. Bu tarihten 
itibaren çeşitli dalgalanmalar yaşayan korsancılık faaliyetleri 2000’li yılların 
başına ivme kazanmış, son yıllarda ise hükümetlerin uyguladığı bazı politikalar 
neticesinde belli ölçüde azalmıştır. 

 5.3.2. Tehdidin Nispi ve Mutlak Zararı

 Batı Afrika’daki deniz korsanlığı faaliyetleri balıkçı gemilerine, kargo 
gemilerine veya petrol tankerlerine yönelik geliştirilir. Söz konusu gemilere 
çeşitli yöntemlerle girilip, hırsızlık yapılır. Silahlı soygunun yanı sıra bu tür 
faaliyetlerde mürettebata yönelik şiddet de söz konusudur. 

5.4. Terörizm 

5.4.1. Coğrafi ve Zamansal Boyutu 

Terörizm, söz konusu olduğunda Batı Afrika’da terör örgütlerinin yoğun 
şekilde faaliyet gösterdikleri üç tane ülke ortaya çıkmaktadır: Nijerya, Mali ve 
Nijer. Batı Afrika kıyılarında etkili olan en eski terör örgütlerinden biri AQIM 
olarak görülmektedir ve küresel medya bu durumu her ne kadar görmezden gelse 

87  A. M. Rabasa,  “The Atlantic Connection: Latin America’s Drug Links with West African”, 
UAE Counter-Piracy Conference: Briefing Paper,  (2014): 11.
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de bahsi geçen örgütün Kuzey Afrika ve Sahel bölgesinde de kale şeklinde ifade 
edilebilecek bir zemine sahip olmasını sağlamaktadır. AQIM’in bu etkisinin ve 
genişlemesinin temeli, selefi olan Silahlı İslami Grup’un kurulduğu 1993 Cezayir 
iç savaşına dek uzanmaktadır. 2012 senesinde de El Kaide desteğiyle bilhassa 
Kuzey Mali’nin koordine bir şekilde ellerine geçmesinin ardından oluşan 
tehlikenin boyutları, yetkili makamları bölgede iyice güçlenmiş ve yerleşmiş 
bu örgütlere karşı küresel çapta harekete geçirmiştir. Söz konusu gelişmeler 
sonucunda 2013’te Mali’nin kuzey bölgesine Fransa’nın liderliğinde bir askeri 
müdahale ile sonuçlanmıştır.88 

Söz konusu bölgede terörizme dair değerlendirmelerin Afrika’nın diğer 
bölgelerinden kopuk olmaması gerektiği ve sıkı bağlantılar içerisinde oldukları 
unutulmamalıdır. Örneğin Boko Haram maddi olarak dışardan en fazla yardımı 
ise yine bir terör örgütü olan El Kaide’den almaktadır. Afrika’daki diğer ülkeler 
olan Çad, Kamerun, Nijer, Somali ve Cezayir gibi ülkelerden de militanlarının 
eğitimi konusunda destek görmüştür. Bu konuda Nijeryalı birçok yetkili de suçlu 
gözükmektedir çünkü aralarında Boko Haram’a yardım ve yataklık yapanların 
sayısı oldukça fazladır.89

5.4.2. Tehdidin Nispi ve Mutlak Zararı 

İnsan güvenliği açısından tehdidi ele alındığında bölgede yaşayan insanlar için 
huzursuzluk, istikrarsızlık kaynağı olmakta ve can ile mal güvenliklerini oldukça 
önemli derecede tehlikeye atmaktadır. Mutlak zararı ise hali hazırda sömürgecilik 
döneminin yüküyle başa çıkmaya çalışan Batı Afrikalı devletler için istikrarı 
sağlamak, devlet kurumlarına güveni oluşturmak, güvenli bir ülke sağlamak ve 
ticari faaliyetlere girişmek zorlaşmaktadır.

5.5. Silahların Yayılması

5.5.1. Coğrafi ve Zamansal Boyutu

Soğuk Savaş sonrasında birbiri ardına Batı Afrika coğrafyasında patlak veren 
iç savaşlar dönemine dek tarihsel arka planı uzanmaktadır. Batı Afrika’daki silah 
kaçakçılığının yalnızca bölgesel değil aynı zamanda da uluslararası bir boyutunun 
olduğu görülebilmektedir. Özellikle Çin, İran ve Fransa söz konusu kaçakçılık 
zincirinde önem arz eden ülkeler arasındadır.

88  Tavares, a.g.e, 82-83.
89  Savrun, age, 224.
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5.5.2. Tehdidin Nispi ve Mutlak Zararı 

Güvenlik güçleri, devlet görevlileri, eski militanlar ve paralı askerler, Batı 
Afrika içinde ve dışında, deniz ve kara rotalarını (özellikle Sahra Çölü’ndeki 
göçebe grupları) kullanarak küçük ve hafif silahların yaygınlaştırılmasının 
sürekli hale gelmesini sağladılar ve bunun sonucunda da Batı Afrika patlamaya 
hazır bir silah ve mühimmat deposuna dönüşmüştür. Bu da bölgede devam eden 
istikrarsızlığın ve şiddetin beslenip büyümesine (Nijerya’da Boko Haram ve 
Mali’de AQIM gibi) oldukça önemli bir katkı sağladığı görülmektedir. Bu da 
Batı Afrika’daki insani ve toplumsal güvenliği riske atan unsurlardan birisidir.

5.6. Gerçekleşme Olasılığı 

Yukarıda ifade edilen sorunlar tarihsel bağlara sahip olup esas olarak kötü 
yönetişim ve güç boşluğu ile ilişkilendirilmektedir. Bölge ülkeleri mevcut 
sorunlara ve ortaya çıkan tehditlere yönelik uzun vadeli çözüm geliştirme 
noktasında başarılı olamamıştır. Buna ek olarak üst düzey siyasi yetkililerin 
suça karışması, suç örgütleri ile işbirliği yapması ve kendi çıkarlarını gözetmesi 
sorunun derinleşmesine neden olmaktadır. 

Tehdidin ortaya çıktığı ilk zamandan bugüne kadar varlığını sürdürdüğü açıktır. 
Tehdit kaynaklandığı sorunlardan arındırılmadıkça gerçekleşme olasılığının her 
zaman yüksek olacağı ön görülmektedir.

5.7. Tahribatı Giderme Kapasitesi 

Devletlerin tahribatı giderme kapasiteleri sahip oldukları teknolojik, sosyo- 
ekonomik, askeri ve insani güçle büyük bir ilişki içindedir. Batı Afrika ülkeleri 
incelendiğinde söz edilen kapasitelerden uzak olduğu görülmektedir. Buna ek 
olarak, göç veren Batı Afrika ülkeleri sistemlerini revize edecek, üretecek 
ve iyileştirecek beyinleri de kaybetmektedir. Mevcut koşullar göz önünde 
bulundurulduğunda göç sorunun yarattığı insan ticareti, terörizmin yarattığı 
şiddet ve uyuşturucu kaçakçılığının yarattığı insani güvensizlik tahribatlarını 
giderecek etkili araçlara sahip olunmadığı görülmektedir. Deniz korsanlığı 
ve insan kaçakçılığı sorunlarının uluslararası etkileri çözüme diğer ülkeleri de 
dahil etmektedir. Fakat soruna yönelik çözümlerin kısa vadeli olması sorunun 
varlığını sürdürmektedir. Bu bağlamda söz edilen sorunlara karşı kolektif ve 
güçlü çözümlerle yaklaşılmadığı görülmektedir. 



42

GÜVENLİK TEORİLERİ VE

BÖLGESEL TEHDİT ANALİZİ

6. DİĞER AKTÖRLER, ÇIKARLARI, ÖNCELİKLERİ VE KAPASİ-
TELERİ 

- ABD, düşük kükürt içeriyor olması nedeniyle Afrika petrolüne ilgi 
duymaktadır. 

- BM çatısı altındaki kurumlar (UNDP, FAO, UNODC, IMO gibi) 
istikrarsızlığa yönelik barış çalışmalarında söz konusu organizasyonlar çeşitli 
raporlar düzenlemektedirler. 

- Afrika Birliği Örgütü,  Afrika güvenlik mimarisinin sağlanması için geniş 
çaplı girişimlerde bulunmuştur. Bu bağlamda belirlenen bazı stratejiler şu 
şekildedir: ulusötesi suça ilişkin olarak, Gözden Geçirilmiş Uyuşturucu Kontrolü 
ve Suç Önleme Eylem Planı 2007-2012; Entegre Deniz Güvenlik Stratejisi (AIM 
Stratejisi); Afrika Kalkınması için Yeni Ortaklık (NEPAD).

7. RASYONEL DAVRANIŞ SEÇENEKLERİ 
Afrika’nın Sorunlarına Afrikalı Çözümler, kıtanın neo-kolonyalist girişimlere 

ve dışarıya olan ekonomik bağımlılığına karşı durarak mevcut sorunlarının 
Afrikalılar için Afrikalılar tarafından çözülmesini gerektirmektedir. Özellikle 
bu yaklaşımı hedef alan Afrika Birliği Örgütü (AfB) gibi bölgesel örgütlerin 
güçlendirilmesi ve Afrikalı ülkeler arasındaki iletişimi arttırması rasyonel 
davranış seçeneklerinin arasındadır. Söz konusu seçenekle Batı Afrika ülkeleri, 
kıtadaki bütün komşuları gibi, büyük çoğunluğu geçmişin sömürgeci güçleri olan 
Batı’nın yardımına güvenmekten ve bel bağlamaktan uzaklaşırken, kalkınmayı 
sürdürmek ve tüm bölge için uzun vadeli refahı teşvik etmek için hayati öneme 
sahip olan bölgesel entegrasyon girişimlerini iyileştirmeye çalışılmalıdır. Bununla 
birlikte Afrika liderleri aktif olarak müzakere ve uyum arayışında olmalıdır. 
Benzer geçmişe sahip olan Afrikalı devletler, kıtanın baskın bir kısmında benzer 
sebeplerden dolayı benzer sorunlarla yüzleşmekte iken sorunların çözümünün 
yine işbirliği ve uyum arayışından geçmekte olduğu muhakkaktır. Batı Afrika 
da dahil olmak üzere kıtanın bugün hala yüzleşmekte olduğu sorunların çoğunun 
temelinin sömürgecilik döneminde sömürgeci güçler tarafından atıldığı bilinen 
bir faktör olmakla beraber Afrika’nın aramakta olduğu sorunların devasının 
dışarda değil; bizzat kendi içerisinde bulması gerekmektedir.

Afrika’nın Sorunlarına Afrika Çözümleri de bu kapsamda bütüncül, barışçıl ve 
refah içerisinde bir Afrika hedefinin hayata geçmesini mümkün kılmak amacıyla 
Gündem 2063 gibi Afrika’nın sosyo-ekonomik ve bütüncül dönüşümünü uzun 
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vadeli sağlamak amacıyla stratejik olarak oluşturulmuştur. Gündem 2063 de 
Afrika öncülüğünde sorun çözümleri ve müreffeh bir Afrika için daha fazla 
işbirliği için çağrıda bulunmaktadır.

8. SONUÇ
Uzun yıllar çeşitli devletlerin sömürgesi olarak varlık gösteren Batı Afrikalı 

devletler için sömürge sonrası dönem pek çok sorunla iç içe geçmiştir. Sömürge 
sonrası otorite boşluğu ve kötü yönetişimle karşı karşıya kalan söz konusu 
devletler için siyasi bir birlik kurularak ekonomik ve toplumsal çözümlere 
kavuşmak bir hayli zordur.

 Çalışmada ele alınan beş sorun alanı – insan kaçakçılığı, uyuşturucu 
kaçakçılığı, deniz korsanlığı, terörizm, silahların yayılması- açıkça göstermektedir 
ki organize suç örgütlerinin yürüttüğü sorun alanları pek çok konuda küresel bir 
tehdide dönüşmüştür. Sorun alanları mekânsal olarak Batı Afrika coğrafyasına 
yayılmış olup zamansal anlamda süreklilik göstermektedirler.  Ülke içi hukuk 
ve siyasi yönetim sistemlerinin sorunların çözümünde yetersiz kalışı tehditlerin 
oluşturduğu tahribatın giderilememesine neden olmaktadır. 

Batı Afrika’nın sahip olduğu sorunlar esasen dünyanın sahip olduğu 
sorunlardır. Dolayısıyla yapılan tehdit analizi özelde Batı Afrika’yı kapsıyor 
olsa da genelde dünya ölçeğinde yapılmış bir analizdir. Sorunların başlıkları ve 
bağlamları değişiklik gösterse bile her bir sorunun olumsuz sonuçlarından en çok 
insanlardan etkilenmektedir. Bu bağlamda Batı Afrika’nın kırılgan devletlerinin 
dekolonizasyon sürecinde kendi devlet inşalarını geliştirmeleri ve sorunlarına 
kendi öz kimlikleri ile çözüm getirmeleri zaruri bir eylem olarak görülmektedir. 
Bununla birlikte Batı Afrika’nın uluslararası arena desteklenmesi ve işbirlikleri 
ile güçlendirilmesi elzemdir.  Neticede bugün Batı Afrika’nın istikrarsız, suça 
meyilli ve kırılgan yapısı sonuçları itibariyle bütün dünyayı etkilemektedir. 
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Serhat GÜZEL1, Adnan AYDIN2

1. GİRİŞ
Afrika adı ilk kez Romalıların Kartaca savaşlarında Tunus yerlileri için 

kullandıkları “Afer” veya “Afri” sözcüklerinden türemiştir. O dönemde yapılan 
bu tanımlama “Afri’lerin Ülkesi” anlamında kullanılmıştır. İlk başlarda Tunus 
bölgesindeki topluluklar için kullanılan bu tanımlama sonradan Mısır’ın batı 
bölgesinde yaşayan insanlar için kullanılmaya, ilerleyen dönemlerde ise tüm kıta 
halkları için söylem halini almaya başlamıştır. Afrika kıtası kuzeyde Akdeniz ile 
Avrupa’dan, doğuda Kızıldeniz ile Asya kıtasından ayrılmaktadır. Batısı tamamen 
Atlas Okyanusu’dur. Yüzölçümü olarak Avrupa kıtasının yaklaşık 3 katı kadar 
diğer bir ifadeyle 30 milyon kilometrekare’den fazladır.3

Coğrafi keşiflerin başlaması ile beraber zengin yer altı, ucuz işgücü kaynakları 
ve zamanın modern uluslarından çok geride kalan Afrika toprakları sömürgecilik 
faaliyetlerinin odağı haline gelmiştir. Sömürgecilik yarışının ilk dönemlerinde 
değerli madenler ve köle ticareti Avrupa’da büyük bir pazar oluşmasına neden 
olmuştur. Müteakiben Afrika, özellikle Batılı ülkelerin sömürge ve koloni 
mücadelelerinin merkezi haline gelmiştir. 1760’lı yıllarda başlayan Sanayi 
Devrimi ile beraber gelişmeye başlayan kapitalizm sonucunda Afrika Kıtası, 
Batılı ülkeler için daha fazla hammadde ve daha büyük bir pazar olarak 
algılanmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler sonucunda Afrika’nın demografik 
yapısı da değişmeye başlamıştır. Artan göç hareketleri ise Afrika topraklarında 
yaşamlarını idame ettiren toplulukların sosyal yapısının bozulmasına ve kölelik 
yaşantısının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.4

İlerleyen dönemlerde özellikle İngiltere ve Fransa zorla kaçırıp zapt 
ettikleri Afrikalı yerlileri Avrupa’daki köle pazarlarına satmaya başlamışlardır. 
19.yüzyılda ise İngiltere ve Fransa tarafından neredeyse tamamı sömürgeleştirilen 

1  Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), 
Güvenlik Araştırmaları Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, serhatguzel001@gmail.com, https://
orcid.org/0000-0001-6569-9041.

2  Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), 
Güvenlik Araştırmaları Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, utgmadnan@yahoo.com, https://orcid.
org/0000-0001-8010-5360.

3  Cevat R. Gürsoy, Afrika, İslam Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 1988), 435-439.
4  Abdullah SAYIN, “Fransa’nın Afrika’daki Sömürgeci Politikaları ve Cezayir”, Social 

Sciences Studies Journal, C. 3, S. 8, (2017): 1764.



52

GÜVENLİK TEORİLERİ VE

BÖLGESEL TEHDİT ANALİZİ

Afrika, bir sonraki yüzyılın iki dünya savaşı, Soğuk Savaş dönemi ve sonrasında 
birçok vahşet ve katliamın yapıldığı bölge olmuştur. Temel insani ihtiyaçların 
karşılanamamasından dolayı susuzluk, sefalet, açlık ve güvenlik gibi sorunların 
ve hastalıkların devam ettiği kıta, artan terör ve pandemi sorunuyla birlikte 
20.yüzyılın yıkımlarından en çok etkilenen bölge olmuştur.

Uzun süre sömürgeciliğin merkezinde yer alan Afrika kıtasında bulunan Sahel 
bölgesinde özellikle son yıllarda askeri olarak daha fazla adından söz edilen 
Fransa’nın bölgedeki askeri varlığı ve bununla bağlantılı güvenlik sorunları 
konusunda daha detaylı inceleme yapabilmek için bu makalenin konusu “Sahel 
Bölgesindeki Fransız Askeri Varlığının Bölge Güvenliğine Etkisi” olarak 
belirlenmiştir. Fransa’nın Sahel bölgesinde bulunan askeri bölgeye etkilerinin 
araştırıldığı bu çalışmanın amacı; halen postkolonyalist çerçevede hareket eden 
Fransa’nın Sahel bölgesindeki askeri varlığının muhtemel etkilerini, bu güçle 
neler yaptığını ve bölge güvenliğine etkilerini ortaya koymaktır.

Çalışma; Fransa’nın askeri müdahaleleri ile ilgili genel olarak son on yıllık 
süreyi, Fransa’nın Afrika politikası konusu ile ilgili olarak Coğrafi Keşiflerden 
günümüze kadar olan zamanı, alan olarak ise Sahel bölgesindeki ülkelerinin 
coğrafyasını kapsamaktadır. Bu kapsam içinde makalenin araştırma soruları olarak 
“Fransa, Sahel’de hangi bölgede ve ne kadar askeri varlık bulundurmaktadır?”, 
“Fransa yakın zamanda hangi ülkelere ne zaman askeri müdahalede 
bulunmuştur?” ve “Fransa bölgede bulundurduğu askeri varlığı ile nasıl bir 
etkide bulunabilir?” tespit edilmiştir. Bu sorularla Fransa’nın hangi bölgelerde 
ne kadar askeri gücü bulunduğuna, hangi ülkelere ne gibi askeri müdahaleler 
yaptığına ve bölgede mevcut askeri varlığı ile ne gibi etkide bulunacağına cevap 
aranacaktır. 

Çalışmanın hipotezi; “Fransa’nın son yıllarda bölgedeki askeri varlığı ile 
gerçekleştirdiği askeri müdahalelerle Sahel’de hâkimiyet kurmayı başaramadığı 
ve bölge güvenliğinin olumsuz etkilendiğidir.” Bu konuda yapılan literatür 
çalışmalarında daha çok söz konusu bölgede genel olarak askeri, ekonomik 
ve siyasi ilişkiler üzerinde durulduğu görülmüştür. Ancak sadece Fransa’nın 
Sahel bölgesi üzerinde, özellikle askeri varlığının bölge güvenliğine etkisi olup 
olmadığının incelenmediği tespit edilmiştir. Bu anlamda çalışmanın doğrudan 
Fransa’nın postkolonyalist anlayışla devam ettirdiği askeri varlığını ve askeri 
müdahalelerini odak noktası almasından ve Sahel’e yerleşen Fransız askeri 
varlığının bölge güvenliğine etkisi hakkında fikir vermesinden ötürü kendine has 
ve özgün olduğu düşünülmektedir. 
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Makalede araştırma yöntemi olarak nitel araştırma metodolojisi 
benimsenmiştir. Konuyla ilgili çalışmalar yapılırken literatür analizi tekniği 
kullanılmıştır. Bu maksatla öncelikle konuyla ilgili akademik kitaplar, akademik 
tezler, çeşitli düşünce kuruluşu dergileri, çok sayıda makale, araştırma, haber, 
resmi ve özel internet kaynakları kullanılmış, özellikle son dönemde medyada 
çıkan haberler irdelenerek konuya katkı sağlayacak bilgiler alınmıştır. Çalışmada 
mekân açısından sınırlama olarak Sahel bölgesi ülkelerin kapsadığı alan, zaman 
açısından ise Fransa’nın siyasi politikaları ile ilgili olarak Coğrafi Keşiflerden 
günümüze kadar olan zaman dilimi ve Fransa’nın askeri müdahaleleri ile ilgili 
olarak son on yıllık süre kabul edilmiştir. Çalışmanın mantıklı ve makul bir sıra 
takip edebilmesi için, kuramsal teori ile açıklanan teorik bilgilerin kavramsal 
çerçevede çalışma içinde yerini bulmasına imkân verecek şekilde bir düzenleme 
hedeflenmiştir. Bu hedefe varmak için 1.Bölüm olan Giriş bölümünde makale 
ile ilgili genel bilgiler verilmiş, 2.Bölümde Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve, 
3.Bölümde Tarihsel Arka Plan, 4.Bölümde Tehdit Analizi, 5.Bölümde Diğer 
Aktörler, Çıkarları, Öncelikleri ve Kapasiteleri, 6.Bölümde Rasyonel Davranış 
Seçenekleri incelenmiş ve 7.Bölüm olan Sonuç kısmında yapılan değerlendirme 
ile çalışma nihayete kavuşturulmuştur.

2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE

Sömürgecilik, insanların yaşamına ve kültürüne hâkim olmayı ifade 
etmektedir. Sömürgeciliğin temel amacı, sömürge ülke veya ülkelerden ekonomik 
faydaların elde edilmesidir. Sömürgecilik, politik, ekonomik, kültürel ve sosyal 
alanlarda yerlilerin yaşamı üzerinde kontrol ile sağlanmaktadır. Sömürgecilik 
daha incelikli iken emperyalizm daha resmi ve saldırgandır.

Tarihsel olarak, iki ana sömürgecilik türü öne sürülebilmektedir:

- Yerleşimci sömürgeciliği: Çoğu zaman dini, politik veya ekonomik nedenlerle 
motive edilen çok sayıda göçmenin yeni bir yere yerleştiği ve yerel yerli nüfusu 
ekonomik, politik ve sosyal açılardan kontrol ettiği türden bir sömürgeciliktir.

- Sömürgecilik sömürgeciliği: Ağırlıklı olarak sömürge ülkenin kaynaklarının 
sömürülmesine odaklanır.

Bu nedenle, sömürgecilik, sömürge gücü ile koloni arasındaki ve genellikle 
sömürgeciler ile yerli halk arasındaki bir dizi eşitsiz ilişkiyi ifade etmektedir. Bu 
bağlamda sömürgeciliğin nedenleri şu başlıklar altında toplanabilir:
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- Yeni Arazilerin ve Ticaret Yollarının Keşfi: Yeni bölgelerin keşfedilmesi ve 
yeraltı kaynaklarının tespit edilmesi ile oluşan ekonomik durumdur.

- Ekonomik Düşünce: İngiltere, Fransa, İspanya ve Portekiz gibi ülkeler 
kolonilerini öncelikle ekonomik faydalar için elde etmişlerdir.

- Merkantilizm: Merkantilizm politikası, ana ülkenin ekonomik kalkınmasının 
en önemli olduğu ve kolonilerin ana ülkenin yararına olacak şekilde yönetilmesi 
gerektiği varsayımına dayanmaktadır.

- Avrupa Rekabeti: Keşif ve kolonizasyon İspanya ve Portekiz tarafından 
başlatılmıştır. Yavaş yavaş Fransa ve İngiltere gibi diğer ülkeler de yarışa girmiş 
ve yeni koloniler edinmek ulusal gurur kaynağı olmaya başlamıştır. Dahası, 
sömürgeciliğin çeşitli ekonomik faydaları nedeniyle, Avrupalı   güçler arasında bir 
“rekabetçi sömürgecilik” aşaması başlamıştır.

- Hıristiyanlığı Yayma: Katolik Kilisesi, yerli halkları dönüştürerek Yeni 
Dünya’da Hıristiyanlığı yaymak için büyük bir girişim başlatmıştır. Böylece, 
Hıristiyan misyonlarının kurulması, İspanya, Fransa ve Portekiz gibi Avrupalı   
güçlerin sömürgeleştirme çabalarıyla eş zamanlı gerçekleşmiştir.

Postkolonyal teori, esasen 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar dünya çapında 
Avrupa sömürge yönetiminin siyasi, ekonomik, tarihi ve sosyal etkisinin 
açıklanmasıyla ilgilenen bir düşünce bütünüdür. Postkolonyalizm birçok farklı 
şekil alır, ancak hepsi temelde tek bir iddiayı paylaşır: İçinde yaşadığımız 
dünyanın, emperyalizm tarihi ve sömürge yönetimi ile ilişkisi dışında anlaşılması 
imkânsızdır. Bu, “Avrupa felsefesini” veya “Avrupa tarihini” Avrupa’nın 
sömürgeci karşılaşmaları ve dünyadaki baskısı olmadan var olduğu gibi 
düşünmenin imkânsız olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda, sömürgeleştirilmiş 
dünyanın, küresel modernitenin unutulmuş merkezinde durduğunu da öne 
sürmektedir. “Postkolonyal teori” nin ön eki “post” titizlikle tartışılmış ancak 
asla sömürgeciliğin sona erdiği ima edilmemiştir. Esasen, postkolonyal teorinin 
çoğu, İmparatorluğun resmi olarak sona ermesinden sonra kalan kolonyal otorite 
biçimleriyle ilgili olmuştur. 

Sömürgecilik sonrası teori, 1980’lerde ABD ve İngiltere akademilerinde, 
özellikle feminizm ve eleştirel ırk teorisi olmak üzere, yeni ve siyasallaşmış 
hümanist araştırma alanlarının daha büyük bir dalgasının parçası olarak ortaya 
çıkmıştır. Postkolonyal teori, genel olarak oluşturulduğu gibi, 20. yüzyılın ilk 
yarısında Güney Asya ve Afrika’dan sömürge karşıtı düşünceden doğmuş ve 
bu düşünceye derinden borçludur. ABD ve İngiltere akademilerinde bu, tarihsel 



55

SAHEL BÖLGESEL GÜVENLİK VE TEHDİT ANALİZİ

2. BÖLÜM

olarak, odak noktasının, genellikle Latin ve Güney Amerika’dan çıkan teori 
pahasına, bu bölgeler olduğu anlamına geliyordu. Sömürgecilik sonrası teori, 
metinleri okuma şeklimizi, ulusal ve ulus ötesi tarihleri   anlama şeklimizi ve kendi 
bilgilerimizin siyasi sonuçlarını anlama şeklimizi etkilemiştir. Edward Said’ in 
Çığır açan eseri «Oryantalizm», postkolonyal teorinin gelişimini başlatmış ve 
“Doğu” yu “Batı” nın nihai “Öteki” si olarak yeniden kavramsallaştırarak, yapı 
bozarak ve yeniden sunarak bir paradigma değişikliğine neden olmuştur.5

3. TARİHSEL ARKA PLAN
Fransa, ilk sömürgecilik hareketlerinde diğer Avrupa ülkeleri kadar başarı 

sağlayamamış, başlangıçtaki sömürgeleri Afrika’da birkaç yerleşim yeri iken 
19. yüzyılın ikinci yarısında kurdukları sömürge imparatorluğu İngilizlerden 
sonra dünyanın ikinci büyük gücü olmuştur. Coğrafi keşiflerle beraber ilerleyen 
sömürgeleştirme politikası, Afrika kıtasında yaşayan insanların ve devletlerin 
varlıklarına sınırsızca el koymaya dayanmıştır. Bu varlıklar kapitalizmin 
ilk yıllarında gerekli olan büyük sermaye birikimini sağlamıştır. Fransa’nın 
15. yüzyılla birlikte yükselişe geçmesinin altında, yeni yerlerin keşfedilip 
yağmalanması, Afrika’da milyonlarca insanın köleleştirilmesi, yerlilerin maden 
ocaklarında ve plantasyonlarda zorla veya çok düşük ücretlerle çalıştırılması 
yatmaktadır. 

Fransızlar 1461 yılında kurduğu güçlü deniz filosunun faaliyet göstermeye 
başlamasıyla birlikte öncelikle Osmanlı Devleti’nin Akdeniz ve civarındaki 
kontrolünü sonlandırmak için uğraşmış daha sonra ise deniz aşırı sömürge 
kurmak amacıyla 1534 yılında çalışmalara başlamışlardır.6 Fransa’nın Afrika’da 
çeşitli koloniler oluşturmak amacıyla başlattığı faaliyetler etkili olmamış ancak 
1624’den itibaren Kardinal Richelieu adında ve çok sert politikalarıyla meşhur 
liderin döneminde Afrika sahillerinde sistematik kolonileşme çalışmalarına 
başlayabilmiştir. Bu amaçla Fransa hem donanması sayesinde sömürgelerini 
ve ticari gücünü korumaya çalışmış hem de yeni şirketler kurarak ticarete 
yön vermiştir. Bu anlamda ilk olarak 1642’de Reunion adasını ele geçirmiştir. 
Müteakiben 1677’de Senegal’in hemen kıyısında bulunan Goree isimli adaya 
yerleşerek köle pazarı oluşturmuş ve bu şekilde köleleri Amerika’ya satarak 

5  “Pedagogy of the Other: Edward Said, Postcolonial Theory and Strategies for Critique. 
Counterpoints: Studies in the Postmodern Theory of Education. Volume 417” https://eric.
ed.gov/?id=ED542641 [Erişim Tarihi: 01.04.2021].

6  Erdoğan UYGUR ve Fatma UYGUR, “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma”, 
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 17, S. 3 (2013): 281.
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büyük gelir elde etmiştir.7 Uzun bir süre ticaret bu şekilde devam etmiş, sonrasında 
1798’de Mısır’ı işgal eden Fransa’nın Avrupa ve Afrika’daki bu ve benzer 
girişimleri, İngiltere’nin başını çektiği Avrupa ülkeleri tarafından durdurulmaya 
çalışılmıştır. Bu dönem 1830 ile 1900 yılları arasında sırasıyla Cezayir, Gabon, 
Mayotte, Moritanya, Senegal, Gine, Fildişi Sahili, Kongo, Cezayir, Tunus, Mali, 
Madagaskar, Benin, Burkina Faso, Çad ve Nijer Fransa’nın yönetimine girmiştir. 
Dolayısıyla Fransa 19.Yüzyıl boyunca Afrika’da sömürge imparatorluğu 
oluşturarak çok etkili olmuştur

Afrika’da yönettiği ülkeleri federasyon anlayışı ile idare etmeyi seçen Fransa 
öncelikle iki ayrı federasyon bölgesi oluşturmuştur. Birincisi Fransız Batı 
Afrikası adı altında oluşturulan, Senegal, Burkina Faso, Moritanya, Benin, Mali, 
Fildişi Sahili, Nijer ile Fransız Ginesi’ni kapsayan ve toplam 8 ülkeyi içine alan 
federasyon olmuştur. İkincisi ise Fransız Ekvator Afrikası olarak Çad, Gabon 
Fransız Kongosu, Kamerun ile Orta Afrika Cumhuriyeti’ni içine alan federasyon 
olmuştur. 

1880 yılında Fransız Batı Afrika’sında inşa ettiği Saint Louis – Dakar 
Demiryolu Hattı, Senegal ve çevresinde Fransa’nın daha kolay askeri kontrolü 
sağlamasına yardımcı olmuştur.8 Daha sonra inşa edilen Dakar – Nijer Demiryolu 
Hattı sayesinde Fransa’nın Batı Afrika’da varlığını artmıştır. Fransa’nın 
sömürgeleştirdiği ülkeler 1’inci Dünya Savaşı’nda onun adına savaşa bile 
katılmıştır. Ancak bu savaşın sonunda Fransa’nın siyasi ve mali krize girmesi 
ve ABD Başkanı Wilson’un deklare ettiği Wilson İlkeleri Afrika toplumlarında 
bağımsızlık fikrini güçlendirmiştir. 2’nci Dünya Savaşı sonrası daha da derinleşen 
krizler sonrası dekolonizasyon süreci başlamak zorunda kalmıştır. 

3.1. Sorunlar

Fransa Afrika insanlarını medeniyetle ve Fransızca ile tanıştırmanın bedelini 
köle ticareti, değerli maden ve hammadde olarak fazlasıyla almıştır. Sömürgecilik 
hareketlerine ilk olarak 1534 yılında başlamış, ticari olarak bölgenin değerli 
madenlerini, işgücünü ve ihtiyaç duyduğu hammaddeleri Afrika’dan kendi 
ülkesine taşımıştır. Ancak 20.Yüzyılın ortalarından itibaren bölge uluslarının 
bilinçlenmesi sayesinde birçok Afrika ülkesi bağımsızlığına kavuşabilmiştir.

Aslında 1956 yılında Fas ile başlayan ve 1977 yılında Cibuti’nin bağımsızlığını 
kazanmasıyla biten süreç sonunda, teorik olarak 1815’de yasaklanan sömürgecilik 

7  a.g.m., 9.
8  İsmail Ermağan, Dünya Siyasetinde Afrika, (Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2018), 

314.
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çağını Fransa’nın sömürgeleri açısından pratik olarak kapatmış ve Afrika’nın 
yeniden yapılanma ve yeni sömürgecilik hareketleri dönemini açmıştır.9 Şu anda 
Fransa’nın Afrika kıtasında doğrudan idaresi altında sadece Mayotte kalmıştır.10 
Ancak doğrudan olmasa da dolaylı olarak Fransa halen birçok Afrika ülkesinin 
yönetimi üzerinde çok etkilidir. Fransa Afrika’daki sömürgelerden çekilirken iki 
konuyu zorunlu tutmuştur. Birincisi Fransızcanın ülkenin resmî dili ve eğitim dili 
olması, ikincisi ise zorunlu resmî eğitim. Basit bir kural gibi görülen bu prensip 
Fransa’nın Afrika’da hala etkin olmasının ana nedeni olmuştur.11 Dolayısıyla 
bütün bu ülkelerdeki iktidarlarda her zaman Fransa’nın güdümü altındaki liderler 
bulunmuş, bu liderler de siyasi ve askeri alanların yanında özellikle ekonomik 
olarak Fransa’yı ön plana almıştır.12 Halen mevcut olan ortamda söz konusu 
ülkelerin teknoloji dahil birçok ihtiyacını Fransa karşılamakta, dil ve kültür 
olarak model olmaya devam etmektedir.

Fransa, dekolonizasyon sonrası süreçte neokolonyal politikalar ile temeli 
sömürge döneminde atılan sistematiği devam ettirmektedir.13 Neokolonyalizmde 
siyasi ve askeri stratejilerin yanında insani yardımlar ve kültürel etkileşim de 
Fransa’nın Afrika politikalarını sürdürmede yardımcı olmuştur. Ancak çoğu 
zaman kendi çıkarları için antidemokratik ve hukuk dışı Afrikalı rejimleri 
muhafaza etmeye gayret etmiş, bunun için de Fransız askeri varlığı seferber 
edilmiştir.

2000’li yılların başından itibaren Fransa’nın güvenlik ve savunma politikaları 
incelendiğinde halen eski sömürgelerinde askeri operasyonlarını gerçekleştirmeye 
devam ettiği görülmektedir. Bu anlamda Sahel Bölgesinde Mali’de başlattığı 
Serval ve Barkhane Operasyonları askeri politikalar ile bölgeye hâkim olma 
stratejisinin sonucu ortaya çıkmıştır. 

Sonuç olarak Fransa, iki büyük dünya savaşı sonrası oluşan yeni ortam, 
Soğuk Savaş dönemi ve sonrasında, 16. yüzyıldan beri egemen olduğu Afrika’da 
etkinliğini kaybetmemek için yeni politikalar oluşturmak ve uygulamak 
durumunda kalmıştır. Oluşturulan bu düzende eski sömürge ülkeler siyasi, 

9  Raimondo LURAGHI, Sömürgecilik Tarihi, çev. Halim İnal, (İstanbul: E Yayınları, 2000), 
323.

10  200 yildir Fransa işgali altindaki Mayotte, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/200-yildir-
fransa-isgali-altindaki-mayotte/740617 [Erişim Tarihi: 21.03.2021].

11  Güray ALPAR, “Değişen Dünyada Fransa’nın Değişmeyen İmparatorluk Hayali”, https://
www.sde.org.tr/guray-alpar/genel/ degisen-dunyada-fransanin-degismeyen-imparatorluk-hayali-
kose-yazisi-17465 [Erişim Tarihi:13.03.2021]

12  Uygur, a.g.m., 10.
13  Ermağan, a.g.e., 315.
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ekonomik ve kültürel açıdan Fransa’ya bağlı kalacak, kontrolü sağlayamadığı 
ülkelerde askeri varlığını kullanarak amacına ulaşacaktır. Ancak bu süreçte 
gerçekleşen yaklaşık 30 askeri müdahale ile Fransa isteklerini kısmen karşılamış, 
tam anlamıyla istediği ortamı oluşturamamış ve bu müdahaleler sonucu bölge 
güvenliği olumsuz olarak etkilenmiştir.14 Bölgede güvenliğin sağlanamamasının 
en önemli nedenleri arasında sahip olduğu enerji kaynakları gelmektedir. 
Sorunların ana kaynağı bu kaynakların kimin kontrolünde olacağıdır. Fransa 
dahil bölgesel ve küresel güçler Sahel bölgesinde hakimiyet sağlayarak enerji 
kaynaklarını belirledikleri fiyat seviyesinde ülkelerine aktarmak istemektedir. Bu 
yüzden bölgede çeşitli ülkeler askeri varlık bulundurmakta, bazı güçler sert, bazı 
güçler yumuşak ve bazı ülkeler de akıllı güç stratejisi uygulamaktadır. Fransa 
tarihin verdiği güç, siyaset ve bilgi birikimi ile bölgede en çok hâkim olmaya 
çalışan güçtür. Bu ortamda bölgede bulundurduğu askeri varlığı ve düzenlediği 
operasyonlarla Sahel bölgesinin gittikçe daha güvensiz bir bölge olmasına katkıda 
bulunmaktadır. 

3.2. Aktörler

Sahel bölgesinde tarihi olarak Fransa en önemli aktör olarak yer almaktadır. 
Almanya da bölgede tarihi olarak bir aktör sayılsa bile siyasi ve askeri olarak 
bölgede henüz Fransa kadar etkin olmadığından önemli bir aktör değildir. Ancak 
Almanya ekonomik ve askeri olarak bölgede etkili olmaya çalışan aktörlerden 
birisidir.  Fransa’dan sonra en önemli aktörler olarak ABD ve Çin gelmektedir. 
Son zamanlarda artan etkisi ile Rusya, ayrıca İngiltere, Japonya, Hindistan ve 
Türkiye de diğer aktörler olarak sayılabilmektedir. Bölgede yer alan aktörlerin 
mücadeleleri değerlendirildiğinde Fransa ve ABD’nin artan Çin etkisine karşı 
birlikte hareket ettiği, askeri müdahalelerde istihbarat paylaşımı dahil siyasi ve 
ekonomik olarak Çin’in etki alanını daraltmak veya genişlemesini engellemek 
için iş birliği yaptıkları görülmektedir. Burada aktörlerin müteakip hareket 
tarzlarını belirleyen ve ön plana çıkan gerçekler bölgede etkin olan aktörlerin 
çıkarları ve öncelikleri olmaktadır. Bu nedenle öncelikle aktörlerin çıkarlarını ve 
önceliklerini irdelemek gerekmektedir. 

3.2.1. Çıkarlar ve Öncelikler

Bölgede etkili olan aktörlerin genel olarak Afrika ve Ortadoğu ile ilgili 
yapılan terörle mücadele toplantılarında, artık terör tehdidinin Suriye veya 
Irak’ta değil Sahel’de olduğu belirtilmeye başlanmıştır.15 Ayrıca buna benzer 

14  Ermağan, a.g.e., 330.
15  “Sahel Bölgesi ne anlama geliyor”, https://www.tespam.org/sahel-bolgesi-ne-anlama-
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şekilde Sahel’in sahip olduğu maden ve enerji zenginliğinin diğer bölgelere 
kıyasla öneminin gittikçe arttığı ifade edilmektedir. Bu açıdan Sahel bölgesini 
tüm yönleriyle değerlendirmek ve ön plana çıkan çıkarlar ve öncelikleri ortaya 
koymak gerekmektedir:

- Sahel’in iklimi değişmeye başlamış, bölge yavaş yavaş tropikal iklim özelliği 
göstermeye başlamıştır.

- Çoğunluğu Müslüman olsa da bölge halkında Hristiyanlık etkisi artmıştır. 

- En önemlisi Sahel bölgesinde maden ve yer altı zenginlikleri keşfi konusunda 
daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bölge ülkelerinin yeterli imkânları olmadığından, coğrafi şartların elverişsiz 
olmasından ve bilgi işleme ve kayıt sistemlerinin yeterli olmayışından ötürü 
Sahel bölgesi bölgesel ve küresel güçlerin hedefi olmaya devam etmektedir.

Sahel bölgesinde yer alan tüm aktörler için bu enerji ve maden kaynakları çıkar 
mücadelesinde önemli yer tutmaktadır. Fransa ile ABD’nin öncelikleri farklı olsa 
da bazı ortak noktalarda buluşabilmektedirler. Zira ABD’nin Afrika’da ve özellikle 
son yıllarda Sahel bölgesi ve Batı Afrika ülkelerinde aktif olmaya başlamasının 
en önemli nedenlerden birisi bölgede yükselen Çin etkisini engellemektir. Çin 
ise ticari anlamda diğer tüm ülkelere göre ön plana çıkmaktadır. Fransa ile ABD 
bölgede askeri varlık olarak fazla olsa da etkisi Çin’in ekonomik anlamdaki etkisi 
kadar olamamıştır. 

ABD ve Fransa buradaki alanı Çin’in kapmaması için tüm enstrümanlarını 
kullanma gayretindendir. Özellikle hassas bir durumda Müslüman halkın 
sosyolojik yapısı üzerine kurgulanan müdahaleler bölgedeki terör ortamının 
devam edeceğini düşündürmektedir.16

Çin’i çevreleme stratejisi izleyen ABD, Libya iç savaşına seyirci 
kalarak mücadele ettiği terörist grupların Sahel bölgesinde güçlenmesini 
engelleyememiştir. Libya iç savaşından etkilenen Mali Cumhuriyeti’nin yaşadığı 
iç karışıklıklardan dolayı tüm bölgeyi etkileyen silahlı suç örgütlerinin yayılması, 
ABD’nin Sahel bölgesinde “terörle mücadele” kapsamında askeri olarak 
yerleşmesini sağlamıştır. Bu açıdan bakıldığında Mali krizinin, ABD’nin Çin’i 
çevreleme stratejisine katkı sağladığı gözlemlenmiştir. 

geliyor/ [Erişim Tarihi:14.03.3021]
16  “Sahel Bölgesi ne anlama geliyor”, https://www.tespam.org/sahel-bolgesi-ne-anlama-

geliyor/ [Erişim Tarihi:14.03.3021]
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Çin’in Afrika’yla ilişkileri 2000’lerden sonra ticaret ve ekonomi üzerinden 
önemli gelişmeler kaydetmiştir. Özellikle son on yıl içerisinde Çin’in Batı 
Afrika’yla hem diplomatik hem kültürel ilişkilerinin gelişmesiyle iki coğrafya 
arasında güçlü bir ticaret ağı kurulmuştur. Çin’de öğrenim görmüş veya 
diplomat olarak çalışmış birçok kişi, Afrika’da Çin şirketlerinin danışmanlığını 
yapmaktadır. Tarihsel zemini olan Çin-Afrika ilişkileri dikkate alındığında Çin’in 
Afrika’daki varlığının yeni olmadığı tespit edilmiştir. Çin, Afrika ülkelerinin 
bağımsızlık kazanmasından önce kıtaya yerleşen Çinli nüfusun kurduğu ailevi 
ve sosyal yapılardan da yararlanmaktadır. Örneğin Mali’de Çinli vatandaşların 
ve müteahhitlerin çıkarlarını korumak amacıyla “Mali’de Yaşayan Çinliler 
Cemiyeti” kurulmuştur. Mali, Sahel bölgesinde ekonomik hareketlilik açısından 
bir bağlantı noktası olması nedeniyle de önemli bir ülke konumundadır.

Çin son yıllarda yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği ticari ilişkilerle Afrika’nın 
en büyük ticari ortağı olmayı başarmıştır. Çin dışında Hindistan, Brezilya ve 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler de Afrika’ya yoğun ilgi duymaktadır. Bütün 
bunların ABD ve Fransa’nın çıkarları aleyhine geliştiği, dolayısıyla Fransa’nın 
bölgedeki ekonomik etkinliğinin giderek azaldığı gerçeği ortadadır. Eskiden 
Fransa’ya bağımlı olan Afrikalı ülkelerin, küreselleşmeyle birlikte Batı dışındaki 
toplumlarla olan etkileşimi artmakta ve gidişatın eski sömürgeci güçlerin aleyhine 
olduğu görülmektedir.17

3.2.2. Kapasite / Güç Unsurları ve Niyet

Sahel ülkelerinin bağımsızlıklarını elde etmesinden sonra Fransa bu ülkelerle 
çeşitli güvenlik anlaşmaları yapmış, bu sayede askeri güçlerini bölgeye 
konuşlandırabilmiş ve sözde bölge coğrafyasında güvenlik sağlayacağını iddia 
etmiştir. Fransa bugüne kadar benzer gerekçelerle Sahel bölgesine 5.000 civarı 
askerini yerleştirmiştir. Terörü bitirme ve siyasi istikrar sağlama amacıyla 
konuşlanan Fransız ordusunun Sahel’de Mali, Çad, Senegal, Burkina Faso, 
Nijer ve Moritanya’da askeri güçleri bulunmaktadır.18 Fransa’nın bölgede 
askeri olarak yer almaya devam etmesi hem sivil ve askeri personelin zayiatına, 
hem de çok yüksek maliyetlere sebep olmakta, güvenlik anlamında olumlu bir 
etki de sağlamamaktadır. Ancak Fransa’nın askeri olarak bölgeye yerleşme 

17  Abdoulaye Ibrahim Bachır, “Hükmedilmeyen Mekanlar ve Afrika’daki Silahlı 
Grupların Varlık Mücadelesi: Mali’de İMEK Örneği”, (Yüksek Lisans Tezi, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019), 72-74.

18  “Afrika’nın Sahel Bölgesindeki Fransız Askeri Varlığı: 13 Asker Öldü”, https://www.
stratejikortak.com/2019/11/fransa-afrika-sahel-askeri-us.html [Erişim tarihi: 20.03.2021].



61

SAHEL BÖLGESEL GÜVENLİK VE TEHDİT ANALİZİ

2. BÖLÜM

gerekçelerinden birisi de Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) bölgedeki 
terör olaylarını, etnik ve dini çatışmalar konusunda başarılı olamamasıydı.19

Libya’daki Arap Baharı sonucunda Tuaregler Mali’nin tüm kuzey bölgesini 
ele geçirip başkent Bamako’yu da ele geçirmek üzere harekete geçtikten hemen 
sonra Mali Cumhurbaşkanı’nın talebi üzerine 11 Ocak 2013 tarihinde Serval 
Operasyonu başlatılmıştır.20 Bu operasyon kapsamında ülkede siyasi kaosu 
önlemek ve terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekât yapacağını 
söyleyen Fransa, Mali’ye ilk başta 3.000 askeri yerleştirmiş daha sonra bu sayıyı 
3.500’ e çıkarmış, diğer bölge ülkelerine 1.500’e yakın asker yerleştirmiştir. 
15 Temmuz 2014 tarihinde Serval Operasyonu adlı operasyonu sonlandırarak 
Barkhane Operasyonu adında daha geniş bir alana yayılan devam niteliğinde bir 
askerî harekât başlatmıştır. Bu bağlamda Sahel bölgesinde yer alan askeri güçler 
arasında; birçok çeşit zırhlı araç, Mirage serisi savaş uçakları, MQ-9 Reaper 
tipinde S/İHA (Silahlı İnsansız Hava Araçları), hava gözetleme radarları ve askeri 
maksatlı helikopter çeşitleri bulunmaktadır.21 Buradaki Fransız askeri varlığının 
temel ve görünen amacı, Mali, Çad, Burkina Faso, Nijer ve Moritanya ile birlikte 
terör örgütlerini bölgeden çıkarmaktır. Fransa bölgede bazen kendi kendine bazen 
de ev sahibi ile ülke ile birlikte operasyon yapmaya devam etmektedir.

Bölge halkı Fransa’nın kendi ülkelerindeki askeri gücünden ve 
operasyonlarından memnun değildir. Ancak Fransa’nın güdümündeki ülke 
yöneticileri terörü sona erdirmek bahanesiyle Barkhane Operasyonunu koşulsuz 
desteklemektedir. Fransa askeri operasyonlarının merkezi olarak Mali’yi tespit 
etmiştir. Daha sonra çatışmaların yer değiştirmesiyle harekatın merkezini 
Burkina Faso sınırına taşısa da terör faaliyetlerinin artmasını engelleyememiştir. 
Hatta operasyonlar başlamadan önce bölgede üç etkili terör örgütü mevcutken 
operasyonlar sonrası etkili terör örgütü sayısı altıya çıkmış ve Fransa askeri 
olarak beklenen etkiyi sağlayamamıştır.

Sonuç olarak, Fransa’nın yürüttüğü Barkhane Operasyonu da bölgedeki 
güvenlik ortamını oluşturamamış, terörü yok edememiş, terör örgütlerini bölgeden 
çıkaramamıştır. Halkın daha fazla terör olaylarına maruz kalmasına neden olan 

19  “Fransa’nın Afrika’daki askeri varlığı: Sahel etabı”, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/
fransanin-afrikadaki-askeri-varligi-sahel-etabi/1447611 [Erişim tarihi: 20.03.2021].

20  “Afrika’nın Sahel bölgesindeki Fransız askeri varlığı, faydasına ilişkin sorularla karşı 
karşıya”, https://turkish.aawsat.com/home/article/2747171 [Erişim Tarihi:21.03.2021].

21  “Fransız Hava Kuvvetleri Sahel’de SİHA’larla hava harekâtı gerçekleştirdi”, https://
www.defenceturk.net/fransiz-hava-kuvvetleri-sahelde-hava-harekati-gerceklestirdi [Erişim 
Tarihi:21.03.2021].
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Fransa başarısız askeri operasyonları nedeniyle bölge halkı tarafından sıklıkla 
eleştirilmeye devam etmektedir.

4. TEHDİT ANALİZİ
Sahel bölgesinin tehdit analizi 4 alt başlık altında incelenecektir. Bunlar; 

Tehdidin Coğrafi ve Zamansal Boyutu, Tehdidin Nispi ve Mutlak Zararı, 
Gerçekleşme Olasılığı ve İhtimali ve Tahribatı Giderme Kapasitesidir.

4.1. Coğrafi ve Zamansal Boyutu

Sahel bölgesinde bulunan ülkeler çeşitli yeraltı kaynaklarına sahiptirler. 
Bundan dolayı bölge başta Fransa olmak üzere diğer emperyalist ülkelerin uzun 
süreden beri hedefindedir. Bölgede petrol, altın, uranyum gibi değerli maddelerin 
yanı sıra bakır, demir boksit gibi maden kaynakları da bulunmaktadır. Nijer 
Cumhuriyeti’nde yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren uranyum rezervleri 
tespit edilmeye başlanmıştır. Aynı şekilde Cezayir’de petrol ve diğer yeraltı 
kaynaklarının olduğuna dair araştırma ve incelemeler yapılmıştır. Bu ve benzeri 
sebeplerden dolayı Sahel bölgesi jeostratejik açıdan önemli bir pozisyon elde 
etmeye başlamıştır. Sahel bölgesinde tespit edilen yeraltı kaynakları ile aynı 
zamana rast gelen nükleer silahların savaş ortamlarında kullanılması ile bölgede 
mevcut durumda ve zengin olarak bulunan uranyum kaynaklarına ilgi artmıştır. 
Sadece Nijer Cumhuriyeti’nde değil bölgedeki diğer devletlerin topraklarında 
da uranyum rezervleri olduğu değerlendirilmektedir.22 Nijer Cumhuriyeti’nde 
yapılan toprak altı araştırmaları neticesinde bu ülkenin dünya uranyum üretimi 
kapasitesi kapsamında dördüncü sırada bulunduğu bildirilmektedir.231956 yılında 
tam anlamıyla uranyum keşiflerinin yapılmasını takiben Nijer Cumhuriyeti’ne 
Fransa ilk sırada olmak üzere Kanada, İspanya, İngiltere, Japonya ve Çin gibi 
dünya genelinden birçok devletin planlı atakları başlamıştır. Hâlihazırda üç 
uranyum madeni işletilen Nijer Cumhuriyeti’nde diğer mevcut yatakların keşif ve 
madencilik faaliyetleri devam etmekte ve ülkede bir rekabet alanı oluşturulmuş 
durumdadır. Ülkede uranyum çıkarma ve işleme sektörleri oluşturulmuş olup 
Japonya’nın %25, Çin Halk Cumhuriyeti’nin %37 ve Güney Kore’nin %10’luk 
paylarla özel sektör ile beraber çalışma yürüttükleri bildirilmektedir.24  

22  Alassane S. Abdourahimoune, “A quoi sert les bases militaires occidentales au Niger?”,  
https://www.investigaction.net/fr/a-quoi-servent-les-bases-militaires-occidentales-au-niger/, 
[Erişim Tarihi:25.03.2021].

23  Ginette Pallier, “l’uranium du niger, 198”,  https://www.persee.fr/doc/
caoum_0373-5834_1984_num_37_146_3104,  [Erişim Tarihi:04.04.2021]

24  World nuclear association, “Uranium in Niger”,  http://www.world-nuclear.org/information-
library/country-profiles/countries-g-n/niger.aspx, [Erişim Tarihi:25.03.2021].
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Sahel bölgesinde coğrafi olarak verimli toprakların olduğu söylenemez. 
Özellikle iklim değişikliği ve düzensiz yağışlar bölgede tarımsal üretimin istenen 
miktarda olmasına imkân vermemektedir. Yaşanan kuraklığın sebep olduğu 
kıtlık ise gıda krizlerinin yaşanmasına yol açmaktadır.25 

Sahel bölgesinde mevcut anlaşmazlıklar ve çatışmalar, Nijer, Burkina Faso 
ve Mali’de yoğun biçimde gözlenmektedir. Bu anlaşmazlıklar bölgedeki merkezi 
ve yerel yönetimlerin otorite eksikliği, yönetim zafiyeti ve bu sebeplerin neden 
olduğu kırsal alanlarda ortaya çıkan güvenlik açıklarından oluşmaktadır.26 
Sahel bölgesinde yaşanan bu güvenlik sorunları mevcut ekonomik ve kültürel 
faaliyetlerin istenilen biçimde olmasını engellemektedir. Yönetimsel boşluğun 
yarattığı ortamlardan en fazla terör örgütleri faydalanmakta, terör örgütlerinin 
doldurduğu boşluktan ise en fazla bölge halkı zarar görmektedir.27 Bölgede 
sağlanacak barış ve huzur ortamı ile sürdürülebilir bir kalkınma hamlesi 
gerçekleştirilebilir. Ancak bu hamle yapılmadan önce en önemli sorunsal bölge 
halkının güvenliği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

4.2. Tehdidin Nispi ve Mutlak Zararı

Mali’de 2012 yılında gerçekleştirilen askeri darbe ile mevcut yönetim 
devrilmiştir. Mali başkanı Amadou Toumani’nin darbe neticesinde devrilmesiyle 
beraber Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileri tarafından 
gerçekleşen darbeyi kınayan birçok açıklama yapılmıştır. Anayasal hükümetin 
ve demokratik olarak seçilmiş yönetimin derhal tesis edilmesine yönelik tavsiye 
kararları darbeci askerlere bildirilmiştir.282012 darbesinden sonra ülkede oluşan 
istikrarsız ortam çatışmalara sebep olmuş ve ülkenin tüm bölgelerinde güvenlik 
sorunları meydana gelmeye başlamıştır. Gerçekleşen darbe neticesinde sade 
Mali’de değil, komşu ülkelerde de çatışma ortamının başladığı gözlemlenmiştir. 
Bu gelişmelerin ardından ise 11 Ocak 2013 tarihinde Fransız Cumhurbaşkanı 
François Hollande tarafından Fransa Ordusunun Serval Operasyonu başlatmasına 
yönelik emir verilmiştir. İlk başta hava saldırısı şeklinde başlayan operasyon 

25  “İklim Değişikliği Afrika’nın En Kurak Bölgesini Yağışlı Bir Alana Dönüştürebilir” https://
ekolojist.net/iklim-degisikligi-afrikanin-en-kurak-bolgesini-yagisli-bir-alana-donusturebilir/ 
[Erişim Tarihi:09.04.2021].

26  “2020’de öne çıkan çatışma ve potansiyel risk bölgeleri” https://www.aa.com.
tr/tr/dunya/2020de-one-cikan-catisma-ve-potansiyel-risk-bolgeleri-/1697337 [Erişim 
Tarihi:05.04.2021].

27  “2021’de küresel 5 çatışma bölgesi” https://www.birgun.net/haber/2021-de-kuresel-bes-
catisma-bolgesi-330912 [Erişim Tarihi:05.04.2021].

28  “Mali Coup: World condemns mutineers” https://www.bbc.com/news/world-
africa-17484438 [Erişim Tarihi:15.04.2021].
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devamında kara kuvvetlerinin operasyonlarıyla devam etmiştir. Fransız askeri 
birlikleri tarafından bölgede başlatılan operasyonun ilk amacı Mali topraklarının 
yaklaşık yarısını kontrolü altında bulunduran askeri cuntanın ilerlemesini 
durdurmak olmuştur.29Ancak Fransa tarafından başlatılan Serval Operasyonu’nun 
bölgeye tam bir istikrar ve güven ortamı getirdiğinden bahsetmek güçtür. 
Tam aksine operasyon Mali’de ters bir etki yaparak Fransa’ya ciddi anlamda 
karşı koymakla sonuçlanmıştır. Fransız askerlerinin bölgede gerçekleştirdiği 
operasyonlar esnasında bölgede yaşayan masum sivillere zarar vermesinden 
kaynaklanan problemler bulunmaktadır. Yapılan yanlış müdahaleler ve tehdit 
unsuru barındırmayan topluluklara Fransız askerleri tarafından yapılan silahlı 
saldırılar bölgedeki tansiyonu daha da yükseltmektedir.30 

Askeri darbe sonrasında özellikle Birleşmiş Milletler tarafından dile getirilen 
tavsiye niteliğinde kararların etkili olmadığı gözlenmektedir. Barışı Koruma 
Misyonu kapsamında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar 
Misyonu (MINUSMA) ile gerçekleştirilmesine çalışılan kriz çözümüne yönelik 
girişimler sonuçsuz kalmıştır. MINUSMA adlı yapının bölge üzerindeki amaçları 
şunlardır:

- Cezayir Barış Anlaşmasının uygulanmasını desteklemek,

- Sivilleri korumak,

- Malili yetkililerin ülkelerini istikrara kavuşturma çalışmalarını desteklemek.

15.000’den fazla sivil ve askeri personel ile MINUSMA, Mali’de, özellikle 
ülkenin kuzeyindeki ve merkezindeki uluslararası varlık için çok önemlidir. 
MINUSMA’ya operasyonel ve lojistik destek sağladığı için, 8 Aralık 2017 
tarihli 2391 sayılı BM Kararı, bu misyonun Ortak Kuvvet ile koordinasyonunu 
yönetmektedir.31

Fransa, BM Güvenlik Konseyi’nde MINUSMA’nın oluşturulması ve 
konuşlandırılması için siyasi destek sağlamıştır. Bu bağlamda bölgedeki terör 
odakları tarafından MINUSMA kuvvetlerine ilerleyen dönemlerde birçok saldırı 

29  “France in Mali: A year of hunting jihadist in West Africa.” https://www.france24.com/
en/20140111-france-mali-military-intervention-operation-serval-anniversary-timeline [Erişim 
Tarihi:15.04.2021].

30  “French Strike in Mali Killed 19 Civilians in January: UN” https://www.thedefensepost.
com/2021/03/31/un-report-french-strike-mali/[Erişim Tarihi: 07.04.2021].

31  “France’s Action in Sahel” https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/
security-disarmament-and-non-proliferation/terrorism-france-s-international-action/article/france-
s-action-in-the-sahel [Erişim Tarihi:10.04.2021].
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girişimlerinde bulunulmuş ve kayda değer zararlar verilmiştir.32 Gerçekleştirilen 
terör saldırıları sadece BM Askeri Kuvvetlerini etkilememiştir. Domino etkisiyle 
Burkina Faso ve Nijer’e yayılan terör hareketleri on binlerce insanın yaşam 
alanlarını terk etmesine ve göç krizine sebep olmuştur.33 2016 yılında yapılan 
araştırma neticesinde Mali ve diğer Sahel ülkelerinde gelişen güvenlik zafiyetleri 
aşağıdaki endekste gösterilmiştir. 

Şekil 4.1: Mali ve Diğer Sahel Ülkeleri Risk Durumları Endeksi. 34

Şekil 4.1’deki risk endeksinde görüldüğü üzere Sahel bölgesinde bulunan tüm 
ülkelerde güvenlik zafiyetlerinin yarattığı farklı problemler mevcuttur. En fazla 
güvenlik riski ile karşılaşan ülkeler arasında Mali ve Nijer bulunmaktadır. Elbette 
bu sorunlar 2012’de gerçekleştirilen darbe ve sonrasında devam eden Fransız 
Askeri operasyonları ile beraber artma eğilimi göstermiştir. Bölgedeki silahlı 
gruplar ile mevcut merkezi yönetim arasındaki ilişkiler net biçimde belli değildir. 
Silahlı gruplar arasında bazı zamanlarda ortak kararların alındığı görülürken 
bazı zamanlarda da silahlı çatışmalar yaşandığı bilinmektedir.35 Şekil 4.2’de 

32  “Mali’de MINUSMA’ya Yönelik Saldırılar” https://www.sondakika.com/haber/haber-mali-
de-minusma-ya-yonelik-saldirilar-8135500/ [Erişim Tarihi:16.04.2021].

33  “İnfomigrants/Mali” https://www.infomigrants.net/en/country/Mali/ [Erişim 
Tarihi:14.04.2021].

34  “Migration Profile Mali” https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc106577_mali_mp.pdf 
[Erişim Tarihi:16.04.2021].

35  “Mali’de silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 20’ye yakın kişi öldü” https://www.
haberturk.com/mali-de-silahli-gruplar-arasinda-cikan-catismada-20-ye-yakin-kisi-oldu-2995572 
[Erişim Tarihi:11.04.2021].
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görüldüğü gibi bölgede devam eden şiddet durumu ile felaket boyutuna ulaşan 
insani durum net analizlerin yapılmasına mâni olmaktadır. 

Şekil 4.2: Sahel Bölgesi’nde Felaket ve Şiddet Durumu. 36

Şekil 4.3: Fransa’nın Sahel Bölgesinde Gerçekleştirdiği Operasyonlar. 37

Şekil 4.3’de belirtildiği şekilde Mali’de başlatılan Serval Operasyonu’nun 
2014 Temmuz ayında bitmesini takiben Fransız Askeri Kuvvetleri, Burkina 
Faso, Mali, Moritanya, Nijer ve Çad topraklarında Barkhane Operasyonu’na 
başlamıştır. 3500 asker ile başlatılan bu operasyon Çad bölgesinde yaklaşık 
28 sene devam eden Epervier Operasyonu ve Serval Operasyonu’nun devamı 
şeklinde uygulamaya geçirilmiştir.38 Barkhane Operasyonu günümüzde halen 

36 “Fransa’nın Sahel’deki Askeri Varlığının Akıbeti” https://www.aa.com.tr/tr/info/
infografik/22038 [Erişim Tarihi:10.04.2021].

37  “Grafik Muhammed Farrag / Fransa’nın Afrika’daki Askeri Operasyonları” https://www.
aa.com.tr/tr/dunya/fransanin-afrikadaki-askeri-operasyonlari/514578, [Erişim Tarihi:09.04.2021].

38  “Fransa’nın Afrika’daki Askeri Operasyonları” https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fransanin-
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devam etmekte olup birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Operasyonlar 
sırasında Mali’de meydana gelen masum insanların can kayıpları Fransa 
Genelkurmayı tarafından yalanlanmakta olup Mali merkezi yönetimi tarafından 
Fransa’nın yaptığı açıklamalara onay verildiği görülmektedir.39 Ancak 3 Ocak 
2021’de Barkhane Operasyonu esnasında Bounti köyüne düzenlenen hava 
saldırısında düğünde bulunan 100’e yakın sivilin ölmesi tartışmaları yeniden 
alevlendirmiştir.40

Şekil 4.4: Barkhane Operasyonu İnfografiği. 41

afrikadaki-askeri-operasyonlari/514578 [Erişim Tarihi:09.04.2021].
39  “Permanent Mission of France” https://onu.delegfrance.org/Mali-10368 [Erişim 

Tarihi:10.04.2021].
40  “UN investigation concludes French Military airstrike killed many civillians” https://news.

un.org/en/story/2021/03/1088722 [Erişim Tarihi:08.04.2021].
41  “Mali Ordusunun “Fransa’nın Sivilleri Vurmadığını” Duyurması Tartışma Yarattı” https://

www.aa.com.tr/tr/dunya/mali-ordusunun-fransanin-sivilleri-vurmadigini-duyurmasi-tartisma-
yaratti/2102842 [Erişim Tarihi:08.04.2021].
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Yukarıda Şekil 4.4’deki infografikte belirtildiği gibi Fransız askeri kuvvetlerin 
bölgedeki görevleri terörle mücadele ve bölgedeki uluslararası güçleri destekleme 
şeklinde özetlenebilir. 5100 Fransız askerinin görev aldığı operasyonun günlük 
maliyeti ise 1 Milyon Avro’dur. 2013’den beri yapılan operasyonlar kapsamında 
50 Fransız askeri hayatını kaybetmiş ve operasyondaki asker sayısının azaltılması 
fikri destek görmeye başlamıştır. Bölgede uzun süreden beri devam eden 
operasyonlar Fransız kamuoyunda da bazı tepkilere neden olmaya başlamıştır. 
Fransız askerlerinin yaşadığı can kayıplarından sonra ülkede yapılan anket 
değerlendirmeleri neticesinde Fransız halkının %51’i Mali’de yapılan askeri 
operasyonların sona ermesini istemektedir.42

4.3. Gerçekleşme Olasılığı

Sahel’de var olan otorite ve yönetim boşluğundan dolayı El- Kaide, IŞİD, Boko 
Haram, Cemaat Nasr el-İslam vel Müslimin (Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin/ 
JINM) gibi dini motifli terör örgütlerinin hareket alanları çok fazla genişlemiştir. 
Sahel bölgesindeki terörist faaliyetler bölgedeki diğer ülkelerin de etkilenmesine 
neden olmaktadır. 2012 yılında militan İslamcı gruplar daha kalabalık olan 
merkez bölgelere doğru ilerlemeden önce kuzey Mali›yi işgal etmiştir. Son 
dönemlerde Benin, Togo, Gana gibi ülkelerin de bu durumdan etkilendiği 
görülmektedir.43 Dolayısıyla bu kapsamda Batılı güçlerin bölgeye müdahalesine 
rağmen çatışmaların devam ettiği ve huzur ortamını tesis edecek nihai bir sonuç 
alınamadığı anlaşılmaktadır. Barışı Destekleme ve Koruma Operasyonları 
ile yapılan girişimlerin istikrarsız ortamı düzelteceği ifade edilmesine rağmen 
bölgenin daha fazla ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığı bir gerçektir. Bu 
konuda kültürel ve sosyal açıdan da çok büyük problemler bulunmaktadır.44 Yerel 
halk kendi örf ve adetlerinden uzaklaştırılmakta ve postkolonyalizm çerçevesinde 
planlı bir asimilasyon yapıldığı değerlendirilmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Afrika’da mevcudiyeti 2007 yılından 
beri devam etmektedir. 2007 yılında Bush yönetimi tarafından kurulması 
için talimat verilen Afrika Komutanlığı’nın (AFRICOM- Africa Command) 

42  “Fransızların çoğunluğu Fransa’nın Mali’deki askeri operasyonlarına karşı” https://
www.aa.com.tr/tr/dunya/fransizlarin-cogunlugu-fransanin-mali-deki-askeri-operasyonlarina-
karsi/2106548 [Erişim Tarihi:03.04.2021].

43  “Burkina Faso’da iki ayrı terör saldırısı: En az 29 kişi hayatını kaybetti” https://tr.euronews.
com/2019/09/09/burkina-faso-da-iki-ayri-teror-saldiri-si-en-az-29-kisi-hayatini-kaybetti [Erişim 
Tarihi:15.04.2021].

44  “Değişen Dünyada Fransa’nın Değişmeyen İmparatorluk Hayali” https://www.sde.org.tr/
guray-alpar/genel/degisen-dunyada-fransanin-degismeyen-imparatorluk-hayali-kose-yazisi-17465 
[Erişim Tarihi:15.04.2021].
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faaliyetleri devam etmektedir. AFRICOM adıyla oluşturulan bu birim bölgedeki 
sivil ve askeri operasyonlarda aktif görev alacak bir yapı niteliğindedir.45 Ayrıca 
ABD Afrika Komutanlığı, çok uluslu tatbikatlar ve ordu vasıtasıyla Afrika’daki 
ülkelerle ilişkileri güçlendirerek güvenlik güçlerinin savunma kabiliyetlerini ve 
kapasitelerini geliştirmeye yardımcı olduğunu belirtmektedir. Bölgesel ortaklarla 
birlikte şiddet ve aşırılık yanlısı örgütlerin yapısını bozmak ve etkisiz hale getirmek 
için operasyonlar yapıldığı bildirilmektedir.46 ABD Afrika Komutanlığının 
yanı sıra Merkezi Fransa’nın Lyon şehrinde faaliyet gösteren INTERPOL (The 
International Criminal Police Organization) G-5 Sahel ülkeleri ile birlikte bazı 
operasyonlar yürütmektedir. INTERPOL, Batı ve Orta Afrika Bölgesel Terörle 
Mücadele çatısı altında uygulanan üç yıllık bir proje (2019-2022) aracılığıyla 
G-5 Sahel Ortak Görev Gücü’nün polis unsurlarını desteklemektedir. Bu 
girişim Alman Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Projenin temel amacı, 
INTERPOL Ulusal Merkez Büroları ve ilgili uzman birimler ve sınır kurumları 
ile birlikte Sahel bölgesindeki ülkelerde INTERPOL polislik yeteneklerinin 
etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu, bölgede polis bilgi ve istihbarat 
alışverişinin artmasına yardımcı olması hedeflenmektedir.

INTERPOL’ün desteği dört stratejik hedef etrafında inşa edilmiştir:

- Kolluk kuvvetlerine bilgi alışverişi sağlamak,

- Savaş alanı bilgilerini INTERPOL veri tabanlarına karşı çapraz kontrol 
edebilecek ön cephe personeline ileterek paylaşım olanağı sağlamak,

- Ortak Görev Gücü ve ilgili birimlerine özel yardım sağlanması;

- Biyometrik veriler; yabancı terörist savaşçılar ve terörizmle bağlantılı diğer 
kişiler hakkında yüz görüntülerinin ve dijital verilerin paylaşılması,

- Kimyasallar ve patlayıcılar; kimyasalların, patlayıcı malzemelerin ve 
doğaçlama patlayıcı cihazların yasadışı kullanımına karışan bilinen veya şüpheli 
kişiler hakkındaki bilgi sağlamak,

- Veri işleme ve Suç Analizi; bir istihbarat modeli geliştirmek ve ülkeler arası 
bir analiz ağı kurmak.

45 “ABD Afrika Komutanlığı” https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_ 
Devletleri_Afrika_Komutanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 [Erişim Tarihi:11.04.2021].

46  “United States Africa Command” https://www.africom.mil/ [Erişim Tarihi:15.04.2021].
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- INTERPOL 7/24 Erişimini Sürdürme; sahada ve tüm G-5 Sahel ülkelerindeki 
stratejik giriş limanlarında, görevlilerin INTERPOL veri tabanlarına erişimini 
sağlamak.47

Sonuç olarak Sahel bölgesinde devam eden anlaşmazlıklara getirilmeye 
çalışılan çözüm önerilerinde bugüne kadar herhangi bir sonuç elde edilememiştir. 
Sahel bölgesindeki yer altı kaynaklarına erişmek için batılı güçlerin barışı 
destekleme adı altında yapmış olduğu girişimlerin bir sonuç vermediği ve 
istikrarsız ortamın devam edeceği değerlendirilmektedir.

4.4. Tahribatı Giderme Kapasitesi

Sahel bölgesindeki yabancı askeri kuvvetlerin hâlihazırdaki problemlere 
bir çözüm getiremediği ve daha fazla sorun çıkmasına sebebiyet verdiği 
anlaşılmaktadır. Söz konusu batılı devletlerin Sahel bölgesinin kontrolünü elde 
tutmalarının tek sebebi olarak yer altı kaynaklarını göstermek eksik bir çıkarım 
olur. Başta Fransa olmak üzere Sahel bölgesini tahakkümü altına almaya 
çalışan devletlerin bu faaliyetlerini ilerleyen zamanlarda devam ettireceği 
değerlendirilmektedir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından da bu durum 
sık sık dile getirilmektedir. Avrupalı   liderlerin de katıldığı Çad’daki iki günlük 
G5 Sahel zirvesinden sonra gazetecilere verdiği demeçte Macron, “Fransız 
geri çekilmesini hızlandırmanın bir hata olacağına inanıyorum. Sahel’deki 
askeri sistemimizde şüphesiz zaman içinde önemli değişiklikler yapılacak, 
ancak bunlar hemen gerçekleşmeyecek” şeklinde açıklama yapmıştır. Çad 
Devlet Başkanı Idriss Deby Itno ise Fransa’nın talep ettiği şekilde bir hareketle 
Mali, Nijer ve Burkina Faso arasındaki sözde üç sınır bölgesine 1.200 asker 
daha gönderileceğini duyurmuştur.48  19 Nisan 2021 tarihinde isyancı güçlerin 
yapmış olduğu saldırılar esnasında cephede bulunan Çad Devlet Başkanı Idriss 
Deby Itno önce yaralanmış daha sonra hayatını kaybetmiştir. 1990 senesinde 
yine bir isyanla yönetime gelen Idriss Deby Itno’nun ölümünden sonra Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çok önemli ve cesur bir dostunu kaybettiğini 
bildirmiştir. 20 Nisan’da Idriss Deby Itno’nun yerine oğlu Mahamat Idriss Deby 
Itno’nun yönetimin başına geçirileceğinin duyurulması ile isyancı güçlerin bu 
karardan memnun olmadıkları ve silahlı eylemlerine devam edecekleri ilan 

47  “Integration For Impact: INTERPOL and G-5 Sahel Joint Task Force- Police Component” 
https://www.interpol.int/Crimes/Terrorism/Counter-terrorism-projects/G5-Sahel [Erişim 
Tarihi:13.04.2021].

48  “Withdrawing French Troops from Sahel ‘would be a mistake’ Macron says” https://www.
euractiv.com/section/africa/news/withdrawing-french-troops-from-sahel-would-be-a-mistake-
marcon-says/ [Erişim Tarihi:17.04.2021].
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edilmiştir.49 Görüldüğü üzere Çad devlet başkanının ölümü ile yerine oğlunun 
yönetimin başına geçecek olması Fransa’nın postkolonyal politikalarının devam 
etmesi için uygun ortamı yaratacaktır. Sonuç olarak isyancıların silahlı eylemlere 
devam edeceklerini açıklaması bölgedeki istikrarsız ortamın devam edeceğinin 
en somut göstergesidir.

5. DİĞER AKTÖRLER, ÇIKARLARI, ÖNCELİKLERİ VE KAPASİ-
TELERİ

Coğrafi keşiflerin başlaması ve sanayi devriminin yaşanması ile beraber 
hammadde ve yer altı kaynaklarına olan ihtiyaç, Afrika’yı küresel güçlerin bir oyun 
alanına dönüştürmesine sebep olmuştur. Sanayinin çok hızlı biçimde gelişmesi ile 
fosil yakıtlara olan ihtiyaç giderek artmıştır. Bununla birlikte günümüz şartlarında 
petrol ve gaz rezervlerinin giderek tükendiği bilinmektedir.50 Afrika’da ise son 
yapılan araştırmalar neticesinde zengin yer altı kaynakları tespit edilmiştir. 
Dünyanın diğer bölgelerinde doğalgaz ve petrol rezervleri azalmaya başlamış 
olmasına rağmen Şekil 5.1’de belirtildiği şekilde Afrika önemli miktarda enerji 
kaynağına ev sahipliği yapması bakımından öne çıkmıştır.51 Fransa’nın jeopolitik 
açıdan Sahel bölgesine hâkim olması ve kontrol altına alması gelecekte bölgenin 
söz sahibi olması açısından önemli görülmektedir. Fransa’nın yanı sıra ABD ve 
Çin Halk Cumhuriyeti de bölgede söz sahibi olmak isteyen küresel güçlerdir. 

49  “Chadian President Idriss Deby dies on frontline, rebels vow to keep fighting” https://
www.france24.com/en/live-news/20210420-chadian-president-idriss-d%C3%A9by-has-died-of-
injuries-suffered-on-the-frontline-army [Erişim Tarihi:20.04.2021].

50  “When will fossil fuels run out?” https://octopus.energy/blog/when-will-fossil-fuels-run-
out/#:~:text=Coal%20and%20natural%20gas%20are,gas%20will%20last%20until%202060 
[Erişim Tarihi:15.04.2021].

51  “Sahel Bölgesinin Enerji Kaynakları ve 21. Yüzyılın Güç Savaşları”, 

https://afam.org.tr/sahel-bolgesinin-enerji-kaynaklari-ve-21-yuzyilin-guc-savaslari/ [Erişim 
Tarihi: 14.03.2021].
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Şekil 5.1: Afrika Doğal Kaynaklar Haritası. 52

52  “Afrika’nın fakirliğinin sebebi; Afrika’nın Zenginliği” http://www.mucerret.com/yazarlar/
afrikanin-fakirliginin-sebebi-afrikanin-zenginligi/ [Erişim Tarihi:15.04.2021].
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ABD başta olmak üzere Almanya ve İngiltere gibi Avrupa devletlerinin “Barışı 
Destekleme ve Koruma Görevi” ile destek arayışlarına girdikleri görülmektedir.53 
İspanya’dan ise bir grup güvenlik kuvvetinin Sahel bölgesinde konuşlanacağı, bilgi 
ve istihbarat paylaşımında Fransız kuvvetlerine destek olunacağı bildirilmiştir. 
Ayrıca söz konusu İspanyol kuvvetlerinin sadece Mali’de değil Burkina Faso ve 
Moritanya’da merkez kuracağı ifade edilmektedir. Bu girişim, Avrupa Birliği’nin 
Acil Durum Güven Fonu’ndan karşılanacaktır.54 Ancak bu destek çabaları bölgede 
yaşayan insanların huzur, güvenlik ve refahlarını düşünmekten çok devlet çıkarı 
prensibi çerçevesinde atılan adımlardır. Bu ve benzeri politikalar ile emperyalist 
güçlerin bölgede bir imaj yaratmaya çalıştıkları ve zengin yeraltı kaynaklarına 
ortak olarak bölgeden çıkar sağlamayı amaçladıkları ortadadır. Alman Dış 
Politika Sözcüsü Jürgen Hardt’ın; “Sahel bölgesi, Batı ve Kuzey Afrika›nın 
kalkınmasının anahtarıdır. Terörizmi durdurmamak ve bölgedeki ülkelerin 
ekonomik kalkınmasını ilerletememek, oradaki hükümetler birlikte çalışamazsa 
bölgede önemli ayaklanmalara neden olacaktır”55şeklinde basın kuruluşlarına 
vermiş olduğu demeç neticesinde bölgedeki çatışma ortamından en iyi sonucu 
elde edecek hamlelerin düşünüldüğünü göstermektedir.

53  “Senegal Cumhurbaşkanı Sall: Sahel’in güvenliği için terörle mücadelede dayanışma 
şart” https://www.aa.com.tr/tr/dunya/senegal-cumhurbaskani-sall-sahelin-guvenligi-icin-terorle-
mucadelede-dayanisma-sart/1649008 [Erişim Tarihi:07.04.2021].

54  “Los policías que combatieron a ETA se despliegan en el Sahel para ahogar a Al 
Qaeda” https://www.elconfidencial.com/espana/2021-04-05/policias-combatieron-eta-
sahel-al-qaeda_3015947/ [Erişim Tarihi:05.04.2021].

55  “Germany debates troop deployment to Africa’s Sahel” https://www.dw.com/en/germany-
debates-troop-deployment-to-africas-sahel/a-53439955 [Erişim Tarihi:14.04.2021].
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Şekil 5.2: Afrika’nın Petrol Rezervi. 56

56  “Afrika’daki Petrol Rezervleri ve ilk 10 Ülke” https://www.stratejikortak.com/2016/06/
afrika-petrol-rezervleri.html [Erişim Tarihi:04.04.2021].
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Çin Halk Cumhuriyeti bölgedeki varlığını sürdürme eğilimindedir. Çin’in 
artan hammadde ve fosil yakıt ihtiyacından dolayı bu yakınlaşmayı sağlamaya 
çalıştığı değerlendirilmektedir.57 Dünyada yaklaşık 1 Trilyon 700 Milyar varil 
kanıtlanmış petrol rezervi bulunmaktadır. Şekil 5.2’de görüldüğü gibi bunun 
yaklaşık 130 Milyar varili Afrika’dadır. Ayrıca dünyada günlük üretilen 95 
Milyon varil petrolün 8,5 Milyonu Afrika’dan temin edilmektedir. 

Sonuç olarak uluslararası arenada tüm aktörler sadece kendi çıkarları için 
mücadele etmekte olup çatışma ortamında dahi bu çıkarlara göre işleyen bir 
sistemi devam ettirmeye çalışmaktadır. Küresel aktörlerden bazıları amaçları için 
sert güç kullanmakta, bazıları yumuşak güç bazıları ise akıllı güç kullanmaktadır. 
Sahel bölgesinde devam eden mücadelelerde bu üç güç de ayrı ayrı aktörler 
tarafından kullanılmaktadır. Sert güç kullanan aktörlerin bölgedeki terör gruplarını 
desteklediği, bu örgütleri bahane ederek bölgede etkisini devam ettirmeye 
çalıştığı değerlendirilmektedir. Bu anlamda Çin’in de ortak olarak yer aldığı 
bir uranyum maden çıkarma bölgesine yapılan terör saldırısının bu kapsamda 
düşünülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla tüm bu gerekçelerle Sahel bölgesi dahil 
tüm Afrika Kıtası’nda 2020 yılında daha da belirginleşen Çin ve Rus ittifakı 
ile Fransa ve ABD ittifakı arasında mevcut rekabetin devam edeceği, küresel 
güçlerin bir kısmının yumuşak güç kullanmaya devam ederken diğerlerinin sert 
güç seçeneklerini ön plana alacağı değerlendirilmektedir. 

6. RASYONEL DAVRANIŞ SEÇENEKLERİ
Fransa, Sahel bölgesinde askeri kuvvet kullanımı çerçevesinde sert güç 

unsurlarını aktif olarak kullanmaktadır. Askeri gücünün yanında siyasal ve 
ekonomik gücünün etkisini de göstermeye çalışmaktadır. Diğer bağlamlarda, 
toplulukların, militan İslamcı gruplarla çatışmaya zorlandıktan sonra güvenlik 
güçlerinden sert bir yanıtla karşılaşmayacakları konusunda güvence altına 
alınması gerekebilir. Zanaatkâr ve madencilikle uğraşan topluluklar veya 
popüler kaçakçılık rotaları, güvenlik güçlerinin artan varlığına karşı temkinli 
bir yapıya dönüştürülebilir.  Ulusal ve yerel yönetimler, bu toplulukların 
ekonomilerini meşrulaştırmaya yardımcı olacak programlar ve politikalar 
geliştirmelidir. Zanaatkâr madenciliği ve taşımacılığı daha iyi düzenlemek için 
yerel liderlerle yakın iş birliği yapmak, sıradan vatandaşların güvenliğini yeniden 
sağlamaya yardımcı olacaktır. Güvenlik, bu topluluklar için ekonomik fırsatları 
genişletecektir. Bu yaklaşım aynı zamanda militan İslamcı grupların yerel 

57  Keiran E. Uchehara, “China-Africa Relations in the 21st Century: Engagement, Compromise 
and Controversy”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, C. 6, S. 23 (2009), 100.
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ekonomileri ciddi şekilde aksatmadan yasadışı faaliyetlerden gelir elde etme 
kabiliyetini de bozacaktır.

Toplulukları korumaya yönelik planlar geliştirmek için topluluk liderleri ve 
sivil toplumla birlikte çalışmak ve ona bağlı grupların sivillere karşı şiddet yoluyla 
toplulukları sindirme çabalarını ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. Bu, ihtilaflı 
bölgelerdeki topluluklar için artırılmış ve sürekli güvenlik gerektirecektir. Ayrıca, 
hükümetle iş birliği yaptıkları algılanırsa, militan İslamcı gruplar tarafından 
hedef alınma olasılıkları daha yüksek olduğundan, yerel liderlerin koruma altına 
alınması önem arz etmektedir.58 Militan İslamcı grupların tehditlerine direnen 
şiddetsiz yerel liderlerin seslerinin güçlendirilmesi ve korunması gerekmektedir. 
Bu sayede bölgede iç huzurun yakalanması ve karışıklığın ortadan kaldırılması 
emperyalist güçlere şiddet kullanmadan karşı koyabilmek için gerekli bilgi 
altyapısını sağlayacaktır.

Yeniden bütünleşme politikaları terör örgütü mensuplarını hedef almalıdır. Bu, 
hükümetlerden ve yerel liderlerden bu savaşçıların başka seçeneklere sahip 
olduğu mesajlarını iletirken, ayrılıkları teşvik etmek için gelişmiş uygulamalar 
gerektirecektir. Yeniden bütünleşme bağlamından elde edinilen deneyimler, 
savaşçıların cihatçı ağlarına dönmemesi ve bu geçişi zorlaştırmak için 
topluluklarla çalışmanın önemini vurgulamaktadır. 

Sahel bölgesinde güvenlik ortamının sağlanması ve problemlerin çözümü 
için öncelikle Fransa’ya tabi olan yöneticilerin ve yönetimlerin değişmesi 
gerekmektedir. Müteakiben bölge ülkeleri kendi askeri varlığı ile teröre tedbir 
almaya başlamalıdır. Zira Sahel’de teröre karşı Fransa’nın askeri varlığı ile 
yürüttüğü operasyonların başarıya ulaşması durumu söz konusu değildir. Eğer 
Fransa askeri olarak başarılı olursa bölge güvenlik ve huzur ortamına kavuşacaktır. 
Bu durumda bölgedeki askeri güçlerin çıkması gerekecektir. Bu durumun 
farkında olan Fransa hem askeri varlığını devam ettirmeye çalışmakta hem de 
artan maliyetler ve başarısızlık yüzünden rasyonel bir çıkış yolu aramaktadır. 
Zaman geçtikçe bölge halkının desteğini kaybeden ve tepkisini çeken Fransa’nın 
politika değişikliğine gitmeden çözüm bulması da mümkün gözükmemektedir.59

58  Fransje Molenaar, Jonathan Tossell, Anna Schmauder, Rahmane Idrissa, and Rida 
Lyammouri, “The Status Quo Defied: The Legitimacy of Traditional Authorities in Areas of Limited 
Statehood in Mali, Niger and Libya,”  https://www.clingendael.org/sites/default/files/2019-10/
legitimacy_traditional_authorities_mali_niger_libya.pdf  [Erişim Tarihi:04.04.2021].

59  Cem Savaş, Serval ve Barkhane Operasyonlarından G5 Sahel Grubu’na: Fransa’nın 
Sahel Kuşağında Terörizmle Mücadele Politikaları, Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi C. 3 
S. 2(2000): 156.
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7. SONUÇ
Fransa liderliğindeki Sahel istikrar stratejisi, toplumsal cinayetlerin ve cihatçı 

militanlığın artmasının yanı sıra halkın bölge hükümetlerine olan güvenini 
aşındırmasına sebebiyet vermiştir. Strateji, bölgeyi güvenlik, kalkınma ve 
geniş çaplı yatırımlarla sakinleştirmeyi amaçlamıştır. Ancak çoğunlukla bu tür 
vaatlerin yetersiz kaldığı görülmektedir. Fransa’nın bazı müttefikleri, özellikle 
Mali’nin Ağustos 2020 darbesinden sonra endişelerini dile getirmiştir.  Fransa 
karar vericileri yönetime öncelik verme çabalarına dayanan yaklaşımlarını 
yeniden gözden geçirmelidir. Bu amaçla dini motifli terör örgütlerinin istismar 
ettiği kırsal alanlardaki topluluklar ile devlet arasında artan gerilimi yatıştırarak 
ve hükümetlerin vatandaşlara temel hizmet sunumunu iyileştirerek bu hedefe 
ulaşılabilir. Sahel bölgesindeki hükümetlerin reform yapmaları için teşvikler 
yaratılmalıdır. 

Fransa, Barkhane Operasyonu ile Sahel’deki yerel milislerle birlikte cihatçıları 
ele geçirip bu bölgeleri tutmayı hedeflemiştir. Kalkınma projeleri, hükümetlerin 
ayaklanmalardan etkilenen bölge sakinlerini kazanmalarına yardımcı olmayı 
amaçlamaktadır. Ancak Ocak 2020’de Pau zirvesi ile Fransa, bölgedeki askeri 
operasyonları hızlandırmıştır. Fransa’nın uzun zamandan beri bölgedeki askeri 
varlığı ve gerçekleştirdiği askeri müdahaleleri neticesinde Sahel’de hâkimiyet 
kurmayı başaramadığı ve bölge güvenliğini olumsuz etkilediği anlaşılmaktadır.

Sahel bölgesindeki sorunların temelinde yatan yönetim krizi ister kırsal 
isyanlarda ister kentsel protestolarda ifade edilsin, hükümetlere ve kolonyalist 
devletlere karşı artan bir düşmanlığın en belirgin işaretidir. Sahel bölgesinin 
yeniden istikrarlı bir ortama erişmesi ilk başta devletlerin kırsal alanlarda 
hâkimiyetini arttırması ve yerel diyaloğu güçlendirmesi, ikinci olarak da daha 
kapsamlı bir yönetim reformu yaratılmasını gerektirmektedir.  Dış aktörler 
bölgeden çıkar sağlamayı değil, Sahel devletleri ile savaşan yerel gruplar 
arasındaki anlaşmazlıkları sakinleştirmeye teşvik etmelidir. Sahel devletleri, 
güvenlik güçlerinin ve onların devlet dışı müttefiklerinin suiistimallerini 
önlemelidir.  Bunlar, isyandan etkilenen bölgelerdeki kırsal nüfusu kazanma 
çabalarını tamamlayıcı nitelikte kabul edilebilecek adımlardır.

Sahel’in güvensizliğinin temelinde bir yönetim krizinin yattığı fikri ön plana 
çıkmaktadır. Sahel’de cihatçı militanlığın büyümesinin birçok nedeni vardır. 
Ancak bu büyük ölçüde birçok yurttaşın düşük performans gösteren devletlere 
güvenmemesine neden olan yönetim krizinin bir belirtisidir. Kamu maliyesinin 
ve kırsal kaynakların onlarca yıldır yanlış yönetimi hem kırsal isyanlara hem de 
kentsel protestolara katkıda bulunan halk kızgınlığını körüklemiştir.
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Fransa dahil tüm dış aktörler genellikle Sahel’de hükümet reformunun 
gerekliliği konusunda prensipte hemfikirdir. Ancak bu tür çabaları nasıl 
destekleyebilecekleri konusunda genellikle ortak bir karara varamamaktadırlar. 
Uluslararası terörizmle mücadele çabaları yerel egemen karar alma sürecini 
görmezden gelirken, yönetimdeki değişiklikler esas olarak liderlerin kendilerinin 
bu tür reformları kabul edip etmediklerine ve dış aktörlerin onları bunu yapmaya 
teşvikler sağlayıp sağlamayacağına bağlıdır.

İstikrar çabalarını sürdürmenin veya daha fazla nakdî ve askeri kaynak temin 
etmenin Sahel bölgesindeki sorunlara çözüm sağlamayacağı değerlendirilmektedir. 
Milyarlarca avroya mal olan ve uzun süredir bölgede devam eden Fransız askeri 
varlığının ve operasyonlarının ardından ortaya çıkan güvenlik zafiyetlerini 
tersine çevirmek düşük bir ihtimal olarak karşımıza çıkmaktadır. İhtiyaç duyulan 
şey, istikrarı sağlama çabalarını, daha iyi yönetim ve çatışmaların alevlendiği 
tabandaki siyasi angajman etrafında merkezlenen stratejik bir sıfırlamadır. Ancak 
o zaman güvenlik dağıtımları ve geliştirme projeleri, Sahel bölgesinin ve bölgede 
yaşayan halkın arasında bağlar kurmaya yardımcı olabilecektir.
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AFRİKA BOYNUZU BÖLGESEL GÜVENLİK VE 
TEHDİT ANALİZİ

Rabia GÜNGÖRSEN1, Mertcan KÜÇÜK2

1. GİRİŞ
Afrika Boynuzu ülkeleri Etiyopya, Somali, Cibuti ve Eritre devletlerinden 

meydana gelmektedir. Afrika Boynuzu ülkeleri politik, sosyo-ekonomik, yoksulluk 
vb. sorunlar ve denizlerde yaşanan korsanlık olayları nedeniyle oldukça karmaşık 
bir profil çizmektedir. Tüm bunlara rağmen bölgenin potas, elmas açısından 
oldukça zengin doğal kaynaklara sahip olmakla beraber dünyadaki ham petrolün 
önemli bir kısmı Aden Körfezi ve Süveyş kanalından geçmesi neticesinde bölgeyi 
küresel arenada en kritik bölgelerden biri haline getirmektedir.3 

Bu bağlamda, Afrika Boynuzu ülkeleri jeopolitik ve jeostratejik konumları 
ve sahip olduğu enerji kaynakları nedeniyle geçmişten itibaren küresel 
başat aktörlerin güç mücadelesine sahne olmuştur. Tarihsel bir perspektif ile 
bakıldığında ise, Avrupalı devletlerinin sömürgecilik döneminde bölge ülkelerine 
miras bıraktıkları yıkım nedeniyle ülkeler de hala siyasal, iktisadi ve sosyo-
kültürel istikrar sağlanamamıştır. Sömürge dönemi sonrası ise Afrika boynuzu 
ülkeleri iç ve dış dinamiklerin etkisiyle karmaşık ve gittikçe baş edilmesi zorlaşan 
tehditlerle ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Bu çerçeve itibariyle çalışmada kapsamında cevap aranacak sorular şu 
şekildedir. Avrupalı devletlerin sömürgecilik döneminde bölge ülkelerinde 
yarattığı tahribat sonucu sömürge sonrası dönemde bölge ülkeleri hangi sorunlar 
ile karşı karşıya kalmıştır? Bölge ülkeleri bağımsızlıklarını kazandıktan sonra 
hem kendi iç sistemlerinde hem de komşularıyla hangi sorunları yaşamıştır? 
Küresel başat aktörler olan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin’in 
bölgedeki askeri varlığının boyutu ve bölgeye yönelik geliştirdiği stratejiler 
nelerdir? Bu çalışmanın varsayımları ise Avrupalı devletler sömürge döneminde 

1  Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), 
Güvenlik Araştırmaları Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, r.gngrsn@gmail.com, https://orcid.
org/0000-0002-1422-9338.

2  Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), 
Güvenlik Araştırmaları Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, mertcankucuk133@gmail.com, https://
orcid.org/0000-0002-2103-5830.

3  Mesfin Gebremichael, “Geopolitical Dynamics In The Horn Of Africa And Mechanisms 
For Collaboration Between Nato And Igad Countries”, Nato Strategıc Dırectıon South, November 
(2019):3.
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bölge ülkelerine siyasi, askeri ve iktisadi olarak yoğun bir şekilde nüfuz 
etmesinden dolayı her ne kadar sömürge sonrası dönemde bölgeden çekilseler 
de bölge ülkeleri üzerinde bıraktıkları etkiler devam etmektedir. Bu durumdan 
dolayı bölge ülkeleri günümüzde hala iktisadi ve askeri olarak kapasitesini 
güçlendirememekte ve iç siyasal sistemlerinde istikrar sağlayamamaktadır.

Bu çalışma bölgedeki sorunları ve olası çatışma alanlarını tespit etmek amacıyla 
bölgesel tehdit analizi parametrelerini kullanmaktadır. Analizi derinleştirmek için 
tarihsel perspektiften yararlanılmış; sömürgecilik, inşacılık, bölgesel güvenlik 
kompleksi ve neo-realizm teorik çerçeveleri ile konu incelenmeye çalışılmıştır. Bu 
çalışmada, esas olarak niteliksel (kalitatif) araştırma metodolojisi benimsenmiştir. 
Çalışma süresi boyunca veri analiz yöntemi olarak, içerik analizi ve belge analizi 
gibi bilimsel araştırma teknikleri kullanılmıştır.

Çalışma 7 bölümden oluşmaktadır. İlk kısım giriş bölümünden oluşmaktadır. 
İkinci bölümde kuramsal ve kavramsal yapı ortaya konulurken üçüncü bölümde 
ise bölge ülkelerinin bağımsızlıklarına giden süreç tarihsel bir perspektif ile 
incelenecektir. Dördüncü bölümde ise Etiyopya-Sudan sınır problemi hakkında 
bir tehdit analizi yapılmaya çalışılacaktır. Beşinci bölümde ise Afrika Boynuzu 
ülkelerine yönelik başat aktörlerin stratejileri ve askeri varlıkları incelenecektir. 
Altıncı bölümde ise rasyonel davranış seçenekleri araştırılacak ve son bölümde 
ise sonuç olacaktır. 

2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
İlk olarak 1983›te yayımlanan Barry Buzan’ın öncü çalışması People, 

State and Fear, bölgesel güvenlik kavramına ilişkin yol gösterici fikirlerin 
oluşması adına önemli bir adım oldu. Buzan’ın bölgesel güvenlikte temel 
varsayımı, kompleksler içindeki devletlerin arasında güvenlik bağımlılığının 
kompleks dışındaki devletlerden daha yoğun olduğudur. Bu bağlamda, güvenlik 
kompleksleri, devletler arası güvenlik ilişkilerinin göreceli yoğunluğu ile 
ilgilidir. Bu ilişkilerde kompleksin birimleri arasındaki farklılaşma ile birimler 
arasında düşmanlık ve dostluk şekilleri ve bunun sonucunda güç dağılımı ile 
şekillenen bölgesel örüntülere yol açmaktadır. Bir güvenlik kompleksinin yapısı, 
o kompleksin içindeki devletler tarafından, birbirleriyle ilgili güvenlik algıları 
ve etkileşimleriyle oluşturulmaktadır.4 Bu algıların içerdiği güvenlik dinamikleri, 
askeri, politik, ekonomik, toplumsal ve çevresel olmak üzere geniş bir sektör 
yelpazesinde yansımaktadır.

4  Osman Gökhan Yandaş, “Emergıng Regıonal Securıty Complex In Central Asıa: Shanghaı 
Cooperatıon Organızatıon (Sco) And Challenges Of The Post 9/11 World’’, Mıddle East Technıcal 
Unıversıty, Tez Danışmanı: Oktay Tanrısever, June (2005):16.
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Buzan’ın kavramsal çerçevesi, hem farklı çatışma türlerinin nasıl oluştuğunu 
ve yayıldığına bir yanıt oluştururken hem de bu farklı birimler arasındaki 
etkileşimde anlamlı öngörülere ulaşılmasını sağlamaktadır. Bir kompleksteki 
birimler arasındaki dostluk ve düşmanlık ilişkilerine yoğunlaşarak Kopenhag 
Okulunun inşacı bakış açısını kullanan Buzan ve arkadaşları, birimler arası güç 
dağılımını da dikkate alarak neo-realist anlayıştan da yararlanılan analiz çerçevesi 
oluşturmuştur.5

Neo-realizm, devlet ve sistem olmak üzere iki seviyeli bir analiz çerçevesi 
öngörerek sistemin yapısını ve işleyişini açıklamayı amaçlarken, bölgeselci 
yaklaşım ise coğrafya ve devletlerarası etkileşimin rolünü üzerinden okuma 
yapmaktadır. Bu noktada Bölgesel Güvenlik Kompleksi, hem neo-realist hem de 
bölgeselci güvenlik yaklaşımlarını kapsayan ve tamamlayan bir uygulama alanı 
sunmaktadır.6

Güvenlik kompleksleri, birim – bölge – bölgeler arası ve küresel boyutta 
dört ana tehdit türüne ve bunların etkileşimi ile meydana gelmektedir. Bunlar; 
büyük güçler arasındaki güç rekabeti, komşu devletler arasında ortaya çıkan 
kalıcı çatışmalar; genellikle iç siyasetin neden olduğu olan devlet içi çatışmalar 
ve devlet kırılganlığı, demografik bozulmalar, çevresel bozulma ve kaynak kıtlığı 
gibi ulus ötesi tehditlerden kaynaklanan çatışmalardır.7 Afrika Boyunuzu bu 
dört ana tehdit türünün örneklerinin bulunabileceği bir alt sistem olarak kabul 
edebiliriz.

Mevcut çatışmaların kökenleri, büyük ölçüde bölgenin sömürge geçmişinden 
kaynaklanmaktadır. 19.yüzyılın sonunda ve Süveyş Kanalı’nın inşasından sonra 
özellikle İngiltere ve    diğer sömürgeci devlet için Afrika Boynuzunun önemi 
artmıştır. Sudan ve Kenya İngiltere, Erite İtalya tarafından sömürge haline gelirken 
Somali üç farklı devlet (İngiltere, İtalya ve Fransa) tarafından ele geçirilmiştir.  

Sömürgecilik ekonomik ve politik nedenleri ile belirgin olsa da kültürel, sosyal 
ve dini faaliyetler Afrika Boynuzundaki yerel halkın politik, sosyal ve ekonomik 
yaşamlarını bozmuştur.  Sömürü düzeninin sürdürülmesi için İngiltere’nin “Böl, 
Parçala yönet” politikası ile yerli lider ve kabile şefleri ya da bir etnik grubu 
diğerine tercih ederken, İtalya doğrudan yönetimi benimsemesi iç karışıklıklara 
zemin hazırlamıştır. 

5  Neslihan Yavuz, and Barış Özdal. “Turkey’s Role Within Regional Security Complex Theory: 
A Contextual Analysis On Turkısh Foreıgn Polıcy After September 11, 2001 Terrorıst Attacks.” Barış 
Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi 8, (2021): 4.

6  Neslihan Yavuz ve Barış Özdal, a.g.m., 4.
7  Berouk Mesfin, “The Horn Of Africa As A Security Complex: Towards A Theoretical 

Framework.” Institute For Security Studies (2010): 2.
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Misyonerlik faaliyetleri dini dengeleri, İngilizce İtalyanca gibi sömürge 
devletlerinin dillerinin öğretilmesi sosyo-kültürel bozulmaları beraberinde 
getirmiştir. Ekonomik açıdan ise “zenginliğin boşaltılması”8  diğer bir ifade 
ile doğal kaynaklar ve işgücünün sömürülmesi, üretim ve ticaret üzerinde 
sömürge devletinin kontrolü beraberinde getirirken yerel halkın zenginlikten 
faydalanmasını önüne geçilerek az gelişmişliğe neden olmuştur.

Afrika Boynuzunun kolonyalizm zamanındaki temel siyasi özelliği, tek Sahra 
altı Afrika devleti ve bölgenin merkezinde bulunan Etiyopya imparatorluğunun, 
sömürge girişimlerine karşı bağımsızlığını korumasıdır. İmparatorluk sadece 
hayatta kalmakla kalmamış, aynı zamanda neredeyse tüm bölge halkları zaman 
zaman egemenliği altına almıştır. Bu da Afrika Boynuz’un sömürgeleştirilmiş 
olan devletlerin (İtalyan Eritre, Fransız Somali Kıyısı (şimdi Cibuti), İngiliz 
Somaliland’ı ve İtalyan Somali) Etiyopya ile sorun yaşamasına neden olmuştur.9

 Tablo 2.1: Afrika Boynuzunda Sömürge ve Bağımsızlık Süreçleri.

Sömürgeciliğin, genel olarak bireylerin veya grupların bir toprak parçası 
üzerindeki kontrolü veya grupların diğer bireylerinin davranışları üzerinde 
hakimiyet biçimi olduğu görülmektedir. Aynı zamanda sömürgecilik Marksist 
– Leninist literatürde ekonomik değişkenlerin üzerinde dururken antropolojide 

8  Patrick Ziltener and Daniel Künzler “Impacts Of Colonialism–A Research Survey.” Journal Of 
World-Systems Research 19, No. 2 (2013): 299.

9  Christopher Clapham, The Horn Of Africa: State Formation And Decay. (Oxford University 
Press, 2017), 3.
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ise kültür değişimi süreci olarak görülmüştür. Ayrıca, sömürgeciliğin aile veya 
alt klan düzeyinde bireyler arasındaki sosyal ilişkilere ve süreçlere değil, grup 
egemenliğine atıfta bulunduğu konusunda da yaygın bir uzlaşma mevcuttur. 
Bu bağlamda grup egemenliğinin iki türü mevcuttur. Bunlar ise gruplar arası 
(intergroup) ve grup içi (intragroup) egemenliktir. İkisini ayırt etmek için 
kullanılan kriter kültürel homojenlik veya heterojenliktir. Bu bağlamda, gruplar 
arası egemenlik kültürel olarak heterojen bir toplumdaki egemenlik sürecini ve 
kültürel olarak homojen bir toplumdaki grup içi egemenliği ifade etmektedir. 
Geçmişten günümüze, Britanya’da hem gruplar arası hem de grup içi hâkimiyet 
daha net bir şekilde görülmektedir.10 

İngiliz toplumunda geçmiş dönemler aralarında güç/statünün hiyerarşik bir 
düzenlemesinin var olduğu diğer bir deyişle grup içi tahakkümün bulunduğu açık 
tabakalar (gruplar) vardır. Bu kapsamda, grup içi egemenlik bir sömürgecilik 
biçimi olarak görülmediğinden, bu çalışmanın gereği odaklanılacak olan 
durum gruplar arası egemenliktir. Bu bağlamda sömürgecilik, önemli sayıda 
yerleşimcilerin kolonileştirici güçten koloniye kalıcı olarak göç ettiği gruplar 
arası egemenliği ifade etmektedir.11

Şekil 2.1: Sömürgeciliğin Sınıflandırılması ve Tanımlanmasının Aşamaları.12

Bu çerçeve itibariyle, Avrupalılar 16. yüzyıl itibariyle Afrika kıtasının belirli 
alanlarına sömürgecilik faaliyetlerine başlasalar da o dönem Osmanlı Devleti’nin 

10  Ronald J. Horvath., “Definition of Colonialism”, Current Anthropology, Vol. 13 No.1 Feb. 
(1972): 46.

11  Ronald J. Horvath.,a.g.m., 47.
12  Ronald J. Horvath.,a.g.m., 47.
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etkisiyle bu çabalar uzun bir dönem durdurulmuştur.13 Ancak, 19. yüzyılın 
sonlarından itibaren Avrupalı güçler Afrika’yı zengin hammadde kaynağı ve pazar 
olarak görmeye başlaması ile emperyalist devletlerin bölgesel sömürgeleştirme 
dürtüsü ortaya çıkmış ve Avrupalı güçler kendi yeni imparatorluklarını oluşturmak 
için bölgeye gelmişlerdir. Diğer taraftan Avrupalı güçler olan İngilizler, İtalyanlar 
ve Fransızlar bunu insanlık ve medeniyet için yaptıklarını iddia ederken Doğu 
Afrika’da sömürgeciliği korku yoluyla dayatmanın yolunu açmışlardır. Bu 
kapsamda, Avrupalı güçler Afrikalıları emperyal isteklerine uyacak şekilde 
köleleştirme ve yeniden şekillendirme haklarına sahip olduklarına inanıyorlardı. 
Tüm bunlara ek olarak sömürgeciliğin bir aşaması olarak, Afrikalıları geçmişlerini 
unutmaya zorluyorlar ve unutkanlığı devam ettirmek için her şeyi yeniden 
adlandırma metodunu kullanıyorlardı. Bunun temel amacı ise Afrikalıların maddi 
ve zihinsel olarak fakirleştirmeye/zayıflatmaya çalışarak Afrikalıların ekonomik, 
sanayi ve yaşam tarzlarını yok etme isteğidir.14

Dekolonizasyon döneminde ise İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası 
sistem içinde yükselen milliyetçi hareketlerinin de etkisiyle 1960 yıllarda Afrika 
kıtasında dekolonizasyon süreci başlamış ve 1980’li yıllara dek sürmüştür.15 
Kıta genelinde dekolonizasyon sürecini hızlandıran gelişmelerin bazıları şu 
şekildedir. İlk olarak, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan iktisadi 
bunalım sonucu Avrupalıların sömürgeleri üzerinde kontrolünü daha fazla 
sürdürememesidir. İkinci olarak ise Washington yönetiminin Avrupalı devletlere 
sömürgelerini bırakması için baskı oluşturmasıdır. Üçüncüsü ise ABD Başkanı 
Woodrow Wilson’un yayınladığı 14 Noktası’nda geçen self-determinasyon 
ilkesidir. Dördüncüsü ise Avrupa da yaşayan halkın sömürgeci anlayışa yönelik 
olumsuz bakışıdır. Beşincisi olarak ise Birleşmiş Milletlerin 14 Aralık 1960’ta 
çıkardığı 1514 sayılı ‘’Koloni Ülkelerinin ve Vatandaşlarının Özgürlüğünün 
Kabul Edilmesi Deklarasyonu (Declaration on the Granting of Independence to 
Colonial Countries and Peoples)’’ önemli bir etkendir. Bu bağlamda, Birleşmiş 
Milletlerin 1514 sayılı kararı sonucunda insanların dış müdahale, sömürgecilik 
ve egemenlik eylemlerine karşı korunması kabul edilmiştir.16

13  Ahmet Kavas, ‘’İç Savaşlardan Bütünleşme Hareketlerine ve Kalkınma Hamlelerine 
Afrika’nın Yeniden Dönüşümü’’,T.C. Türk İşbirliği ve Koordinasyon İdaresi Başkanlığı, Avrasya 
Etüdler, 40/(2011-2): 9.

14  Macharia Munene, ‘’Conflict and Postcolonial Identities in East/the Horn of Africa’’, https://
codesria.org/IMG/pdf/chap_7_munene_the_crises_of_postcoloniality.pdf, 123-124.

15  Serhat Orakçı, ‘’ Afrika Kıtası’nda Küresel Rekabet’’, Araştırma 114, İNSAMER, (Mart 
2020):22

16  Birol Akgün, Metin Çelik, “Küreselleşme Çağında ‘Üçüncü Dünya’yı Yeniden Okumak, 
Avrasya Etüdleri Dergisi, Yıl: 13, Sayı: 31-32, (2007): 53.
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Diğer taraftan, Afrika kıtasında ülkelerinin bağımsızlıklarına kavuşması sonucu 
Avrupalı sömürgeci güçler kıtadan fiili olarak çekilmiştir. Ancak sömürgecilik 
sonrası dönemde her ne kadar Avrupalı devletler kıtadan fiilen çekilse de yıllar 
boyunca kıta üzerinde bıraktıkları etki devam etmiş ve geliştirdikleri yeni 
unsur ve araçlarla kıta üzerinde iktisadi, politik ve kültürel etkilerini sürdürmek 
suretiyle derinleştirmişlerdir. Yeni sömürgecilik olarak ifade edilen bu dönemde 
eski sömürgeci güçler kıta üzerinde askeri darbe, etnik karışıklıkları arttırma ve 
ambargolar yoluyla nüfuzlarını devam ettirmeye çalışmışlardır.17

Afrika kıtasında dekolonizasyon dönemi inşacı perspektifle incelediğinde 
ülkelerin, devlet kurma konusunda çeşitli sorunlar yaşadığı görülmektedir. 
Sömürgecilik sonrası dönemde Afrika’daki devletlerin yaşadıkları acı tecrübelerin 
nedeni iki farklı görüş etrafında şekillendiği belirtilmektedir. İlk görüş, Afrika 
devletlerin de ortaya çıkan kötü durumlarını ontolojik kökenlere bağlamakta ve 
Avrupalı devletlerin mekânsal ve zamanlar olarak bıraktıkları karşıt bileşenlerin 
uyumsuzluğundan kaynaklandığını ileri sürmektedir. Bu görüşe göre bu durumu 
düzeltmek için karşıt yapılara çözüm getirilmelidir. Bu bağlamda sömürgeciliğin 
mirası Afrika devletlerinin refaha ulaşmaları için tehlike oluşturmaktadır 
ve devletlerin güçlenmesi için bu durumdan kurtulmaları gerektiğini ileri 
sürmektedir. Başka bir bakış açısına göre, sömürge sonrası Afrika devletlerinin 
ortaya çıkan kötü durumunu yeterli modernizasyon kapasitelerinin olmamasına 
bağlamaktadır. Batılılaşma kapsamında modernleşme süreci, ülkelerin kendilerine 
alması gereken tek devlet inşa etme modeli olarak algılanmaktadır. Bu görüş, 
Afrika devletlerinin uluslararası arenanın eşit bir üyesi olarak sistem içinde 
ilerleme sağlayacağını belirtmektedir.18

Modern devlet inşası, kendisini klasik devlet inşasından üç karakteristik özellik 
ile ayırmaktadır. Bunlar; bürokratikleşme, kurumsallaşma ve demokratikleşmedir. 
Afrika Boynuzundan modern devlet inşasının süreci ve evrimi iki yöntemle 
açıklanabilir. Birincisi kolonyal modeldir diğeri ise yerli modelle ilgili olandır. 
Sudan, Somali, Cibuti ve Eritre birinci bölümde yer alırken Etiyopya ise ikinciye 
bölümde yer almaktadır.19

İkinci Dünya Savaşı sonrası bağımsızlık hareketleri ise Eritre›nin Etiyopya ile 
birleşmesine yol açarken 1956’da Sudan, 1960’ta İngiliz ve İtalyan Somaliland’ı, 

17  Serhat Orakçı.,a.g.m., 22-23.
18  Redie Bereketeab, ‘’ Rethinking State-Building in the Horn of Africa: Challenges of Striking 

a Balance between Traditional and Modern Institutions’’, African Studies, 70, 3, (December 2011): 
376.

19  Redie Bereketeab.,a.g.m., 378.
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1963’te Kenya ve 1977’de Cibuti bağımsızlığını kazanmasını sağlamıştır. Eritre, 
1993’te Etiyopya ile uzun bir iç savaştan sonra bağımsızlığını kazanmış ve 
1977’de bağımsız olan Cibuti bölgesi hala güçlü Fransız etkisi altındadır.20 Fakat 
yeni kurulan devletlerin sınırları sömürge güçlerinin etnik, kültürel, tarihi ve dini 
grupların dağılımına dikkat etmeden belirlediği koordinatlara dayanmaktadır. 
Sonuç olarak bu durum etnik grupların özerklik taleplerine, devletlerin toprak 
taleplerine neden olmuştur. Bu kapsamda Etiyopya-Somali, Etiyopya- Erite, 
Erite- Cibuti, Kenya- Somali, Sudan- Etiyopya arasında savaş tehditleri, sınır 
çatışmaları ve savaşlar gerçekleşmiştir.

Yapay sınırların öteki tarafında kalan topluluklar iç çatışmalar oluştururken 
devlet düzeyinde komşular arasında sınır çatışmaları meydana gelmiş, 
sömürgeciliğin bir sonucu olarak zayıf devlet yapısı oluşmuştur. Böyle bir 
yapıdaki devlet ise bölge dışı aktörlerin kolaylıkla erişim sağlayabilecekleri 
alanlar haline gelmiştir. Soğuk Savaş döneminde Ogaden bölgesinin mülkiyeti 
nedeniyle Etiyopya ile Somali arasında 1977’de başlayan savaş, Sovyetler 
Birliği’nin Etiyopya’yı askeri ve teknik açıdan desteklemesini beraberinde 
ABD’nin bölgeye yönelik ilgisinin arttırmasına yol açmıştır.

Barry Buzan ve Ole Waever’ın Bölgesel Güvenlik Kompleksini detaylandırdığı 
“Regions and powers: the structure of international security” kitabında, 
Afrika Boynuzu bir ön-kompleks olarak tanımlanmış ve devletlerin karşılıklı 
güvenlik bağımlılığının unsuruna sahip olduğu vurgulansa da entegre bir sistem 
haline geldiği belirtilmiştir.21Afrika Boynuzu güvenlik kompleksi için her ne 
kadar bütüncül bir  yaklaşım söz konusu olmasa da güvenlik algılamalarının 
değerlendirilmesi açısından bölgeselci, neo-realist ve inşacı analiz araçları 
sağlaması açısından kullanışlıdır.

3. TARİHSEL ARKA PLAN
Bölgedeki devletlerin sınır ihtilafları, çatışmalar gibi sorunların kaynağının 

tespit edilmesi ve devletler arası ilişkilerin daha iyi anlaşılması için bir tarihsel 
bağlar incelenmelidir. Buna bağlı bölgenin özelliklerini anlamaya ve tehditlerin 
analizini sağlamaya yönelik girişim için temel bir zemin oluşturulmalıdır.

Sömürge dönemi sonrası bağımsızlıklarını elde eden Afrika Boynuzundaki 
devletlerinin başarısızlıklarının birçok temel sebebi bulunmaktadır. Etiyopya 

20  Barry Buzan And Ole Waever,. Regions And Powers: The Structure Of İnternational Security. 
No. 91. Cambridge University Press, (2003): 241.

21  Barry Buzan And Ole Waever,. Regions And Powers: The Structure Of İnternational Security. 
No. 91. Cambridge University Press, (2003): 241.
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hariç bu bölge de bağımsız devletler olarak ortaya çıkan topluluklar ortak bir 
sömürge yönetimi deneyiminin ötesinde devlet deneyimine sahip değildi. 
Bayart’ın ifadesiyle, yerli sosyal normlar ve yapılar tarafından sağlanan yönetim 
anlayışı bulunmamaktadır.22 

Yeni oluşan bu tür devletlerin yöneticileri etnik, dini ve kültürel olarak farklı 
yapılara sahip gruplar arasında önemli nüfusa sahip olanlar ile yapılan anlaşmalar 
ve kuvvetlerin bir araya gelmesi yoluyla, yaygın olarak ‘neo-patrimonyal’ olarak 
tanımlanan yöntemlerle egemenliklerini sürdürmektedirler. 23 

1991 yılına gelindiğinde, Etiyopya’da imparatorluk, diğer devletlerde ise 
sömürge sonrası geçiş sürecinde kurulan devlet yapıları başarısız oldu. Afrika 
Boynuzunun iki ana devleti olan Somali’de Ocak 1991, dört ay sonra Etiyopya’da, 
darbe ve devrimler meydana gelmiş ve bölgeyi istikrarsızlaşmıştır. Bu durum 
hem Eritre hem de Somaliland’da bağımsızlık ve otonomi taleplerini gündeme 
getirmiştir.

Başarısız devlet yapısının etkisi, sömürgecilik tarafından yaratılan ve 
sonra dekolonizasyon ile yapay sınırlar, zamanla yerli Afrika toplumlarının 
kimliklerinden türetilen gruplar, devletler için baş edilmesi gereken çeşitli 
sorunlar oluşturdu.24

3.1. Sorunlar

Afrika boynuzu çeşitli sorunlara ev sahipliği yapmaktadır. Sömürge dönemi 
mirası olan ekonomik ve sosyal geri kalmışlık, devlet sisteminin zayıflığı, etnik 
ve dini ayrışmalar ve yapay sınırlar bulunmaktadır. Bağımsızlık sonrası bölgede 
yaşanan sınır çatışmaları, iç savaşlar ve devletler arası savaşlar sonucu oluşan 
mülteci hareketliliği hali hazırda zor durumda olan bu devletler için ekonomik ve 
sosyal bir yük daha olmuştur. 

22 Bayart’ta Aktaran … Christopher Clapham,. The Horn Of Africa: State Formation And 
Decay. Oxford University Press, (2017): 60.

23  Christopher Clapham,. The Horn Of Africa: State Formation And Decay. Oxford University 
Press, (2017): 61-62.

24  Christopher Clapham, The Horn Of Africa: State Formation And Decay. Oxford University 
Press, (2017): 61-62.
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Tablo 3.1: Afrika Boynuzunda Devletler Arası Çatışma.25

DEVLET İSYANCI GRUPLAR YIL MOTIVASYON YABANCI 
DESTEKCI

Cibuti Front for the 
Restoration of Unity 

and Democracy

1991 Rejim 
Değişikliği

Erite

Erite Eritrean Islamic Jihad 1989 Rejim 
Değişikliği

Sudan

Eritrean Democratic 
Alliance

Rejim 
Değişikliği

Etiyopya

Afar Red Sea 
Democratic Front

1998 Otonomi İsteği Etiyopya

Etiyopya Eritrean Liberation 
Front

1961 Ayrılma Sudan, 
Somali, Mısır

Eritrean People’s 
Liberation Front

1972 Ayrılma Sudan, Suudi 
Arabistan

Tigray People’s 
Liberation Front

1975 Otonomi İsteği 
ve 

Rejim 
Değişikliği

Sudan

Oromo Liberation 
Front

1976 Ayrılma Sudan, 
Somali, Erite

Western Somali 
Liberation Front

1961/76 Ayrılma Somali

Ogaden National 
Liberation Front

1989 Ayrılma Erite

Ethiopian People’s 
Patriotic Front

1998 Rejim 
Değişikliği

Erite

Kenya Shifta war 1963 Ayrılma Somali

25  Berouk Mesfin, “The Horn Of Africa As A Security Complex: Towards A Theoretical 
Framework.” Institute For Security Studies (2010): 5.
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Somali Somali Salvation 
Democratic Front

1979 Rejim 
Değişikliği

Etiyopya

Somali National 
Movement

1981 Ayrılma Etiyopya

Al Itihad Al Islamiya 1983 İslamlaşma Sudan, Erite
Somali Patriotic 

Movement
1989 Rejim 

Değişikliği
United Somali 

Congress
1989 Rejim 

Değişikliği
Etiyopya

Al Shabab Al 
Mujahedeen

2006 Rejim 
Değişikliği

Erite

Sudan Justice and Equality 
Movement

2003 Darfur Erite , Çad

Sudan Liberation 
Movement

2003 Darfur Erite

Afrika Boynuzu bölgesi geçtiğimiz yüzyılda pek çok çatışmaya sahne oldu. 
Sudan, Etiyopya ve Somali kültürel, ekonomik, ideolojik, dini veya politik 
sebeplerle muhalif gruplara karşı uzun süreli iç savaşlar meydana gelmiştir. 
Bölgede devletler arası çatışmalar daha az görülse de 1977 Somali-Etiyopya, 
1998 Etiyopya-Eritre savaşları yaşanmıştır. Ancak vekalet savaşları bölgedeki 
çatışmaların ortak bir özelliği olmuştur ve “düşmanınızın düşmanını desteklemek” 
temel bir askeri strateji izlenmiş, Etiyopya ve Uganda Sudanlı isyancıları 
desteklerken, Sudan Etiyopyalı ve Eritreli muhalif grupları desteklemiş, Eritre’de 
Somalili isyancıları desteklemiştir.26 Ayrıca iklim değişikliği bölgede içme suyu, 
kuraklık, ısınma ve gıda sorunlarını da beraberinde getirmiştir.27 İklimsel ve 
çevresel değişiklikler toplumsal ve devletler arası ilişkilerde yeni anlaşmazlık 
noktaları oluşturma ihtimali yüksektir. 

26  Alexandra Magnólia Dias and Elsa González Aimé. State And Societal Challenges İn The 
Horn Of Africa: Conflict And Processes Of State Formation, Reconfiguration And Disintegration. 
Centro De Estudos Internacionais, (2017): 144.

27  Afrika Boynuzunda İklim Değişikliği İle İlgili Ayrıntılı Okuma İçin Bkz… Ambrosetti, 
David, Deresse Ayenachew, And Thomas Guindeuil. Climatic And Environmental Challenges: 
Learning From The Horn Of Africa. Centre Français Des Études Éthiopiennes, (2016).
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3.2. Aktörler

3.2.1. Etiyopya

Etiyopya, Afrika’da sömürgeleşmemiş ve kendi özel yapısını sürdürmüş ender 
devletlerden birisidir. Fakat çevre devletlerin maruz kaldığı sömürgecilik doğrudan 
Etiyopya’yı ve bölge dinamiklerini etkilemiştir. Devletlerin bağımsızlıklarını 
kazanması ile hakimiyet, mülkiyet iddiaları, sınır problemleri, otonomi talepleri 
gündeme gelmiş, Etiyopya birçok çatışma, iç savaş ve devletler arası savaş taraf 
olmuştur. Etiyopya’nın karşılaştığı sorunlar şu şekilde sıralanabilir:

- Kraliyet yönetiminden memnun olmayan ve sosyalist bir rejim isteyen 
gruplar, 

- Somali’nin “Great Somalia” ideası ve Ogedan bölgesini geri almayı 
planlaması, 

- İtalya’nın bölgeden çekilmesi sonrası Etiyopya’dan bağımsızlık talep eden 
Eritreliler, 

- Bölgede otonom yapı isteyen Tigraylar, Sudan ile sınır anlaşmazlıklarıdır.

12 Eylül 1974’te Haile Selassie ve hükümeti Derg tarafından devrildi ve 
iktidar askeri yönetim haline gelen Etiyopya Ordusu’na devredildi. 21 Mart 
1975’te Derg, monarşiyi kaldırarak Marksist-Leninist komünizmi resmî ideolojisi 
olarak benimsedi ve Etiyopya’da sosyalist bir devlet kurma süreci için geçici bir 
hükümet kurdu.  Devrim, ülkede diğer grupları harekete geçirdi. 1974’te yalnızca 
Eritre isyanı bulunsa da ancak devrimi izleyen on yılda, merkezi otoriteye karşı 
direniş daha geniş ve daha karmaşık hale geldi. Eritre Halk Kurtuluş Cephesi, 
Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, Oromo Kurtuluş Cephesi, Batı Somali Kurtuluş 
Cephesi, Ogaden Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin kendi amaçları için başlattıkları 
mücadele iç savaşa sürüklenerek Etiyopya’da istikrarsız bir dönemi başlattı.28

Devrimlerle uğraşan Etiyopya, içerideki bölünmeler nedeniyle dış müdahale 
karşı korumasız hale geldi. Bu durumu fırsat bilen Siyad Barre yönetimi, 
Ogedan’ı ele geçirmek üzere savaş ilan etti. Ogaden Savaşı, 1977 Batı Somali 
Kurtuluş Cephesi (WSLF) ile Etiyopya Ordusu arasında başlayan çatışmaları 
Somali-Etiyopya arasında topyekûn bir harbe dönüşmüştür. Temmuz ayında 
Somali Ordusu’nun çatışmalara dâhil olmasının Ogaden bölgesinin tamamı 
Somali Ordusu’nun denetimine girmiştir.  Fakat Etiyopya –Somali savaşının 

28  Gebru Tareke, The Ethiopian Revolution: War İn The Horn Of Africa. Yale University Press, 
(2009): 45-46.
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oyun değiştirici etkisi SSCB’nin Somali’ye sağladığı askeri desteği keserek 
Etiyopya’ya Küba’dan asker sevk etmesi ve teknik/taktik seviyede personel 
sağlaması olmuştur. Etiyopya SSCB desteği ile Ogaden bölgesini geri almış ve 
Somali’nin geri çekilmesini sağlamıştır.29

Somali’ye karşı zafer, ulusal uyum ve toplumsal barışa yol açmadı; tam tersine, 
1980’de Etiyopya, artan iç savaşlara yol açtı. Ogaden savaşının ardından askeri 
olarak güçlenmiş olan Etiyopya, isyanları bastırmaya çalıştı. 1991’de ise on yedi 
yıllık askeri yönetim ardından, silahlı kuvvetlerinin tamamen yenilgiye uğraması 
ve dağılmasının ardından, Marksist-Leninist Etiyopya hükümeti sona erdi. 

24 Mayıs 1991’de Eritreli Halk Kurtuluş Cephesi (EPLF) Eritre’nin başkenti 
Asmara’yı ele geçirdi. Dört gün sonra, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) 
otonomi elde edebilmek amacıyla yeniden harekete geçerek silahlı mücadeleyi 
başlattı.1993’te Eritre’nin bağımsızlığını kazanmasıyla beraber Etiyopya, 
Kızıldeniz’deki iki limanını kaybetti ve bir kez daha kara devleti haline geldi.30

Etiyopya’nın karşı karşıya olduğu bir diğer sorun ise Sudan ile olan sınır 
anlaşmazlığıdır. Etiyopya ile Sudan arasındaki sınır ilk kez kabul Etiyopya’nın 
kurucu babası İmparator II.Menelik tarafından İngiliz-Sudan kondominyumunda 
kabul edildi. Fakat 1993’ten beri, sınırın Sudan tarafındaki el-Faşka olarak 
anılan bir tarım arazisi Amhara çiftçileri tarafından işgal edildi. 2008’den beri, 
Etiyopya’nın el-Faşka’yı Sudan ile yasal sınırı kabul ettiği, Sudan’ın ise Amhara 
çiftçilerine toprağı ekmeye devam etme hakları verdiği fiili bir anlaşma mevcuttur. 
Sınırı kesin olarak belirleme çabaları, geçici bir sınır komisyonu kurulmasına 
rağmen bir ilerleme kaydedilmedi.31Nitekim, 2020 yılında el-Faşka’da Etiyopya 
ve Sudan arasında çatışmalar meydana gelmesi üzerine sorun giderek ciddileşen 
bir hal almaktadır.

3.2.2. Somali

Somali, Afrika boynuzu olarak adlandırılan bölgenin doğu kısmında yer 
alan ve Arap Yarımadasını çevreleyen bir konuma sahiptir. Somali’nin konumu 
Akdeniz ve Arap Denizi arasındaki bağlantı sağlaması diğer taraftan uluslararası 

29  Mustafa Şahin, “Somali Devlet İnşa Sürecine Türkiye’nin Etkisi Ve Türk Yumuşak Güç 
Kapasitesi:2011-2019”, (Yüksek Lisans Tezi, Atasaren Milli Savunma Üniversitesi, İstanbul, 2019).

30  Gebru Tareke, The Ethiopian Revolution: War In The Horn Of Africa. (Yale University Press, 
2009), 2.

31  Cameron Hudson, “The Unintended Consequence Of Ethiopia’s Civil War Might Be A Border 
War With Sudan” Atlantic Council, 03.03.2021 https://www.atlanticcouncil.org/blogs/africasource/
the-unintended-consequence-of-ethiopias-civil-war-might-be-a-border-war-with-sudan/  [Erişim 
Tarihi: 17.03.2021].
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ticaret bakımından Aden Körfezi’nin büyük önem taşıması nedeniyle stratejik 
açıdan hayati öneme haizdir.32

Afrika Boynuzu’nun önemli ülkelerinden biri olan Somali’nin bayrağı 
resmi olarak 12 Ekim 1954’te kabul edilmiş ve arka planı açık mavi olan ve 
ortasında 5 köşeli bir yıldız bulunmaktadır. Renklerin seçiminde ise Somali’nin 
bağımsızlığına katkı sağladığı için Birleşmiş Milletlerin bayrağından esinlenildiği 
ileri sürülmektedir.33 Somali’nin bayrağı incelendiği takdirde, açık mavi bir alan 
üzerinde beş köşeli yıldızın anlamı bulunmaktadır. Yıldızın her bir ucu Afrika 
Boynuzu bölgesinde Somalili halkın yaşadığı beş bölgeyi temsil etmektedir. 
Bunlar, Eski İngiliz Somaliland, İtalyan Somaliland, Cibuti, Ogaden (Etiyopya) 
ve Kuzey Doğu Eyaleti (Kenya) oluşmaktadır.34

Birinci Dünya Savaşı’ndan itibaren yeni sömürgecilik olarak tanımlanan 
süreçte, İtalyanlar Mussolini’nin iktidarlık döneminde İtalyan Doğu Afrika’sını 
kurmuş ve Etiyopya’nın sınırları içine kadar genişlemiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın 
bitimiyle beraber değişim rüzgârı esmiş ve kolonyal dönem son bulmaya 
başlamıştır. Bu süreç itibariyle, 1960 Haziran’ında İtalyan Somalisi ve aynı yılın 
Temmuz’unda İngiliz Somalisi bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Bağımsızlığını ilan 
eden her iki Somali bütünleşme kararı alarak Somali Cumhuriyetini kurmuştur. 
1969 yılında ise Tümgeneral Muhammed Siad Barre askeri bir darbe ile iktidarı 
ele geçirmesi Somali tarihinde önemli bir olay olmuştur. Sosyalist çizgide 
olan Barre, iktidara gelişiyle anayasayı yürürlükten kaldırmış ve parlamentoyu 
feshetmiştir. Diğer taraftan, ülkede Latin alfabesine geçiş yaşanmış ve eğitim 
kurumlarındaki dil Somalice olması gibi düzenlemeler de yapılmıştır.35

“Büyük Somali” ideasını hayata geçirmek için 1977-1978 yılında Barre 
yönetimi ilk savaşını Ogaden bölgesini geri kazanmak için Etiyopya’ya açmıştır. 
O dönem Sovyetler Birliği her iki ülkeyi desteklemeydi ancak savaş zamanı bir 
taraf seçmek zorunda kalmış ve Moskova yönetimi Etiyopya’yı desteklemiş 
ve 11.600 askeri gücünü Küba’dan Etiyopya’ya sevk etmiştir. 1977’de Barre 
yönetimi Ogaden’in büyük bir bölümü üzerinde önemli bir güç sağlasa da 1978 
Mart’ına kadar bölgeden çekilmiş ve savaş kaybedilmiştir. Barre yöneyimi savaş 
sonrası Moskova’nın Etiyopya’yı desteklemesi nedeniyle Batı dünyasına yüzünü 
çevirmiştir.36

32  Ö. Faruk Demircioğlu, ‘’Somali’nin Jeostratejik Önemi’’,Milli Savunma Üniversitesi 
Yayınları, Somali Barış, İstikrar ve Kurumsallaşma, Editör: Güngör Şahin, İstanbul, (2019): 19.

33  Whitney Smith, ‘’Flag of Somalia’’, https://www.britannica.com/topic/flag-of-Somalia 
(Erişim Tarihi: 17.03.2021). 

34  “Somalia”, CIA The World Factbook, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/
somalia/flag (Erişim Tarihi: 17.03.2021).

35  Ö. Faruk Demircioğlu.,a.g.y.26
36  Ferhat Pirinççi, Tunç Demirtaş, ‘’ Sömürgecilik Mirasının Somali’ye Etkisi’’, International 
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Şu hususun vurgulanması mühimdir ki Somali’nin işgal altında olan bölgesi 
Ogaden bölgesi zengin enerji kaynaklarına sahiptir. Ogaden Havzası 350.000 
km2’lik bir alanı kaplamakta kanıtlanmış en büyük hidrokarbon içeren tortul 
havzadır. Havzada tahmini olarak yaklaşık 3Tcf Trilyon Fit Küp (Trillion 
Cubic Feet –Tcf) ve Calub ve Hillala rezervlerini de içeren iki büyük gaz keşfi 
bulunmaktadır.37 1950 ile 1995 yılları arasında Ogaden bölgesinde 43 kuyu ve 
1995 ile 2018 arasında çok daha fazlası açılmıştır. 1980›lere gelindiğinde ise, 
Sovyet Petrol Arama Seferi, Calub ve Hilala’da 118 milyar metreküp olarak 
tahmin edilen geniş gaz rezervlerini doğrulamıştır.38

Ogaden Savaşı’nın yenilgisi sonrası Barre yönetimi yeni çıkardığı anayasa ile 
kendisine sınırsız yetkiler tanımış ve Somali halkına eziyet etmeye başlamıştır. 
1989 yılı ile Barre yönetimine muhalif olanlar ile silahlı çatışmalar yaşanmaya 
başlamış ve muhalifler Birleşik Somali Kongresi’ni oluşturmuşlardır. 1990 yılına 
gelindiğinde ise Somali’de iç savaşın patlak vermiş ve aynı anda kuraklığın ortaya 
çıkmasıyla ülke çok zor bir dönem içine girmiştir. Yaşanan çatışmalar sonrası 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1992 yılında aldığı kararla Somali’de 
Umut Operasyonu’nu başlatmıştır.39 

Yaşanan gelişmelerin akabinde 2004 yılında Federal Geçiş Hükümeti 
kurulmuş ancak ülkede istikrar sağlanamamıştır. 2006 yılına gelindiğinde ise 
ülkede İslam Mahkemeleri Birliği kurulmuştur.40 Bu süreçte ülkede merkezi 
otoritenin olmaması ve yaşanan kaotik ortam sonucu dış müdahalelere karşı 
savunmasız kalmıştır.  2006 yılının Haziran’ında Etiyopya çeşitli iddialar ile 
Somali’yi işgal etmiş ve İslam Mahkemeler Birliği’ni (İMB) yenmiştir. İlerleyen 
dönemde, İMB’nin ortadan kalkması sonucu ülke içinde terör örgütü El Şebab 
etki alanı bulmuştur. Ülkenin Orta ve Güney bölgelerinde etkisini arttıran terör 
örgütü Afrika Birliği’nin Geçici Federal Hükümeti’ne verdiği destek sonucunda 
2010 yılına kadar Mogadişu’da etkisini büyük ölçüde kaybetmiştir. Bu bağlamda 
ülkede yaşanan iç savaş, terörizm ve çeşitli sorunlar kaotik ortamı körüklemiştir. 
Diğer taraftan, Aden Körfezi bölgesinde ve Hint Okyanusu’nda denizlerde artan 
korsanlık eylemleri nedeniyle uluslararası camianın dikkati bölgeye çevrilmiştir.41

Journal of Social Inquiry Cilt / Volume 13 Sayı / Issue 2, (Aralık 2020): 774-775
37  Southwest Energy Hıghlıghts, http://www.somalitalk.com/oil/swe.html (Erişim 

Tarihi:20.03.2021).
38  Addis News Latest Ethiopian News, ‘’ Ogaden Basin – Source of Peril or Prosperity for 

the Somali Region?’’, https://addisnews.net/ogaden-basin-source-of-peril-or-prosperity-for-the-
somali-region/ (Erişim Tarihi: 20.03.2021).

39  Ö. Faruk Demircioğlu., a.g.y.27
40  Güngör Şahin, ‘’Sosyoekonomik, Sosyokültürel, İdari ve Siyasi Yapı’’,Milli Savunma 

Üniversitesi Yayınları, Somali Barış, İstikrar ve Kurumsallaşma, Editör: Güngör Şahin, İstanbul, 
(2019): 50.

41  Güngör Şahin, ‘’İç Savaş ve Çözüm Bekleyen Sorunlar’’, Milli Savunma Üniversitesi 
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3.2.3. Eritre

Eritre’nin bağımsızlık mücadelesi, Afrika’nın çarpıcı bir özelliği olan 
sömürge yönetimi altında kurulan sınırların bağımsızlık sonrası devletler ve 
halklar tarafından ayrılıkçı sorunlara yol açmasının en iyi örneklerinden biridir. 
Eski İtalyan kolonisi olan Eritre, Sovyetler Birliği tarafından desteklenen, Sahra 
altı Afrika’da en büyük orduya sahip Etiyopya’ya karşı sürdürdüğü bağımsızlık 
mücadelesini kazanarak 1993’te yapılan referandum ile devlet kurmuştur. 42

Eritre ve Etiyopya arasındaki sınırın kesin olmaması tarafları 1998-2000 
arasında yeniden savaşa sürüklemiştir. Badme bölgesini üzerine anlaşmazlık 
Etiyopya’nın Eritre’ye 1998 yılında savaş açmasına yol açmıştır. Savaşta her iki 
devletten çok sayıda sivil ve asker kaybı yaşanmıştır. Savaşın bir diğer etkisi ise 
yaklaşık bir milyona yakın insanın ise komşu ülkelere göç etmesi olmuştur.  43

Etiyopya başbakanı Abiy Ahmed, 5 Haziran 2018’de Cezayir Antlaşmasının 
şartlarını ve 2002 BM destekli Eritre-Etiyopya Sınır Komisyonu (EEBC) 
kararının kabul ettiğini açıklaması üzerinde Badme kasabası da dahil olmak üzere 
tartışmalı bölgeleri Eritre’nin kontrolüne geçmiştir. Böylece iki devlet arasında 
olumlu ilişkiler kurulmaya başlanmıştır.44

3.2.4. Cibuti

Cibuti, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’nu birbirine bağlayan ve uluslararası 
ticaret için çok önemli geçiş güzergâhı olan Bab’ül Mendep Boğazı’nda yer 
alması ile stratejik bir konuma sahiptir. Cibuti, 23.200 km² coğrafi alana sahip 
olsa da stratejik konumu sebebiyle uluslararası aktörler için önemli olan bir ülke 
olmuştur.45 

Ülkenin, Kızıldeniz’e giriş/çıkış noktasında ve Aden Körfezi’nin batısında 
yer alması ayrıca Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz bölgesine oradan da Avrupa’ya 
gitmeye olanak sağlayan konumu ile önemi daha da artmaktadır. Diğer 
taraftan, ülkenin petrol sahalarına yakınlığı, deniz ulaşım hatlarına yakınlığı ve 

Yayınları, Somali Barış, İstikrar ve Kurumsallaşma, Editör: Güngör Şahin, İstanbul, (2019): 69.
42  Christopher Clapham, The Horn Of Africa: State Formation And Decay. (Oxford University 

Press, 2017),111.
43  İbrahim Nassir, “Etiyopya ve Eritre Arasındaki Sınır Krizi.” Uluslararası Kriz Ve Siyaset 

Araştırmaları Dergisi 2, No. 1 (2018): 129.
44 Awol K Al Lo, “Ethiopia Offers An Olive Branch To Eritrea”, Al Jazeera, https://www.aljazeera.

com/opinions/2018/6/7/ethiopia-offers-an-olive-branch-to-eritrea (Erişim Tarihi: 17.03.2021).
45  Ö. Faruk Demircioğlu, Afrika Boynuzu ve Jeostratejik Önemi’’, Milli Savunma Üniversitesi 

Yayınları, Somali Barış, İstikrar ve Kurumsallaşma, Editör: Güngör Şahin, İstanbul, (2019): 5.
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Bab’ül Mendep Boğazı’ndaki konumu nedeniyle küresel aktörlerin dikkatini 
çekmektedir. Tüm bunlara ek olarak, Cibuti’nin yabancı devletlerin açtığı askeri 
üsler sebebiyle nüfusu devamlı olarak artmaktadır.46

Cibuti’nin uluslararası sistem içinde stratejilerini belirlemesinde yaşanan 
dört faktörün etkisi büyük olmuştur. Birincisi 1998-2000 yılları arasında 
yaşanan Etiyopya-Eritre savaşıdır. İkincisi, Etiyopya’nın hızlı ekonomik 
dönüşümüdür. Üçüncüsü, 11 Eylül’den sonra Vaşington yönetiminin Afrika 
ve Arap Yarımadasına yönelik stratejisindeki değişikliklerdir. Dördüncüsü ise 
Aden Körfezi ve Somali kıyılarında korsanlığın artmasıdır.47 Bu bölümler konu 
bütünlüğü açısından ileride ki kısımda incelenmeye çalışılacaktır.

3.2.5. Kenya
Kenya 1963’te İngiltere’den bağımsızlığını kazandıktan sonra Etiyopya ile 

1964’te karşılıklı savunma anlaşması imzaladı. Bu, Kenya ile Etiyopya arasındaki 
Dostluk Antlaşması ile daha da güçlendirildi. Ogaden Savaşı sırasında Kenyalı 
politika yapıcıları Büyük Somali düşüncesi sebebiyle, Somali’nin Ogaden işgali 
başarılı olursa, Jubaland’ı ele geçirmeyi hedeflediği gerekçesiyle Etiyopya’yı 
desteklemiştir.48 Şuan Kenya ve Somali arasında halihazırda mülteci kampları 
sorunu ve deniz yetki alanı problemi devam etmektedir.49

3.3. Çıkarlar ve Öncelikler

Afrika Boynuzundaki sorunların devletlerin tarihsel geçmişleri incelendiğinde 
Etiyopya açısından ülke bütünlüğünün korunması olarak ortaya çıkarken Somali 
için sınırları dışarısında kalan 5 bölgenin geri kazanılması ile Büyük Somali’ye 
ulaşmak, Eritre ve Cibuti için ise sömürge sonrası bağımsızlıklarını ve sınır 
güvenliklerini garantiye alınması ön plana çıkmaktadır. Devletler bu önceliklere 
ulaşmak için birbiri içerisinde bulunan ayrılıkçı grupları desteklemiş, iç savaşlara 
taraf olmuş ve savaşlar yürütmüşlerdir.

46  Ö. Faruk Demircioğlu, Afrika Boynuzu ve Jeostratejik Önemi’’, Milli Savunma Üniversitesi 
Yayınları, Somali Barış, İstikrar ve Kurumsallaşma, Editör: Güngör Şahin, İstanbul, (2019): 6.

47  David Styan, ‘’ Djibouti: Changing Influence in the Horn’s Strategic Hub’’, Chatham House, 
Africa Programme, (April 2013): 3.

48  Thompson, Vincent Bakpetu. Conflict İn The Horn Of Africa: The Kenya-Somalia Border 
Problem 1941–2014. University Press Of America, (2015): 247.

49 “Kenya-Somalia Maritime Boundary Dispute Explained” Al Jazeera, https://www.aljazeera.
com/news/2021/3/14/somalia-kenya-maritime-dispute-explained (Erişim Tarihi: 17.03.2021).
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Tablo 3.3: Afrika Boynuzunda Çıkarlar ve Öncelikler

Devlet Öncelik Çıkar
Etiyopya Ülke Bütünlüğünü Koruma -
Somali Ogedan Başta Olmak 

Üzere 5 Bölgeyi Ele 
Geçirme

Doğal Kaynaklara 
Sahip Çıkmak

Eritre Bağımsızlık ve Sınır 
Güvenliği

-

Cibuti Sınır Güvenliği Stratejik Konumunu 
Korumak

Kenya Sınır Güvenliği -

3.4. Kapasite / Güç Unsurları ve Niyet

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (The International Institute 
for Strategic Studies, IISS), askeri yeteneklerle ilgili The Military Balance 
2020 raporu, Dünya Bankası’nın 2018 verisi ve göre SIPRİ’nin 1949-2019 
askeri harcamalar veri setinden yararlanarak oluşturulan Afrika Boynuzundaki 
devletlerin askeri güç ve kapasiteleri aşağıdaki gibidir.505152

Tablo 3.4: Afrika Boynuzunda Güç Dağılımı

Yetenekler Etiyopya Somali Eritre Cibuti Kenya Sudan
Askeri 

Harcamaları50
544,8 78,9  181,5

(2003)
 36,2

(2008)
1148,4 722,6

Personel 
Sayısı51

138.000 19.800 201.750 13.450 29.100 124.300

Tank 462  - 270  - 78 465
Savaş Uçağı 21  - 14  - 37 56
Helikopter52 37  - 8 7 52 43

50   SIPRI Military Expenditure Database, https://www.sipri.org/databases/milex (Erişim Tarihi: 
17.03.2021).

51 Armed Forced Personnel, World Bank Database, https://data.worldbank.org/indicator/
ms.mıl.totl.p1 (Erişim Tarihi:17.03.2021).

52 The Military Balance 2020, The International Institute For Strategic Studies,  https://www.İiss.
Org/Publications/The-Military-Balance/Military-Balance-2020-Book (Erişim Tarihi:17.03.2021).



105

AFRİKA BOYNUZU BÖLGESEL GÜVENLİK VE TEHDİT ANALİZİ

3. BÖLÜM

Somali Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası İşbirliği dış 
politika parametrelerinde belirtildiği üzere, Temmuz 1960’ta bağımsız bir devlet 
olarak uluslararası sisteme katılan ülkenin, 1969 yılında yaşadığı askeri darbe 
ve 21 yıl süren demokratik olmayan bir rejim ayrıca ardından yaşanan iç savaş 
ve terörizmin sorunlarının güvenlik ortamına olumsuz etkileri vurgulanmıştır. 
Bu çerçevede, ülkenin stratejik önceliklerinin ilk olarak ulusun egemenliğinin 
ve toprak bütünlüğünün korunması ve sürdürülebilir ekonomik refahının 
geliştirilmesi olarak beyan edilmiştir. Diğer taraftan, Somalili mültecilerin 
barışçıl bir şekilde evlerine dönmesi ve Somali’den yasadışı göçmen akışının 
tersine çevrilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Tüm bunlara ek olarak, 
Somali halkının kültürel kimliğinin güçlendirilmesinin de önemine değinilmiştir. 
Daha geniş bir perspektifle ise Federal Somali Cumhuriyeti, Dış Politikasını 
Afrika entegrasyonu kapsamında Doğu Afrika’daki komşuları ile işbirliği 
içinde ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi’nin (IGAD) bir üyesi olduğunu 
vurgulanmıştır.53

Cibuti’nin ise dış politika stratejilerini belirlemesinde bölgede yaşanan dört 
gelişmenin etkisi büyük olmuştur. İlk olarak, 1998-2000 arasındaki Etiyopya-
Eritre savaşıdır. İkincisi ise Etiyopya’nın hızlı ekonomik dönüşümüdür. Üçüncüsü, 
11 Eylül’den sonra Washington yönetiminin Afrika ve Arap Yarımadasına 
yönelik stratejisindeki değişikliklerdir. Dördüncüsü ise, Aden Körfezi ve Somali 
kıyılarında korsanlığın artmasıdır. İlk olarak, Cibuti için limanları ve Etiyopya 
ile olan demiryolu hayati önem taşımaktadır. Bağımsızlığından itibaren Cibuti 
limanlarını genişletmiş ve Etiyopya bu limanların önemli bir müşterisi olmaya 
devam etmiştir. 1991 yılında Eritre’nin Etiyopya’dan bağımsızlığını kazanması ile 
Massava ve Assab limanları (Etiyopya dağlarına daha doğrudan erişim sağlayan) 
üzerinde egemenliğini kaybetmesi, başlangıçta Cibuti üzerinden yapılan ticarette 
sınırlı bir etkiye sahipti. Diğer taraftan, 1998-2000’de Etiyopya ile Eritre arasında 
yaşanan savaşın ardından ithalat ve ihracatının neredeyse tamamını Cibuti 
üzerinden sağlamıştır.54

Cibuti’nin stratejilerini belirleyen ikinci faktör ise Etiyopya ekonomisinin 
hızlı büyümesi olmuştur. Bu bağlamda, Cibuti egemenliğini ve Etiyopya’ya karşı 
ekonomik manevra kabiliyetini korumaya özen göstermiştir. Cibuti kentleşme, 
altyapı geliştirmesini arttırma ve hem yerli hem de yabancı doğrudan yatırımları 
arttırmaya özen göstermiştir.55

53  Ministry of Foreign Affairs & International Cooperation Federal Republic of Somalia, 
Foreign Policy, https://www.mfa.gov.so/policy-issues/foreign-policy/ (Erişim Tarihi: 13.03.2021).

54  David Styan., a.g.m., 3.
55  David Styan.,a.g.m., 4.
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Stratejilerine etki eden üçüncü faktör ise 11 Eylül saldırılarıdır. 11 Eylül 
saldırılarından bir yıl sonra Vaşington yönetimi Afrika Boynuzu Birleşik 
Ortak Görev Gücü (Combined Joint Task Force–Horn of Africa -CJTF-HOA) 
kurmuştur ve 2008 yılında oluşturulan ABD Afrika Komutanlığı (US Africa 
Command AFRICOM) ile birleştirilmiştir. Ayrıca, Washington yönetiminin 
Cibuti’deki Lemonnier Kampı’ndaki tesisleri Afrika kıtasındaki tek kalıcı 
üssü haline gelmiştir. Askeri üs bölgede gözetleme yapma ve malzemeleri 
barındırmasının yanı sıra bölgedeki korsanlıkla mücadele ve diğer çok taraflı 
görevler için lojistik merkezi konumundadır. Dördüncü faktör ise, Aden Körfezi 
ve Hint Okyanusu’ndaki çok taraflı askeri operasyonlar ile korsanlıkla mücadele 
tedbirleri amacıyla oluşturulan mekanizmalardır. Bu kapsamda Cibuti, NATO ve 
AB kuvvetleri ve pek çok askeri ve deniz işbirliği için elverişli bir yer haline 
gelmiştir.56

4. TEHDİT ANALİZİ 
Son zamanlarda uluslararası medyaya yansıyan Etiyopya- Sudan sınır 

problemi, bir savaşa dönüşebilir mi sorusunu gündeme getirmiştir. Etiyopya 
ile Sudan arasındaki sınır ilk kez kabul Etiyopya’nın kurucusu İmparator 
II.Menelik tarafından 1902’de İngiliz-Sudan kondominyumunda kabul edildi. 
Fakat 1993’ten beri, sınırın Sudan tarafındaki al-Fashaga olarak anılan bir tarım 
arazisi Amhara çiftçileri tarafından işgal edildi. 2008’den beri, Etiyopya’nın al-
Fashaga’yı Sudan ile yasal sınırı kabul ettiği fakat Sudan’ın Amhara çiftçilerine 
toprağı ekmeye devam etme hakları verdiği fiili bir anlaşma mevcuttur. Sınırı 
kesin olarak belirleme çabaları, geçici bir sınır komisyonu kurulmasına rağmen 
bir ilerleme kaydedilmedi.57 Nitekim, 2020 yılında al-Fashaga’da meydana gelen 
çatışmalar sorun giderek ciddileşen bir hal almaktadır. 

4.1.Coğrafi ve Zamansal Boyutu

Etiyopya ve Sudan arasında anlaşmazlık noktası olan al-Fashaga, Sudan-
Etiyopya ve Eritre’nin ortasında bulunmaktadır. Ayrıca Tigray’ın bölge üzerinde 
toprak talebi de bulunması sorunu daha karmaşık hale getirmektedir. Etiyopya’nın 
Tigray’a karşı operasyonun başlamasıyla beraber Tigrayanlı mültecilerin doğu 
Sudan’a geçişi sınır bölgesindeki gerginlikler artırmıştır.

56  David Styan.,a.g.m., 4.
57  Cameron Hudson, “The Unintended Consequence Of Ethiopia’s Civil War Might Be A 

Border War With Sudan” Atlantic Council, 03.03.2021 https://www.Atlanticcouncil.Org/Blogs/
Africasource/The-Unintended-Consequence-Of-Ethiopias-Civil-War-Might-Be-A-Border-War-
With-Sudan/ (Erişim Tarihi: 17.03.2021).
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Şekil 4.1: Al-Fashaga’nın Lokasyonu58

Zamansal olarak 1993’den beri devam eden anlaşmazlık 2020 yılında sıcak 
temaslara evrilmiştir. 15-26 Aralık 2020’de yaşanan çatışma sonrası 4 Sudan 
askeri hayatını kaybetmiştir.59 Sudan ise Al-Fashaga’ya geçmeye çalışan 45 
kişiyi tutuklamıştır.60 Bunun üzerine 14 Şubat 2021’de bölgeye giren Etiyopyalı 
askerler Sudan’dan geri çekilmesini talep etmiştir. 23 Şubat’ta Sudan Dışişleri 
Bakanlığı sözcüsü Mansur Boulad Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte, 
“Doğu sınırlarındaki Al-Fashaa bölgesinden çıkarılan Etiyopya güçlerin 1902 
Anlaşmasının ihlali61olarak kabul edildiğini ve Sudan’ın tartışmalı bölgeden 
çekilmeyeceğini belirtmiştir. 

58 “Etiyopya ve Sudan arasındaki sınır krizinin anatomisi”, TRT Haber, https://www.trthaber.
com/haber/dunya/etiyopya-ve-sudan-arasindaki-sinir-krizinin-anatomisi-548171.html [Erişim 
Tarihi:17.03.2021].

59  Samy Magdy, “Sudan: Ethiopian Forces Killed Troops İn Cross-Border Attack” Abc News, 
https://abcnews.go.com/ınternational/wirestory/sudan-ethiopian-forces-killed-troops-cross-
border-attack-74765213 [Erişim Tarihi: 17.03.2021].

60  “Sudan Taking Control Of Land On Border With Ethiopia- Minister” Reuters, https://www.
reuters.com/article/uk-sudan-ethiopia-idukkbn2900j3  [Erişim Tarihi:17.03.2021].

61  Bahram Abdelmonem, “Sudan Says Will Not Withdraw From Disputed Area” Anadolu 
Ajansı, 23.02.2021 www.aa.com.tr/en/africa/sudan-says-will-not-withdraw-from-disputed-area/ 
[Erişim Tarihi: 17.03.2021].
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Sudan Etiyopya 
güçlerini al-
Fashaga’dan 

çıkarır.

Etiyopya 
Sudan’dan 
askerlerini 

bölgeden 
çekmesini 

ister.Etiyopya  
askerleri al-
Fashaga’ya 

girer.

 

Sudan 
sınırdan 

geçen 45 
Tigray’lıyı 

yakalar.

 
  

Sudan - Etiyopya 
Sınır Çatışması

  
   

Etiyopya 
Tigray’a 

karşı 
mücadele 

başlatır.

   
    
    

     
     

      
2020 15-26 Aralık 2020 3.Oca.21 14.Şub.21 23.Şub.21 2.Mar.21

Şekil 4.2: Sudan-Etiyopya Çatışma Kronolojisi

4.2.   Tehdidin Nispi ve Mutlak Zararı

Sınır çatışmasının olası bir savaşa dönüşmesi senaryosunda Sudan ve 
Etiyopya ile bölgedeki diğer aktörlerin pozisyonu, kazançları ve zararlarının 
tahmin edilmesi gerekmektedir.
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Senaryo 1: Etiyopya’nın Düşüşü
Tablo 4.3: Olası Sudan -Etiyopya Savaşında Taraflar

SUDAN ETİYOPYA

Aktörler                      Askeri Gücü Hedefleri Aktörler                      Askeri Gücü Hedefleri

Sudan 124.300 
personel
465 Tank
56 Savaş 
Uçağı

 El-
Fashaga’yı 
ele geçirmek

Etiyopya 138.000 
personel
462 Tank
21 Savaş 
Uçağı

 el-
Fashaga’yı 
ele 
geçirmek

Tigray 
Kurtuluş

Otonomi ve 
bağımsızlık

Kenya 29.100 
personel
78 Tank
37 Savaş 
Uçağı

Somali’yi 
dengelemek

Somali Ogedan’ı geri 
almak

Sudan ve Etiyopya’nın kara gücü göreli olarak eşit olsa da hava üstünlüğü (56-
21) Sudan’dan yana olacaktır. Diğer yandan Sudan’ın bölgeye asker sevki için yerel 
bir direnç gösterecek grup bulunmazken Etiyopya’nın el-Fashaga’ya ulaşmasını 
zorlaştıracak Tigray Kurtuluş Cephesi bulunmaktadır. Tigray Kurtuluş Cephesi 
her ne kadar bölge üzerinde toprak talebi bulunsa da otonomi ve bağımsızlık 
hedefine ulaşması için Sudan ile ortak hareket edecektir. Bu durum Etiyopya’nın 
sınırları içerisinde çatışmaların meydana gelme ihtimalini arttırmaktadır. Sudan 
ve Tigray Etiyopya’ya ağır darbeler vermesi ve savaşın Sudan açısından ilerleme 
sağlaması Etiyopya’nın askeri direncinin/günün zayıfladığı algısını oluşturabilir. 
Somali bir kez daha Etiyopya’nın zayıf anından yararlanarak Ogedan için savaşa 
dahil olabilir. 

4.3.   Gerçekleşme Olasılığı 

Sudan ile Etiyopya arasındaki sınır sorunun çatışmaya dönüşme ihtimali 
güncel ve olası bir durumdur. 17 Mart 2021’de yayınlanan haberlere göre sınır 
sorunu bölgesel rekabeti tetiklemekte. Büyük Etiyopya Rönesans Barajı’nın 
inşasının tamamlanması ile Nil’in akış hızının yavaşlaması Sudan ve Mısır’ı 
Etiyopya’ya karşı harekete geçmeye itmektedir.62 Tigray ve al-Fashaga sorunu 

62 Sudan And Ethiopia Border Clashes Fuel Wider Tensions, The Defense Post, https://www.
thedefensepost.Com/2021/03/16/Sudan-Ethiopia-Border-Clashes/ (Erişim Tarihi:17.03.2021).
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üzerinde Etiyopya’yı zayıflatma amacını güden bu ülkeler bölgesel bir savaşa yol 
açabilir.

4.4.   Tahribatı Giderme Kapasitesi

Tablo 4.4: Afrika Boynuzunda Ekonomik Durum ve Nüfus Artışı. 63     

Afrika Boynuzu devletlerinin ekonomik durumu göz önüne alındığında 
Etiyopya ve Kenya’nın maddi imkanlarının arttığı gözlenirken Sudan’ın bölünmesi 
sonrası ekonomik kayıp yaşadığı ve neredeyse ekonomik büyüklüğünün yarısını 
kaybettiği değerlendirilebilir. Bu durumda savaş senaryosunda devletlerin 
ekonomik olarak tahribatı giderme yetenekleri sınırlı olduğu kanısına varılabilir. 
Nüfus artış hızlarının ortalama 2.18 olması savaş durumunda devletlerin insan 
kayıplarını giderme konusunda çatışmanın şiddetine göre 2 ila 5 yıla ihtiyaçları 
olduğunu göstermektedir. Maddi ve nüfus kaybının yanı sıra diğer kayıplar 
dikkate alındığı takdirde çatışma ülkeler için rasyonel bir eylem değildir.

5. DİĞER AKTÖRLER, ÇIKARLARI, ÖNCELİKLERİ VE KAPASİ-
TELERİ

Afrika Boynuzu ülkelerinin stratejik konumlarının yanı sıra ticaret yollarına 
yakınlığı nedeniyle küresel aktörlerin ilgisini çekmekte ve pek çok küresel aktör 
bölgede etkin olmaya çalışmaktadır.

5.1. Amerika Birleşik Devletleri

2001 saldırılarının ardından ABD, Afrika Boynuzu’nda Sonsuz Özgürlük 
Boynuzu Operasyonu’nu (Operation Enduring Freedom-Horn of Africa OEF-
HOA) hem terörizmle hem de korsanlığa karşı askeri bir görev olarak Ekim 2002’de 

63 World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.
CD?end=2019&locations=SD-ET-SO-DJ-ER-KE&start=2009 (Erişim Tarihi: 17.03.2021).



111

AFRİKA BOYNUZU BÖLGESEL GÜVENLİK VE TEHDİT ANALİZİ

3. BÖLÜM

başlatmıştır. Bu doğrultuda ABD, Afrika Boynuzu Birleşik Ortak Görev Gücü 
(The Combined Joint Task Force-Horn of Africa CJTF-HOA) ve Afrika Boynuzu 
Sonsuz Özgürlük Boynuzu Operasyonu (Operation Enduring Freedom-Horn of 
Africa OEF-HOA) ile aynı zamanda kurulmuştur. Afrika Boynuzu Birleşik Ortak 
Görev Gücü (The Combined Joint Task Force-Horn of Africa CJTF-HOA) resmi 
sorumluluk alanı Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Seyşeller, Somali ve Sudan’dan 
oluşmaktadır. Bu alanın dışında Komorlar, Liberya, Mauritius, Ruanda, Tanzanya 
ve Uganda’da da operasyonlar yürütmüştür. Şubat 2007’de ABD Başkanı George 
W. Bush, merkezi Almanya’nın Stuttgart kentinde bulunan Amerika Birleşik 
Devletleri Afrika Komutanlığı’nın (United States Africa Command-AFRICOM) 
kurulduğunu duyurmuştur. İlerleyen süreçte, 1 Ekim 2008’de ise Afrika Boynuzu 
Birleşik Ortak Görev Gücü’nün (The Combined Joint Task Force-Horn of Africa-
CJTF-HOA) sorumluluğu ABD Merkez Komutanlığı’ndan (United States Central 
Command) AFRİCOM’a devredilmiştir.64

5.1.1. Amerika Birleşik Devletleri ve Somali

Siad Barre hükümetinin 1991›de çökmesinden bu yana ülkede merkezi bir 
hükümet bulunmamaktadır. Somali›de merkezi hükümetin olmaması ülkenin 
farklı yerlerinde faaliyet gösteren birçok silahlı ve terörist grupların ortaya 
çıkmasına neden olmuştur.65 O zamandan itibaren başarısız devlet olan Somali, 
milis yapılar ve terör örgütü El Şebab güçleri ile kırılgan Geçiş Dönemi Federal 
Hükümeti (Transitional Federal Government TFG) arasındaki çatışmalar nedeniyle 
büyük ölçüde bölünmüş bir görünüm sergilemektedir. Vaşington yönetimi Geçiş 
Dönemi Federal Hükümeti’ne desteğini sürdürürken diğer taraftan kendi kendini 
ilan eden Somaliland Cumhuriyeti’ne Somali’ye yönelik “ikili yol” politikasının 
bir parçası olarak terör örgütü El-Şebab güçlerini ortadan kaldırmak için yardım 
sağlamaktadır.66 Diğer taraftan, ABD, 2006’dan beri Somali’deki askeri varlığını 
güçlendirmektedir. Bu bağlamda, 2015 yılında, Kismayo Havalimanı’ndaki 
bir üsten insansız hava araçları kullandığı ve terörle mücadele operasyonları 
yürüttüğü bildirmiştir. Ayrıca, Camp Baledogle ise Somali’nin özel kuvvetlerini 
(Danab) eğitmek için kullanılmakta olduğu belirtilmiştir.67

64  Neil Melvin, ‘’ The Foreıgn Mılıtary Presence In The Horn of Afrıca Regıon’’, SIPRI 
Background Paper, (2019): 20.

65  Tegegne Edemealem Mekuriyaw, ‘’ United States Policy towards Horn of Africa Since 
1991’’, International Journal of Political Science and Development, Vol. 4(4), (April 2016): 136.

66  Andrew Manners, ‘’ United States’ Foreign Policy in the Horn of Africa: A Profile’’,Independent 
Strategic Analysis Of Australia’s Global Interests, Future Directions International, (7 June 2012): 
.4-5

67  Neil Melvin.,a.g.m., 22-23.
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5.1.2. Amerika Birleşik Devletleri ve Etiyopya

Afrika’nın en büyük silahlı kuvvetlerinden biri olan Etiyopya diğer Afrika 
Boynuzu ülkeleri ile sınır komşusu olması ve 80 milyonluk nüfusu ile ABD için 
büyük önem taşımaktadır. ABD yönetimi Hıristiyan bir ülke olan Etiyopya’nın 
özellikle 11 Eylül sonrası kendi deyimiyle terörizme karşı savaş söylemi sonucu 
Somali ve bölgede faaliyet gösteren terör örgütü El Şebab’a karşı söylemleri 
nedeniyle önemi daha da artmıştır.68

Her ne kadar Vaşington yönetimi Etiyopya›daki insan hakları ihlallerini ve 
2005 ve 2010 seçimlerinin uygulanmasını reddediyor olsa da yine de iki ülke 
arasında özellikle güvenlik alanında güçlü ilişkiler mevcuttur. Amerika Birleşik 
Devletleri’nin ayrıca Etiyopya›da Arba Minch’te bir askeri üssü vardır. Bu 
bağlamda, ABD ülkeyi Afrika Boynuzu’nda terörle mücadele için bir partner 
olarak görmekte ve ülkeye iktisadi yardımlarda da bulunmaktadır. Örneğin, 
Ogaden bölgesi çeşitli afetler, kuraklık ve kıtlık riski ile karşı karşıya kalmış 
ve Vaşington yönetimi Ağustos 2007›den bu yana Ogaden’e yaklaşık 53 
milyon dolarlık acil yardım sağlamıştır. Ancak İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne 
göre ülkede, yardım parasının çoğu demokrasiyi aşındırmak ve mevcut rejimi 
güçlendirmek için kullanılmıştır. Diğer taraftan ABD, Etiyopya ile Eritre 
arasındaki 1998-2000 arasındaki sınır savaşını sona erdirmek için Cezayir 
Anlaşması’na aracılık etmiştir.69 

ABD yönetimi Etiyopya’da 2003 yılından bu yana, özellikle Afrika Boynuzu 
Sonsuz Özgürlük Operasyonu’nun (Operation Enduring Freedom-Horn of Africa 
OEF-HOA) bir parçası olarak bir dizi askeri tesisi kullanmıştır. ABD ordusu ayrıca 
Hurso Eğitim Akademisi›nde Etiyopya güçleri için askeri eğitim vermiştir.70

5.1.3. Amerika Birleşik Devletleri ve Cibuti

ABD’nin deniz keşif üssü haline gelen Camp Lemonnier’i Cibuti 2001 yılında 
ABD yönetime kiralamıştır.  ABD, 13 Mayıs 2003’te Afrika Boynuzu Birleşik 
Ortak Görev Gücü’nü (The Combined Joint Task Force – Horn of Africa CJTF-
HOA) Cibuti’ye taşımış ve ilerleyen dönemde Camp Lemonnier, ABD’nin 
Afrika’daki tek kalıcı askeri üssü haline gelmiştir71

68  Andrew Manners.,a.g.m., 2. 
69  Tegegne Edemealem Mekuriyaw.,a.g.m., 137.
70  Neil Melvin.,a.g.m., 21.
71  Neil Melvin.,a.g.m., 20-21.
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5.1.4. Amerika Birleşik Devletleri ve Eritre

ABD’nin Eritre ile ilişkileri, Vaşington yönetimin Etiyopya ile bağlarını 
güçlendirmesinden bu yana önemli ölçüde gerilmiştir. Diğer taraftan ise ABD’nin 
Asmara’yı Somali’deki terör örgütü El-Şebab’ı desteklemek ve hatta Etiyopya’da 
terör saldırıları planlamakla suçlanmaktadır. Ancak, Afewerki Hükümeti 
suçlamaları reddetmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda iki ülkenin ilişkileri kötü 
bir düzeyde seyrettiği görülmektedir. 72

5.2. Rusya

Yeltsin dönemi birçok araştırmacı tarafından Afrika’da uyguladığı politikalar 
nedeniyle kayıp yıllar olarak nitelendirilmektedir ancak Yeltsin’in son 
dönemlerinin 1996 Ocak’ından itibaren ilk önce Dışişleri Bakanı ve ardından 
Başbakan olarak göreve gelen Yevgeny Primakov ile dönüşümler başlamıştır. 
Bu bağlamda, Haziran 2000 tarihli “Rusya Federasyonu Dış Politika Konsepti” 
belgesi ile dış politikaya yönelik yeni yaklaşımın genellikle liderliğin Yeltsin’den 
Putin’e geçişinin bir sonucu olarak görüldüğünü ilan etmiştir. Öte yandan, 1998-
2000 Etiyopya-Eritre savaşı sırasında uçaklar ve roketler de dahil olmak üzere Rus 
silahlarının her iki tarafça da kullanıldığı bilinmektedir. Yeni yüzyılın başından 
itibaren Eritre, Etiyopya ve Kenya da dahil olmak üzere Afrika ülkelerinin liderleri 
ve dışişleri bakanları tarafından Rusya’ya birkaç resmi ziyaret gerçekleştirilmiş 
ve buna karşılık olarak Rus bakanlar da Afrika ülkelerini ziyaret etmiştir. Hatta, 
Putin, Rusya’nın Sahra Altı Afrika’yı ziyaret eden ilk Rus lideri olmuş ve 2006’da 
kıta ile ticari bağlarını genişletme niyetinin sinyalini vermiştir. Putin, 2007’de 
G-8 zirvesi ile Rusya’nın Afrika’ya ilgisini açıkça belli etmiş ve Afrika’nın 
enerji sorununun çözümünün kıtanın kalkınmasına yol açacağına işaret etmiştir. 
Ayrıca, Putin Afrika cumhurbaşkanlarına ve hükümetlerine “Afrikalılar Günü” 
kutlamaları için bir tebrik mesajı göndermiştir.73

5.2.1. Rusya ve Etiyopya-Eritre-Sudan 

Rusya’nın özellikle Eritre, Sudan ve Afrika Boynuzu’nun diğer aktörleriyle 
iyi ilişkilerinin geliştirmesi Vaşington-Moskova’nın Soğuk Savaş rekabetinde 
olduğu gibi kritik Kızıldeniz / Süveyş Kanalı bölgesinde jeopolitik etkiyi yeniden 
tesis etmek için bir meydan okuma olarak kabul edilebilir. Moskova’nın uzun 
vadeli dış politika hedefi Afrika’daki küresel güçlerin özellikle Amerika Birleşik 

72  Andrew Manners.,a.g.m., 7.
73  Mehmet Cem Oğultürk, ‘’ Russia’s Renewed Interests in the Horn of Africa As a Traditional 

and Rising Power’’, Rising Powers Quarterly Volume 2, Issue 1, (2017): 127-128.
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Devletleri ve Çin’in etkisine karşı koymayı amaçlayan çok kutuplu bir uluslararası 
sistemin oluşumudur. Diğer taraftan, Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’ndeki (United Nations Security Council UNSC) veto hakkı ile Afrika 
rejimleri için uluslararası ilişkilerde önemli bir güç kaynağıdır. Bu bağlamda, 
Rusya Afrika devletlerine yaptırım ve silah ambargosu uygulamasına karşı 
oyu ile gelecekteki potansiyel silah pazarlarına girmesini sağlamaktadır. Diğer 
taraftan silah satışlarını bir geçiş noktası olarak kullanan Moskova, Afrika’da 
siyasi, askeri ve ticari ilişkileri yeniden kurmakta aktif rol oynamaktadır. Afrika 
Boynuzu ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi Rusya için giderek önem kazanırken 
bölge ülkeleri arasında yaşanan sorunlar Rusya için hangi devletin öncelikli 
olduğu sorusunu ortaya çıkarmıştır. Eritre ve Sudan siyasi ve ekonomik bağları 
güçlendirmiş olsa da, Etiyopya ile ilişkileri geliştirmek özellikle Çin ile rekabette 
Afrika’nın geri kalanını kazanmak için çok önemlidir.74

5.2.2. Rusya ve Somali

Somali, Rusya’nın Afrika Boynuzu’nda eski nüfuzunu kazanması için 
jeopolitik konumu nedeniyle önemli bir diğer ülkedir. Somali uzun süreli 
istikrarsızlığı nedeniyle devleti yeniden inşa etmeye yardımcı olacak stratejik bir 
ortağa ihtiyaç duymaktadır. Bu çerçevede, 19 Nisan 2016’da Somali Başbakanı 
Omar Abdirashid Ali Sharmarke, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile 
ikili bir görüşme yapmıştır. Başbakan Sharmarke, Somali ordusunun Doğu 
Afrika merkezli El Kaide’ye bağlı bir terör örgütü El- Şebab ile mücadeledesini 
güçlendirmek ve ülke ekonomisini geliştirmek için Ruslardan yardım istemiştir. 
Görüşmede Lavrov, Rusya’nın Somali’nin düşman bölgedeki terörizmle 
savaşmasına yardımcı olmak için askeri işbirliğini düşünmeye hazır olduğunu 
belirtmiştir.75

5.3. Çin

Çin›in Afrika›ya olan ilgisi, 1949›dan sonra bölgesel bir güçten küresel bir güç 
olma sürecinde önemli ölçüde artmıştır. 1950›lerin sonlarında bağımsızlıklarını 
kazanan ülkeleri tanıyan Çin, etkisini tüm Afrika›ya yaymaya çalışmıştır. Bu, 
bağımsız Afrika hükümetlerinin bugüne kadar olumlu bir şekilde karşılanmıştır. 
Soğuk Savaş sırasında Çin, bağımsız Afrika›da nüfuz sahibi olmak için hem Batı 
hem de Sovyetler Birliği ile rekabet etti. 1970 yılına gelindiğinde Çin, bölgedeki 
tüm ülkelerle (Etiyopya, Kenya, Somali, Sudan) diplomatik ilişkiler kurmuştur. 

74  Mehmet Cem Oğultürk.,a.g.m., 130-131. 
75  Mehmet Cem Oğultürk.,a.g.m., 130-131.
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Günümüzde güvenlik koşullarının ikamet eden diplomatik personeli engellediği 
Somali hariç tüm bu ülkelerde Çin›in bir büyükelçiliği bulunmaktadır.76

Çin›in bu ilişkilerinin derinliği önemli ölçüde farklılık gösterse de, 1960›ların 
başından bu yana, tüm siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve eğitim alanlarını 
içermektedir. Soğuk Savaş›ın sona ermesinden bu yana Çin, bölgedeki ideolojik 
temelli yaklaşımdan uzaklaşarak doğal kaynaklara, ticari bağlara ve siyasi etkiye 
erişime odaklandı.77Bu, özellikle Çin ekonomik olarak güçlenmesi ve yeni 
pazarlara yönelmesini beraberinde getirmesiyle doğru orantılı gerçekleşmiştir.

Çin’in Afrika ile yoğun ilişkilerinin bir sonraki dönemi, Sovyetler Birliği’nin 
çöküşünün diğer dış aktörler için yer bıraktığı Soğuk Savaş’ın sonunu takip 
etmektedir. Soğuk Savaş›ın ardından Batı, büyük ölçüde liberal barış yaklaşımı 
ile Afrika›da alan kazanmaya çalışsa da, Batı ile ittifakı eleştiren Afrika 
rejimleri diğer devletlere yaklaşmaya başladı. Bu durum, Çin›in hızlı ekonomik 
yükselişi ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma için kaynak sağlama ihtiyacı ile 
perçinlenerek Çin daha sonra enerji ve hammadde kaynaklarını çeşitlendirmek ve 
pazar oluşturmak için Afrika›ya yönelmesini beraberinde getirmiştir. Bu durum, 
1990›lardan beri çok sayıda yeni stratejik ortaklık ile sonuçlanmıştır.78

Çin, Afrika Boynuzundaki beş ülkenin tümü ile başarılı bir şekilde iyi ilişkiler 
sürdürmüştür. Pekin milyonlarca dolarlık yardım ve kredi sağladı, altyapı 
projeleri inşa etti, tercihli ticaret anlaşmalarını genişletti, askeri teçhizat sattı ve 
bölge ülkelerine BM›de ve diğer uluslararası forumlarda siyasi destek sundu. 
Çin, uzun yıllar bölgeye sağlık ekipleri gönderdi ve Afrikalıların Çin›de eğitim 
görmeleri için burslar sağlayarak geleceğin liderleriyle ilişkileri geliştirmek için 
çaba sarf etmiştir.79

Genel olarak Çin, Afrika’daki çabalarını başlangıçta “tek Çin politikası” için 
destek bulmak iken doğal kaynaklara, özellikle petrole, aynı zamanda gaz, bakır, 
demir, balık, kereste vb. ulaşmak istemesi, hızla büyüyen ekonomisine yeni bir 
pazarda mal ve hizmetlere ulaşmak olduğunu söyleyebiliriz.

Çin, Çin-Afrika İşbirliği Forumu aracılığıyla Boynuz ve Afrika›nın geri 
kalanıyla işbirliğini resmileştirdi. 2000 yılında Pekin›de oluşturulan ikinci 

76  David H. Shinn, “China’s Approach To East, North And The Horn Of Africa.” Testimony 
Before The Us Economic And Security Review Commission, Hearing On “China’s Global Influence: 
Objectives And Strategies,” July 21 (2005): 1.

77  David H. Shinn, a.g.m., 1.
78  Ylönen, Aleksi. “The Dragon And The Horn: Reflections On China–Africa Strategic 

Relations.” Insight On Africa 12, No. 2 (2020): 145.
79  David H. Shinn, a.g.m., 6.
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bakanlar toplantısı 2003 yılında Addis Ababa’da gerçekleşti.80 Kıtada özellikle 
2010›larda artan ekonomik iş birliklerine ek olarak kritik altyapının inşası ve 
kontrolünün oluşturulmasını sağlayan fiziksel bir mevcudiyet oluşturarak 
güvence altına almayı amaçladı.81 Bu doğrultuda Cibuti’de askeri üs kurmuştur. 
Bununla birlikte, 2013 yılında Kuşak ve Yol Girişimi’ni duyurulması ve Afrika 
Boynuzu’nda fiziksel ve daha kalıcı bir varlık oluşturma çabalarının artmasıyla 
birlikte, Çin bölgeye eşi benzeri görülmemiş bir şekilde odaklanmıştır. Çin, 
Afrika Boynuzu’ndaki rolünü, devletlerin iç işlerine müdahale etmeyen tarafsız 
bir ekonomik ortak olarak sunmaya devam etse de ortak ülkelerdeki Çin etkisi, 
basit ekonomik işbirliğinin çok ötesine geçiyor.82

5.3.1. Çin ve Somali

Somali ve Çin, 1960 yılında ilk diplomatik ilişkilerini kurduktan beri yakın 
bağlarını sürdürmüşlerdir. Somali, 1970’lerin başlarında Çin’in BM’de temsil 
edilmesini aktif olarak desteklemiştir. Somali 1991’de başarısız bir devlet haline 
geldiğinden beri Çin, Somali’nin geleceğiyle ilgili BM tartışmalarında aktif rol 
oynamıştır.

 Mogadişu’daki Çin büyükelçiliği, diğer birçok büyükelçilikle birlikte 1991’de 
güvenlik nedeniyle kapatıldı, ancak Çin diplomatik ilişkilerini sürdürmeye devam 
ediyor. Somali’de Çin, ulusal tiyatro, Hargeisa su kaynağı, sigara fabrikası, ulusal 
stadyum, hastane, yollar, çiftlikler ve bir elektrik santrali gibi önemli tesisler inşa 
etti. İki ülke, bir dizi ekonomik ve ticari anlaşma imzalanmış, sağlık ekipleri, 
askeri değişimler ve askeri yardım da ilişkinin önemli bir parçasıydı.83 Çin, 
ayrıca Somali ve Kenya arasında bulunan sorun için uzlaşma zemini oluşturmaya 
çalışmış ve çabaları finanse etmiştir. Somali barış sürecinin diğer girişimler 
gibi BM, Avrupa Birliği’ni desteklemiş, Somali›de olası bir BM barışı koruma 
operasyonuna yardım etme konusundaki desteği ve istekliliğini belirtmiştir.84

5.3.2. Çin ve Etiyopya 

Etiyopya, kısmen ABD’nin baskısı nedeniyle 1970 yılına kadar Çin ile ilişki 
kuramadı. İmparator Haile Selassie ertesi yıl Pekin’i ziyaret etse de  ilişkiler 
hemen kurulmadı. 1974’te Haile Selassie’nin devrilmesinden sonra Çin, yeni 
askeri rejimi ile bağlantılar kurdu. Çin, Etiyopya - Somali Savaşında silah desteği 

80  David H. Shinn, a.g.m., 7.
81  Aleksi Ylönen, a.g.m., 145.
82  Aleksi Ylönen, a.g.m., 145.
83  David H. Shinn, a.g.m., 11.
84  David H. Shinn, a.g.m., 11.
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sundu. Çin ayrıca Etiyopya’dan bağımsızlık isteyen Eritre Kurtuluş Cephesi’ne de 
yardım sağladı. Etiyopya’nın askeri hükümetinin 1991’de devrilmesinden sonra 
ilişkiler iyileşmeye başladı.   Çin, 1998-2000 yıllarında Eritre ile yaşadığı ihtilaf 
sırasında Etiyopya’nın önemli bir askeri teçhizat tedarikçisiydi. Bu işbirliği, ilgili 
savunma bakanlarının ara sıra ziyaretleri de dahil olmak üzere devam etmiştir.85 
Çin, her ne kadar ticari anlaşmalar ile ilerlese de, artan sayıda yardım projesi 
gerçekleştirmiştir. Yol ve köprü inşaatı, enerji ve su temini projeleri, sulama 
ve konutlara odaklanırlar. Etiyopya’daki en büyük Çin projesi, Tekeze Nehri 
üzerinde 300 milyon dolarlık hidroelektrik barajı ve elektrik santrali inşaatı 
olarak kayıtlara geçmiştir.86

5.3.3. Çin ve Eritre

Çin, 1993 yılında bağımsızlığını kazanan Eritre ile ilişkiler kurdu. İlişkiler 
iyi başlamasına rağmen, 1998›de Eritre ve Etiyopya arasında çıkan çatışmanın 
ardından karmaşık bir hal aldı. Çin, çatışma sırasında her iki ülkeye de büyük 
miktarlarda askeri teçhizat satması ilişkileri germiştir. Bu, Çin›in Eritre ile 
bağlarını önemli ölçüde sınırlamıştır. 

Ticaret çok küçük ve neredeyse tamamen Çin’in Eritre’ye yaptığı ihracattan 
oluşuyor. İki ülke bir kültür anlaşması imzaladı ve Çin, Eritreli sporculara eğitim 
verdi. Çin bazı acil yardım önerdi, başkentte bir hastane inşa etti ve periyodik 
olarak Eritre’ye sağlık ekipleri gönderiyor. Üst düzey askeri değişimler devam 
ediyor; Çin, mayın tespiti ve temizliğine yardımcı oldu. Şubat 2005’te Pekin’e 
yaptığı ziyarette, Cumhurbaşkanı Asaias Eritre’nin Çin’in Tayvan politikasına 
ve insan hakları konusundaki tutumuna verdiği desteği tekrarlamıştır. İsaias, 
Çin’in Afrika’ya yaptığı yardıma övgüde bulundu ve bunun samimi olduğunu ve 
siyasi şartların olmadığını söyledi. Eritre’nin Çin’den ulaşım, altyapı inşaatına 
katılımını artırmasını ve madencilik, balıkçılık, telekomünikasyon ve teknoloji 
alanlarında işbirliğini genişletmesini beklediğini de sözlerine ekledi.87

5.3.4. Çin ve Cibuti

Cibuti ve Çin arasında 1979 yılında ilk ilişkiler kurdu. Cibuti’nin cumhurbaşkanı 
Çin’i dört kez ziyaret etmesi ilişkilere verilen önemi vurgulamaktadır. Cibuti ve 
Çin’in ekonomik ve teknik işbirliği konusunda bir anlaşması var ve Çin Halk 
Sarayı’nı, stadyumu, ayakta tedavi kliniğini, konut projelerini ve Dışişleri 

85  David H. Shinn, a.g.m., 9
86  David H. Shinn, a.g.m., 9.
87  David H. Shinn, a.g.m., 10.
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Bakanlığı binası gibi önemli yerleri inşa etmiştir. 88 Çin, Cibuti’deki askerî 
üssünü 1 Ağustos 2017’de faaliyete geçirdi. Burada konuşlandırdığı donanması 
vasıtasıyla da Aden Körfezi ve Somali açıklarında devriye, koruma, insanî 
yardım, ortak eğitim ve tatbikat faaliyetleri düzenlemeyi planlamaktadır.89  

5.3.5. Çin ve Sudan

Çin 1959›da Sudan ile ilişkiler kurdu, ancak Sudan’daki Sovyet yanlısı 
Komünist parti ve Çin-Sovyet rekabeti ilk yıllarda ilişkilerin gelişmesini engelledi. 
Sudan Komünist partisi 1971›de Nimeiri hükümetine karşı başarısız bir darbe 
girişimine karıştığında, Çin askeri teçhizat tedarik etme ve silahlı kuvvetleri 
eğitme teklifinde bulunarak avantaj sağladı. O zamandan beri Çin, çeşitli Sudan 
hükümetlerine önemli bir silah tedarikçisi oldu. Çin›den Sudan›a yapılan silah 
teslimatları arasında mühimmat, hafif silahlar, çekili obüsler, uçaksavar silahları, 
anti-personel ve tanksavar mayınları, tanklar, helikopterler ve savaş uçakları 
bulunuyor. Çin, Sudan›da biri T-55 tanklarının montajı için olmak üzere üç silah 
fabrikasının kurulmasına yardım etti. 1990›ların ortalarından beri, silah arzı Çin›e 
petrol tedariki ile bağlantılı hale geldi.90  

Sudan için Çin önemli bir ekonomik ortaktır.1996 yılında Çin Ulusal Petrol 
Şirketi (CNPC), Sudan’ın Heglig ve Unity sahalarındaki petrol üretimini 
geliştirmek için bir konsorsiyumuna dahil oldu. 1998’de CNPC’nin inşaat kolu, 
bu petrol sahalarından Kızıldeniz’e 930 mil uzunluğunda bir boru hattının inşasına 
katıldı. Petrol sektörü dışındaki ekonomik işbirliği, Harbin Power of China’nın 
yedi elektrik trafo merkezi ve 1.000 mil iletim hattı inşa etmek için yaptığı 400 
milyon dolarlık bir projeyi içeriyor. Çin, Nil’in ikinci katarakttaki Kajbar barajının 
inşası için finansmanın yüzde 75’ini (200 milyon $) sağladı ve Çinli şirketler, 
barajla bağlantılı projeleri inşa eden bir konsorsiyuma dahil olmuşlardır. Sudan, 
Nil’den Port Sudan’a su aktaracak 345 milyon dolarlık bir boru hattı inşa etmek 
ve Alfashir kasabası için 325 milyon dolarlık bir su sistemini finanse etmek için 
Çin ile anlaşmalar imzalamıştır. 91

Siyasi işbirliği de Sudan-Çin ilişkilerinin önemli bir parçasıdır. Sudan, Çin’i 
tek Çin politikası ve insan hakları konusundaki yaklaşımını güçlü bir şekilde 
desteklemektedir. Buna karşılık Çin, Batı’nın Sudan’ın Darfur’daki eylemlerine 
yönelik eleştirilerini azalmasını ve eyleme dönüşmesini engellemektedir. Çin, 

88  David H. Shinn, a.g.m., 10.
89 Tuğrul Oğuzhan Yılmaz, “Cibuti’de Üs Savaşları” Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.tr/tr/

analiz/cibuti-de-us-savaslari/1856262 [Erişim Tarihi: 15.03.2021].
90  David H. Shinn, a.g.m., 7-8.
91  David H. Shinn, a.g.m., 7-8.
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Sudan’a yönelik BM yaptırımlarını durdurmayı başaramamasına rağmen, ABD 
tarafından hazırlanan kararları, BM Güvenlik Konseyi’nde oylamaya geldiğinde 
çekimser kalmaktadır. BM Güvenlik Konseyi, Darfur’daki durumu Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’ne (ICC) taşımayı önerdiğinde, Çin ABD, Brezilya ve Cezayir 
ile çekimser kaldı. Çin’e uluslararası platformlarda Sudan’a verdiği destek ve 
ortak çıkarları için ikili ilişkileri geliştirdiğini söyleyebiliriz.92

6. RASYONEL DAVRANIŞ SEÇENEKLERİ
Tablo 6.1: Sudan-Etiyopya Savaş Senaryosuna göre Rasyonel Davranış Seçenekleri.

Bölgedeki 
Aktörler

Rakip Seçenekler

Etiyopya Sudan Sınır sorununu diplomatik olarak çözülmesini 
sağlamak

Sudan Etiyopya Tigray’a destek vermek

Etiyopya’yı zayıflatmak

Somali Etiyopya Sudan ve Tigray’ı desteklemek

Kenya Somali Etiyopya’yı desteklemek

Cibuti ve Eritre  - Tarafsız kalmak

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere Etiyopya ve Sudan arasında olası bir sınır 
savaşı yaşanırsa Etiyopya’nın izleyeceği en akılcı yol sınır sorunun kendisini için 
tahribatını azaltmak amacıyla diplomatik kaynakları kullanması öngörülebilir. 
Sorunun diğer muhatabı olan Sudan ise kendi çıkarları doğrultusunda Etiyopya’yı 
zayıflatmak ve yenmek amacıyla Tigray’ı destekleyeceği ileri sürülebilir. Bölgenin 
diğer aktörleri olan Somali ise tarihsel süreçten itibaren sorunlar yaşadığı 
Etiyopya’ya karşı Sudan’ın yanında yer alacağı ve Etiyopya’yı zayıflatmak 
amacında stratejiler geliştireceği ileri sürülebilir. Kenya ise bölgede çıkarlarının 
çatıştığı Somali’ye karşı ve bölgenin dinamikleri kendi çıkarları doğrultusunda 
kullanmak için Etiyopya’yı destekleyeceği düşünülebilir. Diğer taraftan, Cibuti 
ve Erite mevcut sorun karşısında tarafsız kalmasının bölge genelindeki çıkarları 
doğrultusunda en doğru seçenek olduğu düşünülebilir.

92  David H. Shinn, a.g.m., 7-8.



120

GÜVENLİK TEORİLERİ VE

BÖLGESEL TEHDİT ANALİZİ

7. SONUÇ
Afrika Boynuzu jeopolitik ve jeostratejik konumu, sahip olduğu enerji 

kaynakları nedeniyle geçmişten günümüze siyasi, iktisadi ve sosyo-politik 
olarak dünyanın en kaotik bölgelerinden biridir. Uluslararası ticaret için önemli 
yollar olan Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ne kıyısı olması sebebiyle geçmişten 
itibaren küresel başat aktörlerin güç mücadelesine sahne olmuştur. Avrupalı 
devletlerinin sömürgecilik faaliyetleri Afrika Boynuzu ülkeleri üzerinde yarattığı 
tahribat nedeniyle ülkeler de hala siyasal, iktisadi ve sosyo-kültürel istikrar 
sağlanamamıştır.

Afrika Boynuzu ülkeleri 1960’lı yıllar ile başlayan bağımsızlık süreci ile 
beraber Avrupalı emperyalist devletler fiilen ülkeden çıksa da Afrika ülkelerinde 
çeşitli sorunları miras bırakmışlardır. Bu nedenle, Afrika Boynuzu ülkeleri 
bağımsızlıklarını kazandıktan sonraki süreçte iç sistemlerinde askeri, iktisadi ve 
siyasi olarak tam anlamıyla istikrarı sağlayamamışlardır.  Diğer taraftan, devlet 
kurma sürecini başarı ile tamamlayamayan bölge ülkeleri komşuları ile çeşitli 
sorunlarında vuku bulması bölgedeki istikrarsızlığı arttırmıştır. Diğer taraftan 
bölgedeki terörizm, sınır anlaşmazlıkları, deniz haydutluğu gibi sorunlar bölge 
ülkelerini zayıflatmakta ve dış müdahalelere açık hale getirmektedir. Ayrıca bölge 
ülkelerinin sahip olduğu enerji kaynakları ve stratejik konumları nedeniyle ABD, 
Rusya ve Çin gibi küresel aktörler bölge ile ilgili kendi çıkarları doğrultusunda 
çeşitli stratejiler geliştirmekte ve bölgedeki sorunların derinleşmesine yol 
açmaktadır.
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DOĞU AKDENİZ VE LEVANT BÖLGESEL GÜVENLİK 
VE TEHDİT ANALİZİ

Serhat GÜZEL1, Mertcan KÜÇÜK2

1. GİRİŞ
Doğu Akdeniz jeostratejik olarak çok önemli bir pozisyonda yer almaktadır. 

Doğu Akdeniz ve Levant genel olarak ele alındığında Tunus’ta bulunan Bon 
Burnu ve İtalya sınırların içerisinde bulunan Sicilya Adası’nın batısında bulunan 
uzantı olan Lilibeo Burnu arasında çizilecek bir hattın doğu kısmında kalan bölge 
olarak ifade edilmesi gerektiğine dair bir uzlaşı bulunmaktadır. Bu tanımlama 
ile Doğu Akdeniz; Yunanistan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Mısır, Libya ve Tunus 
kıyıları ile çevrilidir.3

Osmanlı döneminde tek çatı altında yönetilen Doğu Akdeniz ülkeleri, Osmanlı 
Devleti’nin dağılma süreci ve Birinci Dünya Savaşı sonrası bağımsızlıklarını elde 
etseler de refaha ulaşamamıştır. İsrail’in kuruluşu Arap-İsrail-Filistin düşmanlığını 
başlatarak çatışma ve savaş bölgenin doğasına işlemiştir. 2010’da başlayan 
Arap Baharı bölgedeki yönetimleri zayıflamış ve mülteci hareketliliğine neden 
olmuştur. Ayrıca teknolojideki ilerleme, açık deniz doğal gazının keşfedilmesini 
ve çıkarılmasını kolaylaştırması bölgede yeni sorunların oluşmasına zemin 
hazırlamıştır. Deniz tabanlarındaki doğal kaynakları kullanımı, Doğu Akdeniz’i 
çevreleyen devletler, birbirine denk gelen ulusal münhasır ekonomik bölgeler 
(MEB’ler) ilan etmesine yol açmıştır. Bununla birlikte, Doğu Akdeniz’deki 
gelişmeler, donanma yarışları, gaz kaynakları bulma ve çıkarma çabalarının 
artması ve MEB’leri güvence altına almak için askeri eylemler gibi çoğunlukla 
tek taraflı eylemleri beraberinde getirmiştir. 

Bu süreçte Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarından yeni politikalar üreten 
Yunanistan, Mısır, İsrail, Lübnan, Kıbrıs gibi devletler iş birliği fırsatlarını 
değerlendirmiş Türkiye ise oluşturulan Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na dahil 

1  Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), 
Güvenlik Araştırmaları Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, serhatguzel001@gmail.com, 
ORCID:0000-0001-6569-9041.

2  Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), 
Güvenlik Araştırmaları Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, mertcankucuk133@gmail.com, 
ORCID:0000-0002-2103-5830.

3  Cihat Yaycı, “Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve Türkiye” 
Bilge Strateji, Cilt 4, Sayı 6, Bahar, (2012). 
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olmamıştır. Böyle bir dinamikte denizdeki devlet çıkarlarını ve bölgenin genel 
deniz güvenliği tartışmalı ve tehlikeli hale gelmiştir.

Çalışma, Doğu Akdeniz ve Levant’ta bölgesel güvenlik ve tehdit analizi 
kapsamında sorunları irdeledikten sonra enerji kaynakları üzerinden ortaya 
çıkan ittifaklaşma, işbirliği ile sınır anlaşmazlıklarını bölgesel güvenlik 
kompleksi kapsamında değerlendirmeye odaklanacaktır. Bu kapsamda bölgenin 
güvenlikleştirilmesi sektörel güvenlik çerçevesinde oluşturulan politikaların 
tartışılması amaçlanmaktadır. Makale bu amaca ulaşmak için nitel araştırma 
yöntemi benimseyerek tanımlayıcı bir yaklaşım kullanmaktadır. Konuyla ilgili 
çalışmalar yapılırken literatür analizi tekniği kullanılmıştır. Bu maksatla öncelikle 
konuyla ilgili akademik kitaplar, akademik tezler, çeşitli düşünce kuruluşu 
dergileri, çok sayıda makale, araştırma, haber, resmi ve özel internet kaynakları 
kullanılmıştır. 

Çalışmanın mantıklı ve makul bir sıra takip edebilmesi için, kuramsal teori ile 
açıklanan teorik bilgilerin kavramsal çerçevede çalışma içinde yerini bulmasına 
imkân verecek şekilde bir düzenleme hedeflenmiştir. Bu hedefe varmak için, 
2.Bölümde Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve, 3.Bölümde Tarihsel Arka Plan, 
4.Bölümde Tehdit Analizi, 5.Bölümde Diğer Aktörler, Çıkarları, Öncelikleri ve 
Kapasiteleri 6.Bölümde Rasyonel Davranış Seçenekleri incelenecek, 7.Bölüm 
olan Sonuç kısmında yapılacak değerlendirme ile çalışma nihayete kavuşacaktır.

2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Devletlerin coğrafi, ekonomik, sosyolojik ve kültürel açıdan önemli ve 

ayırt edilebilir bir şekilde birbirine benzeyen özellikler taşıması nedeniyle 
bölgeselleşme çalışmaları artmıştır. Devletler kümesi ya da bölgesel güvenlik 
kompleksi olarak adlandırılan bu gruplaşma, bir coğrafi bölgeden kaynaklanan 
güvenlik probleminin diğer devletleri etkilediği vurgulanmaktadır.4 Böyle 
bir durumda, benzer coğrafi yakınlıklara sahip devletlerin güvenlik açısından 
ilişkilileri çeşitli akademisyenler tarafından ele alınmıştır.

İlk olarak 1983›te yayımlanan Barry Buzan’ın öncü çalışması People, State 
and Fear; bölgesel güvenlik kavramına ilişkin yol gösterici fikirlerin oluşması 
adına önemli bir adım oldu. Buzan’ın Bölgesel Güvenlik Kompleksi (BGK) temel 
varsayımı, kompleksler içindeki devletlerin arasında güvenlik bağımlılığının 
kompleks dışındaki devletlerden daha yoğun olduğudur. Bu bağlamda, güvenlik 
kompleksleri, devletler arası güvenlik ilişkilerinin göreceli yoğunluğu ile ilgilidir. 

4  Aviad Rubin and Ehud Eiran. “Regional Maritime Security in the Eastern Mediterranean: 
Expectations and Reality.” International Affairs 95, no. 5 (2019): 982.
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Kompleksin yapısı, o kompleksin içindeki devletler tarafından, birbirleriyle ilgili 
güvenlik algıları ve etkileşimleriyle oluşturulmaktadır.5 Bu ilişkilerde kompleksin 
birimleri arasındaki farklılaşma ile birimler arasında düşmanlık ve dostluk 
şekilleri ve bunun sonucunda güç dağılımıyla şekillenen bölgesel örüntülere yol 
açmaktadır. 

Teorik zeminde BGK’lerin oluşumu, bir yandan anarşik yapı ve onun güç 
dengesi sonuçları arasındaki etkileşimden, diğer yandan da yerel coğrafi 
yakınlığın baskılarından kaynaklanmaktadır.6 Buzan’ın kuramsal çerçevesi, hem 
farklı çatışma türlerinin nasıl oluştuğunu ve yayıldığına bir yanıt oluştururken 
hem de bu farklı birimler arasındaki etkileşimde anlamlı öngörülere ulaşılmasını 
sağlamaktadır. Bir kompleksteki birimler arasındaki dostluk ve düşmanlık 
ilişkilerine yoğunlaşarak Kopenhag Okulu’nun inşacı bakış açısını kullanan 
Buzan ve arkadaşları, birimler arası güç dağılımını da dikkate alarak neo-realist 
anlayıştan da yararlanılan analiz çerçevesi oluşturmuştur.7

Çatışmayı veya işbirliğini tetikleyen belirli sorun alanlarının yanı sıra tarihsel 
nefretler ve dostluklar; tehdit veya işbirliği yapılarının oluşumunda rol oynar. 
Bu dostluk ve düşmanlık kalıpları tarih, kültür, din ve coğrafya gibi çeşitli arka 
plan faktörlerinden etkilenmektedir.8 BGK’nın aktörlerin güvenlik eylemlerine 
ve endişelerindeki ilişkilere dayanmasının bir sonucu olarak kompleksler, 
güvenlikleştirme dinamiklerini içermelidir. Genellikle bu, bölgedeki aktörlerin 
birbirlerini güvenlik sorunu olarak görmesi devletlere yönelik söylem ve 
politikaların inşa edilmesine yol açmaktadır. 9 Devletlerin güvenlikleştirme 
sürecinde rekabet ya da işbirliği boyutu güvenlik etkileşimlerini askeri, politik, 
ekonomik, çevresel ve toplumsal sektörlerde görünür hale gelmektedir.

BGK’nın bir diğer teorik zeminin oluşturan neo-realizm, devlet ve sistem olmak 
üzere iki seviyeli bir analiz çerçevesi öngörerek sistemin yapısını ve işleyişini 
açıklamayı amaçlarken, bölgeselci yaklaşım ile coğrafya ve devletlerarası 
etkileşimin rolünü üzerinden okuma yapmaktadır. Bu noktada Bölgesel Güvenlik 
Kompleksi, hem neo-realist hem de bölgeselci güvenlik yaklaşımlarını kapsayan 

5  Osman Gökhan Yandaş, “Emerging Regional Security Complex in Central Asia: Shanghai 
Cooperation Organization (SCO) and Challenges of The Post 9/11 World”, Middle East Technical 
Unıversity, Tez Danışmanı: Oktay Tanrısever, June (2005):16.

6  Barry Buzan and Ole Waever. Regions and Powers: the Structure of International Security. 
(Cambridge University Press, 2003): 45-46.

7  Neslihan Yavuz ve Barış Özdal. “Turkey’s Role Within Regional Security Complex Theory: 
A Contextual Analysis On Turkish Foreign Policy After September 11, 2001 Terrorist Attacks.” 
Barış Araştırmaları Ve Çatışma Çözümleri Dergisi 8, No. 2 (2021): 4.

8  Barry Buzan and Ole Waever , a.g.e., 50.
9  Barry Buzan and Ole Waever , a.g.e., 56.



132

GÜVENLİK TEORİLERİ VE

BÖLGESEL TEHDİT ANALİZİ

ve tamamlayan bir uygulama alanı sunmaktadır.10 Güvenliğin etkileşimine 
yapılan vurgu, güvenlik ikilemleri, güç dengeleri, silahlanma yarışları gibi 
ilişkisel dinamikleri vurgulayan Herz, Wolfers ve Jervis’in kaleme aldığı güvenlik 
literatürü uyumludur.11

BGK, bölgesel güvenliğe ilişkin vaka çalışmaları için bir çerçeve işlevi 
görmektir. Teori, dört analiz düzeyinde neye bakılacağını ve bunların nasıl 
birbiriyle ilişkilendirileceğini açıkça belirtmektedir. Güvenlik kompleksleri, 
birim – bölge – bölgeler arası ve küresel boyutta dört ana tehdit türüne ve 
bunların etkileşimi ile meydana gelmektedir. Bunlar; büyük güçler arasındaki 
güç rekabeti, komşu devletler arasında ortaya çıkan kalıcı çatışmalar; genellikle 
iç siyasetin neden olduğu olan devlet içi çatışmalar ve devlet kırılganlığı, 
demografik bozulmalar, çevresel bozulma ve kaynak kıtlığı gibi ulus ötesi 
tehditlerden kaynaklanan çatışmalardır.12

Birlikte ele alındığında, bu dört seviye güvenlik kompleksini oluşturmaktadır. 
Buzan, dünya üzerinde bir çok üst kompleksin bulunduğunu belirtse de alt 
komplekslerin, esasen BGK’lerle aynı tanıma sahip olduğu ve aralarındaki fark, 
bir alt kompleksin daha büyük bir kompleksi sıkı bir şekilde gömülü olmasıdır.13 
Alt kompleksler, yine de BGK’lerini bütün olarak tanımlayan daha geniş bir 
modele yakalanmış olan kendine özgü güvenlik bağımlılığı modellerini temsil 
eder. Doğu Akdeniz’de Avrupa ve Ortadoğu BGK’leri arasında alt sistem olarak 
ortaya çıkmaktadır. Doğu Akdeniz ve Levant güvenlik kompleksi için her ne 
kadar bütüncül bir yaklaşım söz konusu olmasa da güvenlik algılamalarının 
değerlendirilmesi açısından bölgeselleşme, neo-realizm ve inşacı yaklaşımın 
sunduğu analiz çerçevesi bölgenin anlaşılması açısından önemli tespitlere 
ulaşmamızı sağlamaktadır.

3. TARİHSEL ARKA PLAN
Tarih boyunca merkezi bir konumda bulunan Akdeniz, çeşitli uygarlıkların 

(Osmanlı- Roam-Bizans İmparatorlukları) hedefinde olmuş ve Akdeniz’e hâkim 
olmanın getirdiği görece üstünlüğün farkında olmuşlardır. Akdeniz bölgesinde 
kurulması istenen hâkimiyet sadece ekonomik ve askeri açıdan değil kültürel 
açıdan da önemli bir konum elde etmiştir. Bundan dolayı Akdeniz’de istediği 
yönetim gücünü elde edemeyen imparatorluklar güçlerini kalıcı şekilde gösterme 

10  Neslihan Yavuz ve Barış Özdal, a.g.m, 4.
11  Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap De Wilde. Security: A New Framework for Analysis. 

(Lynne Rienner Publishers, 1998): 11.
12  Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap De Wilde., a.g..e., 51.
13  Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap De Wilde., a.g..e., 52.
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şansı bulamamıştır. Tarihi süreç içerisinde yaşadıkları çağda ciddi ilerleme 
gösteren Mısır, Hitit, Helen, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi toplumlar 
Akdeniz’de hüküm sürmüşlerdir.

Yeniçağ başladığı dönemlerde Osman İmparatorluğu Akdeniz’deki 
üstünlüğünü kalıcı hale getirmeye çalışmıştır. Bundan dolayı 16. yüzyılda 
Akdeniz Osmanlı İmparatorluğunun iç denizi halini almıştır. Denizlerde elde 
edilen bu üstünlük sayesinde Rodos, Kıbrıs ve Girit gibi önemli adalar Osmanlı 
yönetimi altına girmiştir. Akdeniz bölgesindeki bu önemli adaların hâkimiyet 
altına alınması söz konusu adalara Anadolu’dan Türk ve Müslüman insanların 
sevk ve iskânıyla kültürel bir etkinlik oluşturulmaya çalışılmıştır. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun bölgedeki üstünlüğünün artması Akdeniz’deki korsanlık 
ve kaçakçılık yapan denizcilerin sayılarının azalmasına ve güvenli bir ortam 
yaratılmasına sebebiyet vermiştir.  Aynı dönemlerde İspanyol ve Portekizli 
denizcilerin Atlas Okyanusu’na açılarak yeni ticaret yollarına yönelmeleri 
ile Akdeniz’e ithaf edilen önem azalmaya başlamıştır. Bu bağlamda Osmanlı 
İmparatorluğu hâkimiyetinde bulunan Akdeniz’in ticari olarak eski deniz trafiğini 
elinde bulunduramaması finansal açıdan Osmanlı’yı olumsuz etkilemiştir. 
Bu gelişmelerden sonra Osmanlı Avrupa’daki denizci devletlerin Akdeniz’i 
kullanmasını teşvik etmek maksadıyla bazı ayrıcalıklar verip Akdeniz’deki ticari 
trafiği artırmak istemiştir. Osmanlı İmparatorluğu tarafından uygulamaya konan 
bu girişimler Avrupalı devletler tarafından cevap bulmuş ancak istenilen etkiyi 
gösterememiştir.

18. Yüzyılda Rusya’nın Akdeniz’de hâkimiyet elde etme teşebbüsleri stratejik 
olarak Akdeniz’in önemini biraz daha arttırmıştır. Rusya’nın yayılmacı politikaları 
İngiltere ve Fransa’nın Akdeniz’deki siyasetlerini yenilemelerine sebep olmuştur. 
Bu gelişmeler ile Fransa ve İngiltere’nin Akdeniz’deki etkinlikleri ve söz sahibi 
olmak istemeleri biraz daha kendisini göstermeye başlamıştır. 

19. Yüzyılda yaşanan dört olay Akdeniz’deki durumların tamamıyla 
değişmesine yol açmıştır. Bu olaylardan ilki buhar gücünün keşfedilmesi ile 
denizlerde ağır tonajlı gemilerin kullanılması sayesinde sevkiyat konusunda 
ciddi atılımlar kaydedilmesidir. İkinci olay ise 1869 yılında Süveyş Kanalı’nın 
aktif hale gelerek Kızıl Deniz ve Akdeniz’in birbirine bağlanmasıdır. Üçüncü 
ve dördüncü olaylar ise 1881 yılında Fransa’nın Tunus üzerinde, 1882 yılında 
İngiltere’nin ise Mısır üzerinde sömürge faaliyetlerine başlamasıdır. Yaşanan bu 
gelişmeler Akdeniz’in tekrar önem kazanmasını sağlamıştır. Akdeniz’deki ticari 
faaliyetlerin artmasıyla beraber limanların teknik özelliklerinin artması ve ihtiyaç 
dâhilinde donanımsal olarak hazır bir duruma getirilmesi gerekmiştir. 
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Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki savaşların fazlalığı bu çağa 
damga vurması ile 1878 yılında imzalanan ancak yürürlüğe girmeyen Ayastefanos 
Antlaşması sonrasında Rusya’nın Akdeniz politikalarında Fransa ve İngiltere’nin 
yönlendirmesi ile hareket ettiği görülmektedir. Ancak 20.yy’ın başında meydana 
gelen Balkanlar bölgesindeki kriz Akdeniz’in tekrar yeniden düşünülmesine 
neden olmuştur. 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı 
Asya sınırlarına çekilmiş bir haldeydi. Osmanlı İmparatorluğunun yanında savaşa 
girdiği Avusturya-Macaristan ve Alman İmparatorluklarının güçlü bir donanmaya 
sahip olmadıklarından Akdeniz’de ciddi bir karşı koyma olamamıştır. 

Birinci Dünya Savaşının bitmesini takiben Yunanların Ege Denizi’ni 
tamamıyla bir Yunan denizi haline getirme istek ve gayretleri Gazi Mustafa Kemal 
Paşa tarafından engellenmiştir. Bu tarihten sonra Akdeniz’de varlık gösteren iki 
emperyal devlet kalmıştır; Suriye ve Lübnan bölgesinde mandacılık yaparak bir 
yönetim kurmaya çalışan Fransa, Ürdün ile Irak topraklarında etkisini göstererek 
Musul’daki petrollerden çıkar sağlamaya çalışan İngiltere. Bu tarihlerde Orta 
Doğu topraklarında zengin yer altı kaynaklarının bulunması, 1917 tarihinde 
Balfour Deklarasyonunun yayınlanarak Filistin topraklarında bir Yahudi yurdu 
kurulması girişimlerinin başlaması ve Süveyş Kanalı sayesinde Akdeniz’de 
ticaretin artması ile bölgede anlaşmazlıklar ciddi boyutlara ulaşmıştır.14

Şekil: 3.1. Arap – İsrail Çatışması Kronolojisi (1971-1993)

Yaşanan tüm bu gelişmelerin sonucunda Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinde 
varlıklarını sürdüren ancak manda faaliyetleri ile kendilerini yönetme 
imkanları ellerinden alınan ülkeler milliyetçilik unsurunun ateşlenmesi ile bir 

14  “Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları” http://akdenizarastirmalari.akdeniz.edu.tr/
anabilim-dallari-2/akdeniz-yeni-ve-yakincag-arastirmalari/ [Erişim Tarihi: 20.05.2021].
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uyanışa girmişlerdir. 1922 yılında Mısır İngiltere’den geçici bir bağımsızlık 
almış olup 1936 yılında tam bağımsızlığını elde etmiştir. Mısır’ın 1922’de 
elde ettiği bağımsızlığa müteakip Fas, Libya ve Suriye’de meydana gelen 
ayaklanmalar neticesinde milliyetçiliğin yayılması bu ülkelerin özgürlüklerine 
ve bağımsızlıklarını almalarına giden yolu açmıştır.

 Ancak zamanın konjonktüründe devam eden anlaşmazlıkların 1939 yılında 
İkinci Dünya Savaşı’na giden süreci hazırlaması Akdeniz’de tekrar istikrarsız bir 
ortamın oluşmasına sebep olmuştur. 1945 yılında savaşın sona ermesiyle birlikte 
Akdeniz petrol anlaşmazlıklarının odağında yer almaya devam etmiştir. Fransa ve 
İngiltere Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki manda idarelerinin özgürlüklerini 
tanıyıp bölgeden göreceli de olsa çekilmeye başlamıştır. 

 1947 yılında İsrail’in doğuşu, 1954 ile 1962 yıllar arasında Cezayir’de 
meydana gelen ayaklanmalar, 1956 yılında Mısır’ın Süveyş Kanalı’nın 
millileştirmesine yönelik girişimleri bölgenin ne kadar hayati ve kompleks 
olduğunun göstergesidir. Devam eden süreçte ise İngiltere’nin Kıbrıs Adası’ndan 
çekilmesi ve Kıbrıs’taki Türklere Rumlar tarafından yapılan mezalim girişimleri 
1974 yılında Türkiye’nin adaya müdahale etmesine sebep olmuştur. Günümüzde 
Akdeniz bölgesinde devam eden anlaşmazlıklar ve çatışma ortamı güncel bir 
mesele olmayıp tarihsel birikintiler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

3.1. Sorunlar

Doğu Akdeniz ve Levant bölgesi çeşitli sorunlara ev sahipliği yapmaktadır. 
1948’de başlayan Arap İsrail çatışması, hak ve özgürlük talepleri ile başlayan 
Arap Baharı, İç savaş ve mülteci krizi ve terörizm bu sorunlardan bazılarıdır.

3.1.1. Arap Baharı

Sosyal ve siyasal hak talepleri ile başlayan Arap Baharı bölgedeki otoriter 
yönetimlerin değiştiği, iç savaşların ve mülteci hareketlerine yol açan bir 
süreci beraberinde getirmiştir. Tunus’ta başlayan ayaklanma Mısır, Libya, 
Yemen, Bahreyn ve Suriye gibi ülkelerde istikrarsızlıklara neden olmuştur. 
2010’da Muhammed Buazizi ile sembolleşen Arap Baharı, Tunus’ta hükümetin 
devrilmesi ile sonuçlanmıştır. Hükümet değişikliğinin mümkün olduğu 
düşüncesi ile ayaklanmalar diğer ülkelerde de sıçramıştır. Libya’da Muammer 
Kaddafi’nin ölümü ile ülkenin üç farklı güç odağı altında bölünmesine, Mısır’da 
Hüsnü Mübarek’in yönetimi bırakması yeni seçimler sonrası askeri darbe ile 
sonuçlanmıştır. Suriye’de ise iç savaş ortamında güç boşluğundan yararlanan 
IŞİD’in yükselişi hem terörizm hem de mülteci krizi sorunlarını oluşturmuştur.
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3.1.2. Mülteci Krizi

Suriye mülteci krizi, Mart 2011’de hükümet karşıtı grafiti yapmaktan 
tutuklanan bir grup genci desteklemek için yapılan halk gösterilerine yönelik 
şiddetli bir baskının sonucudur. Suriye’de hükümet güvenlik güçleri tarafından 
şiddetle bastırılması halk gösterilerini ateşledi. Ordunun gösterilere müdahale 
etmesiyle başlayan çatışma hızla tırmandı ve ülke, milyonlarca aileyi evlerinden 
zorlayan bir iç savaşa girdi. On yıl sonra, Suriyeli mültecilerin sayısı neredeyse 6 
milyonu geçti ve 13 milyondan fazla insan hala yardıma ihtiyaç bıraktı. Suriyeli 
mültecilerin büyük çoğunluğu Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır gibi 
bölgedeki komşu ülkelerde yaşıyor. Türkiye tek başına 3,6 milyon mülteciye ev 
sahipliği yapmaktadır.15

3.1.3. Terörizm

Doğu Akdeniz ve Levant bölgesi oldukça çeşitli terör örgütlerinin zemin 
bulduğu bir coğrafya olmuştur.  Bölgedeki terör örgütlerinde biri olan Kürdistan 
İşçi Partisi (PKK) 1984’ten beri Türkiye ve Suriye’de faaliyet göstermektedir.  
Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) ya da DEAŞ olarak da bilinen IŞİD, Irak ve 
Suriye’de İslam halifeliği kurmaya çalışan IŞİD, yabancı savaşçılardan oluşan 
geniş militan çeşitliliği, bürokratik ve finansal sistemi ve güçlü sosyal medya 
kullanımı ile tanınmaktadır. 1999’da Zerkavi tarafından kurulan örgüt, 2003 
Irak Müdahalesi sonrası güç kazanarak önce Irak sonra Suriye İç Savaşı ile 
Suriye’de güç kazanmıştır. 2014’te IŞİD Karşıtı Küresel Koalisyon kurulmasıyla 
zayıflamaya başlamıştır.16

3.2. Aktörler

3.2.1. Türkiye

Doğu Akdeniz’in Türkiye için hayati önem taşımasının çeşitli nedenleri 
bulunmaktadır. İlki, Türkiye dev bir enerji ithalatçısı ve bu konuda özellikle Rusya 
ve İran’a bağımlı. Ankara’nın hidrokarbon ithalatının 2018’de 45 milyar ABD 
dolarına ulaşması, özellikle 2020’de 2019’a kıyasla liranın değer kaybetmesi 
nedeniyle ulusal bütçe üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. 

Bu nedenle Türkiye’nin kendi doğal kaynaklarını bulması hayati önem taşıyor. 
Doğu Akdeniz, kanıtlanmış önemli rezervleri ile Türkiye için hem petrol hem de 

15  Syria Refugee Crisis Explained, UNHCR, https://www.unrefugees.org/news/syria-refugee-
crisis-explained/ [Erişim Tarihi: 29.05.20210].

16  Global Coalition, https://theglobalcoalition.org/en/ [Erişim Tarihi: 29.05.20210].
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doğal gaz kaynaklarını araştırmak için hayati bir alandır. Diğer neden ise, Türkiye 
Doğu’dan Batı’ya enerji transferleri için önemli bir merkez olmayı hedefliyor. Bu 
sektörde halihazırda tamamlanan birçok proje ile Türkiye, Orta Doğu ve Asya 
pazarlarından Avrupa’ya hidrokarbon kaynakları için kritik bir geçiş noktası 
olarak hizmet vermektedir.17 Türkiye’nin yakın geçmişte Akdeniz’de uyguladığı 
politika, bazı temeller üstünden inşa edilmektedir. Bölgedeki enerji kaynakları 
üzerinden devam eden güç mücadelesinin Türkiye olmadan devam edemeyeceğine 
yönelik girişimlerde bulunulmuştur. Özellikle Mavi Vatan konsepti çerçevesinde 
bölgede icra edilmekte olan askeri tatbikatlar ve doğalgaz arama çalışmalarında 
üstünlük sağlanmaya çalışılmaktadır.

3.2.2. Suriye

Suriye’de 2011’de başlayıp günümüzde devam eden Arap Baharı 
ayaklanmaları neticesinde birçok karışıklık ve istikrarsız durum bulunmaktadır. 
Esad yönetimi kararlı bir duruş sergileyerek yönetimden ayrılmamıştır. Bu süreç 
içerisinde Esad yönetimine en büyük destek Rusya Federasyonu’ndan gelmiştir. 
Rusya’nın yüzyıllar boyunca ama edindiği “Sıcak Denizlere İnme” politikasının 
enstrümanlarından bir tanesi de Suriye olmuştur. Suriye’de yaşanan iç savaş 
Rusya’nın destekleri ve teşviki ile Akdeniz’i unutmasına imkân vermemiştir. 
Akdeniz’deki çıkarlarına büyük önem veren Suriye Rusya’nın teknik desteği ile 
bölgede hidrokarbon araştırması yapmaya devam etmektedir. 

3.2.3. İsrail

İsrail’in Akdeniz’deki deniz yetki alanları sınırları içerisinde bulunan 
Tamar ve Leviathan bölgelerinde doğalgaz rezervlerini tespit etmesi, bölgede 
bazı tedbirler almasına ve farklı politikalar uygulamasına sebebiyet vermiştir. 
İsrail için bölgedeki en büyük sorun çıkartılan doğalgazın dünya pazarına arz 
edilmesidir. Türkiye ile ilişkilerinde problem yaşayan İsrail’in ilk seçeneği Mısır 
vasıtasıyla bu ülkede mevcut olan doğalgaz terminallerinin kullanılmasıdır. 

Ocak 2020’de İsrail, yeni faaliyete geçen Leviathan açık deniz sahasından 
Ürdün ve Mısır›a doğal gaz ihraç etmeye başlamıştır. Akdeniz kıyılarındaki 
doğalgaz rezervlerinin çıkartılması ülkelerin üzerinde dönüştürücü bir etki 
yaratacağına dair umutları artırmıştır.  Ancak Avrupa pazarına elindeki doğalgazı 
sevk etmek isteyen İsrail kendi iletim hattına sahip olmak istemektedir. İsrail 
Doğu Akdeniz bölgesi için ürettiği politikalarda Türk-Yunan çatışmasını 

17  İsmail Numan. Telci, «Turkey’s Quest for Influence in the Mediterranean in the 
Post-Arab Uprisings Era.” In Transnational Security Cooperation in the Mediterranean, 
pp. 163-181. Palgrave Macmillan, Cham, 2021. 
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dikkatle takip etmektedir. Mevcut anlaşmazlıkların hayata geçirilmesi planlanan 
“Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi” ne etkilerini tahmin etmeye çalışan İsrail, 
bölgedeki mevcut istikrar yapısının jeopolitik sonuçlarını da değerlendirmeye 
çalışmaktadır. Son dönemlerde yaşanan diplomatik gelişmeler doğrultusunda 
İsrailli yöneticilerin doğalgaz iletimi konusunda Türkiye ile anlaşma ortamı 
sağlayabilecekleri ve bu konuda tarafların tutumlarını biraz daha ılımlı hale 
getirebilecekleri yönünde açıklamalar gelmiştir.18

İsrail Ocak 2019›da Kahire merkezli Doğu Akdeniz Gaz Forumu›nun 
(EMGF) kurulmasını bu yönde önemli bir adım olarak görmüştür. Forum, Doğu 
Akdeniz gaz rezervlerinin geliştirilmesinde bölgesel işbirliğini geliştirmek 
amacıyla İsrail›i Kıbrıs, Mısır, Yunanistan, İtalya, Ürdün ve Filistin ile bir araya 
getirmiştir.  Türkiye›nin forumdan dışlanması ve grup üyelerinin ülkeye ve siyasi 
İslam›a karşı gösterdikleri derin kin, İsrail için avantaj olmuştur. İsrail, Hamas 
gibi Filistinli İslamcı grupları zayıflatma çabalarının bir parçası olarak bu ortak 
çıkarları kullanmaya çalışmaktadır.

3.2.4. Filistin

Toprakları yıllardır İsrail tarafından işgal edilmiş olmasına rağmen Filistin, 
Gazze Şeridi’nin bir parçası olması nedeniyle Doğu Akdeniz’in jeopolitiğini 
temelden değiştirebilecek bir ülkedir. Filistin, 40 kilometrelik sahil şeridiyle 
Akdeniz’e uzanmakta ve açıklarında bulunan zengin gaz rezervleriyle dikkat 
çekmektedir. Ancak Filistin’in BM’deki üye olmayan gözlemci devlet statüsünden 
başlayarak Doğu Akdeniz denkleminin bir parçası olmasını engelleyen önemli 
sorunlar bulunmaktadır. BM Sekreterliği, bir ülkenin Filistin ile imzaladığı 
herhangi bir anlaşmayı kayıt altına alamaz, çünkü ülke bir “üye devlet” değildir.

Aksine, Türkiye ile Filistin karşılıklı Münhasır Ekonomik Bölgeler (MEB) 
sınırları konusunda bir anlaşma imzalarsa, bu Doğu Akdeniz’deki tüm denklemi 
değiştirecektir. Her şeyden önce, böyle bir anlaşma, Türkiye-Libya anlaşmasında 
kullanılan metodolojinin bir başka örneğini ortaya koyacak ve böylece metodolojiyi 
teyit edecektir.  Sonuç olarak, Filistin’den fazla 10.200 km edinme Güney Kıbrıs 
Rum Kurumu tarafından işgal parçaları üzerinde hak kazanabilecektir. Ek olarak, 
bu anlaşma önceki Yunan-Güney Kıbrıs sınırlamalarını tamamıyla geçersiz 
kılacaktır.

18  “Israel in Talks with Turkey over East Med”, Daily Sabah,  https://www.dailysabah.com/
politics/diplomacy/ israel-in-talks-with-turkey-over-east-med  [Erişim Tarihi: 12.03.2021].
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3.2.5. Mısır

Mısır karar vericilerinin Yunanistan hükümeti ile imzalamış olduğu deniz 
sınırlandırması antlaşması ile hangi yönde politika uygulayacağına karar 
vermiştir. Yaklaşık 17 seneden beri üzerinde çalışılan bu antlaşma çerçevesinde 
Mısır Doğu Akdeniz bölgesindeki deniz yetki sınırlarını belirlemiştir. Ancak 
antlaşmanın ayrıntılı olarak incelenmesi neticesinde Yunanistan’ın Meis Adasının 
konumundan dolayı Akdeniz’de tahakküm altına almak istediği sular konusunda 
Yunanistan safında yer almayan Mısır, 2013 tarihinden beri anlaşmazlık yaşadığı 
Türkiye ile daha fazla sorun çıkmasını istememiştir.

 Mısır’ın uyguladığı bu politika bu ülkenin devlet çıkarı prensibi çerçevesinde 
daha ılımlı bir görüntü çizerek diplomatik vasıtaların kesilmesini istemeyen bir 
görüntü çizmektedir.

3.2.6. Lübnan

Lübnan Akdeniz’e kıyısı bulunan bölgedeki diğer devletlere göre daha küçük 
bir toprağa sahip olup doğusunda ve kuzey bölgesinde Suriye, güney bölgesinde 
ise İsrail ile komşuluğu bulunan bir ülkedir. Lübnan uzun zaman boyunca İsrail 
ile kara ve deniz sınırları konusunda ciddi anlaşmazlıklar yaşamıştır. İsrail ile 
bulunan mevcut sınır anlaşmazlıkları için Birleşmiş Milletlere başvuru yapan 
Lübnan aynı şekilde Suriye ile de sınır anlaşmazlıkları problemini henüz 
çözememiştir. Lübnan 2011 yılında kendi inisiyatifi ile İsrail ve Suriye ile deniz 
yetki alanını belirlemek istemiştir. 

Lübnan’ın bu hamlesine karşılık Suriye yönetiminin BM’ye itirazda bulunmuş 
olup bir çözüme ulaşamadığı görülmektedir. Suriye Başkanı Beşar Esad’ın Rus 
enerji firmaları ile Lübnan’ın yetki alanında bulunan ve haritada 4 no’lu alana 
tekabül eden bölgede 750 km2’lik alanı ihlal edip arama yapmıştır. 

Lübnan’daki muhalif yetkililer Lübnan’daki yönetimin BM’ye itirazda 
bulunması gerektiğine yönelik tavsiye niteliğindeki hatırlatmaların 
değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. Suriye’nin sınır ihlalleri ve bölgede 
doğalgaz arama çalışması yapmasına Lübnan tarafından itiraz edilmemesi 
Suriye yönetimi ile Hizbullah arasındaki ilişkilerin iyi olmasından dolayı olduğu 
değerlendirilmektedir.
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Şekil 3.2. Lübnan – İsrail Arasındaki Tartışmalı Deniz Alanları19

3.2.7. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 

Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de yükselen gerilimlerin merkezinde yer almaktadır. 40 
yıldan fazla süren donmuş çatışmanın ardından, son on yılda önemli gaz rezervleri 
keşfedilmiştir. Bu süreçte, Kıbrıs’tan gaz ihracatı AB’nin enerji kaynaklarını 
çeşitlendirmesine ve bölgesel işbirliğini güçlendirmesine yardımcı olacaktır. 
Doğu Akdeniz gaz rezervlerinden yararlanmaya yönelik ortak çıkar, Yunanistan, 
Kıbrıs, İsrail ve Mısır ile İtalya ve Fransa’dan önemli enerji şirketleri arasındaki 
işbirliğini artırmıştır. Bu gruplaşma büyüyerek İtalya’yı, Ürdün’ü ve Filistin’i 
kapsayacak şekilde genişlemiş ve Ocak 2019’da Kahire’de Doğu Akdeniz Gaz 
Forumu’nun (EMGF) kurulmasıyla doruğa ulaşmıştır.20 Bu koalisyon, son olarak 
Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın alması gibi artan 
sayıdaki görüş ayrılıkları nedeniyle Türkiye ile ilişkileri de gergin olan ABD’nin 
desteğini almıştır.

Türkiye’yi dışlayan bir jeopolitik merkez yaratma arzusu örgütün kuruluş 
amacı olmasa da, ortaya çıkan koalisyon bu görüşü destekleyen bir yapıdadır. 
DAGF’nın Türkiye karşıtı bir örgüt olarak algılanması, görev alanını bölgesel 
güvenlik işbirliğini ve Kıbrıs çevresinde ortak askeri tatbikatları içerecek şekilde 

19  Mahmut Geldi, “İsrail›in Lübnan açıklarında arama yaptığı iddia edildi” Anadolu Ajansı, 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/-israilin-lubnan-aciklarinda-arama-yaptigi-iddia-edildi/1668789 
[Erişim Tarihi: 29.05.2021].

20  “East Mediterranean states formally establish Egypt-based gas forum” https://www.reuters.
com/article/us-mideast-energy-idUKKCN26D14D [Erişim Tarihi: 22.09.2020].
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genişletilerek güçlenmiştir.21  Yunanistan ve Kıbrıs, kendi siyasi duruşlarını 
iyileştirmek için Türkiye›nin pahasına denizaltı gaz rezervlerinden yararlanmaya 
ve EMGF gruplarının oluşturulmasına çalışmaktadır. İsrail ve Mısır, Türkiye ile 
sert ilişkiler sürdürürken, forumun Türkiye karşıtı eğilimi, Türkiye ile şiddetli bir 
bölgesel rekabet içinde olan BAE›yi de cezbetmektedir.

Doğu Akdeniz’deki sorunların son derece tartışmalı, uluslararasılaşmış ve 
çok katmanlı doğası, tüm gerilim kaynaklarını tek seferde ele almayı imkânsız 
kılmaktadır. Bunun yerine AB, Kıbrıs ihtilafını gerilimi azaltıcı önlemler almanın 
potansiyel bir yolu olarak görmektedir. AB, temel ilkelerine bağlı kalırken, 
gaz kullanımıyla ilgili teknik konuları ele almak için yollar araştırmalıdır.  Bu 
yaklaşım, önemli konularda anlamlı ilerleme sağlanmasının yanı sıra, taraflar 
arasında çok ihtiyaç duyulan güveni de oluşturacaktır.

3.2.8. Ürdün

Ürdün ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 20 Şubat 2020 tarihinde 
savunma ve güvenliklerini tesis etmelerine yönelik askeri antlaşma yapmaları 
dikkat çekmiştir. Ürdün ile Rum Yönetimi arasında anlaşmaya varılan mutabakat 
çerçevesinde planlı askeri tatbikatları yapılması ve özel kuvvetler gibi seçkin 
birliklerin bu tatbikatlarda kullanılmasına yönelik resmi açıklamalar yapılmıştır. 
Bu kapsamda 27 Ağustos 2019 tarihinde başlayan ve 7 Eylül 2019 tarihinde sona 
eren “Eager Lion” tatbikatına Ürdün ve GKRY kuvvetleri katılım sağlamıştır. Söz 
konusu tatbikat 29 ülke ve 8 bin askeri personelin iştiraki ile gerçekleştirilmiştir. 
“Eager Lion” tatbikatının diğer bir özelliği ise Orta Doğu topraklarında icra 
edilen en kalabalık askeri personel ile gerçekleştirilen bir faaliyet olmasıdır.22 
Ürdün ve GKRY yönetimlerinin birbirleri ile dostane görüşmeleri 2017 yılında 
hız kazanmıştır. Bu tarihte iki yönetim arasında askeri ilişkiler kapsamında bazı 
girişimlerin gerçekleştirilmesine yönelik kararlar alınmıştır.23  Ürdün askeri 
yetkilileri GKRY ile kurulan koordine ve işbirliğinin istikrarsız bölgeye huzur 
ve düzen getirebileceğine yönelik düşüncelerini bildirmişlerdir. Ürdün Genel 
Kurmay Başkanı Korgeneral Mahmoud Freihat, GKRY’ye yapmış olduğu 
ziyaret esnasında Ürdün ve GKRY’nin ortak birçok stratejik meydan okumayla 

21  “Mısır, BAE, Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Akdeniz’de ortak askeri tatbikata başladı.” 
https://tr.euronews.com/2020/11/30/m-s-r-bae-fransa-yunanistan-ve-k-br-s-akdeniz-de-ortak-
askeri-tatbikata-baslad [Erişim Tarihi: 30.11.2020].

22 “Cyprus and Jordan renew defence pact”, Financial Mirror, https://www.financialmirror.
com/2020/02/20/cyprus-and-jordan-renew-defence-pact/ [Erişim Tarihi: 29.05.2021].

23  “Jordan, Cyprus Sign Military Cooperation Agreement”, Arab Today,  https://www.
arabstoday.net/en/84/ jordan-cyprus-sign-military-cooperation-agreement-210951 [Erişim Tarihi: 
29.05.2021].
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karşı karşıya olduğunu beyan etmiş ve iki ülkenin müşterek tatbikatlar, eğitim 
ve ortak tehditlere karşı tasarlanan çeşitli programları içeren bir askeri işbirliği 
antlaşmasını imzaladığını duyurmuştur.24

Ürdün, GKRY ve Yunanistan Dış İşleri Bakanları 19 Aralık 2018 tarihinde 
Lefkoşe’de toplanarak bir toplantı gerçekleştirmişlerdir. Toplantı sonucunda 
Doğu Akdeniz’de üç ülkenin askeri kapasite ve güvenlik anlamında işbirliğine 
gidecekleri ve mevcut ilişkilerini daha da güçlendirmek için girişimlerde 
bulunacaklarını açıklamışlardır. Rum Dışişleri Bakanı Nicos Christodoulides, 
bu üç ülkenin işbirliğinin bölgede barışın güçlendirilmesi, güvenlik, istikrar 
ve zenginleşmeye katkıda bulunacağı konusunda müşterek anlayışa sahip 
olduklarını aktarmıştır. Nitekim Christodoulides, katılımcı ülkelerin terörle 
mücadele, güvenliğin güçlendirilmesi ve enerji güvenliği de dâhil olmak üzere 
Ortadoğu’da barış süreci için çalışmak konusunda iradelerini belirtmiştir. GKRY 
ve Yunanistan’ın AB ve Ürdün arasındaki ilişkinin güçlendirilmesini aktif olarak 
destekleyeceğini de ekleyen Yunan Dışişleri Bakanı, Ürdün’ün AB için bölgede 
hayati bir ortak olduğunu belirtmiştir.25 Bu gelişme sayesinde Ürdün’ün Doğu 
Akdeniz’de tarafını yavaş yavaş netleştirdiği şeklinde değerlendirilebilir.

3.3. Çıkarlar ve Öncelikler

Devletlerin bölgedeki sorunlara yaklaşımları birbirinden farklı çıkar ve 
öncelikleri beraberinde getirmektedir. Tablo 3.3’e göre bölge ülkeleri genel 
olarak ekonomi odaklı öncelik ve çıkar politikaları belirlemektedir. 

Tablo 3.3. Doğu Akdeniz ve Levant ’ta Çıkarlar ve Öncelikler

Devlet Öncelik Çıkar

Türkiye  Sınır ve ülke güvenliği 
(mülteci ve terörizm)

 Ekonomik çıktı elde 
edebilmek (MEB, enerji)

Suriye  İktidarı sürdürmek (iç savaş 
ve terörizm)

 

24  “Jordan’s army chief: defence ties with Cyprus key to peace”, Calgary Herald, https://
calgaryherald.com/pmn/news-pmn/jordans-army-chief-defence-ties-with-cyprus-key-to-peace/
wcm/6f1f9d5b-aab1-484f-a925-dc6c9a3436f1  [Erişim Tarihi: 29.05.2021].

25  “Cyprus, Greece, Jordan vow to strengthen cooperation on regional security”, http://www.
xinhuanet.com/english/2018-12/20/c_137685436.htm, [Erişim Tarihi:29.05.2021].



143

DOĞU AKDENİZ VE LEVANT BÖLGESEL GÜVENLİK VE TEHDİT ANALİZİ

4. BÖLÜM

İsrail  Sınır ve ülke güvenliği 
(Arap düşmanlığı)

 Ekonomik gelir elde 
edebilmek (enerji)

Filistin  Devamlılığını sağlamak 
(İsrail)

 

Mısır  Ekonomik istikrar ve 
güvenlik

Enerji ihraç edebilmek

Lübnan  Ekonomik ve siyasi istikrarı 
sağlamak

 

Yunanistan MEB alanını genişletmek Enerji üssü olmak

Türkiye, Suriye İç Savaşından kaynaklanan mülteci krizi; IŞİD ve PYD 
terör örgütlerinin sınırda faaliyet göstermesi gibi nedenlerden dolayı sınır ve 
ülke güvenliğine yönelik önceliklerini belirlemiştir. Mavi Vatan Doktrini ile 
Türkiye, Doğu Akdeniz’deki münasır ekonomik bölgede adil paylaşımı ve enerji 
nakil hatları için “hub” üs olma hedefi gerçekleştirme amacı çıkarları olarak 
tanımlanabilmektedir. Benzer bir şekilde İsrail’de önceliklerini Arap ve Filistin 
düşmanlığından kaynaklan sınır ve ülke güvenliği ön plana çıkarken, keşfettiği 
enerji kaynaklarını Avrupa pazarına ulaştırarak ekonomik bir çıkar elde etmek 
istemektedir. Bölgenin diğer aktörleri olan Mısır, Lübnan ve Yunanistan farklı 
nedensel temellendirmelerde benzer öncelik ve çıkar benimseyerek ekonomik 
çıktı elde etme politikalarında kesişmektelerdir. Suriye ise iş savaşı ve terörizmin 
etkisi ile iktidarını sürdürmek, yönetimini kaybettiği bölgeleri geri kazanmak 
ve sınırları içerisinde oluşan yeni aktörlerle işbirliği/mücadele denkleminde 
şekillenmiştir.

3.4. Kapasite / Güç Unsurları ve Niyet

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (The International Institute for 
Strategic Studies, IISS), askeri yeteneklerle ilgili The Military Balance 2020 
raporu, Dünya Bankası’nın 2018 verisi ve göre SIPRİ’nin 1949-2019 askeri 
harcamalar veri setinden yararlanarak oluşturulan Doğu Akdeniz ve Levant’taki 
devletlerin askeri güç ve kapasiteleri aşağıdaki gibidir.
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Tablo 3.4. Doğu Akdeniz ve Levant’ta Güç Dağılımı

Doğu Akdeniz ve Levant’taki güç dağılımı devletlerin imkân ve kabiliyetleri 
ile orantılı olarak farklılık göstermektedir. Bölgedeki en iyi ekonomilerden 
Türkiye ve İsrail tehdit algılamaları ve ülke güvenliği odaklı geliştirdikleri 
savunma politikaları kapsamında en fazla askeri harcama yapan ülkelerdir. Kara 
birlikleri kapsamında Türkiye ve Mısır geniş bir tank envanterine sahip olsa da 
deniz unsurları (savaş gemisi, kruvazör ve korvet) açısından Türkiye bölgede 
üstün konumdadır.

4. TEHDİT ANALİZİ 
Doğu Akdeniz anlaşmazlıkların ve gerginliklerin arttığı bir bölge haline 

gelmiştir. Bölgede enerji kaynaklarının keşfi ile deniz yetki alanlarının belirsizliği 
devletler arasında yeni sorunların oluşmasına neden olmuştur. Mısır, İsrail ve 
GKRY’ın doğal keşifleri sonrası Türkiye’nin bölgede sismik araştırma yapması 

26 SIPRI Military Expenditure Database, https://www.sipri.org/databases/milex [Erişim Tarihi: 
17.03.2021].

27 Armed Forced Personnel, World Bank Database, https://data.worldbank.org/indicator/
ms.mıl.totl.p1 [Erişim Tarihi:17.03.2021].

28 The Military Balance 2020, The International Institute For Strategic Studies,  https://www.
iiss.org/publications/the-military-balance/military-balance-2020-book  [Erişim Tarihi: 8.04.2021].
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üzerinde Yunanistan ile diplomatik krize yol açmıştır. Karşılıklı gerilim yükseltici 
adımlar iki devletin bölgede NAVTEX ilanları ve askeri tatbikat düzenlemesi 
gibi eylemler ile sonuçlanmıştır. Bu kapsamda Doğu Akdeniz bölgesi enerji 
kaynakları ve MEB anlaşmazlıkları üzerinden Türkiye – Yunanistan gerilimi 
neden olarak bölgede karşılıklı güvenlik etkileşimini arttırmıştır. Çalışma, bu 
güvenlik ilişkisini tanımlayan Bölgesel Güvenlik Kompleksi Teorisi (BGKT) ile 
Doğu Akdeniz’i incelemeyi amaçlamaktadır.

4.1. Coğrafi ve Zamansal Boyutu 

Arap Baharından bu yana, Akdeniz dünyanın en değişken bölgelerinden 
biri haline gelmiştir. Bu değişkenlik son zamanlarda Doğu Akdeniz sularına 
taşınmıştır. Mısır ve İsrail’in münhasır ekonomik bölgelerinde (MEB) doğal 
gaz rezervlerinin bulunması, bölgeye küresel güçlerin ve enerji şirketlerinin 
ilgisini artırmıştır.  Kuzey ve Güney Kıbrıs’ın statüsü ve deniz yetki alanlarının 
belirsizliğine, Türkiye ve Yunanistan’ın anlaşmazlığı da eklenmiş, Türkiye’nin 
keşif faaliyetlerine karşı Yunanistan’ın askeri ve diplomatik karlılıkları bölgede 
güvenlik açısından önemli bir soruna yol açmıştır. Böylece enerji kaynaklarının 
keşfi, Doğu Akdeniz’in kıyı devletleri arasındaki deniz bölgelerinin 
sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmazlıkları yeniden alevlendirmiştir.29 

Doğu Akdeniz bölgesi, küresel enerji ticaretinin merkezinde yer almaktadır. 
Güneydoğu kesimi, dünyanın en büyük petrol üreten ülkeleri olan Suudi 
Arabistan, Irak ve İran ve bir diğer önemli petrol ve gaz deposu olan Hazar 
Denizi kuzeydoğusundadır. Kuzeybatıda dünyanın en fazla petrol ve gaz tüketen 
bölgelerinden biri olan Avrupa’ya bulunmaktadır. İhracat ve ithalatın kara, deniz 
ve borular vasıtasıyla yapılmasına ek olarak artan arz ve talep bu bölgedeki keşif 
çalışmalarını hızlandırmıştır.

Mısır, 2000’lerin başında Batı Nil Deltası projesi aracılığıyla küçük gaz 
sahaları keşfetti. Bununla birlikte, Doğu Akdeniz gaz sahaları, 2009 yılında İsrail 
tarafından 11 tcf (yaklaşık 311 milyar m3) Tamar gaz sahasını keşfedilmesi ile 
bölgeye ilgi artmıştır.30 Bu keşiflerden sonra İsrail, Mısır ve GKRY yeni alanlar 
keşfetmeye devam etti ve sürekli rezervlerini genişletmiştir.

29  Ioannis N Grigoriadis and Lennart T. Belke. “UNCLOS and the Delimitation of Maritime 
Zones in the Eastern Mediterranean.” Policy (2020): 1. 

30  Bob Dudley,. “BP statistical review of world energy.” BP Statistical Review, London, UK, 
accessed Aug 6, no. 2018 (2018): 32.
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Şekil 4.1. Doğu Akdeniz’de Doğal Kaynak Yatakları.31

Özellikle, İsrail’in önemli keşifleri, Tamar sahasına ek olarak 2010 yılında 
keşfedilen 22 tcf (yaklaşık 622 milyar m3) Leviathan gaz sahasını içermektedir. 
İsrail gaz şirketleri ve ABD merkezli Noble Energy, bu muazzam alanların ikisini 
de ortak çalışma sonucu keşfettiler. Şimdiye kadar, Leviathan sahası bölgedeki en 
büyük ikinci doğal gaz yatağıdır.32 Mısır’ın 2015›te 30 tcf (yaklaşık 849 milyar 
m3) kapasiteli Zohr gaz sahaları keşfetmesi üzerine bölgedeki en büyük gaz sahası 
olarak ortaya çıkardı ve Mısır’ın konumunu güçlendirmiştir.33

GKRK, 2011 yılında keşfedilen Afrodit gaz sahası aracılığıyla bölgedeki diğer 
bir önemli gaz rezervine sahip olmuştur. Tahmini yaklaşık 4 tcf’ye (yaklaşık 113 
milyar m3) rezerv, İsrail’in Leviathan ile aynı yatak olduğu iddiası nedeniyle 

31  Michael Ratner, “Natural gas discoveries in the Eastern Mediterranean.” (2016): 5.
32  Taehwan Kim and Sang Yoon Shin. “Competition or cooperation? The geopolitics of gas 

discovery in the Eastern Mediterranean Sea.” Energy Research & Social Science 74 (2021): 83.
33 BP, “Egypt’s super-giant Zohr gas field begins production” https://www.bp.com/en/global/

corporate/news-and-insights/press-releases/egypts-super-giant-zohr-gas-field-begins-production.
html [Erişim Tarihi:14.04.2021].
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İsrailin bu gazın çıkarılması halinde %5’e yakın hak talep etmektedir.34 Öte 
yandan, Türkiye, Lübnan, Suriye ve Filistin, henüz gaz sahası keşfedememiştir.

Türkiye, GKRY’nin Afrodit Sahasının mülkiyetine itiraz etmemiş olsa 
da Kıbrıslı Türklerin mali faydaları paylaşmadıkça veya “Kıbrıs sorunu” 
çözülene kadar Kıbrıs’ın doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesine şiddetle karşı 
çıkmaktadır.35 KKTC ile yapılan anlaşma sonrası Türkiye, belirlenen parsellerde 
hidrokarbon arama çalışmaları yapılması için Yavuz ve diğer sismik gemilere 
eşlik eden savaş gemilerini bölgeye göndermiştir. 

Doğu Akdeniz’de MEB sınırlarının kesin belirlenmemiş olması, hidrokarbon 
arama ve çıkarma ile boru hattı projelerinin gerçekleştirilmesini engeller 
durumdadır. Türkiye ve Yunanistan’ın iddia ettikleri deniz sınırlarının kesişmesi 
sorunu çözümsüzlüğe taşımaktadır. Her iki ülke de geri adım atmayarak bölgede 
çok uluslu tatbikatlar düzenlemekte ve işbirliği mekanizmaları oluşturmaktadır.

Şekil 4.2. Doğu Akdeniz ve Levant’ta MEB İddiaları36

34  Haaretz, “Israel’s 5% Claim on Gas in Cypriot Field Causes Dispute With Nicosia”, https://
www.haaretz.com/israel-news/business/israel-s-5-claim-on-gas-in-cypriot-field-causes-dispute-
with-nicosia-1.6075918  [Erişim Tarihi: 14.04.2021].

35  Michael Ratner, “Natural gas discoveries in the Eastern Mediterranean.” (2016): 5.
36  The Economist, “A row between Turkey and Greece over gas is raising tension in the eastern 

Mediterranean”,https://www.economist.com/international/2020/08/20/a-row-between-turkey-and-
greece-over-gas-is-raising-tension-in-the-eastern-mediterranean  [Erişim Tarihi:14.04.2021].



148

GÜVENLİK TEORİLERİ VE

BÖLGESEL TEHDİT ANALİZİ

Ocak 2019’da Mısır, İsrail, Kıbrıs Cumhuriyeti, Filistin, İtalya, Ürdün 
ve Yunanistan’ın enerji bakanları, Doğu Akdeniz çevresinde gaz işbirliği 
sağlamak adına Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF) adlı uluslararası bir forum 
kurmuşlardır. Temmuz 2019’da DAGF’ın ikinci bakanlar toplantısına Fransa, 
Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Bankası temsilcileri ve ABD Enerji Bakanı Rick 
Perry katılımı ile bölge dışı aktörlerinde desteklediği bir forum haline gelmiştir. 
Bu işbirliği mekanizması, İsrail, Yunanistan ve GKRY’nin ortaklığında başlatılan 
EastMed Boru hattı projesi çevresinde gelişerek Doğu Akdeniz çevresinde 
gaz arama, geliştirme, üretim, nakliye ve tüketimini kapsamaktadır. Eylül 
2020’de üye devletler, foruma hükümetler arası bir organizasyon statüsü için 
tüzük imzalamışılardır. Fransa’nın DAGF’e katılım için başvuruda bulunduğu 
basına yansımıştır.37 Yunanistan’ın bu işbirliği adımlarına Doğu Akdeniz, Doğu 
Afrika ve Ortadoğu’dan Avrupa’ya ticaret ve gaz koridoru oluşturmaktadır. Bu 
durum Yunanistan’a krizden fırsat oluşturarak bölgede yeni bir stratejik imkân 
oluşturmuştur.38

Şekil 4.3. Doğu Akdeniz’de Bloklaşma.39

37  Reuters, “France asks to join Eastern Mediterranean Gas Forum”, https://www.reuters.com/
article/us-egypt-gas/france-asks-to-join-eastern-mediterranean-gas-forum-idUSKBN1ZF1V2 , 
[Erişim Tarihi:14.04.2021].

38  Michaël Tanchum, “Mediterranean Programme Greece’s Rise as a Trans-
Mediterranean Power: Greece’s Eastern Mediterranean strategic shift to Europe-to-Africa 
and Europe-to-Middle East connectivity–.” Policy (2021): 2.

39  The Economist, “A row between Turkey and Greece over gas is raising tension in the eastern 
Mediterranean”,https://www.economist.com/international/2020/08/20/a-row-between-turkey-and-
greece-over-gas-is-raising-tension-in-the-eastern-mediterranean [Erişim Tarihi:14.04.2021].



149

DOĞU AKDENİZ VE LEVANT BÖLGESEL GÜVENLİK VE TEHDİT ANALİZİ

4. BÖLÜM

Bölgesel uyuşmazlıklar İsrail, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Mısır’dan 
oluşan bir bloğun ortaya çıkışmasına neden olmuştur. Türkiye ise ortaya 
çıkan yeni bölgesel düzenden dışlandığı algısı, kuşatma ve izolasyonun bu 
jeopolitik çıkmazından kurtulmak için Türkiye’nin sınır ötesi alanlarda kontrolü 
genişletmek gibi diplomasi ile sert güç araçlarına dayanan bir duruş sergilemesine 
yol açmıştır.40

Türkiye’nin son zamanlarda Doğu Akdeniz’de hayata geçirdiği politikalar 
oyun bozucu özelliği ile dikkat çekmiştir. Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine 
sahip olan Türkiye’nin DAGF ve EastMed’den dışlanması ve iddia edilen MEB 
haklarının yok sayılması nedeniyle NATVEX ilanları ve Kasım 2019’da Libya 
ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair anlaşma imzalanması tartışmalı 
bir etki yaratmıştır.41 Türkiye’nin ayrıca “Mavi Vatan”42 konsepti ile Akdeniz 
politikası güvenlikleştirilerek vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Böylece 
Türkiye bölgedeki enerji ve deniz kaynakları üzerindeki haklarını koruyacağı 
kararlılığını göstermektedir.

4.2. Tehdidin Nispi ve Mutlak Zararı

Doğu Akdeniz’de oluşan Yunanistan, GKRY, Mısır ve İsrail’e karşı Türkiye 
bloklaşması işbirliği ve rekabet alanları oluşturmaktadır. Geçmişte Yunanistan’ın 
Levant ülkeleri ile diyalogu oldukça düşük seviyedeyken MEB sorunu ile bölgeye 
yönelik politikaların arttığı, ülke liderlerinin ikili ve çok düzeyli görüşmeler 
düzenlenmiştir. Aynı zamanda Yunanistan ve diğer ülkeler Türkiye karşıtlığı 
potasında birleşerek dışlama ve yalnızlaştırma politikası yürütmüş, bölgede 
oluşan forum, uluslararası kuruluşlardan soyutlamıştır. Bu politika ile Yunanistan, 
GKRY, Mısır ve İsrail göreli olarak başarıya ulaşmasına karşın Türkiye bölgede 
önemli ve göz ardı edilemeyecek bir aktör olduğunu göstermeye çalışmaktadır. 

Türkiye’nin tezlerini sert güç yöntemleri ile savunma bölgede çatışma 
ihtimalini güçlendirerek uluslararası sistemde revizyonist, çatışmacı bir profil 
çizmesi nispi kayıp olarak nitelendirebilir. Yunanistan açısından ise hali hazırda 
Türkiye ile olan sorunlarına bir diğerini eklenmiş ve maximalist (en fazlasını 
isteme) tavırları dikkat çekmiştir. Mısır ve İsrail’in doğal kaynaklarının pazara 
ulaşmasını Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim ve MEB iddiaları nedeniyle 
ertelenmiş ve olası ekonomik gelirden mahrum kalmışlardır.

40  Tolga Demiryol, “Beyond Energy: The Geopolitical Determinants of Turkey’s Mediterranean 
Policy” The East Mediterranean And Regional Security: A Transatlantic Trialogue, (2020).

41  Cihat Yaycı, “Türkiye-Libya Arasında İmzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşmasının 
Sonuç ve Etkileri.” Kriter Dergisi 4, No. 42 (2020): 34-37.

42  Soner Polat. Mavi Vatan İçin Jeopolitik Rota. Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Ege’deki Kavgayı 
Anlatan Tespitler Ve Öneriler. Kaynak Yayınları, (2019).
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4.3. Gerçekleşme Olasılığı 

MEB sorunu sadece Türkiye ve Yunanistan arasında değil, KKTC, GKRY, 
İsrail, Mısır ve Libya’nın da dahil olması gereken farklı çıkar ve ulusal hedeflerin 
bulunduğu bir sorundur. Bölgede devam eden anlaşmazlık yakın gelecekte çözüme 
ulaşamasa da Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen İstikşafi görüşmeler ile 
yumuşama ve işbirliği zeminine ulaşması beklenmektedir. Fakat diğer aktörlerin 
uzlaşı sağlama yönündeki niyet ve çabalarının samimi bulunmaması sorunun 
devam edeceğini göstermektedir.

4.4. Tahribatı Giderme Kapasitesi

Ülkelerin tahribatı giderme yeteneği sorunun olası çözümleri üzerinden 
değerlendirilmektedir. MEB sorunu Yunanistan’ın iddia ettiği gibi “adaların 
200km deniz alanı hakkı vardır” tezinin kabulü ile sonuçlanır ise Yunanistan; 
MEB alanını genişletmiş, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den soyutlamış, GKYR 
İsrail ve Mısır doğal gazını Avrupa’ya taşıyan üs konumuna gelerek hedeflerine 
ulaşmış olacaktır. Bu durumda Türkiye’nin tahribatı giderme yeteneği ise 
oldukça kısıtlı kalacaktır. Akdeniz’de küçük bir alana sıkışması ile bölgedeki 
enerji kaynaklarına erişiminin engellenmesi hem politik hem de ekonomik olarak 
zarar verecektir.

Diğer bir senaryo olan Türkiye’nin “Yunan adalarının sadece karasuları 
vardır” tezi kabulü ile MEB sorununun çözüme ulaşması Türkiye’nin deniz yetki 
alanını arttırırken, bölgedeki enerji kaynaklarını hali hazırda aktif olan Adana/
Yumurtalık boru hattından vasıtasıyla Avrupa’ya ulaştırması EastMed Projesine 
alternatif oluşturarak ekonomik hedeflerine ulaşmış olacaktır. Bu durumda 
Yunanistan ve GKRY için prestij, deniz alanı, enerji kaybı ve ekonomik kayıp 
oluştururken Mısır ve İsrail için Türkiye ile yeni bir siyasa oluşturmak zorunda 
kalacaklardır. 

5.  DİĞER AKTÖRLER, ÇIKARLARI, ÖNCELİKLERİ VE KAPA-
SİTELERİ

Doğu Akdeniz bölgesi, yalnızca Yunanistan ve Türkiye gibi orada bulunan ve 
anlaşmazlıkların daha yaygın olduğu ülkeler ile değil, Fransa ve Almanya gibi 
diğer ülkelerle de gerilim odağı haline gelerek Avrupa Birliği ve Konseyi’nin 
gündemine girmiştir. 

AB deniz operasyonunu olan Irini, Libya’ya yönelik BM ambargosunu 
denetleme görevindeyken ambargoyu ihlal ettiğinden şüphelenilen Türk 
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gemilerini durdurması sonrasında AB-Türkiye ilişkileri gerginleşmiştir.43 Ayrıca 
Yunanistan ve Fransa, Türkiye’nin bölgedeki eylemlerinin durdurmaması 
durumunda AB yaptırımlarının gündeme getirmek ile tehdit etmiştir. 44

AB – Türkiye arasında başlayan görüşmelerde Türkiye Oruç Reis araştırma 
gemisini limana çekerek işbirliği ve tansiyonu düşürme taraftarı olduğunu 
göstermiştir. Bu yakınlaşmayı göstermek için, Avrupa Komisyonu Başkanı 
Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michael, gergin ikili 
ilişkileri normalleştirmek için Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile görüşmüştür. 

Göçten Akdeniz’de gaz aramaya kadar geniş bir gündemi olan bir toplantıda 
Avrupa Konseyi ve Komisyon başkanlarının ziyareti, AB ile Türkiye arasındaki 
ilişkilerin yeniden normalleşmesini sağlayabilecek bir sürecin başlangıcı olarak 
görülmüştür.45 Ziyaret sonrası AB liderlerinin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de, 
özellikle GKRY ve Yunanistan ile ilişkilerinde diyalog odaklı bir yaklaşımı 
sürdürme isteğini olumlu karşıladıkları belirtilmiştir.

6. RASYONEL DAVRANIŞ SEÇENEKLERİ
Doğu Akdeniz ve Levant ülkelerinin MEB sorunu çerçevesinde en optimal 

ve kazançlı davranış seçenekleri ülkelerin ulusal öncelik ve çıkarlarına göre 
belirlenmektedir. Bölge ülkelerinin ulusal güvenliklerini sağlamak, deniz yetki 
alanlarını genişletmek, doğal kaynakları Avrupa pazarına ulaştırmak ve ekonomik 
gelir elde etme amaçları bakımından değerlendirildiğinde Yunanistan, GKRY, 
Mısır ve İsrail ile Türkiye arasında seçim yaparak politika geliştirmeleri gerektiği 
düşünülebilir. 

43  Sena Güler, “Turkey decries illegal search of vessel by EU mission”, Anadolu Ajansı, 
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-decries-illegal-search-of-vessel-by-eu-mission/2053260  
[Erişim Tarihi: 21.05.2021].

44  “EU to impose more sanctions on Turkey over Eastern Mediterranean tensions”, Daily 
Sabah, https://www.dailysabah.com/politics/eu-affairs/eu-to-impose-more-sanctions-on-turkey-
over-eastern-mediterranean-tensions [Erişim Tarihi:21.05.2021] .

45  Meryem Hafidi, “European Union seeks to normalise relations in the Eastern Mediterranean”, 
Atalayar,https://atalayar.com/en/content/european-union-seeks-normalise-relations-eastern-
mediterranean [Erişim Tarihi: 21.05.2021].
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Tablo 6.1. Doğu Akdeniz ve Levant Ülkelerinin Rasyonel Davranış Seçenekleri.

B ö l g e d e k i 
Aktörler

Rakip Seçenekler

Türkiye Yunanistan, 
Mısır

 Bölgeden destek 
bulmaya odaklanmalı
 Sert güç destekli 
doğalgaz arama ve 
devriye devam etmeli

Yunanistan Türkiye Diğer ülkelerle 
ortak hareket ederek 
Türkiye’yi geri adım 
atmaya zorlamalı

Mısır Türkiye Yunanistan’a destek 
vermeli

İsrail -

Suriye  Türkiye Yunanistan’a destek 
vermeli

GKRY  Türkiye Yunanistan’a destek 
vermeli
Avrupa Birliği’nde aktif 
olunmalı

Tablo 6.1’de belirtildiği üzere bölgede Yunanistan, Mısır, Suriye ve GKRY 
tarafından rakip olarak görülen Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasını engellenmesi 
amacıyla birbirlerine destek verilmesi, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütler 
aracılıyla Türkiye’yi geri adım atmaya zorlayacak yaptırım, nota, ikaz vb. 
politikaların uygulanması seçenekler arasında yer almaktadır. Türkiye ise bölgede 
yalnızlaşan pozisyonunu değiştirmek amacıyla Mısır ve İsrail ile görüşmelere 
başlamıştır.46 Bunun yanı sıra savaş gemileri eşliğinde petrol arama ve tarama 
faaliyetlerinin devam etmesi Türkiye’nin bölgedeki emellerini korumaya devam 
ettiğini göstermesi bakımından bir davranış seçeneği olabilir.

46  Mehmet Fatih Erdoğdu, “Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleşmesi ekonomide yeni 
fırsatlar doğurabilir”, Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.tr/tr/analiz/turkiye-misir-iliskilerinin-
normallesmesi-ekonomide-yeni-firsatlar-dogurabilir/2226447 [Erişim Tarihi:30.05.2021].
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7. SONUÇ
 Bir alt güvenlik kompleksi olarak Doğu Akdeniz ve Levant, kıyıdaş devletlerin 

temel güvenlik algıları ve endişelerini şekillendirerek güvenlik politikalarını 
birbiriyle bağımlı problemlerle inşa etmektedir. Doğu Akdeniz’de gelişmeler 
deniz yetki alanı ve enerji güvenliği üzerinden anlaşmazlıkların yeniden gündeme 
gelmiştir. Tarihsel olarak hali hazırda çözüme ulaşmamış sorunları bulunan iki 
komşu ülke olan Türkiye – Yunanistan, bölgede keşfedilen enerji kaynakları 
ve henüz sınırları belirlenmemiş deniz yetki alanları sorunlarını dost-düşman 
ilişkisinde bölgede rekabete dönüştürmüştür.

Doğu Akdeniz Gaz Formu ile Yunanistan bölgede hem hidrokarbon kaynaklar 
için işbirliği oluştururken hem de Türkiye’yi yalnızlaştıracak ve dengeleyecek 
bir bloklaşma meydana getirmiştir. Türkiye’nin sert güç kapsamında donanma 
tatbikatlarına ek olarak Libya ile anlaşma ve bölgenin diğer önemli aktörleri olan 
Mısır ve İsrail ile normalleşme fırsatlarının kollanması Türkiye’nin bölgede tek 
başına yürüttüğü siyasetin değiştiği yönünde sinyaller vermektedir.

Kuşkusuz, 2009 ve 2010’da İsrail’in (sırasıyla Tamar ve Leviathan), 2011’de 
Kıbrıs ve 2015’te Mısır’ın (Zohr) yaptığı Doğu Akdeniz gaz keşifleri krizi 
hızlandırdı ve şiddetlendirdi.  Ancak, krizin kökleri, Türkiye ve Yunanistan’ın 
bir yanda deniz sınırları ve Ekonomik Münhasır Bölgeler (MEB’ler), diğer yanda 
Kıbrıs ile ilgili çelişkili iddialarında yatmaktadır.

İlk sorunla ilgili olarak, Ankara ve Atina, adaların MEB›i oluşturmadaki 
rolleri ve boyutları konusunda anlaşamamaktadır. Türkiye, GKRY’nin Doğu 
Akdeniz’deki enerji arama faaliyetlerine itiraz etmektedir. Ankara, Kıbrıslı 
Rumlar ve Türkler arasında siyasi eşitlik konusunda ısrar ederek, Kuzey 
Kıbrıs’taki Türk yönetiminin de enerji arama faaliyetlerinde bulunma ve ruhsat 
verme hakkına sahip olduğunu belirtmektedir. 

Bu şekilde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iç içe geçmiş deniz ihtilafları, 
ulusal egemenliklerinin çatışan haritalarla güçlü bir şekilde bağlıdır. Bu deniz 
anlaşmazlıkları Türkiye ile Yunanistan, GKRY, Mısır, İsrail ve Fransa dahil 
olmak üzere bir dizi ülke arasında enerji arama ve Libya çatışması üzerindeki 
gerilimlerin bir sonucu olarak jeopolitik güç mücadelesine dönüşmüştür.
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GÜNEY KAFKASYA BÖLGESEL GÜVENLİK VE 
TEHDİT ANALİZİ

Adnan AYDIN1, Rabia GÜNGÖRSEN2

1. GİRİŞ
Jeopolitik olarak tarih boyunca daima önemli bir konumda olan Kafkasya, 

günümüzde stratejik açıdan da önemini korumaya devam etmektedir. Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) 1991 yılında tarih sahnesinden çıkınca 
Rusya Federasyonu onun doğal mirasçısı olarak uluslararası ortamda rol 
almaya başlamış ve Kafkasya’ya kendi güvenliğini sağlamak için özel önem 
vermiştir.3 1992’de Güney Kafkasya’da Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’ın 
bağımsızlığını dünyaya ilan etmesinden sonra da tüm Kafkasya bölgesindeki 
istikrarsızlıklar devam etmiş, Rusya-Çeçenistan, Rusya-Gürcistan ve son 
olarak 2020 yılında Dağlık Karabağ’da Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları bu 
coğrafyada istikrar ve güven ortamının kolaylıkla sağlanamayacağını göstermiştir. 
Genel olarak Kafkasya’da elliye yakın yerli halk ve bir o kadar dil konuşan etnik 
gruplar halen tartışmalı olan sınırlar arasında devamlı surette bir mücadelenin 
içerisinde olmuştur. Küresel güçlerin ve Rusya Federasyonu’nun Kafkasya’da 
özellikle de Güney Kafkasya’daki etkinliği ve faaliyetleri bölgedeki çatışma 
ortamını sürekli olarak tırmandırmıştır.4 

Rusya Federasyonu’nun yürüttüğü Güney Kafkasya politikasını, bölgedeki 
askeri varlığını ve bunların bölge güvenliğine etkilerini ortaya koyabilmek 
için bu bölgenin Rusya Federasyonu için neden önemli olduğunu incelemek 
gerekmektedir. Rusya açısından bu bölgenin önemli olmasının öncelikli sebepleri 
Güney Kafkasya’nın jeopolitik konumu ve buradaki petrol, doğalgaz ve kömür 
kaynaklarıdır. Rusya’nın bölgede ilgi duyduğu diğer bir konu başlığı olarak bu 
bölgeden geçen veya geçecek olan lojistik hatlar, petrol ve doğalgaz ulaştırma 

1  Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), 
Güvenlik Araştırmaları Programı Yüksek Lisans Öğrencisi, utgmadnan@yahoo.com, https://orcid.
org/0000-0001-8010-5360.

2  Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), 
Güvenlik Araştırmaları Programı Yüksek Lisans Öğrencisi, r.gngrsn@gmail.com, https://orcid.
org/0000-0002-1422-9338.

3  Fırat Karabayram, Güney Kafkasya Jeopolitiğinde Rusya Gerçeği, (İstanbul: IQ Kültür Sanat 
Yayıncılık, 2011), 11.

4  M. Vedat Gürbüz, Kafkasya’da Siyaset, Çatışma Ortamı ve Taraf Güçler, (Ankara: Kadim 
Yayınları, 2012), 1.
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hatları ifade edilebilir. SSCB’nin dağılmasıyla birlikte daha önce sadece bir 
Sovyet denizi olan Hazar Denizi artık bir Avrasya Denizi’ne dönüşmüş, Karadeniz 
ise Avrupa denizi haline gelmiştir. Bu durumda Rusya, Karadeniz ve Hazar 
Denizi’nde çok önemli limanlarını kaybetmiş olduğundan özellikle Karadeniz ve 
Hazar Denizi arasında tüm bölgede daha fazla hâkimiyet sağlayabilmek için askeri 
etkisini artırmaya çalışmıştır.5 Bu kapsamda son olarak Azerbaycan Ermenistan 
çatışmasının bitiminde Dağlık Karabağ örneğinde olduğu gibi Rusya’nın Güney 
Kafkasya’nın diğer bölgelerinde de askeri varlığını artırmaya gayret gösterdiği 
değerlendirilmektedir.

Rusya’nın özellikle son on üç yılda Güney Kafkasya’da, diğer yakın 
bölgelerinde, Suriye’de ve Afrika’da askeri anlamda etkisini artırmaya 
başlamasından etkilenerek çalışmanın konusu; Güney Kafkasya’daki Rusya 
Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin Varlığı ve Bölge Güvenliğine Etkileri olarak 
belirlenmiştir. 

Rusya’nın Güney Kafkasya’da bulunan askeri varlığının neler olduğunun 
ve bu yapının bölge güvenliğine etkilerinin araştırıldığı bu çalışmanın amacı; 
Yakın Çevre Doktrini ve Avrasyacılık teorileri gereği hareket eden Rusya’nın 
Güney Kafkasya’daki askeri varlığının muhtemel etkilerini ve bu güçle neler 
yapabileceğini ortaya koymaktır.

Çalışma; Rusya’nın askeri müdahaleleri ile ilgili genel olarak son on üç yıllık 
süreyi, Rusya’nın Güney Kafkasya politikası ile ilgili olarak 1991 sonrası zamanı, 
alan olarak eski SSCB ülkelerinin coğrafyasını kapsamaktadır. Bu kapsam 
içinde makalenin araştırma soruları olarak “Rusya, Güney Kafkasya’da hangi 
bölgede ve ne kadar askeri varlık bulundurmaktadır?”, “Rusya yakın zamanda 
hangi ülkelere ne zaman askeri müdahalede bulunmuştur?” ve “Rusya bölgede 
bulundurduğu askeri varlığı ile nasıl bir etkide bulunabilir?” tespit edilmiştir. Bu 
sorularla Rusya’nın hangi bölgelerde ne kadar askeri gücü bulunduğuna, hangi 
ülkelere ne zaman askeri müdahale yaptığına ve bölgede mevcut askeri varlığı ile 
ne gibi etkide bulunacağına cevap aranacaktır. 

Çalışmanın hipotezi; “Rusya’nın son yıllarda bölgedeki askeri varlığı ile 
gerçekleştirdiği askeri müdahaleler sayesinde Güney Kafkasya’da hâkimiyet 
kurmayı başardığıdır.” Bu konuda yapılan literatür çalışmalarında daha çok 
söz konusu ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler üzerinde durulduğu, 
askeri konuların diğerlerine göre geri planda kaldığı tespit edilmiştir. Bu anlamda 

5  Hasan Kanbolat, “Rusya Federasyonu’nun Kafkasya Politikası ve Çeçenistan Savaşı”, 
Avrasya Dosyası Dergisi Rusya Özel Sayısı, C. 6, S. 4 (2001), 165-166.
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çalışmanın doğrudan Rusya’nın Avrasyacılık ve Yakın Çevre Teorisini, onun 
bölgedeki askeri varlığını ve askeri müdahalelerini odak noktası alması ve 
Dağlık Karabağ’a yerleşen Rus Barış Gücü dahil bölgedeki Rus Askeri Gücü’nün 
müteakip hamleleri hakkında fikir vermesi özgünlüğünü göstermektedir. 

Makalede araştırma yöntemi olarak nitel araştırma metodolojisi 
benimsenmiştir. Konuyla ilgili çalışmalar yapılırken literatür analizi tekniği 
kullanılmıştır. Bu maksatla öncelikle konuyla ilgili akademik kitaplar, akademik 
tezler, çeşitli düşünce kuruluşu dergileri, çok sayıda makale, araştırma, haber, 
resmi ve özel internet kaynakları kullanılmıştır. Çalışmada mekân olarak eski 
SSCB’nin kapsadığı alan, zaman olarak ise Rusya’nın Güney Kafkasya Politikası 
ve teori ile ilgili olarak 1991 sonrası, Rusya’nın askeri müdahaleleri ile ilgili 
olarak son on üç yıllık süre incelenmiştir. 

Çalışmanın mantıklı ve makul bir sıra takip edebilmesi için, kuramsal teori ile 
açıklanan teorik bilgilerin kavramsal çerçevede çalışma içinde yerini bulmasına 
imkân verecek şekilde bir düzenleme hedeflenmiştir. Bu hedefe varmak için, 
1.Bölümde Giriş, 2.Bölümde Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve, 3.Bölümde 
Tarihsel Arka Plan, 4.Bölümde Tehdit Analizi, 5.Bölümde Diğer Aktörler, 
Çıkarları, Öncelikleri ve Kapasiteleri 6.Bölümde Rasyonel Davranış Seçenekleri 
incelenecek, 7.Bölüm olan Sonuç kısmında yapılacak değerlendirme ile çalışma 
nihayete kavuşacaktır.

2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 
1922 yılında kurulan SSCB’nin 1991 yılında dağılması ile uluslararası 

ortamda jeopolitik dengeler tamamen değişmiştir. Avrupa’nın doğusundan 
Asya’nın kuzeyine kadar uzanan, bir zamanlar 22 milyon kilometre kare ile 
dünyanın en büyük ülkesi olan SSCB’nin liderliğindeki Doğu Bloğu ile rakip 
Batı Bloğu arasında yaşanan Soğuk Savaş, bu yapının parçalanmasıyla sona 
ererek yeni bir hal almış ve ortaya irili ufaklı birçok ülke çıkmıştır. Bu ülkeler 
içerisinde en güçlü olanı ise aynı zamanda SSCB’nin mirasçısı olan Rusya 
Federasyonu olmuştur. Ancak Rusya Federasyonu ilk zamanlarında dağılmanın 
ve güç kaybetme etkisinin ortaya çıkardığı bunalımla yakın coğrafyasında kendi 
etki sahasındaki olaylara bile müdahale edememiştir. Uluslararası arenada güç 
dengesinin kendi aleyhine değişmesinin etkisini azaltabilmek için eski SSCB 
ülkeleri olan Belarus ve Ukrayna ile birlikte 1991 yılında Bağımsız Devletler 
Topluluğu’nu (BDT) kuran Rusya Federasyonu, bu ülkelerle ekonomik, sosyal, 
siyasal ve askeri anlamda iş birliği yapmayı hedeflemiştir.6 Kısa bir süre sonra 

6   Beril Dedeoğlu, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, (İstanbul: Yeniyüzyıl Yayınları, 2008), 
274.



164

GÜVENLİK TEORİLERİ VE

BÖLGESEL TEHDİT ANALİZİ

BDT oluşumuna Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, 
Moldovya, Tacikistan, Azerbaycan ve Gürcistan (2009’da ayrılmıştır) katılarak 
üye ülke sayısı 1993 yılına gelindiğinde 12’ye ulaşmıştır. Rusya söz konusu 
ülkeler üzerinde 1993 yılından itibaren Yakın Çevre Doktrinini hayata geçirmeye 
başlamıştır.7 Bu bağlamda Yakın Çevre Doktrinini öncelikle kendisi için en 
kritik bölgeler olarak gördüğü Ukrayna, Belarus ve Güney Kafkasya ülkelerinde 
uygulamaya koymuştur. Bölgede yaşayan Rus vatandaşlarını öne sürerek bu 
ülkelerin eskiden olduğu gibi siyasi, ekonomik ve askerî açıdan kendisine bağlı 
kalmasını isteyen Rusya, 2000’li yıllardan itibaren Putin’in yürüttüğü dış siyaseti, 
enerji kaynaklı sürekli artan zenginliğinin verdiği  avantajla daha da etkili hale 
getirmiştir.8 Sonuç olarak SSCB’nin yıkılması ile birlikte önce Rusya’nın da 
içerisinde olduğu BDT kurulmuş, müteakiben 1993 yılında Rusya tarafından 
Yakın Çevre Doktrini uygulanmaya başlanarak eski SSCB ülkeleri coğrafyasında 
tekrar hâkimiyet sağlamayı hedefleyen bir dış politikaya geçiş yapılmıştır.9

Başlangıçta kendi iç politikasında ve dünya devletleriyle ilişkiler kapsamında 
ciddi krizler yaşamasına rağmen 2000 yılından itibaren yeni dönemle birlikte 
Devlet Başkanı sıfatıyla öne çıkan güçlü lideri Vladimir Putin’in başarılı yönetimi 
ve uyguladığı doktrinle birlikte gücünü ve etkisini dünya siyasetinde hissettirmeye 
başlamıştır. Bu kapsamda 2008 yılında o dönemin Devlet Başkanı olan Dmitry 
Medvedev uygulanan Yakın Çevre Doktrini ile ilgili olarak, tüm büyük güçlerin 
sahip olduğu gibi Rusya Federasyonu’nun da öncelikli menfaat alanı olması 
gerektiği ve bu alanında da doğal olarak BDT ülkelerinin toprakları olacağını 
ifade ederek Rus yönetiminin bu konudaki genel bakış açısını özetlemiştir. Bu 
bakış açısının anlaşılması için Yakın Çevre Doktrininin ortaya çıkış sürecini 
incelemek gerekmektedir.

Yakın Çevre Doktrini yaklaşımında olan bir ülkenin başta komşu ülkeleri 
olmak üzere tüm yakın coğrafyası ile ilgili planlı ve programlı bir dış politikasının 
başlangıçta üretilmiş olması gerekmektedir. Bu politik anlayış iş birliği konularını 
içerebileceği gibi rekabetçi, çatışma içeren ve yayılmacı bir anlayış ortaya koyan 
politikaları da içerebilmektedir. Devletin güvenliği ve refahı için gerekli görülen 
kaynaklar yakın coğrafya içinde yer alıyorsa taraflar birbirlerinden bunları 

7  James F. Holcomb, Michael M. Boll, “Russia’s New Doctrine: Two Views”, https://fas.org/
nuke /guide/Russia/doctrine/rusnudoc.pdf [Erişim Tarihi: 28.01.2021].

8  John Gordon, Russia’s Near Abroad, Domestic Trends in the United States, China, and Iran, 
https://www.jstor.org/stable/10.7249/mg729navy.17 [Erişim Tarihi: 28.01.2021].

9  Sina Kısacık, Furkan Kaya, “Rusya Federasyonu’nun Yakın Çevre Doktrini Kapsamında 
Dağlık Karabağ ve Ukrayna Politikalarını Anlamak”, (VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: 
Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devlet Dışı Aktörler, DORA Basım Yayın Dağıtım), 45-50.
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talep edebilmektedir. Bazen bu taleplerle ilgili iş birliği ortamı yaratılsa bile 
çoğunlukla ülkeler elindeki kaynakları ve zenginlikleri diğerleri ile paylaşma 
eğilimi göstermemektedir.10 Eğer bu ülkelerden biri gelişmiş ve kısmen büyük 
bir aktör ise yakın çevre politikası genel olarak bölgesel hatta küresel güç olma 
yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun sonucunda bölgesel veya küresel güç olmak 
isteyen devlet, yakın coğrafyasında kendisi gibi düşünmeyen ve kendisine yakın 
politikalar üretmeyen devletleri kontrol altına almaya çalışacaktır. Dolayısıyla 
söz konusu devlet, kendisine yakın olan komşu ülke ile barışçıl ve ona yardım 
eden bir anlayışla ilişki kurarken, kendisi ile benzer politik anlayışta olmayan 
veya rakipleriyle ortak politika üreten yakın coğrafya içindeki devlete karşı 
çatışmacı bir anlayış sergileyecektedir. Bölgesel veya küresel güç olmak isteyen 
devletin kontrol altına almak istediği bölge onun rakiplerinin de etki göstermek 
istediği bölge özelliği göstermektedir.11

SSCB’nin parçalanmasının ardından göreve gelen Boris Yeltsin yönetimi 
başlangıçta yakın coğrafyası ile hiç ilgilenmemiş, mevcut durumun ülkesine 
karşı olası bir tehdit oluşturmadığını iddia eden ve küresel değil bölgesel güç 
olma yolunda bile ilerlemeyen bir siyaset anlayışı ortaya koymuştur. Asıl tehdit 
konusunun ülkenin içinde bulunduğu ekonomik bunalım olduğu düşünen 
Yeltsin yönetimi bu konuda mücadele edebilmek için 1992 yılında Batı ile 
yeni bir dış politika yürütmeyi planlamıştır. Söz konusu dış politika yaklaşımı; 
SSCB emperyalist düşüncesinin bitirilmesi, ABD ile stratejik iş birliği, iki ülke 
arasındaki nükleer rekabetin sonlandırılması, NATO ile Rusya ilişkilerinin 
geliştirilmesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki daimî üyeler ve 
Avrupalı müttefiklerle iş birliği, Dünya Ticaret Örgütü ve G7 ülkeleri gibi 
oluşumlara üyelik konularını kapsamına almıştır. Rusya Federasyonu’nun tekrar 
büyük güç olabilmesi için Batı ülkeleri ile yakın iş birliği yapmayı ve uluslararası 
oluşumlara katılmayı hedefleyen Yeltsin, 1992 yılında Birleşmiş Milletlerde 
yaptığı konuşmasında Batı ülkelerinin kendileri tarafından müttefik görüldüğünü 
ifade etmiştir. Bu yaklaşımdan dolayı Yakın Çevre olarak adlandırılan bölgeye 
yönelik ilgisiz bir politika izleyen Yeltsin hükümeti, söz konusu bölgeleri 
Rusya Federasyonu için ekonomik bir yük olarak görmüştür. Ancak SSCB’nin 
dağılmasından sonra eskiden SSCB yönetiminde olan ülkelerin bağımsızlıklarını 
kazanması ve bölgesinde oluşan güç boşluğunun ABD ve Avrupa tarafından 
doldurulması tehlikesi ortaya çıkınca Rusya tarafından realist yaklaşım gereği 
Yakın Çevre Doktrini 1993 yılından itibaren uygulamaya konulmuştur.12 

10  Dedeoğlu, a.g.e., 175.
11  Dedeoğlu, a.g.e., 176-177.
12  Seda Yılmaz, “Türkiye’nin Güney Kafkasya Politikasında Ermenistan”, (Yüksek Lisans 

Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012), 34.
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Yakın Çevre Doktrini olarak anılan yaklaşımla birlikte Rusya, dış politikanın 
merkezine Batı ülkelerinden önce Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerini ve bu 
oluşuma dahil olmayan eski SSCB ülkelerini koymaya başlamıştır. Bu doktrinin 
ortaya çıkarılmasının bazı dikkat çekici nedenleri bulunmaktadır. 

İlk olarak bölge civarında ortaya çıkabilecek istikrarsızlıklara karşı tedbir 
alabilmek için Rusya’nın sınırlarında savunmasız bir bölge kalmamasının önemi 
ortaya çıkmıştır. Zira sınırların ve anavatanın istikrarsız bölgelerden gelebilecek 
tehditlere karşı hazırlıklı olması Rusya bakımından tarihsel olarak önem arz 
etmekteydi. Çarlık Rusya ve SSCB dönemlerini de dahil edecek biçimde tarihi 
komşuları olan Hindistan ve Çin ile arasında var olan sınır ve güvenlikle ilgili 
sorunları Rusya’yı iç sınırların mümkün olan en uzak noktasında tampon bir alan 
yaratma çabasına itmiştir. 

Doktrinin ortaya çıkma nedenlerinden birisi de SSCB sonrası bölgede oluşan 
boşluğun batılı ülkeler tarafından doldurulması tehlikesidir. Bu konuya ek 
olarak Güney Kafkasya bölgesinin jeopolitik ve jeostratejik olarak çok önemli 
olması da ayrı bir gerekçe olarak ifade edilebilir. Ayrıca Güney Kafkasya ile 
Hazar’daki enerji kaynaklarının uluslararası pazara ulaştırılması konusunda 
civar ülkelere göre stratejik konum avantajına sahip olması, Rusya için önemli 
olmasının diğer bir nedendir. Konuya bu perspektiften yaklaşıldığında Rusya’nın 
Yakın Çevre Doktrininde hedef olarak, bölgede meydana gelecek çatışmalarda 
arabulucu rolünü oynamayı, ulaşım hatlarını kendi kontrolüne almayı ve eski 
dönemde olduğu gibi siyasi, ekonomik ve askeri bakımdan bölgede entegrasyon 
oluşturmayı belirlediği görülmektedir.13 Bu gerekçelerle doktrin Rusya’nın tekrar 
küresel güç olma hevesinin bir göstergesi olmuştur. Buna bağlı olarak da Güney 
Kafkasya’daki eski SSCB ülkelerinin Rusya dış politikalarında öncelikli bir 
konuma alınması, Yakın Çevre Doktrini tezinin Ukrayna ve Belarus’un yanısıra 
bu bölgede de kullanılması yoluyla sağlanmaya çalışılmıştır.

Diğer taraftan Rusya’nın Yakın Çevre Doktrinini anlayabilmek için yazar 
Simon Dixon’un  “Eski SSCB ülkelerinin coğrafyası, Rusya Federasyonu’nun 
gücünü her zaman canlı tutmayı başarabildiği bölgedir.” ifadesinin yeterli 
olabileceği değerlendirilmektedir.14 Aslında Yakın Çevre Doktrini, Rusya’nın 
ilk zamanlarda uyguladığı Batı odaklı dış siyasete Batılı ülkelerin yeterli katkı 
sağlayamaması ve cevap verememesi, ekonomik anlamda kötüye gidiş ve iç 
siyasette Batılı ülkeleri merkeze koyan politikanın desteklenmemesinden ötürü, 

13  Mustafa Keskin, “Yakın Çevre Bağlamında Rus Dış Politikası: Ukrayna Müdahalesi”, Barış 
Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, 2016, C.3, S.2, 45-62,50.

14  Habibe Özdal, Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Kırım’ın İlhakına Rus Dış Politikasında 
Ukrayna, (Ankara, USAK Yayınları, 2016), 35.
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Rusya’nın kendini merkeze alan ve uluslararası arenada önemli bir aktör olma 
hedefinin sonucu oluşmuştur. Bu bağlamda Rusya’nın eski gücünü tekrar elde 
edeceği ve küresel güç olma hedefi ile eski SSCB ülkeleri coğrafyasında etki 
gösterebileceği Yakın Çevre Doktrini, BDT ülkeleri ve BDT üyesi olmayan eski 
SSCB ülkelerinin topraklarını kapsayacak şekilde kullanılmaya başlanmıştır.15

Yakın Çevre Doktrini bağlamında üretilen politikalar, eski SSCB topraklarını 
Rusya’nın güvenlik ve ekonomik anlamda yaşamsal fonksiyon alanları olarak 
görmektedir. Bunun yanısıra Güney Kafkasya ve Orta Asya’yı kendine ait Ulusal 
Güvenlik Sahası olarak kabul ederek, bu bölgelerdeki tüm gelişmeleri yakından 
takip etmek ve kendi kontrolü altına almak Rusya’nın esas gayesi olmuştur. Bu 
konuda en önemli belge olarak 1993’te açıklanan Karaganov Doktrini kabul 
edilmektedir. Bu belge ile Rusya Federasyonu ve BDT güvenliğinin temin 
edilmesine yönelik olarak ihtiyaç duyulduğunda kendi ülke toprakları dışında 
Rus askerlerinin bulunabilmesi ve kullanılabilmesi kabul edilmiştir. Bu kapsamda 
Rusya, odak noktasını eski SSCB ülkelerine kaydırarak hem Yakın Çevre hem de 
Karaganov Doktrini bağlamında Güney Kafkasya ve Orta Asya topraklarında 
askeri üsler kurarak, bu ülkeler ve onların sınırlarını kendi kontrol alanı içine 
sokmuştur.

Bu şekilde hayata geçirilen doktrin üç temel başlıkta ifade edilebilir:

- Ekonomik Faktörler: BDT ülkeleri ve bu oluşuma dahil olmayan eski SSCB 
ülkeleriyle ekonomik bağlantının devam ettirilmesi,

- 2. Güvenlik Faktörleri: Güney Kafkasya veya Orta Asya’da meydana 
gelebilecek çatışmaların Rusya’yı etkilemesi ihtimali,

- Tarihsel, Dini ve Kültürel Faktörler: Genel olarak Kafkasya’da bulunan 
yaklaşık 25 milyon Rus kökenli vatandaşın hak ve menfaatlerinin korunması. 

Bu faktörlerden öncelikli olanı Güney Kafkasya veya Orta Asya’da meydana 
gelebilecek çatışmaların Rusya’yı etkilemesi ihtimalinden dolayı Güvenlik 
Faktörleridir.

Günümüzde devletler üç halkalı bir güvenlik sistemi içerisinde hareket 
etmektedir. Bu kapsamda sistemin en iç bölgesinde içeride, anavatanda 
oluşabilecek tehditler bulunmaktadır. Bu iç halkayı çevreleyen ikinci halkada 
yakın çevredeki tehditler bulunmaktadır. En dış halkada ise diğer iki halkayı içine 
alan ve onlara göre daha esnek ve belirsiz olan küresel tehditler yer almaktadır. 

15  Kısacık, a.g.m., 52.
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Aktör devlet tarafından tanımlanan tehdit kaynakları ve bunların tehdit seviyeleri 
alınacak güvenlik önlemlerini belirlemektedir.16 Dolayısıyla Rusya açısından 
ikinci ve üçüncü halkada meydana gelebilecek tehditlere karşı caydırıcılık 
sağlayabilmek için Yakın Çevre ve Karaganov Doktrini gereği Güney Kafkasya 
bölgesinde askeri varlık bulundurmak mecburiyeti vardır. Bu konuya meşruiyet 
kazandırmak için Güney Kafkasya’da bulunan Rus kökenli vatandaşların hak ve 
menfaatlerinin korunması ve yardıma ihtiyaç duyan ülkelerin talebi kullanılan 
argümanlardan bazılarıdır. 

Bu anlayışla BDT’nin oluşum aşamasında Rusya Federasyonu aynı SSCB 
döneminde olduğu gibi hedef ülkeleri yönetme siyasetini devam ettirerek BDT 
oluşumuna girmeyen ve Rusya’dan bağımsız politika izleyen bazı ülkelerde 
bir takım yapay sorunlar üreterek bunları da BDT içine girmeye zorlamıştır. 
Bunun için de Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna’da çeşitli etnik 
yaraları tahrik edecek bir politika yürütmüştür.17 Bu politika sonrası ortaya çıkan 
sorunların çözümünde kurtarıcı ve ara bulucu rol üstlenmiştir. Böylece BDT 
oluşuma girmek istemeyen ülkeleri Rusya’dan yardım istemek zorunda bırakarak 
oluşuma girmek mecburiyetinde bırakmıştır. 

Rusya’nın Güney Kafkasya’da hakimiyet sağlamasına altyapı oluşturan olgular 
içinde geçen bir diğeri de Avrasyacılık akımıdır. Tarihte ilk kez Alman coğrafyacı 
Alexander Gumbeldt’ın dünya literatürüne, Rus etnograf Vladimir Lamanski’nin 
ise Rusça’ya soktuğu Avrasya terimi18  coğrafi anlamda Avrupa ve Asya’yı 
birlikte ifade etmesinin yanında jeopolitik açıdan kültürel, tarihi ve sosyal yapıyı 
irdeleyen bir kavram olarak ortaya çıkmıştır.  Günümüzde kullanılan Avrasyacılık 
kavramı ise coğrafi bir anlam içeriyor gibi gözükse de Rusya açısından 19. 
yüzyılda ideolojik bir kavram, 20. yüzyılda ise Rus milli ideolojisini belirten 
bir düşünce yapısı olmuştur.19 Avrasyacılık akımının kurucusu olarak Aleksandr 
Dugin kabul edilmekle birlikte Rusya tarafından daha önce uygulanan politikalar 
bu düşüncenin kökeninin daha eskiye gittiğini göstermektedir. Avrasyacılık akımı, 
Rusya’nın Avrasya bölgesinin merkezinde, adeta Avrupa ve Asya arasında coğrafi 
çekirdek olarak yer aldığı üçüncü bir kıta üzerindeki siyasetin Rus ideolojine 
göre şekillendirmesi şeklinde tanımlanabilir.20 Bu akım kapsamında Avrupa’yı 

16  Sevinç Aslan, “Güvenlik Kavramları”, Stratejik Düşünce ve Güvenlik, , ed. Güngör Şahin, 
M. Cem Oğultürk, (İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2020), 113-115.

17  Avrasya Etütleri, TİKA Avrasya Etütleri Dergisi, S. 2010-2 (2010):37.
18  Salih Yılmaz, “Yeni Avrasyacılık ve Rusya”, Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları 

Dergisi, S: 34, (2015): 112.
19  Recep Cengiz, “Avrasyacılık Tartışmaları Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak 

Üniversitesi Örneği” https://tasam.org/tr-TR/Icerik/5456/avrasyacilik_tartismalari_ uluslararasi_ 
hoca_ ahmet_ yesevi _turk-_kazak_universitesi_ornegi [Erişim Tarihi:20.04.2021].

20  Neziha Musaoğlu, “Avrasyacılığın Rus ve Türk (Kazak) Versiyonları ile Türkiye’de 
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merkeze alan ideoloji net bir şekilde reddedilmektedir. Rusya, kendisine göre 
yer aldığı bu coğrafyada özel bir aktördür ve birçok medeniyetin birleştiricisidir. 
Rusya söz konusu medeniyetlere sırtını dönemez, eğer dönerse Slav kültürü 
yok olabilir. Avrasyacılık akımının fikir babası Aleksandr Dugin’e göre, küresel 
büyüklükte bir Rus imparatorluğu kurulmalıdır. Bu büyük imparatorluğun tek ve 
asıl rakibi ABD olacaktır.21 Bazı yazarlar ise Avrasyacılık akımını bir tür özüne 
dönme, Avrupa’dan ve Batı’dan bir nevi kaçış olarak kabul etmektedir.22 

Rusya’nın benimsediği Avrasyacılık fikrine göre Avrasya hem siyasi anlamda 
hem de coğrafi anlamda özel bir duruma sahiptir. Burada bölgenin esas denge 
unsuru olarak bulunan Rusya’nın liderliğinde yeni bir ulus oluşturulmalı ve bu 
ulus Batı yayılmacılığına karşı doğal bir savunma oluşturmalıdır. Avrasyacılık 
yaklaşımında medeniyetlerin ortasında bulunan Rusya açısından, en az Batı 
kadar kendi yakın çevresi de bir tehlike sebebidir. Bu nedenle kendisini korumak 
ve yakın çevresini kontrol altına almak için Batı ile iş birliği yapsa bile kendine 
has bir sistem geliştirmelidir.23 

Rusya’daki Avrasyacılık incelemesinde genel olarak iki ayrı anlayıştan 
bahsedilmektedir. Klasik Avrasyacılık kavramı ile 19. yüzyıl sonuna doğru ortaya 
çıkan ve 20. yüzyıl ortasına kadar devam eden, Rusya’nın kara medeniyetlerinin 
bir temsilcisi olarak görüldüğü ve onun Avrasya’da lider olduğu bir coğrafya 
dayatması kastedilmektedir.24 Bu anlayışa göre bölgede Avrasya kimliğine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Zira Batı devletleri Rusya’dan farklı kültüre ve geçmişe sahip 
olduğundan, Rusya da her çeşit kültüre ve geçmişe kıymet verdiğinden tarih 
boyunca Ruslar ulus devlet olamamıştır. Avrasya kimliği ulus devlet olamamanın 
yarattığı sorunları çözecektir.

Klasik Avrasyacılığa alternatif olarak 20. yüzyıl sonuna doğru ortaya çıkan 
ve ona çeşitli ilaveler yapan Yeni Avrasyacılık anlayışı, Rusya için yüzünü 
Asya’ya çevirdiği, bölgesine barış ortamı ve medeniyet getiren bir aktör olmayı 
amaçladığı politikadır. Bu coğrafyaya hâkim olabilecek tek güç olan Rusya, kendi 
milli bilincinden yararlanarak Batılı devletler karşısında sağlam olarak ayakta 

Avrasyacılığın Jeopolitik Ortak Paydası: “Türk Dünyası”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, C:10, S: 1, (2008): 61.

21  Zafer Başer, “Rusya Federasyonu’nun Gelecekle İlgili Planları ve Stratejileri”, MSÜ Deniz 
Harp Enstitüsü Mavi Vatan’dan Açık Denizlere Dergisi, Y. 2, S. 7, (2021): 39-40.

22  Sümeyye Hilal Altun, “Avrasyacılık: Rusya ve Türkiye’de Avrasyacılık Anlayışları”, 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları, (2020): 2.

23  Altun, a.g.m., 2.
24  Altun, a.g.m., 3.
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durabilmek için coğrafi olarak birlikteliği sağlamalıdır.25

Sonuç olarak günümüzde Rusya’nın ülke sınırları Japon Denizi’nden 
Avrupa’nın doğu sınırlarına, Orta Asya ve Kafkasya’nın güneyinden en kuzeydeki 
Kuzey Buz Denizi kıyılarına kadar bir alanı kapladığından, Rusya’nın kendini 
tarif ederken yalnızca Asyalı veya Avrupalı görmesi ve politikalarını buna 
göre oluşturması mantıklı değildir. Bu durumda tek seçenek, jeopolitik açıdan 
da Avrasyalı bir aktör ve eski SSCB’nin doğal mirasçısı olarak Avrasyacılık 
politikasına göre küresel bir güç olması kalmaktadır.  

Dolayısıyla Yakın Çevre Doktrini ve Avrasyacılık düşünceleri eski SSCB 
ülkeleri coğrafyasında Rusya’nın etkinliğini kaybetmemesi hatta tek etkin güç 
olması üzerine inşa edilmiştir. Bu kapsamda öncelikle İran, Türkiye ve ABD’nin, 
müteakiben Avrupa ülkelerinin Orta Asya ve Güney Kafkasya üzerinde etki sahası 
oluşturmasını önlemek isteyen Rusya hem Orta Asya hem de Güney Kafkasya 
bölgesine özellikle önem vermeye başlamıştır. Rusya açısından tüm Kafkasya 
bölgesi, SSCB’nin dağılması sonrası bölgesel kontrolü tekrar ele geçirmek için 
ekonomik ve askerî açıdan stratejik bir alandır. Bu bölgede baskı unsuru olarak 
bulundurulacak askeri kuvvetler, bölge ülkeleri üzerinde büyük ağabey rolünü 
oynayamaya çalışan Rusya için kuvvetli bir koz niteliğinde olacak, bu askeri 
varlık aynı zamanda Rusya etrafında etkisini artırmak isteyen NATO için de 
denge unsuru vazifesi görecektir. Bölgedeki askeri varlığını Dağlık Karabağ’da 
2020 yılında Azerbaycan Ermenistan çatışması sonrası oluşan barışı koruma rolü 
gibi uzun süreli vazifelerle de ayrıca artırma gayreti gösteren Rusya, arabulucu 
ve yargı dağıtıcı vasfı ile büyük güç olma iddiasını devam ettirmektedir. Rusya 
bölgesinde güçlü bir aktör olabilmek için Güney Kafkasya Bölgesinin tek temel 
belirleyici gücü olmak ve dengeleri bu şekilde sağlamak istemektedir.26

3. TARİHSEL ARKA PLAN
Hazar Denizi ile Karadeniz’in arasında Doğu Batı paralelinde uzanan en 

yüksek yeri 5642 metre ile Elbrus Dağı olan sıradağlar Büyük Kafkas Dağları 
olarak bilinmektedir. Kafkasya adının bölge adı olarak ilk kez kullananların Rus 
Çarı 1. Petro döneminde Petersburg’da kurulmuş olan İmparatorluk Bilimleri 
Akademisi’nin bilim insanlarının olabileceği düşünülmektedir. Kafkasya ifadesine 

25  Efe Çaman, Kenan Dağcı, “Rusya Federasyonu’nun Sovyet Ardılı Bölgeleri Algılayışı: 
Avrasyacılık Stratejisi ve Rus Dış Politikası”, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Üzerine 3.Uluslararası 
Mavi Karadeniz Kongresi: Uyuşmazlık Çözümü, İş birliği ve Demokratikleşme, ed. Yıldırım Turan, 
Alâeddin Yalçınkaya, Ertan Efegil, (İstanbul: Gündoğan Yayınları, 2013), 67-70.

26  Dedeoğlu, a.g.e., 179-180.
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Osmanlı kaynaklarında ise 1856 yılından itibaren rastlamak mümkündür.27

Kafkasya bölgesinin siyasi, kültürel, coğrafi ve etnik olarak ele alınması 
durumunda sınırları farklılık arz etse de coğrafya bilimiyle ilgilenenler Büyük 
Kafkas Dağlarından dolayı bölgeyi güney ve kuzey olarak iki parçaya ayırmıştır. 
Bu tanım siyasi olarak da kabul görünce Güney Kafkasya içinde Azerbaycan, 
Gürcistan ve Ermenistan ülkeleri yer almıştır.  Günümüzde Rusya Federasyonu 
içinde yer alan Çeçenistan, Karaçay Çerkez, Kuzey Osetya, Adige, Kabardino 
Balkar, Dağıstan ve İnguşetya ise Kuzey Kafkasya ülkelerini oluşturmuştur. 

Bu coğrafi oluşum bölgedeki toplumların karakteristiğini de etkilemiştir. 
Bölge coğrafyasında yüksek dağlar ve vadilerle bölünen bu alanda birbirleriyle 
farklılaşan çeşitli etnik topluluklar ortaya çıkmıştır. Zamanla ayrılan coğrafyalarda 
farklı diller konuşmakta olan bu topluluklar arasında çok kültürlülük çevresel 
şartların etkileri yüzünden daha da belirginleşmiştir. Birçok farklı çeşit dil ve 
lehçeye sahip olan bölge halkları arasında sonradan siyasi, ekonomik ve sosyal 
gerekçelerle meydana gelen ilişkiler sayesinde kültürler iç içe geçmiş, yer yer 
birbirine karışmış ve sosyo kültürel benzerlikler göstermeye başlamıştır. Bu 
nedenle Karadeniz’den başlayıp Hazar’a kadar uzayan Kafkasya’da farklı ırklar 
ve toplulukların birtakım özellikleri birbirine benzemiş, adetler, gelenek ve 
görenekler, folklor, tarih ve bağımsızlık bilinci, giyim tarzı ve hayat görüşü dahil 
birçok konu ortak olmuştur. Sonuçta bölge halkları Kafkas Kültürü potasında 
erimiştir. 

3.1. Sorunlar

Kafkasya ortalama 440 bin kilometre kare alana sahiptir. Bölgenin güneyinin 
dağlık coğrafi yapısı ve sarp kesimleri sebebi ile çok az alternatif ulaşım ağı 
ve yolu bulunmaktadır. Büyük Kafkas Dağları Rusya ile Güney Kafkasya’yı 
birbirinden ayırdığı gibi doğrudan geçiş imkânı da vermemektedir. Bölgede 
üç önemli geçiş yolu vardır. Bunlardan Şekil 3-1’deki 1 numaralı geçit; Kuzey 
Osetya ile Gürcistan’ı Güney Osetya üzerinden bağlayan Daryal Geçidi olarak 
adlandırılan geçittir. Bu yola aynı zamanda Gürcü Askeri Yolu denilmektedir.28 
İki numaralı geçit Dağıstan Cumhuriyeti’nden Azerbaycan istikametine, Bakü’ye 
kadar uzanan Derbend geçididir. 3 numaralı geçiş yolu ise Gürcistan’ın Kutaisi 
kentinden Novorossisyk’e Karadeniz sahili boyunca ulaşan kara ve demiryoludur.

27  Ufuk Tavkul, Etnik Çatışmaların Gölgesinde Kafkasya, (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2002), 
11-13.

28  Kartal, a.g.e., 314.
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Şekil 3.1. Kafkasya’daki Üç Önemli Geçiş Yolu 29

Kafkasya bölgesi coğrafi olarak Rusya’dan güneye doğru geçiş köprüsü özelliği 
göstermekte olup hem Karadeniz ve hem de Hazar denizine kıyısı olduğundan da 
ayrıca Rusya için farklı öneme sahiptir. Zira bölge Karadeniz’e geniş bir alanda 
çıkış imkanına sahip olması ile Boğazlar ve Akdeniz vasıtasıyla sıcak denizlere, 
Suriye’ye ve Süveyş Kanalına ulaşmasına imkân verdiğinden Rusya’nın siyasi 
ve stratejik menfaatleri bakımından çok kritik bir jeopolitik avantaja sahiptir. 
Ayrıca Rusya kendi strateji ve deniz politikalarına göre Karadeniz kıyılarında 
yeterli çıkış noktası olmadığını düşünmektedir.30 Rusya’nın Güney Kafkasya’da 
hakimiyet kuramadığı durumda ortaya çıkabilecek çatışma ve savaş durumunda 
müdahale imkânı ve esnekliği kaybolur. Bu nedenle Güney Kafkasya bölgesi 
özellikle Karadeniz’in özel jeostratejik konumu nedeni ve güneye doğru geçiş 
köprüsü özellikleri nedeniyle Rusya açısından çok önemlidir.31

29 “Google Maps”, https://www.google.com/maps/@42.7612795,44.2372722,9z [ErişimTarihi: 
24.05.2021].

30  Tavkul, a.g.e., 18.
31  Bülent Açma, Kübra Yenişen, “Kafkasya’nın Ekonomik Potansiyeli ve Dönüşümü İçin 
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Diğer yandan bölge deniz ve kara taşımacılık güzergahları üzerinde 
bulunmasından dolayı ayrı bir öneme sahiptir. Son yıllarda Çin tarafından finanse 
edilen ve çalışmaları halen devam eden Kuşak Yol projesinin hatlarından birinde 
yer alması bu bölgeyi özel yapmaktadır.32

Bölgenin genel olarak doğalgaz ve petrol kaynakları açısından önemli olmasının 
yanında, enerji kaynaklarının batıya doğru taşınmasında boru hattı güzergahları 
üzerinde bulunmasından dolayı da ayrıca yüksek bir değer taşımaktadır. Bölgede 
yer alan petrol rafineleri ve petrokimya tesisleri ekonomik ve stratejik açıdan 
herkes için önemlidir.33

Rusya halen BDT ülkelerine yönelik nükleer şemsiye görevini sürdürmeye 
devam etmektedir. Rusya’nın BDT ülkelerini bölgesel hava savunma sistemine 
dahil etmesi BDT üyesi ülkelerin dolayısıyla da Kafkasya’nın kendisi için önemli 
olduğunu ve bu açıdan bakıldığında bölge üzerinde önümüzdeki dönemde daha 
fazla söz sahibi olacağını göstermektedir.34

Kara Hakimiyet Teorisi’nde Halford Mackinder tarafından Avrasya iç 
bölgesinin Kalpgâh olduğu belirtilmiştir. Belirtilen alan dünya genelinde bir güç 
merkezi olabilecek yerdedir. Teoriye göre bu merkeze hâkim olan güç dünya 
adasına, dolayısıyla dünyaya da hâkim olabilecektir.  Hem kuzey güney hem 
de doğu batı arasında geçiş bölgesi olması nedeniyle jeopolitik ve jeostratejik 
açıdan önemli bir bölge olan bölge, aynı zamanda Karadeniz, Marmara Denizi, 
Boğazlar, Ege Denizi yoluyla Akdeniz’e ulaşan yolun başında yer almaktadır. 
Bölge tüm bu özelliklerinin yanında İran, Türkiye ve Rusya’nın birleşim noktası 
olduğu gibi Hristiyanlık ve Müslümanlığın da kesişme noktasıdır.35 

Zbigniew Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası adlı eserinde, içinde 
bulunduğumuz yüzyılda en büyük mücadelelerden birisinin bu bölgenin de 
içinde olduğu Avrasya bölgesinde yapılacağını ve bölgenin bir satranç tahtası 
olacağını belirtmiştir. Burada kastedilen Avrasya kavramından Avrupa ve Asya 

Politika ve Stratejiler”, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Enstitüsü Yönetim ve 
Ekonomi Dergisi, C. 20, S. 2 (2013): 133.

32  Bir Kuşak Bir Yol: 5 Başlıkta Merak Edilen Modern İpek Yolu, https://www.stratejikortak.
com/2019/11/ bir-kusak-bir-yol-5-baslikta-merak-edilen-modern-ipek-yolu.html [Erişim Tarihi: 
24.01.2021].

33  Tavkul, a.g.e., 16-19.
34  Nadir Devlet, “Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Siyaseti ve Türkiye’ye Etkileri”, 

Değişen Dünya Düzeninde Kafkasya, ed. Okan Yeşilot, (İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2005), 14-15.
35  Atahan Birol Kartal, “Kafkasya ve Orta Asya Jeopolitiğinin Sorunlar ve Dondurulmuş 

Çatışmalar Açısından İncelenmesi: Büyük Güçler ve Türkiye”, Stratejik Düşünce ve Güvenlik, ed. 
Güngör Şahin, M. Cem Oğultürk, (İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2020), 311-312.
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Kıtalarının isimlerinden oluşturulan kısaltma anlaşılmalıdır. Söz konusu bölge en 
batıda Atlas Okyanusu’nu sınır kabul edilerek, en doğuda Çin Denizi ve Pasifik 
Okyanusu’nun başlangıcını içine alan kara kütlesidir.36 Bu alan içindeki Kafkasya 
Bölgesi; Avrupa’yı Asya’ya bağlayan geçiş güzergahında bulunması nedeniyle 
bahsedilen büyük satranç tahtasında önemli bir stratejik yerdir.37 

Sonuç olarak Güney Kafkasya ile ilgili Rusya’nın ana sorunları şunlardır:

- Bölge jeostratejik olarak Rusya’ya güneyden yaklaşma ve giriş kapısı 
özelliği taşımaktadır.  Ayrıca Rusya’nın Karadeniz’e çıkışı anlamında daha geniş 
bir kıyıya sahiptir.

- Güney Kafkasya, Rusya ve Orta Asya açısından ticari olarak Avrupa ve 
Batılı ülkelerin pazarlarına açılan kapı görevini görmektedir. Orta Asya ve 
Kafkasya birlikte ele alınırsa bölgenin çok önemli sayılacak miktarda petrol 
ve doğalgaz rezervi bulunmaktadır. Rusya için petrol ve doğalgaz kaynakları 
bakımından bölge çok önemli olmasa da enerji kaynaklarının batılı pazarlara 
ulaştırılmasındaki hatlar boyunca yer alması nedeniyle çok kritik bir alan haline 
gelmektedir. 

- Rusya açısından bölgenin diğer önemi ise, sıcak denizlere inmesine imkân 
verecek, stratejik istikametler içinde en kısa ve optimum olan çıkış noktasını 
teşkil etmesidir. Aynı zamanda bu bölge söz konusu istikametleri kontrol eden 
yer özelliği de göstermektedir. Askeri olarak bölgeyi elde bulunduran güce, Doğu 
Akdeniz ile Basra Körfezi’ni uzaktan kontrol etme olanağı vermektedir.38 

- Rusya açısından bölgede bulunan yüksek dağlar ve derin vadiler savunmasına 
kuvvet tasarrufu imkânı vererek avantaj sağlayacaktır. Zira savunan taraf olarak 
hâkim arazi kesimine sahip olacağından ve taarruz eden kuvvete yüksek dağlar 
geçit vermeyeceğinden bu bölge Rusya için avantajlıdır. Aynı zamanda Rusya bu 
bölgeden taarruz ederse, bölgede sınırlı sayıdaki geçitleri elde bulundurduğundan 
ve yüksek arazi kesiminden düşük rakımlı kesime doğru taarruz edeceğinden 
yine avantajlı olacaktır.39 

36  Edanur Kaya, Büyük Satranç Tahtası, https://www.akademikkaynak.com/kitap-ozeti-
zbigniew-brzezinski-buyuk-satranc-tahtasi.html [Erişim Tarihi: 17.01.2021].

37  Ozan Örmeci, Zbigniew Brzezinski’den Büyük Satranç Tahtası, http://politikaakademisi.
org /2016/10/30/Zbigniew -brzezinskiden -buyuk -satranc-tahtasi/ [Erişim Tarihi:17.01.2021].

38  Açma, a.g.m., 134.
39  Kartal, a.g.e., 315.
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3.2. Aktörler

Güney Kafkasya’da günümüzde en önemli aktör Rusya’dır. Rusların Güney 
Kafkasya’ya olan ilgisi 16.yüzyıla kadar dayanmaktadır. 1550’li yıllarda Astrahan 
ve Kazan Hanlığını işgal eden Çarlık Rusya, Volga ve Hazar Denizi’ne kadar olan 
tüm bölgeyi kontrol ederek Rus etkisinin hissedilmesini sağlamıştır. Rusların 
bölgeye askeri ve ekonomik olarak ilgisi ise I. Petro ile birlikte ön plana çıkmıştır.  
Böylece bölgede Ruslar tarafından hakimiyet, sırasıyla İstanbul (1724), Gülistan 
(1813) ve Türkmençay Antlaşmaları (1828) sayesinde sağlanabilmiştir.40 Bölge 
ülkeleri 1918 ile 1921 yılları arasında bağımsız olarak, müteakiben 1991’de 
yıkılana kadar SSCB’ne bağlı olarak yaşamıştır. SSCB yıkıldıktan sonra, 
Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan bağımsızlıklarını ilan etmiştir.41

Rusya 1999 yılından itibaren genel olarak Güney Kafkasya bölgesi üzerinde 
Avrasyacılık ve Yakın Çevre Politikası izlemeye başlamış, 2000 yılından itibaren 
de Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgeye yönelik bu politikanın izlenmesinde 
başrolde olmuştur.42 Zira Rusya’nın bu bölge ile ilgili bazı çıkar ve öncelikleri 
bulunmaktadır.

3.2.1. Çıkarlar ve Öncelikler 

Rusya’nın Güney Kafkasya üzerindeki çıkar ve önceliklerini üç ana başlıkta 
toplamak gerekmektedir. Bunlar Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan’a yönelik 
izlediği politikalardır. Bu kapsamda ilk olarak Bölge ülkelerinden Ermenistan ile 
Rusya arasında tarihten gelen sıkı bir dostluk ilişkisinin önemi bulunduğundan 
bahsetmek gerekir. 

Rusya, 2000’li yıllardan itibaren Ermenistan ile ilgili daha da yakın ilişkiler 
tesis etme politikası izlemiş, siyasi ve güvenlik konularında Ermenistan’ın 
endişelerini giderecek tarzda hareket etmiştir.43 Bu yüzden Ermenistan, siyasi, 
ekonomi ve güvenlik alanlarında büyük bir ölçüde Rusya’ya bağlı kalmış, 
sadece sosyo-kültürel anlamda Rusya’nın etkisinden biraz olsun çıkabilmiştir.44 

40  Okan Yeşilot, “Türkmençay Antlaşması ve Sonuçları”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Dergisi, S. 36 (2008), 198.

41  Hasan Kanbolat, “Rusya Federasyonu’nun Kafkasya Politikası ve Çeçenistan Savaşı”, 
Avrasya Dosyası Dergisi Rusya Özel Sayısı, C. 6, S. 4 (2001), 165-166.

42  Oktay F. Tanrısever, Kafkaslar Değişim Dönüşüm, Rusya’nın Kafkasya Politikası: Sovyet-
Sonrası Geri Çekilme Söyleminden Emperyal Müdahaleciliğe, der. Mustafa Aydın, (İstanbul: Nobel 
Yayınevi, 2012), 173-174

43  Tanrısever, a.g.e., 59.
44  Fırat Karabayram, “Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Politikası”, (Yüksek Lisans 

Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007), 228.
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Özellikle Türkiye ve Dağlık Karabağ sorunu ve bu sorunun yol açtığı güvensizlik 
durumları sebebi sonucu Ermenistan, Rusya ile ilişkisini iyi tutmaya özen 
göstermiştir. Ancak Rusya Ermenistan’ın kendisine olan bağımlılığını artırmak 
ve siyasi ve askeri konularda kendi başına hareket etmesini önlemek maksadıyla 
2020 yılındaki Dağlık Karabağ Savaşı’nda başlangıçta Ermenistan’a beklediği 
desteği göstermemiş, Azerbaycan’ın bölgeyi tamamen ele geçirmesinden hemen 
önce devreye girerek kendisi açısından çok mantıklı bir politika izlemiş ve 
gücünü kullanarak tarafları masaya oturtmuştur. Bu konuda Rusya’nın kendisinin 
kontrolü dışında herhangi bir gelişmenin önünü kesmek amacıyla son dakikada 
devreye girerek müdahale ettiği değerlendirilmektedir. Böylece Azerbaycan ile 
birlikte aslında Rusya’nın da savaşın kazananı olduğu düşünülebilir.45 Rusya bu 
politikasıyla normal şartlar altında askeri olarak varlığını bulundurması tahmin 
edilmeyen Dağlık Karabağ bölgesinde, ilk aşamada 5 yıllık süre ile yeterli sayıda 
asker bulundurmaya başlamıştır. Ayrıca Rusya Ermenistan’da bulundurduğu 
askeri birlikler vasıtasıyla hem Ermenistan’ın Türkiye’ye karşı kendisini güvende 
hissetmesini hem de kendisine bağımlı kalmasını istemektedir.46 

Diğer taraftan normal şartlarda sağlam zemine oturmayan ekonomisi sebebiyle, 
Ermenistan için Rusya ile ekonomik ilişkilerin en üst seviyede tutulması uzun 
zamandır hayati önem taşımaktadır. Bu konuya örnek vermek gerekirse, 2000 
yılında Rusya ile Ermenistan arasında nükleer enerji konusunda imzalanan, ancak 
Ermenistan’ın ödeyemediği 40 milyon dolara yakın uranyum borcunun Rusya 
Hükümeti tarafından çözüm kavuşturulması verilebilir. Söz konusu borç, Rus 
şirketler tarafından Ermenistan’ ait enerji şirketinin mali yönetimi devir alınarak 
çözülmüş ve borç krizi aşılmıştır.47 Bu konuda başka bir örnek olarak Rusya’nın 
da içinde bulunduğu Avrasya Ekonomik Birliği`ne Ermenistan’ın katılması 
verilebilir.48 Ermeni halkının yarısından fazlasının 2014 yılında bu topluluğa 
katılma yönünde istekli olması, halk tarafından Rusya`ya duyulan güvenin sadece 
güvenlik ve siyasi konularda değil her konuda mevcut olduğunu göstermektedir. 

Rusya yıllardır geleneksel şekilde Ermenistan’ı hem ekonomik hem de 
siyasi ve askeri anlamda desteklemeye devam etmektedir. Zira ne Rusya, 
Güney Kafkasya’da kendisiyle ortak politika üreten ve en stratejik ortağı olan 

45  Dağlık Karabağ: Rusya’nın bölgeye barış gücü göndermesi ne anlama geliyor, https://www.
bbc.com/turkce/haberler-dunya-54903568 [Erişim tarihi:28.01.2021].

46  Yelda Demirağ, “Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Politikası”, Rusya’nın Doğu 
Politikası, ed. Sezgin Kaya, (Bursa: Ekin Yayınevi, 2013), 270-271.

47  Kanbolat, a.g.m., 228-229.
48  Avrasya Ekonomik Birliği, İzmir Ticaret Odası,  http://izto.org.tr/demo_betanix/uploads/

cms/yonetim .ieu.edu.tr/6693_1522735475.pdf [Erişim Tarihi: 27.01.2021].
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Ermenistan’ı kaybetmek istemekte, ne de Ermenistan her anlamda güvendiği 
en önemli stratejik ortağının desteğinden mahrum olmak istemektedir.49 Bu 
gerekçelerle 2010 yılında Ermenistan`la Rusya arasında askeri üslerin varlığı 
konusunda imzalanan anlaşma ile sürenin 2044 yılına kadar uzatılmasına karar 
verilmiştir. Bu haliyle Ermenistan`da bulunan Rus Askeri Üslerinin varlığı 
neredeyse sürekli hale getirilmiştir.50 Aslında Rusya`nın bu çerçevede, bir taraftan 
Ermenistan’ın askeri kapasitesini artırdığı diğer taraftan ise kendi savunmasını 
Güney Kafkasya bölgesinde uzaktan başlattığı değerlendirilmektedir.

Diğer bir Güney Kafkasya ülkesi olan Gürcistan, Güney Osetya ve Abhazya 
bölgelerinin kendi yönetiminden rahatsız olması ve özerklik istemesi yüzünden 
1992 yılından beri Rusya ile çeşitli sorunlar yaşamıştır. 2003 yılında bir 
demokratikleşme hareketi olarak başlayan “Gül Devrimi” sonucu yüzünü Batılı 
ülkelere ve NATO’ya çevirmesi Rusya’nın dikkatini bu bölgeye çekmiş ve 
Rusya tarafından konuya derhal tedbir almaya çalışılarak bölgedeki diğer hassas 
ülkelerin bu devrimden etkilenmesi önlenmeye çalışılmıştır.51 Bu konuya bir 
tedbir olarak zaten Gürcistan otoritesine boyun eğmek istemeyen Güney Osetya 
ve Abhazya, Rusya tarafından kendisine bağlanmaya çalışılmıştır. Bu yüzden 
Rusya ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin gün geçtikçe kötüleşmesi sonucunda 
2007’de Ahılkelek ve Batum’daki Rus Askeri Üsleri de kapatılmış, böylece durum 
daha da gerginleşmiştir.52 Gerçekte Rusya ve Gürcistan 1992’den beri birçok defa 
karşı karşıya gelmiş, ancak sadece en son 2008 yılında yaşanan gerilim savaşa 
dönüşmüştür. Savaşla birlikte SSCB’nin mirasçısı Rusya, 1979’dan sonra ilk 
kez kendi sınırlarını aşarak başka bir devlete karşı askeri güç kullanmıştır. 5 
gün gibi kısa bir sürede sona eren savaş sonunda Rusya hem Abhazya hem de 
Güney Osetya`yı bağımsız olarak resmen tanımıştır. Gürcistan savaş boyunca 
BM ve NATO gibi uluslararası oluşumlar dahil hiçbir yerden istediği desteği 
görememiştir.53 

Tüm bunlar sonucunda Rusya, NATO ve Batılı ülkelerin Gürcistan’la 
ilişkisini sınırlandırmayı, doğrudan bir savaş ve uzun süredir oynadığı Güney 
Osetya-Abhazya kartları sayesinde başarmış gözükmektedir. Dolayısıyla eski bir 
SSCB ülkesinin Batı ile ittifak yapma hamlesi diğer ülkelere örnek olacak şekilde 

49  Karabayram, a.g.t., 239.
50  Hüseyn Yusifov, “Soğuk Savaş Sonrası Rusya’nın Kafkasya Politikası ve Azerbaycan”, 

(Lisans Bitirme Tezi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi, 2019), 
41.

51  Karabayram, a.g.t., 75.
52  Rusya’nın Kafkasya’daki Askeri Varlığı, http://www.ulaak.com/index.php/2020/04/16/

rusyanin-kafkasyadaki-askeri-varligi/tur [Erişim Tarihi:27.01.2021].
53  Yusifov, a.g.m., 44.
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kısıtlanmış ve bu hareketiyle Rusya, NATO’nun Kafkasya’ya yerleşmesine 
kesinlikle razı olmayacağını açıkça göstermiştir.54  

Rusya’nın Azerbaycan ile ilişkileri ise, içerisinde hem iş birliği hem de karşı 
karşıya gelme durumlarını barındırmıştır. 1993 yılında iktidara gelen Haydar 
Aliyev ve babasının vefatı sonrası Başkanlığa geçen İlham Aliyev, Azerbaycan’ı 
bölgede denge politikasını esas alan bir tarzda yönetmişlerdir. Rusya’nın Güney 
Kafkasya’ya yönelik emperyalist yaklaşımı düşünüldüğünde, Azerbaycan’ın 
bölgede denge yaratmaya çalışan politikası büyük bir sorun oluşturmamaktadır. 
Azerbaycan’ın 2008 yılında gerçekleşen Rusya-Gürcistan savaşı esnasında konu 
ile ilgisiz bir tavır sergilemesi Rusya’yı memnun etmiştir. Rusya-Azerbaycan 
ilişkilerinde büyük önem taşıyan bir başka konu ise sayıları 2 milyona yakın 
olan ve Azerbaycan’a yüksek meblağda döviz gönderen Rusya’daki Azeri 
diasporasıdır. Rusya farklı bir güç yöntemi kullanarak, ülkesindeki Azerbaycan 
diasporasının yaşam ve iş koşullarını zaman zaman değiştirerek Azerbaycan 
üzerinde bir çeşit baskı kurmaya çalışmaktadır.55 

Putin liderliğindeki Rusya’nın Azerbaycan üzerinde baskı kurmaya çalıştığı 
bir konu da enerji politikasıdır. Hem Hazar’daki enerji kaynaklarının kullanılması 
ve geliştirilmesi hem de bu kaynakların batıya aktarılması konusunda iki 
ülke zaman zaman birbirine ters düşse de bu alanda çok önemli problemler 
yaşanmamaktadır. Bu alanda da denge politikası izleyen Azerbaycan son olarak 
Türkmenistan ile Hazar’daki problemleri de çözerek bölgesinde Rusya açısından 
hiçbir problem çıkarmayan, ancak gelecekte Avrupa Enerji Pazarı’na hâkim olma 
potansiyelini barındıran güçlü bir ülke konumundadır. Son olarak İkinci Dağlık 
Karabağ Savaşı’nda içinde altın madeni de barındıran ve stratejik öneme haiz 
Hankendi’yi alabilecek kadar zafere yaklaşmasına rağmen, Rusya’nın kontrolü 
altında Ermenistan ile anlaşmaya razı olan Azerbaycan, bölgesine bu yöntemle ilk 
kez Rus askerinin girmesini kabul etmiş, böylece Güney Kafkasya’da Rusya’ya 
hiçbir sorun çıkarmayan bir ülke profili çizmiştir.

Rusya’nın 2000’li yıllarla birlikte izlemeye başladığı Avrasyacılık ve Yakın 
Çevre Politikası bölgesel olarak bazı konularda kendisi açısından iyi sonuçlara 
ulaşmaya yardımcı olduysa bile, bölgedeki ciddi kısıtlayıcı düşüncesi sebebiyle 
çeşitli sorunlar yaşanmasına da yol açmıştır.56 Bu müdahaleci politikalar Rusya’ya 
küresel alanda başarı kadar ilave yükler de getirmiş, kendisini dış dünyadan 
daha fazla izole hale getirmesine de ayrıca sebep olmuştur. Rusya’nın Güney 

54  Fethi Kurtiy Şahin, “Rusya’nın Kuzey Kafkasya, Güney Kafkasya, Kırım ve Ukrayna’da 
Çıkardığı Savașların Geri Planında Ne Var?”, Avrasya Dünyası Dergisi, Y. 4, S. 7 (2020): 58.

55  Tanrısever, a.g.e., 194.
56  Tanrısever, a.g.e. 173-174.
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Kafkasya’ya karşı Avrasyacılık ve Yakın Çevre Politikası’na dayalı bir strateji 
izlemesi Rusya’nın gücünden değil yapısal zayıflığından, barındırdığı çelişki ve 
açmazlarından kaynaklanmaktadır.57 

Sonuç olarak Rusya’nın Güney Kafkasya ile çıkar ve öncelikleri, Avrasyacılık 
ve Yakın Çevre Doktrini kapsamında bölgeyi kontrol altında tutma, bölgedeki 
çatışma ortamına hâkim olma, Batı’nın ve NATO’nun nüfuz alanını daraltma 
mücadelesi oluşturmaktadır.58 Rusya, kendisine yönelik ortaya çıkabilecek 
tehditlere karşı, Güney Kafkasya’yı tampon bölge olarak kullanarak kendi 
güvenliğini en uzak hattan itibaren sağlamayı amaçlamaktadır.59 Avrasyacılık 
ve Yakın Çevre Doktrini gereği Türkiye, Avrupa Birliği, NATO, ABD ve diğer 
ülkelerin Güney Kafkasya’da etkili olmasını istemeyen Rusya, söz konusu 
güçlerin bu bölgeye doğru genişlemesini de kendisi için bir tehdit olarak kabul 
etmektedir.60 

3.2.2. Kapasite / Güç Unsurları ve Niyet

2021 yılı itibariyle dünyanın en büyük ikinci askeri gücü özelliğini koruyan 
Rusya’nın61 halen yürürlükteki Güvenlik ve Strateji Belgesi’nde; “Mevcut şartlar 
altında Rusya Federasyonu’na ve müttefiklerine yönelecek askeri tehditler, aktif 
bir dış politika ve askeri kuvvet kullanımı ile bertaraf edilecektir.” şeklindeki 
ifadesi ile varlığına ve bütünlüğüne yönelecek tehditleri etkisiz hale getirmek 
için askeri kuvvet kullanacağına özellikle vurgu yapmıştır. Belgede riske yer 
verilmemiş, tehditler hem iç hem de dış tehdit olmak üzere iki başlıkta ele 
alınmıştır. Bu prensiplerle hazırlanan Rusya Federasyonu Güvenlik ve Strateji 
Belgesi 2009’da onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Çağdaş Dünya ve Rusya, Rusya 
Federasyonu’nun Ulusal Çıkarları, Ulusal Güvenliğin Sağlanması, Stratejinin 
Temeli ve Ulusal Güvenliğin Özellikleri başlıklarından oluşan belgede Rusya’nın 
uluslararası düzende oynayacağı roller, karşı karşıya olduğu tehditler ve mücadele 
yöntemleri yer almıştır.62 Aslında 2020 yılına kadar yürürlükte kalması planlanan 

57  Demirağ, a.g.e., 260-262.
58  Hikmet Kırık, Atahan Birol Kartal, “Avrupa Birliği ve Rusya’nın Güney Kafkasya 

Politikaları: Bölgede Barış Artık Daha mı Yakın?”, Karadeniz ve Kafkasya’da Güvenlik ve İş 
Birliği Paneli, İstanbul, (2014): 64.

59  Kartal, a.g.e., 340-341.
60  Kartal, a.g.e., 310.
61  Russia Military Strength (2021), https://www.globalfirepower.com/country-military-

strength-detail.asp?country_id=russia [Erişim Tarihi:28.01.2021].
62  Mustafa Acar, Mehmet Töre Yıldırım, “Güvenlik Stratejisi Uygulamaları”, Stratejik 

Düşünce ve Güvenlik, ed. Güngör Şahin, M. Cem Oğultürk, (İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2020), 
327-328.
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bu belge başta Ukrayna krizi olmak üzere, Arap Baharı ve Suriye’deki oluşan iç 
savaş ortamı nedeniyle yenilenmiştir. 

Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 2016 yılında yürürlüğe sokulan 
yeni Rusya Federasyonu Güvenlik ve Strateji Belgesi ise, öncelikle tehdit olarak 
bölgede son zamanlarda meydana gelen batı destekli renkli devrimleri ve her 
türlü kimyasal silah tehditlerini öne çıkarmıştır. Belgede özellikle radikal dini 
grupların, milliyetçi akımların ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin yarattığı 
tehlikelere dikkat çekilmiştir. Bu oluşumların Rusya Federasyonu’nun toprak 
bütünlüğünü hedef aldığı, siyasi olarak istikrarsızlık yaratmaya çalıştığı ve 
ayrılıkçı hareketlere başvurma ihtimali göz önüne serilmiştir. Söz konusu 
belge, rakip ülkelerin istihbarat servislerine, ayrılıkçı ve aşırıcı gruplara, terör 
oluşumlarına ve organize suç örgütlerine de ayrıca vurgu yapmıştır. Belgede yer 
alan bu vurgunun sebebi, yakın geçmişte Ukrayna, Gürcistan ve Kırgızistan’da 
ortaya çıkan Batılı ülkelerin desteklediği devrimler ve bu hareketlerin gelecekte 
Rusya açısından bir tehdit kaynağı olma ihtimali taşımasıdır.63 

Güvenlik ve Strateji Belgesi’ndeki anlayış gereği, Avrasyacılık ve Yakın Çevre 
Doktrini politikasıyla, Rusya’nın civarındaki tüm çatışmaların sonlandırılması, 
BDT ülkeleri ile birlikte güvenlik çerçevesi ortaya konularak, komşu ülkelere Rus 
Ordusu’nu Barışı Koruma Gücü ve diğer gerekçelerle yerleştirilmesi niyeti ile 
planlamalar yapılmıştır. Dolayısıyla eski SSCB ülkelerinin coğrafyası öncelikli 
olan bu doktrinde, Güney Kafkasya’yı da içine alan Rusya’nın yakın çevresi 
“Ulusal Güvenlik Alanı” ilan edilmiştir. Böylece söz konusu bölgede ABD gibi 
küresel, Türkiye gibi bölgesel aktörlerin veya AB-NATO gibi oluşumların etki 
sahası yaratmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.64 

Bu kapsamda Rusya, Suriye, Orta Asya ve Avrupa’dan başka Güney 
Kafkasya bölgesinde de askeri varlık bulundurmaktadır.65 Şekil 3.1’de Rusya’nın 
Ermenistan, Abhazya ve Güney Osetya dahil ülkesi dışında bulundurduğu askeri 
varlığı gösterilmiştir. 2020 yılının Kasım ayından itibaren mevcut askeri varlığına 
ilave olarak Dağlık Karabağ bölgesinde de askeri güç bulundurmaya başlamıştır. 

63  Halit Gülşen, “Rusya’nın Askeri Yayılmacılığı: Gürcistan, Ukrayna ve Suriye Müdahaleleri”, 
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, Rapor No:218, 2018, 10-12.

64  Özdal, a.g.e., 33.
65  Melek Mardan, “Rus Üslerine Ev Sahipliği Yapan Ülkelerdeki Krizlere Rusya’nın Askeri 

Müdahaleleri”, Güvenlik Çalışmaları Dergisi, C. 22, S.1 (2020): 115.
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Şekil 3.2. Rus Askeri Üsleri 66

Ermenistan’da iki Rus Askeri Üssü bulunmaktadır.67 Bunlardan; 102’nci 
Gümrü Askeri Üssü’ne bağlı olacak şekilde; manevra gücü olarak üç motorlu 
alay, bir keşif taburu, bir tank taburu, ateş destek vasıtası olarak bir topçu alayı 
ve bir uçaksavar alayı teşkilatındaki askeri güç içinde, 4.000 personel, 300 civarı 
zırhlı araç, 100 kadar tank ve Türkiye sınırına yakın yerlerde 29 askeri karakol 
bulunmaktadır. Bu gücün iki ülkenin anlaşması sonucu Ermenistan’ın güvenliğinin 
sağlanması maksadıyla bölgede bulunduğu bilinmektedir.68 Ermenistan’da 
Rusya’nın aynı birliğine bağlı ikinci askeri üs olan ve aynı zamanda BDT’nin 
hava savunma unsurlarının parçası olarak bulunan 3624’üncü Erebuni Hava 

66  Rus Askeri Üsleri, https://insamer.com/tr/rus-askeri-usleri_2961.html [Erişim Tarihi: 
16.05.2021].

67   Elnur İsmayılov, “Ermenistan’daki Rus Askeri Üsleri: Bölgesel Güvenliğe Tehdit”, Bilgesam 
Analiz, No:1170 (2014): 1.

68  Melek Mardan, “Rus Üslerine Ev Sahipliği Yapan Ülkelerdeki Krizlere Rusya’nın Askeri 
Müdahaleleri”, Güvenlik Çalışmaları Dergisi, C. 22, S.1 (2020): 115.
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Üssü’nde; S-300 füze sistemleri ile helikopter ve savaş uçakları bulunmaktadır.69 
Hava üssü dahil Ermenistan’da bulunan Rus Askeri Üslerinde toplam 5.000 
personel  olup söz konusu üslerin Ermenistan’ın güvenliğini sağlamanın yanında 
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinde baskı unsuru olarak tutulduğu ve bu 
sayede Ermenistan’ın kendine olan güvenini artırdığı değerlendirilmektedir.

Güney Kafkasya’da bundan başka Gürcistan sınırları içinde olan Güney 
Osetya ve Abhazya bölgelerinde yer alan iki tane daha Rus Askeri Üssü 
vardır. Bunlar 2009 yılında 49 yıllığına anlaşma sağlanan, Abhazya ile Güney 
Osetya’nın Rusya ile arasındaki askeri iş birliğini oluşturmak, buradaki halkı 
Gürcistan’a karşı korumak ve bölgede oluşabilecek tehditlere karşı koymak 
amacıyla konuşlandırılmış askeri birliklerdir. Söz konusu askeri güçler, Abhazya 
içinde 7’nci Krasnador Kızıl Bayrak Askeri Üssü olarak Ochamchira ve Gudauta 
adlı bölgelerde yaklaşık 4.000 kişilik, Güney Osetya içinde ise 4’üncü Askeri 
Muhafız Üssü adıyla Java ve Tskhinval bölgelerinde yaklaşık 4.000 kişi olacak 
şekilde bulunmaktadır.70 Bu üsler haricinde daha önce Gürcistan’da bulunan 
tüm Rus Asker Üsleri en son 2007 yılında yaşanan gerginlikler sonucu tamamen 
kapatılmıştır. Rusya bu üsler sayesinde Gürcistan üzerinde baskı unsuru 
yaratmaktadır.

Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra Rus askerlerini kendi ülkesinden 
hemen çıkaran ülkelerden birisidir.71 Ancak karşılıklı sözleşme ile Rusya’nın 
Gabele Radar İstasyonu, zaman zaman sorunlar çıksa da ortak menfaatler 
gereği 2012 yılına kadar Azerbaycan topraklarında kalmaya devam etmiştir. 
Ermenistan, Abhazya ve Güney Osetya’dan farklı amaçla, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi72 tarafından da Azerbaycan toprağı kabul edilen Dağlık 
Karabağ bölgesinde 2020 yılının sonundan beri Rus Barış Gücü bulunmaktadır. 
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşın Azerbaycan tarafından kazanılması 
sonucu varılan anlaşma ile 5 yıllık süre boyunca direk merkeze bağlı olarak görev 
yapacak 15’nci Motorlu Tugayı’nın envanterinde 1.960 asker, 90 zırhlı personel 
taşıyıcı, 380 adet araç ve çeşitli özel teçhizatlar bulunmaktadır.73

69  Ermenistan’daki Rus Askeri Üsleri Bölgesel Güvenliği Tehdit Ediyor, https://www.
globalsavunma. com.tr/ermenistandaki-rus-askeri-usleri-bolgesel-guvenligi-tehdit-ediyor.html 
[Erişim Tarihi:26.01.2021].

70  Çağdaş Duman, “Rusya’nın Kafkaslardaki Askeri Hakimiyeti”, Ege Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü, 2020, 1-3.

71  Ali Asker, “Kafkasya’daki Silahlanma Rusya-Türkiye İlişkilerinin Neresinde”, 21. Yüzyıl 
Türkiye Enstitüsü Rusya-Avrasya Araştırmaları Merkezi, S.22 (2010): 21.

72  Resolution 853 (1993) / adopted by the Security Council at its 3259th meeting, on 29 July 
1993, https://digitallibrary.un.org/record/170257 [Erişim tarihi:26.01.2021].

73  Ministry of Defence of the Russian Federation, http://eng.mil.ru/en/news_page/country/ 
more.htm?id=12325129@egNews [Erişim tarihi:26.01.2021].
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4.1. Coğrafi ve Zamansal Boyutu 

Rusya için Kuzey Kafkasya ve Ermenistan’da askeri kuvvet bulundurmak çok 
daha kolay bir seçenek iken Gürcistan ve Azerbaycan için bu durumun kolay 
olmadığı değerlendirilmektedir. Ancak Rusya, Güney Osetya ve Abhazya’da 
meydana gelen veya meydana getirdiği gelişmeler sayesinde dolaylı yoldan 
Gürcistan’da yeterli miktarda asker bulundurmaya devam etmektedir. Diğer 
taraftan Rusya’nın Ermenistan’da bulunan Askeri Üsleri hem Gürcistan ve 
Azerbaycan hem de Türkiye üzerinde baskı unsuru olarak görülmektedir. Zira 
burada bulundurduğu kuvvetlerle istediği yer ve zamanda askeri olarak kısıtlı 
müdahale etme imkânına sahiptir. Azerbaycan’ın Ermenistan’la savaştan zaferle 
çıkmasına rağmen Rus Barış Gücü adı altında Dağlık Karabağ bölgesinde, diğer 
bir ifadeyle Birleşmiş Milletler kabulüne göre Azerbaycan’da da bu şekilde 
askeri varlığını bulundurmayı başarmış gözükmektedir. 2000’li yıllardan itibaren 
Rusya’nın askeri gücünü nerede bulunduracağı konusunda uyguladığı politika, 
temelde uluslararası ortamdaki değişen yaklaşımlara ve bu yaklaşımların Rusya 
açısından ortaya çıkardığı tehditlere göre şekillendirilmektedir. 

Genel olarak etki sahasındaki bölgede kendi hak ve menfaatlerini korumak 
ve büyük güç olmak isteyen, bunun için de sert güç kullanmaktan çekinmeyen 
Rusya74 Soğuk Savaş’tan sonra 2008 yılındaki Gürcistan ve 2014 yılındaki 
Ukrayna askeri müdahalelerini de zaten bu maksatla yapmıştır. Zira Soğuk 
Savaş süresince dünyadaki iki süper güçten birisi olarak Avrupa’nın doğusunu 
tamamen kontrol edebilen Rusya, iki kutuplu eski dünya düzeninin bitmesiyle 
birlikte oluşan boşluğu dolduramamış ve yakın çevresinde bulunan eski SSCB 
ülkelerini dahi kendi yanında tutamamıştır. Oluşan boşluğu rakip ülkelerin 
doldurmasına fırsat vermemek ve söz konusu yakın çevredeki devletlerin Batı 
ile yakınlaşmasını engellemek maksadıyla SSCB’nin yıkılmasından sonraki 
ilk müdahalesini 2008 yılında Gürcistan’a yapmıştır. Bundan başka Kırım’ı 
ilhak etmek suretiyle Ukrayna’ya karşı askeri müdahalede bulunmuş, iç savaş 
yaşayan Suriye ve Libya’da, yardım isteyen bazı ülkelerde ve son olarak diğerleri 
kadar büyük çapta olmasa da Orta Afrika Cumhuriyeti’nin yardım istemesiyle75 
Afrika’da askeri varlığını kullanmış ve böylece genel olarak dünya genelinde 
etki sahasını daha da artırmıştır. Diğer taraftan 2020 yılının son çeyreğinde 

74  Sabir Askeroğlu, Rusya’nın Büyük Güç Olma Stratejisi, https://kriterdergi.com/dis-politika/
rusyanin-buyuk-guc-olma-stratejisi [Erişim Tarihi: 24.01.2021].

75  Orta Afrika Cumhuriyeti’ne Rusya Müdahalesi, https://www.ortadoguhaber.com/haberler/
orta-afrika-cumhuriyeti-ne-rus-mudahalesi-hazirligi [Erişim Tarihi: 18.01.2021].
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Azerbaycan ve Ermenistan arasında patlak veren Dağlık Karabağ Savaşı sonunda 
Barış Gücü adı altında, Azerbaycan’a 2000 kişilik askeri gücünü yerleştirerek 
yakın çevresindeki kontrolünü daha da fazla artırmıştır. 

Dolayısıyla son 13 yıllık süre düşünüldüğünde Rusya, birçok askeri müdahale 
ve kendi başına oluşturduğu barış gücü görevi ile ABD’nin ardından en fazla askeri 
gücünü kullanan ülke olmuştur. Bu kapsamda ilk olarak Gürcistan müdahalesi 
sonucu, Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığını tanıyarak onlarla çeşitli 
güvenlik anlaşmaları imzalamış ve hem kendi güneyini emniyete almış hem de bu 
askeri varlığı sayesinde Gürcistan içinde önemli bir baskı unsuru oluşturmuştur. 
İkinci olarak Kırım’ı ilhak ederek Karadeniz’de stratejik bir konum avantajı elde 
etmiş, Suriye rejiminin yanında askeri gücünü kullanarak hem Hmeymim Hava 
Üssü’nü kullanmaya başlamış hem de Akdeniz’deki Tartus Üssünü güçlendirmiş 
ve bu bölgede gerekli kontrolü sağlamıştır. Afrika’nın çeşitli ülkelerinde akıllı 
güç kullanarak yeni bir etki sahası yaratmış ve bu müdahalelerden farklı olarak 
hiçbir harekât yapmadan sadece SSCB mirasçısı ve Ermenistan’ın hamisi sıfatıyla 
Azerbaycan içine önemli miktarda askeri varlığını konuşlandırabilmiştir. 

Rusya, Kafkasya bölgesinde askeri gücü öncelikli yaptırım aracı olarak 
görerek ve sık sık bu gücü kullanarak “Rusya” tehdidinin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Dünyadaki en geniş ülke topraklarına, ABD ile aynı sayıda nükleer 
güce, önemli miktarda konvansiyonel silaha ve yakın tarihindeki imparatorluk 
mirasına sahip olan Rusya, yakın çevresindeki ülkelere karşı yürüttüğü bu 
politikalarla bölge ülkelerinin endişelerinin artmasına sebep olmaktadır.76

Bu kapsamda dikkatli bir inceleme yapıldığında Rusya’nın askeri olarak 
müdahale ettiği Suriye ve Ukrayna gibi tüm bölgelerde veya yakınlarında 
mutlaka Rus Askeri Üsleri bulunduğu görülecektir. Ya da ikinci bir durum olarak 
Rusya’nın bir bölgeye müdahale etmesinin ardından söz konusu yere, Abhazya 
ve Güney Osetya örneklerinde olduğu gibi mutlaka yeni askeri üsler kurduğu 
görülecektir. Dolayısıyla herhangi bir askeri üssünün bulunduğu bölge civarına 
Rusya’nın müdahalede bulunma ihtimali her zaman bulunmaktadır. Ayrıca Rusya 
sorunlu bir bölgede çözüm sürecinde yer alıyorsa mutlaka o bölgeye askeri üs 
kurma çabasında olacağı değerlendirilmektedir. Rusya’nın Kafkasya’daki 
askeri varlığı ve askeri anlamdaki müdahaleleri değerlendirildiğinde, nüfuzunu 
korumak için öncelikli olarak halen mevcut olan üslerini koruyacağı ve etkisini 
daha da artırmak için yeni askeri üsler açacağı düşünülmektedir.77 Bu bağlamda 
en son Dağlık Karabağ bölgesindeki Rus Barış Gücü adı altındaki askeri birlik 
örnek olarak verilebilir.

76  Askeroğlu, a.g.m., 1.
77  Mardan, a.g.m., 122.
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Kafkasya’da tam olarak hâkimiyet kurmayı hedefleyen Rusya, diğer taraftan 
da karşısına aldığı bu ülkeleri Türkiye, ABD ve Batılı ülkelerle yakınlaşmaya 
itmektedir. Bununla birlikte Ukrayna ve Gürcistan gibi sorunlarından dolayı zaten 
hassas durumda olan Rusya78, Suriye örneğinde olduğu gibi Ortadoğu’da ortaya 
çıkan tehdit kaynaklarının kendi bölgesine ulaşmasını önlemek ve söz konusu 
hassas durumuna ilave bir problem daha çıkmasını önlemek amacıyla Kafkasya’yı 
tampon bir bölge olarak kullanmak istemektedir.79 Dolayısıyla bu açıdan da 
incelendiğinde Rusya’nın önümüzdeki dönemde Kafkasya’daki hâkimiyetini 
artırmak için bölgedeki askeri varlığını daha fazla artıracağı değerlendirilmektedir. 
Zira Rusya’nın, ülkesinin güneybatısındaki bu bölgede hem kendi birliklerinin 
askeri güvenliği sağlama yeteneğini ölçmek hem de gövde gösterisi yapmak 
amacıyla çok geniş katılımlı bir tatbikatı Eylül 2020’de yapması, bu bölgede 
askeri hareketliliğin daha da artacağını tezini desteklemektedir.80 Söz konusu 
tatbikata Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin de katılması ve bölgede ülkeler arası 
olası çatışma senaryolarının kullanılması, Rusya’nın bölgedeki askeri varlığını 
ne şekilde kullanacağının sinyallerini vermiştir.81 

Güney Kafkasya’da askeri varlığını daha fazla artırmayı hedefleyen ve sert 
güç kullanacağının sinyalini veren Rusya, Kuzey Kafkasya’da etnik ve dini 
tabanlı aşırı hareketler içinde yer alan insanları tehdit olarak görmektedir. Ayrıca 
bu bölgede çok farklı kültürlerden oluşan halkın ve Müslüman ağırlıklı nüfusun, 
istismar edilmesi durumunda Rusya’ya tehdit yaratacağı da bir ihtimal olarak 
bulunmaktadır. 

4.2. Tehdidin Nispi ve Mutlak Zararı

Güney Osetya Savaşı’nın coğrafi boyutu incelendiğinde, Kafkasya 
coğrafyasının güney bölgesinde yer alan enerji güvenliği ve enerjinin taşınması 
için stratejik konumu önemli bir bölge olduğu görülmektedir.82

78  Eray Güçlüer, Yeni Küresel Düzenin Ayrışan Oyuncuları, https://www.aksam.com.
tr/yazarlar/dr-eray-gucluer/yeni-kuresel-duzenin-ayrisan-oyunculari/haber-1144812 [Erişim 
Tarihi:28.01.2021].

79  Duman, a.g.m., 4-7. 
80  Rusya 80 bin askerle Kafkas – 2020 tatbikatı düzenliyor, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/

rusyada-kafkas-2020-tatbikati-basladi/1980287 [Erişim tarihi:28.01.2021].
81  Can Kasapoğlu, Azerbaycan – Ermenistan Çatışmaları Yeni Bir Aşamaya Geçti: Bölgesel 

Savaş Riski ve Türk – Rus İlişkilerinin Geleceği, https://edam.org.tr/azerbaycan-ermenistan-
catismalari-yeni-bir-asamaya-gecti-bolgesel-savas-riski-ve-turk-rus-iliskilerinin-gelecegi [Erişim 
Tarihi:28.01.2021].

82  Deniz Acaray, “Kafkasya Jeopolitiğinde Odak Noktası Olarak Güney Osetya”, Giresun 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2020): 170.
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Güney Osetya Savaşı’nın zamansal boyutu incelendiğinde, 7 Ağustos 2008’de 
başlamış ve beş gün sürdüğü için “Beş Gün Savaşı” olarak adlandırılmıştır. Bu 
süreçte, Gürcü yönetimi Güney Osetya’da istikrarsızlığın durdurulması için 
orduyu harekete geçirmiştir. 8 Ağustos’tan itibaren yaşanan çatışmalar adeta Rus-
Gürcü savaşına evirilmiş ve Moskova yönetimi Gürcistan’ı işgal etmiştir. Rus 
tankları Güney Osetya bölgesine doğru harekete geçtiğinde Rus savaş uçakları da 
Gürcü askeri kuvvetlerinin olduğu bölgeleri bombalamaya başlamıştır.83

Güney Osetya Savaşı sonucunda nispi ve mutlak zararlar incelendiğinde ise 
Rusya, Gürcistan hükümetinin Güney Osetya üzerinde yeniden kontrol kurmasını 
engellemek için Gürcistan’ı işgal etmiştir. Beş günlük savaş 800’den fazla sivil ve 
askeri personelin ölümüne ve Güney Osetya’dan yaklaşık 20.000 Gürcü sakininin 
sınır dışı edilmesine, köylerin yıkılmasına ve Gürcülerin Ahalgori bölgesi 
üzerindeki kontrolünü kaybetmesine neden olmuştur. Ayrıca Moskova yönetimi 
2008›den beri Abhazya ve Güney Osetya üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmıştır.84

Güney Osetya Savaşı sonucunda Gürcistan’ın yaşanan tahribatı gidermek 
için attığı adımlar ise ilk olarak Gürcistan, Moskova yönetimi ile yaşanan savaş 
sonrası Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrılmıştır.85 Gürcistan bu dönemden 
sonra Batı ülkeleri ile ilişkilerini daha fazla geliştirmeye çalışmaktadır.

5. DİĞER AKTÖRLER, ÇIKARLARI, ÖNCELİKLERİ VE KAPASİ-
TELERİ

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan bölge 
ülkeleri ile pek çok aktör ilişkiler kurmaya başlamıştır. Bu bağlamda, Türkiye, 
ABD, NATO, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Avrupa Birliği’nin bölgeye 
yönelik politikaları incelenecektir.

5.1. Türkiye’nin Güney Kafkasya Politikası

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra Azerbaycan, Ermenistan ve 
Gürcistan’ın bağımsızlıklarını tanıyan ilk devletlerden biri Türkiye olmuştur. 
Türkiye bu süreçten itibaren Azerbaycan ve Gürcistan ile sağlıklı ilişkiler 
geliştirmiş ve söz konusu ülkelerin kalkınma projelerini desteklemiştir. Bu 
kapsamda Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı (BTC), Bakü-Tiflis-Erzurum 

83  Süleyman Erkan, “Güney Osetya Sorunu ve 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı”, Turkish Studies, 
Volume 10/13, Ankara, (Fall 2015): 87-88.

84  Congressional Research Service, Georgia: Background and U.S. Policy, October 23 (2020): 
13.

85  Gürcistan BDT›den resmen ayrıldı, https://www.ntv.com.tr/dunya/gurcistan-bdtden-
resmen-ayrildi,I586tVJ9b0mze-EFXGkzUA [Erişim Tarihi:14.05.2021].
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Doğalgaz Boru Hattı (BTE), Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı (BTK) ve Trans 
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projeleri hayata geçirilmiştir. Türkiye 
Dağlık Karabağ, Abhazya ve Güney Osetya gibi sorunlar karşısında Azerbaycan 
ve Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmaktadır. Diğer taraftan 
1993 yılında Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesini işgali nedeniyle 
Türkiye Ermenistan sınırı kapatılmıştır. Ayrıca ilerleyen süreçte, Ermenistan’ın 
Zürih Protokollerini askıya alması ve 2018’de hükümsüz olarak açıklaması ile 
ilişkiler sekteye uğratmıştır.86 Diğer taraftan, 2020 yılında Azerbaycan işgal 
edilen topraklarını kurtarmak için Ermenistan ile başlayan savaşta Türkiye 
Azerbaycan’ın yanında bulunmuştur.87 Ermenistan’ın uluslararası arenadaki akıl 
dışı iddiaları ve düşmanca tavırları nedeniyle Türkiye ile ilişkilerinin normal bir 
hal alamadığı değerlendirilmektedir.

5.2. ABD’nin Kafkasya Politikası

Brzezinski’nin Büyük Satranç Tahtası kitabında belirttiği üzere, ABD 
yönetiminin Sovyetler Birliğinin çöküşünden sonra Kafkasya’ya yönelik 
stratejileri üç döneme ayrılabilir. Birinci dönem 1991-1995 yılları arasındadır.  
Bu dönemin ana özelliği ABD yönetiminin Kafkasya’ya yönelik Moskova 
merkezli stratejiler üretmesidir. İkinci dönem 1995-2001 yılları arasındadır. ABD 
yönetimi bağımsızlığını yeni kazanan devletler ile ilişkilerini geliştirecektir. 
Üçüncü dönem ise 2001’den günümüze kadar olan dönemdir. ABD yönetimi 
bölgede aktif politika izlemiştir.88

5.2.1. ABD’nin Azerbaycan Politikası

Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası Azerbaycan’ın bağımsızlığını 
kazanmasıyla beraber iki devlet arasında ilişkiler başlamış ve ilk adım petrol 
konusunda olmuştur. Azerbaycan’ın sahip olduğu petrol ABD için büyük öneme 
haizdir. Bu bağlamda, Azerbaycan’da faaliyet gösteren petrol konsorsiyumlarında 
birçok ABD firması yer almaktadır. Örneğin, Chevron, Exxon Mobil, Unocal ve 
Amerada Hess’in hepsi bir veya daha fazla projede bulunmaktadır. Diğer taraftan 
BP ve Amoco’nun birleşmesinden bu yana ABD, Azerbaycan’ın en büyük petrol 
projesinde daha büyük bir paydaş haline gelmiştir.89 

86  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, “Güney Kafkasya Ülkeleri ile İlişkiler”, https://www.
mfa.gov.tr/turkiye_nin-guney-kafkasya-ulkeleriyle-iliskileri.tr.mfa [Erişim Tarihi:14.05.2021].

87  Karabağ zaferinin anatomisi, https://www.aa.com.tr/tr/analiz/karabag-zaferinin-
anatomisi/2073631, [Erişim Tarihi: 29.04.2021].

88  Elnur Hasan Mikail, “ABD’nin Kafkasya Politikasının Güvenlik Boyutu” Sosyal ve Beşerî 
Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, (2012): 89.

89  Martha Brill Olcott, “U.S. Policy in the South Caucasus”, The Quarterly Journal, S.59.



188

GÜVENLİK TEORİLERİ VE

BÖLGESEL TEHDİT ANALİZİ

ABD açısından Azerbaycan petrollerinin önemi büyük olsa da Ermenistan’ın, 
Azerbaycan topraklarını işgali sırasında ABD yönetimi Ermenistan’dan yana tavır 
sergilemiştir.  ABD yönetimi 24 Ekim 1992’de 2532 sayılı Özgürlüklere Yardım 
Yasası’nı yürürlüğe sokmuştur. ABD, bu yasa kapsamında eski Sovyetler Birliği 
ülkelerine yardım gerçekleştirilmesini planlamasına rağmen 907 sayılı ek kanuna 
göre, Azerbaycan’ın, Ermenistan’a saldırgan tavırlarından dolayı Azerbaycan’a 
yardımı kesmiştir. Bu durum Azerbaycan tarafından tepkiye neden olmuştur. 
1993 yılında yönetime gelen Aliyev, 907 sayılı ek kanun için şikâyetlerini ABD 
yönetimine bildirmiştir. 1996 yılına gelindiğinde ise ABD yönetimi 907 sayılı 
ek maddeyi revize etmiş ve resmi kanallar aracılığı ile Azerbaycan’a yapılacak 
ekonomik yardımın önü açılmıştır.90

Diğer taraftan, ABD ve Azerbaycan, Nisan 1995’te yürürlüğe giren ve 
Azerbaycan’a en çok kayırılan ülke statüsünü veren ikili bir ticaret anlaşmasını 
imzalamışlardır. Ayrıca, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Azerbaycan, 
Uluslararası Terörle Mücadele Koalisyonuna ilk katılan ülkeler arasındadır.  Bu 
kapsamda, Azerbaycan, ABD askeri uçaklarının Afganistan’da Sonsuz Özgürlük 
Operasyonu başlamadan çok önce Azerbaycan’ın hava sahasına girmesine 
koşulsuz izin vermiştir.91

Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında ABD’nin Azerbaycan’a 
yönelik politikalarında pragmatik bir bakış açısı olduğu görülmektedir. ABD, 
Azerbaycan’dan üs talep etmesine rağmen Ermenistan topraklarında bulunan 
102. Rus Askeri Üssü için yorum yapmamaktadır.92

5.2.2. ABD’nin Gürcistan Politikası

ABD yönetimi Gürcistan ile 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasından sonra 
ancak 1992 yılında diplomatik ilişkiler kurmaya başlamıştır. ABD Gürcistan’ın 
Avrupa-Atlantik bağlarının derinleştirmesine yönelik stratejiler geliştirmektedir. 
Bu bağlamda, Gürcistan 1994’te Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) 
Barış için Ortaklık programına ortak olmuştur.93

Tüm bu gelişmelere ek olarak ABD, 2008’de Rusya’nın Gürcistan’ın Abhazya 
ve Güney Osetya bölgelerinin işgalini kınamış ve Gürcistan’ın egemenliğini ve 

90  Mustafa Rasikov, “Soğuk Savaş Sonrası ABD’nin Güney Kafkasya Politikası”, ULUSAM 
Dergisi, S. 15, (Aralık 2018): 10-12.

91  Consulate General of the Republic of Azerbaijan in Los Angeles, “Azerbaijan-US Relations”, 
https://www.azconsulatela.org/Azerbaijan/Azerbaijan-US-Relations, [Erişim Tarihi:1.06.2021].

92  Mustafa Rasikov, a.g.m.,13.
93  U.S. Department of State, “U.S. Relations with Georgia”, https://www.state.gov/u-s-relations-

with-georgia/ [Erişim Tarihi: 02.05.2021].
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toprak bütünlüğünü desteklemiştir. Ayrıca ABD-Gürcistan ilişkilerini 2009 ABD-
Gürcistan Stratejik Ortaklık Sözleşmesi ile geliştirilmiştir. Bu kapsamda kurulan 
ABD-Gürcistan Stratejik Ortaklık Komisyonu, belirlenen alanlarda ikili ilişkileri 
derinleştirme üzerine anlaşmıştır. Söz konusu alanlar; demokrasi, savunma ve 
güvenlik, ekonomik, ticaret ve enerji sorunları ve kültürel alışveriştir.94

5.2.3. ABD’nin Ermenistan Politikası

Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte 
bağımsızlığını kazandıktan sonra 1992 yılında Ermenistan ile diplomatik ilişkiler 
kurmaya başlamıştır.95 Ayrıca Ermenistan, bağımsızlığı kazanmasından sonraki 
ilk günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın büyükelçilik açmaya karar verdiği beş 
Sovyet halefi ülkeden biridir. Diğer taraftan, Ermenilerin ABD’de çok etkili bir 
lobi grupları olup yaptıkları bağışlar ile ABD Kongresi’ndeki bazı kilit üyeler 
üzerinde baskı oluşturmak için bu durumu kullanmaktadırlar.96

ABD ile ilişkilerini geliştiren Ermenistan hem Amerikan Devletleri Örgütü’nün 
gözlemcisi olmuş hem de NATO’nun Barış için Ortaklık programına dahil 
olmuştur. ABD ve Ermenistan, Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması, Ticaret 
İlişkileri Anlaşması, Yatırım Teşvik Anlaşması ve Bilim ve Teknoloji İş birliği 
Anlaşması da dahil olmak üzere ticaret ve yatırımı etkileyen bir dizi anlaşma 
imzalamışlardır. Ayrıca, ABD Ermenistan’a yatırım, enerji, bilgi teknolojisi, 
tarım, turizm, inşaat, mücevher ve tekstil üretimi ve madencilik ile ilgili projeler de 
dahil olmak üzere çeşitli projelere yatırım sağlamıştır. Bu kapsamda, Ermenistan, 
ihracat ettiği malların ABD’ye gümrüksüz giriş için Genelleştirilmiş Tercihler 
sistemi (GSP) Programı kapsamında yararlanıcı bir ülke olmuştur.97

5.3. NATO’nun Güney Kafkasya Politikası

NATO ülkeleri, Ocak 1994’te gerçekleştirilen Brüksel Zirvesi ile NATO’nun 
askeri, siyasi rolünü yönünü revize etmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Bu 
bağlamda, ittifak eski Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle arasındaki iş birliği ve 
diyalog ortamını tesis etmek için Barış İçin Ortaklık (Partnership for Peace 
(PfP)) programını başlatmıştır. Programın tasarım aşaması 1993 Ekim’inde 

94  U.S. Department of State, “U.S. Relations with Georgia”, https://www.state.gov/u-s-relations-
with-georgia/ [Erişim Tarihi: 02.05.2021].

95  U.S. Department of State, “U.S. Relations with Armenia”, https://www.state.gov/u-s-relations-
with-armenia/ [Erişim Tarihi: 02.05.2021].

96  Martha Brill Olcott, a.g.m., 64.
97  U.S. Department of State, “U.S. Relations with Armenia”, https://www.state.gov/u-s-relations-

with-armenia/ [Erişim Tarihi: 02.05.2021].
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Travemuende de gerçekleşmiş ve 1994 Ocak ayında ise fiilen başlatılmıştır. 
İlk etapta başarısından şüphe edilen program 1994 Eylül’ünde Polonya Poznan 
yakınlarında ilk tatbikatı olan İş birliği Köprüsü 94’ü tamamlamasıyla bu şüpheler 
ortadan kalmıştır.98

İlerleyen süreçte, 2000 yılında Azerbaycan ve Gürcistan, NATO›ya katılma 
hedeflerini kamuoyuna açıklamışlardır.  Bu doğrultuda, Gürcistan Kasım 
2002’de İttifak’ın Prag zirvesinde resmi olarak NATO üyeliğine talip olurken 
Azerbaycan, Nisan 2003›te aday olmuştur. Her iki ülkede Türkiye, ABD ve 
diğer müttefikler ile güvenlik sektörlerinde reform sağlanması amacıyla yakın bir 
şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer taraftan, Azerbaycan ve Gürcistan, 
terörle mücadele koalisyonlarında ve Balkanlar, Afganistan ve Irak’ta NATO 
ve ABD önderliğindeki operasyonlar için transit geçiş ve küçük askeri birlikler 
sağlamıştır. Her iki ülkede hem siyasi hem de diplomatik olarak NATO ve 
ABD›nin fiili müttefikleri gibi davranmaktadırlar.99

5.4. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün Güney Kafkasya 
Politikası

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, 15 Mayıs 1992’de Taşkent’te Ermenistan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan’ın başkanların Kolektif 
Güvenlik Antlaşmasını imzalamalarının sonucunda oluşturulmuştur. 1993 yılında 
ise örgüte, Azerbaycan (24 Eylül), Beyaz Rusya (31 Aralık) ve Gürcistan’a (9 
Eylül) katılmıştır. İlerleyen süreçte, antlaşmayı beş yıl uzatmak için otomatik 
bir prosedür oluşturulmuştur. Bu süreçten sonra Azerbaycan, Gürcistan ve 
Özbekistan’ın antlaşmaya üyeliği sonlanmıştır.100 Sonuç olarak, Güney Kafkasya 
ülkeleri arasında sadece Ermenistan’ın örgüte üyeliği devam etmektedir.

5.5. Avrupa Birliği’nin Güney Kafkasya Politikası

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi 1990 yılında ilk etapta, Orta Asya ve 
Kafkas devletlerine yardım etme kararı almışlardır. Bu bağlamda, Orta Asya ve 
Kafkasya Ülkelerine Teknik Yardım (Technical Assistance to Commonwealth 
of Independent States, TACIS) programı ile bu devletlerin bağımsızlık sonrası 

98  Yüksel İnan, İslam Yusuf, “Partnership For Peace’’, Perceptions Journal of International 
Affairs June- August 1999, Volume IV, Number 2.

99  Svante E. Cornell, Roger N. McDermott, William O’Malley, Vladimir Socor, S. Frederick 
Starr, “Regional Security in the South Caucasus: The Role of NATO”, Central Asia-Caucasus 
Institute, (2004):26.

100  From the Treaty to the Organization, https://en.odkb-csto.org/25years/index.php [Erişim 
Tarihi:28.04.2021].
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geçiş sürecinde sorunlarını azaltmak amaçlanmıştır. TACIS bağlamında bir başka 
proje ise İnsani Yardım Programı (ECHO) olmuştur. Bu proje 1993 yılı itibariyle 
Kafkasya’da çatışma alanlarında etkilenen insanlara ve göçmenlere yardım 
etme amacı taşımaktadır. 1996 yılına gelindiğinde ise Avrupa Birliği eski doğu 
bloğu ülkeleri ile Ortaklık ve İş birliği Antlaşması’nı yürürlüğe sokmuştur. Bu 
antlaşma kapsamında AB, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile ilişkilerini 
geliştirmiştir.101

Ayrıca, Avrupa Birliği 2009 yılında eski Sovyetler Birliği ülkeleri ile 
ilişkilerini derinleştirmek için Doğu Ortaklığı projesini hayata geçirmiştir. Doğu 
Ortaklığı projesine dahil olan ülkeler ise, Azerbaycan, Ermenistan, Beyaz Rusya, 
Gürcistan, Moldova ve Ukrayna’dır. AB bu proje ile bu ülkeler ile birçok alanda 
ilişkilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.102

6. RASYONEL DAVRANIŞ SEÇENEKLERİ
Rusya’nın Güney Kafkasya ülkeleri ile ilişkilerinin ve çıkarlarının diğer 

aktörlerden farklı olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’e göre Güney Kafkasya ülkeleri Rusya’nın eskiden etki alanı 
içindeydi ve hala da öyledir. Diğer taraftan, Rusya Federasyonu iki kutuplu sistem 
dönemindeki askeri gücüne sahip olmasa bile Güney Kafkasya’daki çıkarları 
zarar gördüğü takdirde sert adımlar atmaktan çekinmediği görülmektedir.103

Rusya’nın 2008 yılındaki Güney Osetya Savaşı’nda ve 2020 yılında yaşanan 
Dağlık Karabağ Savaşı’ndaki politikaları göz önüne alındığında bölgedeki askeri 
varlığını ve etkisini arttırmaya devam edeceği öne sürülebilir. Bu kapsamda 
Rusya, Güney Osetya’da ki 4. Askeri Üssü’ndeki askeri gücü104 ve 2020 Dağlık 
Karabağ Savaşı’ndan sonra bölgeye gönderdiği barış gücü göz önüne alındığında 
Rusya’nın Güney Kafkasya’daki nüfuzunu muhafaza etmek amacıyla ilerleyen 
dönemlerde askeri varlığını ve kapasitesini arttırma niyeti olduğu öne sürülebilir. 
Diğer taraftan Rusya’nın Azerbaycan ile Gürcistan üzerindeki tüm etkisine rağmen 
bu ülkelerin Batı dünyası ve NATO ile ilişkilerini devam edeceği öngörülebilir.

101  Haydar Çakmak, “AB’nin Kafkasya Politikası”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, S. 3, (Güz 
2004): 139-146.

102  European Neighborhood Policy and Enlargement Negotiations, “Eastern Partnership”, 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership_en [Erişim 
Tarihi: 05.05.2021].

103  Eugene Kogan, “The South Caucasus Countries and Their Security Dimension”, 
Neighborhood Policy Paper, S.3, March 2013.

104  Rus Askeri Üsleri, https://insamer.com/tr/rus-askeri-usleri_2961.html, İNSAMER [Erişim 
Tarihi: 16.05.2021].
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Bu bölümde, çalışma süresince verilen tüm bilgiler ve aktörlerin olaylara 
göre geliştirdiği stratejiler göz önüne alınarak bölgede yaşanabilecek üç çatışma 
senaryosu örneği verilecektir. Bu üç çatışma senaryosu durumunda aktörlerin 
gösterecekleri reaksiyonlar ve stratejilerin şu şekilde olacağı öne sürülebilir:

- 2020 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Ermenistan’ın daha 
önceden işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesinde savaş yaşanmış ve akabinde 
Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya’nın katılımıyla yaşanan savaş sonrası 
ateşkesin sağlanması için bir antlaşma yapılmıştır. İmzalanan ateşkes 
antlaşması sonucunda Rusya, Dağlık Karabağ bölgesine Barış Gücü olarak 
tanımladığı askeri birliklerini sevk etmiştir.105 Bu durumda birinci çatışma 
senaryosu şu şekildedir: Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkes durumu geçerli 
olsa da özellikle sınır bölgelerinde çeşitli anlaşmazlıklar tekrardan vuku bulup 
çatışma ortamına neden olabilir. Bu durumda Rusya, bölgedeki Barış Gücü 
kuvvetleri ile her iki ülkenin karşı karşıya gelebileceği hatları tespit etmek 
suretiyle bu alanları tampon bölge ilan edebilir. Böylece her iki devletin 
tampon bölgeye girmesini yasaklayabilir ve kendi askeri kuvvetlerini tampon 
bölgeye yerleştirebilir. Bu şekilde başlangıçta 5 yıl olarak tespit edilen Rus 
Barış Gücü’nün bölgede kalış süresi artabilir.

- 2008 yılında Rusya Federasyonu Gürcistan’ın toprağı olan Güney Osetya’yı 
bağımsız bir devlet olarak tanımıştır. Bu süreç itibariyle Gürcü-Rus ilişkileri 
durma noktasına gelmiş ve Rusya bu bölgedeki askeri varlığını güçlendirmiştir. 
Bu çerçevede 2015 yılında Rusya’nın Güney Osetya’da 500’ün üzerinde 
askeri personel ile tatbikat gerçekleştirmesini Gürcistan tarafı eleştirmiştir. 
Söz konusu eylemin güvenlik ve istikrar ortamını tehdit ettiği ve kışkırtıcı 
olduğu Gürcistan tarafından belirtilmiştir.106 Bu bağlamda, yaşanabilecek 
bir diğer anlaşmazlık senaryosu ise Gürcistan’ın bu bölgedeki Rus askeri 
varlığından duyduğu rahatsızlığı ve Rus askerlerinin Gürcistan topraklarında 
istenmediği yönündeki talepleri ABD, NATO ve AB gibi yerlere götürerek 
yardım isteyebilir. Bu bağlamda Ruslar bölgeye daha fazla askeri birlik sevk 
edebilir ve diğer aktörleri caydırma amacıyla geniş katılımlı askeri tatbikatlar 
gerçekleştireceği öne sürülebilir.

- 2008 yılında Rusya Federasyonu’nu aynı zamanda Gürcistan’ın diğer bir 
bölgesi olan Abhazya’yı da bağımsız bir devlet olarak tanımıştır. Rusya’nın 
105  Dağlık Karabağ’da görevli Rus askerleri göreve başladı, https://www.aa.com.tr/tr/

azerbaycan-cephe-hatti/daglik-karabagda-gorevli-rus-askerleri-goreve-basladi/2040271 [Erişim 
Tarihi: 25.05.2021].

106  Rusya Güney Osetya’da tatbikat yaptı, https://www.haberturk.com/dunya/haber/1123650-
rusya-guney-osetyada-tatbikat-yapti [Erişim Tarihi:25.05.2021].
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Gürcistan’ın her iki bölgesini de birer bağımsız devlet olarak tanıması iki ülke 
ilişkilerini geri döndürülmesi zor bir duruma sokmuştur. Bu süreç itibariyle 
Rusya, Abhazya’da bulunan askeri varlığını güçlendirmeye devam etmiş ve 
2018 yılında Abhazya ile Rusya ortak askeri tatbikat yapmıştır.107 Rusya’nın 
bu eylemlerine karşı Gürcistan’ın durumu dünya kamuoyuna taşıyabilmesi ve 
gündemde tutabilmesi halinde Rusya’nın Karadeniz’de askeri varlığını daha 
da arttıracağı düşünülebilir. Tüm bu veriler doğrultusunda, Rusya’nın hem 
Abhazya hem de Güney Osetya bölgesindeki askeri varlığını ve etkinliğini 
arttırmak suretiyle sert gücünü kullanmaya devam edeceği öne sürülebilir.

7. SONUÇ
1991 yılında SSCB’nin yıkılmasından sonra onun gücüne ve etkisine halen 

ulaşamayan Rusya, eski hakimiyet alanlarını Batılı ülkelere kaptırmış ve en 
yakınındaki olaylara bile ilk zamanlarda müdahalede bulunamamıştır. Bu 
durumdan yeni politikalar üreterek kurtulmak isteyen Rusya, Avrasyacılık ve 
Yakın Çevre Doktrini ile öncelikle eski SSCB ülkeleri coğrafyası olmak üzere 
Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkasya bölgesindeki ülkelerde hâkimiyet sağlamaya 
çalışmıştır. Zira SSCB sonrası oluşan boşluğa küresel ve bölgesel güçlerin ilgi 
duymasından dolayı Rusya tedirgin olmuştur. Bu gerekçelerle Kafkasya bölgesi 
dahil olmak üzere yakın civarındaki önemli bölgelerde askeri varlığı ile etki 
sahası oluşturmaya çalışmıştır.

Bağımsızlığına kavuştuktan sonra NATO ve Batıya ilgi duyan Gürcistan, 
2008 yılında Beş Günlük Savaş ile bunun bedelini ödemiş, ülke topraklarının 
içinde Abhazya ve Güney Osetya’da iki ayrı Rus Üssü’nün tehdidini sürekli 
üstünde hissetmeye başlamıştır. Ermenistan siyasi, ekonomik ve askeri olarak her 
zaman Rusya’ya yakın olmuş, bu yakınlığın getirisini 2020 yılında dahi almaya 
devam etmiştir. Ermenistan’da bulunan Rus Askeri Üsleri, Türkiye, Gürcistan ve 
Azerbaycan üzerinde baskı unsuru olarak görülmekte ve Ermenistan’ın kendine 
olan güvenini artırmaktadır. Zira Rusya burada bulundurduğu kuvvetlerle sınırlı 
da olsa askeri müdahale etme imkânına sahiptir. Dağlık Karabağ Savaşı’nda 
gücünü gösteren Azerbaycan sahip olduğu ekonomik ve askeri zenginliğinin 
yanında Rusya’ya karşı yumuşak yaklaşımları ve denge politikası ile tarafsız bir 
ülke olduğunu ve Rusya’ya bir tehdit oluşturmadığını göstermiştir.

SSCB’nin yıkılmasından sonra ilk önce 2008 yılında Gürcistan, daha 
sonra 2014 yılında Ukrayna ve son olarak 2015 yılında Suriye’de yaptığı 

107  Rusya ve Abhazya’dan ortak tatbikat, https://tr.sputniknews.com/
savunma/201804021032884194-rusya-abhazya-ortak-tatbikat/ [Erişim Tarihi: 25.05.2021].
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askeri müdahaleler ile tüm dünyaya askeri gücünü ve etkisini gösteren Rusya, 
uluslararası örgütler ve Batılı devletlerce önemli bir tepkiyle karşılaşmamıştır. Bu 
durum Rusya’nın yakın çevresindeki tüm ülkeler için önemli bir tehdit kaynağı 
olarak algılanmasını sağlamıştır. Gerçekleştirdiği askeri müdahalelerde söz 
konusu bölgedeki askeri varlığından faydalanan Rusya’nın, sorunlu olduğunu 
değerlendirdiği bölgeye sorunu çözmek için mutlaka askeri gücünü getireceği 
değerlendirilmektedir. 

Rusya’nın geçtiğimiz on üç yıllık askeri hareketliliği düşünüldüğünde 
özellikle Güney Kafkasya ve Doğu Avrupa’da yeni askeri varlık alanları elde 
ettiği görülmektedir. Gürcistan ile birlikte başlattığı kuzeyden güneye doğru 
inme politikası Kırım ve Suriye ile devam etmiş, son olarak anlaşma gereği Barış 
Gücü adı altında 5 yıllık bir süre için Dağlık Karabağ’a önemli miktarda asker 
konuşlandırmıştır. Bu kapsamda Rusya’nın son yıllarda bölgedeki askeri varlığı 
ve gerçekleştirdiği askeri müdahaleler sayesinde Güney Kafkasya’da hâkimiyet 
kurmayı başardığı değerlendirilmektedir.

Dolayısıyla Rusya’nın önümüzdeki dönemde de öncelikle mevcut yerlerdeki 
askeri varlığını korumaya ve artırmaya gayret edeceği, tepki görmediği sürece 
askeri olarak yayılmaya devam edeceği değerlendirilmektedir. Ancak Rusya’nın 
uyguladığı politikalar sebebiyle Azerbaycan’ın askeri ve ekonomik olarak, 
Gürcistan’ın ise siyasi olarak bölgesel ve küresel güçlerle iş birliği fırsatlarını 
aramaya devam edeceği düşünülmektedir. 

Bu kapsamda askeri üslerinin bulunduğu tüm bölgelerde Rusya’nın bir tehdit 
kaynağı olacağı, bu tehdidin bölgeye ne şekilde etkisi olacağına Rusya ile söz 
konusu ülke tarafından karar verileceği, ancak Rusya’nın sert tavırlarının bölge 
ülkelerinin batıyla yakınlaşmasına yol açacağı değerlendirilmektedir.

Rusya’nın yakın bölgesinde meydana gelebilecek olası tehditlere tedbir 
almak için Kafkasya’yı tampon bir bölge olarak kullanmaya devam edeceği, bu 
kapsamda bölgede hem askeri hareketliliğin hem de Rus askeri varlığının daha çok 
artacağı düşünülmektedir. Rusya’nın bu bölgede yaptığı tatbikatlarla caydırıcılık 
sağlamaya ve gövde gösterisi yapamaya devam edeceği değerlendirilmektedir.



195

GÜNEY KAFKASYA BÖLGESEL GÜVENLİK VE TEHDİT ANALİZİ

5. BÖLÜM

KAYNAKÇA

Acar, Mustafa, Mehmet Töre Yıldırım, “Güvenlik Stratejisi Uygulamaları”, Stratejik Düşünce ve 
Güvenlik, ed. Güngör Şahin, M. Cem Oğultürk, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2020, 319-
363.

Acaray, Deniz. Kafkasya Jeopolitiğinde Odak Noktası Olarak Güney Osetya, Giresun Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2020.

Açma, Bülent. Kübra Yenişen, “Kafkasya’nın Ekonomik Potansiyeli ve Dönüşümü İçin Politika 
ve Stratejiler”, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Enstitüsü Yönetim ve 
Ekonomi Dergisi, C. 20, S. 2 (2013): 130-172.

Asker, Ali. “Kafkasya’daki Silahlanma Rusya-Türkiye İlişkilerinin Neresinde”, 21. Yüzyıl Türkiye 
Enstitüsü Rusya-Avrasya Araştırmaları Merkezi, S.22 (2010).

Askeroğlu, Sabir. Rusya’nın Büyük Güç Olma Stratejisi, https://kriterdergi.com/dis-politika/
rusyanin-buyuk-guc-olma-stratejisi [Erişim Tarihi: 24.01.2021].

Aslan, Sevinç. “Güvenlik Kavramları”, Stratejik Düşünce ve Güvenlik, ed. Güngör Şahin, M. Cem 
Oğultürk, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2020, 109-140.

Avrasya Ekonomik Birliği, İzmir Ticaret Odası, http://izto.org.tr/demo_betanix/uploads/cms/
yonetimieu.edu.tr/6693_1522735475.pdf [Erişim Tarihi: 27.01.2021].

Avrasya Etütleri, TİKA Avrasya Etütleri Dergisi, S. 2010-2, (2010).

Bir Kuşak Bir Yol: 5 Başlıkta Merak Edilen Modern İpek Yolu, https://www.stratejikortak.
com/2019/11/ bir-kusak-bir-yol-5-baslikta-merak-edilen-modern-ipek-yolu.html [Erişim 
Tarihi: 24.01.2021].

Cengiz, Recep. “Avrasyacılık Tartışmaları Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi 
Örneği” https://tasam.org/tr-TR/Icerik/5456/avrasyacilik_tartismalari_ uluslararasi_ 
hoca_ ahmet_ yesevi _turk-_kazak_universitesi_ornegi [Erişim Tarihi:20.04.2021].

Congressional Research, “Service, Georgia: Background and U.S. Policy”, October 23, 2020,

Consulate General of the Republic of Azerbaijan in Los Angeles, “Azerbaijan-US Relations”, 
https://www.azconsulatela.org/Azerbaijan/Azerbaijan-US-Relations [Erişim Tarihi: 
01.05.2021].

Cornell, Svante E. & McDermott, Roger N. & O’Malley, William & Socor, Vladimir. & Starr, S. 
Frederick, “Regional Security in the South Caucasus: The Role of NATO”, Central Asia-
Caucasus Institute, 2004.



196

GÜVENLİK TEORİLERİ VE

BÖLGESEL TEHDİT ANALİZİ

Çakmak, Haydar. “AB’nin Kafkasya Politikası”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, S. 3, Güz 2004, 
139-146.

Çaman Efe, Kenan Dağcı. “Rusya Federasyonu’nun Sovyet Ardılı Bölgeleri Algılayışı: Avrasyacılık 
Stratejisi ve Rus Dış Politikası”, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Üzerine 3. Uluslararası Mavi 
Karadeniz Kongresi: Uyuşmazlık Çözümü, İş birliği ve Demokratikleşme, ed. Yıldırım 
TURAN, Alâeddin YALÇINKAYA, Ertan EFEGİL, İstanbul: Gündoğan Yayınları, 2013.

Dağlık Karabağ: Rusya’nın bölgeye barış gücü göndermesi ne anlama geliyor, https://www.bbc.
com/turkce/haberler-dunya-54903568 [Erişim tarihi:28.01.2021].

Dağlık Karabağ’da görevli Rus askerleri göreve başladı, https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-
cephe-hatti/daglik-karabagda-gorevli-rus-askerleri-goreve-basladi/2040271 [Erişim 
Tarihi: 25.05.2021].

Demirağ, Yelda. “Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Politikası”, Rusya’nın Doğu Politikası, 
ed. Sezgin Kaya, Bursa: Ekin Yayınevi, 2013.

Dedeoğlu, Beril. Uluslararası Güvenlik ve Strateji, İstanbul: Yeniyüzyıl Yayınları, 2008.

Devlet, Nadir. “Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Siyaseti ve Türkiye’ye Etkileri”, Değişen 
Dünya Düzeninde Kafkasya, ed. Okan Yeşilot, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2005.

Duman, Çağdaş. “Rusya’nın Kafkaslardaki Askeri Hakimiyeti”, Ege Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü, 2020.

Erkan, Süleyman. “Güney Osetya Sorunu ve 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı”, Turkish Studies, 
Volume 10/13, Fall 2015, Ankara.

Ermenistan’daki Rus Askeri Üsleri Bölgesel Güvenliği Tehdit Ediyor, https://www.globalsavunma. 
com.tr/ermenistandaki-rus-askeri-usleri-bolgesel-guvenligi-tehdit-ediyor.html [Erişim 
Tarihi:26.01.2021].

European Neighborhood Policy and Enlargement Negotiations, “Eastern Partnership”, https://
ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership_en 
[Erişim Tarihi: 05.05.2021].

From the Treaty to the Organization, https://en.odkb-csto.org/25years/index.php, [Erişim 
Tarihi:28.04.2021].

Gordon, John. Russia’s Near Abroad, Domestic Trends in the United States, China, and Iran, https://
www.jstor.org/stable/10.7249/mg729navy.17 [Erişim Tarihi: 28.01.2021].

Google Maps, https://www.google.com/maps/@42.7612795,44.2372722,9z [ErişimTarihi: 
24.05.2021].



197

GÜNEY KAFKASYA BÖLGESEL GÜVENLİK VE TEHDİT ANALİZİ

5. BÖLÜM

Güçlüer, Eray. Yeni Küresel Düzenin Ayrışan Oyuncuları, https://www.aksam.com.tr/yazarlar/
dr-eray-gucluer/yeni-kuresel-duzenin-ayrisan-oyunculari/haber-1144812 [Erişim 
Tarihi:28.01.2021].

Gülşen, Halit. “Rusya’nın Askeri Yayılmacılığı: Gürcistan, Ukrayna ve Suriye Müdahaleleri”, 
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, Rapor No:218, 2018, 10-12.

Gürbüz, M. Vedat. Kafkasya’da Siyaset, Çatışma Ortamı ve Taraf Güçler, Ankara: Kadim Yayınları, 
2012.

Gürcistan BDT’den resmen ayrıldı, https://www.ntv.com.tr/dunya/gurcistan-bdtden-resmen-
ayrildi,I586tVJ9b0mze-EFXGkzUA, [14.05.2021].

Holcomb, James, F. Michael, M. Boll. “Russia’s New Doctrine: Two Views”, https://fas.org/nuke /
guide/Russia/doctrine/rusnudoc.pdf [Erişim Tarihi:28.01.2021].

İnan, Yüksel, Yusuf, İslam, “Partnership For Peace”, Perceptions Journal of International Affairs 
June- August 1999, Volume IV, Number 2.

İsmayılov, Elnur. “Ermenistan’daki Rus Askeri Üsleri: Bölgesel Güvenliğe Tehdit”, Bilgesam 
Analiz, No:1170 (2014).

Kanbolat, Hasan. “Rusya Federasyonu’nun Kafkasya Politikası ve Çeçenistan Savaşı”, Avrasya 
Dosyası Dergisi Rusya Özel Sayısı, C. 6, S. 4 (2001), 165-189.

Karabağ zaferinin anatomisi, https://www.aa.com.tr/tr/analiz/karabag-zaferinin-anatomisi/2073631 
[Erişim Tarihi: 29.04.2021].

Karabayram, Fırat. Güney Kafkasya Jeopolitiğinde Rusya Gerçeği, (İstanbul: IQ Kültür Sanat 
Yayıncılık, 2011).

Karabayram, Fırat. “Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Politikası”, (Yüksek Lisans Tezi, 
Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007).

Kartal, Atahan Birol. “Kafkasya ve Orta Asya Jeopolitiğinin Sorunlar ve Dondurulmuş Çatışmalar 
Açısından İncelenmesi: Büyük Güçler ve Türkiye”, Stratejik Düşünce ve Güvenlik, ed. 
Güngör Şahin, M. Cem Oğultürk, (İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2020).

Kasapoğlu, Can. Azerbaycan – Ermenistan Çatışmaları Yeni Bir Aşamaya Geçti: Bölgesel Savaş 
Riski ve Türk – Rus İlişkilerinin Geleceği, https://edam.org.tr/azerbaycan-ermenistan-
catismalari-yeni-bir-asamaya-gecti-bolgesel-savas-riski-ve-turk-rus-iliskilerinin-
gelecegi [Erişim Tarihi:28.01.2021].

Kaya, Edanur. Büyük Satranç Tahtası, https://www.akademikkaynak.com/kitap-ozeti-zbigniew-
brzezinski-buyuk-satranc-tahtasi.html [Erişim Tarihi: 17.01.2021].



198

GÜVENLİK TEORİLERİ VE

BÖLGESEL TEHDİT ANALİZİ

Kısacık, Sina, Furkan Kaya. “Rusya Federasyonu’nun Yakın Çevre Doktrini Kapsamında Dağlık 
Karabağ ve Ukrayna Politikalarını Anlamak”, (VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler 
Kongresi: Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devlet Dışı Aktörler, DORA Basım 
Yayın Dağıtım), 42-70.

Kırık, Hikmet, Atahan Birol Kartal. “Avrupa Birliği ve Rusya’nın Güney Kafkasya Politikaları: 
Bölgede Barış Artık Daha mı Yakın?”, Karadeniz ve Kafkasya’da Güvenlik ve İş Birliği 
Paneli, İstanbul, (2014).

Kogan, Eugene. The South Caucasus Countries and Their Security Dimension, Neighborhood 
Policy Paper, March 2013.

Mardan, Melek. “Rus Üslerine Ev Sahipliği Yapan Ülkelerdeki Krizlere Rusya’nın Askeri 
Müdahaleleri”, Güvenlik Çalışmaları Dergisi, C. 22, S.1 (2020).

Mikail, Elnur Hasan. “ABD’nin Kafkasya Politikasının Güvenlik Boyutu” Sosyal ve Beşerî Bilimler 
Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2012.

Ministry of Defense of the Russian Federation, http://eng.mil.ru/en/news_page/country/ more.
htm?id=12325129@egNews [Erişim tarihi:26.01.2021].

Musaoğlu, Neziha. “Avrasyacılığın Rus ve Türk (Kazak) Versiyonları ile Türkiye’de Avrasyacılığın 
Jeopolitik Ortak Paydası: “Türk Dünyası”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
C:10, S: 1, (2008): 59-86.

Olcott, Martha Brill. “U.S. Policy in the South Caucasus”, The Quarterly Journal.

Orta Afrika Cumhuriyeti’ne Rusya Müdahalesi, https://www.ortadoguhaber.com/haberler/orta-
afrika-cumhuriyeti-ne-rus-mudahalesi-hazirligi [Erişim Tarihi: 18.01.2021].

Örmeci, Ozan. Zbigniew Brzezinski’den Büyük Satranç Tahtası, http://politikaakademisi.
org/2016/10/30/zbigniew-brzezinskiden-buyuk-satranc-tahtasi/ [Erişim 
Tarihi:17.01.2021].

Özdal, Habibe. Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Kırım’ın İlhakına Rus Dış Politikasında 
Ukrayna, (Ankara, USAK Yayınları, 2016).

Rasikov, Mustafa. “Soğuk Savaş Sonrası ABD’nin Güney Kafkasya Politikası”, ULUSAM Dergisi, 
S. 15, Aralık 2018. 

Resolution 853 (1993) / adopted by the Security Council at its 3259th meeting, on 29 July 1993, 
https://digitallibrary.un.org/record/170257 [Erişim tarihi:26.01.2021].

Russia Military Strength (2021), https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-
detail.asp?country_id=russia [Erişim Tarihi:28.01.2021].



199

GÜNEY KAFKASYA BÖLGESEL GÜVENLİK VE TEHDİT ANALİZİ

5. BÖLÜM

Rus Askeri Üsleri, https://insamer.com/tr/rus-askeri-usleri_2961.html [Erişim Tarihi: 16.05.2021].

Rusya Güney Osetya’da tatbikat yaptı, https://www.haberturk.com/dunya/haber/1123650-rusya-
guney-osetyada-tatbikat-yapti [Erişim Tarihi:25.05.2021].

  Rusya ve Abhazya’dan ortak tatbikat, https://tr.sputniknews.com/savunma/201804021032884194-
rusya-abhazya-ortak-tatbikat/ [Erişim Tarihi: 25.05.2021].

Rusya 80 bin askerle Kafkas – 2020 tatbikatı düzenliyor, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/rusyada-
kafkas-2020-tatbikati-basladi/1980287 [Erişim tarihi:28.01.2021].

Rusya’nın Kafkasya’daki Askeri Varlığı, http://www.ulaak.com/index.php/2020/04/16/ rusyanin-
kafkasyadaki-askeri-varligi/tur [Erişim Tarihi:27.01.2021].

Şahin, Fethi Kurtiy. “Rusya’nın Kuzey Kafkasya, Güney Kafkasya, Kırım ve Ukrayna’da Çıkardığı 
Savașların Geri Planında Ne Var?”, Avrasya Dünyası Dergisi, Y. 4, S. 7 (2020).

Tanrısever, Oktay F.. Kafkaslar Değişim Dönüşüm, Rusya’nın Kafkasya Politikası: Sovyet-Sonrası 
Geri Çekilme Söyleminden Emperyal Müdahaleciliğe, der. Mustafa Aydın, İstanbul: 
Nobel Yayınevi, 2012.

Tavkul, Ufuk. Etnik Çatışmaların Gölgesinde Kafkasya, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2002.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, “Güney Kafkasya Ülkeleri ile İlişkiler”, https://www.
mfa.gov.tr/turkiye_nin-guney-kafkasya-ulkeleriyle-iliskileri.tr.mfa [Erişim Tarihi: 
14.05.2021].

U.S. Department of State, “U.S. Relations with Georgia” [Erişim Tarihi: 02.05.2021]. https://www.
state.gov/u-s-relations-with-georgia/ [Erişim Tarihi: 01.05.2021].

U.S. Department of State, “U.S. Relations with Armenia”, https://www.state.gov/u-s-relations-
with-armenia/ [Erişim Tarihi: 02.05.2021].

Yeşilot, Okan. “Türkmençay Antlaşması ve Sonuçları”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
Dergisi, S. 36 (2008), 198-210.

Yılmaz, Seda. “Türkiye’nin Güney Kafkasya Politikasında Ermenistan, (Yüksek Lisans Tezi, Kadir 
Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012).

Yusifov, Hüseyn. “Soğuk Savaş Sonrası Rusya’nın Kafkasya Politikası ve Azerbaycan”, (Lisans 
Bitirme Tezi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi, 
2019).





BÖLÜMVI.
BALTIK BÖLGESEL GÜVENLİK VE 

TEHDİT ANALİZİ

GİRİŞ 
KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 
TARİHSEL ARKA PLAN
TEHDİT ANALİZİ
DİĞER AKTÖRLER, ÇIKARLARI, 
ÖNCELİKLERİ VE KAPASİTELERİ
RASYONEL DAVRANIŞ SEÇENEKLERİ
SONUÇ





203

BALTIK BÖLGESEL GÜVENLİK VE TEHDİT ANALİZİ

6. BÖLÜM

BALTIK BÖLGESEL GÜVENLİK VE TEHDİT 
ANALİZİ

Elif Bilge AKSU1, Hatice DEMİRCİ2

1. GİRİŞ
Batısında Baltık Denizi, doğu sınırlarında Rusya Federasyonu (RF) ve Belarus, 

güney sınırında ise Polonya bulunan üç Baltık devletinin – Litvanya, Letonya, 
Estonya-  tarihsel gelişimi bulundukları coğrafya tarafından önemli ölçüde 
şekillendirilmiştir. Kuzey Avrupa ve RF arasına sıkışmış olan Baltık devletlerinin 
tarihsel süreçteki durumuna bakıldığında görülmektedir ki söz konusu üç 
ülke geçmiş dönemlerde imparatorlukların ilgisini çekmekteyken daha yakın 
tarihlerde ulus devletlerin çıkarlarının merkezinde yer almaktadır.3 Günümüzde 
jeostratejik önemini koruyan bölge, Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği (AB) ve 
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ( NATO) gibi devlet ve örgütlerin ilgi odağı 
olmayı sürdürmektedir. 

1990 yılı ile birlikte bağımsızlık mücadelelerinin karşılığını alan Baltık 
devletleri, I. Petro döneminden beridir maruz kaldıkları Rus hegemonyasından 
uzaklaşarak Batılı devletler safında yer alma gayesi gözetmişlerdir. Coğrafi 
konumu itibariyle Rusya Federasyonu ve Avrupalı devletler arasında bir tampon 
bölge görevi gören bu bölgenin Batılı değerler sistemini benimsemesi Rusya 
Federasyonu tarafından bir güvenlik tehdidi olarak algılanmıştır. Öte yandan 
Baltık bölgesinin Avrupa için önemli bir enerji koridoru olması ve bu koridorun 
güvenliğinin sağlanmasına yönelik kaygı, Avrupa Birliği’nin 2004 yılında Baltık 
devletlerini içine alan genişlemesiyle sonuçlanmıştır. Söz konusu ülkelerin 2004 
yılında NATO’ya üyelikleri de tarihte bölgeyi Avrupa sınırında bir üs olarak 
kullanan Rusya için bir hayli endişe verici olmuştur. Özetle ifade edilmelidir ki 
bölgenin stratejik önemi güç dengesindeki herhangi bir değişiklikle yeni sorun 
alanları ve güvenlik ikilemleri doğurmaktadır. 

1990 yılında bağımsızlıklarına kavuşan Baltık ülkelerinin dış politika 
önceliklerini inceleyen bu makale, söz konusu politika eylemleri bağlamında 

1  Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), 
Güvenlik Araştırmaları Programı Yüksek Lisans Öğrencisi, elifbilgeaksu@hotmail.com, ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-7944-9008

2  Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), 
Güvenlik Araştırmaları Programı Yüksek Lisans Öğrencisi, haticedemirci6@gmail.com , ORCID: 
0000-0002-2681-4040

3  Pascal Lorot, Baltık Ülkeleri, çev. Hüsnü  Dilli ( İstanbul: İletişim Yayınları, 1991), 7. 
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bölge ülkelerinin belirlediği öncelikli sorun alanlarını irdelemeyi hedeflemektedir. 
Bu bağlamda bölge ülkelerinin tehdit algılamaları belirlenen analiz parametreleri 
çerçevesinde ele alınacak ve süren güvenlik ikilemi ışığında izlenen denge 
politikaları NATO ve AB ile geliştirilen ilişkiler doğrultusunda konu edinilecektir. 

2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
II. Dünya Savaşı ile birlikte uluslararası ilişkiler disiplininin merkezine 

yerleşen klasik realist teori, felsefi köklerini insan doğasının kötülüğüne ilişkin 
yaklaşımdan alarak anarşik uluslararası sistemin başat aktörü olarak kabul ettiği 
devletlerin çıkarcı yönlerine atıfta bulunmakta ve bu temel görüş üzerinden 
uluslararası sistemi tanımlamaktadır. Bu bağlamda güvenlik tehdidi algılamaların 
üst düzeyde olduğu güvensiz anarşik sistemde hayatta kalmak isteyen aktörler 
güç mücadelesinde bulunmakta ve varlığının devamını sağlamak için güç 
maksimizasyonuna gitmektedirler.4 

Klasik realist yaklaşımın literatüre kazandırdığı önemli kavramlardan biri 
güvenlik ikilemi (security dilemma) kavramıdır. Söz konusu kavram, ilgili tehdit 
analizinin kavramsal çerçevesini oluşturması açısından da önem arz etmektedir. 
Güvenlik ikilemi kavramı, 1951 yılında John H. Herz’in Politik Realizm ve 
Politik İdealizm isimli kitabında devletlerin karar alma süreçlerinin irdelenmesi 
yoluyla ilk kez literatürde varlık göstermiştir.5 

Güvenlik ikileminin kökeninde varlığın yok edilmesi veya tahakküm altına 
alınmasına yönelik tehdit yatmaktadır. Bu bağlamda varlığın sürdürülmesi 
noktasında güvenlik tehdidi algılayan aktör güç edinimi yoluyla söz konusu 
tehdidi minimum düzeye indirgemeyi hedeflemektedir. Söz konusu eylem karşı 
tarafta konumlanan aktör tarafından kendi varlığını sürdürmeye ilişkin duyduğu 
tehdidi arttıracak ve o aktör de güç maksimizasyonuna başvuracaktır. Dolayısıyla 
söz konusu kaygı durumu ve karşılıklı güvensizlik güvenlik ikilemini doğuracak 
ve döngüsel bir şekilde devam edecektir.6 Ele alınan kavram ışığında Balkın 
ülkelerinin bağımsızlıklarına yönelik algıladıkları tehditler analiz parametreleri 
çerçevesinde ele alınmış ve sürdürülen güvenlik ikilemi çalışma aracılığıyla 
ortaya koyulmuştur. 

4  Ali Balcı, Tuncay Kardaş, “Realizm”, Uluslararası İlişkilere Giriş, ed. Şaban Kardaş, Ali 
Balcı, (İstanbul, Küre Yayınları, 2014), s.86.

5  Mitat Çelikpala, “Güvenlik İkilemi”, Güvenlik Yazıları Serisi UİK, No.48, (2019), 1.
6  Çelikpala, a.g.m., 2.
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3. TARİHSEL ARKA PLAN
Tarihsel süreç içinde bir savaş ‘ganimeti’ olarak kabul edilen Baltık 

ülkelerinin Avrupa’nın Almanya, İskandinav ülkeleri ya da Rusya gibi büyük 
ülkeleri tarafından işgal edildiği görülmektedir. Uluslararası ilişkiler alanında 
bağımsızlıklarını kazanana dek aktif ve bağımsız bir şekilde katılamayan 
Baltık devletlerinin tarihsel süreç içinde sürekli bir tahakküm altında olduğu 
görülmektedir.7

18. yüzyılda Baltık bölgesine olan ilgi artmış, yüzyılın sonunda ise Çarlık 
Rusya bölgede egemenlik kazanarak Batı sınırlarını oluşturmuştur. Bu tarihten 
I. Dünya Savaşı’na dek bölgede çoğunlukla Rus hakimiyeti etkili olurken diğer 
önemli güçlerin bölgeye olan ilgileri sürmüştür. I. Dünya Savaşı’nın ardından 
Baltık ülkeleri ilk kez bağımsızlıklarını elde etme fırsatı bulmuşsa da söz konusu 
egemenlik deneyimi çok uzun sürmemiştir. 

I. Dünya Savaşı’nın ardından Batı sınırını güven altına almak isteyen Sovyet 
Rusya, ekonomik kaygıların da etkisiyle Baltık bölgesine yeniden önem vermiştir. 
Bu doğrultuda Josef Stalin’in Almanya’dan Baltık bölgesini istemesi Almanya 
tarafından olumlu karşılanmış, taraflar 1939 yılında Nazi-Sovyet Saldırmazlık 
ve Tarafsızlık Anlaşması’nı imzalamışlardır. Antlaşma bağlamında Polonya’nın 
büyük bir kısmı ve Litvanya Almanya’ya bırakılmışken, Letonya, Estonya ve 
Finlandiya Sovyetler Birliği’ne bırakılmıştır.8 II. Dünya Savaşı’nın değişen 
Sovyetler Birliğini ve Almanya’yı karşı karşıya getirmiş ve aralarındaki antlaşma 
sona ermiştir. Bu bağlamda 1940 senesinde Sovyetler Birliği Estonya, Letonya 
ve Litvanya’ya ültimatom vererek bölgenin kendisine bağlanmasını istemiştir. 
Kısa süre içinde Baltık devletleri işgal olmaksızın Sovyetler Birliği’nin yönetimi 
altına girmiştir. Bölgenin Sovyetleştirme politikası böylece başlamıştır.9

Bağımsızlık ve milliyetçilik eğilimi gösteren Baltık halkının önemli bir kısmı 
göçe zorlanarak yerlerine Rus azınlıklar yerleştirilmiştir. Sovyetler Birliği’nin 
bölgede gerçekleştirdiği ‘etnik mühendislik’, bölgede Sovyet nefretini körüklemiş 
bu nefret ilerleyen dönemlerde Sovyet etkisinden kurtulmayı beraberinde 
getirmiştir. 10

7  Dilli, a.g.ç., 7.
8  Robert Geoffrey, “The Soviet Decision for a Pact With Nazi Germany”, Soviet Studies, C. 

44, S.1 (1992), 60. 
9  Ali Eravcı, “Baltık Ülkeleri (Estonya-Letonya-Litvanya) ile AB-NATO Entegrasyonunun 

Rusya Dış Politikasına Etkisi” ( Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019), 25.
10  Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar: Erken Dönemden 21.Yüzyıla , çev. Kezban Acar 

(İstanbul: İletişim Yayınları, 2015), 694.
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Baltık topraklarının Ruslaştırılması politikası bağlamında bölge sürekli olarak 
Rus göçü almıştır. Bu durum bölgeyi kültürlerini koruma eğilimine itmiştir. 
Ancak kaynaklar göstermektedir ki, 1940- 80 yılları arasında bilhassa Estonya ve 
Letonya’da Rus nüfusu %30 oranına yükselmiştir. Ruslaştırma politikası yalnızca 
göçle kalmamış aynı zamanda ülkeler içindeki önemli kadrolara Ruslaştırılmış 
Leton ve Eston liderler getirilmiştir.11 

1985 senesinde Komünist Parti’nin genel sekreteri seçilen Michael Gorbaçov 
uyguladığı farklı politikalarla Sovyetler Birliği’nin kaderini farklı bir yöne 
taşımıştır. Gorbaçov’un Perestroyka ( yeniden yapılanma) ve Glasnost ( açıklık) 
reformları Sovyetler Birliği’nin ilk kez açık bir şekilde eleştirilmesinin önünü 
açmıştır. Bu durum Baltık bölgesinde ayrılıkçı hareketlerin başlaması ve 
nihayetinde Baltık ülkelerinin bağımsızlıklarına kavuşması ile sonuçlanmıştır. 

Ağustos 1989 yılında, Sovyet- Alman Saldırmazlık Paktı’nın yıl dönümünde 
ayrılıkçı hareketler büyük bir bağımsızlık gösterisine dönüşmüş ve Estonya, 
Letonya ve Litvanya’nın başkentleri boyunca toplanan sıralanan bir milyon 
insan ‘Baltık Yolu’ protestosunu gerçekleştirmiştir. El ele tutuşan insanlar 675 
kilometrelik bir zincir oluşturmuştur.12 1990 yılında Yüksek Sovyet seçimleri 
sırasında birlikten ayrılan bir dizi ülke arasında Litvanya, Letonya ve Estonya 
da sırasıyla yerlerini almıştır. Bu tarihten itibaren söz konusu üç Baltık devleti 
bağımsızlıklarını Rusya Federasyonu’ndan algıladıkları tehditler karşısında 
korumaya yönelik politikalar geliştirmişlerdir. 

11  M. H. Çaşın, C. C. Yalçın, U. Y. Asal, Rusya’nın Baltık Ülkeleri Dış Politikası: İş Birliği mi 
Anlaşmazlık mı?, ( Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017), 78.

12  “30 Years Ago: How A Photographer Captured The ‘Baltic Chain’ From Above”, Radio Free 
Europe/Radio Liberty, https://www.rferl.org/a/how-a-photographer-captured-the-1989-baltic-way-
protest-from-above/30119472.html [ Erişim Tarihi: 09.04.2021].
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Şekil 3.1. Baltık Ülkeleri Siyasi Haritası13

3.1. Sorunlar

Baltık ülkelerinin karşı karşıya kaldıkları sorun alanları şu şekilde 
belirlenmiştir:

• Nüfus sorunu,

• Sınır sorunu,

• Bağımsızlığa yönelik algılanan tehdit,

• Bağımsızlık sonrası bölgede kalan Rus askerleri,

• Enerji güvenliği.

13  “ Baltık Devletleri”, Vikipedi https://tr.wikipedia.org/wiki/Balt%C4%B1k_devletleri , [ 
Erişim Tarihi: 30.05.2021].
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3.1.1. Nüfus Sorunu

Güncel rakamlara göre 1.327.227 kişilik nüfusu ve sahip olduğu yüz ölçümüyle 
Estonya Baltık bölgesinin en küçük devletidir.14 Başkenti Tallin olan Estonya’nın 
demografik dağılımı oransal olarak şu şekildedir: %68.7 Eston; %24.6 Rus; %1.7 
Ukraynalı; diğer %3.2.15  Estonya’daki azınlıklar problemi  önemli bir sorun 
alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Rus azınlıklar, Estonya tarafından özellikle 
entegre edilmesi gereken grup olarak belirlenmiştir. Rus azınlıkların Eston diline 
oldukça az oranda hakim olmaları ve Rusça konuşmaları entegrasyon sürecinde 
ciddi bir sorun olarak değerlendirilmiştir. Buna ek olarak Rus azınlıklar Estonya 
tarafından karışıklık çıkarılmaya yatkın bir grup olarak değerlendirilmiştir. Rusya 
Federasyonu’nun yakın çevre doktrini bağlamında buradaki Rus diasporasına 
ilişkin kullandıkları popülist söylemler de Estonya için bir diğer güvenlik 
kaygısını oluşturmuştur.16

Estonya’nın 1995 yılında kabul ettiği vatandaşlık kanunu ülke içindeki yabacı 
statüsüne ilişkin bir dizi soruna yol açmıştır. Söz konusu kanuna göre 1940 
yılına kadar Estonya topraklarında bulunan yabancılara vatandaşlık verilmiş; bu 
tarihten sonra ülkeye gelen kişiler yabancı statüsüne tabi kılınmıştır. Bu durum 
Estonya içindeki Rus azınlığın büyük bir kısmının vatansız kalmasına neden 
olmuştur. 1997 yılı verilerine göre Estonya’da bulunan Rus azınlığın sadece yedi 
bin kadarını Eston vatandaşı olarak kabul edilmesine ve üç yüz elli beş bin kişinin 
vatansız statüsüne sahip olmasına neden olmuştur. Ulaşılan 1 Ocak 2019 verileri 
göstermektedir ki, Estonya’da 76.148 vatansız kişi bulunmaktadır.17

Baltık bölgesinin ikinci büyük ülkesi olan Letonya’nın başkenti Riga’da ülke 
nüfusunun yarısı bulunmaktadır. 2021 verilerine göre Letonya’nın toplam nüfusu  
1,866,942’dir.18 Letonya nüfusunun demografik dağılımı ise şu şekildedir: %62.2 

14  “Estonia Population”, Worldometer, https://www.worldometers.info/world-population/
estonia-population/#:~:text=Estonia%202020%20population%20is%20estimated,of%20the%20
total%20world%20population [ Erişim Tarihi: 08.04.2021].

15  “ Estonia Demographics Profile”, Index Mundi, https://www.indexmundi.com/estonia/
demographics_profile.html [ Erişim Tarihi: 08.04.2021].

16  J. Neu, V. Volkan,  “Developing a methodology for conflict prevention: the case of Estonia” 
The Carter Center, Kış 1999, Gürcistan, 10-13.

17  Aili Vahtla, “Number of stateless residents in Estonia drops by over 2,200 in 2018”, ERR 
News, 03 Ocak 2019, https://news.err.ee/891967/number-of-stateless-residents-in-estonia-drops-
by-over-2-200-in 2018#:~:text=As%20of%201%20January%202019,to%2088%2C785%20
this%201%20January [Erişim Tarihi: 08.04.2021].

18  “Latvia Population 1950-2021”, Macrotrends, https://www.macrotrends.net/countries/LVA/
latvia/population#:~:text=The%20current%20population%20of%20Latvia,a%201.02%25%20
decline%20from%202020 [ Erişim Tarihi: 08.04.2021].
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Leton; %25.2 Rus; %3.2 Belarus; %2.2 Ukraynalı; %2.1 Leh; %1.2 Litvanyalı; 
%3.8 diğer.19 2004 yılında Avrupa Birliği’ne üyeliğinin ardından önemli oranda 
göç veren Letonya’nın azalan nüfusu ülke için önemli bir sorundur. Üyelik 
sonrasında, daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak isteyen Letonya halkı İngiltere 
ve İrlanda gibi özellikle refah seviyesi yüksek ülkelere göç etmiş ve Letonya 
bu tarihten itibaren ciddi işçi göçü vermiştir. Güncel verilere göre yaklaşık 
200.000 Letonyalı işçi göçmeni bulunmaktadır.20 Rus ailelerin dışında Letonyalı 
ailelerdeki düşük doğum oranı da ülke içi nüfusu olumsuz yönde etkilemektedir. 
Söz konusu veriler göstermektedir ki Letonya nüfusu yılda ortalama 30 bin kişi 
azalmaktadır.21

2008 yılında RF’nin   Gürcistan’ı işgal etmesi söz konusu güvenlik kaygılarının 
derinleşmesine neden olmuştur. Buna ek olarak Letonya’daki Azınlıklar Birliği 
başkanı Viacheslav Altukhov’un hükümetten Rus azınlıklar adına birtakım 
talepleri bu kaygıyı üst seviyeye çıkarmıştır. Altukhov’un Letonya hükümetinden 
beklentileri şu şekildedir: 22

- 2008 yılına kadar Letonya Ulusal Kanalı’nda Rusça yayın yapan programlar 
olmalıdır;

- 2009 yılında Letonya’nın ikinci resmi dili Rusça olmalıdır;

- 2010 yılında yasama orağını revize edilmeli; Ruslar nüfusları oranında eşit 
bir şekilde temsil edilmelidir;

- 2011 yılında yönetim şekli değiştirilerek çift başkanlı bir yönetim şekline 
geçilmeli ve eş başkanlardan biri Rus olmalıdır;

- 2012 yılında ülke içindeki bütün Rus bireylere çifte vatandaşlık hakkı 
kanunla güvence altına alınmalıdır. 

Ülke içi nüfusun yaklaşık %27’sini oluşturan Rus azınlığın bu talepleri 
Letonya’yı ciddi anlamda endişelendirmiştir.

19  “Latvia Demographics Profile”, Indexmundi, https://www.indexmundi.com/
latvia/demographics_profile.html#:~:text=Latvian%2062.2%25%2C%20Russian%20
25.2%25,2.3%25%20(2018%20est.)&text=Lutheran%2036.2%25%2C%20Roman%20
Catholic%2019.5,23.5%25%20(2017%20est.) [ Erişim Tarihi: 08.04.2021]. 

20 “ Migration Activities in Latvia”, IOM UN Migration, https://www.iom.int/countries/latvia 
[ Erişim Tarihi: 08.04.2021]. 

21 Polina Krata, “Türkiye-Baltık Devletleri İlişkileri: Dünden Bugüne” ( Yüksek Lisans Tezi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014), 54.

22  G. J. King, D. E. McNabb, “Crossroads dynamics in foreign policy: the case of Latvia”, 
Problems of Post-Communism Journal,  56, No. 11 ( 2009): 34. 



210

GÜVENLİK TEORİLERİ VE

BÖLGESEL TEHDİT ANALİZİ

Coğrafi ve nüfus oranı olarak Baltık bölgesinin en büyük ülkesi olan 
Litvanya’nın güncel nüfusu 2,689,862’dir.23 Litvanya’da bulunan etnik grupların 
oranları ise şu şekildedir: %84.1 Litvanyalı; %6.6 Leh; %5.8 Rus; %1.2 Belarus; 
%2.3 diğer.24 Göründüğü üzere, diğer iki Baltık ülkesine nispeten Litvanya’nın 
nüfus oranı dağılımı farklılık göstermekte ve azınlıklar nispeten daha az bir 
kısmını oluşturmaktadır. Bunun bir nedeni Litvanya’da Katolik mezhebinin 
yaygın olarak benimsenmesi gösterilmektedir. Buna ek olarak söz konusu 
bölgenin diğer Baltık ülkelerine oranla 

Rusya Federasyonu’ndan uzakta konumlanıyor olması da Sovyetler Birliği 
döneminde etnik mühendisliğin bu ülkede etkin bir şekilde gerçekleştirilememesine 
neden olmuş ve bölgenin demografik yapısı nispeten korunmuştur. 

3.1.2. Sınır Sorunu

Rusya Federasyonu ile yaşanılan toprak sorunları da Estonya için bir diğer 
önemli sorun alanıdır. Sovyetler Birliği ve Estonya arasında 1920 yılında yapılan 
Tartu Antlaşması kendisini Sovyetler Birliği’nin varisi olarak tanımlayan Rusya 
Federasyonu tarafından tanınmamıştır. Estonya bu antlaşmaya atıfta bulunarak 
kendisini ‘yeniden bağımsızlık kazanan’ bir devlet olarak tanımasını istese de 
Rusya Federasyonu Estonya’yı ‘yeni’ bir devlet olarak tanımıştır. Estonya’nın 
talebi Rusya Federasyonu tarafından toprak taleplerinin önünü açabilecek 
kaygısıyla karşılanmıştır. Söz konusu paradoks neticesinde Rusya Federasyonu 
Estonya ile hiçbir sınır antlaşması imzalamamış ve bu durum Estonya için ciddi 
bir güvenlik problemi olmuştur. 

23  “Lithuania Population Growth Rate 1950-2021”, Macrotrends, https://www.macrotrends.
net/countries/LTU/lithuania/population-growth-rate#:~:text=The%20current%20population%20
of%20Lithuania,a%201.19%25%20decline%20from%202020  [ Erişim Tarihi: 09.04.2021].

24  “Lithuania Demographics Profile”, Indexmundi, https://www.indexmundi.com/lithuania/
demographics_profile.html [ Erişim Tarihi: 09.04.2021].
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RF’ye bağlı bir eksklav bölge olan Kaliningrad, Litvanya ve Polonya sınırlarına 
sıkışmış olup SSCB’nin dağılmasının ardından özel bir statüye sahip olmuştur. 
1991 yılından 2004 yılına kadar bölgeye ilişkin bir sorun ortaya çıkmamışsa da 
bu tarihten sonra Baltık ülkelerinin AB’ne üye olmasıyla birlikte bölgenin AB 
ve Baltık ülkelerinin arasında kalmış olması siyasi ve coğrafi bölünmeye neden 
olmuştur. RF ve AB bölgeye ilişkin özel bir statü ile sorunu çözmeye çalışmışa da 
iki taraf arasında nihai bir çözüme ulaşılamamıştır.25 2016 yılında RF’nin bölgeye 
İskender balistik füzelerini yerleştirmesi, söz konusu müzakere sürecine ciddi 
anlamda zarar vermiş ve güvensizlik ortamını arttırmıştır. 26

3.1.3. Bağımsızlığa Yönelik Algılanan Tehdit

Tarihsel bagajlarında Rusya Federasyonu’na ilişkin taşıdığı deneyimler Baltık 
ülkeleri tarafından bu ülkenin öncelikli güvenlik endişesi olarak algılanmasına 
neden olmuştur. Bu bağlamda dış politikaları Rus tehdidi üzerine şekillenmiştir. 
Algıladıkları tehdide karşılık çözümü uluslararası örgüte katılmakta bulan Baltık 
ülkeleri, 2004 yılında NATO ve Avrupa Birliği’ne katılana kadar dış politikasını 
bu öncelik bağlamında şekillendirmiştir.

Litvanya’nın dış politika tercihleri, her ne kadar diğer Baltık ülkelerine benzer 
bir şekilde RF tarafından gelecek tehdit algılamalarıyla paralel olarak gelişse de 
RF’ye yönelik politikalarında diğer Baltık ülkelerinden ayrılmaktadır. NATO 
ve AB’ne üyeliğinin ardından Litvanya’nın RF ile ilişkilerinde diğer Baltık 
devletlerine nazaran daha esnek davrandığı görülmektedir. Litvanya ve RF 
arasındaki ilişkilerin nispeten daha ılımlı bir havada gerçekleşmesini iki nedene 
bağlamak mümkündür: Litvanya’nın RF’den diğer Baltık ülkeleriyle kıyaslayınca 
göreli olarak daha uzak olması ve Kaliningrad bölgesi için iki devletin ortak 
politika geliştirmesi.

3.1.4. Bağımsızlık Sonrası Bölgede Kalan Rus Askerleri

Estonya 1990 yılına bağımsızlığını kazanmışsa da RF askerlerini 1994 yılına 
kadar Estonya’daki bazı bölgelerden çekmemiştir. Estonya topraklarında bu 
tarihe kadar varlığını sürdüren Rus askerleri Estonya için önemli bir egemenlik 
sorunu olarak varlığını sürdürmüştür. 27

25  “1990 Sonrası AB-Rusya İlişkilerinde Kaliningrad Sorunu”, TASAM, https://tasam.org/
tr-TR/Icerik/291/1990_sonrasi_ab-rusya_iliskilerinde_kaliningrad_sorunu , [ Erişim Tarihi: 
09.04.2021]

26  “ Russia’s missile deployment in Kaliningrad ups the stakes for Nato”, BBC News, https://
www.bbc.com/news/world-europe-37600426 [ Erişim Tarihi: 09.04.2021].

27   J. Neu, V. Volkan,  “Developing a methodology for conflict prevention: the case of Estonia” 
The Carter Center, Kış 1999, Gürcistan, 10-13.
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Bağımsızlık sonrası Letonya’nın güvenliğine ilişkin tehdit algılamaları 
Estonya ile paralel bir biçimde ilerlemiştir. Tehdidin kaynağını Sovyetler 
Birliği’nin Letonya topraklarında bıraktığı Sovyet askerleridir. Bu bağlamda 
toprakların geride kalan 53 bin Sovyet askerlerinden arındırılması Letonya’nın 
bağımsızlığı için hayati derecede önem teşkil etmiştir. Öte yandan başkent Riga’da 
bulunan 200 bin emekli Rus askerin varlığı da endişe verici bir tablo çizmektedir. 
Tehdidin yönündeki benzerliğe paralel olarak tehdide yönelik geliştirilen çözüm 
de Estonya ile aynıdır: Batı değerlerinin benimsenmesi ve Avrupa Birliği’ne 
üyelik. Bu bağlamda Letonya iç politikada serbest ekonomiyi benimserken dış 
politikada Avrupa ile bütünleşme hedefini benimsemiştir.28

3.1.5. Enerji Güvenliği 

Baltık bölgesinin Avrupa’nın enerji koridoru olmasından ötürü bu koridorun 
enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik kaygı oldukça yüksek bir seviyededir. 
Baltık Devletleri Estonya, Letonya ve Litvanya gibi küçük ülkeler için enerji 
güvenliği, enerji bağımsızlığını sağlamak için hayati öneme sahiptir ve güçlü bir 
ekonominin gelişmesi için itici bir güçtür.

Baltık ülkelerinden;

- Litvanya; Alternatif enerji kaynaklarıyla enerji güvenliğini sağlamak için, 
Kafkasya bölgesiyle iyi ilişkiler geliştirmeye önem vermiştir.

- Letonya; Enerji ihtiyacını oldukça büyük oranda ithalat ile karşılayan 
Letonya’da hükümet dışarıya olan enerji bağımlılığı düşürebilmek için için var 
olan yerel kaynakları geliştirmeyi hedeflemektedir. Söz konusu hedeflere ulaşmak 
için hidroelektrik santrallerinin de ötesinde rüzgar ve biokütle santrallerine 
yönelmeyi planlamaktadır.29

- Estonya; Üç ülke arasında karşılaştırma yapıldığında sonuçların yenilenebilir 
enerji kullanımının artması ve enerji verimliliği iyileştirmeleri açısından elde 
eden ve kendisini farklı kılanın Estonya olduğu görüşmektedir. En düşük enerji 
ithalat bağımlılığı Estonya’dadır, çünkü ülke kaya petrolü gibi bol miktarda yerel 
enerji kaynaklarına sahiptir.30

28  Krata, a.g.t., 64.
29  Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü, Letonya 

Pazar Bilgileri, 2020, s. 8.
30  Dalia Štreimikienė, Wadim Strielkowski, Yuriy Bilan and Ignas Mikalauskas, “Energy 

dependency and sustainable regional development in the Baltic States - a review”, Geographica 
Pannonica, Volume 20, Issue 2, (June 2016): 82.
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Estonya ve Letonya, Litvanya ile karşılaştırıldığında daha yüksek enerji 
güvenliği sergilemektedir.

- Nord Stream / Kuzey Akım 1-2 Boru Hatları; Nisan 2010 tarihinde Baltık 
Denizi’nde Kuzey Akım inşaatına başlanmış ve Nord Stream’in birincisi Kasım 
2011’de ve ikincisi Ekim 2012’de hizmet vermeye başlamıştır.31 Her ne kadar 
son zamanlarda yaşanan krizlerden dolayı Rusya, AB için güvenilir bir ortak olup 
olmadığını sorgulatsa da AB’nin başlıca ülkeleri Rusya ile hayata geçirilecek yeni 
enerji projeleri geliştirmeyi sürdürmektedir. Bu projeler kapsamında ilk olarak 
Ukrayna’nın mevcut transit ülke konumunun önemini azaltmayı amaçlayan 
Rusya’nın ortaya attığı bu boru hattı AB üye ülkesi olan Almanya’nın önemli 
desteğiyle meydana getirilmiştir. Baltık Denizi’nde bulunan Kuzey Akım Boru 
Hattı, Rusya’yı direkt olarak Almanya’ya bağlayarak, dolayısıyla AB’ye, Ukrayna 
üzerinden Avrupa’ya ulaşan Rus doğal gaz akışını önemli ölçüde azaltmaya katkı 
sağlamıştır.32

Şekil 3.1. Baltık Denizi’ndeki Kuzey Akım 1 ve inşaat halindeki Kuzey Akım 2 boru hatları33

31  Gazprom, Nord Stream - The gas pipeline directly connecting Russia and Europe, https://
www.gazprom.com/projects/nord-stream/ [Erişim Tarihi: 29.05.2021]. 

32  Cemal Kakışım, Enerji Krizlerinin Etkisiyle Şekillenen Avrupa Birliği’nin Enerji Politikası, 
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, C.10, S. 2. (2019): 465.

33  Gazprom, a.g.e.
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3.2. Aktörler 

• Estonya 

• Letonya

• Litvanya 

3.3. Çıkarlar ve Öncelikler 

Estonya güvenlik politikalarının esas hedefinin kendi bağımsızlığını, toprak 
bütünlüğünü, egemenlik haklarını ve ulusal güvenliğini sağlamak olduğunu 
vurgulamaktadır. Bu doğrultuda güvenlik ve savunma politikasının ana ilkesinin 
güvenliğin ana sağlayıcı olma iddiasını ortaya koyarken bunun için uluslararası 
kuruluşların siyasi karar alma sürecinde aktif rol almanın önemi üzerinde 
durmuştur. Estonya’nın temel dış politika alanları ise şu şekilde belirtilmiştir:  
“NATO, Avrupa Birliği, ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi, kriz yönetimi 
ve silahların kontrolü ile insan haklarının ve demokratik değerlerin geliştirilmesi.” 

34

Letonya 1995 yılında aldığı dış politika kararlarıyla, dış politikasının temel 
gayesinin bağımsızlığını güçlendirmek olduğunu söylerken bunun ancak 
Avrupa güvenlik, siyaset ve ekonomik yapısıyla entegre olmakla mümkün 
olacağını ifade etmiştir. Bu yolla kıta güvenliğe ve istikrara kavuşabilecektir. 
Aynı zamanda Letonya’nın küresel siyasete aktif katılımının önemi üzerinde de 
durulmuştur. Letonya Cumhuriyeti’nin güvenliğinin sağlanması, Letonya’nın 
modern, demokratik, güvenli ve ekonomik açıdan güçlü bir Avrupa ülkesi haline 
gelmesiyle mümkün olacağı vurgulanmıştır. 35

RF ve Litvanya arasındaki Kaliningrad bölgesine ilişkin ilişkiler karşılıklı 
menfaatler doğrultusunda geliştirilmiştir. Kaliningrad bölgesi ile Litvanya’nın 
önemli bir liman kenti olan Klaipėda bölgesi arasında oluşturulan ticaret 
koridoru her iki ülkenin çıkarları açısından önemlidir. RF, ana karayla bağlantısı 
olmayan toprağının izolasyondan kurtarması bakımın bu ilişkiyi desteklemiştir. 
Litvanya’nın çıkarları ise ekonomik kazançları bağlamında gelişmiştir. Bölgede 
faaliyet gösteren 426 şirketin Litvanya menşeli olması, bölgedeki yatırımın 
Litvanya kaynaklı olması Litvanya’nın iki ilişkileri geliştirme motivasyonunun 

34  “Julgeolekupoliitika”, Eesti Välisministeerium, https://vm.ee/et/taxonomy/term/49 [ Erişim 
Tarihi: 08.04.2021].

35  “Latvijas ārpolitikas pamatvirzieni līdz 2005. Gadam”, LATVIJAS REPUBLIKAS 
ĀRLIETU MINISTRIJA, https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/latvijas-arpolitikas-pamatvirzieni-
lidz-2005-gadam [Erişim Tarihi: 08.04.2021].
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altında yatan sebepleri oluşturmaktadır. Öte yandan Litvanya ve RF arasındaki 
ekonomik temelde ilişkileri geliştiren diğer işbirliği alanları şu şekilde ifade 
edilebilir: uluslararası transit ulaşım koridoru projesi, ortak geliştirilmesi 
planlanan uluslararası liman projeleri ve hidroelektrik santral çalışmaları.36

3.4. Kapasite / Güç Unsurları ve Niyet

Avrupa ile yakınlaşma Estonya özelinde incelendiğinde görülmektedir 
ki, Sovyet etkisinden kurtulmak isteyen Estonya Bağımsızlık sonrası Batılı 
değerleri özümsemeyi, devlet mekanizmaları içinde demokratikleşmeyi temel 
politikası haline getirmiştir. Bunun için Estonya ivedilikle Batı devletleri ile 
siyasi ve ekonomik ilişkiler geliştirmiştir. Estonya, güvenlik kaygılarının 
önüne geçmek için ulus ötesi kurumlarda yer alma girişiminde bulunmuştur. 
Avrupalı değerler sistemine hızlı bir şekilde entegre olmak isteyen Estonya için 
Avrupalılaşma bağımsızlık sonrası nihai hedef olmuştur. Bu bağlamda kendisine 
İskandinav ülkelerini rol model olarak alan Estonya için İskandinav kültürüne 
olan benzerlikleri de önemli bir gerekçe olarak görülmüştür.37 Estonya Dışişleri 
Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan güvenlik öncellikleri ise şu şekildedir:38

- Estonya’nın güvenlik ilkeleri Birleşmiş Milletler ( BM) Şartında belirtilen 
hususlara dayandırılmıştır. Estonya’nın güvenlik politikalarının hiçbir ülkeye 
yönelik/ karşı oluşturulmadığı vurgulanmıştır. 

- Estonya’nın güvenlik politikalarının güvenliğe ilişkin bütün alanları 
kapsayan geniş bir çerçevede oluşturulduğu vurgulanmıştır. 

- Güvenlik anlayışının tehditleri önlemeye yönelik defansif bir çizgide 
geliştiğini ifade eden Estonya, gerektiği taktirde hızlı ve esnek bir şekilde karşılık 
verileceğini ifade etmektedir. Bu bağlamda ülkenin güvenliğinin, iç ve dış politika 
faaliyetleriyle eş güdümlü olarak sağlandığı belirtilmiştir. 

- Güvenliğini NATO ve Avrupa Birliği üyeleri ile iş birliği içinde dizayn ettiğini 
belirten Estonya, NATO’nun Avrupa güvenliğinin temel yapı taşı olduğunu ifade 
etmiştir. 

36  Center for Strategic and International Studies, Lithuania’s Security and Foreign Policy 
Strategy, (Vilnius, 2006), 36.  

37  B. Jacobsson, The European Union and the Baltic States: Changing Forms of Governance, 
1. Bs. (Londra: Routledge, 2011), 95.

38  “Julgeolekupoliitika”, Eesti Välisministeerium, https://vm.ee/et/taxonomy/term/49 [ Erişim 
Tarihi: 08.04.2021].
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- Kendi güvenliğini müttefiklerinin güvenliği ile bölünmez bir bütün olarak 
ifade eden Estonya, müttefiklerinin güvenliğini olumsuz yönde etkileyen 
faktörlerin kendi güvenliğini de aynı şekilde etkilediğini vurgulamıştır. Letonya 
1995 yılında aldığı dış politika kararlarıyla, dış politikasının temel gayesinin 
bağımsızlığını güçlendirmek olduğunu söylerken bunun ancak Avrupa güvenlik, 
siyaset ve ekonomik yapısıyla entegre olmakla mümkün olacağını ifade etmiştir. 
Bu yolla kıta güvenliğe ve istikrara kavuşabilecektir. Aynı zamanda Letonya’nın 
küresel siyasete aktif katılımının önemi üzerinde de durulmuştur. Letonya 
Cumhuriyeti’nin güvenliğinin sağlanması, Letonya’nın modern, demokratik, 
güvenli ve ekonomik açıdan güçlü bir Avrupa ülkesi haline gelmesiyle mümkün 
olacağı vurgulanmıştır.  2005 yılına kadar gerçekleştirilmesi istenen dış politika 
hedeflerini ise şu şekilde ifade etmiştir:39

- Belirlenen dış politika önceliklerinden ilki, Letonya’nın AB, NATO ve 
diğer uluslararası yapılara üye olmasıyla ilgili olmuştur. AB’ne üyelik Letonya 
Cumhuriyeti’nin varlığını sürdürebilmesi için hayati derecede önemli sayılmıştır. 
Aynı zamanda söz konusu üyeliğin Letonya’nın ekonomisi, kültürü ve eğitimi 
için de son derece önemli olduğu vurgulanmıştır. Letonya güvenliği için bir 
diğer önemli adımın NATO’ya üyelik olduğu belirtilmiştir. Üyeliğin yalnızca 
Letonya’nın güvenliği için değil aynı zamanda Avrupa’nın güvenliği için de 
önemli olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda Letonya, NATO’nun genişlemesi 
için üstünde düşeni yapacağını ifade etmiştir. 

- Hedeflenen ikinci dış politika hedefi ise Baltık devletleri arasındaki 
ilişkinin derinleştirilmesine yöneliktir. Özellikle askeri alanda gerçekleştirilecek 
işbirliğinin Baltık ülkelerinin güvenliği için önemli olduğu vurgulanmıştır. 
İşbirliğinin derinleştirilmesi için belirlenen yöntem ise  Baltık Meclisi, Baltık 
Bakanlar Konseyi ve BMP Kıdemli Memurları Komitesi gibi kurumların 
geliştirilmesi ve restore edilmesi şeklinde belirlenmiştir. 

- Üçüncü dış politika hedefi bölgesel işbirlikleri bağlamında ikili ilişkilerin 
geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Güvenliğin ve ekonomik kalkınmasının 
sağlanması için bölgesel işbirliklerine önem verilmiştir. Bölgesel işbirlikleri dört 
başlıkta ele alınmıştır:

1. Avrupa ülkeleri ile geliştirilen iyi ilişkilere öncelik verilmiştir. Letonya’nın 
AB’ne üye ülke olma arzusu bu hedefin altındaki temel motivasyondur. Özellikle 

39  “Latvijas ārpolitikas pamatvirzieni līdz 2005. Gadam”, LATVIJAS REPUBLIKAS 
ĀRLIETU MINISTRIJA, https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/latvijas-arpolitikas-pamatvirzieni-
lidz-2005-gadam [Erişim Tarihi: 08.04.2021].
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İngiltere, Almanya ve Fransa ile aktif ilişkiler geliştirilmesi hedeflenmiştir. 
Öte yandan İskandinav ülkeleriyle  - İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve 
İzlanda- de iyi ilişkiler geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

2. RF ve yeni bağımsızlığını kazanan ülkeler listedeki ikinci sıraya almaktadır. 
Bu bağlamda RF ile ilişkilerin uluslararası hukuk bağlamında gerçekleştirileceğini 
vurgulayan Letonya, bağımsızlığını yeni kazanan devletlere yardımcı olacak 
işbirlikleri geliştireceğini ifade etmiştir. 

3. Amerika Birleşik Devletleri ( ABD) ile gerçekleştirilen iyi ilişkilerin 
Letonya’nın güvenliğine katkıda bulunacağı belirtilmiş olup ekonomik, kültürel 
ve eğitime ilişkin alanlarda da bu ilişkilerin önemli olduğuna dikkat çekilmiştir. 

4. Diğer bölgeler başlığı altında değerlendirilen dördüncü grupta ise 
Letonya’nın çıkarları gereğince Asya, Orta Doğu, Avustralya ve Okyanusya ve 
Güney Amerika’da ilişkilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

- Letonya, ülke içi ekonomik kalkınmanın en iyi şekilde gerçekleşmesi için 
serbest piyasayı güçlendirmek, yabancı yatırımı çekmek, ihracatı teşvik etmek 
ve işbirliğini arttırmak için Uluslararası Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü gibi 
uluslararası ekonomik organizasyonlarla birlikte harekete geçmek gibi hedefler 
belirlemiştir.

- Dış politika hedeflerinin sonuncusu ise “Dünyada Letonya” ve “ Letonya 
Diasporası” programlarının oluşturulması olmuştur. Dünyada Letonya 
programının amacı Letonya devletinin gerçekçi bir imajını oluşturmak ve 
bunu dünyaya tanıtmaktır. Letonya diasporası programının amacı ise Letonya 
diasporasının Letonya devletiyle kültürel, ekonomik ve diğer her türlü bağlarının 
sağlanmasıdır. 

Temel dış politikasını diğer Baltık ülkelerine benzer şekilde geliştiren Litvanya, 
güvenlik kaygısını NATO ile yakınlaşarak elimine ederken ekonomi, kültür, 
eğitim ve demokrasi alanlarında gelişimini AB’ye entegre olarak gerçekleştirmeyi 
hedeflemiştir. Öte yandan Litvanya, jeopolitik konumunu itibariyle daha büyük 
bölgesel hedeflere sahiptir. Bölgesel güç olma hedefi Litvanya’nın AB ve NATO 
enstrümanlarını bu hedefini gerçekleştirmek doğrultusunda kullanmasına neden 
olmuştur. Bu bağlamda bölgesel güç olma iddiasını aynı ölçüde taşıyan Polonya, 
Litvanya için bölgesel bir rakip konumundadır. Litvanya’nın öncelediği bir 
diğer sorun alanı ise enerji güvenliğine ilişkindir. Alternatif enerji kaynaklarıyla 
enerji güvenliğini sağlamak isteyen Litvanya, Kafkasya bölgesiyle iyi ilişkiler 
geliştirmeye önem vermiştir. 
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Bölgesel güç olma motivasyonuyla hareket eden Litvanya bölgedeki Sovyet 
etkisini silerek kazanılan Batılı kimliği geliştirme yönünde politikalar izlemiştir. 
Bu bağlamda post- Sovyet dönüşümü sürecinde bölge ülkeleri ile Avrupa 
arasında ‘köprü’ lider ülke görevini üstlenmiştir. Söz konusu köprü görevini 
Moldova, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri ile sürdürme yoluna giden Litvanya 
bu doğrultuda NATO ve AB araçlarını kullanmıştır. Bu noktada ABD ile 
birlikte hareket eden Litvanya, dış politikasını ABD’nin çıkarları doğrultusunda 
geliştirmiştir.40

4. TEHDİT ANALİZİ

4.1. Coğrafi ve Zamansal Boyut

Tehdit analizi çalışmasında ele alınan Baltık bölgesinin Avrupa ve Rusya 
Federasyonu arasında bir tampon bölge olarak konumlanması ve buna ek olarak 
Baltık Denizi yoluyla gerçekleştirilen ticaret akışının ve enerji koridorunun 
merkezindeki yer alıyor olması hasebiyle bölgenin önem ihtiva ettiği 
belirtilmelidir. İncelenen coğrafya jeostratejik bir öneme sahip olmakla birlikte 
dünya siyasetindeki önemli güçler tarafından bir dengeleme ve çevreleme 
stratejisi olarak araçsallaştırılmaktadır. Öte yandan bölge ülkelerin bağımsız eşit 
egemen devletler olarak sistemde yer edinme çabaları ve buna karşın  algıladıkları 
güvenlik tehditlerine paralel olarak karşı karşıya kaldıkları sorun alanları tehdit 
analizi parametrelerinin öncelikli konularını oluşturmaktadır. 

Bir önceki bölümde belirtilen sor"un alanlarının tarihsel kökenine inildiğinde, 
sorunların bölge ülkelerinin ulus devlet kimliklerini oluşturma süreçlerinin 
geç başlamış ve bu sürece kadar tahakküm altında varlıklarını devam ettirmiş 
olmalarına dayandığı görülmektedir. Tarihsel süreç içinde bir başka devletin 
kontrolü altında yaşanan bölge ülkeleri, bağımsızlıklarını kazandıktan sonra söz 
konusu dönemlerden miras kalan sorunlarla ilgilenmek durumunda kalmışlardır. 
Bu bağlamda pek çok tehdit algılaması varlığını korumuş ve belirlenen dış politika 
hedefleri algılanan tehditlerin yönüne göre şekillenmiştir. Neticede sorunların 
uzun bir tarihsel arka planına sahip olduğu vurgulanmalıdır. Bu sorun alanları 
ışığında çalışmanın zamansal boyutunu bölge ülkelerinin bağımsızlıklarını 
kazandıkları 1990 tarihinden günümüze kadar gelen süreç oluşturmaktadır.  

4.2. Tehdidin Nispi ve Mutlak Zararı

Belirtilen sorunlar ışığında bölgenin demografik yapısına heterojen bir nitelik 
kazandıran azınlıklar sorunu bölge ülkeleri tarafından egemenliklerine yönelik 

40  Krata, a.g.t., 79. 
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tehdit olarak algılanmıştır. Bu bağlamda Rusya Federasyonu’nun yakın çevre 
doktrini bağlamında popülist söylemlerini zaman zaman arttırması, gerilimin 
tırmanmasına neden olmuştur. Öte yandan azınlıkların haklarını genişletme 
talepleri egemenlik sorununun derinleşmesine neden olmuş ve bu ülkelerin 
yumuşak karnını oluşturmuştur. 

Bu soruna paralel olarak Estonya’nın Rusya Federasyonu ile sınırlarını 
belirleyememiş olması tehdide yönelik belirsizliğin devamlılığına neden olmuş; 
Estonya Rusya Federasyonu’nun Güney Osetya ve Kırım’a ilişkin yürüttüğü dış 
politika eylemlerine de dayalı olarak güvenlik kaygılarını sürdürmüştür. 

Enerji güvenliğine ilişkin bağımlılık bağımlılığı arttırmıştır. Özellikle Baltık 
ülkelerinin enerji koridoru pozisyonunda yer almaları sebebiyle enerji güvenliğine 
yönelik endişeler yalnızca Balkan ülkeleri için değil; AB ve Rusya gibi aktörler 
için de artış göstermektedir. Söz konusu ülkelerin enerji üretimlerinin düşük 
olması ve enerji ihtiyaçları konusunda büyük oranda Rusya’ya bağlı olmaları da 
AB ve Baltık ülkeleri için geçerli endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Bazı 
siyasi sorunların enerji arz güvenliğini riske atabilecek derecede enerji krizine 
dönüşmesi ihtimali güvenlik endişelerinin artmasına neden olmaktadır.

4.3. Gerçekleşme Olasılığı

Söz konusu tehditlerin tarihsel süreç içinde beraberinde getirdiği sorun alanları 
ile birlikte varlığını devam ettirdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Sorunlara ilişkin uzun 
vadede kalıcı çözümler getirilemediği müddetçe güvenlik ikilemi sürecek ve 
tehditlerin gerçekleşme olasılığı her zaman en üst seviyede olacaktır. 

4.4. Tahribatı Giderme Kapasitesi 

Baltık ülkelerinde hissedilen Rusya tehdidinin dengelenmesi ancak NATO 
gibi bir gücün bölgede varlık göstermesiyle mümkün olmaktadır. İkinci Dünya 
Savaşı’nda kendilerini tarafsız olarak ilan etmiş olan Baltık ülkeleri işgale 
uğradıktan sonra söz konusu tarafsızlığın kendilerine bir faydası olmadığını 
düşünmektedirler. Bağımsızlıklarını kazandıkları günden itibaren uluslararası 
askeri örgütlere katılmak için bir fırsat aramaya başlamışlardır ve bu da açık kapı 
politikası izleyen NATO’ya 2004 senesinde katılmalarıyla mümkün olmuştur. 
NATO’nun doğu sınırlarını oluşturmakta olan Baltık ülkelerinde yaşanabilecek 
olan olası bir kriz Avrupa için de önemli bir güvenlik açığı oluşturacağından 
dolayı bölgenin güvenliği Avrupa-Atlantik ekseni için oldukça önemlidir. 
Rusya’nın Baltık ülkelerine Yakın Çevre Güvenlik Doktrini çerçevesinde strateji 
uygulama ihtimalini unutmayan NATO bölgeye ayrıca önem göstermektedir. Bu 
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önem kapsamında Letonya, Estonya, Litvanya ve Polonya’ya dört adet çokuluslu 
tabur -Enhanced Forward Presence (eFP)- konuşlandıran NATO ayrıca Rusya’dan 
gelen siber saldırılar için de 2008 senesinde Estonya’ya yoğunlaşan saldırıların 
ardından NATO Kooperatif Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi adında yeni 
bir oluşum daha meydana getirmiştir.

5. DİĞER AKTÖRLER, ÇIKARLARI, ÖNCELİKLERİ VE 
KAPASİTELERİ

5.1. Avrupa Birliği (AB)

1973 yılından bu yana beş genişleme süreci yaşayan Avrupa Birliği’nin 
beşinci dalga genişlemesindeki temel faktörler güvenlik algılamaları ve Soğuk 
Savaş süresi boyunca devam eden Avrupa kıtasındaki bölünmesinin giderilmesi 
gereksinimidir. 2004 yılında gerçekleştirilen beşinci dalga genişleme on yeni 
ülkeyi Avrupa Birliği’ne dahil etmiş ve Avrupa Birliği’nin sosyal, ekonomik, 
kültürel iç yapısında önemli değişikliklere neden olmuştur.41 Öte yandan 2004 
yılında Baltık devletlerini de içine alan bu genişleme, Avrupa Birliği’nin 
sınırlarının Rusya Federasyonu’na dayanmasına neden olmuştur.42

5.2. Rusya Federasyonu (RF)

 Rusya Federasyonu, Yakın Çevre Doktrini bağlamında bölgedeki Rus 
azınlıklarla ilişkilerini sürdürerek hegemonyasını güçlendirmek istemektedir. 
Öte yandan Baltık denizi üzerinden gerçekleştirilen ticari ilişkiler açısından 
bölge Rusya için önem ihtiva etmektedir. Buna Kuzey Akım 2 projesi eklenmiş 
ve bu proje sayesinde Avrupa’nın Rusya’ya olan enerji bağımlılığı artabilecektir. 

Kaliningrad bölgesinin özel bir statüye sahip olması ihtimali Rusya 
için önemlidir. Halihazırda bölge aracılığıyla Avrupa’nın içinde varlık 
gösterebilmektedir. Kaliningrad’ın Avrupa Birliği üyelerinin arasında 
konumlanıyor olması Rusya Federasyonu’nun bölgede avantaj elde etmesini 
sağlamıştır. Bu yolla askeri varlığını Avrupa sınırlarının içinde konumlandırma 
fırsatı bulan Rusya Federasyonu, NATO ve Avrupa Birliği tarafından çevrelenme 
stratejisine karşılık buradaki gücünü sürdürerek bir yandan da güvenlik ikileminin 
devam etmesine neden olmuştur. 

41  M. Hasgüler, M. B. Uludağ,  Devletler Arası ve Hükümetler- Dışı Uluslararası Örgütler, 7. 
Bs. (İstanbul: Alfa Yayınları,2018), 406.

42  Ali Eravcı, “Baltık Ülkeleri (Estonya-Letonya-Litvanya) ile AB-NATO Entegrasyonunun 
Rusya Dış Politikasına Etkisi” ( Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019), 76. 
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5.3. NATO

Baltık ülkeleri 2004 yılında NATO’ya üye olmuşlardır. Söz konusu ülkeler 
için kazanılmış olan bağımsızlığı korumak büyük bir güvenlik endişesi getirdiği 
için askeri işbirliklerine gitmişlerdir. Özellikle çok yakındaki Rusya tehlikesi bu 
konuda oldukça etkili olmuştur. NATO müttefiki olan diğer Avrupa ülkelerinden 
farklı olarak Baltık ülkeleri, NATO’ya katıldıklarından sonra dahi bu tehdidin 
tamamen ortaya kalktığını hissetmemişlerdir. 2004’ten sonra dahi Rusya’nın 
bu ülkelerin iç siyasetine müdahale girişimlerine karşı hiçbir zaman kendilerini 
tamamen güvende hissetmemişlerdir. 

Baltık ülkeleri açıkça Rusya’nın NATO ile temas noktasını oluşturmaktadır. 
Söz konusu ülkeler NATO / AB’ye aynı senede katılmalarından bu güne 
güvenliklerini birden fazla strateji üzerine etmektedirler: Birinci olarak güvenlik 
sorunlarına yanıt verme kabiliyetlerini artırma isteği, ikinci olarak güvenlik 
açıklarını yönetmek ve üçüncü ve son olarak ise dış garantiler arayışında olmak 
olarak sıralanabilmektedir.43

Bir veya daha fazla Baltık ülkesine açık bir askeri saldırı olması söz konusu 
olduğunda Rus silahlı kuvvetlerinin Baltık ülkelerinin savunmasını yalnızca 
birkaç gün içinde aşacağını ve NATO’ya bu bölgede oldukça hızlı bir askeri 
oldu bitti sunmaları oldukça yüksek bir ihtimal olarak gözükmekteydi.44 Baltık 
bölgesindeki zayıflıklarının farkına varan NATO, 2016’da gerçekleşen Varşova 
Zirvesi’nde, üç Baltık ülkesi ve Polonya’ya dört adet çokuluslu tabur -Enhanced 
Forward Presence (eFP) – konuşlandırma kararı almıştır. NATO’nun eFP varlığı, 
söz konusu ülkelerde konuşlanmış dört tabur büyüklüğünde silahlı gruptan 
(toplamda yaklaşık 4,500 personel) meydana gelmektedir.45 Rusya tehdidi, Baltık 
devletlerini bölgedeki ABD varlığına büyük ölçüde bağımlı hale getirmiştir.

43  Neringa Bladaitė, Margarita Šešelgytė, “Building a Multiple ‘Security Shelter’ in the Baltic 
States after EU and NATO Accession”, Europe-Asia Studies, Vol. 72, No. 6, (2020): 1027-1028.

44  Ulrich Kühn, Preventing Escalation in the Baltics: A NATO Playbook, (Washington DC: 
Carnegie Endowment for International Peace, 2018), 26. 

45  NATO, Boosting NATO’s Presence in The East and Southeast, https://www.nato.int/cps/en/
natohq/topics_136388.htm [Erişim Tarihi: 30.05.2021] 
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Şekil 5.1. NATO’nun Baltık Ülkeleri ve Polonya’da Konuşlandırmış Olduğu Birlikler46

Siber Saldırılar; Geçen on yıl boyunca, Baltıklardaki güvenlik durumu, 
meydana gelen teknolojik yeniliklerle birlikte özellikle siber teknolojilerin yaygın 
kullanımının artmasıyla, Rusya’nın bu güvenlik açıklarını manipüle edebilmesi 
için uygun ortam olan yeni güvenlik açıklarını ve yeni fırsatları yarattığı için 
daha da karmaşık bir hale geldiği ifade edilebilmektedir. 47

NATO Kooperatif Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi, üye ülkeleri ve 
NATO’yu siber savunma araştırmaları, eğitim ve teknoloji, strateji ve hukukun 
odak alanlarını kapsayan tatbikatlar alanında disiplinler arası uzmanlıkla 
desteklemek amacıyla 2008 yılında Estonya’da kurulmuştur.48

6. RASYONEL DAVRANIŞ SEÇENEKLERİ
Kazanılan bağımsızlığı sürdürmek Baltık devletleri için güvenlik kaygılarının 

odağınaydı. Bu bağlamda Baltık ülkeleri askeri alanda işbirliği yapma yoluna 
gitmişler ve BALBAT, BALTNET, BALTDEFCOL ve BALTRON gibi askeri 
projeler oluşturmuşlardır. 1995 yılında yapılan Baltık Taburu Projesi (BALTBAT) 
birkaç Batı ülkesi dışişleri bakanları ile birlikte oluşturulmuş ve barışı koruma 
operasyonlarında Baltık ülkelerine bir misyon yüklemeyi hedeflemiştir. Proje 

46 NATO, a.g.e.
47  Bladaitė, Šešelgytė, a.g.e., 1025.
48 Cooperative Cyber Defence Center of Excellence’, https://ccdcoe.org/about-us/ [Erişim 

Tarihi: 29.05.2021]
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her ne kadar somut bir başarıya ulaşamamışsa da Baltık devletleri nezdinde Batı 
ile ilişkilerin geliştirilmesi için bir teşvik olarak değerlendirilmesi açısından 
önem teşkil etmektedir. 49 Bu bağlamda Baltık devletlerinin bölge içinde 
birbirleri ile ilişkilerini çeşitli kurumlar aracılığıyla geliştirmeleri, bu kurumları 
güçlendirmeleri, ticari faaliyetleri teşvik ederek karşılıklı bağımlılığı arttırmaları, 
bölgesel kalkınma açısından rasyonel bir davranış olarak görülmektedir. 

Öte yandan Avrupa Birliği kurumları aracılığıyla bölgedeki kültür, ekonomi, 
eğitim gibi alanlara ilişkin gelişmişlik düzeyinin arttırılması faaliyetleri 
geliştirilmelidir. Söz konusu kurumlar aracılığıyla demokratik zafiyetler 
giderilmeli ve Avrupalı değerler sistemine entegrasyon hızlandırılmalıdır.

Rusya Federasyonu’ndan algılanan tehdide karşılık fiziksel güvenliğe ilişkin 
zafiyetlerin NATO aracılığıyla giderilmesine ek olarak Rusya Federasyonu 
ile diplomatik ilişkilerin geliştirilmesine de önem verilmelidir. Bu bağlamda 
diplomasi kanalları her zaman açık bırakılmalı ve ilişkiler işbirliği ve ortaklık 
çerçevesinde yeniden dizayn edilmelidir. Öte yandan güç dengesinin sağlanması 
açısından Rusya Federasyonu, bağımsızlığını yeni kazanmış eski Sovyet 
ülkeleri ile yapılacak işbirlikleri ile dengelenmelidir. Özellikle Orta Asya ve 
Güney Kafkasya ülkeleri ile geliştirilecek işbirlikleri enerji bağımlılığına ilişkin 
zafiyetlerin giderilmesi bakımından da önem arz etmektedir. Bu yolla Baltık 
ülkeleri Rusya Federasyonu’na olan enerji bağımlılıklarını azaltabilir ve alternatif 
enerji kaynaklarına doğrudan ulaşabilir.

Bölgede yaşayan azınlıkların entegrasyonunun sağlanması için yapıcı 
politikaların oluşturulması, Baltık ülkelerinin egemenliklerine ilişkin dış 
müdahale açık oldukları azınlıklar problemi konusunda güç kazanmalarını 
sağlayacak rasyonel bir davranış seçeneği olarak değerlendirilmektedir. 

7. SONUÇ
Tarihsel süreçlerinde güçlü devletlerin hegemonyası altında yaşayan Baltık 

devletleri, kendi ulus devlet inşa süreçlerine 1990 yılında bağımsızlıklarını 
kazanmalarıyla birlikte başlamışlardır. Bu tarihe kadar Avrupalı devletlerin 
hakimiyetleri altında yaşayan Baltık devletleri, I. Dünya Savaşı’ndan sonra 
Sovyet Rusya’nın bir parçası olarak siyasal hayatta yer edinmiştir. 

Egemenliklerini yeni tesis etmeye başlayan Baltık ülkeleri için dış 
politikalarında bazı problem alanları mevcuttur. Dış politikalarını Rusya 
Federasyonu’ndan algıladıkları tehdit doğrultusunda şekillendiren Baltık ülkeleri, 

49 Krata, a.g.t., 56.
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kendilerine yönelik en büyük güvenlik tehdidini Rusya Federasyonu olarak 
belirlemişlerdir. Yeniden Rus hegemonyası altına girmek, bağımsızlıklarını 
kaybetmek Baltık ülkeleri için ciddi bir korkudur. Bu bağlamda Baltık ülkeleri, 
ülkelerindeki komünizm kalıntılarını da yok etmek için Avrupalı değerlere sımsıkı 
sarılmış ve sistemlerini Avrupalı değerlere entegre etmeye çalışmıştır. 

Baltık ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanması, Sovyetler Birliği’nin dağılması 
ve bölgede ortaya çıkan güç boşluğu bu ülkelerin Avrupa’ya yakınlaşmasına 
neden olmuştur. Avrupa Birliği’ne ve NATO gibi uluslararası kuruluşlara üyelik, 
Baltık ülkeleri için oluşturulması hedeflenen Batılı kimlikler için önemli birer 
adım olmuştur. Bu noktada söz konusu ülkeler, güvenlik kaygılarını NATO ile 
gidermeye çalışırken ekonomi, eğitim ve kültür alanlarındaki gelişme isteklerini 
ise Avrupa Birliği ile karşılamışlardır. Aynı zamanda bu tür kuruluşlar, uluslararası 
arena söz hakkı tanıması, meşruiyet sağlaması ve politika yapımında önemli bir 
rol tanıması açısından da önem teşkil etmiştir. 

Söz konusu devletlerin dış politika belgeleri okunduğu zaman açıkça 
görülmektedir ki, Rus tehdidi bu ülkelerin dış politikalarında daima öncelikli bir 
konu olmuştur. Öte yandan Batı ittifakıyla Rusya Federasyonu’nu dengelemek, 
söz konusu ülkeler için oldukça önemlidir. Rusya Federasyonu’nun, söz 
konusu ülkelerdeki Rus azınlıklarınının faaliyetleri, Rusya Federasyonu’nun 
Kaliningrad’daki faaliyetleri Baltık ülkelerinin hissettiği tehdidi arttırmaktadır.
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ARKTİK BÖLGESEL GÜVENLİK VE TEHDİT 
ANALİZİ

Sevgi YILMAZ1, Sümeyye ŞENER2

1. GİRİŞ
Önceden tamamen buzla kaplı olduğundan erişilemez olarak düşünülen ve 

uluslararası ilişkilerin çalışma alanı olarak ifade edilemeyen Arktik bölgesinin 
zaman içinde iklim değişikliğine bağlı olarak yapısı evrilmeye başlamıştır. 
Buzulların erimesiyle beraber doğal kaynak arama çalışmaları başlamış; bulunan 
tatmin edici miktardaki rezervlerin varlığının ortaya çıkışı da eski sorunları 
değiştirirken yenilerinin oluşumuna neden olmuştur. Teknolojinin gelişmesi ve 
iklim değişikliğiyle beraber artan bilimsel araştırmalar sayesinde dünyaya dair 
elde edilecek yeni bilgiler, keşfedilmemiş hidrokarbon ve hammadde kaynakları, 
eski güzergahların yerine daha kısa alternatif sunan kutup yolları gibi fırsatları 
bünyesinde barındıran bu coğrafya aynı zamanda insanlığın ve dünyanın 
sonunu getirebilecek kapasitede etkilere sahip olan tehditleri de kapsamaktadır. 
Bu tehditler üç boyutlu olarak ulusal, bölgesel ve uluslararası alanın tamamını 
ilgilendiren niteliktedir. 

Bu makalenin konusu Arktik bölgesinin tehdit analizini sorunlar ve aktörler 
bağlamında tarihsel ve etkileşimsel olarak ele almaktır. Bu doğrultuda sorunlar; 
coğrafi ve zamansal boyut, tehdidin nispi ve mutlak değeri, gerçekleşme olasılığı 
ve tahribatı giderme kapasitesi parametreleri bağlamında değerlendirilmiş olup 
aktörler ise çıkar, öncelik, kapasite ve niyetlerine göre analiz edilmiştir. 

Her araştırma bölümünün kendine ait çıkarımı olmakla beraber makalenin 
ana sorunsalı Arktik bölgesinin tehdit ve fırsatlarının kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan 
tüm ülkeleri ne derece etkileyebileceği, küresel ısınmanın bu durumda yarattığı 
çarpan etkisidir; ana hipotezleri ise bölgede meydana gelen durumların iklim 
değişikliğiyle direkt bağlantılı olması ve fırsat olarak düşünülen unsurların uzun 
vadede güvenlik ikilemine sebep olmakla beraber dünya üzerinde belli bölgelerde 
istikrarsızlık yaratabilmesidir.

1  Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), Strateji 
ve Güvenlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, e-posta: yiilmazsevgii@gmail.
com, https://orcid.org/0000-0002-5193-8950.

2  Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), Strateji 
ve Güvenlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, e-posta: sumeyye.senerrr@
gmail.com,  https://orcid.org/0000-0001-8513-9228.
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Çalışmanın birinci bölümünde kuramsal ve kavramsal çerçeve ele alınmış 
olup nitel araştırmaların özelliklerine uygun olarak çalışmayı çerçeveleyecek 
ve onunla beraber ilerleyecek olan teori açıklanmıştır. Teori olarak devletlerin 
iç ve dış ilişkilerinde zamanın ve durumların meydana getirdiği koşullar altında 
hareketlerinin incelendiği neoklasik realizm kullanılmıştır. Ayrıca yine çalışmanın 
bütününe rehberlik edecek olan enerji ve çevre güvenliği kavramlarının tanımları 
yapılmıştır. 

Sonraki bölümde geçmiş sorunların şimdiyle gelişip geleceğe etki ettiği 
bölgenin tarihsel olarak yaşadığı dönemler ve jeopolitik özellikleri ele alınmıştır. 
Üçüncü bölümde ise bölge problemleri olarak küresel ısınma ve iklim değişikliği, 
doğal kaynakların paylaşımı, deniz yetki alanı anlaşmazlıkları ve yeni ticaret 
yollarının oluşumu belirlenmiştir. Sorunların ana çıkış noktasının küresel ısınma 
olduğu vurgulanmış ve problemlerin tehdit analizleri yukarıda bahsedilen 
parametreler üzerinden açıklanmıştır. Ayrıca sorunların birer risk mi, fırsat mı 
yoksa her ikisi birden mi olduğu konusu tartışılmıştır. 

Dördüncü bölümde ise “Arktik Beşlisi” olan Rusya Federasyonu (Rusya), 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Danimarka, Kanada, Norveç ve “Arktik 
Sekizlisi” olan İsveç, Finlandiya, İzlanda üzerinden bölge aktörleri ve bölge 
dışı aktörlerden de Çin Halk Cumhuriyeti (Çin), Avrupa Birliği (AB) ve NATO 
seçilmiştir. Aktörlerin çıkar, kapasite ve niyetleri bağlamında icra ettikleri 
faaliyetler değerlendirilmiştir. 

Son olarak bulguların ortaya konulduğu sonuç kısmına bağlamadan önce 
rasyonel davranış seçenekleri minvalinde devletlerin davranışlarının risk ve 
fırsatların uzun vadede getirileri ve zararları temelinde nasıl hareket etmeleri 
gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Araştırma yöntemlerinden nitel araştırma yöntemi kullanılırken, enerji 
kaynakları ve ülke kapasiteleri bağlamında sayısal verilerden yararlanılmıştır. 
Dergi, makale, kitap bölümü, devletlerin strateji belgeleri, çevrimiçi kaynaklar 
gibi yerli ve yabancı literatür kullanılmıştır.

Çalışma bir bütün halinde belli parametrelerle bölge ve bölge dışı aktörlerin 
bir arada ele alındığı temel kaynak olabilmesi bakımından özgünlük taşımakla 
beraber direkt olarak enerji ya da küresel ısınma çalışmak isteyen araştırmacılar 
tarafından geliştirilebilir.
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2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Neoklasik realizm, belirsizlik ve potansiyel tehdit üreten anarşik sistemin 

yanında iç siyasi engeller, global ve ulusal ekonomik süreçler ve liderlerin bu güç 
değişimini nasıl algıladıklarının devlet davranışlarında belirleyici rol oynadığını 
savunan bir uluslararası ilişkiler teorisidir.3 Neoklasik realizme göre, bir ülkenin 
dış politika amacı uluslararası sistemdeki yeri tarafından belirlenmekle beraber 
iç dinamikler de dış politika üzerinde etkili olmakta, dolayısıyla devletin iç siyasi 
faktörleri de dış politika yapım sürecinde dikkate alınmaktadır.4 Neo-klasik 
realistler, uluslararası koşullar ile beraber iç siyasal olanakların ve sınırların bir 
arada değerlendirilmesi gerektiğini ve bu şekilde devletlerin davranışlarının daha 
iyi açıklayacağını ileri sürmektedirler.5 Arktik bölgesindeki devletlerin, bölgeye 
yönelik politikalarını geliştirmelerinde uluslararası sistemin yanı sıra ülkelerin 
kendi iç dinamikleri de belirleyici olmaktadır. Bu doğrultuda bölge ülkeleri 
ekonomileri açısından hayati öneme sahip olan enerji güvenliklerini artırmaya 
yönelik politikalar izlemektedirler. Aynı zamanda bölgedeki diğer aktörlerin 
geliştirdikleri stratejiler de bu ülkelerin politika yapım süreçlerini etkilemektedir. 

Güvenlik kavramının genişlemesiyle beraber enerji güvenliği de güvenlik 
çalışmalarının inceleme kapsamına girmiştir. Nitekim ülkelerin enerji 
güvenliklerinin sağlanması ile ulusal güvenlikleri arasında doğrudan bir ilişki 
bulunmaktadır.6 Ülkelerin ekonomik gelişimini oldukça etkileyen enerji güvenliği, 
hem ulusal hem uluslararası güvenlik açısından önemli bir faktör haline gelmiştir.7 
Enerji güvenliği, ülkelerin ekonomik büyüme ve siyasi güçlerinin korunmasından, 
enerjinin üretimi ve taşınmasına kadar birçok unsuru barındıran, siyasi, askeri 
ve jeopolitik boyutlara sahip geniş kapsamlı bir kavrama dönüşmüştür.8 Enerji 
güvenliği, tüketiciler açısından enerji arz güvenliği olarak; üreticiler açısından 
ise enerji talep güvenliği anlamına gelmektedir. Enerji ihracatçısı devletler 
için talep çeşitliliğini artırmak ekonomik kalkınmalarını sağlamaları açısından 

3 Ali Balcı, “Realizm”, Uluslararası İlişkilere Giriş, Ed.Şaban Kardaş, Ali Balcı (İstanbul:, Küre 
Yay.,2020), 141.

4  Gideon Rose, “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy” World Politics, vol. 51, 
no. 1, 1998, 146.

5  Ali Balcı, a.g.m., 141.
6  Cenk Sevim, “Küresel Enerji Jeopolitiği ve Enerji Güvenliği”, Journal of Yasar University, 

Sayı:26(7) (2012): 4385.
7  Selahattin Erdoğan, “Enerji Arz Güvenliği Bağlamında Türkiye’de Nükleer Enerji”, Liberal 

Düşünce Dergisi, S.82 (2016): 92.
8  Mitat Çelikpala, “Enerji Güvenliği: NATO’nun Yeni Tehdit Algısı”, Uluslararası İlişkiler 

Dergisi, C. 10, S. 40 (2014): 82.
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hayati öneme sahiptir. Öte yandan arz çeşitliliği sayesinde tüketici devletler kriz 
dönemlerinde enerji yokluğu ile karşılaşmayacaklardır.9

Arktik coğrafyası incelendiğinde ele alınması gereken bir diğer kavram çevre 
güvenliğidir. Günümüz küresel dünyasında çevre sorunları sadece yerel değil 
uluslararası sorunlara da yol açmaktadır. Bu çerçevede çevre güvenliği özellikle 
küreselleşme sonrası dönemde güvenliğin yeni bir alanı olarak öne çıkmıştır. 
Endüstriyelleşme ve teknolojik gelişmeler başta hava kirliliği, küresel ısınma, 
kuraklık olmak üzere çeşitli çevre sorunlarının ve bu sorunlardan kaynaklanan 
krizlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu nedenle küresel boyutlara ulaşan 
çevre sorunlarının çözüme kavuşturulması uluslararası işbirliği yapılmasını 
gerektirmektedir. Çevre güvenliği söz konusu sorunlardan kaynaklı olarak 
güvenliğin tehdit edilmesini içermektedir.10

3. TARİHSEL ARKA PLAN: ARKTİK BÖLGESİ JEOPOLİTİĞİ
Arktik bölgesi adını Yunanca kutup ayısı anlamına gelen Arctos’tan alır, 

bunun tersi olarak Antarktika ise ismini Anti Arktik’ten almıştır. Güney Kutbu 
bir kıta üzerinde yer alırken Kuzey Kutup Noktası’nın çevresi denizlerle ve o 
denizlere kıyıdaş olan Amerika, Asya ve Avrupa kıtalarının ülkeleriyle çevrilidir. 
Arktik’e dair iki farklı coğrafi sınır çizilmektedir: 66 derece 33 dakika 39 saniye 
kuzey enleminin dahilinde bulunan “dar” jeopolitik tanım (Arktik dairesi) ve 
bölgede Temmuz ayında da 10 dereceden soğuk olan yerleri de kapsayan “geniş” 
jeopolitik tanım (Arktik çemberi). Bazı araştırmacılar “Tree Line” denilen ağaç 
hattının kuzeyini de bu coğrafyanın içine almaktadırlar çünkü buradaki topraklar 
donmuş olduğundan ağaç yetişmemektedir.11 

Arktik bölgesinde Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri (1867 
yılında Rusya’dan Alaska’yı satın almıştır), Kanada (36.000 takımada ve kıta 
devletleri), Danimarka ve üç İskandinav ülkesinden olan Norveç “Arktik Beşlisi” 
olarak adlandırılmaktadır. Diğer iki ülke Finlandiya, İsveç ve İzlanda da “Arktik 
Sekizlisi”ne dahil durumdadır. Bunlardan İzlanda bir adasıyla çemberin içerisinde 
bulunmaktadır. Burada bulunan ve 2.100.000 kilometrekarelik alanıyla dünyanın 
en büyük adası olan Grönland özerk durumda ancak Danimarka’ya bağlıdır. Beyaz 
Denizi, Laptev Denizi, Doğu Sibirya Denizi, Beaufort Denizi, Grönland Denizi, 
Barents Denizi ve Chukchi Denizi tümüyle Arktik Okyanusu olarak adlandırılır. 

9  Cenk Sevim, a.g.m.,  4386.
10  Şafak Kaypak, “Güvenlikte Yeni Bir Boyut; Çevresel Güvenlik”, Ekonomik ve Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, 8 (22): 2-11.
11  Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAUDEGS), “Arktik ve 

Küresel Isınma Röportajı”, https://baudegs.com/arktik-ve-kuresel-isinma-roportaji/.
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Norveç’e ait ancak Svalbard Antlaşması’na taraf devletlerin balıkçılık, arama, 
yerleşim faaliyetleri yapabileceği Svalbard Adaları haricinde Asya’nın kuzeyinde 
bulunan Franz Joseph, Wrangh, Novara, Yeni Sibirya Adaları Rusya’ya aittir.12

Tarihsel gelişimine bakıldığında Arktik Bölgesi üzerinde 1909’da Kanada 
ve 1924’te ABD’nin hak iddialarıyla başlayan süreçte Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği (SSCB) de bu yarışa dahil olmuş ve Bering Boğazı ile 
Kola Yarımadası arasındaki yerde hak iddia etmiştir. Moskova ve Washington 
arasındaki en kısa mesafe olmasından dolayı Soğuk Savaş döneminde özellikle 
“ikinci vuruş yeteneği” ve “nükleer silah savunması” kapsamında güvenlik 
artırıcı durumların yaşandığı bölgede silahlanma hızlanmıştır. 

9 Şubat 1920 tarihinde Svalbard (Spitsbergen) Anlaşması 46 devlet tarafından 
kabul edilmiş olup, Arktik için imzalanan ilk antlaşma olma özelliği taşımaktadır. 
Buna göre bölge silahsızlandırılmış, Svalbard Takımadaları’nda (1956’da 
keşfedilmiştir) anlaşmaya taraf ülke vatandaşlarına eşit haklar sağlanmıştır. Ancak 
takımadalar ve karasuları üzerindeki tam egemenlik hakkı Norveç’e verilmiştir.13 
16 Kasım 1994’te yürürlüğe giren BMDHS, Arktik Bölgesi’ndeki problemlerin 
çözümü ve sınırlarının belirlenmesinde en önemli uluslararası düzenleme olarak 
tesis edilmiştir. ABD sözleşmeye taraf olmayan tek Arktik devletidir.14

1991’de çok taraflı olmakla beraber bağlayıcılığı bulunmayan Arktik Çevre 
Koruma Stratejisi’nin oluşturduğu düzlemde Arktik Konseyi kurulmuştur. 
Bu Konsey 1996 senesinde Ottawa Deklarasyonu ile kurulmuş olup daha çok 
çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konularında 
öncülük etmektedir. Ayrıca bu deklarasyon ile Inuit, Yupik, Sami gibi yerel bölge 
halklarının korunacağı, kültürel gelişimin, ekonominin, biyoçeşitliliğin devamı 
için katkı sağlanacağı konularında devletler taahhütte bulunmuşlardır.15

Geçmişten bugüne birçok toplantı ve sempozyum yapan bu konseyin 
görüşmelerinde zamanla bölgede meydana gelen değişimlerin yarattığı fırsatlar 
doğrultusunda fikir ayrılıkları derinleşmiş, kutuplaşmalar görünür olmuş ve 

12  Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAUDEGS), “Arktik ve 
Küresel Isınma Röportajı”, https://baudegs.com/arktik-ve-kuresel-isinma-roportaji/.

13  “Treaty between Norway, The United States of America, Denmark, France, Italy, Japan, the 
Netherlands, Great Britain and Ireland and the British overseas Dominions and Sweden concerning 
Spitsbergen signed in Paris 9th February 1920”, The Svalbard Treaty (1920), çev. Sevgi Yılmaz http://
library.arcticportal.org/1909/1/The_Svalbard_Treaty_9ssFy.pdf. 

14  Esra Vardar Tutan, Seçkin Arpalıer, “Uluslararası İlı̇şkı̇lerde Yenı̇ Rekabet Alanı Olarak 
Arktı̇k”, Barış Araştırmaları Ve Çatışma Çözümlerı̇ Dergı̇sı̇ C. 8, No. 1 (2020): 24.

15  Emre Çıtak, “Arktik Bölgesi Siyaseti: Ottava Deklarasyonu’ndan Bugüne Aktör Politikaları ve 
Çin’in Kutup İpek Yolu Projesi”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi S.10 (2020): 5443-5449.
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aktörler çıkar odaklı siyasalarına göre hareket etmeye başlamışlardır. Buna örnek 
olarak Arktik Konseyi’nin 2019 toplantısında 23 senelik tarihinde ilk kez herhangi 
bir ortak imzalı deklarasyon çıkmaması gösterilebilir.16 Öte yandan etkisi uzun 
vadede görülebilecek olsa da sürdürülebilir çevre ve iklim krizi konularının ön 
plana çıkarıldığı Arktik Konseyi 20 Mayıs 2021 tarihinde, 25. yılında ilk uzun 
dönemli strateji belgesini yayınlamıştır. Bu belgede Arktik iklimi, sağlıklı ve 
dayanıklı Arktik ekosistemi, sağlıklı deniz çevre alanı, sürdürülebilir sosyal 
ve ekonomik gelişmeler, bilgi ve iletişim ve daha güçlü Arktik Konseyi olmak 
üzere yedi adet stratejik hedef belirlenmiş olup bu hedeflerin desteklenmesi adına 
stratejik eylemler açıklanmıştır.17 

4. SORUNLAR VE TEHDİT ANALİZİ
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), dünya üzerinde gelecek yıllarda yeni 

çekişme alanları olacak coğrafyaları “Global Trends 2030” raporunda ortaya 
koymuştur. Buna göre çatışma ve mücadelenin daha da artacağı bölgelerden 
birisi de Hint Okyanusu, Güney Çin Denizi ve Güney Atlantik ile beraber Arktik 
Bölgesi’dir.18

Aşağıda incelenecek olan tehdit analizi parametrelerine bakıldığında bu 
tehditleri yaratan sorunların varlığının başlıca nedenlerinden birinin, bölgenin 
statüsünü belirleyen uluslararası bir anlaşmanın yokluğundan kaynaklandığını 
söylemek mümkündür. Tek neden bu olmasa dahi böyle bir durumun varlığı 
özellikle kıyıdaş ülkelerde çıkara dayalı silahlanmaya bağlı olarak önem arz 
etmektedir. Bu sebeple Arktik coğrafyası ele alınırken paylaşım üzerinden 
biçimlenen aktör davranışları, zorunlu iş birlikleri, çevresel felaketlerin getireceği 
küresel sorunlar dikkate alınmalı ve tüm bunlara yönelik olarak uluslararası 
ilişkilerde yeni bir bölge kimliği inşa edilmelidir. 

4.1. İklim Değişikliği ve Küresel Isınma

Dünya var olduğu günden bu yana kendiliğinden oluşan ve gelişen iklim 
koşullarına göre ısınır ya da soğur. Dünyanın bu kendisinin doğal akışında meydana 
gelen gelişmelerden ziyade insana bağlı olan değişim tehlike arz etmektedir. 

16  a.g.e., 5449.
17 Arctic Council, “Arctic Council Strategic Plan 2021 to 2030”, çev. Sevgi Yılmaz. https://

oaarchive.arctic-council.org/bitstream/handle/11374/2601/MMIS12_2021_REYKJAVIK_
Strategic-Plan_2021-2030.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Erişim Tarihi: 21.05.2021].

18 Central Intelligence Agency (CIA), “Global Trends 2030: Alternative Worlds”, çev. Emre 
Çıtak https://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-november2012.
pdf: 66-68. [Erişim Tarihi: 20.04.2021].
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NASA’nın son verilerine göre 2016 en sıcak yıl olarak ölçülürken 2020 yılında 
bu sıcaklık rekoru tekrar kırılmıştır.19 Arctic Monitoring and Assessment Program 
(AMAP) tarafından yayınlanan raporda da Arktik’in diğer bölgelere kıyasla iki 
kat fazla ısındığı ve deniz buzu seviyesinin 2014-2018 arasında en düşük oranda 
olduğu açıklanmıştır.20 19 Mayıs 2021 tarihli son verilere bakıldığında Rusya’nın 
sırasıyla 66.7 N ve 64.2 N kısımlarında yer alan Nizhnyaya Pesha +30.3°C ve 
Kolezma +32.7°C ölçülerek Avrupa’nın bir çok yazlık yerinin sıcaklığını geride 
bırakmıştır.21 

İklim değişikliğinin bu derece hissedildiği bir alanın sorunları da uluslararası 
sonuçlar yaratabilmektedir. Buzulların erimesiyle birlikte bölgedeki yerel halklar 
ve bölgeye yakın olan kuzey ülkelerinin halkları seller nedeniyle göç etmek 
durumunda kalacaktır. Ayrıca ortaya çıkacağı tahmin edilen zehirli gazlar da bölge 
yaşamını olumsuz etkilerken var olan küresel ısınmanın artışında çarpan etkisi 
meydana getirebilecektir. Sıcaklık artışı durumu, içinde riskler barındırırken aynı 
zamanda büyük fırsatlara da kapı açmaktadır. Buzulların daha kalın ve daha geç 
eriyen niteliklerde olduğu dönemlerde yer altında var olan doğal kaynakların 
çıkarılması maliyet-kazanç getirisi bakımından çok fazla tercih edilmezken 
günümüzde buzkıran gemilerin varlığı, teknolojinin gelişmesi ve buzulların 
erimesiyle bu kaynaklara ilgi artmıştır. Öte yandan halihazırda aktif olan dünya 
ticaret yollarına alternatif olarak mesafeyi çok daha fazla kısaltacak yeni ticaret 
yollarının daha sık kullanılabilecek olması da bölgenin değerini artırmaktadır. 
Bulunan doğal kaynakların, madenlerin ve yeni ticaret yollarının sahipliğinin 
hangi ülkede olacağı konusu ise hem kıyıdaş ülkeler hem de bölge dışı aktörler 
için bir mücadele alanı meydana getirmektedir. 

Altı ay gece altı ay gündüzün yaşandığı Kuzey Kutup Noktası’nın çevresinde 
genç ve yaşlı deniz buzları bulunmaktadır. Bu buzulların beş yıl erimeden 
durabilenleri beş yaşındaki deniz buzu olarak adlandırılmaktadır ve dünya için 
istenen durum bunların varlığıdır çünkü bölgenin soğuk kalması gerekmektedir.22 
Fakat küresel ısınma ile beraber bu yapıya sahip deniz buzlarının oranının azaldığı 
görülmektedir. Azalma ile beraber meydana gelebilecek olan taşkınlarda 2030 
senesi itibariyle 880 milyon ve 2060 yılında ise 1 milyarı aşan sayıda kişinin 

19  National Aeronautics and Space Administration (NASA), “Global Climate Change-Vital 
Signs of the Planet”, çev. Sevgi Yılmaz https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/. 

20  Emre Çıtak, “Arktik Bölgesi Siyaseti: Ottava Deklarasyonu’ndan Bugüne Aktör Politikaları 
ve Çin’in Kutup İpek Yolu Projesi”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi S.10 (2020): 5444.

21 Weather Informatıon Service, https://www.ogimet.com/index.phtml.en 
22  Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAUDEGS), “Arktik ve 

Küresel Isınma Röportajı”, https://baudegs.com/arktik-ve-kuresel-isinma-roportaji/.
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sel kaynaklı göç etmek zorunda kalacağı düşünülmektedir.23 Arktik’teki iklim 
değişikliği kar seviyelerinde azalma, yangınlar, hidroklimatolojideki değişimler 
ve tundra yeşilliği gibi ekosistemler bağlamında kendini göstermektedir.24

4.1.1. Coğrafi ve Zamansal Boyutu

Kuzey ve Güney Kutbu çevresi başta olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan 
ve şimdiki zamanda etkilerini göstermeye başlasa da özellikle 2030 senesinden 
itibaren dünya gündeminin bir numaralı tehditlerinden olacağı söylenebilir.

4.1.2. Tehdidin Nispi ve Mutlak Zararı

Teknolojinin gelişimi, çevre merkezli politikaların varlığı/yokluğu, iklim 
değişikliğinin hız kazanması, devletlerin bu tarz bölgelerde iş birliği içinde 
hareket edip etmediği kıstaslarına bağlı olarak tehdidin zararı azalabilir/artabilir. 
Bölge ülkeleri ve yerli halk açısından göç, sel tehdidi, istikrarsızlık durumları 
ortaya çıkabilir. Her yönüyle kesin bir şekilde ulusal, bölgesel, uluslararası alanı, 
direkt “insanlığın bekası” bağlamında tehdit eden bir durum söz konusudur.

4.1.3. Gerçekleşme Olasılığı

Arktik devletlerinin ve diğer ülkelerin Antarktika’da göstermiş olduğu 
iş birliği ve sürdürülebilir çevre anlayışının bir uluslararası antlaşmayla 
düzenlenmesi durumu bu bölge için de söz konusu olursa çıkar bazlı “güvenlik 
ikileminin” önüne geçilebilir ve buzul erime tehdidi göreceli olarak önlenebilir. 
Ancak gösterilen verilere bakıldığında mevcut şartların devamı altında yaşanması 
muhtemel olan senaryo kötü olandır. 

4.1.4. Tahribatı Giderme Kapasitesi

Arktik devletlerinin ekonomilerine, köklü devlet sistemlerine ve askeri/
teknolojik güçlerine bakıldığında görece olarak dünyanın gelişmiş bölgelerinden 
gösterildikleri için uyum içinde siyasa üretip gerek iklim değişikliğine karşı 
kamuoyu oluşturma gerekse de buna karşı mücadele etme konularında başarılı 
olabilirler.

23  The Conversation, “Arctic Breakdown: What Climate Change In The Far North Means For 
The Rest Of Us”, çev. Sevgi Yılmaz https://theconversation.com/arctic-breakdown-what-climate-
change-in-the-far-north-means-for-the-rest-of-us-123309. 

24  Emre Çıtak, “Arktik Bölgesi Siyaseti: Ottava Deklarasyonu’ndan Bugüne Aktör Politikaları 
ve Çin’in Kutup İpek Yolu Projesi”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi S.10 (2020): 5440.
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4.2. Doğal Kaynakların ve Enerjinin Paylaşımı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (US Geological Survey) 2008 senesinde 
Arktik’teki doğal kaynakların araştırılması kapsamında yaptığı çalışmalarda 
bölgenin yaklaşık olarak 90 milyar varil petrol, 44 milyar varil doğal gaz sıvıları 
ve 47 trilyon metreküp doğalgaz barındırdığını belirlemiştir. Bu verilerden elde 
edilen tahminlere göre bölgede bulunan doğalgaz, tüm dünyadaki keşfedilmemiş 
doğalgazın %30’unu oluştururken; petrol ise keşfedilmemiş petrolün %13’ünü 
oluşturmaktadır.25

Tablo 4.1: Potansiyel Hidrokarbon Yatakları (Yüzdesel Dağılım)26

Tabloya göre henüz keşfedilmemiş olan hidrokarbonların oranı göz önüne 
alındığında kıyıdaş devletlerin kendi enerji kaynaklarının olduğunu söylemek 
mümkündür. Kendi alanları dahilinde olan kaynakların durumu sorun olmamakla 
beraber asıl problem ortak alanlarda yani birden fazla ülkenin hak talep ettiği 
yerlerdedir. Rusya ile Norveç’in Barents Denizi üzerinde veya Kanada ve 
ABD’nin Beaufort Denizi’nde yaşadıkları anlaşmazlıklar bu duruma örnek 
olarak gösterilebilir. Kıyıdaş devletler bölgede yoğun şekilde yeraltı kaynakları 
için çalışmalar yürütürken bölge dışından aktörler ve özellikle Çin de bu konuda 
söz sahibi olabilmek adına faaliyetler yürütmektedir.27

25  United States Geological Survey (USGS), “Circum-arctic Resource Appraisal: Estimates Of 
Undiscovered Oil And Gas North Of The Arctic Circle”, çev. Sevgi Yılmaz https://pubs.usgs.gov/
fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf. 

26 Esra Vardar Tutan, Seçkin Arpalıer, “Uluslararası İlı̇şkı̇lerde Yenı̇ Rekabet Alanı Olarak 
Arktı̇k”, Barış Araştırmaları Ve Çatışma Çözümlerı̇ Dergı̇sı̇ C. 8, No. 1 (2020): 27.

27  a.g.m., 27.
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Buzulların erimesiyle beraber ortaya çıkacak kaynaklar sadece doğalgaz veya 
petrolle sınırlı değildir. Bunlara eşlik eden kömür, altın, bakır, gümüş, çinko, 
nikel, elmas, kurşun ve uranyum gibi pek çok hammadde bulunmaktadır. Dünya 
üzerinde yükselen hammadde fiyatları ve bunlara duyulan ihtiyacın artması 
göz önüne alındığında bölgede çıkar elde etmek isteyecek aktörlerin varlığının 
yoğunlaşması mümkündür.28

4.2.1. Coğrafi ve Zamansal Boyutu

Klasik bakış açısında buzul kaplı olan bu bölgenin uluslararası ilişkiler 
bağlamında önem göremeyeceği söylenebilirken küresel ısınmanın meydana 
getirdiği sonuçlarla beraber doğal kaynaklara erişimin sağlanması ve teknolojik 
gelişmelerin getirdiği olanaklar sayesinde araştırma kapasitelerinin artmasıyla 
bölge artık ilgi çekici bir forma bürünmüştür. Kaynak çıkarımı maliyetinin, 
kazanca oranla azalması durumu gelecekte dünyayı iklim değişikliğine karşı 
birlik için değil çıkara dayalı enerji yarışı için mücadele konumuna getirebilir.  

4.2.2. Tehdidin Nispi ve Mutlak Zararı

Enerji arama çalışmaları yapılırken buzulların kırılmasıyla, henüz tam olarak 
bilinmeyen bir coğrafyada ne tür risklerin de çıkacağı bilinmediğinden oldukça 
dikkatli olunmalıdır. Özellikle yer altında birikmiş olan zehirli gazların atmosfere 
çıkışı küresel ısınma için çarpan etkisi yaratabilir. ABD Eski Başkanı Barack 
Obama, 2010’da meydana gelen Deepwater Horizon petrol sızıntısı olayından 
sonra problemli ve hassas olan bu yerlerde açık deniz sondaj faaliyetlerinin 
daha güvenli biçimde yapılması adına enerji şirketlerinin uyacağı kuralları 
katılaştırmıştır.29

4.2.3. Gerçekleşme Olasılığı

Bölge ülkelerinin teknolojiyi kullanabilme kapasiteleri ve ekonomik durumları 
göz önüne alındığında doğal kaynaklara ulaşım yönünde niyet gösterdikleri 
takdirde bunu başarmaları olası görülmektedir. Ayrıca bu jeopolitik, geleceğe 
yapılan yatırım ve gelecekte buradaki çıkarlardan yararlanma durumu şeklinde bir 
politika izlenmesi gerekliliğini ortaya koyduğundan kıyıdaş olmayan devletlerin 

28  Nihat Yilmaz, Ali Çı̇ftçı̇, “Arktika Bölgesi’nin Siyasal Önemi Ve Siyasal Ve Hukuksal 
Statüsünün Karşılaştırmalı Değerlendirmesi”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, S. 31 (2013): 4.

29  Brady Dennis, “This Is Obama’s Plan to Prevent Another BP- like Disaster”, çev. 
Sevgi Yılmaz https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/04/14/
obamaadministration-issues-regulations-to-prevent-another-bp-like-disaster/. 
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de belli düzeyde kapasiteye ve ekonomik yeterliliğe sahip olması durumunu 
beraberinde getirmektedir. Böylece birbirleriyle yarışabilecek kapasitede olan 
bu aktörlerin çıkar mücadelesinin ne denli yıkıcı veya yapıcı olacağı henüz tam 
olarak netleşmemiştir. Devletlerin yanı sıra Gazprom, Royal Dutch Shell, ENI, 
British Petroleum ve StatoilHydro gibi şirketler de Yüksek Kuzey adı verilen 
alanlarda araştırma yapma ve kaynak çıkarma lisansları almaya başlamışlardır.30

4.3. Deniz Yetki Alanı Anlaşmazlıkları

Arktik coğrafyasının kıyıdaş ülkeleri arasında yaşanan sorunların en 
önemlilerinden biri de deniz yetki anlaşmazlıkları meselesidir. Bu sorun daha 
tarihsel nitelikte olup geçmişten bugüne diğer problemleri de içine katarak 
ilerlemektedir. Norveç danışma şirketi ECON’un araştırmasına göre bu sorunlar 
beş ana temelde sıralanabilir:31 

• Kıta Sahanlığı Sorunu

• Toprak Sorunu

• Deniz Sınırlarındaki Sorunlar

• Münhasır Ekonomik Bölgede Paylaşım Sorunları

• Uluslararası Sularda Geçiş Sorunları

Uluslararası sularda geçiş sorunlarına Kuzey Deniz Yolu’nda bulunan Rusya 
ve Kuzey Batı Geçidi’nde bulunan ABD-Kanada arasındaki problem örnek 
verilmektedir. Kanada Kuzey Batı Geçidi üzerindeki geçişlerde bölgenin kendi iç 
suları olduğunu savunurken, ABD buranın uluslararası su kapsamında olduğunu 
vurgulamaktadır. Benzer şekilde Rusya da Kuzey Deniz Yolu’nun kendi iç suları 
olduğunu dile getirmekte ve Kanada-ABD sorununda Ottawa’dan yana taraf 
olmaktadır.32

Deniz sınırlarındaki sorunlar ise sırayla Norveç-Rusya Barents Denizi, 
Kanada-ABD Beaufort Denizi ve Rusya-ABD Bering Boğazı Sınırı sorunları 
şeklinde sayılabilir. Her devlet sınır çizimlerinde kendi çıkarları doğrultusunda 
önerilerde bulunmaktadırlar.33

30  A. Cohen, “Russia In The Arctic: Challenges To U.S. Energy And Geopolitics In The High 
North”, der. S. J. Blank, Russia in the Arctic (9-24), Strategic Studies Institute (2011).

31  Esra Vardar Tutan, Seçkin Arpalıer, a.g.m., 37.
32  a.g.m., 38.
33  a.g.m., 38-39.



242

GÜVENLİK TEORİLERİ VE

BÖLGESEL TEHDİT ANALİZİ

Toprak sorunu dendiğinde bir diğer adıyla Hans Adaları Sorunu’ndan 
bahsedilmektedir. Kanada ile Danimarka(Grönland) arasında ortada yer alan bir 
kaya parçası olan bu toprak üzerinde iki devlet 1930 yılından bu yana hak iddia 
etmektedir. Doğal kaynağın bulunmadığı adaya 1984’te önce Kanadalılar Kanada 
bayrağı asarak Danimarkalılar için “hoşgeldiniz” yazılı bir mesajla Kanada Viskisi 
bırakmışlardır. Daha sonra Danimarkalılar da bölgeye kendi bayraklarını asıp 
Danimarka Kokteyli bırakmışlardır. Tarihte “En Kibar Savaş”, “Viski Savaşları” 
olarak geçen anlaşmazlık 2015 müzakerelerinde de çözülememiştir.34 

Münhasır ekonomik bölgede paylaşım sorunlarında ise Svalbard Takımadaları 
öne çıkmaktadır. 1920’de imzalanan Svalbard Antlaşması’nda Norveç’in 
buralarda tam egemenlik hakkı bulunmaktadır ayrıca Antlaşma’ya taraf olan 
devletlerin vatandaşlarına da haklar tanınmıştır. İzlanda ve Rusya ise Norveç’e 
verilen bu statüden hoşnut değillerdir.35 

Lomonosov Sırtı üzerinde bulunan diğer bir sorun ise kıta sahanlığı sorunudur. 
Bu sırt Sibirya’dan Kanada adalarına ve Grönland’a değin uzanmaktadır. 
Hidrokarbon kaynaklarının bulunduğu bu sırt üzerinde taraflar “kendi kıta 
levhalarının devamı” olduğunu kanıtlar şekilde siyasa üretmektedirler.36

4.3.1. Coğrafi ve Zamansal Boyutu

Arktik’e kıyısı olan devletler, İskandinavya, Nordik ülkeleri arasında 
geçmişten günümüze sorunların öneminin artış eğilimi gösterdiği görülmektedir. 

4.3.2. Tehdidin Nispi ve Mutlak Zararı

Bölge ülkelerinin çıkarları doğrultusunda siyasa üretme süreçlerine yönelmesi 
ve bu durumun bölgeyi istikrarsızlaştırması söz konusu olabilir. 

4.4. Yeni Ticaret Yollarının Oluşumu

Buzulların erimesiyle başlayan süreçte “Beyaz Arktik”in, “Mavi Arktik”e 
dönüşmesi hızlanmış ve bu durum var olan geçiş güzergahlarına alternatif 
güzergahlar oluşturmuştur. Beş ana ticaret yolu sayılacak olursa bunlar: 
“Kuzeybatı Geçidi” olarak adlandırılan ve Arktik Okyanusu’ndan Büyük 
Okyanus’a, Kuzey Amerika’nın kuzeyinden ve Kanada’nın adaların üzerindeki 
su yollarından geçen rota; Rusya ve Norveç’in Arktik kıyılarından Büyük 
Okyanus’a ilerleyen “Kuzeydoğu Geçidi”; Rusya’nın Arktik kıyılarından Büyük 

34  a.g.m., 39.
35  a.g.m., 39.
36  a.g.m., 39-40.
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Okyanus’a paralel devam eden “Kuzey Deniz Yolu”; Kanada’nın Churchill ve 
Rusya’nın Murmansk limanlarını bağlayan “Arktik Köprüsü” ve gelecek yıllarda 
buzulların daha da erimesiyle oluşacak olan, Atlantik ve Pasifik’i bağlayan, en 
kısa deniz rota “Transpolar Deniz Yolu”.37

Şekil 4.1: Arktik Ticaret Rotaları38

Bu rotaların gelecekte tercih edilebilir hale gelmesine örnek olarak 
karşılaştırmalı mesafe ölçülerine bakılacak olunursa Uzakdoğu ve Batı Avrupa 
boyunca Londra’dan Yokahama’ya seyahat edecek bir ticaret gemisi Panama 
Kanalı’yla 23.300 km, Süveyş Kanalı’yla 21.200 km mesafe kat ederken, 
Kuzeybatı Geçidi’yle bu mesafenin 15.700 km, Kuzeydoğu Geçidi’yle ise 13.841 
km’ye varana kadar azalacağı hesaplanmıştır. Ayrıca Panama Kanalı’ndan 
geçemeyecek boyutlardaki tankerler bakımından da durum görece daha 
elverişlidir. Günümüzde Güney Amerika’nın Horn Burnu’nu kullanan tankerler 
için ise yol uzunluğunun 19.000 km’ye kadar kısalacağı düşünülmektedir. Bu 
durumda Kuzeybatı Geçidi’nin pek çok rotada Panama Kanalı’nın yerini alması 
beklenmektedir. Buzul örtüsünün son 40 yılda %40 oranında incelmesiyle 
Bering Boğazı’ndan Avrupa’ya yapılan deniz ticaretinde %118 oranında artış 
yaşanmıştır. Örnek vermek gerekirse Avrupa’dan Asya’ya yük taşıyan Nordic 

37  Emmanuel Guy, Lasserre Frédéric, “Commercial Shipping in the Arctic: New Perspectives, 
Challenges and Regulations”, Polar Record (2016): 3.

38  Esra Vardar Tutan, Seçkin Arpalıer, a.g.m., 35.
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Orion gemisi Panama Kanalı yerine Kuzeybatı Geçidi’ni kullanarak yolculuğunu 
4 gün kısaltmış ve toplamda 200.000 dolar daha az masraf yapmıştır.39

4.4.1. Coğrafi ve Zamansal Boyutu

Mevcut iklim değişikliği hızı baz alındığında 2030 yılından itibaren kutup 
yollarının kullanımının ciddi şekilde artacağı tahmin edilmektedir.

4.4.2. Tehdidin Nispi ve Mutlak Zararı

Eski geçiş yolu güzergâhına sahip ülkelerin ekonomileri, bu yollarının 
öneminin azalmasıyla azalış ivmesi gösterebilir.

4.4.3. Gerçekleşme Olasılığı

Yaklaşık 11 milyar tonluk yükün deniz yoluyla taşındığı dünyada (malların 
%70’inden fazlası değer olarak, %80’inden fazlası ise hacim olarak), şuan 
kullanılmakta olan güzergâhların kullanımıyla Arktik bölgesi güzergahlarının 
kullanımı arasında hala daha büyük ölçüde fark bulunmaktadır.40 Bu 11 milyar 
tonluk oranın yalnızca 20 milyon tonu kuzey yolları vasıtasıyla taşınmaktadır. 
Rusya 2024 hedeflerinde bu oranı 80 milyon tona taşımayı düşünmüştür fakat 
daha sonra bu hedefi 60 milyon tona çekmiştir.41

4.4.4. Tahribatı Giderme Kapasitesi

Yolların daha hızlı açılması için yürütülen faaliyetlerde canlı yaşamını 
tehdit, buzulların yok edilmesi, yerli halkın güvenliği göz önüne alınırken; eski 
geçiş güzergâhlarının olduğu coğrafyalara destek olunmalıdır aksi takdirde 

39  Esra Vardar Tutan, Seçkin Arpalıer, a.g.m., 35.
40  “Dünyanın en büyük deniz ulaştırma ve lojistik şirketlerinden olan Danimarkalı Maersk 

grubu buzullara dayanıklı “Venta Maersk” isimli gemisiyle Vladivostok Limanı’ndan aldığı 
deniz ürünlerinden sonra Güney Kore’deki Busan Limanı’ndan aldığı teknolojik malzemeleri ilk 
olarak Almanya’nın Bremerhaven Limanı’na; akabinde St. Petersburg’a doğru olacak şekilde bir 
rota belirlemiştir. Tüm yolculuk toplamda 37 gün sürmüştür. (2018) Kesintisiz bir şekilde Busan 
Limanı’ndan Bremerhaven Limanı ise 23 gün sürmüştür. Bu 23 günlük yolculukta eğer Süveyş 
Kanalı kullanılsaydı 34 gün, Ümit Burnu kullanılsaydı 46 gün sürmesi gerekmekteydi. Tercih edilen 
Kuzey Deniz Yolu ile yolda 8.000 km gibi ciddi bir kısalma yaşanması, zaman ve enerji açısından 
büyük tasarruf sağlamıştır. Ancak yaptıkları açıklamada on yıl daha konteyner gemilerini buradan 
aktif olarak işletmeyeceklerini ama ilerisi için deniz buzu durumu ve yatırımlara göre burayı daha 
yoğun kullanabileceklerini dile getirmişlerdir.” Bknz: Marine Deal News, “Maersk’in konteyner 
gemisi Kuzey Buz Denizi’ni geçti”, https://www.marinedealnews.com/maerskin-konteyner-gemisi-
kuzey-buz-denizini-gecti/ (2018).

41  Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAUDEGS), “Arktik ve 
Küresel Isınma Röportajı”, https://baudegs.com/arktik-ve-kuresel-isinma-roportaji/. 
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bu ülkelerde ekonomi ciddi zarar görürken buna bağlı olarak istikrarsızlaşma 
meydana gelebilir.

5. BÖLGESEL AKTÖRLER
2000’li yıllarla beraber Arktik bölgesinin jeopolitik ve jeostratejik önemi 

yeniden devletlerin dikkatini çekmeye başlamış ve kıyıdaş devletlerin bölgeye 
yönelik politikalarında bu doğrultuda değişiklikler yaşanmıştır. Bölge devletleri 
her yıl Arktik strateji belgelerini yayımlamakta ve özellikle güvenlik odaklı 
politikalar öne çıkarmaktadır. Bu doğrultuda bölgedeki ülkeler arasında yaşanan 
sınır ve kıta sahanlığı anlaşmazlıkları sıklıkla gündeme gelmektedir. Zira 
küresel ısınmanın etkisiyle bölgede petrol ve doğalgaz sahalarının keşifleri 
artmış ve enerji kaynaklarını ele geçirme arzusuyla paralel olarak bölgedeki 
devletler arasında deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda rekabet artmıştır.42  
Arktik bölgesinin temel aktörleri Arktik Beşlisi ve Arktik Konseyi’dir. Tablo 
5.1.’de görüldüğü üzere ABD’nin diğer ülkelere oranla avantajı fazladır ancak 
makalenin öncesindeki tehditler kısmında görüldüğü ve birazdan değinilecek 
olan aktörler kısmında da görüleceği üzere tüm bu unsurlarda avantajlı olma 
durumu, söz konusu aktörü Arktik’te tam egemen olmaya ya da diğer ülkelere 
baskı uygulayabilecek güce erişmeye yetmemektedir.

 

Tablo 5.1: Güç Kapasitesine Etki Eden Ana Unsurlar43

5.1. Rusya Federasyonu (RF)

SSCB döneminde Arktik bölgesi siyasi ve ekonomik açıdan oldukça önemli 
bir bölge olarak görülmüş ve 1920’li yıllardan itibaren Sovyet yönetimi Arktik 

42  Güzel Yıldız ve Hatice Çelik, “Yeni Bir Egemenlik Mücadelesi Alanı Olarak Arktika: ABD-
Rusya-Rekabeti,” Güvenlik Çalışmaları Dergisi 21, S. 1 (2019): 61-67.

43 The Economist Intelligence Unit, 2018.
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bölgesinin ekonomik potansiyeline yönelik araştırmalarını artırmıştır. 1930’lu 
yıllarda ise SSCB bölgede sistematik ve kapsamlı keşiflerini başlatmıştır.44 Stalin 
döneminde ülkenin ekonomik açıdan kalkınması açısından Arktik bölgesinin 
endüstriyelleşmesi kilit bir unsur olarak görülmüştür. Bu nedenle ekonominin 
ağırlık merkezi Kuzey bölgesine kaydırılmıştır.45 

Soğuk Savaş yıllarında ABD’nin Arktik politikası, SSCB’nin bölgedeki askeri 
yatırımlarının da artırmasına yol açmış ve bölgeye yönelik güvenlik temelli 
politikalar geliştirilmiştir.46 SSCB’nin dağılmasının ardından Arktik coğrafyası 
1990’lı yıllar boyunca ihmal edilmiştir. Nitekim SSCB bölgedeki askeri üslerini 
terk etmiş ve askeri altyapısı ortadan kalkmaya başlamıştır. 2000’li yıllarla 
beraber ise bu durum değişmeye başlamıştır. Özellikle 2001 yılında dönemin 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Rusya Federasyonu Denizcilik Doktrini”ni 
açıklamasının ardından Arktik bölgesi Rus dış politikasında tekrar önem 
kazanmaya başlamıştır. 2014 yılında yaşanan Ukrayna krizi sonrası dönemde ise 
Rusya bölgedeki askeri mevcudiyetini artırmaya başlamıştır.47 

5.1.1. Çıkarlar ve Öncelikler

Arktik bölgesi Rusya’nın hem iç hem de dış güvenlik alanlarıyla doğrudan 
bağlantılıdır. Bu noktada Rusya’nın hem bölgedeki kendi kıyı güvenliğini 
sağlaması ve hem de kıyıdaş diğer devletlere karşı BMDHS çerçevesindeki 
haklarını koruması gerekmektedir. Nitekim Rusya BMDHS uyarınca belirlenecek 
sınırların diğer devletler tarafından kabul edilmesini istemektedir.48 Zira Arktik 
jeopolitiğinde önemli bir aktör olan Rusya, bölgede en uzun kıyı şeridine 
ve en büyük petrol ve doğalgaz yataklarına sahip olan devlettir.49 Rusya’nın 
kuzey kıyılarının neredeyse tamamı Arktik bölgesindedir ve Arktik bölgesinin 
%50’sini kapsamaktadır.50 Ayrıca Rusya’nın ülke topraklarının %60’ı Arktik 
bölgesindedir. Bu açıdan bölgenin Rusya’nın ekonomisi açısından taşıdığı önem 

44  Geir Hønneland, Russia And The Arctic Environment, Identity and Foreign Policy (London: 
I.B. Tauris, 2016), 33-34.

45  Charles Emmerson, The Future History of the Arctic (New York: Public Affairs, 2010), 39.
46  Harun Karagöl, “Jeopolitik Kayma Kavramı Çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri Ve 

Rusya Federasyonu’nun Arktik Bölge Politikaları” (Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020), 42.

47  M. Savaş Cazala, “Rusya’dan Arktik Güvenliğine Bakışlar Yeni Soğuk Savaşı Tartışmak”, Orta 
Asya ve Kafkasya Araştırmaları (OAKA), 10 (21) (2016): 169-172.

48  Burcu Güçlü Akpınar, “Uluslararası Hukuk Çerçevesinden Arktik Güvenliği Politikalarının 
Analizi: Rusya ve ABD Örneği,” Savunma Bilimleri Dergisi 16, no. 2 (2018): 95.

49  Geir Hønneland, ibid., 19.
50  Cazala, a.g.m., 166.
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anlaşılabilmektedir. Zira ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının %20’sini ve toplam 
ihracatının %22’sini oluşturmaktadır.51 

Özellikle 2000’li yılların ikinci yarısında uluslararası sistemdeki konumunu 
oldukça güçlendiren Rusya’nın bölgeye olan ilgisi oldukça artmıştır. Bu 
çerçevede Rusya’nın “büyük güç” statüsü açısından Arktik coğrafyasının hayati 
bir unsur olduğu belirtilmiş ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın öncelik verdiği bir 
bölge olarak ilan edilmiştir. Aynı zamanda bölge kaynaklarının yarısına sahip 
olan Rusya’nın dünyanın önde gelen enerji ihracatçısı konumunu sürdürebilmesi 
ve enerji güvenliğini sağlayabilmesi açısından bölge oldukça önemlidir. Bu 
doğrultuda bölgedeki rezervlerin araştırılması Putin yönetiminin stratejik önceliği 
olmuştur.52  

5.1.2. Kapasite / Güç Unsurları ve Niyet

Arktik bölgesinin Rusya Savunma Bakanlığı açısından öncelikli bir konumda 
olduğunu ilan etmesi doğrultusunda Rusya bölgedeki önceden kapattığı hava 
üslerini tekrar açmış ve erken uyarı radar sistemi kurmuştur. Aynı zamanda son 
dönemlerde Rusya bölgede yeni askeri tesisler kurmakta ve askeri varlığını 
artırmaktadır. Bu açıdan bölgeye daha fazla birlik ve teçhizat gönderilerek 
savunma sistemi ciddi bir şekilde artırılmaktadır. Bu açıdan Rusya bölgedeki 
diğer devletlere kıyasla çok daha yoğun bir şekilde askeri bir yapılanma 
gerçekleştirmektedir. Rusya’nın Arktik’teki çıkarlarını korumak amacıyla diğer 
kıyıdaş ülkelere göre daha fazla askeri yapılanma içerisinde olduğu ve bunu 
giderek daha da arttırdığı gözlemlenmiştir. Bu durum ABD ve Rusya arasındaki 
karşılıklı güvensizliği artırmakta ve tarafların güvenlik kaygıları bölge üzerindeki 
rekabeti tırmandırmaktadır.53 

Aynı zamanda Rusya Arktik’teki askeri birliklerinin komuta yapısında da 
önemli değişiklikler yapmaktadır. 1 Aralık 2014 tarihinde Müşterek Strateji 
Komutanlığı Kuzey Donanması bu bağlamda kurulmuştur. Komutanlığın ana 
görevi Rusya’nın bölgedeki ulusal çıkarlarının korunması olarak belirtilmiştir.54 
Rusya bölge üzerindeki çıkarlarını muhafaza etmek için bölgeye “süper 
silahlarını” aktarmaya çalışmakta ve kıyı bölgesinde askeri yığınak yaparak 
askeri varlığını güçlendirmektedir. Rusya bölgeye bombardıman uçakları ve yeni 

51  Flake Linda Edison, “Russia’s Security Intentions in a Melting Arctic,” Military and Strategic 
Affairs, 6(1), 2014: 105.

52  Yıldız ve Çelik, a.g.m., 61-65.
53  Yıldız ve Çelik, a.g.m., 65-66.
54  Ekaterina Klimenko, “Russia’s Arctic security policy: Still quiet in the high north?” SIPRI 

Policy Paper (2016): 22.



248

GÜVENLİK TEORİLERİ VE

BÖLGESEL TEHDİT ANALİZİ

radar sistemleri taşımaktadır.  Yeni taşınan kapasitesinin yanı sıra Soğuk Savaş 
döneminden kalan üsler de yenilenmekte ve Kola Yarımadası’nda yeni tesisler 
kurulmaktadır. Aynı zamanda Rusya buzkıranlardan oluşan filosunu da hem 
nükleer hem de geleneksel şekilde çalışan buzkıranlarla güçlendirmektedir.55 

Rusya, Arktik Beşlisi içerisinde NATO üyesi olmayan tek ülkedir ve bölgede 
NATO ülkelerinin kendisinin aleyhine bir savunma işbirliği içerisine girmeleri 
endişe duymasına neden olmaktadır. Bu noktada NATO ülkelerinin işbirliklerine 
karşılık olarak Rusya da savunma kapasitesini artırma yoluna gitmektedir. 
Aynı zamanda Rusya Murmansk Adası gibi bölgede yer alan adalarda nükleer 
denemeler gerçekleştirmektedir.56 

5.2. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

ABD 1867 yılında Alaska’yı Rusya’dan satın alarak Arktik ülkesi olmuştur. 
Bu durum ABD’nin stratejik açıdan önemli ve zengin doğal kaynakların mevcut 
olduğu Arktik bölgesinde egemenlik elde etmesini sağlamıştır.57 Nitekim bölge 
İkinci Dünya Savaşı’na dek ABD açısından stratejik bir öneme sahip olarak 
görülmemiştir. Savaş sonrası dönemde ise uluslararası sistemde yaşanan yapısal 
değişikliğin etkisiyle beraber ABD bölgeye olan ilgisini artırmış ve bu doğrultuda 
bölgedeki askeri varlığını artırmaya yönelik politikalar izlemeye başlamıştır.58 
1950’li yıllarla beraber, ABD Arktik üzerinden gerçekleşebilecek nükleer bir 
saldırıya karşı bölgede askeri yapılanmasını ve Kanada ile işbirliğini artırmaya 
yönelmiştir. Bu çerçevede olası bir nükleer saldırıyı önceden haber verecek Uzak 
Erken Uyarı (DEW) Hattı inşa edilmiştir.59 1980’li yıllarla beraber ise Arktik 
bölgesi süper güçler tarafından stratejik açıdan hayati öneme sahip bir bölge 
olarak görülmeye başlanmıştır.60 

ABD, Arktik bölgesine yönelik politikalarını geliştirme noktasında Rusya’nın 
gerisinde kalmıştır. Zira Soğuk Savaş sonrası dönemde bölge stratejik açıdan kilit 
bir konumda görülmemiş ve son yıllara kadar ABD’nin dış politikasında ihmal 
edilen bir bölge olmuştur.61 

55 Kamer Kurunç, “Arktik Bölgesi’nde “eşsiz” ölçüde artan Rus askeri varlığı”, https://www.
savunmasanayist.com/arktik-bolgesinde-essiz-olcude-artan-rus-askeri-varligi/. 

56  Yıldız ve Çelik, a.g.m., 71.
57  Charles Emmerson, ibid., 66-68.
58  Harun Karagöl, a.g.t, 141.
59  Arctic Sovereignty and The Cold War, https://ehistory.osu.edu/ exhibitions/arctic-

sovereignty/. 
60  Hønneland, ibid., 14.
61  Harun Karagöl, a.g.t, 42. 
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5.2.1. Çıkarlar ve Öncelikler

Arktik’teki toplam kaynakların beşte biri ABD’nin egemenliği altındadır. 
Enerjide hala ithalatçı durumunda olan ABD açısından enerjide dışa bağımlılığını 
azaltması ve enerji güvenliğini artırması noktasında bölgedeki kaynaklar 
büyük önem arz etmektedir. Zira her ne kadar kaya gazı ve petrolü devrimiyle 
dış bağımlılığını azaltmış olsa da bu kaynakların yakın bir tarihte azalacağı 
öngörülmektedir. Bu bağlamda uzun vadeli enerji planları açısından Arktik 
bölgesi öne çıkmaktadır. Neticede ABD bölgedeki petrol rezervlerinin yaklaşık 
olarak %65’ine sahip durumdadır.62 

ABD açısından Arktik bölgesi hem siyasi hem de ekonomik açıdan oldukça 
önemlidir. Nitekim ABD’nin bölge üzerindeki faaliyetlerini artırmasında temel 
etken Rusya’nın bölge üzerinde hakimiyetini artırma çabalarını engellemektir. 
Arktik’te artan Rus gücüne karşı ABD kendi etki alanını genişletmeye yönelik 
politikalara yönelmektedir. Bu çerçevede bölgedeki denizlerde hakimiyet 
sağlanmasına yönelik stratejiler geliştirilmektedir. ABD 9 Ocak 2009’da 
NSPD 66 National Security Presidential Directive 66) yönergesini uygulamaya 
koymuş ve bu çerçevede bölgedeki egemenlik alanının korunması ile beraber 
tüm bölgedeki uçuşların ve seyrüseferin serbest olması savunulmuştur.63  Sonuç 
olarak ABD’nin bölgedeki önceliği Rusya’nın egemenliğini iddialarının önüne 
geçmek ve bölgedeki Rus gücünü dengelemektir. Bu doğrultuda ABD, Rusya’ya 
yönelik bir çeşit çevreleme politikası sürdürmektedir.

5.2.2. Kapasite / Güç Unsurları ve Niyet

ABD Arktik bölgesindeki askeri varlığını Rusya’dan duyulan tehdit 
doğrultusunda artırmaktadır. ABD’nin nükleer denizaltıları Alaska civarında 
devriye gezmekte; F-35 filosu ise Alaska’nın stratejik önemini artırmaktadır. 
Dolayısıyla Arktik bölgede ABD’nin hava üstünlüğüne sahip olduğundan söz 
edilebilmektedir.64 ABD bölge güvenliğinin kendi Silahlı Kuvvetleri tarafınca 
sağlanmasını istemektedir. Bu çerçevede füze savunma kapasitesini artırmakta 
ve askeri tatbikatlar düzenlemektedir. Özellikle Obama yönetimi döneminde 
ABD’nin bölgeye yönelik güvenlik politikaları ağırlık kazanmış ve bu çerçevede 
askeri yapılanma artırılmıştır. 2016 yılında kabul edilen Arktik Doktrini’ne göre, 

62 Cüneyt Kazokoğlu, “Sekiz ülkenin gözü neden kutup bölgesi’nde?” https://www.bbc.com/
turkce/haberler/2014/02/140220_kutup_dairesi_enerji. 

63  Yıldız ve Çelik, a.g.m., 61-69.
64  Burcu Güçlü Akpınar, a.g.m., 106.
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Arktik sularında geçişleri kısıtlama söz konusu olduğunda Pentagon bu girişimlere 
karşılık verecektir. Bu çerçevede ABD, Rusya’ya karşı bir tehdit yöneltmiştir.65

5.3. Kanada, Norveç ve Danimarka’nın Arktik Politikası

Kanada Rusya’dan sonra Arktik bölgesinde ikinci en büyük kıyıya sahip 
devlettir ve topraklarının %40’ı Arktik coğrafyasındadır. Bu nedenlerden dolayı 
Kanada açısından bölge oldukça önemlidir ve bölgedeki meseleler iç mesele olarak 
görülmektedir.66 Nitekim 2010 yılında yayımlanan strateji belgesinde Arktik’in 
Kanada ulusal kimliğinin temeli olduğu belirtilmiştir. Kanada bölge ülkeleriyle 
çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Zira 1900’lerin başından itibaren bölgede pek çok 
sınır iddiasında bulunmuştur. Danimarka ile aralarında Hans Adaları hususunda 
günümüze kadar uzanan bir anlaşmazlık mevcuttur. Öte yandan Kanada, ABD 
ile Kuzeybatı Geçidi noktasında anlaşmazlık yaşamaktadır.67 Kanada, Kuzeybatı 
geçişini iç suları olarak kabul ederken ABD söz konusu geçişlerin uluslararası 
olması gerektiğini iddia etmektedir.

Norveç’in Arktik politikası ise güvenlik, enerji ve gıda konuları çerçevesinde 
şekillenmektedir. Bölgedeki Rus askeri varlığı ve Rusya ile kıyıdaş bir ülke 
konumunda olması Norveç’in güvensizlik algılamalarını artırmaktadır. Bu 
çerçevede Norveç açısından NATO’nun bölgedeki varlığı ve NATO ile 
işbirliklerinin geliştirilmesi, bölgede Rus tehdidine karşı önemli bir caydırıcılık 
sağlamaktadır. Bununla beraber Norveç, ABD ve Birleşik Krallık ile anlaşmalar 
yaparak Rusya’ya karşı ortak girişimler içerisinde yer almakta ve savaş uçağı ve 
gemisi satın almaktadır.68

Danimarka, Grönland Adası sayesinde Arktik bölgesinde egemenlik hakkına 
sahiptir. 2008 yılında Danimarka Parlamentosu bölgeye yönelik stratejik belgesini 
kabul etmiştir. Belge çerçevesinde bölgede büyüme ve gelişmenin sürdürüleceği 
belirtilmiştir.69 Danimarka genel olarak bölgede işbirliğini öne çıkartan bir 
politika izlemektedir. Aynı zamanda Grönland’ın özerk statü konumunu ve 
ülkenin bölgedeki konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Neticede her üç 
ülke arasında günümüze kadar uzanan sınır sorunları mevcuttur.

65  Yıldız ve Çelik, a.g.m., 65-71.
66  Mühdan Sağlam, “Kanada’nın Gözü Neden Arktik’te?” Gazete Duvar, 23 Ağustos 2017, https://

www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2017/08/23/kanadanin-gozu-neden-arktikte/, [26.04.2021]
67  Berna Gürcan, “Çevresel Güvenlik Ve İklim Değişikliği Çerçevesinde Devletlerin Arktik 

Bölgesindeki İddialarının Analizi”, (Yüksek Lisans Tezi: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), 
71-77.

68  Esra Tutan ve Seçkin Arpalıer, “Uluslararası İlişkilerde Yeni Rekabet Alanı Olarak Arktik,” 
Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi 8, no. 1 (2020): 44.

69  a.g.m., 47.
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5.4. Finlandiya, İsveç ve İzlanda’nın Arktik Politikası

Finlandiya, İsveç ve İzlanda, Arktik bölgesiyle doğrudan bağlantıları 
bulunmayan ancak coğrafi konumları nedeniyle Arktik Konseyi’nde üye 
olarak bulunan ülkelerdir. Üç ülkeye bakıldığında genel olarak diğer aktörlerle 
işbirliğini öne çıkartan bir politika izlemektedirler. Bu noktada Finlandiya, Rusya 
ve Çin ile ortak bir zeminde hareket etmekte ve bu çerçevede projeler içerisinde 
yer almaktadır. İsveç’in ise bölgeye yönelik ilgisi daha çok çevre konusu 
üzerinden ortaya çıkmaktadır. İzlanda açısından ise bölgede Rusya bir tehdit 
olarak algılanmakta ve bu bağlamda bölgedeki diğer aktörlerle işbirliklerinin 
geliştirilmesine yönelik politikalar izlenmektedir. Nitekim üç ülke de Arktik 
Konseyi’nin bölge üzerindeki etkinliğinin artırılmasını arzulamaktadır.70

6. DİĞER AKTÖRLER

6.1. Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)

Svalbard Antlaşması’nı 1925 senesinde onaylayan Çin,71 bölge dışı bir aktörün 
faaliyetleriyle beraber bölgede ne derece söz sahibi olabileceği sorusunun 
cevabının ilerde en açık şekilde görülebileceği durumlardan birisi konumunda 
olabilecektir. Çin, Arktik’e yönelik ilgisini saklamamakla beraber kıyıdaş 
ülkelerle de iş birlikleri içinde hareket etmektedir. Yükselen Asya devletlerinin 
2013 yılında Arktik Konseyi’ne gözlemci olarak katılmaları (Japonya, Çin, 
Singapur, Hindistan, Pakistan), bölgedeki enerji kaynaklarına yönelik ilgileri 
bakımından önem arz etmektedir. Ingımunderson’a göre Asyalı devletlerin 
Konsey’e katılımı endişe uyandırsa dahi hem uluslararası alanda Konsey’in 
tanınırlığının sorgulanmaması için hem de bu ülkelerin sahip olduğu araştırma 
potansiyelleri ve yatırımlarıyla bölgeye katkı sağlayabilecekleri düşüncesi 
sonucu talepleri kabul edilmiştir. Bu devletlerin arasında Çin gerek yatırımları 
gerek faaliyetlerinin fazlalığı ile öne çıkmaktadır. 1996’da Uluslararası Arktik 
Bilim Komitesi üyeliğine kabul edilen Çin, 1999’da Xue Long (Kar Dragonu) adlı 
buzkıran gemisiyle bilimsel araştırma maksatlı kutup seferine çıkmıştır. 2004’te 
ise Svalbard Adası’nda “Arktik Sarı Nehir İstasyonu” adında kalıcı araştırma 
istasyonu kurmuştur.72 Bu istasyonun kurulmasında onun Kanada, Norveç ve 
Danimarka ile olan yoğun faaliyetlerinin önemi büyüktür. 

70  a.g.m., 47-50.
71  Atahan Birol Kartal,  Ferhat Dağıstan, “Çin Kaynakları Açısından Çin Halk Cumhuriyeti’nin 

Arktik Politikası: Yüksek Kuzey’de Kar Dragonu”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, S. 34 C.16 (2020): 
252.

72  Rashmi, B.R., “China in the Arctic: Interests, Strategy and Implications”, Institute of Chinese 
Studies, No. 27 (2019): 11.
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2014’te Rusya’nın Ukrayna müdahalesinin ardından AB, ABD ve Kanada 
ile olan ilişkilerinin bozulması ve bu aktörler tarafından uygulanan ambargolar 
da Çin’in, Rusya ile beraber Arktik faaliyetleri yürütmesine olanak sağlamıştır. 
ABD’nin etkisinde bulunan yollardan ve Malakka Boğazı gibi istikrarsız 
bölgelerden kaçınmak adına yeni bir güzergah arayışında olabileceği düşünülen 
Çin, Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nin Kutup İpek Yolu üzerindeki bu coğrafya da 
doğal olarak ağırlığının bulunmasını istemektedir. 

26 Ocak 2018 tarihli “Beyaz Kitap”ta Arktik ile alakalı amaçlarını yayınlayan 
Çin, bu strateji belgesinden önce 2015 senesinde 3. Kuzey Kutup Dairesi 
toplantısında kendisini “Arktik’e Yakın Devlet” olarak tanımlayarak73 söylemsel 
anlamda da tutarlılık oluşturmak istemiştir. Uluslararası arenada Arktik’te 
bulunmayan ülkelere ve uluslararası toplumun isteklerine saygılı olunmasını 
talep etmekte ve deniz yollarında transit geçiş, keşif faaliyetlerine katılım 
hakkı gibi konuları gündeme getirmektedir. Yine bu belgede politik hedeflerini 
“korumak”, “geliştirmek”, “anlamak” ve “yönetime katılmak” olarak deklare 
etmiştir. Bu politikaları ise sürdürülebilirlik, iş birliği, kazan kazan ve saygı 
ilkeleri doğrultusunda devam ettireceğini vurgulamıştır.74

Enerji açısından bakıldığında büyük ithalat oranı ile 2018’de %23,6’lık 
tüketim payına sahip olan Çin, birincil enerjinin tüketilmesi konusunda dünyada 
birinci sırada yer almıştır, bu nedenle “enerji yutağı”75 konumundadır ve doğal 
kaynakların kullanımı ülke için hayati önemdedir. Çin Ulusal Petrol Şirketi olan 
China National Petroleum Corporation’un 2018 araştırmasına göre birincil enerji 
kaynağı talebinin 2035-2040 arasında 4 milyar tona yakın olabileceği: doğalgaz 
talebinin 2035 itibariyle 610 milyar metreküp, 2050’de 690 milyar metreküp 
ve petrol talebinin 2030 itibariyle 705 milyon ton olması beklenmektedir.76 Bu 
şartlarla beraber Çin’in doğal kaynak açısından oldukça zengin olan Arktik’e 
ilgisi olağan bir durumdur. 

73  Atahan Birol Kartal,  Ferhat Dağıstan, “Çin Kaynakları Açısından Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
Arktik Politikası: Yüksek Kuzey’de Kar Dragonu”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, S. 34 C.16 (2020): 
258.

74  The State Council Information Office of the People Republic of China, “China Arctic Policy 
White Paper”, çev. Sevgi Yılmaz http://english.www.gov.cn/archive/white_paper /2018/01/26/
content_281476026660336.htm (2018).

75  British Petroleum, “BP Statistical Review of World Energy 2019”, 68th Edition çev. Sevgi 
Yılmaz, S.8. (2019)  https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/
pdfs/ energyeconomics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf [Erişim Tarihi: 
12.04.2021].

76  Atahan Birol Kartal,  Ferhat Dağıstan, “Çin Kaynakları Açısından Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
Arktik Politikası: Yüksek Kuzey’de Kar Dragonu”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, S. 34 C.16 (2020): 
253.
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Sonuç olarak Çin’in Arktik coğrafyasına yönelik yürüttüğü politikaların itici 
güçleri arasında bilimsel araştırma faaliyetlerinde yer almak ve bölgede bulunan 
enerji yataklarından ekonomik getiri ve arz bağlamında yararlanmak vardır 
denilebilir.

6.2. NATO 

Arktik Beşlisi’nin dört üyesi NATO üyesidir. Bu durum örgütün bölgedeki 
gelişmeleri takip etmesini sağlamaktadır. Nitekim ABD bölge üzerindeki varlığını 
NATO aracılığıyla artırmaya çalışmakta ve bu doğrultuda NATO bünyesinde 
bölgede geniş çaplı tatbikatlar düzenlenmektedir.77 NATO’nun 2030 Belgesi’ne 
bakıldığında, belgede ittifakın Arktik bölgesindeki durumsal farkındalığını 
artırması gerektiği ve bölgeye yönelik daha kapsamlı caydırıcılık ve savunma 
planlarını içeren bir strateji geliştirmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Nitekim bu 
stratejinin müttefikler ile koordinasyon çerçevesinde  ve Arktik’e kıyıdaş olan 
müttefiklerin bölgeye yönelik kendi tutum ve çıkarlarına hassasiyet gösterecek 
bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir.78 

6.3. Avrupa Birliği

Avrupa Birliği üye ülkelerinin Arktik bölgesini çevreleyen bir coğrafyada yer 
alması AB’nin bölgeyle ilgilenmesine yol açmaktadır. Özellikle 2000’li yıllarla 
beraber AB’nin Arktik’e yönelik ilgisi artmıştır. Bir diğer husus ise ise bölgede 
yaşanan iklim değişikliği ile bağlantılı olmuştur. AB ilgisinin ana nedeni, 
2007›den itibaren güçlenen bölgedeki iklim değişikliğinin jeopolitik sonuçlarına 
dair artan uluslararası söylemdir. Diğer taraftan bölgenin enerji kaynakları 
açısından zengin olduğunun anlaşılması, büyük ölçüde ithalatçı olan AB ülkeleri 
açısından cezbedici bir unsur olmuştur. Zira özellikle Rusya-Ukrayna arasında 
yaşanan krizler sonrasında AB arz kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelmiş ve 
bu çerçevede enerji güvenliğini sağlamaya çalışmıştır. Bu nedenle kapsamlı bir 
Arktik stratejisinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.79

7. RASYONEL DAVRANIŞ SEÇENEKLERİ
Arktik bölgesine bakıldığında aktörler için sorunların, tehditler ve fırsatlar 

şeklinde iki yol sunduğu görülmektedir. Her ne kadar bölgenin geleceğini 

77  Yıldız ve Çelik, a.g.m., 71.
78  “NATO 2030: United For a New Era, Analysis and Recommendations of the Reflection 

Group Appointed by the NATO Secretary General”, 25 November 2020, 41.
79  Kristine Offerdal, “The EU in the Arctic”, International Journal: Canada’s Journal of Global 

Policy Analysis, 66(4)(2011): 863-864.
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aktörlerden bağımsız olarak buradaki tehdit ve kazançların belirleyeceği 
düşünülse de kıyı devletlerinin alacağı tutum da önemli ölçüde etkileyici yapıya 
sahip olacaktır. Tüm bu tehdit ve fırsatların ana nedeni ise iklim değişikliğine 
bağlı küresel ısınmadır. Küresel ısınmanın sonuçlarına bakıldığında etkilerinin 
üç katmanlı olarak ulusal, bölgesel ve uluslararası şekilde açığa çıktığı 
söylenebilir. Doğal kaynakların araştırılmasının ve çıkarılmasının kolaylaşması, 
maliyetlerin kazancı karşılamaya başlaması, yeni ve kısa ticaret yollarının 
oluşması, bilim adına pek çok bilinmeyene kaynak olabilecek bilgilerin açığa 
çıkması, turizm faaliyetleri gibi fayda sağlayan unsurların yanında buzulların 
erimesine bağlı taşkınlar sebebiyle yerli halkın göçünün zorunlu hale gelmesi, 
tundra toprağı altında kalan zehirli gazların açığa çıkması ve ısınmaya çarpan 
etkisi yapması, eski ticaret güzergahlarının yer aldığı bölgelerde ekonomik 
sıkıntılara bağlı istikrarsızlıkların yaşanması, çevre ve insan yaşamının tehdidi 
gibi geri dönülemez ve tahribatının giderilmesinin zor olduğu durumlar da aynı 
coğrafyanın geleceğinde görülebilmektedir. 

Bölgeye kıyıdaş ülkelere bakıldığında görece olarak refah seviyesi yüksek 
ve teknolojiyi kullanma kapasiteleri mevcut olan aktörlerle karşılaşılmaktadır. 
Öte yandan Arktik bölgesi için yapılan yatırımlar ciddi bütçe gerektirdiğinden 
ve bu yatırımların meyvelerinin hemen toplanamayacağı bilindiğinden, burada 
gerçekleştirilen faaliyetlere yine görece olarak ekonomik anlamda iyi durumda 
olan bölge dışı ülkeler öncülük edecektir. Bu ülkelere bakıldığında Rusya’nın 
ciddi anlamda Arktik’i sahiplendiğini ve buradaki kaynakların kullanımının 
onun ekonomisi ve dış güvenliği için elzem olduğunu düşündüğünü söylemek 
mümkündür. Zira en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak bu düşüncesinin 
temelsiz olduğu söylenemez, bölgede meydana gelebilecek her türlü olaydan 
belki de birinci derecede etkilenen aktör durumunda olacaktır. ABD ise Alaska 
hamlesiyle Asya’daki rakibinin karşısına Arktik’te de çıkmıştır. Özellikle Soğuk 
Savaş zamanında artan silahlanmayla günümüze dek kimi zaman durağan kimi 
zaman mücadelelerin yoğunlaştığı ikili ilişkiler görülmektedir. ABD, Donald 
Trump zamanında bölgeye yoğun ilgi göstermesine rağmen Rusya ve Çin kadar 
aktif değildir. Çin ise bölge dışı bir aktör olarak enerji arzı ve bilimsel araştırma 
kaynaklı nedenlerden ötürü burada söz sahibi olmak istemektedir. Özellikle 
ABD’nin çevrelemesinden ve Malakka İkilemi’nden kurtulmak aynı zamanda 
da Kuşak Yol Projesi’nin kutup ayağını oluşturmak adına çoğu devletten fazla 
faaliyet yürütmekte, gelişmeleri takip etmektedir. Bölge dışı bir ülke olduğundan 
Arktik’te uluslararası iş birliklerini desteklemekte ve her devletin haklarının 
göz önüne alınması gerektiğini savunmaktadır ki bu onun için en makul yoldur. 
Bölgede Rusya’nın zayıf kaldığı yerlerde ona yardımcı olmak ve onunla faaliyet 
yürütmek adına fırsatları değerlendirmektedir. Aslında Rusya ve diğer kıyı 
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devletleri genel olarak Çin’in burada bulunmasına temkinli yaklaşmaktadır 
ancak onun ve diğer bölge dışı aktörlerin getireceği teknoloji ve yatırımlardan da 
faydalanmak istemektedirler. Kanada ve İzlanda gibi aktörler bölgede daha fazla 
işbirliği ve faaliyet üzerinden barışçıl politikalar güderken Danimarka ve Norveç 
görece olarak daha temkinli yaklaşmaktadır. 

Kıyıdaş devletler hem kendi aralarında deniz yetki anlaşmazlıkları bağlamında 
doğal kaynak yarışında silahlanma yoluna giderken bir yandan da uluslararası 
alanın buraya müdahalesine karşı tedirgin olmaktadırlar zira bahsedildiği üzere 
bölgede meydana gelen olay ve durumların etkisi küresel nitelik taşımaktadır. 
Bölge ülkelerinin mantık çerçevesinde düşünüp tamamen çıkar odaklı politikalar 
yerine denge kurup çevre felaketlerini önleyici birliktelikler oluşturması şarttır. 
Çünkü uzun vadede tehditlerin neticeleri, elde edecekleri fırsatların kullanımına 
dahi izin vermeyecektir. Yalnızca çıkar ve mücadele temalı siyasalar hem kendi 
aralarında silahlanmaya sebep olup güvenlik ikilemi yaratacak hem de tüm 
dünya için geri dönüşü zor istikrarsızlıkların oluşumuna yol açacaktır. Dış ve 
iç politikalarını oluştururken güvenliklerini tamamen yok sayılmayacak şekilde 
sorumlu büyük güç kavramı çerçevesinde hareket edip bölgeden en iyi şekilde 
yararlanırken insanlığın bekasının da göz ardı edilmemesi gerektiği bilinciyle 
ulusal, bölgesel ve uluslararası kamuoyu oluşturmalıdırlar. Yine uzun vadede 
görülecek ki bu bilinç zamanla kendilerinin güvenlikleri konusunda daha az 
endişelenmesi açısından da yararlı olacaktır.

8. SONUÇ
Çağımızın ve gelecek çağların ana sorunlarından biri olan küresel ısınma 

dünyadaki çoğu bölgeyi etkilemeye devam etmektedir. Nitekim Arktik bölgesi 
de küresel ısınmanın etkisinin en fazla görüldüğü coğrafyalardandır. İklim 
değişikliğinin etkisiyle ortaya çıkan yeni konjonktür, Arktik’i önemi gittikçe 
artan bir bölge konumuna getirmiştir.

Bu çalışmada amaç Kuzey Kutup Noktası ve çevresindeki gelişmelere dikkat 
çekerken, bölge ve bölge dışı aktörlerin faaliyetleri ve girişimlerinin değişim 
sürecine odaklanmaktır. Bu sayede coğrafyanın tanıtımı ve bölge çalışmalarına 
katkı sağlanırken iklim değişikliğine tehdit analizi yöntemiyle vurgu yapılmıştır. 
Mümkün olan en temel, net ve güncel sayısal veriler ele alınarak belli başlı 
kalıplara indirgenen sorunlar bütüncül bir anlatımın içindeki tek tek faaliyetlerin 
nedenlerinin analiz edilebilmesi anlamında önem taşımaktadır. 

İlk olarak teorik çerçevede değinildiği üzere Arktik’teki aktörlerin bölgeye 
yönelik politikalarında yalnızca sistem tabanlı değil kendi çıkarları kapsamında 
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da aksiyon aldıkları görülmüştür. Bu bağlamda çalışma genel olarak dış politika 
ekseninde ilerlese dahi ülkelerin kendi çevre, sınır ve enerji güvenliklerinin 
incelendiği iç dinamiklere de yer verilmiştir. 

İkinci olarak Arktik’teki bölgeselleşmenin en önemli ayağı olan Arktik 
Konseyi’nin faaliyetleri tarihsel doğrultuda araştırılmış ve bu tarihsel doğrultuya 
bölge jeopolitiği ve bölgede yaşayan yerel halklar da dahil edilmiştir. Arktik 
Konseyi’nin zirvelerine bakıldığında genel olarak sürdürülebilir çevre ve enerji 
güvenliği, bölge kalkınması ve korunması gibi konuların ön plana çıkarıldığı 
görülmektedir. Ancak devletlerin bağlayıcılığı olmayan bu stratejileri çoğu 
zaman kendi politikaları lehine yorumladıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, doğal kaynakların paylaşımı, deniz yetki 
alanı anlaşmazlıkları ve yeni ticaret yollarının oluşumu olarak dört ana bölümde 
incelenen geçmiş sorunlar ve faaliyetler bu tehditlerin getirdiği risk ve fırsatlar 
olarak değerlendirilmiştir. Özellikle iklim değişikliğinin diğer sorunlar için çarpan 
etkisi yarattığı ve devletlere kısa süreli fayda sağlarken uzun zaman diliminde bu 
sorunların, faydalarını ikame edemeyeceği anlaşılmıştır. 

Bölge ve bölge dışı aktörlere bakıldığında görece olarak refah seviyesi 
yüksek devletlerin faaliyetleri görülmektedir zira Arktik jeopolitiğine yönelik 
geliştirilecek politikalar uzun dönemli strateji, planlama ve maddi kaynak 
gerektirmektedir. Artı olarak bu politikaların faydalarının görülmesi de yine uzun 
yıllar alacaktır. Tehditlerin bertaraf edilmesi hususunda bölge aktörlerinin imkan 
ve kabiliyetleri olduğu anlaşılmakla beraber birbirleri arasındaki sorunların 
çözümü ortak bir paydada bulunulmasını zorlaştırmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti 
bölgede yoğun faaliyet ve iş birlikleri yürüten bir bölge dışı aktör olarak dikkat 
çekmektedir. Bölge ülkelerinin Çin başta olmak üzere diğer devletlerle olan 
ilişkilerini genel olarak ekonomik yatırımlar ve Arktik Konseyi’nin meşruiyeti 
adına geliştirdiklerini ancak sorunların uluslararasılaşmasının önüne geçilmesinin 
de amaçlandığı görülmektedir. 

Sonuç olarak yaşanan gelişmeler sonucunda, kısa vadede ülkeler enerji 
konusunda kazanç sağlayacak ve yeni ticaret yollarıyla avantaj elde edecek 
olsalar da uzun vadede bakıldığında bölgede yaşanacak olan sorunların kısa 
vadenin getirdiği kazançları etkisiz kılması mümkün gözükmektedir buna 
rağmen sıcaklıkların günden güne arttığı dünyamızda buzul bölgesinin korunması 
adına gerçekleştirilmek zorunda olunan faaliyetler henüz tam anlamıyla 
uygulanamamaktadır. Uzun vadede diğer aktörlerin bölge ülkelerine yönelik 
yaptırım ve baskıları, Arktik’teki sorunun tüm dünyayı etkilemesinden ötürü artış 
gösterebilir.
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ASYA PASİFİK BÖLGESEL GÜVENLİK VE TEHDİT 
ANALİZİ

Sevgi YILMAZ1, Sümeyye ŞENER2

1. GİRİŞ
Uluslararası ilişkiler ve güvenlik çalışmalarının merkezinde yer alan son 

dönem konularından biri de Asya Pasifik coğrafyasında meydana gelen gelişmeler 
ekseninde burada bulunan ülkelerin faaliyetleri ve bölgenin geleceğe yönelik 
taşıdığı risk potansiyelleridir. Batı tarih okumalarıyla çalışılan ve genel yönü 
Avrupa’ya dönük olan bölge çalışmalarının yanında Asya Pasifik kendine has 
sorunları ve ilişkileri ile dikkat çekmektedir bu nedenle bölgenin temelinde yatan 
belli başlı majör konuların altını çizmek bundan sonra gelecek olan çalışmalara 
kaynaklık edecektir. Bu çalışma sosyal bilimler araştırmalarının özelliklerinden 
olan ampirik, teorik veya yöntemsel katkı unsurlarından “yöntemsel” karakteri 
ile öne çıkmaktadır. Bölge anlatılırken yöntem olarak belirli bir kuramsal çerçeve 
içerisinde sorunlar ve aktörler rasyonel davranış seçenekleri ve tehditlerin coğrafi 
ve zamansal boyutu, nispi ve mutlak zararı, gerçekleşme olasılığı ve tahribatı 
giderme kapasitesi gibi bölümler eşliğinde sunulmuştur. 

Çalışmanın ilk bölümünde anlatılan konuları belli bir çerçeveye oturtmak 
adına Güç Geçiş Teorisi’nin kullanımı ve tanımı ele alınmıştır. Yine çalışmaya 
konu olan bölgenin açıklanması için “güvenlik ikilemi” kavramı tartışılmıştır. 
Sonrasında coğrafyanın tarihsel arka planı sunulmuş ve ana bölümlere geçiş 
yapılmıştır. Sorunlar kısmında bölge problemleri kurulan ittifakların oluşturduğu 
tehditler, kritik coğrafya anlaşmazlıkları kapsamında boğazlar ve Tayvan 
meselesi, deniz yetki anlaşmazlıkları ve nükleer gücün kullanımı şeklinde dört 
dalda incelenmiştir. Bir sonraki bölümde Asya Pasifik’teki tüm aktörler ve 
bölgesel topluluklar isim olarak açıklanıp, bölgedeki Covid-19 etkisi ve ülkelerin 
askeri kapasiteleri tablo ve grafik halinde gösterilmiştir. Ancak araştırmanın 
ana amacı majör problemler doğrultusunda belli başlı aktörler üzerinden tehdit 
analizi yapmak olduğundan çalışma ASEAN, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), 

1  Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), Strateji 
ve Güvenlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, e-posta: yiilmazsevgii@gmail.
com, https://orcid.org/0000-0002-5193-8950.

2  Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), Strateji 
ve Güvenlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, e-posta: sumeyye.senerrr@
gmail.com,  https://orcid.org/0000-0001-8513-9228.
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Tayvan, Japonya ve Avustralya ekseninde 
sınırlandırılmıştır. Hindistan-Pakistan, Güney-Kuzey Kore gibi ülkeler ise ÇHC 
ve ABD ile ilişkiler kapsamında ittifakların oluşturduğu bloklar ve nükleer tehdidi 
içerisinde tartışılmıştır. Rusya Federasyonu (RF, Rusya) ise enerji ilişkileri ve 
ÇHC ile ittifak çerçevesinde diğer aktörler kısmında ele alınmıştır. Son olarak 
ortaya konulan veriler kapsamında şimdi ve gelecek için oluşturulması gereken 
rasyonel davranış seçenekleri açıklanmış ve sonuç kısmında çalışmanın bulguları 
değerlendirilmiştir.

Nitel araştırma yönteminin ağırlıklı olarak kullanıldığı çalışma çeşitli grafik 
ve tablolarla desteklenmiştir. Araştırma soruları tehdit analizi ile ele alınan 
sorunlar kapsamında şekillenmiş ve iç içe geçmiştir. İttifakların oluşturduğu 
blokların yarattığı tehditler bağlamında boğazların, nükleer gücün ve deniz yetki 
anlaşmazlıklarının ne derece etkili olduğu tartışılmış, yükselen gücün bölgedeki 
güvenlik ikilemine yansıması sorgulanmış ve ABD-ÇHC ekseninde güç geçiş 
teorisinin varlığı incelenmiştir. 

2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
1958 yılında Organski tarafından ortaya konulan Güç Geçiş Teorisi’ne göre 

uluslararası sistem hiyerarşik bir görünümdedir. Bu açıdan teori, realizmin 
uluslararası sistemin anarşik bir yapıda olduğu tanımlamasına karşı çıkmaktadır. 
Organski, World Politics adlı kitabında uluslararası hiyerarşik düzenin en üstte 
tek bir dominant gücün ve en altta birçok devletin bulunduğu bir güç piramidi 
üzerinden görselleştirilebileceğini öne sürmektedir.  Buna göre piramidin en 
üstünde bulunan en güçlü devlet, en altında bulunanlar ise en güçsüz devletlerdir. 
Nitekim piramidin en üst kısmında bulunan dominant gücü günümüz dünyasında 
ABD temsil etmektedir. ABD’nin hemen altında ise Çin, Rusya gibi büyük güçler 
bulunmaktadır. Organski’ye göre dominant güç mevcut egemen uluslararası 
düzeni kontrol etmektedir. Dominant güç ile onun uluslararası düzenin daha alt 
düzeydeki güçleri ile kurduğu ilişki türü bir düzenden diğerine ve alt gücün sahip 
olduğu güce göre değişmektedir. Örneğin ABD’nin Avrupa ülkeleri ile kurduğu 
ilişki, Rusya’nın Doğu Avrupa ülkeleriyle kurduğu ilişkiden farklıdır. Aynı 
şekilde ABD, Suudi Arabistan›la ilişkilerinde, İngiltere›yle olan ilişkilerinde 
olduğundan daha farklı bir yarar sağlar. Dolayısıyla egemen gücün daha alt 
güçler ile ilişkilerinden sağladığı yarar orantısızdır.3

3  A.F.K. Organski, World politics (New York: Alfred A. Knopfp, 1968), 364-365.
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 Şekil 2.1: Organski’nin Güç Geçiş Teorisi Piramidi4

Hiyerarşik uluslararası sistemde barışın sağlanması güç eşitsizliklerine bağlıdır 
ve piramidin tepesindeki dominant devlet, uluslararası düzenin kurucusudur. 
Statükodan memnun olmayan bir devlet, dominant güce ulaşacak kadar güç elde 
ettiğinde savaş olasılığı artmaktadır. Daha altlarda bulunan küçük memnuniyetsiz 
devletler ise birbirlerine eşit bir güce ulaştıklarında savaşa girebilirler.5

Güvenlik İkilemi kavramı, ilk kez John H. Herz’in Politik Realizm ve Politik 
İdealizm (1951) kitabında ele alınmıştır. Buna göre güvenlik ikilemi yaşayan 
bir toplumda bireyler veya toplumsal gruplar, diğer birey ve gruplar tarafından 
saldırıya maruz kalma, tahakküm altına alınma veya yok edilme gibi kaygılar 
taşımakta ve bu kaygılar doğrultusunda da kendilerini güvenceye ve korumaya 
almak için daha da güçlü olma çabası içerisine girmektedirler. Bireylerin ve 
toplumların, en kötü ihtimale karşı hazırlık yapma zorunluluğu hissetmeleri, 
iki tarafın da güvensizliğini artırır ve her iki taraf da daha güçlü olmak için 
mücadele ederler. Nitekim güvenlik ikilemi kavramı, iki devletin birbirlerine 
kati surette güvenmedikleri durumlarda en kötü senaryoların üretilmesinde 
sıklıkla kullanılmaktadır. Güvenlik ikilemi, söz konusu iki devletin karşılıklı 

4  Öner Akgül, “Güç Geçiş Teorisi ve Çoklu Hiyerarşi Modelini Yeniden Düşünmek: Dünya 
Güç Hiyerarşisindeki Değişimin Teorik Analizi,” MAKÜ İİBFD, C. 6, S. 3 (2019): 822.

5  Murat Güneylioğlu, “War, Status Quo, and Peace in the South Caucasus: A Power Transition 
Perspective,” Public Integrity C. 19, S. 4 (2017): 1.
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tehdit algılamaları sonucunda güvenliklerini artırma arayışlarına girmesini ifade 
etmektedir.6 

3. TARİHSEL ARKA PLAN
Coğrafi olarak Asya-Pasifik bölgesi; Doğu, Güney Doğu Asya ve Pasifik 

okyanusu arasında kalan bölgeyi kapsamaktadır. Asya Pasifik bölgesi, dünya 
ticaretindeki %37’lik payı ile ekonomik açıdan dikkat çekmekte ve giderek bir 
cazibe merkezi haline gelmektedir. Tarihsel olarak bakıldığında coğrafi keşifler 
döneminin yaşandığı 15.yüzyıl sonrasında Batı dünyasının Asya Pasifik’e 
yönelik ilgisi artmaya başlamıştır. Dönemin önde gelen büyük güçleri bölge 
üzerinde hakimiyet kurma mücadelesine girmiş ve sömürgecilik yarışı Pasifik 
Okyanusu’nda hız kazanmıştır. Bu durum bölgenin ekonomik değerini ve 
kapasitesini ortaya çıkarmış ve bölgenin siyasi açıdan da şekillenmesine yol 
açmıştır.7

19. Yüzyılda Doğu Asya’daki bölge hakimiyetinde bir kırılma yaşanmış; 
Çin’in binlerce yıllık dominantlığının ardından bölgede Batı dünyası hakim güç 
haline gelmiştir. Bu dönemde gelişmiş askeri teknolojisinin sağladığı avantaj 
ile Britanya bölgedeki nüfuzunu artmış ve eşitsiz anlaşmalar çerçevesinde 
Doğu Asya, Batı dünyasına açık hale getirilmeye başlanmıştır. 19. yüzyılın 
son çeyreğinde ise Japonya ve ABD bölgede yükselen güçler haline gelmiştir. 
İlerleyen dönemlerde de yaşanan uluslararası gelişmelere paralel olarak dönem 
dönem çeşitli yabancı güçler bölge üzerindeki etkinliklerini artırmış ve bölge 
ülkelerinde farklı siyasi ve ekonomik yapılar ortaya çıkmıştır.8

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ise bölge ülkeleri bağımsızlıklarını elde 
etmeye başlamış ve Soğuk Savaş’ın iki kutuplu yapısı, dünyanın diğer bölgelerinde 
olduğu gibi Asya Pasifik bölgesinde de etkisini hissettirmiştir. Nitekim Soğuk 
Savaş, bölge üzerinde “sıcak” bir şekilde yaşanmış; 1950’de Kore’de ve sonraki 
yıllarda yaşanan Vietnam’da silahlı çatışmalar yaşanmıştır. Diğer taraftan ise 
bölge ülkelerinde sömürgecilik karşıtı hareketler ile özdeşleşen komünist gruplar 

6  John H. Herz, Political Realism and Political Idealism: A Study in Theories and Realities 
(Chicago: University of Chicago Press, 1951), 157 aktaran Mitat Çelikpala, “Güvenlik İkilemi”, 
Güvenlik Yazıları Serisi, No. 48 (Kasım 2019): 1.

7  Eyüp Akpınar, “ABD’nin Soğuk Savaş Döneminde Çin, Japonya, Güney Kore ve Kuzey 
Kore ile İlişkileri Bağlamında Asya-Pasifik Dengeleme Stratejisi”, Gaziantep University Journal 
Of Socıal Sciences, 19(4) (2020): 1628.

8  Warren I. Cohen, “The Foreign Impact on East Asia”, Historical Pespectives on Contemporary 
East Asia, ed. Merle Goldman and Andrew Gordon, (Cambridge: Harvard University Press, 2000), 
1-22.
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ve Batı destekli komünist olmayan gruplar arasındaki mücadeleler sonucunda 
iç savaşlar yaşanmıştır.9 Bu çerçevede Soğuk Savaş döneminde ABD, bölgesel 
savaşlar üzerinden bölgedeki hakimiyetini artırmaya çalışmış ve askeri gücünü 
konuşlandırmıştır. Buna göre ABD, bölgedeki müttefiklerine askeri yardımda 
bulunarak zamanla bölgedeki ekonomik oluşumu etkilemeye başlamıştır.10 
Nitekim Soğuk Savaş sürecinde olduğu gibi günümüz küresel sisteminde de 
uluslararası aktörlerin Asya-Pasifik bölgesi üzerindeki mücadeleleri devam 
etmektedir.

3.1. Sorunlar

2016’da Münih Güvenlik Konferansı’nda dünyanın en tehlikeli on çatışma 
bölgesi belirlenmiştir. Bu bölgelerden ikisi Asya Pasifik bölgesinde bulunan 
Güney Çin Denizi ve Kuzey Kore’dir. Asya Pasifik bölgesinde güvenlik 
tehdit oluşturan sorunların başında Güney Çin Denizi, Tayvan sorunu, Kore 
yarımadasındaki bölünmüşlük ve Spratly Adaları sorunu gelmektedir. Diğer 
yandan ABD’nin bölge üzerinde geleneksel müttefikleri ve Hindistan gibi 
ülkelerle yakın ilişkiler geliştirmesi; bu çerçevede askeri varlığını artırarak ve 
Hint Pasifik söylemini yaygınlaştırarak Çin’i adeta çevrelemesi de bölgedeki 
gerilimi tırmandırmaktadır.11

9  Chua Beng Huat, “Southeast Asia in Postcolonial Studies: An Introduction,” Postcolonial 
Studies 11, no. 3 (2008): 232.one of the most colonized regions in the world, is conspicuously 
absent in the expanding archive of Postcolonial Studies. This is partly due to the negligence of 
the many practicing Postcolonial Studies practitioners, including editors of anthologies. It is, 
however, more significantly a consequence of the preoccupation of Southeast Asian scholars who 
were otherwise occupied with the more imminent issues that face the Southeast Asian nations 
that have been caught up with the Cold War and the post independence economic developments. 
This introduction provides a summary of the seven essays that raise substantive and conceptual 
issues that bear comparison with postcolonial analyses with the rest of the postcolonial 
world.”,”author”:[{“dropping-particle”:””,”family”:”Beng Huat”,”given”:”Chua”,”non-
dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””}],”container-title”:”Postcolonial 
Studies”,”id”:”ITEM-1”,”issue”:”3”,”issued”:{“date-parts”:[[“2008”]]},”page”:”231-
240”,”title”:”Southeast Asia in Postcolonial Studies: an introduction”,”type”:”article-journal”,”vo
lume”:”11”},”uris”:[“http://www.mendeley.com/documents/?uuid=1e8ae452-a3fc-4ea5-bdfa-9f10
f2e8d77a”]}],”mendeley”:{“formattedCitation”:”Chua Beng Huat, “Southeast Asia in Postcolonial 
Studies: An Introduction,” <i>Postcolonial Studies</i> 11, no. 3 (2008

10  L.J. Won, “America in Asia at the turn of the century”, K. Ryosei (Ed). Challenges for 
China-Japan-U.S. cooperation (Tokyo: Japan Center for International Exchange), 29-30. Aktaran 
Eyüp Akpınar, a.g.m., 1628.

11  Sami Yıldırım, “Trump İktidarı, Kuşak-Yol Projesi Ve Şiö Genişlemesi Sonrası Asya-
Pasifik’te Değişen Güvenlik İklimi”, Yeni Güvenlik Ekosistemi Ve Çok Taraflı Bedeli (İstanbul: 
TASAM Yayınları, Kasım 2018), 203-205.



268

GÜVENLİK TEORİLERİ VE

BÖLGESEL TEHDİT ANALİZİ

Güneydoğu Asya’da öne çıkan en tartışmalı güvenlik konusu Güney Çin 
Denizi’nde yaşanan anlaşmazlıklardır. Başta Çin ve Tayvan olmak üzere 
Vietnam, Malezya ve Filipinler gibi bölge ülkeleri söz konusu denizlerde çeşitli 
hak iddialarında bulunmaktadır.12 Nitekim Güney Çin Denizi’ndeki egemenlik 
sorunu, sadece bölge üzerindeki ülkeler olan Çin ve ASEAN üylelerini değil; 
aynı zamanda ABD ve müttefiklerini de içermektedir, zira bu ülkelerin de 
gemileri söz konusu sulardan geçmektedir. Çin en hırslı iddiaya sahip olarak, 
Güney Çin Denizi’nin neredeyse tamamına yönelik bir egemenlik iddiasında 
bulunmaktadır.13 

Çin, Güney Çin Denizi’nin yüzde 90’lık bölümü üzerinde hak iddia etmekte 
ve bu durum bölgedeki diğer ülkeler tarafından itirazla karşılanmaktadır. Çin’in 
bölgeye yönelik başat hedefi, çevresindeki denizlerdeki ulaşım hatlarını denetim 
altına almak ve bu şekilde bölge üzerinde kontrol sağlamaktır. Aynı zamanda 
ABD’nin bölgedeki denizlerden dışlanması da bu hedefin bir parçasıdır.14 ABD 
ise söz konusu sorunun çözümü açısından bölgesel güvenlik organizasyonlarını 
öne çıkarmakta ve bölgedeki sınır ihtilaflarının uluslararası hukuk çerçevesinde 
uzlaştırılması gerektiğini savunmaktadır. Buna göre Güney Çin Denizi’ndeki 
sınırların 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre belirlenmesi 
gerekmektedir. Böylece BMDHS’nin uygulanması Çin’in iddialarını hükümsüz 
kılacaktır.15 

Güney Çin Denizi’ndeki adalar, enerji kaynakları açısından zengin olmanın 
yanı sıra askeri üs kurma açısından olanak sağladıkları için jeostratejik açıdan 
oldukça değerli durumdadırlar. Bu noktada ABD’nin Guam adasındaki ve diğer 
müttefikleri üzerindeki askeri varlığı, Çin’in çıkarları açısından kısıtlama ve 
tehdit olarak algılanmaktadır.16

Çin bölgeye yönelik politikalarında en çok göze çarpan Anti Access- 
Area Denial stratejisidir. Çin’in giriş önleme (A2AD) kapasitesini artırma 
isteği, ABD’yi bölgeden dışlamaya yöneliktir ve bu strateji ABD tarafından 

12  Joseph Chinyong Liow, “The South China Sea Disputes: Some Blindspots and 
Misperceptions,” International Relations and Asia’s Southern Tier, ed. G. Rozman ve J.C. Liow 
(Singapur: Palgrave Macmillan, 2018), 159-160.

13  Sheldon W. Simon, “Conflict and Diplomacy in the South China Sea”, The Asia Pacific 
Century Challenges and Opportunities, (Ed.) Adam Lowther (Alabama: Air Force Research 
Institude, 2013),189.

14  Sami Yıldırım, a.g.m., 203-206.
15  Sheldon W. Simon, ibid., 196.
16  Iulia Monica Oehler-Şincai, “United States’ ‘Pivot’ Towards Asia-Pacific: Rationale, Goals 

and Implications For The Relationship With China”, Knowledge Horizons – Economics, 8, no. 1 
(2014): 29.
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bölgedeki askeri varlığına bir tehdit olarak algılanmaktadır.17 Çin’in A2AD 
stratejisi; balistik füze kapasitesinin artırılması, donanma ve hava kuvvetlerinin 
modernizasyonu şeklinde üç koldan gelişmekte ve ABD’yi Asya Pasifik’teki 
varlığını sürdürebilmesi için daha fazla harcama yapmaya itmektedir.18  Nitekim 
Asya Pasifik bölgesinde Çin ve ABD ile müttefikleri arasında gerilimi artıran 
ve bölgenin güvenliğini tehdit eden çeşitli krizler yaşanmıştır.19 Örneğin Ekim 
2015’te ABD’ye ait savaş gemisi USS Lassen, Spratly Adaları yakınında Çin’in 
inşa ettiği bir yapay adacığın yakınına gelmesi iki ülke arasında bir gerilim 
yaşanmasına neden olmuştur.20

Sonuç olarak bölge üzerinde genel olarak adalar sorunu mevcuttur ve tarafların 
kendi münhasır ekonomik bölgelerine yönelik iddialarından kaynaklanmaktadır. 
Spratly Adaları uyuşmazlığı gibi sorunlar diplomatik yollar ile çözülememekte 
ve çatışmaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu uyuşmazlıkta Çin, 
denizlerinde petrol ve gaz yataklarının olduğu tahmin edilen adaları kendi 
enerji güvenliği açısından vazgeçilmez olarak görmektedir. Bilindiği gibi 
Çin’in endüstriyelleşmesi ve ekonomik büyümesi ile 2000’li yıllarda enerjiye 
olan bağımlılığı önemli ölçüde artmış ve bu nedenle kaynaklarını çeşitlendirme 
ihtiyacı duymuştur. Bu noktada söz konusu adaların Çin açısından önemi 
artmaktadır. Bu sebepledir ki Çin, çevresindeki denizlerde orantısız bir askeri 
büyüme sergilemektedir.21

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Kore yarımadası ABD ve SSCB arasındaki 
güç mücadelesinin sonucu olarak ikiye bölünmüş; 38. Paralelin kuzeyinde 
kalan bölge SSCB’nin, güneyinde kalan bölge ise ABD’nin kontrolü altına 
girmiştir.22 Bu tarihten itibaren Kuzey Kore, SSCB’nin ve Çin’in teknolojik ve 
ekonomik yardımlarıyla beraber nükleer programını geliştirmeye başlamış ve 
nihayetinde nükleer silahları elde etmiştir. Mevcut komünist rejimiyle Kuzey 
Kore’nin sahip olduğu nükleer kapasite başta Güney Kore ve Japonya olmak 

17  Matteo Dian, “The Pivot to Asia, Air-Sea Battle and Contested Commons in the Asia Pacific 
Region,” The Pacific Review 28, no. 2 (2015): 240.

18  Vişne Korkmaz, “Amerikan Mihveri ve Çin’in A2AD Stratejisi Çerçevesinde Doğu Asya 
Güvenliği”, Bilgesam Analiz Doğu Asya ve Pasifik Dergisi, no. 1271 (2015): 6.

19  Rosemary Foot, “Constraints on Conflict in the Asia-Pacific: Balancing ‘the War Ledger,’” 
Political Science 66, no. 2 (2014): 122.

20  Vişne Korkmaz, a.g.m., 1.
21  Ayla Yiğitel, “Spratly Adaları Uyuşmazlığı’nın Çözümüne Yönelik Örnek Bir Model: Timor 

Gap Antlaşması”, Asya’da Güvenlik Sorunları ve Yansımaları. ed. R. Kutay Karaca (İstanbul: 
BİLGESAM Yayınları, 2013), 157-158.

22  Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi, Cilt 1-2 (İstanbul: Alkım Yayınevi, 2005), 232.
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üzere bölgedeki ABD müttefikleri açısından bir tehdit algısı oluşturmaktadır.23 
Bu noktada ABD’nin Asya Pasifik bölgesindeki askeri üsleri ağırlıklı olarak 
Kuzeydoğu Asya’da yoğunlaşmıştır. Zira Soğuk Savaş döneminden kalma 
müttefikleri Japonya ve Güney Kore, sahip oldukları kritik coğrafi konumları ile 
bu bölgede yer almaktadırlar.24 Nitekim şu hususu da belirtmek gerekir ki, Kuzey 
Kore’nin nükleer kapasitesi ve bölgede gerçekleştirdiği füze denemeleri, sadece 
Asya Pasifik bölgesindeki ülkeler açısından değil; uluslararası sistemin tüm üye 
devletleri açısından bir tehdit teşkil etmektedir.

Soğuk Savaş sonrası Amerikan başkanlarının Çin politikalarına bakıldığında 
ilk olarak Bill Clinton’ın, serbest ticarete daha uyumlu ve görece daha 
demokratik bir ülke olması adına Çin’i Dünya Ticaret Örgütü’nün aktörü haline 
getirmesi önemlidir ancak küresel ticareti kendi büyümesi için kullanan Çin, 
Komünist Parti yönetiminden vazgeçmemiştir. George Bush da benzer şekilde 
bu yükselişi sınırlandırmayı amaçlasa da başarılı olamamıştır. Barack Obama 
ise 17 Kasım 2011 tarihinde Avustralya Parlamentosu’nda Asya Pasifik’i “pivot 
bölge” ilan ederek bölge müttefikleri ile iş birliklerinin artacağını duyurmuştur.25 
Obama yönetiminde Çin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olmuş ve 
ihracatta Almanya’yı geçmeyi başarmıştır. Trump Asya Pasifik’e yönelik olarak 
müttefiklere yapılan harcamaların azaltılması talebinde bulunmuş olsa dahi askeri 
harcamalar bu dönemde de devam etmiştir. Ayrıca Donald Trump ABD ve Çin 
arasındaki ticaret açığını da kapatamamıştır. 

Hegemonik gücünü sürdürme yolunda olan ABD’nin, Çin’i engelleyemese 
dahi bu yükseliş sürecini ötelemek adına siyasa üretmekte olduğu söylenmiştir. 
Bu kapsamda bölge ülkelerinden Tayvan, Güney Kore ve Filipinlerle bir iç 
kuşak; Avustralya, Guam Adası ve Japonya ile bir dış kuşak oluşturarak Çin’i 
çevrelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca “Hint Pasifik’teki” müttefiki ve aynı 
zamanda bir nükleer güç olan Hindistan ile de Çin’in Güney Afrika, Pakistan ve 
Ortadoğu ithalat/ihracat hatlarını kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. 

23  Vişne Korkmaz, a.g.m., 2.
24  Michael Green, Kathleen Hicks, Mark Cancian, “AsiaPacific Rebalance 2025: Capabilities, 

Presence, and Partnership” (Washington D.C.: Center for Strategic & International Studies, 2016): 
32.

25  The White House, “Remarks By President Obama to the Australian Parliament”, (Kasım 
2011), https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-
obama-australian-parliament.
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Şekil 3.1: ABD’nin Çin’i Çevrelemesi

ABD’nin bu müttefiklik çabalarının başarısız olduğu söylenemez ancak öte 
yandan başta Singapur, Tayland, Endonezya, Filipinler, Malezya olmak üzere 
ASEAN ülkeleri26, Japonya, Avustralya ve Güney Kore’nin Çin ile olan ekonomik 
bağlantıları bu ülkeleri kesin bir taraf seçmesinin mümkün olmadığını kanıtlar 
niteliktedir. Bu bağlamda uzun vadede derin bir kırılma süreci yaşanmadığı 
müddetçe hiçbir aktör veya güç Asya Pasifik devletlerini bir taraf belirlemek 
durumunda bırakamaz. Çin’in üst düzey silah teknolojisi ile dünyanın en büyük 
ordusuna sahip olması ve yine bir nükleer güç olan Rusya ile iş birliklerinin 
devam etmesi de onun bölgedeki etkisi ve baskısını artırabilmektedir.27

26  “Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)”, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 
https://www.mfa.gov.tr/guneydogu-asya-ulkeleri-birligi.tr.mfa.

27  Turan, İshak, Keskin, Yusuf Bahadır, “Pasifik’te Küresel Rekabet: Çin’in Yükselmesi ve 
ABD’nin Çin’i Dengeleme Politikası”, https://www.researchgate.net/publication/340539669 _
Tarihten_Izler_PASIFIK’TE_KURESEL_REKABET_CIN’IN_YUKSELMESI_VE_ABD’NIN_
CIN’I_DENGELEME_POLITIKASI s. 493.



272

GÜVENLİK TEORİLERİ VE

BÖLGESEL TEHDİT ANALİZİ

Savunma imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda askeri tesisleri, uçak gemileri, 
büyük savunma bütçesi ile ABD’nin aslında Çin ile karşılaştırıldığında tartışmaya 
kapalı bir şekilde ondan üstün olduğu söylenebilir. Çin her ne kadar ticari gücünün 
artmasıyla beraber kendi savunma sistemlerini ve ordusunu güçlendirse de hala 
ciddi anlamda ABD’nin gerisindedir. SIPRI (Stockholm International Peace 
Research Institute) verilerine göre 2020 yılında en çok askeri harcama yapan 15 
ülke arasından ABD %39 ile birinci sırada yer alırken Çin ikinci sırada bulunsa 
dahi oranı %13 olmuştur. 

Şekil 3.2: 2020’de En Çok Harcama Yapan 15 Ülkenin Askeri Harcama Oranları28

ABD bu askeri üstünlüğünü siyasi ve ticari ortaklıklarla daha etkin şekilde 
kullanmayı hedeflemektedir. Filipinler ve Japonya’da yer alan donanmaları 
ve Guam Adası’ndaki varlığı ile denizde de Çin’e karşı bir denge sağlamaya 
çalışmaktadır. Caydırıcı bir güç olarak ABD için 1995 yılı Tayvan Boğazı 
krizindeki Yedinci Filo’nun etkinliği örnek olarak verilebilir. Böylece Çin’in 
olası işgal durumuna karşı bir güç unsuru olarak belirtmektedir. ABD savunma 

28 Stockholm Internatıonal Peace Research Instıtute (SIPRI), “Military Expenditure”, https://
www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-and-military-expenditure/military-
expenditure.
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harcamalarını azaltma yoluna gitse29 de eski Savunma Bakanı Chuck Hagel 
bunun Asya Pasifik’te bir güç azaltma stratejisi izleneceği anlamına gelmediğini 
hatta buradaki askeri güç kapasitesini artıracaklarını söylemiştir. Böylece 
müttefiklerine de güven vermiştir.30 Buradaki müttefiklerin askeri güç kapasiteleri 
de ABD için olumlu bir çarpan etkisi yaratmaktadır. Bölgedeki bazı askeri 
harcamalara bakıldığında 2020 yılı verilerine göre Hindistan 72.9, Japonya 49.1, 
Güney Kore 45.7, Avustralya 27.5, Tayvan 12.2 ve Filipinler 3.7 milyar dolarlık 
yatırım yapmışlardır.

Şekil 3.3: Asya Ve Okyanusya’da Askeri Harcama Yapan İlk 15 Ülke, 2020.31

29 Stockholm Internatıonal Peace Research Instıtute (SIPRI), Annual Review 2016, s.2. 
30 Adamson, Timothy, Brown Michael, Sutter, Robert, “Rebooting the US Rebalance to Asia”, 

Sigur Center for Asian Studies, George Washington University, 2014, s.2. 
31 Stockholm Internatıonal Peace Research Instıtute (SIPRI), “Military Expenditure”, https://

www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-and-military-expenditure/military-
expenditure.
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Her ne kadar Çin’in harcama oranı 252 milyar dolar ile bu ülkeleri ciddi 
anlamda geride bıraksa da tamamen rahat hareket etmesini engellemektedir. 

ABD, 2017 yılında Kuzey Kore’nin nükleer denemesini sebep göstererek 
Güney Kore’ye THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, Bölge Yüksek 
İrtifa Hava Savunması) füze sistemini kurmuştur bu durum Çin için ciddi bir 
caydırıcı unsurdur.32 Bölge ülkelerinin Çin’den ötürü duydukları kaygı ile ABD 
yoluyla bir denge stratejisi gütmesine örnek olarak Yoshihide Suga’dan önceki 
Başbakan Shinzō Abe’nin politikası verilebilir. Abe, Çin’in savaş zamanının 
yayılmacı Almanya’sına benzeterek Japonya’yı o dönemde saldırıya uğrayan 
İngiltere olarak görmekteydi.33 Bu doğrultuda 2005 senesinde Japonya, Çin’e 
karşı Doğu Çin Denizi’nde Tayvan’ın güvenliği adına bir askeri antlaşma 
imzalamıştır.34 Abe’nin göreve geldiği yıl Hindistan, Avustralya, Japonya ve 
ABD’nin Hawaii jeopolitiğini birleştiren “güvenlik elması” tarzı canlandırılmıştır. 
Artı olarak 2016’da bu aktörlerin görevlileri Tokyo’da toplanarak ortak strateji 
meselelerini görüşmüşlerdir. Burada ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Harry 
Harris “güçlü devletlerin küçük olanları tehdit etmelerine ve zor kullanmalarına 
karşı alınacak en iyi önlemin deniz kuvvetleri arasında iş birliği olduğuna” 
vurgu yapmıştır.35 Bölgede ABD’nin Çin’e karşı oluşturduğu ve Asya’da yeni bir 
NATO’yu öngören QUAD oluşumu da dikkat çekicidir. QUAD dörtlüsü(ABD, 
Japonya, Avustralya ve Hindistan) bölgede askeri tatbikatlar icra ederek güçlerini 
ortaya koymaktadırlar. Öte yandan 2006 ve 2007 yıllarında bölge müttefikleri ve 
NATO güvenlik antlaşmaları imzalamışlardır.36 Hindistan ile yapılan antlaşma 
da bunlardan biridir, ABD bölgede Çin’e karşı Hindistan’ı dengeleyici güç olarak 
yükseltmekte ve desteklemektedir. Obama döneminde güdülen pivot politikası 
bağlamında ABD, 22 yıldır kapalı durumda olan ve Filipinler’de bulunan askeri 
deniz üssünü tekrardan açmıştır.37 Vietnam ile hemen hemen her yıl askeri tatbikat 
düzenleyen ABD, bu ülke ile de ittifaklarını sıkı tutmaya çalışmaktadır.38

32  Turan, İshak, Keskin, Yusuf Bahadır, a.g.m., 499.
33  Peköz, Mustafa, “Küresel Güçlerin Çatışma Merkezi Asya ve Yükselen Çin”, (İstanbul, Pales 

Yayıncılık, 2014): 104. 
34  Arrighi, Giovanni, “Adam Smith Pekin’de”, (çev. İbrahim Yıldız), (İstanbul: Yordam Kitap 

Basın ve Yayın, 2007): 78. 
35  Sami Yıldırım, Uluslararası İlişkilerde Asya, Kuşak Yol’un Jeo-Ekonomisi ve Güvenliği, 

(Ankara: Nobel Yayınları, 2018): 134.
36  Twining, Daniel, “America’s Grand Design in Asia”, The CSIS Center for Strategic and 

Internatıonal Studies, The Washington Quarterly: The George Washington University, 30(3), 2007, 
s.88. 

37  Adamson, Timothy, Brown Michael, Sutter, Robert, a.g.e., 2.
38  Turan, İshak, Keskin, Yusuf Bahadır, a.g.m., 500. 
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Dünyanın en büyük ihracat aktörü olan Çin için Malakka Boğazı, Hint 
Okyanusu’yla beraber Hürmüz Boğazı ve Doğu Afrika’ya ulaşımında önemli 
olan Güney Çin Denizi noktaları vazgeçilmez önemdedir. Buna karşılık Çin’in 
faaliyetlerine yönelik olarak ABD liderliğinde Trans Pasifik Ortaklığı Antlaşması 
(TPP) imzalanmış olup Avustralya bu yolla Fransa’dan 12 adet denizaltı satın 
almıştır. Öte yandan ASEAN’ın askeri tatbikatları ve ABD’nin tartışmalı 
adalar ekseninde gözlem ve navigasyon çalışmaları gerginlikleri daha da 
tırmandırmaktadır.39

Son yaşanan gelişmelere bakılacak olursa 24.01.2021’de USS Theodore 
Roosevelt uçak gemisi grubunun ABD’nin en geniş donanma grubu olan 7.filoyla 
“denizlerin özgürlüğü” bağlamında, Güney Çin Denizi’ne girmesiyle 25 Ocak’ta 
Çin Tayvan Boğazı’na stratejik bombardıman uçaklarıyla beraber bir düzineden 
fazla askeri uçak göndereceğini deklare etmiştir. Çin Ordusu Komutanlığı 
Sözcüsü, USS John McCain destroyerinin Tayvan Boğazı’ndan geçişiyle 
duruma müdahil olduğunu ve bu şekilde manipülasyon yaptığını savunmuştur. 
Bu açıklamalar ABD Başkanı Joe Biden adına Pekin ve Washington geriliminin 
başladığı şeklinde de yorumlanmıştır. 09.02.2021’de ise Rusya’nın İran 
Büyükelçisi, Çin, İran ve Rus deniz kuvvetleriyle birlikte Hint Okyanusu’nda 
ortak tatbikat yapılacağını açıklamıştır. Öte yandan Japonya yine aynı tarihte Çin 
gemilerinin Ogasawara Adalarının karasularında faaliyette bulunmasından ötürü 
güvenlik önlemlerini genişletmiş ve 180 tonluk karakol gemisi olan Mikazuki’yi 
adanın etrafına konuşlandıracağını duyurmuştur.40 İngiltere’nin en büyük uçak 
gemisi HMS Queen Elizabeth’i ABD ve Japonya ile Çin’ karşı askeri tatbikatlara 
katılmak için göndermesi bölgeyi uluslararası aktörlerin yer aldığı bir alan haline 
getirmiştir. 

Tüm bunlar, karşılıklı ilişkiler anlamında ABD’nin ticaret açığının fazlalığı, 
bölge ülkelerinin ekonomik anlamda Çin’e bağımlı olması ve Çin’in ABD ile 
sıcak savaşa girecek savunma gücünün olgunlaşmaması durumunu ortaya 
koymakta ve olası bir çatışma halinin kısa vadede yaşanmayacağının kanıtlarını 
sunmaktadır. Yine de Çin’in bölgede yükselen bir güç haline gelmesi zamanla 
onun “barışçıl yükselmesi”nin değişebileceği ve buradaki ülkeleri güvenlik 
anlamında tehdit edebileceği durumu da görmezden gelinemez zira bu durum 
Asya Pasifik’in diğer aktörleri için bir tehdit oluşturacak ve onlar da silahlanma 
yoluna gidebileceklerdir böylece bir güvenlik ikilemi durumu oluşabilir. Yaşanan 
son durumlar ise bölgede istikrarsızlığı artırma bağlamında donanmaların öncü 

39  Figen Aydın, “Çin, Gwadar Limanı ve Hindistan’ın Tehdit Algısı”, (2020) https://www.tasav.
org/index.php/cin-gwadar-limani-ve-hindistan-in-tehdit-algisi.html.

40  http://www.parssplus.net. 
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aktör olabileceği bir gambot (gun boat) diplomasisi örneğinin oluşumuyla 
silahlanmanın artabileceği yorumlarını da beraberinde getirmektedir. 

3.2. Aktörler

Asya Pasifik’te yer alan aktörlere bakıldığında ASEAN, APEC, ŞİÖ gibi 
toplulukların yanında Avustralya, Bangladeş, Butan, Britanya Hint Okyanusu 
Toprakları(İngiltere), Brunei, Kamboçya, Çin, Doğu Timor, Fiji, Hong Kong, 
Hindistan, Endonezya, Japonya, Kiribati, Laos, Makao, Malezya, Maldivler, 
Moğolistan, Myanmar, Nepal, Yeni Zelanda, Kozey Kore, Pakistan, Palau, Papua 
Yeni Gine, Filipinler, Samoa, Singapur, Solomun Adaları, Güney Kore, Sri 
Lanka, Tayvan, Tayland, Mikronezya Federal Devletleri, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, 
Vietnam ve ABD (Hawaii, Guam…)41 gibi devletler ve yönetimler bulunmaktadır. 
Ancak bunlardan detaylı olarak yalnızca Çin, Tayvan, Avustralya, Japonya 
ve ASEAN ülkeleri detaylı olarak incelenecektir zira çalışma genel olarak bu 
aktörlerin faaliyetlerinin bölgenin tamamına etkisi anlamında şekillenmektedir. 

Bölgede yer alan toplulukların temel olarak açıklanması da coğrafyada yer 
alan iş birliklerinin görünür olması bakımından önemlidir. Asia Pasific Economic 
Cooperation (APEC) bir iş birliği platformu olarak kurulmuş, G-20 düşüncesinin 
de temelleri atılmıştır. Örgütün idealleri güzel olmasına rağmen yayınladığı 
bildiriler haricinde çok bir şey yapamamıştır ancak normalde bir araya gelmesi 
olası olmayan ülke liderlerinin bir araya gelip yüz yüze konuşabilmeleri 
bakımından yaptığı toplantılar oldukça elzemdir. 

2001 yılında kurulan Şangay İş Birliği Örgütü(ŞİÖ) ise 1996’da Şangay 
Beşlisi (Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan) olarak meydana çıkmış 
olup bölgede terörizm, bölücülük ve aşırıcılıkla mücadeleyi amaç edinmiştir. 
En ciddi genişlemesini 2017 yılında yaşayan örgüt Pakistan ve Hindistan’ı da 
bünyesine almasıyla beraber güvenlik açısından önemli gelişmelerin yaşanacağı 
bir düzlem halini almıştır.

Belirlenen aktörleri ele almadan önce bölgeye etki eden bazı devletlerin güç 
kapasitelerinin tablo şeklinde verilmesi bütüncül yaklaşım anlamında önem arz 
etmektedir.

41  Sarıkaya, Mustafa, Asya Pasifik Neresi? Asya Pasifik Ülkeleri Hangileridir?, https://turkau.
com/asya-pasifik-bolgesi/. 
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Tablo 3.1: Asya Pasifik’teki Belli Başlı Ülkelerin Askeri Kapasiteleri42

Asya Pasifik ülkelerini son yıllarda etkileyen en önemli olaylardan biri de hiç 
şüphesiz Çin kaynaklı yaşanan Covid-19 salgın sürecidir. Bu salgın tüm dünyada 
olduğu gibi bu bölgede de sarsıntı yaratmıştır. Salgının ekonomi üzerindeki 
sonuçlarının İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemle eşdeğer derecede kötü 
olduğu bilinmektedir.

Şekil 3.4: Dünya Belirsizlik Endeksi43

42 Turan, İshak, Keskin, Yusuf Bahadır, a.g.m., 499.
43 Öngü, Sadık, “Covid-19 Sonrası Asya Pasifik: Yeniden Dönüş”, https://www.academia.

edu/44317985/Covid_19_Sonrası_Asya_Pasifik_Yeniden_Dönüş. 
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Şekil 3.5: Bazı Asya Pasifik Ülkelerinin Onaylanmış Vaka Sayıları44

Bu süreçte Asya ülkelerinin Hindistan, Endonezya ve Filipinler haricinde 
salgını karantina uygulamaları, geniş çaplı testler ve maddi yardımlarla 
birlikte iyi idare ettikleri de görülmektedir. Bu nedenle hızı azalsa dahi Çin’in 
yükselişiyle beraber bölgenin bu sayede kalkınma sürecinin devam edebileceği 
öngörülmektedir.

3.2.1. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Soğuk Savaş sonrası süreçte ABD 11 Eylül saldırılarının ardından dikkatini 
Orta Doğu’ya yöneltmiştir. Barack Obama döneminde ise ABD’nin ilgi alanı 
tekrar Asya Pasifik bölgesine kaymaya başlamıştır.45 Obama, bir yandan ABD’nin 
ekonomik darboğaz yaşadığı, diğer yandan dünyada ABD imajının Afganistan 
ve Irak’taki savaşlar nedeniyle olumsuz algılandığı bir dönemde ABD Başkanı 
olarak seçilmiştir. Bu noktada 2009 yılında iktidara gelen Obama’nın ilgilenmesi 
gereken başlıca konular ABD’nin gerileyen hegemonyası ve Çin’in süper güç 
olarak yükselişi olmuştur.46

ABD’nin 2010 tarihli ulusal güvenlik strateji belgesine bakıldığında; 2006 
tarihli Bush yönetiminin ulusal güvenlik belgesine kıyasla terör konusunun 
merkezi bir konumda olmadığı gözükmektedir. Zira 2010’daki belgede ulusal 

44  Öngü, Sadık, “Covid-19 Sonrası Asya Pasifik: Yeniden Dönüş”, https://www.academia.
edu/44317985/Covid_19_Sonrası_Asya_Pasifik_Yeniden_Dönüş.

45  Serkan Dere ve Sadık Öncü, “Stratejik Kalıcılık: Asya-Pasifik Ekseninde ABD’nin Menbiç 
Politikası”, Econder International Academic Journal, 2(2) (2018): 351.

46  K. Buğra Kanat, “Obama’nın İkinci Döneminde Amerikan Dış Politikası”, SETA Analiz, 
S.23 (2014): 7.
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güvenliği tehdit eden unsurlar uluslararası sistemdeki güç değişiminden hareketle 
ele alınmıştır. Dolayısıyla Obama döneminde ABD’nin başat endişesi uluslararası 
düzende ABD’nin aleyhine bir değişimin yaşanabilmesi olmuştur.47 Bu noktada 
Obama yönetimi söz konusu dönemde ekonomik bir yükseliş gösteren ve 
küresel bir güç olma yolunda ilerleyen Çin’e karşı stratejik bir yapılanmaya 
yönelme ihtiyacı hissetmiştir. Çin’in bu dönemde bir yandan askeri anlamda 
bir modernizasyon içerisine girmesi, diğer yandan ekonomik açıdan büyük 
bir ilerleme kaydetmesi ABD’yi Çin’e karşı dengeleme politikası geliştirmeye 
yönlendiren iki unsur olmuştur.48 Obama’nın Asya Pasifik bölgesine yönelik 
yeniden dengeleme politikası, bölgenin güvenliğinin sağlanması ve refahın 
korunması için bölgedeki müttefikler ile beraber hareket edilmesini ve bu noktada 
işbirliği geliştirilmesini öngörmektedir.49 

ABD’nin Asya Pasifik bölgesine yönelik dış politikasında Çin bir tehdit olarak 
algılanmaktadır. Söz konusu algı, sadece Başkan düzeyinde değil aynı zamanda 
ABD’nin Kongresi tarafından da geçerli bir tehdit algılamasıdır. Bu açıdan 
Kongre ve Başkan, 2008’den itibaren askeri harcamalarını hızla artıran Çin’e 
karşı dış politikada ortak bir tutum sergilemektedir. Başkan ve Kongre arasındaki 
ortak tutum, ABD’nin çevreleme politikasının Çin’e karşı uygulanmasına olanak 
sağlamaktadır.50 Nitekim 2011’den itibaren ABD hükümeti yeniden dengeleme 
yolunda adımlar atmış ve bu adımlar Kongre’nin desteği ile gerçekleştirilmiştir.51 

ABD 2010’dan itibaren Asya Pasifik’teki güvenlik algılamalarına karşı Mihver 
stratejisini geliştirmiştir. Bu strateji diplomatik, ekonomik ve askeri olmak 
üzere üç yoldan geliştirilmiştir. Diplomatik ve ekonomik olarak ABD bölgedeki 
başlıca müttefikleri Japonya, Güney Kore ve Avustralya ile işbirliklerini artmıştır. 
Bununla beraber ABD’nin söz konusu geleneksel müttefikleri dışında Hindistan 
gibi ülkelerle de yeni işbirlikleri geliştirmesi söz konusudur. Askeri açıdan ise 
ABD bölgedeki üslerinde varlığını artırarak Kuzey Kore’nin nükleer tehdidine 
karşı müttefiklerine nükleer caydırıcılık sağlamaktadır.52

Dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın 2011 yılında Foreign Policy 
dergisinde bir makalesi yayınlanmış ve bu makalede ABD’nin dış politikasında 

47  H. Basri Yalçın, Ulusal Güvenlik Stratejisi, 3. bs. (İstanbul: SETA, 2018), 132-133.
48  Hüseyin Korkmaz ve Osman Köse, “Çin’in Yükselı̇şı̇ Ve Asya’nın Yenı̇den Dengelenmesı̇: 

Neo-Gramşı̇yan Bı̇r Bakış,” Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 4, S. 3 (2020): 550-551.
49  Michael Green, Kathleen Hicks, Mark Cancian, ibid., 2.
50  Orhan Çifçi, “Tehdit ve Dış Politika: Obama Dönemi ABD’nin Çin Politikası (2009-2016)” 

(Yüksek Lisans Tezi, TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018), 30.
51  Michael Green, Kathleen Hicks, Mark Cancian, ibid., 2.
52  Vişne Korkmaz, a.g.m., 2.
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bir dönüm noktası yaşandığını, Irak ve Afganistan’dan çekilen ABD’nin gelecek 
10 yılda Asya Pasifik bölgesine yöneleceğini ve enerjisini bu bölgede yapılacak 
yatırımlara harcayacağını belirtmiştir. Clinton, Asya Pasifik bölgesinin jeopolitik 
ve jeostratejik önemine dikkat çekmiş; bölgenin ABD çıkarları açısından hayati 
öneme sahip olduğunu belirtmiştir. Nitekim Çin, bölge üzerinde yükselen bir güç 
olarak ABD’nin dış politikasında öncelikli bir konum elde etmiştir.53 Nitekim 
Çin’in askeri yükselişi, ABD ve müttefiklerinin güvenliğini tehdit etmekle 
beraber aynı zamanda ABD’nin bölgedeki üstünlüğüne kafa tutmak anlamına 
gelmektedir. Bununla beraber Çin, ABD’nin bölge üzerindeki deniz, hava ve siber 
alanlarını aşındıracak bir kapasite ortaya koymaktadır ve bu durum ABD’nin asıl 
tehdit algısını oluşturmaktadır.54

ABD’nin, Obama döneminde “Asya Pivot” ve “yeniden dengeleme” 
kavramları çerçevesinde geliştirdiği Asya Pasifik politikası, Trump döneminde 
Çin’i çevreleme politikası doğrultusunda “Özgür ve Açık Hint-Pasifik” 
kavramları çerçevesinde şekillenmiştir.55 Zira ABD ve bölgesel müttefikleri, Çin 
merkezli bir bölgesel tanımlamadan uzaklaşmak için Hint Pasifik tanımlamasını 
öne çıkarmaktadır.56 Nitekim Biden yönetiminin de özgür ve açık bir Hint Pasifik 
bölgesi söylemini kullandığı görülmektedir.57 

Sonuç olarak ABD bir yandan müttefik ülkelerdeki donanmalarıyla, diğer 
yandan Guam adası üzerinden Çin’i askeri açıdan dengeleme yoluna gitmektedir. 
Bu noktada ABD’nin 7. Filosu Çin’e karşı caydırıcılık sağlama açısından büyük 
bir önem taşımaktadır.58 Çin’in bölgedeki denizler üzerinde egemenlik iddiaları 
ve bu iddialar çerçevesinde faal bir dış politika anlayışı sürdürmesi hem ABD’nin 
hem müttefiklerinin söz konusu denizler üzerindeki çıkarlarını tehdit etmekte; 
buna karşılık ABD bölgedeki müttefiklerine desteğini artırarak Çin’i çevrelemeyi 
öngören bir politikaya yönelmektedir.59 

53  Hillary Clinton, “America’s Pasific Century”. Foreign Policy, 2011 [Erişim Tarihi: 
30.05.2021]  https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/. 

54  Matteo Dian, ibid., 241.
55  “China Strengthens Military Coordination with Russia”, News Click, https://www.newsclick.

in/china-strengthens-military-coordination-russia , [Erişim Tarihi:30.05.2021].
56  Cenk Tamer, “Jeopolitik Güç Mücadelesinin Terminolojisi: “Asya-Pasifik” mi; “Hint-

Pasifik” mi?”, ANKASAM, https://www.ankasam.org/jeopolitik-guc-mucadelesinin-terminolojisi-
asya-pasifik-mi-hint-pasifik-mi/ [Erişim Tarihi: 30.05.2021].

57  “Biden: Geleceğimiz için özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi büyük önem arz ediyor”, 
Sputnik, https://tr.sputniknews.com/asya/202103121044019327-biden-gelecegimiz-icin-ozgur-ve-
acik-bir-hint-pasifik-bolgesi-buyuk-onem-arz-ediyor/ [Erişim Tarihi: 30.05.2021]

58  İshak Turan ve Yusuf Bahadır Keskin “Pasifik›te Küresel Rekabet: Çin›in Yükselmesi 
Ve Abd›nin Çin›i Dengeleme Politikası”, İlkçağlardan Modern Döneme Tarihten İzler (Berikan 
Yayınevi, 2020), 498.

59  Orhan Çifçi, a.g.t., 117.
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3.2.2. Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)

1053’ten bu yana planlama geleneğine sıkı sıkıya bağlı olan Çin, tarihsel olarak 
bakıldığında Komünist yönetim ve kültür tarzı ile Doğu bloğunda yer almıştır, 
SSCB’nin dağılmasıyla beraber başlayan süreçte bölgesel ve uluslararası alanda 
da askeri ve ekonomik olarak gelişimini hızlandırmıştır. Özellikle Deng Xiaoping 
döneminde başlayan ekonomik açılma süreciyle sadece kendi bölgesinde değil 
uluslararası alanda da iş birlikleri gütmüştür. 1989 yılında gerçekleşen Tiananmen 
Olayları sonrasında Çin’e yönelik ambargolar uygulanarak onun bastırılması 
hedeflenmiştir. Bill Clinton, Çin’i tamamen kaybetmeyi istemediğinden onu 
Dünya Ticaret Örgütü yoluyla Batı sistemine uygun şekilde dönüştürmeyi 
amaçlamıştır böylece siyasi fayda adına Çin’e bir havuç vermiştir lakin Çin 
havucu yiyerek büyümüş ancak bildiği tarzdan vazgeçmeyerek, Komünist Parti 
rejimini devam ettirmiştir. Günümüz yüzyılında artık kendisinin yükselişinin 
durdurulamaz olduğu düşünülmektedir öte yandan yeni bir küresel ekonomik 
sistem veya bölgesel gücün ortaya çıkışıyla bu durum uzun vadede değişkenlik 
gösterebilir.60

Çin’i bölgede bir aktör olarak ele alırken yaptığı faaliyetlerin ABD ile olan 
ilişkiler ve bölgeye etkisi hususları göz önüne alınmak istenmektedir bundan doları 
kendisinin “İnci Dizisi” stratejisi bu anlamda önem arz etmektedir. Pakistan’ın 
Gwadar Limanı’nı 43 yıl için kiralayan Çin enerji yollarının güvenliği anlamında 
bir politika izlemiştir. Bu hamle onu Ortadoğu denklemine eklemlemiş, dünya 
petrol ihracatının beşiği olan Hürmüz Boğazı’na yakın olmasını sağlamıştır 
çünkü Gwadar Limanı, Pakistan’ın güneybatısında bulunmaktadır ve Hürmüz 
Körfezi’nin girişindedir. Çin’in gelecekteki deniz üslerinden sayılan bölge aynı 
zamanda Malakka Boğazı’na da bir alternatif yaratabilecektir.61

60  Turan, İshak, Keskin, Yusuf Bahadır, a.g.m., 494-495.
61  Figen Aydın, “Çin, Gwadar Limanı ve Hindistan’ın Tehdit Algısı”, https://www.tasav.org/

index.php/cin-gwadar-limani-ve-hindistan-in-tehdit-algisi.html.
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Tablo 3.2: Çin’in Askeri Harcaması62

Bir Kuşak Bir Yol Projesi ortaya atıldığı günden bu yana dünyanın ekonomik 
ve politik ekseninde başat konulardan biri olmuştur zira Çin’in “barışçıl yükseliş” 
ve “kazan-kazan” politikalarının bu yolla inşa edildiği düşünülmektedir. Zira 
dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda olan ve enerji ihtiyacını karşılamak 
adına yeni alanlara açılmak isteyen Çin bu projeyle birçok devlete yatırım 
yaparak onlarla ekonomik ilişkiler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Xian eyaletinden 
çıkan demiryolu ve Fuzhou Limanı’ndan başlayan denizyolu güzergahları ile 
Ortadoğu ve Asya üzerinden kendi mallarını diğer ülkelere satabilme fırsatına 
erişebilecektir. Asya’da bulunan Laos ve Kamboçya dahil diğer ülkeler de Çin’in 
sağladığı altyapı kredilerine muhtaç durumdadır.63

Ulusal Halk Kongresi’nin Mart 2021 toplantısında 14. Kalkınma Programı’nı 
açıklayan Çin, bu planla 2035 yıllarına kadar olan süreç için uzun soluklu 
projeksiyonlar çizmiştir. Çin’in planında olan ana başlıklar şöyle sıralanabilir: 
gelecek nesil yapay zeka teknolojileri, kuantum teknolojisi, entegre devreler, gen 
bilim ve klinik ve sağlık teknolojileri, derin uzay, deniz yeryüzü ve derin deniz, 
kutupsal araştırmalar. Bu bağlamda dikkatini hem uzaya hem kutuplara hem 
denizlere yöneltmiş durumda olduğu görülmektedir ve bunlar aynı zamanda ciddi 
yatırım gerektiren hedeflerdir. Ayrıca Çin’in teknolojik bağımlılığı da devam 
ettiğinden bu alanda uzun vadeli olarak bağımsızlaşma arzu edilmektedir.

62  Knoema, “World Data Atlas, Military Expenditure and Trade”, https://knoema.com/atlas/
China/topics/National-Defense/Military-expenditure-and-trade/Military-expenditure.

63  Turan, İshak, Keskin, Yusuf Bahadır, a.g.m., 497.
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Yeşil enerji ve iklim değişikliği konularında da ciddi düşünen Çin, uluslararası 
müzakerelere katılarak kararlılık gösterse de hala daha kömüre bağlı durumda. 
Bu nedenle 2049 hedeflerinden biri de karbon nötr olmak zira karbon salınımı ve 
hava kirliliği Çin’in iç siyasetini de etkilemekte çünkü hava kirliliği şehirlerde 
çok fazla artmış durumda ve halk oldukça huzursuz yani Çin bu politikayı sadece 
yumuşak güç adına gütmüyor denilebilmektedir. 

Covid-19 salgını kendi içinden çıkmasına rağmen Çin’in ihracat oranı 2020 
Kasım ayında dolar olarak bir önceki seneye göre %21,1 artış göstermiştir. 
Kasım’da 75,4 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veren ülke 1990’dan günümüze 
değin olan en yüksek orana ulaşmıştır.64

3.2.3. Tayvan

Pasifik Okyanusu’nu Güney Çin Denizi’ne bağlayan bir jeopolitikte yer 
alan Tayvan, 38,188 km karelik yüzölçümüne sahiptir. Vietnam, Kore, Japonya 
ve Filipinler gibi ülkelere yakın olmasının yanı sıra65 dünyanın en büyük 20 
ekonomisinden biri durumundadır. Dünya üzerinde yalnızca 22 ülke tarafından 
tanınmakla beraber iki büyük göçe de ev sahipliği yapmıştır. 23 milyon 
nüfuslu Tayvan’ın %98’i Han Çinli iken %2’lik kısmı Güney Asya’dan gelen 
aborjinlerden meydana gelmektedir.66

Asya Pasifik bölgesindeki potansiyel en büyük çatışma yerlerinden biri olan 
Tayvan Boğazı Çin ve ABD’yi direkt olarak karşı karşıya getirecek özelliktedir. 
1970’lerin ortalarıyla beraber ticari anlamda büyük bir atağa kalkan Çin, Tayvan’ı 
tamamen egemenliği altına alarak buradaki gücünü kanıtlamak istemektedir. 
“Tek Çin Politikası” üzerinden Çin’in Çin halkının tek lideri olduğunu deklare 
etmesi de onun Tayvan politikasının en önemli ayağını oluşturmaktadır. Küresel 
anlamda Çin’in bu politikası genel olarak kabul edilse de Tayvan ile doğrudan 
ekonomik ilişkiler kurulmaktadır. Dünyanın en fazla askeri harcamasının 
yapıldığı bölgelerden biri olan bu yerde en yakın savaş durumlarında birisi Çin’in 
Tayvan’ı yutmaya kalkışmasıdır zira bunun önündeki en büyük engel şu an için 
Amerika’dır.

64  “Çin’den 30 Yılın En Yüksek Dış Ticaret Fazlası”, (Aralık 2020), https://www.bloomberght.
com/cin-den-30-yilin-en-yuksek-dis-ticaret-fazlasi-2270085. 

65  Çolakoğlu S., Güler A., “Türkiye ve Tayvan: İlişkilerde Zemin Arayışları”, Uluslararası 
Stratejik Araştırmalar Kurumu, 2011, s. 4-30.

66  Turan, İshak, “ABD-Çin İlişkileri Bağlamında Tayvan Sorunu”, Düzce Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6, S. 1, 81. 
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3.2.4. Avustralya

7,741,000 km karelik alanıyla Okyanusya bölgesinin en büyük ülkesi olan 
Avustralya’nın nüfusu yüzölçümüne oranla çok az olup 9 milyon civarındadır. 
Savunma bütçesinin arttığı bu ülke aynı zamanda petrol bakımından dışa bağımlı 
durumdadır. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Avustralya 
Deniz Kuvvetleri’ni güçlendirmek amacıyla” önümüzdeki on yıl süresince 
İngiliz Milletler Topluluğu’nun 270 milyar dolarlık savunma yatırımlarının bir 
bölümü olarak 75 milyar dolarlık yatırım yapılacağı söylenmiştir. Böylece inşa 
edilecek 70’ten fazla gemiyle karada ve denizde güç planlaması bağlamında 
Avustralya donanmasının savaş kabiliyeti ve caydırıcılık gücünün gelişimi 
amaçlanmaktadır.67 

Avustralya, Japonya ile benzer şekilde kendisini tam anlamıyla güvende 
görmemektedir. Bundan dolayı Japonya ile iş birlikleri geliştirmektedir. Avustralya 
Eski Savunma Bakanı Linda Reynolds Japonya’ya 22 savunma sanayi şirketi 
temsilcileriyle birlikte gitmiştir. Görüşmelerde Çin’in Senkaku Adaları’ndaki 
faaliyetlerine yönelik olarak kurulan amfibi tugay meselesi ve askeri iş birliği 
konuları ele alınırken “Müreffeh, açık ve özgür bir Hint-Pasifik oluşturma adına” 
Özel Stratejik Ortaklık konusu üzerinde durulmuştur.68

2020 senesinde Hindistan ve Avustralya başbakanları ile imzalanan Savunma 
İş Birliği Antlaşması ile Çin’e karşı bir savunma hattı oluşturulmak istenmiştir. 
Açıklamalarda stratejik ortalık kapsamında imzalanan bu antlaşmalarda amacın 
lojistik, tatbikat ve teknoloji alanlarını da kapsayacak şekilde ilerleme olduğu 
deklare edilmiştir. Eski Savunma Bakanı Reynolds bu ikili ilişkilerin küresel iş 
birliğine olan inancı yansıttığını belirterek Hint Pasifik’te istikrar sağlanması 
adına önemli adımlar olduğunu söylemiştir.69

3.2.5. Japonya

Tarihinde Çin ve Kore’yi istila girişiminde bulunarak Asya Pasifik’te 
revizyonist politika izleyen Japonya, Batı ile karşı karşıya gelmiştir. Bu 

67  Alpar, Güray, “Askeri ve Jeopolitik Açıdan Okyanusya Analizi”, Stratejik Düşünce Enstitüsü”, 
(Ocak 2021) https://www.sde.org.tr/analiz/askeri-ve-jeopolitik-acidan-okyanusya-analizi-
analizi-20767.

68  Alpar, Güray, “Askeri ve Jeopolitik Açıdan Okyanusya Analizi”, Stratejik Düşünce Enstitüsü”, 
(Ocak 2021) https://www.sde.org.tr/analiz/askeri-ve-jeopolitik-acidan-okyanusya-analizi-
analizi-20767.

69  Alpar, Güray, “Askeri ve Jeopolitik Açıdan Okyanusya Analizi”, Stratejik Düşünce Enstitüsü”, 
(Ocak 2021) https://www.sde.org.tr/analiz/askeri-ve-jeopolitik-acidan-okyanusya-analizi-
analizi-20767.
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politika aynı zamanda ABD ile kendisinin savaşa girmesine neden olmuştur.70 
İkinci Dünya Savaşı’nda Mihver Devletler arasında yer alan bu ülke Pearl 
Harbor’a da saldırmıştır. ABD’nin Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası 
atmasının ardından Japonya büyük şok yaşamış ve savaşın yenilen kısmında yer 
almıştır.71 ABD ve diğer devletler Japonya ile olan düşmanlığı bitirmek adına 
1951 yılında San Francisco Barış Antlaşması’nı imzalamışlardır. Yoshida ve 
ekonomik kalkınmayı ülkenin birinci öncelikli politikası sayan doktrininin de 
bu sürece etkileri olmuştur. 1960’da ABD ve Japonya arasında Amerikan-Japon 
Karşılıklı Güvenlik ve İş Birliği Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile iki 
devlet arasındaki müttefiklik ilişkisi gelişmiştir.72 Bu bağlamda Japonya, ABD 
tarafından güvenlik sağlanmasına karşılık olarak burada askeri üs bulunmasına 
izin vermiştir. Böylece ABD de Asya Pasifik’te Çin’i çevreleme ve askerlerini bu 
bölgeye yerleştirme konularında avantaj sağlamıştır.73 Karşılıklı güvenliği esas 
alan bu antlaşma yine de Japon anayasasının 9.maddesi gereği başka bir ülkenin 
korunması adına askeri gücün kullanılmamasından ötürü tek taraflı kalmıştır.74

Japonya, ABD’nin peşinde bulunma (bandwagoning) stratejisini benimsemiştir, 
bu stratejinin benimsenmesinde Japon halkının nükleer silahların sonuçlarına 
olan hassasiyeti ve Yoshida Doktrini’nin etkileri bulunmaktadır. Bu doktrin 
ile ekonomik önceliğe önem verilmiş güvenlik ihtiyacı da müttefiklik ilişkisi 
üzerinden sağlanmaya çalışılmıştır. Bu politika zaman zaman ABD tarafından 
eleştirilse de silahlı ve güçlü bir Japonya’nın bölgede bulunma durumunun 
kendileri için daha büyük tehdit olacağı düşünülmüştür.75

Yoshida Doktrini ve Japon Kalkınmacı Devlet anlayışı “Japon Mucizesi”ni 
de beraberinde getirmiştir. Güçlü devlet yapısı, ekonomik olarak müdahaleci, 
planlayıcı; özel sektörü destekleyen ve demir üçgenin (hükümet, güçlü bürokrasi, 
şirket grupları) bir arada bulunduğu bu sistem Japonya’nın hızlı kalkınmasının 
önünü açmıştır. 

70  Pehlivantürk, B., “Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Asya Pasifik. (2015) Doğu Asya’nın Politik 
Ekonomisi: Japonya, Çin ve Güney Kore’de Kalkınma, Siyaset ve Jeostrateji, (ed. K.A.  Akkemik, S. 
Ünay), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, s. 103.

71  Akpınar, Eyüp, “ABD’nin Soğuk Savaş Dönemi’nde Çin, Japonya, Güney Kore ve Kuzey Kore 
ile İlişkileri Bağlamında Asya Pasifik Dengeleme Stratejisi”, Gaziantep University Journal of Social 
Sciences, S.4, 2020, s.1635.

72  Nish, I., The United States in East Asia: Japan’s Perspective. (1896) The Balance of Power in 
East Asia, (ed. M. Leifer), Hong Kong: The Macmillan Press, s. 31-34.

73  Packard, G.R., The United States-Japan Security Treaty at 50: Still a Grand Bargain?, Foreign 
Affairs, Mart/Nisan 2010, s. 92-94.

74  Akpınar, Eyüp, a.g.m. 1635.
75  a.g.m. 1636.
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Vietnam Savaşı’ndan sonraki dönemde bölgedeki istikrar ve güvenlik açısından 
Japonya önemli bir aktör olmuştur. Japon Eski Başbakanı Takeo Fukuda’nın ortaya 
koyduğu Fukuda Doktrini ile ASEAN ülkeleri ve Hindiçin’deki komünist rejim 
ülkeleri ile beraber geniş çaplı bir barış ve sürdürülebilirlik politikası güdülmek 
istenmiştir.76 Bu politika Japonya’nın SSCB ve Çin’i dengeleyerek bölgesel güç 
olma hedefinin yansıması olarak da yorumlanmıştır. 1979 yılında Kamboçya’da 
yaşanan çatışmaların barışa evrilme sürecinde Japonya’nın bu politikası etkili 
olmuş ve onun bölgedeki konumunu güçlendirmiştir ancak bu durum ABD’nin 
dışarda kalması gibi bir durum yaratmamıştır zira Japonya ASEAN ülkelerinin 
ve kendi güvenliği adına ABD’nin bölgedeki varlığını elzem görmektedir. 
Japonya’nın ekonomik gelişiminin devamı için gerekli olan unsurlardan birinin 
de ABD’nin ona sağladığı güvenlik ortamı olduğu düşünülmüştür.77

3.2.6. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN); “ekonomik, sosyal, kültürel, 
teknik, eğitim ve diğer alanlarda işbirliği, adalet kavramına, hukuk ve Birleşmiş 
Milletler ilkelerine saygı çerçevesinde bölgesel barış ve istikrarın sağlanması” 
amacıyla 1967’de kurulmuştur. Kurucu ülkeleri Endonezya, Malezya, Tayland ve 
Singapur’dur. 1984’de Bruney, 1995’te Vietnam, 1997’de Laos ve Myanmar, 1999 
yılında ise Kamboçya birliğe üye olmuştur. ASEAN, kurulduğu ilk dönemlerde 
bölgedeki çatışmaların önlenmesi ve siyasi istikrarın sağlanması gibi hususları 
öne çıkartmıştır. Soğuk Savaş sonrası dönemde ise ASEAN’ın önceliği bölgedeki 
ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesi olmuştur.78 

Vietnam’da savaşın en şiddetli olduğu dönemlerde kurulan ASEAN, 
postkolonyal dönemde işbirliği motivasyonuyla bölgedeki eşitsiz güç dağılımını 
minimize etmeyi ve bu coğrafyadaki ülkeler arasında barış inşa etmeyi 
hedeflemiştir.79 Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle küresel sistemde yaşanan 
değişiklikler ve komünizm tehdidinin ortadan kalkmasıyla beraber ise ASEAN’ın 
odağı ekonomik meselelere kaymıştır. Zira Soğuk Savaş sonrası Asya Pasifik’te 
pek çok değişiklik ortaya çıkmış; ideolojik kutupluluğun azalması, uluslararası 
sistemde etkisini hızla hissettirmeye başlayan küreselleşme ve ekonomide 
neoliberal düzen Asya Pasifik bölgesine de yansımıştır. Soğuk Savaş sonrası 

76  Pressello, A., The Fukuda Doctrine and Japan’s Role in Shap,mg Post-Vietnam War Southeast 
Asia, Japanese Studies, 2014, s. 37-38.

77  Khamchoo, C., Japan’s Role in Southeast Asian Security: “Plus ca Change…”, Pasific Affairs, 
1991, s. 13-15.

78  “Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)”, Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, 
https://www.mfa.gov.tr/guneydogu-asya-ulkeleri-birligi.tr.mfa [Erişim Tarihi: 30.05.2021].

79  Ayla Yiğitel, a.g.m., 159.
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dönemde Asya Pasifik ülkeleri arasında uluslararası diplomatik kuruluşların 
sayısı artmış, bu durum ABD ve Çin için bölge üzerinde rekabet edebilecekleri 
yeni bir kanal oluşturmuştur.80 Nitekim Çin artık bölgede yükselen bir ekonomik 
aktör olarak bölge ülkeleriyle yaşadığı deniz sorunlarını ticari anlaşmalar yoluyla 
çözebilecektir.  ABD açısından ise ASEAN ülkelerinin bu dönemde dünya 
ekonomisiyle entegrasyon içerisine girmeleri, ABD’ye bölge üzerinde askeri 
yöntemler dışında da hakimiyet kurma fırsatı vermiş ve ABD yumuşak gücünü 
ön plana çıkarmaya başlamıştır.81

Bölgedeki küçük güçler, ABD ve Çin’e karşı temelde ekonomi ve güvenlik 
çerçevesinde ilişkilerin geliştirilmesine yönelik politika izlemektedir. Söz 
konusu ülkeler bir taraftan ekonomik karşılıklı bağımlılık çerçevesinde ve 
kurumlar vasıtasıyla ABD ve Çin ile olan ilişkileri pekiştirmek; diğer yandan 
ise bölgenin güvenliğinin sağlanması açısından ikili ilişkilerin kurulmasına 
önem vermektedirler. 1967’de ASEAN kurulduğunda ABD bölgede sahip 
olduğu geleneksel bir dengeleme rolü ile ASEAN üyesi ülkelere, bölgedeki diğer 
güçlerin potansiyel tehditlerine karşı caydırıcılık sağlamış ve askeri varlığı ile 
garantör rolü üstlenmiştir. 82 

ABD, Çin’in politikalarından huzursuz olan ülkeler ile koalisyon 
oluşturmaktadır. Bu noktada ASEAN üyelerinin ve Tayvan’ın Çin ile ada 
ve denizlerde yaşadıkları uyuşmazlıklar ABD açısından Çin’e karşı bir koz 
oluşturmaktadır. Ayrıca ASEAN ile ABD arasında 2015 yılında resmen stratejik 
ortaklık kurulmuştur. ASEAN ile ABD arasındaki stratejik ortaklık bildirisi 
çerçevesinde ABD, Güney Çin Denizi’nde ASEAN üyesi ülkelerin güvenliğini 
sağlayacak bir garantör konumuna gelmiştir.83 Çin ise ASEAN Plus Three 
üzerinden bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye çalışmaktadır. Örneğin 
ASEAN ile Çin arasında ASEAN-Çin Serbest Ticaret Bölgesi oluşturulmuş ve 
2010 başından itibaren faaliyete geçilmiştir.84 

Diğer taraftan Asya Pasifik’teki pek çok ülke Çin ve ABD arasındaki rekabette 
seçim yapmak zorunda kalmak istememekte; ABD’nin müttefiki olan ülkeler bile 
zaman zaman söz konusu iki ülke arasındaki çekişmeye tamamen kapılmamak 
için çaba göstermektedir. Asya Pasifik ülkelerinin söz konusu tutumuna karşılılık 

80  David Ciorciari, “The Balance of Great-Power Influence in Contemporary Southeast Asia,” 
International Relations of the Asia-Pacific 9, no. 1 (2009): 159-160.

81  Ibid., 160.
82  Gökhan Akşemsettinoğlu, “Institutional Balancing in the Asia-Pacific,” Ankara Üniversitesi 

SBF Dergisi 68, no. 4 (2013): 9.
83  Iulia Monica Oehler-Şincai, ibid., 29.
84  Ayla Yiğitel, a.g.m., 170-171.
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Obama yönetimi bölge üzerinde askeri varlığının yanı sıra ekonomik ve siyasi 
boyutları da olan bir dengeleme stratejisi geliştirmiştir. Nitekim ASEAN’a ABD 
büyükelçisi atanmasının yanı sıra Trans-Pasifik ortaklığı öne çıkartılmış ve ABD 
pivot stratejisini daha mutedil bir havada sürdürmeye yönelmiştir.85 

Ekim 2015’te ABD ile 15 bölge ülkesi arasında Pasifik Ötesi Ortaklık (TPP) 
ilan edilmiş ve bu çerçevede ABD, Çin’in bölgede diğer ülkelerle geliştirdiği 
ekonomik ilişkileri dengelemeyi hedeflemiştir.86 Diğer yandan Çin’in Güney 
Çin Denizi üzerindeki faaliyetleri ASEAN üyesi ülkeler ile arasında sorun 
teşkil etmektedir. Bu nedenle ASEAN ülkeleri ABD ile olan ilişkileri artırarak 
Çin’i dengelemeyi hedeflemektedirler.87 Ancak şurası da bir gerçektir ki; gerek 
ABD’nin gerek bölgedeki diğer ülkelerin Çin ile kurduğu ekonomik bağımlılık, 
ABD’nin Çin’e karşı politikalarında elini zayıflatmaktadır.88 ABD bölgedeki 
müttefikleriyle ilişkilerini artırarak Çin’in genişlemesinin önüne geçmeyi 
hedeflese de, halihazırda Çin başta ASEAN üyeleri ve bölgedeki diğer ülkelerle 
ekonomik ilişkilerini önemli bir noktaya taşımış ve karşılıklı bağımlılık ilişkisi 
kurmayı başarmıştır. Bölgesellikten de öteye giderek Çin, Bir Kuşak Bir Yol gibi 
projelerle küresel bir açılım gerçekleştirme yolunda ilerlemiştir. Çin çevresindeki 
denizlerde bir yandan yapay adalar inşa ederek askeri tesislerini kurmakta; 
diğer yandan Rusya ile geliştirdiği ittifakın da katkısıyla silah gücünü ve askeri 
teknolojisini geliştirmektedir. Neticede henüz 2013’te Çin, henüz çözülmemiş 
uyuşmazlıkların olduğu adaları da içerecek şekilde Hava Kontrol Sahasını ilan 
etmiştir.89 

4. TEHDİT ANALİZİ
Bölgedeki sorunların yarattığı tehditlerin analizlerine coğrafi ve zamansal 

olarak tarihsel ve gerçekleşme olasılığı anlamında ekonomik bazlı bakılmıştır. 
Diğer bölümlerde değinilen bölge ülkelerinin askeri harcamalarına bakıldığında 
tehdidin yaratacağı olumsuzlukları karşılayabilme kapasiteleri olmalarına karşı 
Çin’in coğrafyadaki ciddi baskınlığı diğer aktörlerin kapasitelerinin yetersiz 
kalmasına hatta bunları kullanma ehliyetlerinin bulunmamasına yol açabilir. 
Ayrıca bu yükseliş bir güvenlik ikilemi yaratabileceğinden yine aktörlerin askeri 
harcamalara ve savunma sanayisine verecekleri önemin dozunu artırabilecektir. 

85  Rosemary Foot, ibid., 132-133.
86  Vişne Korkmaz, a.g.m., 2.
87  Sait Yılmaz, a.g.m., 82.
88  İshak Turan, a.g.m., 495-496.
89  a.g.m., 493.
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Asya kıtasının alt kısmının taraflarının belirlenmesi 1962 yılına dayanmaktadır. 
Hindistan-Çin Savaşı sonrası yenilen Hindistan, Çin’den on sene sonra 1974’te 
nükleer denemesi yapmıştır. Buna karşılık olarak Pakistan da nükleer konusunda 
faaliyetlerini hızlandırmış ve 1988’de bu ülke de ilk denemesini gerçekleştirmiştir. 
Bu tarih aynı zamanda Hindistan’ın ikinci nükleer denemesini yaptığı yıldır. 
Böylece kutuplar Hindistan-ABD; Pakistan-Çin eksenine oturmuştur. ABD, 
Hindistan destekli siyasa izlerken Çin hem Pakistan’ı desteklemekte hem de 
Pakistan-Hint çekişmesini diri tutarak denge politikası gütmektedir. “İnci Dizisi 
Stratejisi” ile adımlar atan Çin bu bağlamda Gwadar Limanı’nı kiralamıştır. Bu 
durumdan kar elde edecek ülkelerden en büyüğü Pakistan olduğundan bu durum 
Hindistan’ın güvenlik algısına yansımaktadır. ABD-Hindistan bloğu 2008 yılında 
nükleer askeri iş birliği antlaşması imzalayarak Nükleer Silahların Yayılmasının 
Önlenmesi Antlaşması’nın (NPT) teoride bitişine de sebep olmuştur. Bu durum 
da yine Pakistan’ın güvenlik algısını tehdit etmektedir. Ayrıca düşük yoğunluklu 
çatışmaların devam ettiği bu bölgede Uluslararası Atom Enerji Ajansı’nın 
2020 raporuna göre Hindistan 2010 Kasım’dan beri 4 adet Basınçlı Ağır Su 
tipi Reaktörü (PWHR) inşa etmektedir.90 Pakistan ise 24.01.2021’de nükleer 
ve konvansiyonel savaş başlıkları taşıma kabiliyetinde olan, 290 km menzilli 
Ghaznavi adlı karadan karaya balistik füzenin testini gerçekleştirdiği açıklamıştır. 
Bu gelişmeler Asya’nın alt kıtasında ilerde Çin ve ABD’nin başını çekecekleri bir 
vekalet savaşı örneğinin görüleceği riskini barındırmaktadır.91

Tayvan ve Çin ilişkilerine bakıldığında her iki devlet de kendisini Çin halkının 
temsilcisi olarak görmektedir ancak uluslararası arena büyük çoğunlukla Pekin 
yönetimini kabul etmektedir. Tayvan’ı ulusal güvenliğine tehdit olarak gören Çin, 
Tayvan Körfezi’nde gerçekleşecek herhangi bir çatışmada nükleer silahları ilk 
kullanan taraf olmama ilkesini benimsemesine rağmen burada milli güvenliğin 
tehdidi ve olası bir istila ihtimali olduğundan nükleere başvurulabileceğinin 
üzerinde durmuştur. Bu alan ABD ve Çin’in karşı karşıya gelmesi bakımından 
önem arz etmektedir ki sorunlar kısmında ittifaklar bağlamında verilen örnekler 
bunu destekler niteliktedir.

Ekonomik büyüme anlamında Çin’in ilerlemesi şuan hala hegemon olarak 
kabul edilen ABD açısından tehdit yaratmakta ve onun çıkarlarına zarar 
vermektedir. Fakat ikili arasında ve Çin ile ABD’nin bölge mütteffikleri arasında 

90  Nuclear Power Reactors in the World, International Atomic Energy Agency (IAEA), 
Reference Data Series No.2 (2020).

91  “Pakistan ‘Ghaznavi’ füze denemesinin başarıyla yapıldığını duyurdu”, (2020) https://
www.hurriyet.com.tr/dunya/pakistan-ghaznavi-fuze-denemesinin-basariyla-yapildigini-
duyurdu-41426955.
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oluşan ekonomik bağımlılık ABD aleyhine işlemektedir. Ekonomik istikrarı 
kontrol etmek ve yüksek enflasyon ile mücadele adına Çin’in ucuz iş gücü ve 
ürünlerine ihtiyaç duymaktadır.92 Çin ise bu şekilde ABD’ye yaptığı ticareti 
artırmakta ve ülkesindeki yoğun nüfusa iş imkanı oluşturmaktadır.93 Zamanla 
ABD’nin Çin’e yönelik dış ticaret açığının artmasıyla, ABD daha yoğun güvenlik 
önlemleri almaya gidebilir. 2016 yılında Çin’e 347 milyar dolar dış ticaret açığı 
veren ABD, 2017 yılının ilk dokuz ayında 273 milyar dolar açık vermiştir.94 
Trump yönetimi başa gelmek için söylemsel olarak Çin ile ekonomik savaş 
kozunu kullansa da iktidara geldikten sonra 2016 yılının ilk dokuz ayına oranlar 
20 milyar dolar daha fazla açık vermiştir. Çin para biriminin dolar karşısında 
değer kaybetmesinin uzun vadede Çin lehine ticaret dengesi yaratacağı tahmin 
edilmektedir.95

ABD’nin Çin’i dengeleme konusunda yaşadığı ve yaşayacağı bir diğer 
husus da dış ticaret açığının yanı sıra, bölgedeki müttefiklerinin ve ASEAN 
ülkelerinin ekonomik olarak Çin’e bağımlı oluşudur ve ABD bu bağımlılığı 
engelleyememektedir. 2015 yılında ASEAN ülkeleri Çin’e 77 milyar doların 
üzerinde ticaret açığı vermiştir.96 Öte yandan bu devletler ucuz ithal hammadde 
sayesinde diğer devletlerle ticaretlerinde ihracat fazlası sağlamaktadırlar. 
Bu durumlarda ASEAN ülkelerinin en zorlu ikilemi olası bir ABD-Çin 
karşılaşmasında hangi tarafı destekleyecekleridir. Şuan olan konjonktürde 
Singapur, Tayland, Filipinler ABD’ye; Laos, Kamboçya, Myanmar, Malezya 
Çin’e yakın görünmektedir. Endonezya ve Vietnam ise görece tarafsızlığını 
korumaya çalışmaktadır ancak Vietnam’ın ABD ile gerçekleştirdiği tatbikatlar 
düzenlilik göstermektedir.97

Dış yatırımlarının çoğunu Japonya’dan alan Çin, Toyota ve Honda gibi 
markaların üretimi için kendi ülkesinde fabrikalar açmıştır. Japonya’nın para 
birimi olan Yen güçlü olduğundan, Japonya Çin’e düşünülenden fazla ihracat 

92  Justyna Szczudlık-Tatar, “China’s Response to the US’s Asia Pasific Strategy”, The Polish 
Instıtute of International Relations, Sayı 41, Ekim 2012, s. 5.

93  Dedekoca, Ersin, ABD-Çin İlişkileri Eski Dünyaya Yeni Düzen, Ankara: Barış Kitap, 2011, 
s.168. 

94  US Department of Commerce, “Trade in Goods with China”, https://www.census.gov/
foreign-trade/balance/c5700.html 

95  Levy, Phil, “Will 250 In Chına Deals Fix the Trade Deficit?”, (Kasım 2017), https://www.forbes.
com/sites/phillevy/2017/11/09/will-250bn-in-china-deals-fix-the-trade-deficit/?sh=6b3ec6a13b4f 
[Erişim Tarihi: 10.05.2021]. 

96  ASEAN, “Trade by Selected Partner Country/Region”, https://asean.org/?static_
post=external-trade-statistics-3

97  Turan, İshak, Keskin, Yusuf Bahadır, a.g.m., 496-497.
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yapmakta güçlük çekmektedir.98 İki ülke ekonomisi de büyümek için birbirlerine 
ihtiyaç duymaktadırlar zira Japonya bir teknoloji transfer devleti, Çin ise büyük 
bir pazardır.

Japonya ile benzer olarak Tayvan’ın Çin’e olan bağımlılığı zaman içerisinde 
artmıştır. Milliyetçi parti iktidarında sayısız serbest ticaret antlaşmaları yapılmış 
ve Tayvan Güney Kore gibi ihracatının yarısından fazlasını Çin’e yapar duruma 
gelmiştir. Bu bağlamda tüm bu devletler Çin’ karşı olan tutumlarında hassas 
politikalar izleme mecburiyetindedir.99

5. DİĞER AKTÖRLER, ÇIKARLARI, ÖNCELİKLERİ VE KAPASİ-
TELERİ 

1991 yılında Rusya Federasyonu’nun kurulmasıyla beraber Rus dış politikası 
ve ekonomi politikalarının birleşimi ekseninde bir dış enerji stratejisi izlemektedir. 
Milenyumda Vladimir Putin’in başkan olmasıyla enerji sektörü ekonomi için en 
önemli unsur olarak görülmüştür. Devletin tekrardan süper güç olması adına 
enerjinin elzem olduğu deklare edilmiştir. Zengin petrol ve doğalgaz yataklarına 
sahip olan Rusya bir yandan da ekonomisinin bunlara bağlı olmasından ötürü 
kırılganlık göstermektedir. Bu bağlamda doğalgaz gelirlerinin garanti altına 
alınabilmesi adına alıcı aktörlerle uzun zamanlı antlaşmalar, yeni boru hatları 
ve işlevsel bir LNG (Likit Doğalgaz Sektörü) kurmaya ihtiyacı vardır. Avrupa 
ve Rusya bu yönden birbirlerine karşılıklı olarak bağlı durumdadırlar. Bu 
sebeple Rusya alternatif bulma adına Doğu’da Kore, Japonya ve Çin ile ilişkiler 
geliştirmek istemektedir. Bu üç ülke arasından Çin artan enerji ihtiyacı sebebiyle 
öne çıkmaktadır. Güney Kore ve Japonya sanayileşmiş devletler olarak enerji 
ithalat alanlarını çeşitlendirme yoluna gitmektedirler. Bu durumda Rusya bir 
üçgen meydana getirerek ilişkilerini sürdürmeyi hedeflemektedir.100

Öte yandan Çin ile beraber ABD’nin rakibi olan ülkelerden biri de Rusya’dır. 
ABD’nin 2008’den itibaren Asya Pasifik bölgesine yönelik geliştirdiği politikalar, 
Çin hükümetini de harekete geçirmiş ve bu durum Çin ve Rusya’yı Şangay İş 
Birliği Örgütü çerçevesinde yakınlaştırırken; buna karşılık ABD, Japonya ile olan 
güvenlik temelli politikalarını artırma yoluna gitmiştir.

98  Fuhrmann, “The Relationship Between Japanese and Chinese Economies”, https://www.
investopedia.com/macroeconomics-4689798. 

99  Turan, İshak, Keskin, Yusuf Bahadır, a.g.m., 497.
100  Varol, Sevim Tuğçe, “Rus Dış Enerji Politikası ve Yeni Hedef Kuzey Doğu Asya”, Uluslararası 

İlişkiler, Cilt 11, Sayı 41, (Bahar 2014), s. 88.
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Ayrıca Rusya’nın tahayyülü ABD merkezli bir Batı, Çin merkezli bir Asya ve 
Rusya merkezli bir Avrasya olarak da yorumlanabilir.

6. RASYONEL DAVRANIŞ SEÇENEKLERİ
Asya Pasifik bölgesi ülkelerinin kendi askeri dinamiklerinden ziyade onların 

ekonomik kabiliyetleri ve bu kabiliyetlerinin bölgedeki başat güç olan Çin ile 
bağlantısı, politikalarının gelişiminde önemli yer tutmaktadır. Bu bağlamda 
ASEAN gibi bir topluluk halinde ancak görece daha küçük ekonomiler; Japonya, 
Avustralya gibi ekonomik ve askeri açıdan gelişmiş olanlar; Filipinler, Tayvan 
gibi deniz ülkeleri ve bölgeyi önemli ölçüde etkileyen ABD, Rusya ve Hindistan 
dahil tüm aktörlerin Çin ile ekonomik olarak bağlantılı olduklarını söylemek 
mümkündür. Ancak bunlardan ABD, Hindistan, Rusya, Japonya gibi ülkelere 
oranla bağımlılığını kısa vadede hiçbir koşulda aşamayacak küçük devletler 
uluslararası ve bölgesel konularda siyasi olarak Çin’i direkt şekilde karşılarına 
alamayacaklardır. 

Doğu ve Güney Çin denizlerinin jeopolitik konumlarına bakıldığında bölge 
ülkelerinin hem iç güvenlikleri hem dış ticaret ağları güvenliği açısından önemli 
olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Denizler meselesi üzerinde devletlerin burayı 
bir Doğu Akdeniz veya Hürmüz yapmamaları adına bu deniz ticaret yollarında 
gerilimi tırmandırmayarak güvenliği sağlamaları onlar için yararlı olacaktır 
ancak Çin’in bu meselelerde kendi çıkarları gereği ortak siyasa izlemeyeceği 
düşünülmektedir.

Bölgede yer alan veya bölgeye etkisi olan Rusya, ABD, Çin, Hindistan, 
Pakistan gibi aktörlerin her birinin nükleer güç olduğu görülse dahi burada 
nükleer konusunda tehdit yaratan devlet Kuzey Kore’dir zira yalnızca bu devlet 
nükleer kullanma tehdidi kozunu deklare etmiştir. Bu tehdidin gerçekleşme 
ihtimali az olsa dahi Kuzey Kore kendisini ve çıkarlarını korumak adına şuan olan 
süreçte bu politikasından tamamen vazgeçecek gibi durmamaktadır. Güney Kore 
ile birleşme kısa vadede görünmemekle beraber böyle bir birleşme durumunda 
Çin’in Güney Kore’de bulunan ABD askerlerini sınırında bulması kaçınılmaz 
olacak ve burum da Çin’in güvenlik algılaması açısından bir tehdit yarabilecektir.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki süreçte ABD küresel politik ve ekonomik 
sistemde inşa ettiği gücünü kaybetmeye başlamıştır. Özellikle Asya Pasifik 
bölgesinden yükselen Çin’i dengelemek adına burada müttefikler kazanma ve 
onları eskiden olduğu gibi ticari ve askeri olarak desteklemek mecburiyetindedir 
aksi halde bu müttefikleri üzerinde siyasal etkisi de azabilir.101 Trump iktidarında 

101  Twining, Daniel, “America’s Grand Design in Asia”, The CSIS Center for Strategic and 
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Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin ABD’den uzaklaşıp Çin’e yakınlaşması 
durumu görülmüştür çünkü bu ülkeler Trump gibi bir liderin tekrardan yönetime 
gelebilme potansiyeli olduğundan Çin ile olan karşılıklı ekonomik iş birliklerini 
riske atmak istememektedirler. Uluslararası sistemin iç içe olma durumundan 
ötürü Çin’i sıcak çatışma halinde karşısına alamayacağından onu küresel hukuk 
kuralları ve yukarıda bahsedilen bölge müttefikleriyle kontrol altında tutmaya 
çalışmaktadır. Uluslararası insan hakları ve kuralları çerçevesinde Tibet, Uygur 
Özerk Bölgesi ve Sincan’da yaşananları raporlaştırarak Çin’in küresel imajına 
zarar verme ve iç işlerine karışma da ABD’nin izlediği politikalar arasındadır.102

Değinilmesi gereken hususlardan biri de tüm bu ekonomik iş birliğine rağmen 
Asya’da ortak bir kimlik oluşturulamamasıdır. Bir “Asya” tanımı, Batılılar burayı 
kolonileştirmeye başladığı zaman ortaya çıkar ve “ortak düşman” yaratılır sonuç 
olarak şuan böyle bir düşman olmadığından buradaki devletlerin tarihi olarak 
görece aynı gelecek siyaset izleyeceği bir Avrupa Birliği tarzında yapı ortaya 
çıkmayacaktır. 

7. SONUÇ
Asya Pasifik bölgesi kendine has sorunları ve taşıdığı tehditler bağlamında 

kendi coğrafyasını ve uluslararası arenayı etkileyebilecek niteliktedir. Yapılan bu 
çalışmada bölgenin özellikleri ve aktörlerin etkileşimleri tehdit analizi yöntemiyle 
ele alınmış ve bu yolla majör problemler ortaya konularak bölge çalışmalarına 
katkı sunulması amaçlanmıştır. Çalışmanın çerçevesini oluşturan Güç Geçiş 
Teorisi ve güvenlik ikilemi ÇHC ve ABD temelli oluşan ittifak blokları tehdidi 
ile tartışılmış ve bunun sonucunda bölge ülkelerinin genel olarak güvenlik-
ekonomi eksenli denge üretmek amacında olduğu görülmüştür. Coğrafyadaki 
güçlü aktörler nükleer güç olsa dahi güvenlik ikilemi durumunu esas yaratanın 
ÇHC’nin yükselişi olduğu savunulmuştur. Zira şu an olan durumda gerek ABD 
ve ÇHC’nin birbirlerine olan bağımlılıkları gerekse diğer aktörlerin bu iki ülkeye 
olan bağımlılıkları göz önüne alındığında nükleerin direkt olarak kullanımının 
söz konusu olamayacağı düşünülmektedir. Ancak “barışçıl yükselme” adı altında 
bölgeyi de kalkındıran bir durum olsa dahi ÇHC gibi bir aktörün belirleyici rolünü 
giderek derinleştirmesi diğer aktörlerin güvenlik algılarını tetiklemektedir. 

Çalışma yöntemsel olarak problemler ve aktörler bağlamında belli başlı 
tehdit analizleri çerçevesinde, grafik ve tablolarla desteklenerek oluşturulmuştur. 

Internatıonal Studies, The Washington Quarterly: The George Washington University, 30(3), 2007, 
s.89. 

102  Turan, İshak, Keskin, Yusuf Bahadır, a.g.m., 495.
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Belirlenen ittifakların yarattığı bloklar, boğazlar ve Tayvan meselesi, deniz yetki 
alanı anlaşmazlıkları ve nükleer güç olma durumu gibi tehditlerin dış politika 
problemlerinin ve ilişkilerinin anlaşılmasında etkili olduğu görülmüştür. Zira bu 
tehditler aynı zamanda kendi aralarında da bir etkileşim kurmakta ve birbirlerinin 
oluşumunu etkilemektedirler. Aktörler ele alınırken sınırlanan çerçevede ise 
belirlenen devletlerin ve toplulukların görece olarak diğerlerine oranla tehdidi 
karşılama kapasitesi bakımından daha yetkin oldukları sonucuna varılmakla 
beraber ekonomik bağımlılıkların ilişkilere olan etkisinin azımsanamayacak 
etkide olduğu savunulmuştur. Diğer aktörler konusunda RF’nun hem ABD-ÇHC 
ilişkilerindeki hem de kendi iç güvenliği ve istikrarı için enerji denklemindeki 
önemi vurgulanmıştır. 

Rasyonel davranış seçenekleri kısmında da değinildiği üzere diğer tehditleri 
yaratan ve blokların oluşumunun iz düşümünün görüldüğü en belirgin yerin 
Güney Çin Denizi anlaşmazlıkları olduğu belirlenmiş olup bölge devletlerinin 
ileride buranın istikrarının korunması adına birlikte hareket etmeleri gerektiği 
söylenmiştir. Ancak gerek ÇHC’nin kendi menfaatleri gereği gerekse ABD’nin 
onu dengeleme isteği nedeniyle bu durum önümüzdeki kısa süreli zaman 
diliminde gerçekçi görünmemektedir. Yine de gelecek yüzyılın konuşulacak 
konuları arasında Asya Pasifik bölgesi ve bu alana dair çalışmaların artacağı 
tahmin edilmektedir. 
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