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Turkey's Foreign Policy Towards the Countries of the Caspian Region

Khadizhat Saikhanova

Abstract: When the Turkish Republic was formed by Kemal Atatürk, the country's domestic
and foreign policy was directly guided by the principles of its founder. For a long time, Kemalism
was the official ideology of Turkey, but now, with the coming to power of Recep Tayyip Erdogan,
the foreign policy course is beginning to change, and the ideology of Kemalism was replaced
by the ideology of neo-Osmanism.

With the coming to power of the Justice and Development Party, as well as with the popular-
ization of neo-Osmanism, the re-formatting of Turkish interests and its reorientation to the Black
Sea-Caspian region begins. So, Turkey begins its amplification in the region through participation
in such projects as "Black Sea Force" and "Black Sea Harmony", as well as "Caspian Guard".
Turkey is increasingly fighting for Caspian energy resources, as strengthening Ankara in this
region will allow it to amplify its positions in the Caucasus and Central Asia.

Due to the forming of three new Turkic Caspian states after the collapse of the Soviet Union
the amplification of Turkey in the Caspian region was greatly facilitated. The new vector of
Turkey in its foreign policy, as well as the establishment of relations with Russia and the
Turkic states, provides a new format of relations between the states in the near future. How-
ever, the aggravation of Ankara's relations with Moscow and the strengthening of rivalry with
Tehran in the Caspian region for the establishment of geopolitical control over the Caspian
region are not ruled out.

Keywords: Turkish Foreign Policy, Caspian Region, International Relations, 
Energy Resources, Caspian States

Geopolitical Position of the Caspian Region

The Caspian region is one of the important focal points of the global
geopolitical game. The strategic value of the region is determined by the
following factors:

- Firstly, the Caspian shelf is one of the richest oil fields in the world.
Proved reserves of crude oil and natural gas are estimated, respectively,
to 3% and 4% of the total in the world. Regional proven oil reserves
range from 17 to 33 billion barrels, depending on various sources. Proven
natural gas reserves are estimated at 232 trillion cubic feet (including
Uzbekistan) (Kaliyeva D., 2004).

The oil factor plays an important role in international relations. It determines
the strategic importance of the region and historically determines the polit-
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ical situation there. Great powers have historically been involved in oil-rich
regions and countries to control them. The situation is complicated by the
fact that hydrocarbon resources are not renewable and are unevenly distrib-
uted around the world.

- Secondly, the geographically Caspian region covering the Caucasus, adja-
cent to the sea regions of Russia, northern Iran and the western parts of Kaza-
khstan and Turkmenistan, is located in the central part of Eurasia. The region
is located between the politically and economically important regions of the
world - Europe, the Middle East, South and East Asia. The Caspian region
provides the best land routes connecting these regions.

The energy factor, the geographical location of the Caspian region and its
strategic importance for coastal states, great and regional powers, the pres-
ence of common and diverse national interests and the international situation
as a whole are political factors that largely determine the geopolitical condi-
tions in the region.

In the Soviet period, the Caspian region was completely controlled by the
Soviet Union, sharing the sea with Iran. At that time, Moscow could influence
global and regional trends around the region. The collapse of the Soviet
Union radically changed the geopolitical conditions in the Caspian basin.
The emergence of new participants, affirming their own national interests,
the energy vacuum created by the loss of control on the part of Moscow, the
lack of accurate data on unused energy sources characterize the first period
(early 1990s) of the geopolitical situation in the region. All players had to de-
termine national interests and shape or transform their strategies in the new
political conditions.

Since the mid-1990s, the Caspian Sea has been an active phase of the geopo-
litical situation. It became apparent that it has enormous potential for oil and
gas. The main feature of the second half of the 1990s was the competing in-
terests of Western countries and Russia on the issue of pipeline routes. Cur-
rently, all export pipelines are routed through Russia, including a new large
pipeline from the Tengiz fields on the Caspian Sea to the Black Sea via the
Russian port of Novorossiysk. The only pipeline that does not pass through
the territory of Russia is Baku-Tbilisi-Batumi. This situation benefits Moscow
by providing it with political tools to strengthen its position in the region.

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

3



Other coastal states are very interested in diversifying export routes in order
to increase their economic benefits and reduce Russia's political influence.
These interests are shared by other actors involved in the region, and espe-
cially the United States (Kushkumbayev S., 2000).

A new stage of political events in the Caspian region began after the events
of September 11, which changed the strategic conditions at the interna-
tional and regional levels. In the new strategic conditions, the United States
of America strengthened its political and economic positions in the coun-
tries of Central Asia and the Caspian region, while Russia's political influ-
ence was weakened.

Thus, the main interest groups can be defined as follows: the states of the
Caspian basin or the Caspian states include Kazakhstan, Turkmenistan, Rus-
sia, Azerbaijan and Iran. These states are interested in exploring the rich re-
sources of the sea for their export to the world market. The export of raw
materials allows these countries to solve their economic problems, since it is
the main source of hard currency for most of them. But coastal states have
different positions on the legal status of the Caspian Sea, an unresolved issue
and have diverse interests in transport routes.

Transit countries, such as Russia, Iran, Turkey, Georgia, Armenia, Ukraine,
Romania, Bulgaria, China and other countries, are trying to capitalize on
their geographical location between the Caspian oil and gas fields and the
world market by using or promoting pipeline routes through their terri-
tories.

Global and regional powers - the USA, Russia, Iran, the EU and Turkey - seek
to strengthen their positions in the Caspian region and use it as a platform
to advance their interests in other strategically important regions of the
world. Russia is one of the key players in the Caspian region. Its presence in
the region for more than one and a half centuries and close historical and
cultural ties with the newly independent states have determined its leading
position in the region. In addition to historical and cultural factors, Russia
has a relatively strong military potential, which is the strongest among the
coastal states. After the collapse of the Soviet Union, Russia became an im-
portant transit state, providing the main routes for exporting energy re-
sources of neighboring landlocked countries to lucrative world markets. For
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Moscow, the Caspian region is a traditional zone of national interests.

In the early 1990s, geopolitical rather than economic factors largely deter-
mined Russia's policy in the region. Russia tried not to lose further influence
and maintain geopolitical positions in the region, and often at the expense
of its economic interests. At that time, Russia could not develop a full-scale
study of natural resources due to economic difficulties and inadequate in-
frastructure. Moscow actively opposed the creation of an international oil
consortium with the participation of external states, as it tried to prevent the
new littoral states from developing their own hydrocarbon resources and co-
operation with external forces, in particular with the US and the EU.

During the second period of the geopolitical situation in the Caspian Sea,
Moscow’s policy became more constructive. Russia began to cooperate with
other coastal states, promoting mutually beneficial projects in the energy sec-
tor. Nevertheless, Russia continued to resist the construction of alternative
pipelines in order to maintain its monopoly position in the transportation of
energy resources. In recent years, the situation with a solid Russian position
in the field of transport has changed. The threat of losing control of export
routes pushed Moscow to greater flexibility and pragmatism. The Russian
company Lukoil has joined the consortium for the construction of the main
export pipeline Baku-Tbilisi-Ceyhan with a 7.5% stake.

Thus, Russia and the United States began to build partnerships. Currently,
there are three main tasks for Russian politics in the Caspian region:

- protection and strengthening of positions in the region;

- promoting stability in the region;

- development of regional cooperation (Nogmova A., 2017).

However, the stability and development of regional cooperation requires an
urgent solution to the problem of the legal status of the Caspian Sea. This is
currently the most important issue determining the relationship between the
Caspian states. The main reason for the disagreement between the parties is
the lack of international documents governing access to marine resources.
More recently, Kazakhstan, Russia and Azerbaijan have made progress in re-
solving this controversial issue. They signed a number of agreements regu-
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lating their interaction on this issue. 

The Turkmen position is mainly close to that of Russia, Azerbaijan and Kaza-
khstan. But there are disagreements between Russia, Kazakhstan and Azer-
baijan, on the one hand, and Iran, on the other. Iran supports equal
separation of the surface of the water and the seabed of the Caspian basin.
This discrepancy can lead to an obstacle to beneficial cooperation between
the parties and even conflict. Kazakhstan is one of the richest countries in
the world in terms of oil and gas reserves and is the main oil producer in the
Caspian region. This is the main fact of the geopolitical struggle for Caspian
oil (Darabadi P., 2010).

In these geopolitical conditions, ensuring the protection of economic and po-
litical interests and promoting national security is the main task for Astana.
For Kazakhstan, the energy sector is the main source of export earnings nec-
essary for economic development. This sector represents a key asset and at-
tractiveness for foreign investors. The existing network of oil pipelines
through Russia makes vulnerable, landlocked Kazakhstan, political and eco-
nomic pressure. Astana is very interested in alternative energy export routes.
A number of oil and gas pipeline projects have been proposed for the trans-
portation of Central Asian resources. The cheapest oil route may be via Iran.
However, any scheme involving Iran is unlikely to attract Western funding
due to tensions between Iran and the United States. Other routes are quite
expensive and cross-large, remote and often unstable areas.

East-West routes are supported by Western countries, especially the United
States. However, a combination of economic and political factors hinders the
prospects for most of them. After gaining independence, Azerbaijan found
itself at the center of the “geopolitical triangle” of conflicting interests of Rus-
sia, Iran and Turkey. Baku has chosen a pro-Western orientation based on
close relations with Turkey, representing the interests of the United States in
the region. One of the most important issues in close cooperation between
Azerbaijan, Turkey and the United States is the project for the construction
of the Baku-Ceyhan oil pipeline, where they have common economic and
geopolitical interests (RIA., 2009).

Relations with Russia were not so close until recently. The rapprochement
between Russia and the United States in the Caspian region created for Baku
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the need to find common ground for Moscow. This trend ultimately led to
the signing in June 2002 of a bilateral Agreement on the Delimitation of Re-
lated Sectors of the Caspian Seabed between Russia and Azerbaijan. Despite
Baku’s close cooperation with Western countries, relations between Azerbai-
jan and Iran have deteriorated significantly due to the disputed oil fields
Alova, Araz and Sharga. The situation also worsened after an incident in the
South Caspian in 2001, when an Iranian warship forced it to stop Azerbaijani
oil exploration.

Turkmenistan takes the third place in the region in terms of liquid and
gaseous hydrocarbon resources. Gas reserves are estimated at 8.1-8.7 trillion
cubic meters. m., and exploration potential - 10.5 trillion cubic meters. How-
ever, Turkmenistan has made less progress in developing hydrocarbon re-
sources than in other coastal states. In the early 1990s, Turkmenistan could
not realize its potential in the gas and oil sectors due to the transportation
problem. All pipelines to world markets were routed through Russia, which
entailed great economic and political restrictions for Ashgabat.

Currently, Turkmenistan is still dependent on Russia in the export of natural
gas. This gives Russia an advantage over the United States, which is also in-
terested in the country's rich gas fields. For Turkmenistan, another attractive
area of cooperation in the energy sector is Iran. Iran is trying to strengthen
its position in Central Asia by developing cooperation with Turkmenistan.

The following interests determine Iran’s policy in the Caspian:

- ensuring the security of the northern borders by maintaining stability and
security in the states of Central Asia;

- development of relations with the states of the region within the framework
of the policy of overcoming international isolation. For example, Iran coop-
erates with the countries of Central Asia and the Caucasus to normalize re-
lations with the EU, China and Japan.

- Maintain good relations with Russia and Turkey. Cooperation with Moscow
is of great importance to Tehran. Russia is the main supplier of military
equipment and technologies for Iran. In the political sphere, Russia is seen
as a counterweight to the influence of the West in the region. Both countries
have common interests in promoting stability in the neighboring countries
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of Central Asia and the Caucasus (Zyuzin Y., 2006).

In addition to Russia and Iran, other regional powers such as Turkey partic-
ipate in the Caspian geopolitical “game”. After the collapse of the Soviet
Union, Turkey was and remains one of the key regional powers seeking to
spread its influence in Central Asia, the Caucasus and, in fact, in the Caspian
region. Ankara is trying to play the role of a bridge between East and West,
but at the same time acts with caution to maintain good relations with Russia,
one of the most important economic partners. In the Caspian region, Turkey
is interested in achieving control over the export of the flow of Caspian hy-
drocarbon resources to the world market. This is the main driving force be-
hind the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline project. First of all, the
development of cooperation with the Caspian littoral states would make it
possible to strengthen its position in the international system. Moreover,
given that there are Turkic states in the region, the region is becoming even
more important for Turkey. Turkey is an oil importing country and energy
security is very important to it.

Therefore, we can conclude that the geopolitical importance of the Caspian
region has increased significantly in the XXI century. In the region, there is a
struggle not only between the Caspian countries themselves, but also be-
tween external actors who seek to strengthen their influence in the region.
The Caspian is now a tidbit for many foreign investors; however, many un-
resolved issues significantly complicate the development of business of some
countries in the region.

Turkey's Interests in the Caspian Region

The Caspian Region offers both foreign opportunities and new challenges
for foreign investors. An unstable investment atmosphere has developed
in the post-Soviet region; there are no proper tax and legal norms. The
Caspian countries, which gained sovereignty in the early 1990s after the
collapse of the Soviet Union, are still at the stage of transition from a com-
mand economy to a liberal market economy. However, this transition pe-
riod obviously cannot proceed without problems.

Turkey is aware that the development of commercial activities in the region
will be of great importance in the economies of the newly independent Turkic
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countries and will lead to economic cooperation. In addition, cooperation
will allow establishing closer Caspian with Turkic states, which will allow
Turkey to directly strengthen its positions in Central Asia and the Caucasus.
So, in addition to economic benefits, from a political point of view, it is ex-
pected that Turkey will become politically more effective in regional and
global politics due to cultural and ethnic ties with the large Turkic states of
the region that are undergoing profound political changes. This view is also
based on the belief that secular and emerging democratic values in Turkey
will increase its importance as a model for the former Soviet republics.

In addition, Turkish business groups are aware that there are many op-
portunities for the implementation of small and medium-sized businesses
in many sectors, not only in the Caspian region, but also in Central Asia
and the Caucasus. Here, Turkey has its advantages over Western and Eu-
ropean investors, since Turkey enjoys the privilege of linguistic and cul-
tural proximity.

Turkey forms a strategic energy bridge between the main oil and gas pro-
ducing regions of the Caspian Sea basin and the consumer markets of the
West. This feature of Turkey makes it increasingly important for global oil
markets. However, Turkey lacks significant domestic energy resources.
Turkey also needs oil for its growing industry. It was estimated that in order
to maintain the current course of economic development, Turkey will require
the importation of a huge amount of oil in the coming decades, approxi-
mately 55 million tons per year (Aras B., 2012).

The oil sector in Turkey includes both state and private oil companies. TPAO
Turkish Oil Corporation (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) accounts for
about 70 percent of domestic oil production in Turkey. The Ministry of En-
ergy and Natural Resources monitors the oil sector and makes decisions on
new projects. Turkish Petroleum Refineries Corporation (TUPRAS) is a com-
pany that dominates the oil storage and refining sector in Turkey. TUPRAS
controls 85% of domestic refining in Turkey. The company that is responsible
for the oil transportation sector is the Petroleum Pipeline Corporation (Boru
Hatları Ile Petrol Taşıma A. S / BOTAS) (Aras B., 2012).

In December 2003, the Turkish parliament passed a bill to reform the oil mar-
ket. The purpose of this law is to liberalize the pricing of oil and oil products,
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to end restrictions on vertical integration, to integrate the functions of the
pipeline, refining and distribution. As a result of the adoption of this law in
early 2005, marginal prices and import quotas for petroleum products were
increased.

Today, Turkey is actively cooperating with Azerbaijan and Turkmenistan on
the transportation of Caspian oil and gas. The Turkish leaders were quite sat-
isfied that the former Soviet states were very willing to approach the Turkish
development model.

Moreover, in all post-Soviet republics, Turkey is actively pursuing an ed-
ucational policy, thereby promoting its “soft power,” as mentioned earlier.
Education plays a crucial role in transforming the economic, political and
cultural systems of the former Soviet republics. The Turkish Ministry of
Education and some private groups, such as the Gulen community, have
opened secondary schools and universities in the Caspian countries,
thereby creating a good reputation throughout the region.

Turkey also has strong energy ties with Azerbaijan. Not only oil is exported
from Azerbaijan, but also natural gas. Turkey needs natural gas for domes-
tic consumption, and the first gas supplies from the Azerbaijani Shah-
Deniz-Guneshli field began back in 2007 [Reuters, 2019].

Turkey’s choice of Azerbaijan as an oil and gas exporting country proves
that common social and cultural ties are important for Turkey in doing
business with other countries. Turkey can buy oil from Russia and Iran.
However, Turkey is not as comfortable doing business with these two
countries as it is with Azerbaijan. The cultural models of Turkey and Rus-
sia are very different: the first is based on the Ottoman-Islamic heritage,
and the second is based on the Christian. Iran is also not considered by
Turkey as a good partner in the Caspian region, since intensification of ri-
valry with Tehran for establishing geopolitical control over the Caspian re-
gion is not excluded.

Moreover, there is no guarantee that in the future relations between Ankara
and Moscow will be exclusively positive. However, due to Turkey’s energy
dependence on Russia, as well as extensive recreational ties, a sharp dete-
rioration in relations between the two countries is also unlikely.
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Caspian Vector in Turkish Foreign Policy

While relations between Russia and Turkey underwent the best period in his-
tory after 2002, they reached an all-time high with statements by Russian
President Vladimir Putin during their visit to Ankara in December 2014.
Putin said that the South Stream gas pipeline project will be canceled and
the Turkish Stream project will be initiated instead.

However, the civil war in Syria was to create a storm of relations between
the two countries; this became apparent after a Turkish bomber crashed in
the Eastern Mediterranean Sea in 2012. In recent months, tension could have
been expected, as states did not share their positions with regard to Syria.
Syria’s military support for Russia has raised diplomatic tensions to the level
of security associated with border violations. As a result, on November 24,
the Turkish side shot down the Russian side.

Given the impact of this tension on the economy, as well as the security of
energy supply, it will not only create serious risks and problems in the short
term, but it is also expected that the existing risks will be eliminated for
Turkey and will have an adverse effect on the Russian economy, as well as
long-term export of natural gas run. The volume of gas exports from the
Russian Federation to Turkey has already reached $ 25 billion (Caspian Bar-
rel, 2015).

Despite the fact that the volume of trade between Russia and Turkey has be-
come quite high, the trade balance has become negative for Turkey. Accord-
ing to information for 2014, the total volume of trade between the two
countries amounted to 31.2 billion dollars. Turkey had a deficit of $ 19.35 bil-
lion in the trade balance. Between January and October 2015, bilateral trade
fell to $ 20.4 billion due to sanctions imposed on Russia, the economic crisis
and falling commodity prices. In turn, the trade deficit between Turkey and
Russia decreased to $ 14.2 billion. At a time when we can estimate Turkey’s
total trade deficit at $ 84.5 billion (2014), the trade deficit specifically with
the Russian Federation was 23%. In addition, the amount of payments made
by Turkey for Russian oil and natural gas in 2014 amounted to approximately
$ 12.8 billion (Caspian Barrel, 2015).

Turkey is the second largest market for Russian natural gas. While Turkey
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became the second largest buyer of natural gas in Russia, it turned into a
great dependence of Turkey on natural gas supplies. Due to the rapid growth
of the Turkish economy and increased demand for energy, natural gas con-
sumption has increased proportionally, which is why Turkey has become the
largest importer of natural gas in Europe. Natural gas consumption in Turkey
increased from 14.5 billion cubic meters in 2000 to 48.7 billion cubic meters
in 2014. [Caspian Barrel, 2015].

In the past two decades, Turkey became the world's second largest importer
of electricity in the world after China, which in the early 2000s attracted more
attention to the demand for natural gas fields to meet demand, since these
fields have low investment costs and short construction periods. Along with
the increasing industrial and urban gas consumption, there has been a logical
sharp increase in natural gas demand in Turkey.

In 2014, Turkey imported 49.26 billion cubic meters of natural gas from Rus-
sia, which is 54.7% of Turkey's total natural gas imports. In Turkey, there is
no problem maintaining a balance of supply and demand, but it is difficult
to maintain maximum demand in the winter (Caspian Barrel, 2015).

Azerbaijan, Iraq, and Eastern Mediterranean gas can provide further devel-
opment of resources in Turkey. The Trans-Anatolian Gas Pipeline (TANAP)
project, the most important channel of the Southern Gas Corridor, which is
being implemented by Turkey and Azerbaijan, will begin in Azerbaijan and
reach Italy through Turkey. It will supply 6 billion cubic meters of additional
natural gas supplies to Turkey in 2019. In the coming years, Turkey will have
the opportunity to buy 15 billion cubic meters of additional natural gas. At
the same time, Iraq plans to export to Turkey 10 billion cubic meters of gas
per year per year from 2019 after signing an agreement with the Kurdistan
Regional Government (KRG) of Northern Iraq. The Turkish and Iraqi sides
are still negotiating the terms of the project.

Also, if relations between Turkey and Israel normalize, offshore Israeli oil
and gas fields will be developed and a new pipeline will be built, which will
allow Israeli gas to be included in the list of imported gases in Turkey.

Together with the natural gas reserves that will be delivered to Turkey in
early 2019, Turkey's diversification of its natural gas sources in the long term
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will ensure the security of energy supply and at the same time lead to a re-
duction in the future costs of natural gas imports.

At the same time, Russia's share in the Turkish gas market may decline
after 2021, as the agreement between Turkey and Russia on 8 billion cubic
meters of gas will be completed in 2021. These facts become more signif-
icant after the announcement of Russia that the Turkish stream will un-
dergo some changes.

At the same time, it cannot be denied that Turkey will play a significant role
in access to natural gas resources far exceeding its demand, as well as in the
commercialization of these resources, as it will supply them to European
markets after 2021. In this case, the Blue Stream will remain Russia's only ex-
port line to the Turkish market, and Russia may lose its dominant position
and market share. A similar situation could be with Iran, where Turkey pur-
chases the most natural gas. The crisis between Turkey and Russia will cer-
tainly affect the energy sector, since energy is one of the main aspects of
relations between the two countries.

However, Turkey may face a great risk in terms of energy security in the next
two to three years, until it starts new projects and other alternatives. These
new alternatives, which will be implemented in the medium and long term,
will ensure Turkey’s supply security by attracting resources and the diversity
of countries in the end and help develop renewable energy more rapidly.

Russia may also face billions of economic losses, failing to hold more than
50 percent of its share in Turkey, the second largest gas export market with
the highest demand growth in Europe. Russian State Gazprom’s revenues
from gas exports of $ 61.8 billion in 2013 fell to $ 50.6 billion in 2014 due to
continued decline in European demand for Russian natural gas, a rapid de-
cline in gas prices last year and the rapid development of the renewable
sector sources of energy. The calculations show a regression of Gazprom's
revenues of $ 36 billion to $ 37 billion in 2015 and $ 32 billion in 2016
(Caspian Barrel, 2015).

However, one cannot argue about a sharp deterioration in relations between
Turkey and Russia, since Turkey has many joint projects with Russia in the
field of energy, economy and Turkey.
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The Caspian vector in Turkish foreign policy has become the highest priority,
because of the previously identified three new priority vectors (the Caucasus,
Central Asia, the Caspian region), it is the Caspian that provides more op-
portunities for its strengthening not only in the region, but also for rap-
prochement with all Turkic states Caspian, Central Asia and the Caucasus.

Conclusion

The main results of the studies carried out in this work include the fact that
the foreign policy of Turkey has undergone significant changes since Recep
Tayyip Erdogan came to power. The futility of the Western European direc-
tion has revealed the need to reformat the country's interests. Thus, Turkish
scientists and politicians identified three new priority vectors for Turkey: The
South Caucasus, Central Asia and the Caspian region. However, it was the
Caspian region that became the highest priority for Ankara. The study re-
vealed that the following factors served as the reasons for distinguishing the
Caspian region as the most promising.

First, the Turkic littoral countries serve as an instrument for realizing
Turkey’s foreign policy interests in the region. The idea of pan-Turkism, again
gaining popularity, gives impetus to the development of Turkey's “soft
power” in the region through cultural and educational events. As the leader
of the Turkic world, Turkey is interested in spreading its influence to other
Turkic countries.

Secondly, in the process of comparing the prospects of the South Caucasus,
Central Asia and the Caspian region, it was revealed that the Caspian, more
than the South Caucasus and Central Asia, corresponds to the economic in-
terests of Turkey, as it has relatively large energy reserves. For a number of
reasons, the countries of the South Caucasus and Central Asia cannot be a
priority basis for economic cooperation with Turkey.

Thirdly, through the strengthening of its influence in the Caspian region,
Turkey will directly strengthen its positions in the South Caucasus and the
Central Asian region.

However, in the process of research it was revealed that Turkey, like Iran,
does not currently have sufficient military-political and economic capabilities
to secure its dominance in the Caspian region, which suggests that in the
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near future the deterioration of relations between Turkey and the Caspian
countries unlikely. At the same time, the possibility of rivalry between
Ankara and Tehran cannot be ruled out, which will be caused by an intensi-
fying struggle to establish geopolitical control over the Caspian region.

The principles of the priority of using “soft power” declared in the Turk-
ish concept of “Strategic Depth” while maintaining the potential of eco-
nomic and military influence do not contradict the conceptual approaches
of Russia. At the same time, if earlier it seemed that the military and po-
litical situation in the Caspian Sea in the zones of intersection of Russian
and Euro-Atlantic interests, Turkey would be more in solidarity with the
West than with Russia, now Ankara’s cooperation with Washington is
sharply weakening. However, this does not guarantee that in the future
relations between Moscow and Ankara will not worsen. The strengthen-
ing of Turkey in the region strategically important for Russia will only
have a negative impact on relations between the two countries and Rus-
sia, in turn, will begin to put pressure on it economically.

Thus, we can conclude that in the short term, the relations between Turkey
and the Caspian littoral countries will be relatively constructive, but it is also
impossible to exclude rivalry between Ankara, Tehran and Moscow.
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AB ve İran İlişkileri

Ghulam Sakhi Qurbani

Özet: AB ve İran ilişkileri ilk olarak 1963 yılında ekonomik bir antlaşmayla sadece iktisadi
düzeyde başlamış olduğu kabul edilmektedir. Diplomatik ilişkiler ise 2000’lere yakın büyükelçilik
düzeyinde ilk defa başlamıştır. İlişkiler bazı nedenlerden kaynaklı inişler ve çıkışlar ile birlikte
günümüze kadar kesintisiz bir şekilde süregelmekte olduğu kabul görmektedir. AB her şeye
(İran İslam devrimi, Irak ve İran savaşı, Mykonos olayı, Nükleer meselesi…vb.) rağmen İran’a
karşı yumuşak davranıp ilişkileri iyi bir şekilde devam etme hususunda çaba göstermesi
herkesin aklını karıştırmıştır. Ama 2005 ve 2015 yıllar arasına bakıldığında ise görünüşte İran
ve AB ilişkilerinde ABD’nin etkisi olduğu söylenmektedir. Ancak, 2015 yılında yapılan Nükleer
Anlaşmasından müteakip günümüze kadar ilişkilere bakıldığında AB İran’ı korumak adına ABD
ile olan ilişkilerde krize girdiği iddia edilmektedir. Hatta AB, ABD’nin İran’a karşı sert tutumlarına
direnerek Nükleer Anlaşmasının sürdürülmesini istemekte olduğu söylenmektedir. 

AB tükettiği enerjinin (gaz ve petrol) çoğunu, hatta bazı öngörülere göre 2025 yılında AB %75
enerjisini dışarıdan ithal edeceği söylenmektedir. Karşısında olan ülke İran dünyanın %75 doğal
enerjisini içeren Ortadoğu ülkelerinin arasında büyük oranda bu enerjiyi kendisine ihdas eden
ülke olması, ayrıca Hürmüz Boğazı Ortadoğu’nun %90 petrolü ve dünyanın diğer emtialarının
%50’si ancak bu boğaz üzerinden başka ülkelere ihracat ve ithalat edilmekte olmasıdır. Yanı
sıra bu boğaz İran’ın kontrolü altında olması, siyasi açıdan da AB Ortadoğu’da söz sahibi olmak
için İran’dan başka stratejik ortağı bulunmaması, terörizmle mücadele ve ABD’nin Ortadoğu’da
ve genelde zayıflatmak için her şeyi göz ardı edip ilişkileri sürdürmekte olduğunun kaçınılmaz
olduğu söylenmektedir. Bunun gibi İran’da AB’ne ekonomik açıdan kendi enerjisini zengin-
leştirmek için AB teknolojisine bağlı olması ve ABD’nin ambargolarına karşı bir araç olarak al-
gılaması her şeyden önce AB ve İran arasındaki ilişkileri etkilemekte olduğu söz konusudur.

Anahtar Kelimeler: AB, İran, ABD, Nükleer Meselesi, Hürmüz Boğaz

Giriş 

Uluslararası sistemin dinamik bir özelliğe sahip olması ve durumun hızlıca
değişmekte olması, devletleri milli çıkarlarını takip etmesi için dış poli-
tikasını sürekli aktif halde tutmasına ve uygun stratejiler ve planları öne al-
malarına mecbur etmektedir. Bu arada uluslararası düzeyinde 21. yüzyılın
en tartışılan konusu da Ortadoğu meselesidir. Dolayısıyla İran da Ortadoğu
coğrafyasında bulunan ülkelerin içinde her açıdan en önemli ülke olduğu
herkesin teveccühünü çekmektedir. Bu yüzden AB her şeye rağmen kendi
çıkarı ve mecburiyetinden dolayı hep İran ile özellikle siyasi ilişkilerini
geliştirmeye gayret göstermektedir. AB batı kültür ve aidiyetine sahip bir
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bölgedir. ABD ile pek çok konuda aynı düşüncede ve tarafta bulunması
kaçınılmazdır. Ama ne var ki İran Konusunda çoğu kez ABD’ye karşı gelerek
hatta bazen ABD’nin İran’a karşı izlediği yaklaşımları eleştirerek hep İran’a
yumuşak diplomasiden yaklaşmakta olduğu söz konusudur. Bu açıdan
makalemizde AB neden bu kadar İran’a değer verdiğinin arkasında yatan
sebepleri inceleme açısından önemlidir.   

Çalışmamızın ilk başında betimleyici metodundan yararlanarak İran ve AB
ilişkilerine tarihsel bir bakışta bulunulmuştur. İran ve AB ilişkileri her şeye
rağmen başlangıcından günümüze kadar kesintisiz bir şekilde süre geldiği
görülmektedir. İkinci başlık altında İran ve AB arasında olan ekonomik il-
işkileri incelenmiştir. Aslında ilişkiler 2000’lere kadar sadece ekonomik
yönüne ağırlık verildiği söz konusudur. Ekonomik ilişkiler İran İslami De-
vrimi, İran Irak Savaşı, Mykonos meselesi ve en önemlisi İran Nükleer mese-
lesi gibi faktörlere rağmen günümüze kadar inişli ve çıkışlı olsa bile devam
etmekte olduğu görünmektedir. İran ve AB arasında siyasi ve diplomatik il-
işkiler ise çalışmamızın üçüncü başlığını oluşturmaktadır.  1997 yıllarında
Hatemi’nin iktidara gelmesiyle başlamış, 2005 yılında Nükleer meselesinden
dolayı 2015 yılına kadar neredeyse durgun hale gelmişti. 2015 yılında İran
5+1 ülkeleriyle Nükleer antlaşması yapmasıyla bir daha canlanmıştır.
Makalemizin son kısmında ise İran’ın Nükleer çalışmalar konusuna
değinilmiştir. 

Kavramsal Çerçeve 

AB ve İran İlişkilerine Tarihsel Bir Bakış

İran ve Avrupa Birliği İlişkileri başlangıcından günümüze kadar hep in-
işler, çıkışlar ve güçlülüklerle birlikte süre geldiği söylenmektedir (yasır,
2015). İran İslami İnkılabı (1979), İran ve Irak Savaşı (1980) ve en etkili
olan özellikle 2000’lerden sonra İran Nükleer Faaliyeti ilişkileri negatif
ve pozitif yönden etkilemektedir. İlişkiler bilhassa son yıllarda daha da
gergin bir hale gelmiştir. Ama ne var ki yine de AB İran’ı gözden uzak
tutmak istememektedir. 

İran ve AB ilişkileri Avrupa Birliğinin kurulmasıyla birlikte başlamıştır. Gerçi
İran ve Avrupa ülkeleriyle ilişkileri daha eski zamanlara dayanmaktadır.
Avrupa İran halkının milli güvenliği için geçmişte potansiyel bir tehdit ol-

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

18



makla ile birlikte aynı anda İran’ın dış rakiplerine karşı koruyucu bir araç
olarak görülmekteydi. Örnek olarak da 19. yüzyılda İran Fransa’yı Rusya ve
Britanya’ya karşı engelleyici bir araç olarak kullanmış, 20. yüzyılda
Rusya’nın askeri tehditlerini engellemek üzere İngiltere’nin diplomatik
yardımını istemiş ve son zamanlarda yani gönümüzde ABD’nin ambargo-
larına karşı da bir avantaj olarak algılamaktadır (Dağcı, 2007). Ancak burada
biz sadece ilişkileri Avrupa Birliği’nin kurulmasından itibaren başladığını
ele almakla iktifa edeceğiz.  Başlangıçta ilişkiler sadece ekonomik yönüne
ağırlık verilmiş ve ilişkilerin diğer önemli yönleri ise ABD’ye bırakılmıştır.
Ancak 11 Eylül havadisinden itibaren ABD’nin uluslararası ilişkilere
bakışının değişmesiyle birlikte AB dış meselelere önem veremeye ve ulus-
lararası ilişkilerde aktif bir rol oynamayı göze almıştır. Böylelikle AB’nin dış
politikasında ekonomik değerlerin yanında güvenlik ve siyasi değerler de
yer almıştır.  Bu tarihten itibaren İran ve AB ilişkileri dolaylı olarak ABD’nin
etkisi altında süre gelmekte olduğu söylenmektedir. (khalu zada, 2013)
Söylediğimiz gibi ilişkiler başlangıçta sadece iktisadı yönünü kapsamak-
taydı. Dolayısıyla 1963 yılında ikili bir iktisadi antlaşma imzalanmıştır. Fakat
bu antlaşma 1973 yılına kadar devam etmiş, 1973 yılında AB anlaşmanın
sürdürmesine eğilim göstermemesi ile geçersiz ilan edilmiştir. Bu anlaşmanın
içeriğini kısaca olarak, İran’dan Avrupa ülkelerine ithal edilecek olan bazı
ürünlere ufak vergi muafiyeti ve anlaşmanın yürütülmesinden mesul bir
ortak komite icat edilmesi ön görülmüştü. Ayrıca bu yıllarda siyasi ilişkiler
eskisi gibi Avrupa ülkeleriyle ayrı ayrı süregelmekteydi. Zira o yıllarda AB
(Avrupa Birliği) ta 1993 Maastricht anlaşmasına kadar siyasi bir topluluk söz
konusu değil, sadece Avrupa ekonomik Topluğu(AET) seviyesindeydi
(Kasimi, 2012).  

1979 yılında İran İslami devrimin başlaması, ABD’nin Büyükelçisinin
Tahran’da İran İslami Rejimi tarafından rehin alınması, öte yandan Avrupalı
ve Amerikalı diplomatların çalınması ve İran’ın Rehberi İmam Humeyni
Tarafında Salman Rüştü’nün Ölüm İnfazı verilmesi ilişkileri durgun hale ge-
tirmiştir. Bunların yanında İran ve Irak Savaşı 1980 yılında başlaması Avrupa
hatta İran’a karşı Irak’a silah yardımda bulunduğu söylenmektedir. Ama
bunlara rağmen İran ve Avrupalı bazı ülkelerle ekonomi ilişkilerini inkılabın
ilk yıllarında devam ettirmiştir. 1981-1988 arası Avrupa’dan İran’a İhracat
rakamı takriben 6 milyar dolar civarında ve İran’dan Avrupa’ya İhracat ise
6,14 milyar dolar rakam göstermekteydi (Sultani Necat, 2016). 1992 yılında

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

19



Maastricht antlaşmasında AET’den AB’ne değişmesi, 1988 yılında İran ve
Irak savaşının sona erimesi, öte yandan SSCB’nin dağılması ve İmam
Humeyni’nin vefat etmesi, İran başkanlık seçiminde Ali Ekber Haşimi Raf-
sancani’nin İran Cumhurbaşkanı olarak İktidara gelmesi ilişkiler yeniden ele
alınmıştır. Rafsancani İran ve Irak savaşından gelen yıkımın sonucunda
yeniden ülkeyi imar etme yolunu ekonomik ve ülkenin dışa olan ilişkilerini
yeniden istikrar vererek kurtuluşunu görmüştür. Bu devir Avrupa ve İran
arasında bir dönüm noktası olarak tanınmaktadır. Zira bu dönmeden itibaren
ilişkiler ekonomik olmakla birlikte siyasi ve kültürel yönleri de ele alınmış
olmuştur (Kasimi, 2012). Ayrıca İran’ın yeniden yapılanma devrinde ‘Niye
bu kadar Avrupa ile ilişkileri geliştirmeye özen göstermiştir?’ sorusuna cevap
vermiş olursak, şunu ifade edebiliriz; İran’ın iktisadı çok geçmişten Avru-
pa’ya bağlı olması, milli endüstrisi Avrupa’ya bağlı olması ve öte yandan
İran’ın petrol ve gaz kaynaklarını çıkartması için Avrupa’nın bilgi ve teknolo-
jisine ihtiyacı olmasıdır. Bu yüzden İran Cumhurbaşkanı tarafından 1988
yılında Almanya Dışişleri Bakanın, 1989 yılında Fransa Dışişleri Bakanın
davet edildiği görülmektedir. Böylelikle Avrupa, ABD’nin yaklaşımına (1996
yılında Washington’un İran’a karşı yaptırımları)  karşı ilişkileri geliştirmeye
çalışarak “eleştirel görüşmeleri” başlatmıştır (Agayı, 2007). 1990 yılında AB,
İran’ın üzerinden bütün yaptırımları kaldırmış ve Tahran’da büyükelçilerini
yeniden kurmaya karar almıştır. Ama Rafsancani’nin son yıllarında ilişkiler
bir daha gerginliğe uğramıştır. Mykonos isimli bir Yunan Misafirhanesinde
İran Kürtlerinin 4 lideri katledilmesi ve Berlin Ceza Mahkemesinin kararında
suçun failinin İranlı yetkiler olarak görmesi ilişkileri bozulmuştur (yurrd-
kurban, 2017). 1993 yılında Hatemi’nin iktidara gelmesiyle Mykonos mese-
lesi bitmiş oldu ve Avrupalı diplomatların İran hükümeti tarafından
çağrılmasıyla ilişkiler yeniden normal haline gelmiştir. Bu devri “Etkileşim
ve Yapıcı İşbirliği” olarak adlandırılmıştır. Bu devirde Avrupalı firmaların
İran’ın gaz ve doğal kaynaklarında yatırım yapmaya başlamışlardır (kamet,
2016). Bu devirde ilişkiler yeniden eskisinden daha farklı ve kapsamlı bir
şekilde ekonomik değerleriyle birlikte siyasi ve kültürel değerler de ele alın-
maya başlamıştır. Hatta bu devir 11 Eylül Saldırısından kısa bir süre sonraya
kadar sürmüştür. 2002 yılında ABD Başkanı Bush’un İran’a “Kötülüklerin
merkezi” olarak hitap etmesine karşı tavır göstermişti. Avrupa Nükleer
meselesinde ilk yıllarda “görüşmelere” katılmış ve ABD’nin İran’a karşı sert
davranışını kınamıştır. Dolayısıyla 2004 yılında İran ve üç Avrupalı ülke (Al-
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manya, Fransa ve İngiltere) arasında Paris anlaşmasını imzalamasıyla İran
ve Avrupa arasında ekonomik işbirliği, siyasi ve terörizm ile ilgili
görüşmelere başlamışlardır. Hatemi’nin iktidarının sonraları Ahmedinejad’ın
iktidarının başlarında Nükleer meselesini devletin öne planına alınması,
ABD başta olmakla birlikte AB ülkeleri de dâhil bütün batı ülkeleri şok etm-
eye başlayınca İran ve Avrupa ilişkiler bir daha gergin bir hal almaya
başlamış ve Nükleer meselesi ilişkilerin ön şartı haline gelmiştir.  Bundan
sonra AB, ABD’nin yanında durmuş ve sürekli yaptırımlar yüklemiş ve
amelen İran’a karşı 2009 yılından itibaren karşıtlık politikayı izlemeye
başlamıştır. 2011 yılında bu tezat politika daha da güçlenmiş ve İran’ın
Nükleer Tesisatına engelleyici bir hamle yapacağını söylemiştir. Bu sert
karşıtlı politikalar ve yaptırımların sonucu ticari ilişkiler de zedelenmiş,
2012-2013 yılında Avrupa’nın İran’dan İthalatı %86 düşmüş ve İran’a ihra-
catı da %26’ya inmiştir (Sultani Necat, 2016, s. 154).  Böylelikle Avrupa ve
İran İlişkilerini en çok etkileyen unsur Nükleer meselesi olduğunu iddia
edebiliriz ve detaylı olarak da önümüzdeki başlıklarda ele alacağız.  

Ekonomik ve Ticari İlişkileri

Avrupa 2018 yılı istatistiğine göre 15 bin ve 300 milyar dolar gayri saf
milli hasılasına sahip olduğu söylenmektedir. Böylelikle AB; ABD, Çin
ve Japonya’dan sonra dördüncü sırada gelmesiyle (AB'nin 2017 yılında
Gayrı saf Milli hasılası, 2017) %21,1’lik dünya servetini kendisine
toplamıştır. (Dünyanın En iyi Ekonomiye Sahip olan ülkleri tanıyalım,
2019). Ekonomi AB’nin dış politikasında ikincil bir önem taşımaktadır.
İran ise 2018 yılının istatistiğine göre 481 milyar dolar yıllık gayri saf milli
halısına sahip olmasıyla ekonomik açıdan dünyada 18. sırada gelmekte-
dir. Böylelikle İran 1/10 dünyanın servetini kendisine ihtisas etmiştir
(haji Pervana, 2019). Üstelik İran doğal kaynaklar, özellikle gaz ve petrol
açısından sırayla %16 ve %11,58 ile Suudi Arabistan’dan sonra ikinci
büyük gaz ve petrol rezervine sahiptir (Hsan, 2010).  

İran ve Avrupa arasında ilişkiler ilk başlarda sadece ekonomik yönünü kap-
samaktaydı. Böylelikle 1963 yılında İran ve Avrupa arasında ilk ekonomik
antlaşma imzalanmıştır. Ancak bu anlaşma 1973 yılına kadar geçerli olmuş
ve o tarihten sonra Avrupa anlaşmayı geçersiz ilan etmiştir. Sebebi de 1973
yılında petrol krizinin sonucunda petrolün fiyatı iki katına çıkmasıyla anlaş-
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mayı geçersiz ilan etmiştir. Bu süreç içerisinde ilişkilerde Avrupa ve İran
arasında ilişkilerin ekonomik yönüne ağırlık verilmesinin sebebi de Avrupa
Birliğinin kuruluşuna yani (AET) kuruluş itibarıyla ekonomik açıdan ortak
bir pazar kurmak ve dış ülkelere de ortak bir piyasa açmak amacıyla kurul-
duğuna dayanmaktadır (Kasimi, 2012, s. 131). 1979 yılında İran İslami
İnkılabın vuku vermesi ve 1980 yılında Irak ve İran arasında 8 sene süren
savaşın başlaması ilişkileri neredeyse durgun hale getirmişti. Ancak 1980
yılında taraflar arasında ikili bir ekonomik anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaş-
manın sayesinde İran yıllık 269 ton ihracatında vergiden muaf tutulmuştur.
Dolayısıyla İran 1979’den 1988’ler arasında AB’den 47/8% oranda ithalat ve
İran’dan AB’ne İhracat 6 milyar dolara civarındaydı.1990’den 1992’ye kadar
AB’nin İran’a ihracatı ortalama yıllık 13/49 milyar dolar ve İran’dan AB’ne
ihracat yıllık ortalama 6/89 milyar dolardı. 1993 yılından 2003 yıllar arasında
İran’dan AB’ne ihracat ortalama yıllık 6/48 milyar dolar İran’ın ithalatı ise
aynı yıllar arasında 6/78 milyar dolara çıkmıştı (Sultani Necat, 2016, s. 151).
İran ve Irak savaşının sona erimesiyle 1990’lerde Haşimi Rafsancani’nin İran
cumhurbaşkanı olarak atılması ilişkilerde bir dönüş nokta olarak tanınmak-
tadır. Bu dönem yapımcı devlet olarak adlandırılan, savaşın zararlarını
tazminat etmek için İran’ı ekonomik açıdan dış sermayeye, özellikle İran’ın
endüstrisinin ekipman açısından gelişmesi için Avrupa’nın yardımına ihtiy-
acı olduğunu söylenmektedir. Hatta İran Avrupa Birliğinden 18 milyar dolar
borç almayı da başarmıştı (Taramı, 2014). Bu devirlerde AB, hatta ABD’nin
1992 yılında İran’ı izole etme politikasına da karşı gelerek ilişkileri öne sür-
müştür. 1992 yılında Mykonos hadisesinden dolayı ilişkiler biraz durgun
hale gelmiş ama Hatminin iktidara gelmesiyle yeniden ilişkiler normal hale
getirilmiştir (Ashlaqi, 2011). 1999 yıllarında AB ülkeleri İran’da yaklaşık 386
milyar dolar yatırım yapmasıyla İran’da dış sermeye açısından AB birinci
sırada gelmekteydi (Emini, 2009).   Bu süreç ABD’nin ısrarına rağmen 2003
yılına kadar ilişkileri özellikle ekonomi ilişkiler hiçbir ön şart olamadan süre
gelmiştir. Dolaysıyla 2003 yılında ABD’nin İran’a karşı propagandasına rağ-
men İran ve Avrupa arasında ekonomik ve siyasi düzeyde bir antlaşma imza-
lanmıştı (Tevhitfam, 2011). Ama 2005 yılından itibaren Ahmedinejad’ın
iktidara gelmesi ve onun nükleer tesisatına hız vermesiyle ilişkiler durgun
hale gelmiş ve AB artık İran’a karşı ABD’nin yanında durmuştur. Bundan
sonra AB, İran’a karşı ABD başta olmak üzere yapılan yaptırımlarda kendine
bir pay ihtisas etmiştir (Taramı, 2014).
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Ahmedinejad’ın iktidara gelmesiyle AB ve İran ilişkileri gittikçe gerginleşm-
eye başlamıştır. Bu gerginliği özellikle ekonomik düzeyde daha da göz
çarpıcı olmuştur. İran gümrüğü tarafından açıklanan rakamlara göre bu
düşüşü görebiliriz. Bu istatistiğe göre İran’ın Avrupa’ya ihracatı 2007’den
itibaren %12’den 2013 yılında %4,6’ye düşmüştür. Avrupa’dan İran’a İhracat
da 2008 yılında %32,2 iken 2013 yılında %20,2’e düşmüştür. Ancak Hasan
Ruhan’ının iktidara gelmesiyle İran Nükleer Anlaşması imzalanmasıyla bir
daha ilişkiler iyileşmeye başlamış, 2014 yılında İran AB’ne ihracatı %5,4’e
çıkmıştır. Bunun gibi AB’nin İran’a ihracatı 2014 yıllarında %21’e çıkmıştır
(Kasımıyan, 2015). Başka bir deyişle daha açık bir şekilde şöyle yazabiliriz;

Tablo 1 2004’ten 2018’e kadar AB ve İran arasındaki ticaret hacmi (milyar Euro)
Kaynak: İran Gümrüğü (Kasımıyan, 2015).  

Bu düşüşlerin sebebi de İran Nükleer meselesi yüzünden başta ABD olmak
üzere Çin, Rusya, AB… vs. ülkeler tarafından ambargolar yapılmasından
kaynaklanmaktadır. Az önce söylediğimiz gibi 2014 yılında İran ve 5+1
ülkeler arasında İran Nükleer Anlaşmasıyla ilişkiler yeniden biraz canlan-
maya başlamıştır. 2015 yılında Hasan Ruhani AB ülkelerine ziyaret etmiştir.
Bu ziyarete İran ve İtalya arasında enerji, çelik, gemi yapma, piyasa, liman
yardımları ve ilaç hususları gibi konularda 18,5 milyar değerinde bir anlaşma
gerçekleşmiştir. Aynı ziyarete Fransa etkileriyle de 33 milyar değerinde bir
anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma sayesinde AB İran’a 2017 yılında 436 mi-
lyon otomobil ihraç etmiştir (yasır, 2015).
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AB ve İran Arasında Diplomatik İlişkiler 

İran ve Avrupa Birliğinin ilişkileri evvellerde sadece ekonomik yönde yoğun-
laşmıştı. Siyasi ilişkiler ise geleneksel bir şekilde her ülkeler ile ayrı ayrı
süregelmekteydi. Nedeni de bu zamanlarda (1952- 1993) Avrupa ekonomik
bir varlıktı ve dışarıya da pek ekonomik açıdan bakmaktaydı. 1979 yılında
İran’da İslami inkılabını vuku bulunması, 1992 yılında Mykonos hadisesi,
1993 yıllarında SSCB’lerin dağılması, Salman Rüştü’nün infaza mahkûm
edilmesi ve diğer taraftan ABD’nin AB’ne İran’a karşı baskı yapmasıyla il-
işkiler neredeyse kesilmişti. Ancak 1997 yılların başlarında Hatemi’nin ikti-
darında ilk defa AB ve İran arasında diplomatik ilişkiler başlamış oldu. 11
Eylül 2001 hadisesinden sonra ekonomik ilişkilerin süründürülmesi için
siyasi mevzuatlar önkoşul olarak öne alınmaya başlanmıştır. 2002 yılında
ABD’nin tebligatına rağmen AB ve İran arasında diplomatik bir anlaşma
imzalanmıştır. 2003 yılında Avrupalı 15 ülke bir araya gelip İran’a artık il-
işkilerin ilerlemesini İnsan haklarına riayet etmesini, Nükleer faaliyetlerini
durdurmasını, Terörizm ile mücadele etmesini ve Orta Doğu Barışına karşı
davranışlarını değiştirmesini önkoşul olarak sunmuştur. Böylelikle ilk diplo-
matik görüşme 2002 yılında Brüksel’de gerçekleşti. Bunun gibi 2005’e kadar
8 defa siyasi zirveler yapılmıştır (Kasimi, 2012, s. 27). 

2005 yılında Ahmedinejad’ın iktidara gelmesi ve Nükleer faaliyetlerini hız-
landırması İran ve AB arasında diplomatik ilişkiler yıpratmaya başlamış ve
AB Nükleer meselesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine irca edilmesi
ısrarında bulunmuştur. Böylelikle 2006 yılında BM Güvenlik Konseyi tarafın-
dan iki yaptırım bildirgesi, 2007 yılında bir yaptırım bildirgesi, 2008 yılında
iki yaptırım bildirgesi, 2010 yılında da iki yaptırım bildirgesi İran’ın üzerine
yüklenmiştir. Bu yaptırımlar İran ve AB ilişkilerini oldukça negatif yönde
etkilemiştir. Ancak bu yaptırımlar 2015 yılında İran ve 5+1 ülkeleri arasında
gerçekleşen Nükleer anlaşma sayesinde kaldırılmıştır. Bunun gibi AB kendi
başına da 2010’dan beri 6 defa İran’a yaptırım yapmıştır. Bu yaptırımlar
2015’ten itibaren kaldırılmıştır (Mashregh, 2019). 

İran siyasi açıdan Avrupa için özellikle Ortadoğu ve Kara Deniz bölgelerine
hâkim olması için ayrı bir önem taşımaktadır. Ayrıca Hürmüz Boğazı İran’ın
kontrolünde olması ekonomik açıdan Dünya ticaretinin 1/3’lik payının bu
boğazdan geçmek zorunda olması gibi sebepler her şeye rağmen İran Avrupa
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için gözden kaçırılmaz bir mücevherdir (Reshidi, 2018). Hasan Ruhani’nin
iktidara gelmesiyle İran ve dış ülkeler özellikle AB arasında diplomatik il-
işkiler de canlanmaya başlamıştır. AB Ruhani’nin hükümetini desteklemiş
ve Avrupa ülkelerin Cumhurbaşkanı Ruhani’nin yeni cumhurbaşkanlığını
tebrik etmesiyle birlikte iyi bir diplomatik ilişki kurmaya davet etmiştir.
Böylelikle ilişkilerin bozulmasında sonra ilk defa İtalya’nın Dışişleri Bakanı
Tahran’ı ziyaret etmiştir. 2013 yılında Hasan Ruhani ve Hans Fisher Avustu-
rya Cumhurbaşkanı ile BM bünyesinde bir araya gelmişler ve aynı ziyarete
Fransa Cumhurbaşkanıyla da görüşlerdir. 2013 Avrupa Parlamentosu
delegeleri Tahran’a gelmişler ve ilişkilerin gelişmesine iki tarafa da vurgu
yapmıştır. Bu diplomatik görüşmelerin sonucunda 2015 yılının son çeyreğine
doğru İran ve 5+1 ülkeler arasında Nükleer Anlaşması imzalanmıştır. Böyle-
likle İran’ın üzerinden yaptırımlar kaldırılmış oldu (Seneyi, 2014).

AB ve İran Nükleer Meselesi 

İran’ın Nükleer faaliyetine ilk defa 1950’lerde ABD’nin tahrik ve yardım
etmesiyle başlamış,1958 yılında Uluslararası Atom Enerji Ajansının (I.A.E.A)
üyeliğini kazanmış ve 1970 yılında Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme
Antlaşmasını (NPT) imzalamıştır. Böylelikle 1974 yılında İran Atom Enerji
organizasyonunu (A.F.O.I) kurmuştur. Aynı yılda (1974) İran ABD’nin Stan-
ford adlı bir araştırma merkeziyle (Stanford Research Institute) anlaşma yap-
mıştır. Bunun yanı sıra 1974 yılında Almanya’nın Siemens adlı firmasıyla iki
su reaktörünü yapılmasıyla ilgili bir anlaşma imzalanmıştı. İran 1979 yılında
icat edilen (2+93) Ek Protokole meşhur olan Ajansın izleme ve denetim sis-
temi için yasal mekanizmaları 2003 yılında imzalamıştır. İran 2003 yılında
ABD’ye karşı Nükleer konusunda üç Avrupalı ülkenin himayesini kazan-
mıştı (Maruti, 2014).

İran ve AB ilişkilerine baktığımızda gözlere çarpan konu ilişkilerin
başlangıcından günümüze kadar bazen ilişkiler durgun hale gelse bile hiçbir
zaman kesintiye uğramamış üstelik AB, İran’ı her şeye rağmen kendinden
uzak tutmak istememiştir. Bir taraftan İran’ın jeopolitik konumu yani
dünyanın en önemli bölgelerinden biri olan Orta Doğuyu kontrol etmek için,
öte yandan kendisine sağladığı doğal kaynaklar İran’ı önemli bir ülke haline
getirmiştir. Enerji son zamanlarda stratejik bir kaynak olarak gündeme
gelmiş ve devletlerin küresel ve bölgesel politikasında kendisine çok mühim
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yer bulmuştur. AB de dünyada en çok enerji tüketici bölgelerden sayılmak-
tadır. AB enerji ihtiyacının çoğunu dışarıdan ithal etmektedir. Hatta bazı
öngörülere göre 2030 yılına kadar AB %75 enerji ihtiyacını dışarıdan ithal
edecektir. Bu yüzden İran dünyada ham gaz ve petrol açısından en zengin
ülkelerin üst sırasında bulunması AB’ni hep kendisine çekmiştir. İran’ın
doğal gaz ve petrolü AB’ni Rusya’ya bağlılığını son verecekti ama nükleer
faaliyeti bu amaca ulaşmasına neredeyse engel olmaktadır (Sultani, 2010).
İran’ın Nükleer politikası dışa olan ilişkileri hep negatif yönden etkilemiştir.
Oysaki İran kendi bekası için atom enerjisini barışçıl düzeyde kullanacağını
dünyaya belirtmişti. İran’ın nüfusunun gittikçe arttığı hatta bazı öngörülere
göre 2025 yıllarına kadar 100 milyona çıkacağını söylenmektedir. O zaman
İran kendi enerji ihtiyacını doğal gaz ile bertaraf edemeyeceğini delil tutarak
enerji zenginleştirme eyleminde bulunduğunu ifade etmektedir (Maruti,
2014, s. 35).  

Nükleer meselesi İran ve AB arasında olan ilişkileri 2003 yılına kadar daha
doğrusu 2005 yılında Ahmedinejad’ın iktidara gelmesine kadar çok da
önemli bir konu değildi. Ancak 2003 yılından ABD’nin İran ve Kuzey Kore
kötülükler eksini olarak ilan etmesiyle İran Nükleeri küresel görüşmelerde
konuşulmaya başlamış oldu. Ama AB’de 2005 yılında Ahmedinejad’ın Nük-
leer faaliyetini ön plana almasına kadar İran’ın Nükleer meselesini ciddiye
almamıştı. Ama İran’ın üzerine Batılı ülkeler (ABD ve AB) şimdiye kadar
askeri saldırı yapamamasının sebebi de İran’ın Hürmüz Boğazına olan kon-
törlüdür. Eğer İran bu boğazdan geçmekte olan emtiayı özellikle petrol ve
gazı yasaklarsa Uluslararası Ticaret düzeni dağılacaktır. AB’nin İran Nük-
leerinden olan korkusu; eğer İran Nükleer silaha sahip olursa ve bu silahlar
terörist gruplarının eline düşerse İran’dan eden petrol ve gaz ithalatını sakat-
lanacağını, Ortadoğu’da çok bir müthiş savaşa neden olacağını, Batı karşıtı
ideolojinin beslenmesinden, Ortadoğu’da Rusya ve Çin’in nüfuzunun art-
masından ve Türkiye ve Suudi Arabistan gibi yeni güçlerin ortaya çıkmasın-
dan dolayı endişe duymaktadır. Buna önlem olarak 2005’ten sonra İran ile
olan ilişkilerinde daha ihtiyatlı ve Nükleer Faaliyetinin durdurmasını
önkoşul olarak hatta ABD’nin yanında İran’a karşı ambargolar yapmaya
başlamıştır. Nükleer yüzünden AB İran’dan uzaklaşarak ve İran’ın Nükleer
faaliyetini durdurmak için İran’ın komşularıyla ilişki kurmayı öne almıştır.
Bu konuda AB için Arabistan, Türkiye, Mısır ve Pakistan en iyi bir seçenektir.
Öte yandan AB, İran Nükleerini durdurmak için diploması araçlardan da
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kullanmaktadır. Zira eğer AB askeri seçeneğe başvurursa AB’nin Orta-
doğu’da stratejik bir ortağı yok olması ve iktisadi açıdan çok büyük oranda
zarara uğrayacağı söz konusudur. Son yıllarda AB, ABD’nin tek kutuplu id-
diasını zayıflatmak için ABD’den ayrı İran Nükleerine karşı yumuşak diplo-
ması yolları kullanarak BM Güvenlik Konseyin rolünü çoğaltmaya çaba
harcamaktadır (khalu zada, 2013, s. 57-63).  Böylelikle 2015 yılında Avrupa
ülkelerinin ısrar etmesiyle İran ve 5+1 ülkeler arasında Nükleer anlaşması
imzalanmıştır. AB bu anlaşmanın devam etmesi için ellinden ne gelirse
esirgememektedir (Ahmedi, 2017). Nükleer antlaşmasından müteakip iki
taraftan da ziyaretler yeniden başlamıştır.

Sonuç 

İran ve AB ilişkileri başlangıcından günümüze kadar bazı faktörlerden; 1979
yılında İran İslami Devrim, 1980 yılında İran ve Irak Savaşının başlaması,
Salman Rüştü’nün İdam hükmünün İmam Humeyni tarafından verilmesi ve
1992 yılından gerçekleşen “Mykonos” hadisesi ve son hem de önemli olan
özellikle 2005 yılında Ahmedinejad’ın iktidara gelmesiyle ortaya çıkan İran
Nükleer meselesinden dolayı sürekli inişli ve çıkışlı olarak süregelmiştir. 

İlişkiler başlangıçta sadece ekonomik düzeydeydi. Siyasi meseleler eskisi gibi
geleneksel bir şekilde Avrupalı ülkelerin her biriyle ayrı ayrı süregelmek-
teydi. Ancak 1990’leren sonralarına doğru diplomatik ilişkiler de ön plana
alınmaya başlanmıştır. 2003 yılında AB ve İran arasında siyasi ve iktisadı bir
anlaşmada gerçekleşmiştir. Yukarıda da söylediğimiz gibi Ahmedibejad’ın
iktidara gelmesi ve Nükleer faaliyetini öne plana alması ilişkileri bir daha
durgun hale getirmiş ve artık AB, ABD Başta olmak üzere BM Güvenlik Kon-
seyi tarafından uygulanan ambargolar teyit mührünü koymuştur. Üstelik AB
kendisi tek başına da bu süreçte İran’ın üzerine yaptırımda bulunmuştur.
Ama karşılıklı bağımlılık teorisi açısından baktığımızda bu kadar gerginlik-
lerden sonra 20015 yılında Nükleer anlaşmasıyla ilişkiler bir daha normal
haline gelmiş olması aslında iki tarafta hem ekonomik açısından hem de
siyasi açısında birbirine bağlı olduğunu göstermiştir. İran Enerjisini zengin-
leştirmek için ve ABD’nin Ambargolarına karşı AB’ni bir avantaj olarak
görmesi ve diğer tarafta ise AB’nin ekonomik yönden Ortadoğu’nun özellikle
İran’ın doğal gaz ve petrolüne ihtiyacı olması ve Hürmüz Boğazı’nın İran
kontrolünde bulunması hatta eğer İran ile ilişkileri iyi giderse Rusya’ya gaz
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açısından bağımlığı sona eriyeceğini düşünmekte olması, siyasi yönden
AB’nin Ortadoğu’da söz sahibi olması için İran’dan başka stratejik bir ortağı
olmaması, üstelik son yıllarda ABD’nin tek kutup iddiasını bozması için İran
AB’nin yanında gözden uzak tutulmayacak kadar önem taşımaktadır.

Günümüzde ise ilişkiler karşılıklı çıkarlara dayanarak süregelmektedir. AB
az önce söylediğimiz gibi stratejik çıkarları için hatta bazen ABD’ye karşı
İran’dan yana olduğu da görülmektedir. Bunun için İran ile diplomatik il-
işkilerini daha da iyileştirmeye çaba harcamaktadır.  
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The Issue of the Jerusalem in the Oslo Treat

Nino Tsintsadze

Abstract: The Arab-Israeli conflict is one of the complicated issues in the Middle East’s con-
temporary regional politics. The long-term conflict which is accompanied by large-scale wars
and acute bloody confrontations have become one of the most important and central problem,
both at the regional and international level, from the second half of the 20th century. Within this
conflict was initiated Peaceful Negotiations in the name of Oslo Accords. During the 1993-1995
years, two agreements have been signed-in two times.  As Article V of DOP, known as Oslo I
say, “It is understood that these negotiations shall cover remaining issues, including Jerusalem,
refugees, settlements, security arrangements, borders, relations and co-operation with other
neighbors, and other issues of common interest” (Rod-Larsen, Laiq and Aidan 2014: 6-17). The
same has been repeated in the Oslo II treaty too. As we can see here, it has mentioned that ne-
gotiations should cover the issue of Jerusalem, but nothing said about the solution. That is why
this work tries to understand: ‘what was the status of Jerusalem in the Oslo Treaty?’

Keywords: Middle East, Arab-Israeli Conflict, Palestine, Jerusalem, Oslo Treaty

Introduction 

The Arab-Israel conflict which was accompanied by large-scale wars and
acute bloody confrontations is one of the complicated issues in the Middle
East’s contemporary regional politics and from the second half of the 20th
century, it has become the most important, and central problem, both at the
regional and international level. The main issue of this conflict was the un-
resolved status of the Palestinian people, and their legitimate demand to cre-
ate (or recreate) their independent state. About which on November 19, 1947,
UN General Assembly adopted N 181 resolution (Rod-Larsen et al. 2014:
557), named as the Partition Plan. It should be noticed that the same resolu-
tion also confirmed the right of the existing Israeli state.  

The history of the conflict being studied shows wars, bloody confrontations,
the colossal number of victims and the thousands of Palestinians without a
homeland and unresolved problems up until today. The conflict was being
accompanied by various initiatives to resolve the issue. Following these ini-
tiatives were two international peace talks, which of one was the Oslo Ac-
cords that marked an important point; the start of the Oslo process, a ‘peace
process’, aimed at achieving a peace treaty based on United Nations Security
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Council Resolutions 242 and 338, and at fulfilling the "right of the Palestinian
people to self-determination." Oslo Accords includes two phases known as
Oslo I or ‘The Declaration of Principles’ (1993) and Oslo II or ‘The Israeli-
Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza strip’ (1995).

Israel at first in part then the completely occupied Jerusalem territory as the
result of its victory during the 1948 and 1967 wars. Jerusalem was declared
as Israel’s indivisible capital, by Knesset with 60/2 vote, on 23 January 1950
for the first time. But the decision was not supported by the majority of the
world's states. However, the Palestinian Autonomy claimed Jerusalem as
their future capital too. In the 1980 Israel’s Basic Laws refer to Jerusalem as
the country’s undivided capital, “The complete and united Jerusalem is the
capital of Israel” (Jewish virtual library, Basic Law 1980, 1998) as we read in
the document. The residence of the Prime Minister and President, the Knesset
and the Supreme Court, including all of the branches of the Israeli govern-
ment are located in Jerusalem for this time. 

Jerusalem’s status and destiny should have included along with all other
issues in the Oslo Accords, and according to comments stated by some
scholars, in fact, the Oslo Accords avoided this issue. Up until today, the
legal status of Jerusalem remains uncertain and one of the highly dis-
puted issues for both politicians and scholars. Therefore, the status of
Jerusalem has to have seemed from the historical perspectives in the Oslo
Peace process. Thus, the purpose of the study is to analyze the status of
Jerusalem during the Oslo Accords.

The Preliminary Period of Peace Talks

In the Middle East contemporary regional politics, Arab-Israel conflict is one
of the complicated issues. The conflict which was accompanied by large-scale
wars and acute bloody confrontation has become the most important and
central problem both regional and international, from the second half of the
20 century. The main issue of this conflict was the unresolved status of the
Palestinian people, and their legitimate demand to create/or recreate their
own independent state. About which on November 19, 1947, UN General As-
sembly adopted N 181 resolution, named as the Partition Plan. The same res-
olution also confirmed the right of the existence of the Israeli state
(Rod-Larsen et al. 2014: 577). This resolution was again proposition of "Two-
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state solution" of 1937 (Tessler 2009: vii). After the war of June 1967, attention
focused on a “land-for-peace” formula. It called for Israel to return territory
captured in the war to its Arab neighbors and for the Arab world to recognize
Israel in return. This formula was enshrined in 242 Resolution of the UN, but
it did not provide for a Palestinian state.

If we look at the history of the conflict, we will see wars, acute bloody con-
frontations, the colossal number of victims and the thousands of Palestinians
without a homeland and unresolved problems up until today. The conflict
was accompanied by various initiatives to resolve the issue.  In contrast to
the two-state solution and land-for-peace formula, the PLO called for the es-
tablishment of a single non-denominational state in which Jews and Pales-
tinians would live together as equals, but Israelis rejected this proposal. In
1978 was held Camp David peace process, finished in 1979 by Israel-Egypt
peace treaty signing. Which was not followed by termination of the conflict.
On the contrary, Israel continued settlement policy, 1981 annexed of the
Golan Heights and the stalemate in the autonomy talks, in 1982 Israel in-
vaded Lebanon. Beside of it intensified Israeli settlements policy. From 1977
to 1987 the number of Israeli settlers increased from 5,000 to 60,000, and the
number of settlements from 36 reached 100. The issue of refugees, borders,
security, and Palestinian refugees remained unresolved. At the same time, a
younger generation of Palestinians had come of age, who had known nothing
but the occupation (Schulze 2013: 69).

On 8 December 1987, an Israeli army transport crashed into a line of Arab
cars carrying laborer’s in Gaza. Four Palestinians were killed and seven in-
jured. Palestinians demonstrations against Israel spread from the Gaza Strip
to the West Bank, and begin a Palestinian popular uprising against the Israeli
occupation of the West Bank and Gaza. After known as the First Intifada
(Schulze 2013: 67). At this time on 14 December 1987, the organization Hamas
was created, which later became one of the main new political players. The
Intifada lasted from 1987 until the Madrid Conference in 1991, though some
date its conclusion to 1993, with the signing of the Oslo Accords. 

The collapse of the Soviet Union in 1989 and the consequent end of the Cold
War in 1991 changed the old bipolar world order to a new unipolar, US-led
international system. The aftermath of the 1991 Gulf War strengthened the
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United States’ influence in the Middle East and affected the positions of
many other regional players. The situation at that time made it clear that re-
gional stability had to be put at the top of the international agenda. Israeli
and PLO’s interest who was official represent Palestinian people, was grow-
ing to end the intifada by reaching a political understanding. All this pro-
vided former Syria’s president Hafiz al-Assad with the opportunity and
circumstances to initiate and engage in what later come to be known as the
Madrid conference; he stated that he had come up with a ‘strategic choice
for peace’ with Israel. In December 1988, Assad for the first time since 1979
acknowledged the importance of Egypt in the Arab region. By the end of
1989, Damascus had already re-established its diplomatic relations with
Cairo; and with the intention of isolating Iraq and working on better and
closer relations with the US, it began to improve its relations with Saudi Ara-
bia. With the eviction of Saddam Hussein from Kuwait by the US, the Arab
Gulf war Coalition leaders stressed to the Bush administration to address the
Arab-Israeli situation (by which US-made good by organizing the Madrid
conference). In the post-Gulf war diplomacy, Assad’s attendance in the
Madrid conference put him in the center, on the other hand, the support of
Iraq by Yasser Arafat isolated PLO. The Assad regime had realized that the
road to a strong economy and protection from Israel that was getting stronger
day by day, would have been only possible through Washington DC which
had established its presence in the Middle East through Israel. This made
Assad make very important decisions, which resulted in Syria’s participation
in the Madrid conference, which without Syria and Assad’s regime would
not have taken place (Lesch 2008: 321).

The Peace Negotiations During 1991-2000

The peace process in the Middle East was officially initiated with a letter of
invitation to the US-Russian co-sponsored Madrid Conference. 18 October
in 1991 by invitation letter Israel, Jordan, Lebanon, Syria, and the Palestinians
were invited to an international peace conference in Madrid, which set up
the framework for further negotiations. According to US Secretary of State,
James Baker: ‘the idea was to give both the Arabs and the Israelis what they
needed. The Arabs wanted an international conference supervised by other
countries; the Israelis wanted face-to-face negotiations with their Arab neigh-
bors.’ On 30, October 1991 Madrid Conference was unveiled. After opening
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the conference, the negotiations moved to Washington (Schulze 2013: 78).

Israel for the first time, was sitting down with Syria, Lebanon, and Jordan.
The Palestinian team was part of a joint Palestinian-Jordanian delegation and
consisted of Palestinians from the West Bank and Gaza. During negotiations,
the Palestinian delegation was in constant communication with the Yasser
Arafat and another PLO leadership in Tunis. The Madrid framework divided
the talks into a bilateral and multilateral track. The bilateral track aimed at
achieving separate peace treaties between Israel and its Arab neighbors Syria,
Lebanon, Jordan, and the Palestinians. The multilateral track was designed
to resolve issues affecting the region as a whole, promoting peace, stability,
and cooperation. The working groups were on: water, the environment, arms
control, refugees and economic development. Israelis were very hostile to
the negotiations and claimed that the Madrid Conference will cause war. But
the other hand, Israel first time officially recognized the right of the Pales-
tinians. The Madrid Conference opened the way for other meetings of the
opposing sides: from 10 December 1991 to December 1992; ten rounds of ne-
gotiations were held between Israel and Arab delegations (including Pales-
tinians), which frequently qualify as useless (Lesch 2008: 323-325). However,
paved the way for Oslo Negotiation, which was lasted in 1992-1999 years and
aimed “put an end to decades of confrontation and conflict, recognize their mutual
legitimate and political rights, and strive to live in peaceful coexistence and mutual
dignity and security and achieve a just, lasting and comprehensive peace settle-
ment and historic reconciliation through the agreed political process,” (Terje
et al. 2014: 6) as it is mentioned in preamble of its first document known as
Declaration of Principles. 

In June 1992 Israeli election win a Labour Party, that hastened a new envi-
ronment for the Middle East peace process (Schulze 2013:78). It was followed
by Oslo Accords; an agreement was set between the Government of Israel
and the PLO. The Oslo Accords would mark the start of the Oslo process, a
‘peace process’ aimed at achieving a peace treaty based on United Nations
Security Council Resolutions 242 and 338, and at fulfilling the "right of the
Palestinian people to self-determination." The Declaration of Principles
pointed out the formation of a short-term agreement towards peace, which
would allow the important and permanent issues to be resolved and settled
within five years. One of the issues would have been the withdrawal of the
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Israeli military from the West Bank and the Gaza Strip starting by 13 April
1994 from the Gaza city and Jericho. The civilian authority would have been
transferred to a democratic and elected Palestinian authority, which would
eventually take into account the control over spheres such as education, cul-
ture, taxation, tourism, health and social welfare for the West Bank and Gaza
Strip. This short-term agreement would define the Palestinian authority in
nature and resolve all the permanent issues in the specified time. 

On the other hand, Israel would maintain its control over the borders, exter-
nal security and foreign affairs; and would have provided the necessary se-
curity for the settlers and settlements in the interior parts. The progressive
transition of power to the Palestinian authority would then provide the op-
portunity to take into account by both parties, the negotiation over perma-
nent status issues such as refugees, security, Jerusalem, borders, and
settlements. The negotiations were expected to begin by December 1995 and
result in an agreement by December 1998 (Rod-Larsen et al. 2014:11). The
documents themselves were signed by Shimon Peres, for the Government of
Israel; Mahmud Abbas for the PLO; Witnessed by The United States of Amer-
ica, (Signed) Warren Christopher and the Russian Federation, (Signed) An-
drei V Kozyrev.

Oslo II would divide the West Bank into the three areas, zone A entirely
under Palestinian authority and included 3 percent of the land and some
major cities; zone B under Palestinian civil control and Israeli security
control including 24 percent of the land and around 450 small towns;
zone C extremely populated and having Israeli settlements would remain
under Israeli control. Military withdrawal for zones A and B would hap-
pen before the Palestinian Authority elections and for the area C after
taking office. Oslo II contains the guideline for a variety of issues of co-
operation such as the transition of the authority, the basis for election,
structure, and authority of the council, security arrangements, public
order, and confidence-building measures.

In the Palestinian election on 20 January 1996, Arafat was elected as the pres-
ident with 88 percent of the vote. The agreement surrendered the majority
of the Palestinian population to Palestinians, but Israel would still control a
large amount of the territory. Knesset passed the plan with a 61-59 majority.
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Israel was shocked by the assassination of Yitzhak Rabin on 4 November
1995, by an Israeli during a peace rally, which sought grief throughout the
world. At his funeral President Clinton, King Hussein of Jordan and the
Egyptian president Mubarak gave speeches and to pay his condolences chair-
man Arafat visited his widow personally. As the Prime Minister, Rabin con-
tinued the execution of the interim agreement, withdrawing the military
forces from 6 major cities in area A and 400 villages in area B. His successor
Shimon Peres wanted to accelerate the peace negotiations as rapidly as pos-
sible. He called for an early election in February 1996 to be held on 29 May
1996, which resulted in his defeat by Likud candidate Benjamin Netanyahu
(Rod-Larsen et al. 2014:145-146).

In 1998, by mediating U.S. President Bill Clinton, a new agreement Wye
Memorandum was signed, negotiated between Israel and the Palestinian Au-
thority/PLO. Israel represented by Benjamin Netanyahu and Palestine by
Yasser Arafat. The Memorandum aimed to resume the implementation of the
1995 Interim Agreement (Oslo II) on the West Bank and the Gaza Strip. On
the condition that Arafat should ensure Israeli exiles safety. Also, PLO was
taking responsibility for strengthening the fight against ‘terrorism’ and fi-
nally annul the anti-Israeli articles of the National Charter. PLO fulfilled all
conditions in December of the same year. 

The defeat of Netanyahu and the election of Ehud Barak as Israeli prime min-
ister in May 1999 raised hopes again, that peace was in reach. Israelis and
Palestinians re-entered formal negotiations in November 1999 intending to
draw up a Framework Agreement on Permanent Status. In mid-April 2000,
talks were shifted to what became the political issues of FAPS: the end of the
conflict, the finality of claims, the establishment of a Palestinian state, terri-
torial issues, Jerusalem, refugees, and security. President Clinton himself was
to take the role of mediator. The summit took place between 11 and 25 July
2000 and ended without any agreement. On 28 September 2000, it started
Second Intifada, also known as the Al-Aqsa Intifada. In this way, the series
of peace talks has fallen, and the Hamas has already been an important po-
litical player for this time.

The Timeline of the Conquest of the Jerusalem

As a result, of its victory of 1948 and 1967 wars Israel at first part and then
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completely occupied Jerusalem territory. On 23 January 1950 for the first
time, Jerusalem was declared as Israel’s indivisible capital by Knesset by 60-
2 vote (Jewish virtual library 1998). This decision of Israel was not recognized
by the majority of the world's states. However, Jerusalem as their future cap-
ital was claimed by the Palestinian Autonomy. In 1980, Israel’s Basic Laws
refer to Jerusalem as the country’s undivided capital “The complete and
united Jerusalem is the capital of Israel” (Jewish virtual library, Basic Law
1980, 1998). The residence of the Prime Minister and President, the Knesset
and the Supreme Court, all of the branches of the Israeli government are lo-
cated in Jerusalem by this time.

Up until today, the legal status of Jerusalem remains uncertain and one of
the heated debate cases for both politicians and scholars. Even though one
of the most serious issues in the conflict is the issue of Jerusalem, throughout
the long history of endless Arab-Israeli conflicts, the legal document, which
settles the status of Jerusalem, is not accessible. The status of Jerusalem was
avoided during the peace negotiations such as the Oslo process too. That in
fact should resolve the Jerusalem problem along with other controversial is-
sues. But it does not exist any legal agreement at the bilateral - between Israel
and Palestine - or international level, that would clarify the legal status of
the city. Therefore, the issue of Jerusalem during the Oslo process should be
seen from the historical perspective. 

Seven of the 11 members of the United Nations Special Committee on Pales-
tine (UNSCOP) voted in favor of the proposed plan to create the separate
Jewish and the Arab State in the region and for Jerusalem to be under an in-
ternationally composed administration. Both the US and the Soviet Union
supported the proposed plan. According to UN General Assembly Resolu-
tion, 181 part III would be created a special international regime directly ad-
ministered by the United Nations for the administration of Jerusalem. The
city of Jerusalem would be interested in a Council, which would be in charge
of the responsibilities as advised and administered by the UN. The city
would include the present municipality of Jerusalem plus the surrounding
towns and villages, including Abu Dos in the most eastern part; Bethlehem
in the most southern part; Ein Karim in the most western part and Shu’fat in
the most northern part. The UN General Assembly Resolution 181 proposed
the plan (Rod-Larsen et al. 2014:557-594). Because of the Arab-Israeli wars
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during the following years the proposed plan was never deployed.

As a result of the 1948 Arab-Israeli war, Israel firstly captured and after an-
nexed the West Jerusalem. But East Jerusalem, including the Old City, was
captured by Jordan. Israel quickly gained international recognition for its
post-1948 borders. Only the position of Jerusalem was still uncertain. At that
time, neither the U.S. nor the Soviet Union and other foreign powers did not
recognize the annexation of Jerusalem. The city was divided into a Jewish-
controlled western sector and an Arab-controlled eastern sector, at the end
of the war. Israel convened a sitting of the Parliament Meeting in West
Jerusalem in December 1949, and the following month the Knesset approved
a resolution affirming that Jerusalem had been the country’s capital from the
first day of independence. (Tessler 2009: 274).

Israel captured East Jerusalem from Jordan after the 1967 Six-Day war. As a
result of the June War, East Jerusalem comes under Israeli control. And im-
mediately after was given a legal status, differently from that of other occu-
pied territories, and at the same time start the taking action to separate it
from the rest of the West Bank. After the capture of East Jerusalem by Israel
in 1967, many of the Jews population sought the opportunity to pray and
worship at Judaism’s most sacred site after nineteen whole years; making
them rush to the Western Wall. To facilitate access to the wall and make
enough capacity for the crowd, the Israeli government evacuated Arab resi-
dent areas and demolished hundreds of their houses. The majority of the
people requested the unification of the captured Old City under a unique Is-
raeli government. Orthodox Jews at the time stated that the capture of the
Old City was a sign of the beginning of the Messianic era and that surren-
dering control over any part of Jerusalem is banned by the law and consid-
ered a big sin. Many secular Jews, including the Defense Minister Moshe
Dayan, also stated for Jerusalem to become a permanent part of Israel. The
abuse that the Jewish sacred sites had sustained during the Jordanian rule
was among all other justifications made by the Jewish State.

Numerous foreign states, including the US, opposed to any permanent
change in the political and legal status of the occupied land. Concerning
Jerusalem, Israel did not intend to go back to the status quo ante. Thus, with
no debate on June 27, the Israeli parliament Knesset passed legislation and
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giving the interior minister the power to enforce Israeli law in any area of
Palestine as decreed. Using the legislation, Israel takes advantage and im-
mediately claimed the unification of Jerusalem. As a result, all the barriers
and military installations that had separated the city since 1948, were re-
moved and both the Israeli and Jordanian sections of the city were merged
into one unified new municipality under Israeli rule. The borders of the city
were enlarged to include Mount Scopus, Mount Olive, and many adjacent
Arab residing villages. As part of the legislation, the Muslim and Christian
residents of the newly unified Jerusalem were guaranteed to have access to
their respective holy locations. But the East Jerusalem’s juridical status as
part of the West-Bank was terminated (Tessler 2009: 403-404). 

Revelation of Jerusalem as the Capital of Israel

In the early 1970s, Israel started building colonies or settlements for the Jew-
ish citizens in the occupied territories. As stated by the internal Israeli attrib-
utes, the occupied territories had been the result of an ‘Arab-pushed war’
not the consequence of an Israeli territory expansion plan being executed.
The example of which can be seen in East Jerusalem, which the government
immediately started constructing Jewish colonies in the former Arab resident
areas firstly to give a suitable Jewish look to the area and secondly to create
a barrier between East Jerusalem and the rest of the West Bank (Tessler 2009:
465-466). 

The methods employed by the Israeli government towards settlement in the
post-1967 period in Jerusalem were similar to those in occupied areas in 1948.
The sole purpose was to create an area, return of which to the Arabs would
seem impossible. In the case of East Jerusalem, the opposition to settlement
by the Jewish public is less evident. In early 1948, the total population of
Jerusalem is estimated to have been around 164,440 of whom 99,320 were
Jews and 65,120 were Muslims (most of the Jews living in the western part).
After the 1967 war in the villages merged to the new city such as Lifta and
Sheikh Badr, Deir Yassin, Ein Karem, and El-Malha, Palestinians owned ap-
proximately 90 percent of the land. In the following years, the settlements
happened in six waves (Remple 2000: 24). During these settlements between
1968-1995 6520 acres of Arab resident areas of East Jerusalem were taken by
the Israeli government.
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In the past three decades, Israeli settlements account for 76 percent in East
Jerusalem of the growth of the Jewish population in the city. In 1995, 55 per-
cent of the city's population lived in areas added to Jerusalem in 1967, and
48 percent of this population was Jewish. Currently, there are more Israeli
settlers inside the expanded municipal borders of East Jerusalem (not includ-
ing Greater Jerusalem) than in the West Bank and Gaza Strip combined (Rem-
ple 2000: 26).

On 30 June 1980, the UN Security Council considered the ending of the pro-
longed occupation of the Arab territories by Israel since 1967 as a necessity and
calling on the Israeli government to forfeit its policy and measures affecting the
status of the holy city of Jerusalem by the Resolution 476 adoption. The Resolu-
tion was legislated by 14-0 votes (United States’ abstaining). Only a month later
on 30 July 1980 Knesset passed a basic law that declared Jerusalem as the ‘com-
plete and united’ capital of Israel. This law afterward caused vigorous protests
around the world. The UN Security Council reacted to this basic law by adoption
of the Resolution 478 on 20 August. The new Resolution with the strongest terms
condemned Israel of the enactment of the ‘basic law’ and its incompliance with
the UN resolution; and pointed out the basic law as ‘null and void’ and for it to
be terminated immediately.

After the adoption of Resolution 478, the UN Secretary-General submitted a re-
port under paragraph 6 of the Resolution in November 1980. The Report stated
the comments made by the Israeli foreign minister that “throughout history,
only Jewish had made Jerusalem as their capital and those states in seek of peace
and the nations that know the reality which prevails today in Jerusalem; would
respect the undivided city of Jerusalem as the capital of Israel”. The report then
focuses on the implementation of paragraph 5 of Resolution 478 calling all mem-
ber states not to recognize Jerusalem as the capital of Israel and to withdraw
their diplomatic missions from the holy city of Jerusalem. Before the adoption
of the Resolution states such as Chile, Ecuador and Venezuela had already de-
clared to withdraw their diplomatic missions from Jerusalem. At the time the
Resolution was passed ten states had diplomatic missions in Jerusalem, which
later were withdrawn and moved to Tel Aviv. Costa Rica and El Salvador were
the last countries to withdraw their diplomatic missions from Jerusalem in 2006.

In 1995, the United States Congress passed the Jerusalem Embassy Act, which
called for Jerusalem to be recognized as the capital of Israel and to establish the
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US embassy in Jerusalem not later than May 31, 1999. This date conforms to the
date stated in Oslo II Accords for the issues of the region to be resolved. As a re-
sult, Jerusalem is referred as the capital of Israel in the official documents by US
government; but the previous presidents of the US have withheld their agree-
ment to establish a diplomatic mission in Jerusalem (Rod-Larsen et al. 2014: 619).

Jerusalem Issue in the Oslo Treaty Documents

At a first time in the Declaration of Principles Jerusalem is stated in Article V, the 3rd
paragraph: ‘It is understood that these negotiations shall cover remaining issues, in-
cluding Jerusalem, refugees, settlements, security arrangements, borders, relations and
co-operation with other neighbors, and other issues of common interest.’

As we can see, here is mentioned that negotiations should cover the issue of Jerusalem,
but nothing is said about the solution. Then the issue of Jerusalem is discussed in Annex
I, ‘Protocol on the Mode and Conditions of Elections’ section which includes three dif-
ferent paragraphs: 1. Palestinians of Jerusalem who live there will have the right to par-
ticipate in the election process, according to an agreement between the two sides.  

2. In addition, the election agreement should cover, among other things, the following
issues:

(a) The system of elections

(b) The mode of the agreed supervision and international observation and their personal
composition.

(c) Rules and regulations regarding election campaigns, including agreed arrangements
for the organizing of mass media, and the possibility of licensing a broadcasting and tel-
evision station.  

3. The future status of displaced Palestinians who were registered on 4 June 1967 will
not be prejudiced because they are unable to participate in the election process owing to
practical reasons.

The first paragraph mentions that the Palestinians who live in Jerusalem will
have rights based on the agreement between the two sides. Besides, the agree-
ment must provide further terms to satisfy. Elections should be systemized, and
it must meet the conditions laid down. And at last the displaced Jerusalem Pales-
tinian people could not participate in the election for practical reasons and ac-
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cording to this document, this has already been legalized legally. Practically this
document took away the right of participation in the election from the Palestini-
ans that took refuge outside Jerusalem during the 1948 and 1967 wars, and after.

Article IV:  It is understood that: 1. Jurisdiction of the Council will cover West
Bank and Gaza Strip territory, except for issues that will be negotiated in the
permanent status negotiations: Jerusalem, settlements, military locations and Is-
raelis (Rod-Larsen et al. 2014: 6-17).

This paragraph describes that Jurisdiction of Council will not include matters
likes of Jerusalem, settlements and Israeli military locations in the treaty and
nothing is negotiated towards these matters. From a legal point of view, Israel
took upon himself to claim the right to decide upon the continuance or vice versa
of these matters. 

All this paragraph is repeated in a 1995 Oslo II treaty ‘The Israeli-Palestinian In-
terim Agreement on the West Bank and the Gaza strip’ and emphasizes on ac-
ceptance of the modules of the treaty by both parties. Israel’s settlement policy
in Jerusalem continued to the time Oslo II was signed. By the 2000 year, Israeli
had at least 16 new settlements in Jerusalem and was continuing to destroy
Palestinians homes in East Jerusalem.        

Conclusion

Ultimately, the Oslo Agreement did not cease the conflict. Its main reasons as
Jerusalem, settlements, military locations and Israelis, remind unchanged. Ac-
cording to the documents Oslo I and Oslo II the opinion, that Israel avoids all
this important issue meet the truth. What about the legal status of Jerusalem, as
it was mentioned remains uncertain up until today and remains one of the
highly disputed for both politicians and scholars. As for the document, on the
one hand, if we look at legal terms it indicates that Jurisdiction of Council will
not include the matter of Jerusalem; on the other hand, it means that the docu-
ments leave inviolability the status of Jerusalem before Oslo Negotiations. Al-
ternatively, if we say in other words by the decision of 1980 Knesset’s Basic Law
Jerusalem remained as “undivided city of Jerusalem as the capital of Israel”,
while the Oslo Agreement was signed by both sides as both Palestinian and
Israeli. As we know, the Palestinian side has been trying to put the issue of
Jerusalem into the agenda. However, Israel has always categorically stated
its inviolability. 
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Figure 1 Graphical representation of
the map of the Palestinian territories
according to the Oslo II agreement
(Jewish virtual library).

Figure 2 The map represents Israeli
settlements and Palestinian neighbor-
hoods in East Jerusalem, dating in
2000. (passia.org, http://passia.org/)



The Nature and the Impact of Campaigning for Candidates in the 

Electoral System of Bangladesh: A Field Level Study

Dr. Md. Sultan Mahmud
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Abstract: Nowadays citizens directly vote to select representatives in Bangladesh. The candi-
dates in the elections are always dependent on the voters during elections.  If the candidates
are not supported by the voters, it is not possible to form government in democracy. When the
elections are held, the candidates appear in front of the voters with a number of public welfare
programs so that they can get their support. People can directly support or reject any political
decision by voting. Various political parties and candidates’ campaign for votes in the election.
Generally, they use different media and techniques for campaigning. Even at the time of cam-
paigning for the election, candidates spend huge money only to get people’s support. As the
media of advertisement posters, public meetings, procession, Facebook, television, and mag-
azines are used for election campaigning. They carryout month-long activities for winning the
elections. In addition to the campaign, voters are influenced in many ways. In this research, it
is analyzed that how voters are influenced by campaigning process. This study was originally
conducted at the field level through the questionnaire from a total of 300 respondents.  Efforts
have been made to investigate the nature and impact of the election campaign in Bangladesh.
The specific objectives of the paper are (1) to investigate the voters’ decision on casting vote
or not to cast; (2) to find out and analyze the influence of voter or whom to vote and whom not
to; (3) to know about the voting behavior of the people towards electoral politics; and finally (5)
to find the nature and impact of election campaign in Bangladesh. 

Keywords: Election, Bangladesh, Voting Behavior and Campaigning

Introduction

Democracy is the most popular form of government in the present world.
Basically, this type of government is ruled by public opinion. In a word, the
country is governed by the people’s representatives with the support of
masses. Fair election is the one and only way to establish people’s opinion
in effective democracy (Akhter, 2001, p. 32). At present citizens elect a repre-
sentative by direct vote to formulate laws and govern the country. They gov-
ern the country on behalf of the people and are responsible to the citizens
for their work (Rahman, 2014, p. 519). It is very clear to us that the elections
are important in democratic system. Election is the source of communication
among political parties, government and the people of the country, which
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reflects the accountability, commitment and public will. Peaceful transfer of
power change of leadership and public participation in governing process
are possible only through democracy (Hasanuzzaman, 2018, p.11). Without
the support of voters, it is not possible to form a government, that is why be-
fore the elections, political parties appeared in front of voters the various
public welfare programs to get their support (Akhter, 2001, p 35). An active
and spontaneous participation of the people is an integral part of elections
in a democratic government. Therefore, the people mainly run the govern-
ment indirectly through voting (Alam, 1986, p. 112). They decide which party
or candidate will form the government and what will be their policies and
programs. 

If the government fails to meet their wishes, people can change the govern-
ment through the next election. For this reason, political parties and candi-
dates’ campaign in different ways to achieve public support (Akhter, 2004,
p. 78). In this way, their participation in the election was widely seen and
significant. For the universal franchise, it has been fixed for 18 years accord-
ing to the constitution of Bangladesh (Siddiqui, 2005, p. 13). Of course, this
does not mean that all the adults in the country will get the right to vote. It
requires some accessory qualifications for this. According to the decision of
the Criminal Court, the convicted person is deprived of this right for special
reasons. A voter must have psychological and moral competencies to apply
for franchise. Foreigners, residing in the country, are not given the right to
vote (Siddiqui, 2005, p. 234). All the remaining male and female voters can
get the right to vote in the conventional elections in Bangladesh. There is a
code of conduct on the type of campaign and behavior of candidates in the
election. The Election Commission’s Code of Conduct Rules, 1996, formu-
lated the powers of the 91-B section of the Representation of the People
Order, 1972 (Ahmed, 2000, p. 34). It is said that political parties will get the
opportunity to participate in the campaign by this rule. The nature of elec-
toral campaign controls the voting behavior in a democratic state like
Bangladesh. The opportunity can be conducted for more people to partici-
pate in elections will increase the political awareness among them (Bratton,
1999, p. 54). Voting is the best way for people’s political participation. Be-
cause, through voting people can directly support or reject any political party
(Ball, 2005, p. 23). As a media of advertisement posters, public meetings, pro-
cessions, Facebooks or TV magazine are used by the candidates. Even they
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carryout month-long activities in campaigning and spend a lot of money be-
hind it (Jahan, 2000, p. 245). They really want to control voting rights. This
paper is explored the nature and the impact of election campaign of candi-
dates in electoral system of Bangladesh. 

Theoretical Structure

This study is basically about the nature and the impact of campaign for can-
didates in the electoral system in Bangladesh. So, election, campaign, voting
behavior, electoral laws and the participation of people are relevant for the
research. 

Election

Election in a democratic system is a process of obtaining power. People elect
their representatives through voting, and those representatives manage the
political system (Sasikala, 2017: 78). That is why, elections are called the
process of selection of representatives. Professor David Robertson said that
the electoral system is the method of decision-making or allotment of seats
for candidates (Ball, 2005, p. 112). C.J. Friedrich said that “Election is a
process for representation of peoples voice in state decision making through
representatives. Election is the most widely accepted basis for legitimate rep-
resentation (Fredrich, 1968, p. 234). According to J.J. Kirkpatric, Elections are
the central institution of Democracy (Kirkpatric, 1984, p. 55). All the essential
elements of democracy are present in this system (Kirkpatric, 1984, p. 58).
Allan R Ball opined that elections are the means by which the people choose
and exercise some degree of control over their representative (Ball, 2005, p.
245). That is, in general, the election refers to the selection of the representa-
tives. The result of the election reveals the hope of the people.

Campaign 

Before the elections, political parties and candidates use different approaches
to gain public support such as microphones, posters, leaflets, manifesto etc.
Campaigning is a wonderful strategy to bring the plan of action and the ide-
ology of party in the front of people. 

Campaigning is more than half of the battle for winning an election (Kuotsu,
2016, p. 191). Its primary function is “to create a favorable ‘public image’ of
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the parties, a distinct, unitary view of its record, policies, aims and leaders”.
Campaigning is a form of political advertisement where the competing par-
ties enter the electoral market to sell their respective issue products (Luskin,
1990, p. 18). Poster, billboards, leaflets, processions, public meetings, press,
door-to-door campaigning are the techniques of political parties in
Bangladesh. The main theme of the campaign is primarily to communicate
with voters through the devices (Jahan, 2000, p 136).

The principles of campaigning in elections are 1. Select campaign content, 2.
Avoid embarrassing content, 3. Avoid specific commitments and 4. Reveal
the error of the opposition parties (Luskin, 1990, p. 47). Political parties focus
on the political, economic and other issues of the country. It clarifies the dif-
ference among the different statements of contradictory groups. Even though
political parties criticize about party policies and programs. Its main agenda
is to focus on the basic thinking of the parties. Political parties use all effective
means of mass propaganda to inspire the voters to follow its policies and
programs (Mitchell, 1977, p. 105). They design the programs with public
meetings, booklets compilation and distribution, nominating attractive can-
didates in the election to attract people’s attention and interest. The parties
also express their interest in serving the people through these campaigns.
They make attractive promises to the people to win elections. If the candidate
cannot afford the election expenses, then the respective political party carries
the candidate’s expenses for campaigning (Luskin, 1990, p. 22). Generally,
the young of the party and the candidates are more involved in the cam-
paign. In most cases the number of real campaigners is much lower, as a re-
sult of the campaigners may be hired on a regular basis. But there are also
‘professional’ and ‘self-proclaimed’ campaigners.

Voting Behavior

Generally, voting is the application of a poll rights. It provides an active re-
flection of political mindset of the people. It is already said that the voters
can directly support or reject the political party. It can be said that voting
is one of the most important formal methods for citizens to make political
decisions (Alomnd & Verba, 1963, p. 356). Although Theorists views and
analysis are different, everyone agrees about main object. Voting has
identified as the main mode of political participation (Alomnd & Verba,
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1963, p. 356). It (Voting) exerts the influence over leaders through gener-
alized pressure but it communicates little information about voter pref-
erences to leaders (Verba, et.al, 1978, p. 12).

Voting is the process of directly electing political authorities and subse-
quently influencing their decision making through direct participation of
voters (Rahman, 2014, p. 520). Again, voting behavior is a combination of
voter activities, feelings, aspirations, determinations, likes-dislikes, etc. Vot-
ing behavior often involves with various non-institutional and informal ele-
ments. It is intimately involved in the socio-economic status, the stage of
development, the level of modernization, class, group, community, religion,
caste, small ethnicity, cultural perspectives, regions, forms of social and po-
litical authority, international perspectives, social values etc. (Alomnd &
Verba, 1963, p. 456). In a word, the entire society and the political system are
involved in voting behavior.

Methodology

The Research is conducted at the field level. This study is quantitative in
nature, which relies on both primary and secondary sources. The primary
data were collected with the help of questionnaire through interview
method from sampled respondents who were selected through multistage
sampling procedure. This study is about the nature and the impact of cam-
paigning for candidates as well as voting behavior in the election system
of Bangladesh. It is necessary to gather information about what field-based
citizens think of them as it requires theoretical analysis of election, cam-
paign, and voting behavior. The study applies both qualitative and quan-
titative methods. That is, it will be regarded as a mixed approach. Based
on the election campaign, three areas were chosen to search for the nature
of election campaign in Bangladesh. 

The Rationality of the Research Area

The collection of information from all the voters of Bangladesh is very time-
consuming and costly. So, the study has been conducted in three areas of
Bangladesh (Rajshahi City Corporation, Paba, and Mohanpur Upazila of Ra-
jshahi disctrict) on a small-scale basis. Basically, different types and categories
of people in profession live in these areas. In the survey areas, people from
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different occupations, employers, professionals, businessmen, housewives,
teachers, peasants, and day laborers live permanently. Researcher thinks that
voters in other parts of the country will be able to give a good idea about
voting behavior as well as the nature of election campaign. 

Selected Categories of Respondents

For the purpose of effective research, rural people have been categorized into
three level in the light of age. First level from the age 18 to 27 years (33.7%),
second level 28 to 37 years (34%) and third level is from the age of 38 to above
(32.3%). Table 1.1 showed that the percentage and frequency of respondents
of all categories. It was selected categorically so that the representation of
all levels is equally distributed. Table 1.1 also shows that all categories are
almost same percentage and frequency also. The findings of communication
exposure indicate that all of the respondents covered various perceptions
and attitudes.  Secondly, they are categorized into four levels in the light of
educational qualification. In this regard, table 1.2 represents that the qual-
ification of the respondents are primary level (25.7%), secondary level
(22.7%), higher secondary level (20.3%) and higher education level (31.3%).
Thirdly, Professional areas are covered and categorized in twelve level i.e.
farmer (7.7%), businessman (22.3%), student (6.3%), day labor (6.3%),
teacher (12.3%), government employee (9.3%), rickshaw puller (5.3%),
house wife (7.3%) and others/randomly selected (23%). Table 1.3 shows
that different categories of professional in field level are covered to bear the
research. For the fulfillment of research objectives and goal, it is tried to
take categorically sampling in various aspects.
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Age Frequency and Percentage

18-27 101 (33.7%)

38-37 102 (34%)

38-above 97 (32.3%)

Total 300 (100%)

Table 1: Age

Source: Field Data, 2019
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Education Qualification Frequency and Percentage

Primary 77 (25.7%)
Secondary 68 (22.7%)
Higher secondary 61 (20.3%)
Higher education 94 (31.3%)
Total 300 (100%)

Table 2: Education Qualification Source: Field Data, 2019

Profession Frequency 
and Percentage

Farmer 23 (7.7%)

Businessman 67 (22.3%)

Student 19 (6.3%)

Day Labor 19 (6.3%)

Teacher 37 (12.3%)

Govt. Employee 28 (9.3%)

Rickshaw Puller 16 (5.3%)

Housewife 22 (7.3%)

Random (various profession) 69 (23%)

Total 300 (100%)

Table 3: Profession Source: Field Data, 2019

Area Respondent Number of 
respondents

Rajshahi City Voters of different classes and professions of 
Rajshahi City 104
Paba Voters of different classes and professions 

of Paba Upazila of Rajshahi District 97
Mohanpur Voters of different classes and professions 

of Mohanpur Upazila Rajshahi District 99
Table 4 Source: Field Data, 2019



Nature and Impact of Campaigning for Candidates

In the Context of the İmportance of the Campaign

Three hundred respondents are asked that the election campaign is how
much important or not.  They considered that the important level of election
campaign conducted by the candidates was important. The result is shown
in the following table. 

In this table, it is seen that 273 out of the 300 respondents (91%) said that
campaigning is important for candidate selection and 27 (9%) respondents
said that it is not so important. So, most of the respondents think that election
campaigning is important for choosing candidates in the election.

In the Context of The Nature of The Campaign

Respondents were asked, which aspect of the campaigning is the most im-
portant? Before the election, campaigning was done by mentioning various
information about the candidate. It is shown in the table below that some
voters like and some do not.
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Campaign is important Population Percentage

Yes 273 91

No 27 9

Total 300 100

Table 5: Source: Field Data, 2019

Type of publicity Population Percentage
Miking 24 8%
Poster 24 8%
Direct meeting with the candidate 111 37%
Courtyard meeting 15 5%
Procession 15 5%
Electoral theme song 11 3.7%
Public meeting 49 16.3%
Electoral flyer/leaflet 38 12.7%
Innovation in publicity 4 1.3%
Facebook 3 1%
None 6 2%
Total 300 100%
Table 6: Source: Field Data, 2019



From that table it is seen that 24 out of 300 (8%) of the respondents said mik-
ing is important for campaigning, 24 (8%) of voters said poster is important,
111 (37%) said that meeting with the candidate is more important. Appar-
ently, 15 (5%) of the voters considered the close meeting is important for
choosing candidate, 15 (5%) voters think that the procession is important, 11
(3.7%) voters prefer election theme songs, 49 (16.3%) voters think the public
meeting is more important, 38 (12.7%) they consider leaflet is important for
election publicity, 4 (1.3%) prefer special innovation for election campaign-
ing,  3 (1%) consider Facebook as an important means of campaigning, and
6 (2%) respondents did not answer regarding the Important of campaigning.
According to the data, meeting is considered as the most acceptable cam-
paign policy. According to their commentary, when the candidate meets them
directly, they feel themselves important as a voter. Their opinion and the
value they have are felt. For this reason, candidates usually get more votes
as a result of direct visits than other campaigns.
In the Context of The Negative Effects of Campaigning in Daily Life

During the survey of the study, the respondents were asked whether the cam-
paign disrupted their daily life. Their answers are given in the table below:

From the table, it is seen that 105 (35%) out of 300 respondents said that the

campaign disrupted their daily living in some way, while on the other hand,

195 (65%) of the total respondents stated that they had no problem with the

campaign. Many respondents compare the campaign to the festival. Accord-

ing to them, election without campaign is incomplete. So, two-thirds of the

voters in the area are freely accepting the campaign and one-third of the peo-

ple suffer from it.

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

52

Campaign methods hampers daily life Population Percentage

Yes 105 35%

No 195 65%

Total 300 100%

Table 7: Source: Field Data, 2019



The Context of Negative Impact

In the previous table, 105 (35%) out of 300 respondents said that the cam-
paign disrupted their daily living. They are asked to know which campaign,
in their opinion, is more likely disrupting their lives. There was no alternate
answer to this question. The answers, provided by the respondents, are
arranged in Table 6:

It is shown in the table that 94 (89.52%) (by receiving 100%) out of 105 re-
spondents said that they face a lot of problems with miking. 5 voters (4.76%)
said that the trafficking is very difficult due to the public meetings. Time can-
not be finished, misery is created. 3 (2.86%) voters reported problems due to
poster. Many times, due to the procession, conflicts have been created which
turned danger to people’s lives. On the other hand, posters are of the opinion
that the road is being very dirty. At present, plastic is used in posters. There
are so many posters that are not environmentally friendly. So even though
one-third the number of voters who disrupt life in the campaign. 

Context of Influencing a Candidate in Voting

In addition to the pre-election campaign, allegations that candidates try to
address voters in various ways are heard after every election, and many ev-
idences are presented by different organizations and parties. For this reason,
when conducting this research, the respondents are asked whether the can-
didates try to influence them in the voting process. The information, collected
from them, are mentioned here.
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Which aspect of campaign more hampers daily life Population Percentage
Miking 94 89.52%
Public meeting 5 4.76%
Procession 3 2.86%
Poster 3 2.86%
Total 105 100%
Table 8: Source: Field Data, 2019



Table shows that 93 (31%) out of 300 respondents said that they are influ-
enced and 207 (69%) respondents are not influenced at all. They feel free to
vote and choose better candidate as their representatives.

The Type of Context That Influences Voters

Out of the 300, 93 (31% of all respondents) respondents were asked to be in-
fluenced by the candidates and they were asked how they would be influ-
enced. Here are the answers they give to this question:

In the table, it is shown that 8 respondents (8.60) have been influenced by
cash, 4 (4.3%) be influenced by gift items, 18 (19.35%) be influenced by the
display of intimidation, 61(65.59%) be impressed by the commitment which
is the largest of respondents.

Context of Election Information and Voter Participation Context

Different media are used for campaigning before elections or for spreading
information about elections to the people. But respondents were asked to
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If the candidate is influenced in casting vote Population Percentage

Yes 93 31

No 207 69

Total 300 100

Table 9 Source: Field Data, 2019

Means of Influence Population Percentage

Cash 8 8.60

Gifts 4 4.30

Intimidation 18 19.35

Promise 61 65.59

Others 2 2.15

Total 93 100

Table 10 Source: Field Data, 2019



verify by which media voters are received the most information about the
election. Here are the answers:

The table shows that 3 out of the 300 respondents (1%) received information
about the election through radio, while 249 (83%) of the respondents received
information through TV. 23 (7.7%) respondents received information about
election from newspapers, 9 (3%) respondents received information about
election using Facebook, 9 (3%) using internet and 7 (2.3%) from other media.
These seven respondents said that they did not receive any information about
the election from any of the above media, but they received information
through the family, i.e. other family members, and some said that they also
received information from the neighbors of Para or Mahalla. The highest
number of respondents 249 is seen as the means of obtaining election infor-
mation, which is about 83% of the total respondents. That is, most people
refer to TV as a viable medium. In the present context, the prevalence of TV
has increased greatly in every village and TV is a very readily available
medium and its demand is high. TV not only gives people information about
elections but also about the whole world.

Findings and Conclusion

Rajshahi Sadar, Poba and Mohanpur Upazila of Rajshahi district were se-
lected as representative areas for the purpose of campaigning and voting pat-
terns in the elections of Bangladesh.  After analyzing the types of
campaigning and voting behavior in these three areas, we find that all of the
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Medium of Information regarding election Population Percentage

Radio 3 1

Television (TV) 249 83

Newspaper 23 7.7

Facebook 9 3

Internet 9 3

Others 7 2.3

Total 300 100

Table 11 Source: Field Data, 2019



respondents are voters and 69% of the respondents voted independently and
the remaining 31% of the voters were not able to participate in the elections
spontaneously due to various factors. When asked which aspect of the cam-
paign they feel important, 111 (37%) of respondents said that direct meeting
with the candidates is the most important, while 49 (16.3%) said public meet-
ing is important. 110 (36.66%) of voters admitted that daily life was disrupted
due to the campaign. Holding this 98 (89.1%) of the respondents said that
they have a lot of problems due to the sound of miking. 249 (83%) of respon-
dents said that they receive information about the election through TV. Many
of respondents said that the campaign was important while others said that
the campaign is getting people interested in the elections, adding that the
campaign seems like a festival to them. Many feel that all parties have no
equal opportunity to campaign in the elections, many opine that the honest
and qualified candidates do not need campaigning. Many suggest reducing
the campaign spending so that it can truly attract the voters’ attention to-
wards the election. From the above discussion and analysis, it can be said
that people are indifferent to the campaigning and election activities. The cit-
izens of these research areas spend most of their lives through economic ac-
tivities. In their lives, participation in political activities without voting rights
is very low. Although the campaign seems important, no one acknowledged
that they vote after observing the campaign. Basically, they were accustomed
to the culture of election campaigning. At the end of the day, they did not
acknowledge that the campaign influences their voting.

References

Ahmed, N. 2000. ‘Politician and Bureaucrats in Local Government in Bangladesh:
Social Background and Role of Orientation’, The Journal of Local Government, Vol.
29, No. 1, January-June 2000.

Akhter, M. Y. (2001). Electoral Corruption in Bangladesh. Hampshire: Ashgate
Publishing Ltd.

Akhter, S. & Wohab, M. A. 2004.  “Local Level Politics in Bangladesh: Organization
and Process.”    BRAC University Journal. Vol 1(1):23-32.

Alam, A. Z. M S. (1986). Democracy and Election. Dhaka: Bangladesh Co-operative
Book Society Ltd.

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

56



Almond, G. A. & Verba, S. (1963). The Civic Culture: Political Attitudes and
Democracy in Five Nations. Princeton: Princeton University Press.

Ball A. R. (2005). Modern Government and Constitution. Cambridge: Cambridge
University Press.

Bratton, M.  (1999). “Political Participation in a New Democracy: Institutional
Considerations from Zambia”, Comparative Political Studies, 32 (5), 549–88.

Fredrich. C. J. (1968). Constitutional Government and Democratic Government.
New Delhi: Oxford and IBH Publishing Company.

Harun, S. H. (1986). Bangladesh Voting Behavior: A Psychological Study. Dhaka:
Dhaka University Press.

Hasanuzzaman, A. M. (2018). Election in Bangladesh (in Bengali). Dhaka: Prothoma
Prokashan.

Jahan, R. (edi.). (2000). Bangladesh: Promise and Performance, Dhaka: The
University Press Ltd.

Krikpatric. J. J. (1984). “Democratic Elections and Democratic Government.” World
Affairs, Vol 147, No 2 (Fall).

Kuotsu K. (2016). “Political Awareness and Its Impact in Political Participation: A
Gender Study in Nagaland, India”, International Journal of Innovative Research and
Development, www.ijird.com retrieved on 10 May 2018 (190-197).

Luskin, R. C. (1990). “Explaining Political Sophistication.” Political Behaviour,
Available at www.ijird.com (retrieved on 10 May 2018), 12-335.

Mitchell, M.G. (1977). Propaganda, Polis, and Public Opinion: Are the People
Manipulated? London: Prentice-Hall International, Inc.

Rahman, M. (2014). An Outline of Political Organization (in Bengali). Dhaka: Aleya
Book Depot.

Sasikala V. F. S. (2017).  “Does Location Difference Determines Political
Awareness”, (Volume3, Issue2), International Journal of Advance Research, Ideas
and Innovations in Technology (78-81), available online at: www.ijariit.com
retrieved on 12 December 2017

Siddiqui, K.  (2005). Local Government in Bangladesh. Dhaka: The University Press
Ltd.

Verba, S., Nie, N. H. and Kim, J. O. (1978).   Participation and Political Equality: A
Seven Nation Comparison. Cambridge: Cambridge University Press.

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

57



Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı

Aigul Nurmukhambet

Özet: Türkiye’de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 2012 yılının Eylül ayında uygulan-
maya başlamıştır. Dolayısıyla bireysel başvuru yolu Türkiye’de yeni bir kurumdur. Bununla bir-
likte karşılaştırmalı hukuka baktığımızda bu kurumun birçok ülkede eskiden mevcut olduğunu
görebiliriz. Bu bağlamda Almanya, İspanya, Avusturya, Arjantin, Arnavutluk, Andorra, Azerbay-
can, Belçika, Benin vs. bazı ülkelerde Anayasa mahkemesine bireysel başvuru kurumu kanunen
düzenlenmiştir. Belirtilmelidir ki, kurumun kapsamı, uygulama şekli ve ismi ülkeden ülkeye fark-
lılık gösterir. 

Türk hukukunda bireysel başvuru yolunun kabul edilmesinin en önemli nedeni Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine bireysel başvuru sayısını azaltmak ve iç hukukta kişilerin Anayasa,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu Ek Protokollerle güvence altına
alınmış olan haklarının daha etkin bir şekilde korunmasını sağlamaktır.

Çalışmamızın asıl amacı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yoluna ilişkin Türk hukukun-
daki hükümleri genel hatlarıyla incelemek ve bu bağlamda bireysel başvuruda bulunma şart-
larına, bireysel başvuru usulüne ve bireysel başvuru sonucunda verilecek kararlara ilişkin genel
bilgilere yer verilecektir. Konu yalnızca özel hukuk açısından incelenecektir. Ceza ve idare
hukuku açısından herhangi bir inceleme yapılmayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anayasa Mahkemesi, Bireysel Başvuru Hakkı, Temel Hak ve Özgürlüklerin
Korunması

Giriş

Bireysel başvuru yolu Türkiye’de yeni bir kurum olmakla birlikte,
karşılaştırmalı hukuka baktığımızda bu kurumun birçok ülkede eskiden
mevcut olduğunu görmek mümkündür. Ülkeden ülkeye kapsamı, uygula-
ması ve ismi değişiklik gösteren bu kurum Almanya, İspanya, Avusturya,
Arjantin, Arnavutluk, Andorra, Azerbaycan, Belçika, Benin, Bolivya, Bosna-
Hersek, Brezilya, Cibuti, Çek Cumhuriyeti, El Salvador, Ermenistan,
Guatemala, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Honduras, Karadağ,
Kıbrıs, Kırgızistan, Kolombiya, Kosta Rika, Letonya, İsviçre, Malta,
Macaristan, Makedonya, Meksika, Moğolistan, Nikaragua, Özbekistan,
Panama, Paraguay, Peru, Polonya, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan,
Slovenya, Slovakya, Tayvan, Tayland, Uruguay, Venezüella gibi ülkelerde
yer bulmaktadır (Korkmaz, 2017, s. 7). 
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Türk hukukunda bireysel başvuru yolunun kabul edilmesinin en önemli ne-
deni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru sayısını azaltmak
ve iç hukukta kişilerin Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve
Türkiye’nin taraf olduğu Ek Protokollerle güvence altına alınmış olan hak-
larının daha etkin bir şekilde korunmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda 12
Eylül 2010 tarihinde yapılan halkoylamasıyla bireysel başvuru yolu
Anayasa’ya yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 

Çalışmamızın asıl amacı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yoluna il-
işkin iç düzenlemedeki hükümleri genel hatlarıyla incelemek. Bu bağlamda
bireysel başvuruda bulunma şartlarına, bireysel başvuru usulüne ve bireysel
başvuru sonucunda verilecek kararlara ilişkin genel bilgilere yer verilecektir.
Konu yalnızca özel hukuk açısından inceleneceğinden, ceza ve idare hukuku
açısından herhangi bir inceleme yapılmayacaktır. 

Genel Olarak

7 Mayıs 2010 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasa’nın 148. mad-
desine eklenen fıkralarla, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu
açılmıştır. Buna göre,

“Herkes, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü
tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvu-
ruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. 

Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme
yapılamaz.

Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir” (Pekcanıtez,
Atalay ve Özekes, 2015, s. 681; Pekcanıtez, Özekes, Akkan ve Korkmaz, 2017,
s. 2852; Göztepe, 2011, s. 14; Korkmaz, 2017, s. 52 – 53; Karaman, 2013, s.111).

Yukarıda belirtildiği üzere Anayasa şikâyeti olarak da adlandırılan bireysel
başvuru hakkı, farklı biçimde İsviçre, Almanya, Avusturya, Rusya, İspanya,
Meksika ve Brezilya’da da düzenlenmiştir.  Anayasa Mahkemesine bireysel
başvuru ile temel hakların mahkemelerde korunması için eksiksiz, boşluğu
bulunmayan bir hukukî koruma sağlanmak istenmiştir (Pekcanıtez, Özekes,
Akkan, Korkmaz, 2017, s. 2852; Yokuş, Çakmaz, Kuş, Gürühan ve diğerleri,
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2014, s. 31; Korkmaz, 2017, s. 53 -58; Karaman, 2013, s. 112 – 113).

30.03.2011 tarihinde kabul edilen 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuru-
luşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun  45. ile 51. maddeleri arasında
bireysel başvuru hakkı, bireysel başvuru hakkına sahip olanlar, bireysel
başvuru usulü, bireysel başvurunun kabul edilebilirlik şartları ve incelemesi,
esas hakkında inceleme, kararlar, başvuru hakkının kötüye kullanılması
başlıkları altında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru usulüne ilişkin
hükümler içermektedir. 

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru olanağını sağlayan Anayasa
değişikliğinin gerekçesinde, her ne kadar bu hükmün konulmasındaki amaç
olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine [AİHM] yapılacak bireysel
başvuruları azaltmak, bireysel başvuruda bulunan bireylerin sahip olduğu
temel hak ve özgürlüklerin daha iyi korunmasını sağlamak, kamu kurum-
larını, Anayasa’ya ve kanunlara uygun davranma konusunda zorlamak be-
lirtilmekte ise de asıl amaç AİHM’e başvurularda Anayasa Mahkemesini “bir
iç hukuk filtresi haline getirmektir”  (Göztepe, 2011, s. 15). Bu sebeple,
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru konusu yapılabilecek hak ve özgür-
lüklerin, Anayasa’da düzenlenmiş olan temel hak ve özgürlükler değil,
“Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi [AİHS] kapsamındaki herhangi birisi” olduğu be-
lirtilmektedir. Diğer bir ifadeyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru
kapsamının, “AİHS mekanizmasıyla organik bir bağ içerisinde” olduğu vur-
gulanmaktadır (Göztepe, 2011, s. 14 – 15; Yokuş, Çakmaz, Kuş, Gürühan ve
diğerleri, 2014, s. 33; Aydın, 2011, s. 128). 

Anayasa Mahkemesine başvuru hakkı iç hukuk filtresi olarak değer-
lendirmekle birlikte, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru üzerine süper
temyiz mahkemesi olarak görev yapmayacağı kabul edilmektedir
(Pekcanıtez, Özekes, Akkan, Korkmaz, 2017, s. 2853; Pekcanıtez, Atalay,
Özekes, 2015, s. 681-682.).

Yukarıda belirtilenler dikkate alındığında bireysel başvuru, Anayasa’da
sayılan haklardan AİHS ve Türkiye’nin taraf olduğu Ek protokoller kap-
samındakilerin, bir kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiası ile diğer iç
hukuk yollarını tükettikten sonra başvurulan ikincil ve istisnaî nitelikte bir
hak arama yolu olarak tanımlanmaktadır (Korkmaz, 2017, s. 80).  
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Bireysel Başvuruda Bulunma Şartları 

Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Kişiler (Kişi Şartı)

6216 sayılı Kanun’un 45. maddesinin birinci fıkrasında, herkesin Anayasa’da
güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi ve Ek protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü
tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabileceği
açıkça düzenlenmiştir. 

Kanunda yer alan “herkes” ifadesinden bireysel başvuru hakkının hem Türk
vatandaşlarına hem yabancılara hem vatansızlara tanındığını görmek
mümkündür. Ayrıca 6216 sayılı kanunun 46. maddesinin bireysel başvuru
hakkını somutlaştırdığı gözetilebilir. Buna göre bireysel başvuru yalnızca ih-
lale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel ve
kişisel hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir. Bu bağlamda
kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamazken, özel hukuk tüzel kişileri
sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvu-
ruda bulunabilirler (Aydın, 2011, s. 148-149; Pekcanıtez – Özekes – Akkan –
Korkmaz, 2017, s. 2856; Yokuş,  Çakmaz,  Kuş, Gürühan ve Diğerleri, 2014,
s. 79; Korkmaz, 2017, s. 96, 100; Karaman, 2013, s. 136). 

Kanun koyucu yabancılara ve vatansızlara Anayasa Mahkemesine bireysel
başvuruda bulunma hakkını tanımakla birlikte bazı sınırlamalar getirmek-
tedir. Bu bağlamda Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili olarak ya-
bancılar ve vatansızlar bireysel başvuruda bulunamazlar. Bu nedenle salt
Türk vatandaşlarının sahip olduğu seçme ve seçilme, kamu hizmetine girme
hakkı gibi konularda yabancıların ve vatansızların yaptığı başvurular red-
dedilir (Korkmaz, 2017, s. 97). Bazı yazarlar, mültecilerin de bireysel başvuru
hakkına, yabancılara tanına sınırlar içinde sahip olmaları gerektiğini savun-
maktadırlar (Ergül, 2012, s. 26; Karaman, 2013, s. 119). Bununla birlikte ya-
bancılar, örneğin yaşama hakkı ya da işkence ve eziyet yasağının kamu
gücünün işlemleri nedeniyle ihlal edildiğini iddia ederek Anayasa
Mahkemesine başvurabilirler (Ekinci, Sağlam, 2014, s. 21). Örneğin Anayasa
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1 03.04.2011 tarih ve 27894 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 75. maddesinin birinci fıkrası 10.11.1983 tarihli ve
2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usûlleri Hakkında Kanunu yürürlükten kaldırmıştır. 

2 5 Nisan 2010 tarihli 2/656 numaralı Kanun teklifi, s. 10 vd.



Mahkemesi Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan başvurucunun
hakkındaki sınır dışı edilmesi ve ülkeye girişi yasağı konulmasına karşı yap-
tığı başvurusunu incelemiştir. İnceleme sonunda verdiği kararında
mahkeme, kişi yönünden yetki açısından bir sorun görmemiş, fakat başvu-
runun tedbire ilişkin kısmını kabul edilebilirlikten ayırarak ayrıca değer-
lendirmiş ve tedbir talebinin reddine karar vermiştir (AYM, Başvuru No:
2013/1243, 16.04.2013. Ekinci, Sağlam, 2014, s. 21).

Buna karşılık yabancılara sınırlı biçimde tanınmış haklar bakımından ise
(toplantı ve gösteri yürüyüşü, yerleşme ve seyahat özgürlüğü vb.) ancak
hukukun kendilerine tanıdığı sınırlar çerçevesinde bireysel başvuruda bu-
lunabileceği göz önünde bulundurmalıdır (Ekinci, Sağlam, 2014, s. 21). 

Bireysel başvuru, (1) bizzat başvurucu, (2) kanunî temsilcisi ya da (3) avukatı
tarafından yapılabilir (Pekcanıtez, Özekes, Akkan, Korkmaz, 2017, s. 2856). 

Bireysel Başvurunun Konusu (Konu Şartı)

Anayasa’nın 148. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenleme ile
kanun koyucu bireysel başvuruya konu olabilecek hak ihlali iddialarının,
AİHS’de belirtilen ve Anayasa tarafından koruma altına alınan haklarla il-
gili olması; bu ihlali yapanın ise kamu gücü olması gerektiğini bildirmiştir.
6216 sayılı kanunun 45. maddesinde yer alan düzenleme ise Anayasa hük-
münü somutlaştırarak, temel hak ve özgürlüklerden sadece AİHS kap-
samındakileri değil, Türkiye’nin taraf olduğu Ek Protokoller
kapsamındakileri de bireysel başvuru konusu olarak kabul etmiştir (Kork-
maz, 2017, s. 150; Karaman, 2013, s. 160-161). 

Yukarıda belirtildiği üzere bireysel başvuru hakkı yalnızca Anayasa’da
güvence altına alınmış temel hak ve özgürlükleri değil, AİHS ve Türkiye’nin
de taraf olduğu Ek protokoller kapsamında korunan temel hak ve özgürlük-
leri de içermektedir. Bu bağlamda her iki düzenlemenin ortak koruma
alanına giren temel hak ve özgürlükler olarak: (1) Yaşam hakkı; (2) İşkence
yasağı; (3) Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı; (4) Özgürlük ve güvenlik hakkı;
(5) Adil yargılanma hakkı; (6) Masumiyet karinesi; (7) Sanık hakları; (8) Suç
ve cezaların kanuniliği; (9) Özel ve aile hayatına saygı; (10) Düşünce, vicdan
ve din özgürlüğü; (11) İfade özgürlüğü; (12) Toplantı ve dernek kurma özgür-
lüğü; (13) Etkili başvuru hakkı; (14) Ayrımcılık yasağı; (15) Mülkiyetin ko-
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runması; (16) Eğitim ve öğrenim hakkı; (17) Serbest seçim hakkı; (18) Borçtan
dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılma yasağı; (19) Serbest dolaşım
özgürlüğü; (20) Vatandaşların sınır dışı edilmeleri yasağı; (21) Cezaî konu-
larda iki dereceli yargılanma hakkı; (22) Adli hata halinde tazminat; (23)
Aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama; (24) Eşler arasında
eşitlik; (25) Yabancıların topluca sınır dışı edilmemeleri yasağı ile meşru
yabancıların sınır dışı edilmelerine yönelik usuli güvenceler belirtilmekte-
dir (Yokuş, Çakmaz, Kuş, Gürühan ve diğerleri, 2014,  s. 46-51; Aydın, 2011,
s. 128-129, 132-134; Korkmaz,  2017, s. 154-157; Karaman, 2013, s. 165 - 170,
172 – 177). Belirtilen hak ve yasaklar ihlal edildiği takdirde kişi Anayasa
Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilir. 

Bireysel başvuru, temel hak ve özgürlüklerin kamu gücü tarafından ihlal
edilmiş olması durumunda başvurulacak bir yoldur. Bu bağlamda “kamu
gücü” kavramının kapsamına yasama, yürütme ve yargı organları ile onların
denetim ve gözetimi altında bulunan mercilerin girdiği belirtilmektedir
(Göztepe, 2011, s. 27; Aydın, 2011, s. 136; Korkmaz, 2017, s. 152). Burada kamu
gücü ile kastedilen hususun esasen, kamu gücünün taşıyıcısı olduğu ve
sayılan mercilerin kamu gücü adı altında bulunmakla birlikte, kamu gücünü
elinde bulundurarak işlem yapan merciler olduğu ifade edilmektedir (Kork-
maz, 2017, s. 153; Pekcanıtez, Özekes, Akkan, Korkmaz, 2017, s. 2855-2856). 

Bireysel Başvuruda Bulunma Zamanı (Zaman Şartı)

Kanunda bireysel başvuruda bulunabilmek için iki çeşit süre
öngörülmüştür. Bunlardan birincisi, bireysel başvuruların hangi tarihten
itibaren incelenmeye başlayacağı ile ilgilidir. İkincisi ise başvuruya konu
olan işlem ya da mahkeme kararının kesinleşmesi (Pekcanıtez, Atalay,
Özekes, 2015, s. 494; Pekcanıtez, Özekes, Akkan, Korkmaz, 2017, s. 2055)
ile ilgili olan süre koşuludur (Korkmaz, 2017, s. 109). 

6216 sayılı kanunun Md. 47/5’te bireysel başvuruda bulunabilmek için 30
günlük süre öngörülmüştür. Eğer bu süre içerisinde başvurucu, başvurusunu
yapmazsa artık bireysel başvuru hakkını kaybedecek ve tüketilmesi gereken
en son aşamadaki iç hukuk yolunu tüketmediği için de AİHM’e başvuru ya-
pamayacaktır. Bu bağlamda düzenlemedeki 30 günlük sürenin hem iç hukuk
açısından hem de uluslararası başvuru yolları açısından önem taşıdığı
söylenebilir (Korkmaz, 2017, s. 111). 
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Anayasa’nın Md. 148/3’e göre bireysel başvuruda buluna bilmek için olağan
kanun yollarının (Pekcanıtez, Atalay, Özekes, 2015, s. 515; Pekcanıtez,
Özekes, Akkan, Korkmaz, 2017, ss. 2159- 2160) tüketilmiş olması şarttır.
Buna karşılık 6216 sayılı kanunun Md. 45/2 gereği ihlale neden olduğu ileri
sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idarî ve
yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce
tükenmiş olması gerekir. Bir görüşe göre burada açıkça Anayasa’ya
aykırılık söz konusudur. Yani Anayasa’daki olağan kanun yolunun, söz
konusu kanunda idarî ve yargısal başvuru yollarının tamamının
tüketilmesi şeklinde genişletildiği belirtilmektedir (Yokuş, Çakmaz, Kuş,
Gürühan ve diğerleri, 2014, s. 59 – 60; Göztepe, 2011, s. 25). 

Bir diğer görüş ise Anayasa’da belirtilen “kanun yolu” kavramının teknik
anlamdaki kanun yolu olmayıp kanun tarafından öngörülen “olağan hak
arama yolu” şeklinde yorumlanması gerektiği yönündedir (Korkmaz,
2017, s. 113). 

Kanunun komisyon raporunda bu durum şu şekilde izah edilmiştir. “İhlale”
neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda
öngörülmüş idarî ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru
yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir (Yokuş, Çakmaz, Kuş, Gürühan
ve diğerleri, 2014, s. 60).

Yukarıda belirtilenlerden hareketle, bir karar aleyhine gidilebilen bir kanun
yolu varsa ve bu yola başvurulmamışsa, karar başvurulabilecek sürenin so-
nunda kesinleşeceğinden bu kararlara karşı bireysel başvuruda bulunamay-
acağı kabul edilmektedir (Korkmaz, 2017, s. 114). 

Bazı yazarlar bireysel başvuruda bulunabilmek için olağanüstü kanun yol-
larının tüketilmiş olmasının gerek olmadığını, olağan kanun yollarının
tüketilmiş olmasının yeterli olduğunu kabul etmektedirler (Korkmaz, 2017,
s. 114). Diğerleri ise olağanüstü kanun yollarına başvurulmamış olmanın
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmayı engelleyip engelle-
meyeceğinin ayrıca tartışılması gerektiğini belirtmektedirler (Yokuş, Çak-
maz, Kuş, Gürühan ve diğerleri, 2014, s. 65).

Yukarıda belirtildiği üzere bireysel başvuru, başvuru yollarının tüketildiği
tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren
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30 gün gün içinde yapılır. 

Usulüne uygun olarak hazırlanan başvuru formu, harç  (Yokuş, Çakmaz,
Kuş, Gürühan ve diğerleri, 2014, s. 82) tahsil makbuzuyla birlikte belirtilen
yerlere teslim edildiğinde başvurucu ya da temsilcisine alındı belgesi verilir
ve bu tarih, başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir. Fakat haklı bir
mazereti sebebiyle 30 günlük süre içinde başvuramayanlar, mazeretin kalk-
tığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mazeretlerini belgeleyen delillerle bir-
likte Anayasa Mahkemesine başvurabilirler (6216 sayılı Kanun Md. 47/5). 

Anayasa Mahkemesi, öncelikle başvurucunun mazeretinin geçerli görülüp
görülmediğini inceleyerek talebi kabul veya reddeder. Haklı mazerete örnek
olarak, mücbir sebep veya ağır hastalık gösterilebilir (İçtüzük  Md. 64/2).

Kural olarak bireysel başvurudan önce, tüm olağan kanun yollarının
tüketilmiş olması gerekirse de bu durumun istisnası yani bazı durumlarda
olağan kanun yollarının tüketilmesi şartının aranmaması, Anayasa
Mahkemesinin bireysel başvuru kararında kabul edilmiştir (AYM, Başvuru
No: 2012/1315, 16.04.2013, Pekcanıtez, Özekes, Akkan, Korkmaz, 2017, s.
2868). Anayasa Mahkemesinde kararında açıkça belirtildiği gibi, 

“…Hali hazırda devam etmekte olan bir yargılamada, makul sürede yargılama
yapma yükümlülüğünün yerine getirilmediği iddiasıyla bireysel başvuruda bulun-
abilmesi, başvuru yollarının tüketilmesi kuralının istisnalarından birini teşkil et-
mektedir. Zira bu durumda başvuru yollarının tüketilmesi şartının aranması, makul
sürede yargılama yapma yükümlülüğüne aykırı davranılması nedeniyle meydana
gelen sonuçları ortadan kaldırmayacaktır. Aksine, makul olmadığı iddia edilen
yargılama faaliyetinin daha da uzamasına ve başvurucu açısından zararın artmasına
neden olacaktır …”. 

Bu nedenle, 

“…bireysel başvuruda bulunmadan önce, ihlal iddiasının dayanağı olan işlem, eylem
ya da ihmal için kanunda öngörülmüş olan idarî ve yargısal başvuru yollarının

3 Başvuru harca tabidir. 492 sayılı Harçlar Kanuna ek (1) sayılı tarifede harç miktarı 364,60 TL olarak belirlenmiştir. Karşılaştırmalı
hukukta bireysel başvurunun harca tabi olmadığı örneklerinden hareketle öğretide bireysel başvurunun harca tabi tutulmaması
gerektiğini fakat belli durumlarda para cezasının uygulandığı bir sitemin benimsenmesi gerektiğini savunan görüşler mevcuttur. 

4 Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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tamamının tüketilmiş olması gerekmekle birlikte, hukuk sistemimizde, yargılamanın
uzamasını önleyici etkiye sahip olan veya yargılamanın makul sürede yapılmaması
sonucunda oluşan zararları tespit ve tazmin edici nitelik taşıyan bir idarî veya
yargısal başvuru yolunun bulunmadığı anlaşıldığından,…” (AYM, Başvuru No:
2013/6261, 07.03.2014. Pekcanıtez, Özekes, Akkan, Korkmaz, 2017, s. 2868) 

makul sürede yargılamanın sonuçlanmaması sebebiyle yapılan bireysel
başvurular, başvuru veya kanun yollarının tüketilmemesi sebebiyle red-
dedilmemektedir. 

Aynı konuya ve sebebe ilişkin ve taraflardan en az birinin aynı olduğu biri
hukuk mahkemesi, diğeri idare mahkemesinden verilen iki çelişik hükme
karşı Uyuşmazlık Mahkemesinde hüküm uyuşmazlığının giderilmesi
imkânının bulunması, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruya başvuru
yollarının tüketilmesi açısından engeldir (AYM, Başvuru No: 2013/8173,
14.04.2016. Pekcanıtez, Özekes, Akkan, Korkmaz, 2017, s. 2869).

Bireysel Başvurunun Yapılacağı Yer (Yer Şartı)

Bireysel başvurular, (1) doğrudan Anayasa Mahkemesine şahsen ya da (2)
mahkemeler veya (3) yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabilir (6216 s.
Kanun Md. 47/1, İçtüzük Md. 63/1). 

Anayasa Mahkemesine doğrudan başvuru dışında, diğer mahkemelere ya
da yurt dışı temsilciliklerine teslim edilen başvuru formu veya ekleri, gerekli
kayıt işlemleri yapılıp fiziki ve elektronik ortamda Anayasa Mahkemesine
gönderilir. Dava diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçek-
leştirildiği hallerde UYAP kullanılarak veriler kaydedilir ve saklanır. Genel
Kurul; elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru ya-
pabilmesine ilişkin karar alabilir (İçtüzük Md. 63/3, 4). Bireysel başvuru,
kanun ve içtüzükte belirtilen bu üç şekilde yapılmakta olup posta yoluyla
başvuru kabul edilmemektedir (Korkmaz, 2017, s. 91; Pekcanıtez, Özekes,
Akkan, Korkmaz, s. 2017).

Bireysel Başvuru Usulü 

Ön İnceleme

Anayasa Mahkemesine bir hak ihlali iddiası ile başvurulduktan sonra in-
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celme, temel olarak 3 aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada Bireysel Başvuru
Bürosu şekli eksiklik olup olmadığı açısından bir inceleme yapar (İçtüzük
Md. 66). Eğer başvuru formunda veya eklerinde (başvuru ekranında) her-
hangi bir eksiklik tespit edilirse bunların tamamlattırılması için başvurucuya,
varsa avukatına veya kanunî temsilcisine, mahkeme yazı işleri tarafından 15
günü geçmemek üzere kesin bir süre verilir. Kesin bir süre verilirken başvu-
rucu, kesin süreye uyulmamasının sonucu hakkında da bilgilendirilir. Ek-
sikliklerin tamamlattırılmasına dair yazıda başvurucuya geçerli bir mazereti
olmaksızın verilen kesin sürede eksiklikleri tamamlanmadığı takdirde
başvurusunun reddine karar verileceği bildirilir (6216 s. Kanun Md. 47/6;
İçtüzük Md. 66/1,2).

Başvurunun süresinde yapılmadığı veya başvurunun, İçtüzük ekinde (Ek-1)
örneği bulunan ve Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan başvuru
formu kullanılarak resmî dilde yapılmadığı ve içeriğinin İçtüzüğün 59. mad-
desindeki şekli şartları taşımadığı ve/veya İçtüzüğün sonucu tespit edilen
eksikliklerin verilen kesin sürede tamamlanmadığı hallerde Komisyonlar Baş
raportör tarafından başvurunun reddine karar verilir (İçtüzük Md. 66/3).

Başvurunun reddi kararı başvurucuya tebliğ edilir. Bu karara karşı tebliğ tar-
ihinden itibaren 7 gün içinde Komisyona itiraz edilebilir. Bu konuda Komisy-
onların verdiği kararlar kesindir (Korkmaz, 2017, s. 185-187). 

Kabul Edilebilirlik İncelemesi

Bireysel başvuru bürosu tarafından yapılan ilk inceleme sonucunda, başvu-
runun Komisyona havale edilmesine engel teşkil eden herhangi bir şekli ek-
siklik bulunmazsa kabul edilebilirlik incelemesi yapılmak üzere başvuru
dosyası Komisyona gönderilir.

Bireysel başvurunun incelenmesine ilişkin ikinci aşama kabul edilebilirlik
incelemesidir ve bu inceleme mahkeme bünyesinde oluşturulan Komisyon-
lar tarafından yapılır. Komisyon, bireysel başvuruların kabul edilebilirlik in-
celemesini yapmak üzere iki üyeden oluşan kurulları ifade etmektedir
(İçtüzük Md. 3/1). Komisyonlar, bireysel başvuruları incelerken bir temel
hakkın ihlal edilip edilmediğine yönelik her türlü araştırma veya incelemeyi
yapabilirler. Başvuruyla ilgili gerekli görülen bilgi, belge ve deliller ilgililer-
den istenir (6216 s. Kanun Md. 49/3).
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Bireysel başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararı verilebilmesi için
başvuru 6216 sayılı kanunun 45 ila 47. maddelerindeki şartları taşıması
gerekir. Diğer bir ifadeyle bireysel başvuru hakkına sahip olan kişiler, birey-
sel başvuruya konu olabilecek işlem, eylem veya ihmal sebebiyle bireysel
başvuru usulüne uygun olarak Anayasa’da, AİHS’de ve Ek Protokollerde
güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin kamu gücü tarafından
ihlal edildiği iddiasıyla, kanun yollarının tüketilmiş olması ve otuz günlük
süreye riayet edilerek, kanunda açıkça düzenlenen yerlerden birine başvu-
ruda bulunmaları gerekir (Korkmaz, 2017, s. 193; Aydın, 2011, s. 156;
Pekcanıtez,  Özekes,  Akkan,  Korkmaz, 2017, s. 2875).

Bunun yanı sıra kabul edilebilirlik kararı verilebilmesi için başvurunun
anayasal önem taşıması gerekir. Bu şart 6216 sayılı kanunun 48. maddesinin
ikinci fıkrasında şu şekilde düzenlenmiştir: 

“Anayasa’nın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların kap-
samının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem taşımayan ve başvuru-
cunun önemli bir zarara uğramadığı başvurular ile açıkça dayanaktan yoksun
başvuruların kabul edilemezliğine karar verebilir”. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus Anayasa’nın uygulanması ve yorum-
lanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısın-
dan önem taşımamanın kabul edilemezlik kararı verilebilmesi için yeterli
olmadığıdır. Önem taşımama ile birlikte başvurucunun önemli bir zarara
uğramadığı da belirlenmiş olmalıdır. Aynı şekilde başvuranın önemli bir
zarara uğramamış olması hali de tek başına kabul edilemezlik kararı ver-
ilebilmesi için yeterli değildir. Bunun yanında anayasal uygulama ve yorum-
lama veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından
önem taşımama şartının gerçekleşmesi gerekir. Öte yandan her iki şart
gerçekleşse dahi, Anayasa Mahkemesi, kabul edilemezlik kararı vermek
zorunda olmadığı belirtilmelidir. Zira 6216 sayılı kanunun 48. maddesinin
ikinci fıkrasında “verebilir” ifadesine yer verilmiştir (Aydın, 2011, s. 156-157).

Kabul edilebilirlik kararının verilebilmesi için aranan bir diğer şart açıkça
dayanaktan yoksunluk şartıdır. Anayasa Mahkemesinin açıkça dayanak-
tan yoksunluk kriterini dört temel nedene dayanarak uyguladığını görmek
mümkündür. Bunlar şudur: (1) başvurucuların ihlal iddialarını kanıtlaya-
madığı; (2) iddiaların salt kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara
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ilişkin olduğu; (3) temel haklara yönelik bir müdahalenin olmadığı; (4)
müdahalenin meşru olduğu açık olan başvuru ile önüne gelen olayın kar-
maşık veya zorlama şikâyetlerden ibaret olduğu. Mahkeme bu kriterlerden
birinin mevcut olduğu sonucuna vardığı hallerde açıkça dayanaktan yok-
sunluğa dayanarak başvurunun kabul edilemezliğine karar vermektedir
(Algan, 2014, s. 251).

Başvuru hakkının kötüye kullanılması durumunda da başvuru hakkında
kabul edilemezlik kararı verilir. Nitekim 6216 sayılı kanunun 51. maddesinde
başvurucunun istismar edici, yanıltıcı ve benzeri nitelikteki davranışlarıyla
bireysel başvuru hakkını açıkça kötüye kullandığının tespit edilmesi halinde
başvurunun reddedileceği ve yargılama giderleri dışında ilgilinin 2.000 Türk
lirasından fazla olmamak üzere disiplin para cezasıyla cezalandırılacağı
düzenlenmiştir. 

Yukarıda belirtilen kabul edilebilirlik şartlarını taşımadığına oy birliği ile
karar verilen başvurular hakkında, kabul edilemezlik kararı verilir. Oy
birliği sağlanamayan başvurular Bölümlere havale edilir (6216 s. Kanun
Md. 48/3; İçtüzük Md. 72).

Kabul edilemezlik kararları kesindir ve ilgililere tebliğ edilir (6216 sayılı
Kanun Md. 48/4) (Aydın, 2011, s. 157-158; Pekcanıtez, Özekes, Akkan, Ko-
rkmaz, 2017, s. 2877-2878; Korkmaz, 2017,  s. 206).

Kabul edilebilirlik kriterlerinin araştırılması sonunda eğer tüm şartlar mev-
cutsa başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararı verilir. Kabul edilebilirlik
kararı Komisyon tarafından verildikten sonra, Komisyonun görevi tamam-
lanmış olur ve başvuru “Bölüme” havale edilir. Kabul edilebilirlik kararı ver-
ilmesi durumunda başvurunun bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına
gönderilir. Adalet Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde başvuruya ilişkin
görüşünü 30 günlük süre içinde yazılı olarak mahkemeye bildirir. Talep
halinde Bölüm Başkanınca bu süre 30 güne kadar uzatılabilir. Başvurunun
Adalet Bakanlığına bildiriminden itibaren belirtilen sürelerde cevap ver-
ilmediği takdirde, Mahkeme dosyadaki bilgi ve belgelere göre kararını verir.
Mahkeme, içtihadın oluştuğu alanlarda veya ivedilikle karar verilmesi
gereken durumlarda, Bakanlık cevabını beklemeden başvurunun kabul
edilebilirlik ve esası hakkında karar verebilir. Adalet Bakanlığının cevabı
başvurucuya tebliğ edilir. Başvurucunun tebliğ tarihinden itibaren varsa
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karşı beyanlarını 15 gün içerisinde Mahkemeye sunması gerekir (İçtüzük Md.
71/2,3) (Korkmaz, 2017, s. 206).

Esas İnceleme 

Genel Olarak 

Bireysel başvuruların kabul edilebilirliğine dair karar verildikten sonra, esas
hakkında incelemeye geçilir. Esas hakkında inceleme Bölümler tarafından
yapılır. İnceleme kural olarak dosya üzerinden yapılmakla birlikte duruşma
yapılmasına karar verilebilmektedir. Anayasa Mahkemesinin İçtüzüğünün
74. maddesine göre Bölümler, resen ya da başvurucu veya Adalet Bakanlığı
talebi üzerine gerekli görülmesi durumunda, dosya üzerinden inceleme yap-
mak yerine, duruşma yapılmasına karar verebilir. Duruşma yapılmasına
karar verilmesi halinde, duruşmanın yeri, günü ve saati ilgililere bildirilir.
Ayrıca, yapılacak olan duruşmalara katılması için Adalet Bakanlığına da dav-
etiye gönderilir. Fakat Bakanlığın duruşmaya katılması zorunlu değildir. Du-
ruşma esnasında duruşma tutanağı düzenlenir ve tutanak örnekleri, talepleri
halinde başvurucu ve Adalet Bakanlığı ile varsa diğer ilgililere verilir
(Pekcanıtez, Özekes, Akkan, Korkmaz, 2017, s. 2878-2879; Korkmaz, 2017, s.
222- 223). 

Komisyonlar ve Bölümler bireysel başvuruları incelerken bir temel hakkın
ihlal edilip edilmediğine yönelik her türlü araştırma ve incelemeyi yapabilir.
Dolayısıyla kişinin dilekçesinde belirttiği ihlal edilen hak ve özgürlük belir-
lemesi ile bağlı olmaksızın ihlal iddiasını inceleyecektir. Bölümlerin, bir
mahkeme kararına karşı yapılan bireysel başvuru incelemesi, bir temel
hakkın ihlal edilip edilmediği ve bu ihlalin nasıl ortadan kaldırılacağının be-
lirlenmesi ile sınırlıdır (Korkmaz, 2017, s. 224). 

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yalnızca mahkeme kararının içeriği
yönünden kabule uygun olması gerekmez. Bireysel başvuru yargılama
usulüne de karşı yönetilmiş olabilir. Burada “yargısal haklar önemli rol
oynar” (Yokuş, Çakmaz, Kuş, Gürühan ve diğerleri, 2014, s. 86). 

Esas inceleme sonucunda verilecek kararlar 6216 sayılı kanunun 50. mad-
desinde düzenlenmiştir. Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının
ihlal edildiğine veya edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi halinde
ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere
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hükmedilir. Fakat yerindelik denetimi yapılamaz, idarî eylem ve işlem
niteliğinde karar verilemez (6216 sayılı Kanun Md. 50/1; İçtüzük, Md. 79/2). 

Komisyonlar arasındaki içtihat farklılıkları, bağlı oldukları Bölümler; Bölüm-
ler arasındaki içtihat farklılıkları ise Genel Kurul tarafından karara bağlanır
(6216 sayılı Kanun Md. 50/4).

Tedbir Kararı

6216 sayılı kanunun 49. maddesinin beşinci fıkrasına ve Anayasa Mahkemesi
İçtüzüğünün 73. maddesine göre, kabul edilebilirlik kararı verildikten sonra,
esas inceleme aşamasında tedbir kararı verilebilir. Buna göre, başvurucunun
yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike
bulunduğunun anlaşılması üzerine, Bölümler esas inceleme aşamasında
gerekli tedbirlere resen veya başvurucunun talebi üzerine karar verebilirler
(Korkmaz, 2017, s. 210; Karaman, 2013, s. 293). 

Tedbir uygulaması getirilmesinin temel nedeni, bireysel başvuruda bulun-
manın, başvuruya konu işlem ya da mahkeme kararı aleyhine durdurucu
etkisinin olmamasıdır. Diğer bir ifadeyle, bireysel başvuruda bulunmanın,
mahkeme kararının icrasını veya başvuruya konu olan işlemi durdurma-
masıdır. Bir mahkeme kararı aleyhine bireysel başvuruda bulununca bir yan-
dan bireysel başvuru incelemesi devam edecek bir yandan da kararın icrası
sürebilecektir. Birbirine zıt iki farklı durumun ortaya çıkabileceği bunun gibi
bir hali engellemek adına bireysel başvuruda da tedbir uygulamasının ge-
tirilmesinin isabetli olduğu belirtilmektedir (Pekcanıtez, Özekes, Akkan, Ko-
rkmaz, 2017, s. 2886; Korkmaz, 2017, s. 210 – 211). 

İncelenen başvurulara ilişkin olarak; resen ya da başvurucunun talebi üz-
erine, dosyanın esası hakkında karar verilmeden önce, tedbir kararına
başvurulmaması durumunda başvurucunun yaşamına ya da maddi veya
manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması
üzerine, Komisyonlarca, başvurunun kabul edilebilirlik incelemesi derhal
yapılarak tedbir hususunu da karara bağlamak üzere başvuru, ilgili Bölüme
gönderilir (İçtüzük Md. 73/2).

Bölüm, tedbire karar vermesi durumunda gereğinin ifası için bunu ilgili kişi
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ve kurumlara bildirir (İçtüzük Md. 73/3).

Tedbir kararı verilen başvurunun esası hakkındaki kararın en geç 6 ay içinde
verilmesi gerekir. Tedbirin devamı konusunda yeni bir karar alınmadığında,
başvurucunun hakkının ihlal edilmediğine ya da başvurunun düşmesine
karar verildiği durumlarda tedbir kararı kendiliğinden kalkar. Esasa ilişkin
karar 6 ay içinde verilmemesi sebebiyle ortadan kalkan tedbir kararı,
Anayasa Mahkemesi tarafından yenilenebilir (Korkmaz, 2017, s. 213 - 214). 

Bireysel Başvuru Sonucu Verilebilecek Kararlar

Hakkın İhlal Edilmediği Kararı

Mahkeme yapacağı inceleme sonunda, başvurucunun koruma alanı içindeki
bir hakkının kamu gücü tarafından ihlal edilmediğini tespit ederse, “hak ih-
lali bulunmadığı kararını” verir (Korkmaz, 2017, s. 233; Karaman, 2013, s.
300-301).

Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunan kişi hak ihlalinin bireysel
başvuru yolu ile giderilmediğini düşündüğünde, artık iç hukukta tüm hak
arama yollarını tüketmiş ve uluslararası hak arama yollarına başvuru şartı
kabul edilen “iç hukuk yollarını tamamlama” aşamasını kat etmiş olacağın-
dan AİHM’e başvurabilme imkânına sahip olur (Korkmaz, 2017, s. 233). 

Mahkeme, vermiş olduğu esas hakkındaki kararları taraflara, ilgililere ve
Adalet Bakanlığına bildirmek durumundadır. Bu bildirimin yapılması Adalet
Bakanlığı açısından önem arz edebilmektedir. Zira bireysel başvuru sonunda
aleyhine sonuç alan kişi uluslararası hak arama yollarını kullanacak olursa,
devletin savunmasının alınması aşamasında Bakanlık, daha önceden bilgi
sahibi olduğu dosya ile ilgili detaylı rapor hazırlayıp kendini daha iyi savun-
abilecektir. Ayrıca Bakanlık, hak ihlali olmadığına yönelik olarak verilen bu
kararla, mevzuattaki yapısal sorunların çözümlenmesi için gerekli iç çalış-
mayı yapmaya da fırsat bulacaktır (Korkmaz, 2017, s. 233).

Anayasa Mahkemesinin verdiği “hak ihlalinin olmadığına” yönelik kararı
kesindir. Bu kararın verilmesi ile birlikte daha önceden verilen tedbir kararı
ortadan kalkacak ve başvurucu tedbirin sağladığı imkânlardan faydalana-
mayacaktır. Bunun olması için kararda tedbirin kaldırıldığının söylenmesine
gerek yoktur. Niteliği gereği tedbir kararı kendiliğinden kalkacaktır (Kork-
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maz, s. 233-234). 

“Hak ihlalinin olmadığına” yönelik karara örnek olarak Anayasa mahkemesinin
aşağıdaki kararı gösterilebilir: 

“6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun ile 14/3/2013 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Ka-
nunu’nun bazı hükümleri değiştirilmiştir. Söz konusu Kanun ile kayıp –
kaçak bedeli dağıtım tarifeleri içerisinde düzenlenerek nihai tüketicilerden
tahsil edilebileceği yasal hale gelmiştir. Söz konusu kanunun 21. ve 26. mad-
desiyle getirilen değişikliklere karşı hukuka ve Anayasa’ya aykırılık sebebiyle
Anaysa Mahkemesine başvurulmuştur. 

Anayasa mahkemesi kayıp kaçak ve diğer haksız tahsil edilen bedelleri ka-
nunileştiren ve bu yükü aboneye yıkan düzenlemelerin kamu yararı amacı
güttüğüne, özel şirketler tarafından tahsil edilmesine rağmen nihayetinde
TETAŞ’a aktarılarak “kamu kaynaklarına geri döndüğüne”, farklı bölgelere
göre farklı oranlarda kayıp kaçak tarifesi düzenleme imkânı bulunduğuna,
fatura bedellerinin ve perakende satış hizmetleri maliyetlerinin abonelere yük-
lenmesinin Anayasa’ya aykırı bir yönü olmadığına (paras.248-283) karar ver-
erek “hak ihlalinin olmadığına” yönelik karar vermiştir” (Kayıp Kaçak
Bedelleri Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı (E. 2016/150, K. 2017/179,
T. 28/12/2017).

Hak İhlali Kararı

Anayasa Mahkemesi, başvuru konusu olan temel hak ve özgürlüğün kamu
gücü tarafından ihlal edildiği kanaatine varmışsa “ihlal kararı” verir. İhlal
kararının kapsamı içinde ihlalin ve sonuçlarının kaldırılması için yapılması
gerekenlere hükmedilir (6216 sayılı Kanun Md. 50/1).

Anayasa Mahkemesinin yapılması gerekenlere ilişkin hükmünün muhatabı
genellikle işlem ya da eylemi veyahut ihmali gerçekleştiren kamu gücü ola-
caktır (Aydın, 2011, s. 160 – 161; Karaman, 2013, s. 304). Söz konusu hüküm
işlemin ya da eylemin geri alınmasına hükmetme biçiminde ortaya çıkabile-
ceği gibi ihmal söz konusu olduğu durumlarda bir işlemi ya da eylemi
gerçekleştirme yükümlülüğünü getirme şeklinde de ortaya çıkabilir. Bilindiği
üzere “yapılması gerekenlere hükmetme” oldukça geniş bir ibaredir. Bu se-
beple, söz konusu ibareden ihlal edilen temel hak ve özgürlüğünün kullan-
abilmesinin sağlanması anlaşabileceği gibi o temel hak ve özgürlük
kullanılamayacak durumda ise başvurucunun uğradığı zararın giderilmesi
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şeklinde anlaşılabileceği belirtilmektedir (Aydın, 2011, s. 160-161; Karaman,
2013, s. 303). Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi, örneğin yargılamanın uzun
sürdüğü ve bu nedenle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği kanaatine
varırsa yargılamanın hızlandırılmasına yönelik önlemelerin alınmasına
hükmedebilir (Aydın, 2011, s. 160-161; Karaman, 2013, s. 303). 

Bireysel başvuruya konu olacak temel hak ve özgürlük ihlali bir mahkeme
kararında da kaynaklanabilir. Mahkeme kararı ile ihlal, aslen kendisi temel
hak ve özgürlüklere uygun olan bir kanunun veyahut temel hak ve özgür-
lüklerin yargılama sürecinde göz ardı edilmesidir.

Sadece genel mahkemeler değil, İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri,
Ticaret Mahkemeleri, Ceza Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri, Aile
Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri, İş Mahkemeleri, İcra Tetkik Mercileri
gibi özel mahkemeler de bireylerin Anayasa ile güvence altına alınmış olan
temel hak ve özgürlüklerini ilgilendiren, bu temel hak ve özgürlüklere mü-
dahale eden kararlar verebilmektedirler. 

Bölüm, ihlalin bir mahkeme kararından kaynaklandığını tespit etmişse, ihlali
ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere
dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama yapmakla yükümlü
mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve
sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar
verir. Fakat her durumda yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bu-
lunmamaktadır. Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmayan
hallerde başvurucu lehine tazminata hükmedilebilir. Yeni yargılama yapıl-
masında hukuki yarar bulunmadığı ve tazminat miktarının tespitinin, daha
ayrıntılı bir incelmeyi gerektirmesi halinde ise Bölüm bu konuyu kendisi
karara bağlamaksızın genel mahkemelerde dava açılması yolunu göster-
ilebilir (Pekcanıtez, Atalay, Özekes, 2015, s. 685-686; Pekcanıtez, Özekes,
Akkan, Korkmaz, 2017, s. 2881 – 2883; Aydın, 2011, s. 162 – 163; Korkmaz,
2017, s. 235 – 249; Karaman, 2013, s. 305 – 315).

Bölümlerin, bir mahkeme kararına karşı yapılan bireysel başvurulara ilişkin
incelemeleri, bir temel hakkın ihlal edilip edilmediği ve bu ihlalin nasıl or-
tadan kaldırılacağının belirlenmesi ile sınırlıdır. Bölümler, kanun yolunda
gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapamazlar (6216 sayılı Kanun Md.
49/6). 
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Düşme Kararı 

Anayasa Mahkemesinin İçtüzüğünün 80. maddesine göre Bölümler ya da
Komisyonlar tarafından yargılamanın her aşamasında aşağıdaki durumlarda
düşme kararı verebilirler: 

1. Başvurucunun davadan açıkça feragat etmesi (6216 s. Kanun Md.
50/5, İçtüzük Md. 80/1).

2. Başvurucunun davasını takipsiz bıraktığının anlaşılması; 

3. İhlalin ve Sonuçlarının ortadan kalkmış olması;

4. Bölümler ya da Komisyonlarca saptanan herhangi bir gerekçeden
ötürü, başvurunun incelenmesinin sürdürülmesinin haklı kılan bir neden
görülmemesi (Pekcanıtez, Özekes, Akkan, Korkmaz, 2017, s. 2887 – 2888;
Karaman, 2013, s. 320; Korkmaz, 2017, s. 249 – 259). 

Düşme kararı verilmesine ilişkin durum gerçekleşmesine rağmen, Bölümler
ya da Komisyonlar; düşme kararı verebilirler nitelikteki başvuruyu,
Anayasa’nın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların kapsamının
ve sınırlarının belirlenmesi ya da insan haklarına saygının gerekli kıldığı
hallerde incelemeye devam edebilir (İçtüzük Md. 80/2).

Pilot Karar

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 75. maddesinde pilot karar usulüne dair
düzenleme mevcuttur. Bu düzenlemeye göre Bölümler, başvurunun yapısal
bir sorundan kaynaklandığını ve bu sorunun başka başvurulara da yol
açtığını tespit etmeleri ya da bu durumun yeni başvurulara yol açacağını
öngörmeleri halinde, pilot karar usulünü uygulayabilirler (Pekcanıtez,
Özekes, Akkan, Korkmaz, 2017, s. 2889; Korkmaz, 2017, s. 261; Karaman,
2013, s. 321 - 325). Bu usulde konuya ilişkin Bölüm tarafından pilot kararı
verilir. Benzer nitelikteki başvurular idarî mercilere bu ilkeler çerçevesinde
çözümlenir; çözümlenmediği takdirde Mahkeme tarafından topluca
görülerek karar bağlanır (İçtüzük Md. 75/1).

Bölüm, pilot karar usulüne resen, Adalet Bakanlığının ya da başvurucunun
istemi üzerine başlatabilir. Pilot kararda, Bölümün tespit ettiği yapısal sorun
ve bunun çözümü için alınması gereken tedbirler belirtilir. Bölüm pilot
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kararla birlikte, bu karara konu yapısal soruna ilişkin benzer başvuruların
incelenmesini erteleyebilir. İlgililer erteleme kararı hakkında bilgilendirilirler.
Bölüm gerekli gördüğü takdirde ertelediği başvuruları gündeme alarak
karara bağlayabilir (İçtüzük Md. 75/5).

Pilot karar uygulaması için seçilen başvuru, gündemin öncelikli işleri
arasında sayılır. Bölüm tarafından verilen pilot karar niteliğinde ya da içti-
hadın ortaya konulması açısından ilkesel öneme sahip kararlar Resmî
Gazetede yayınlanır (Pekcanıtez, Özekes, Akkan, Korkmaz, 2017, s. 2889; Ko-
rkmaz, 2017, s. 261 -262; Karaman, 2013, s. 324 – 325). 

Pilot karar usulünün benimsenme nedeni, aynı yöndeki bireysel başvuru-
larda daha çabuk karar alabilmeyi sağlamaktır. Yavaş ilerleyen yargılama sis-
teminin hızlandırılmasına hizmet edebilecek olan pilot karar usulü ile aynı
veya benzer nitelikteki tüm bireysel başvurular, aynı sonuçla sonlandırılacak
ve bu sayede benzer yöndeki başvurular için farklı kararların ortaya çık-
masının da önüne de geçilebilecektir (Pekcanıtez, Özekes, Akkan, Korkmaz,
2017, s. 2889; Korkmaz, 2017, s. 260).

Sonuç

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yoluna dair düzenleme Anayasa’nın
148. maddesinde, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanunda, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde yer almıştır. Bu
hükümler incelendiğinde, bireysel başvuru hakkının Türk vatandaşları ile
birlikte yabancılara, vatansızlara ve mültecilere tanındığını görmek
mümkündür. Bununla birlikte yabancılar, vatansızlar ve mülteciler bakımın-
dan kanun koyucu bir sınırlama getirmiştir. Buna göre yabancılar, vatansızlar
ve mülteciler salt Türk vatandaşlarının sahip olduğu seçme ve seçilme, kamu
hizmetine girme gibi hakların ihlal edildiği iddiasıyla bireysel başvuruda
bulunamazlar. 

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yoluna gidilebilmesi için tüm
olağan kanun yollarının tükenmiş olması gerekir. Anayasal hakkının ihlal
edildiğini iddia eden kişi, tüm olağan kanun yollarına yani ilk derece
mahkemesi kararına karşı istinaf ve temyize başvuruda bulunmamışsa,
Anayasa Mahkemesine de başvuruda bulunamaz. Bu bağlamda, ilk derece
mahkeme kararına karşı kanun yolu varsa, meselâ temyize başvurula-
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bilirken, ilgili temyize başvurmamışsa, karar başvurulabilecek sürenin
geçmesiyle kesinleştiğinde, bu karara karşı bireysel başvuruda bulunamaz.
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunamamakla birlikte Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesine de başvuruda bulunamaz. 

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmanın en önemli özelliği
kanun yolunda yani istinaf ve temyiz aşamasında gözetilmesi gereken
hususlarda incelemenin yapılmayacağıdır. Anayasa Mahkemesi yalnızca
başvurucunun Anayasa’da, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve Ek
Protokollerde düzenlenmiş olan haklarının ihlal edilip edilmediğini in-
celer. Bu bağlamda örneğin, ilgiliye mahkemede savunma hakkı sağlan-
madan yargılama yapılmış ve dava karara bağlanmışsa, ilgili Anayasa ve
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan adil yargılanma
hakkının ihlal edildiğini iddia ederek bireysel başvuruda bulunabilir ve
Anayasa Mahkemesi ilgilinin adil yargılanma hakkının ihlal edilip
edilmediğini inceler. 

İnceleme sonucunda Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verebileceği gibi hak
ihlalinin bulunmadığına dair karar verebilir. Hak ihlalinin bulunmadığı
kararına karşı hakkının ihlal edildiğini düşünen kişi Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesine başvuruda bulunabilir. 
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Arnavut ve Türk Hukuk Sisteminde İflas Kurumu

Fatmira Mulaj

Aydın Ebrar Günal

Özet ‘İflas’ kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, ‘parayı pulu bitirmek’ anlamını taşımaktadır.
Malı tükenen kimseye veya hakkında ticaret mahkemesi tarafından iflas kararı verilmiş gerçek
veya tüzel kişiye de "müflis" denilmektedir. Yabancı dillerdeki iflasın karşılığına bakıldığında
ise Almanca “Insolvenz”; İngilizce ise “bankruptcy” kavramları ile ifade edilmiştir. Genel anlamda
iflas, “borçlunun mali imkânlarını yani tüm malvarlığını kısmen veya tamamen kaybetmiş (tüket-
miş) olması” demektir. Bir iflas hukuku terimi olarak ise “iflâs” kavramı “borçlunun malvarlığının
alacaklılar lehine tasfiye edilmesi, borçlunun mevcudunun tüketilmesi, borçlunun aktiflerinin
pasiflerini karşılamayacak kadar azalması, borçlunun ödeme kabiliyetini kaybederek aciz haline
düşmesi” anlamlarına gelmektedir. Bir kimsenin iflâs etmesi için, bütün malvarlığının tükenmesi
ve borca batık hale düşmesi gerekmez. Ancak, borçlunun mali durumu kötü olursa, borcunu
ödediği halde, iflâs etmekten kurtulabilir. Aynı zamanda, borçlunun malî durumu iyi olursa da
borcunu ödemediği halde, iflâsına karar verilir. Bu çalışmanın amacı, tüzel veya gerçek kişilerin
ödeme güçsüzlüğü durumunda takip edebilecek bir yol olan iflas kurumunu incelemektir.  Konu,
Arnavutluk ve Türk hukuk sisteminde yer alan düzenlemeler dahilinde karşılaştırmalı olarak
anlatılacaktır. İlk olarak iflas kavramı açıklanacak olup, Arnavutluk iflas hukukunda yer alan
27.10. 2016 tarih-110/2016 sayılı İflasa Dair Kanuna göre iflasın süjeleri üzerinde durularak
iflas kararı, iflas masası ve iflasın hukuki sonuçları ele alınacaktır. Ardından Türk iflas hukukunda
bulunan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında konu karşılaştırmalı olarak incelenerek
iki hukuk sistemindeki iflas prosedürünün çerçevesi çizilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Arnavutluk, Türkiye, İflas Kurumu, İflas Prosedürü, İcra ve İflas Kanunu

Giriş

‘İflas’ kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, ‘parayı pulu bitirmek’ an-
lamını taşımaktadır. (Pekcanıtez, Atalay, Özekes ve Özkan, 2017, s. 339; Kuru,
Arslan ve Yılmaz, 2012, s. 451.) Malı tükenen kimseye veya hakkında ticaret
mahkemesi tarafından iflas kararı verilmiş gerçek veya tüzel kişiye de
"müflis" denilmektedir. (Yılmaz, 2011, s. 528) Yabancı dillerdeki iflasın
karşılığına bakıldığında ise Almanca “Insolvenz”; İngilizce ise “bankruptcy”
kavramları ile ifade edilmiştir. (Rüzgaresen, 2009, s. 9)

Genel anlamda iflas, “borçlunun mali imkânlarını yani tüm malvarlığını kıs-
men veya tamamen kaybetmiş (tüketmiş) olması” demektir. (Günel, 2006, s.
13) Bir iflas hukuku terimi olarak ise “iflâs” kavramı “borçlunun malvar-
lığının alacaklılar lehine tasfiye edilmesi, borçlunun mevcudunun
tüketilmesi, borçlunun aktiflerinin pasiflerini karşılamayacak kadar azal-
ması, borçlunun ödeme kabiliyetini kaybederek aciz haline düşmesi” anlam-
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larına gelmektedir. (Berkin, 1980, s. 9) Diğer bir ifade ile de iflas, “İflas or-
ganları tarafından alacaklıların alacağının tahsili amacıyla borçlunun tüm
malvarlığı üzerinde gerçekleştirilen cebri bir tasfiye usulü” olarak tanımlan-
abilir. (Pekcanıtez ve diğerleri, 2017, s. 339)

Bir kimsenin iflâs etmesi için, bütün malvarlığının tükenmesi ve borca
batık hale düşmesi gerekmez. Ancak, borçlunun mali durumu kötü
olursa, borcunu ödediği halde, iflâs etmekten kurtulabilir. Aynı zamanda,
borçlunun malî durumu iyi olursa da borcunu ödemediği halde, iflâsına
karar verilir. (Erman, 1967, s.522-558)

Roma Hukuku’nda bugünkü anlamda bir iflas takibi mevcut olmayıp şahsa
karşı icra takibi yapılmaktaydı. Yani, cebri icranın konusu borçlunun fiziksel
varlığı idi. Buna göre, borçlu, hapse atılabilir, köle olarak satılabilir veya
öldürülebilirdi. Daha sonra cebri icra, borçlunun şahsının yanında, mallarına
da yönelmeye başladı. “Lex Julia” ile ortaya çıkan, “cessio bonorum” ku-
rumu sayesinde, borçlu, bütün mallarını alacaklılarına terk ederek, borcun-
dan kurtulabiliyordu. Böylece, borçlunun tüm malları da cebri icranın
konusu olmaya başladı ve borçlunun fiziksel varlığı ile malları birbirinden
ayırt edilebildi. (Yıldırım, 2000, s.5; Umur, 2010, s.269) Günümüzde ise birçok
ülkede uygulanan iflâs sisteminin temeli ise, 1807 tarihli Fransız iflâs sistem-
ine dayanmaktadır.  (Berkin, 1980, s.24)

Çalışmamızda ise, Arnavutluk iflas hukukunda yer alan 27.10. 2016 tarih-
110/2016 sayılı İflasa Dair Kanun düzenlemeleri dikkate alınarak Arnavutluk
hukuk sisteminde iflas sistemi, Türk iflas hukukunda bulunan 2004 sayılı
İcra ve İflas Kanunu kapsamında yer alan düzenlemeler ışığında Türk iflas
sistemi ile karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Bu incelemede iflas kararı,
iflas masası ve iflasın hukuki sonuçları ele ağırlıklı olarak çalışma konusunu
oluşturacak olup, iki ülkenin iflas kurumu prosedürü genel hatlarıyla an-
latılacaktır.

Arnavutluk Hukuk Sisteminde İflas Kurumu

Arnavutluk Hukuk Sisteminde İflasa İlişkin 
Yasal Düzenlemeler ve Yaşanan Değişimler

İflas, Arnavutluk'ta ilk defa Zogu Ticaret Kanununun Altıncı Kitabında
düzenlendi. Zogu Ticaret Kanununun Altıncı Kitabı "İflas" da Zogu Ticaret
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Kanunu gibi, 1882 tarihli İtalyan Ticaret Kanununa dayanmaktaydı, bu ne-
denle günümüzdeki İtalyan İflas kanununda bulunan düzenlemeler Zogu
Ticaret Kanununda da mevcuttur. (KATRO, 2008, s.2) Zogu Ticaret Ka-
nununun Altıncı Kitabının 857’nci maddesine göre tüccar ticari yükümlülük-
leri için ödeme yapmaktan vazgeçince iflas etmiş sayılırdı.

İflas davası dilekçesi borçlu veya bir/birden fazla alacaklı tarafından ver-
ilmekteydi. Aynı zamanda mahkeme resen araştırarak tüccarın iflas etme-
sine karar verebilmekteydi. Bu kanun kapsamında yetkili iflas
organlarını, hâkim, geçici iflas yöneticisi, iflasın yöneticisi, alacaklıların
toplantısı oluşturmaktadır. 

Belirli bir tüccarın iflas etmesine karar verildikten sonra, 24 saat içinde
mahkeme başkanı dosyanın bir kopyasını savcıya göndermek zorundaydı.
Savcı, cezai takibat unsurlarının olup olmadığını araştırmakla yükümlüydü.
Zogu Ticaret Kanununun Altıncı Kitabının 868’inci maddesine göre, tüccar
hakkında cezai takibat yapılması durumunda da iflas prosedürü kesintisiz
devam etmekteydi. Bu kanun 869’uncu maddesinde aynı zamanda, iflas
mahkemesine, cezai takibat için yeterli delilleri bulduğu zaman müflisin tu-
tuklanmasını talep etme hakkı tanırdı. Günümüz modern mevzuatlarında
düzenlenmiş bir kurum olan “Konkordato”, bu kanunun sekizinci kısmında
yer almaktaydı. Konkordato, "iflas öncesi konkordato" ve "iflas sonrası
konkordato" olarak ikiye ayrıldı.

1990'lı yıllarda yaşanan siyasi değişiklikler Arnavut hukuk sistemini de etk-
ilemiştir. Çok uzun bir süre sonra iflas, ilk kez, 29.10.1992 tarih-7631 sayılı
Kamu Sermayeli Şirketlerin İflası Üzerine Kanun'da düzenlenmiştir. Bu
Kanun 1 Ocak 1993'te yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı 3’üncü mad-
desinde belirtildiği üzere dünya piyasasına yeni adım atmış olan Arnavut
ekonomisi için herhangi bir fayda sağlamayan ve kâr amacı gütmeyen şir-
ketlerin tasfiyesidir. Bu şirketlerin tasfiyesinden kaynaklı olarak devletin or-
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5 Zogu Ticaret Kanununun Altıncı Kitabının 860. Maddesi gereğince, iflas davası dilekçesinin, borçlunun aciz haline düştüğü günden itibaren üç gün içinde
vermesi gerekiyordu. İflas davası dilekçesinin yanında, gerçek olan ve borçlu tarafından imzalanmış bilançonun sunulması gerekmekteydi. İflas davasına
muhasebe defterlerinin de eklenmesi gerekmekteydi. Bilançonun, borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarının, borçlunun yükümlülüklerinin, her bir
alacaklının gerçek kimlik ve ikametgâhının, ayrıca kârlar ve giderlerin gösterilmesi gerekiyordu.
6  Zogu Ticaret Kanununun Altıncı Kitabının 861. maddesinin 1. fıkrasınca, her alacaklı, borçlunun aciz halini ispat ederek borçlunun iflasını mahkemeden
talep edebilirdi.
7 Zogu Ticaret Kanununun Altıncı Kitabının 861. maddesinin 2. fıkrası gereği, mahkeme belirli bir kişinin aciz haline düşüp düşmediğini resen araştırarak,
iflasa karar verebilirdi.



taya çıkan tek yükümlülüğü, işsiz kalan çalışanlarla ilgilidir. Bu yükümlülük,
iflas kanununda da belirtilmesine rağmen, 30.10.1991 

Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Uyumluluk Uyumluluk Uyumluluk Uyumluluk Uyumluluk
Litvanya Azerbaycan Ermenistan Arnavutluk
Tacikistan Gürcistan Beyaz Rusya Bosna-Hersek
Türkmenistan Macaristan Çek Cumhuriyeti Bulgaristan
Ukrayna Letonya Estonya Hırvatistan

Slovenya Kazakistan Moldova
Özbekistan Kırgızistan Romanya

Makedonya Sırbistan ve Karadağ
Polonya
Rusya Federasyonu
Slovakya

Tablo 1: Uluslararası iflas standartlarına hukuki uyumluluk seviyesi

Tarih-7521 sayılı Ekonomik Reformun Uygulanmasıyla İşsiz Kalan Çalışan-
lara Yönelik Sosyal Yardıma Dair Kanunda düzenlenmiştir.

Ardından, 25.10.1995 tarih-8017 sayılı İflas Usulleri Hakkında Kanun,
29.10.1992 tarih-7631 sayılı Kamu Sermayeli Şirketlerin İflası Üzerine Ka-
nunun birçok boşluğunu doldurmuştur. Bu kanunun amacı, gelişmesinin
başında olan bir piyasa ekonomisinin desteklenmesi için uzlaşma yoluyla
yeniden yapılandırma projesine öncelik vermektir. 

8017 sayılı İflas Usulleri Hakkında Kanun, 23.05.2002 tarih-8901 sayılı İflas
Üzerine Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kanunla iflas daha detaylı
ve net bir şekilde düzenlenerek bir önceki kanunda belirtilen boşluklar
tamamlanmıştır. 

2004 yılında yapılan bir araştırmada, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, iflas
ile ilgili iki önemli çalışma tamamlamıştır: İflas Sektörü Değerlendirmesi ve
İflas Hakkındaki Hukuki Gösterge Anketi. Bu araştırmanın sonunda, her bir
ülkeye puan verildi ve ülkeler, daha sonra 1. tabloda gösterildiği gibi, "çok
yüksek"ten "çok düşük"e kadar değişen uluslararası standartlarla uyum se-
viyelerine göre gruplandırıldı. Bu araştırmaya göre, 8901 sayılı İflas Üzerine
Kanun uluslararası standartlarla yüksek düzeyde uyumluydu. (10 Butter-
worths Journal of International Banking and Financial Law, 2004, s. 452)

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

82



23.05.2002 tarih-8901 sayılı İflas Üzerine Kanunda ilk olarak İflas Gözetim
Ajansı'na ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Bir kamu kurumu olarak, İflas
Gözetim Ajansının hakları, yükümlülükleri ve görevleri kanunda belir-
tilmiştir .

Günümüzde Arnavutluk Cumhuriyeti'nde iflas, 27.10.2016 tarihli ve
110/2016 sayılı İflasa Dair Kanunda düzenlenmektedir. Bu kanunun amacı,
iflas prosedüründe borçlunun yükümlülüklerini yerine getirmesini kolay-
laştırmak için zorunlu ve eşit kurallar oluşturmaktır. Aynı zamanda bu
kanun, iyileştirme projesiyle veya borçlunun tüm malvarlıklarının tasfiye
edilmesiyle borçlunun yükümlülüklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. 

Arnavutluk’ta İflas Prosedürü

İflas Prosedürünün Başlatılması 

Kanun, iflasa tabi bir kimsenin iflas ettirebilmesi için takip edilmesi gereken
yolu düzenlemiştir. İflas prosedürünün borçluya (gerçek veya tüzel kişi)
karşı başlatılmasını öngörülmüş olup, iflas prosedürü, henüz tasfiye
edilmemiş tüzel kişinin sona ermesinden sonra bile başlayabilecektir. Kanun,
devleti veya devlet organlarını iflas prosedüründen hariç tutmaktadır. (İflasa
Dair Kanunun 7’nci maddesi)

İflas davası, borçlu veya alacaklılar tarafından açılabilir. (İflasa Dair Kanunun
13’üncü maddesi) İflasa tabi olan bir borçlu, aciz halinde olduğunu veya kısa
sürede aciz halinde olacağını bildirerek yetkili mahkemeden iflasını isteye-
bilecektir. 

İflas davası dilekçesi ile birlikte, borçlu aşağıdaki belgeleri de sunar:

a) İflas nedenlerini kapsayan ve borçlunun gelecekteki ticari faaliyetini
analiz edecek bir rapor;
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8 İflas Üzerine Kanunu’nun 203’üncü maddesi kapsamında, İflas Gözetim Ajansı aşağıdaki haklara ve yetkilere sahiptir:    
Bu kanunun hükümlerine uygun olarak, iflas yöneticilerine lisans vermek, bu lisansları iptal etmek veya yenilemek; 
İflas yöneticilerinin sınavlarını hazırlamak ve yönetmek;
Sertifikalı iflas yöneticilerinin kaydını tutmak;
İflas prosedürü sırasında iflas yöneticilerinin mesleki standartlarını kontrol etmek;
İflas prosedürlerine ilişkin istatistiki verileri ve diğer verileri toplamak ve işlemek;
İflas yöneticilerinden, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili her üç ayda bir rapor istemek;
Kanunla verilen diğer görevleri yapmak



b) Ulusal Ticaret Merkezi tarafından borçlu için verilen belge;

c) Borçlunun son üç yıllık ticari faaliyetinin bilanço ve mali tabloları.
Eğer borçlu, üç yıldan daha kısa bir sürede faaliyette bulunmuşsa, bu süreye
ait bilanço ve mali tablolar.  

d) Borçlunun taşınır ve taşınmaz malvarlığının listesi. (İflasa Dair Ka-
nunun 14’üncü maddesi)

Bu belgelerin asılları sunulmalı, her sayfası imzalı ve mühürlü olmalı ve be-
raberinde gelen belgelerin içeriğinin eksiksiz ve doğru olduğunu belirten bir
üst yazı ile teslim edilmelidir. İflasa tabi olan bir borçlunun, aciz halinde
olduğunu bildiği ya da bilmesi gerektiği tarihten itibaren 60 gün içinde iflas
davasını açması gerekmektedir. (İflasa Dair Kanunun 15’inci maddesi)

İflasa tabi borçluya karşı iflas davası açmak isteyen alacaklı öncelikle
mahkeme önünde borçlunun aciz halinde olduğunu ispat etmesi gerekmek-
tedir. Aynı zamanda, alacaklı böyle bir dava açabilmek için alacağının muac-
cel hale geldiğini ve ödenmediğini kanıtlamalıdır. (İflasa Dair Kanunun
16’ncı maddesi)

İflas davası, görev bakımından asliye ticaret mahkemesinde açılır. Bu davalar
tek bir hâkim tarafından incelenir. İflas davası bakımından, tüzel kişinin
merkezinin bulunduğu yer ve gerçek kişinin yerleşim yerinin veya mutat
meskeninin bulunduğu yer ticaret mahkemesi yetkilidir. Mahkeme yetkili
olup olmadığını kendiliğinden gözetir ve her zaman yetki itirazında bulun-
abilir. (İflasa Dair Kanunun 3’üncü ve 11’nci maddesi)

İflas davası açıldığında mahkeme geçici bir iflas yöneticisi atama kararı vere-
bilir. Geçici iflas yöneticisinin görevleri şunlardır: 

a) İflas davasını başlatma nedenleri olup olmadığını doğrulamak;

b) Borçlunun malvarlığının iflas prosedürünün masraflarını karşılayıp
karşılayamayacağını doğrulamak;

c) Borçlu faaliyetlerini denetlemek;

d) Borçlunun malvarlığını güvence altına almak için geçici önlemler al-
manın gerekli olup olmadığı hakkında görüş vermek. (İflasa Dair Kanunun
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9’uncu maddesinin 1. fıkrası)

Borçlu, iflasın başlatılmasına ilişkin bir talepte bulunursa, iflas mahkemesi
bu talebin İflasa Dair Kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen şartlara uygun
olup olmadığını inceleyecektir. Belgelerin kontrol edilmesinden sonra borçlu-
nun aciz halinde olduğu ispat edilirse beş gün içinde mahkeme iflas
prosedürünün başlatılmasını ilan eder. Borçlunun aciz halinde olduğu ispat
edilemezse mahkeme iflas davasını reddeder. (İflasa Dair Kanunun 17’nci
maddesi)

Alacaklı, iflasın başlatılmasına ilişkin bir talepte bulunursa, iflas mahkemesi
bu talebin İflasa Dair Kanunun 16’ncı maddesinde belirtilen şartlara uygun
olup olmadığını inceleyecektir. Mahkeme tarafından bu talep 16’ncı
maddede belirtilen şartlara uygun bulunursa beş gün içinde bu durum
borçluya bildirilir. Borçlu, iddialarını dayandırdığı tüm belgeleri hazırla-
yarak, alacaklının talebinin bildirildiği andan itibaren 10 gün içinde iflasın
başlatılmasına yazılı olarak itiraz etme hakkına sahiptir. Borçlu, iflasın
başlatılmasına itiraz etmezse, mahkeme üç gün içinde iflas prosedürünün
başlatıldığını ilan eder. (İflasa Dair Kanunun 18’inci maddesi)

İflas davasını incelendikten sonra, mahkeme aşağıdakilere karar verebilir:

a) İflas prosedürünün başlatılmasına ilişkin yasal sebeplerin eksikliğin-
den dolayı talebin reddi;

b) İflas prosedürünün masraflarını karşılamak için borçlu malvarlığının
yetersizliğinden dolayı talebin reddi;

c) Talebin kabul edilmesi ve iflas prosedürünün başlatılması. (İflasa
Dair Kanunun 19’uncu maddesi) 

Mahkemeden verilen iflası kabul veya ret kararına karşı, iflas prosedürünün
başlatılmasını talep eden borçlu veya alacaklı, itiraz hakkına sahiptir. (İflasa
Dair Kanunun 33’üncü maddesi)

İflas Kararı 

İflas kararı verildiği anda borçlu hakkında iflas açılmış olur. İflas kararı şun-
ları içermektedir:
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a) Gerçek kişi olması halinde, adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, kim-
lik numarası ve borçlunun mutat meskeni. Tüzel kişi olması durumunda,
tüzel kişinin adı, türü, vergi numarası;

b) İflas yöneticisini atamak. İflas kararı, iflas yöneticisinin adı, soyadı,
doğum tarihi, kimlik numarası, lisans numarası ve adresini içermektedir; 

c) İflas kararının kısaltılmış halinin Ulusal Ticaret Merkezi'nin ve
mahkemenin resmi internet sitelerinde ve Resmî Gazetede yayınlanmasını
sağlayan bir ilam;

d) Borçlunun alacaklısı olduğunu iddia eden herhangi bir kişi veya ku-
ruluş, iflas kararı Ulusal Ticaret Merkezi'nin resmi internet sitesinde yayın-
lanmasından sonra 45 gün içinde iflas yöneticisine talepte bulunması; 

e) İflas kararının verildiği tarihten itibaren en geç 120 gün içinde tespit
edilecek raporlama toplantısının yapılacağı tarih;

f) Alacaklı listesinin mevcut olduğu durumlarda, iflas mahkemesi
geçici bir alacaklı komitesi tayin eder. (İflasa Dair Kanunun 29’uncu mad-
desi)

İflas Masası

İflas açıldığı zaman müflisin malvarlığına dâhil olan ve haczedilebilen tüm
mal, alacak ve hakları nerede bulunursa bulunsun iflas masasına girer. İflasın
açılmasından sonra, kapanıncaya kadar müflisin kazandığı servet da masaya
dâhil olur. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun hükümlerine göre cebri
icradan hariç tutulan mal, iflas masasına dâhil değildir. (İflas Dair Kanunun
3’üncü maddesinin 20’nci fıkrası) 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 529’uncu maddesine göre aşağı-
daki mallar, iflas masasına dâhil değildir: 

a) Borçlu ve ailesinin kişisel olarak kullandığı ve yaşamları için gerekli
olduğu nesneler: giysiler, mobilyalar, battaniyeler vs.;

b) Borçlu ve ailesi tarafından üç ay boyunca ihtiyaç duyulan gıdalar ve
yakıtlar;

c) Ödüller, hatıralar, mektuplar ve profesyonel kitaplar;
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d) Borçlu ve ailesinin bilimsel ve sanatsal faaliyetleri için gerekli kitap,
müzik aleti, sanat araçları;

e) Tarım veya hayvancılık ile yaşayan insanlara 2 çiftlik hayvanı, 1 inek,
6 koyun veya 6 keçi ve gelecekte dikilecek tohumlar;

f) Yaşlılık, malullük, burs ya da çok çocuk sahibi olan annelere verilen
yardım. 

İflasın Hukuki Sonuçları 

İflasın açılmasının hem müflis borçlu bakımından hem de alacaklılar
bakımından bir akım sonuçları vardır. İflasın sonuçları, müflisin haczedilen
tüm mal ve haklarını etkilemektedir. Müflisin iflas masasına giren malları ve
hakları üzerindeki tasarruf yetkisi sınırlanmış olur.  İflasa Dair Kanunun
60’ıncı maddesine göre eğer iflas borçlunun talebi üzerine açılmış ise iflasın
açılmasından sonra, iflas kapanıncaya kadar iflas masası aşağıdaki sınırla-
malarla birlikte borçlu tarafından yönetilir: 

a) Borçlunun, olağan yönetim işleri üzerindeki hakları sınırlandırılacak
ve bu haklar iflas yöneticisi tarafından genel kontrol altına alınacaktır;

b) İflas yöneticisi olağan yönetim işleri dışındaki tüm elden çıkarma
işlemleri için önceden yetkilendirir;

c) Borçlu, iflas yöneticisi tarafından açıkça kabul edilmeyen normal
ticari faaliyetlerde bulunamaz;

d) İflas yöneticisi ya da herhangi bir alacaklı, iflas mahkemesinden
borçlunun tamamen ya da kısmen yönetim haklarını kaldırma talebinde bu-
lunabilir. Bu talep, alacaklıların malvarlığı ve menfaatleri için risk unsurunu
taşımasına bağlıdır. 

İflas prosedürü alacaklının talebi üzerine başlarsa, borçlunun malvarlıklarını
yönetme ve elden çıkarma yetkisi otomatik olarak iflas yöneticisine geçer. 

İflasın sonuçları, yazışmaları kontrol etmek gibi kişisel bir niteliğe de sahip
olabilir. İflas yöneticisi, borçluya gönderilen yazışmaları okuma hakkına
sahiptir. İflas masası ile ilgili olmayan posta, derhal borçluya gönderilir.
(İflasa Dair Kanunun 67’nci maddesinin 2. fıkrası)
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Yukarıda belirtildiği üzere, iflas kararına göre alacaklıların iddialarını yazılı
olarak iflas yöneticisine göndermeleri gerekmektedir. Bu iddiaları ispat eden
tüm belgelerin bir kopyası iflas yöneticisine gönderilir. Bu belgeler, müflisin
borcunun kaynağı ve tutarını içermektedir. (İflasa Dair Kanunun 86’ncı mad-
desi)

İflas yöneticisi, tüm alacaklıların iddialarını gözden geçirmeli, doğruluğunu
kontrol etmeli, sınıflandırmalı ve bir liste üzerinde kaydetmelidir. Alacaklılar
listesi taraflarca incelenmek üzere diğer belgelerle birlikte iflas mahkemesine
sunulur. (İflasa Dair Kanunun 87’nci maddesi) İflas yöneticisi tarafından list-
eye dâhil edilen ve borçlu veya herhangi bir alacaklı tarafından itiraz
edilmeyen iddialar, iflas mahkemesi tarafından doğrulanmış olarak kabul
edilir. (İflasa Dair Kanunun 89’uncu maddesi)

İflas Prosedürünün Tamamlanması 

Alacaklıların iddiaları, iflas mahkemesinin başkanlık ettiği toplantıda doğru-
lanır. Bu toplantı sonucunda şirketin tasfiyesine veya iyileştirme projesi ile
kurtarılabileceğine karar verilir. Bu toplantıda, iflas yöneticisi borçlunun mali
durumu ve iflası etkileyen faktörler hakkında da rapor vermelidir. İflas yö-
neticisi, bir iyileştirme projesinin hazırlanma olasılığını belirtmek için borçlu
faaliyetinin bir bütün veya kısmi olarak sürdürülmesini analiz eder. (İflasa
Dair Kanunun 93’üncü maddesi) Bu toplantıda iyileştirme projesine karar
verilirse, iflas yöneticisinden bir iyileştirme projesi hazırlaması istenebilir.
(İflasa Dair Kanunun 94’üncü maddesi)

İflas mahkemesinin iyileştirme projesini onaylayan veya reddeden kararı en
kısa sürede mahkemenin resmî sitesinde yayınlanır. İflas mahkemesinin iy-
ileştirme projesini onay veya ret kararına karşı, borçlu veya alacaklılar itiraz
edebilir. (İflasa Dair Kanunun 113’üncü ve 114’üncü maddeleri)

İflas mahkemesi başkanlığındaki toplantıda iflas masasının tasfiye edilme-
sine karar verilirse, mahkeme iflas yöneticisinden iflas masasını tasfiye
etmek için bir plan hazırlamasını ister. Tasfiye planı, şirket faaliyetlerinin
sürekliliğini korurken satılmasını içerir. (İflasa Dair Kanunun 95’inci mad-
desi) Tasfiye planı mahkemeye sunulur. Mahkeme beş gün içinde tasfiye
planının nihai içeriğine karar verir. (İflasa Dair Kanunun 138’inci maddesi)

Bütün alacaklılara prosedürün herhangi bir aşamasında tam ödeme yapıl-
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ması iflas prosedürünün sona erdirilmesine neden olur. Mahkemenin kararı
ve fesih nedenleri kamuya duyurulur. Tüzel kişiler söz konusu olduğunda,
tüm alacaklılara tam ödeme yapılması ve tasfiyesinden sonra gelirlerin
tamamının dağıtılması, tüzel kişinin sona ermesine neden olur. İflas yöneti-
cisi, borçluyu kayıtlardan silmek için iflas mahkemesinin kararını ilgili yer-
lere gönderir. (İflasa Dair Kanunun 153’üncü maddesi)

Türk Hukuk Sisteminde İflas Kurumu

Türk Hukuk Sisteminde İflasa İlişkin Yasal Düzenlemeler 
ve Yaşanan Değişimler

Bugün genel anlamda yaygın olarak uygulanan iflâs sisteminin temeli ise,
1807 tarihli Fransız iflâs sistemine dayanmaktadır. Türkiye bakımından ise
iflas, hukuk sistemimize Osmanlı İmparatorluğu döneminde Fransız Ticaret
Kanunu’ndan mehaz olarak “Kanunname-i Ticaret” ile girmiştir. (Oruç
Ömeroğlu, 2012, s.4) 1926 yılından itibaren Türk özel hukukunda yaşanan
geniş ve derin reformlar sonrasında yeni özel hukuk hükümleri ve müess-
eseleri ile uzlaşacak bir icra-iflas hukukunun yaratılması zorunluluğu doğ-
muştur. 

Bu kapsamda ilk olarak 1929 tarihli 1424 sayılı İcra ve İflas Kanunu yürür-
lüğe girmiştir. Bu Kanun külli icra yolu olan iflasa ilişkin hükümler düzen-
lemiştir. Bu kanun öncesi iflasa ilişkin hükümlerin hem Mecelle’de hem de
Kanunname-i Ticaret’te düzenlenmiş olması uygulamada ikili bir sistem
yaratmış olması nedeniyle icra ve iflas usullerinin tek bir kanunda
düzenleyen İsviçre Kanunu düzenlemeleri tercih edilmiştir. Bu kanun ile iflas
işlemleri mahkemelerden icra memuruna intikal etmiş ancak bu durum iyi
bir sonuç vermediğinden uygulamanın ticaret mahkemelerine bırakmanın
uygun olacağı yönünde görüşler ileri sürülmüştür.  (Uzar, 2011, s.41-45)

İsviçre mehaz kanunun aynen uygulanamayacağı ve uygulamadaki tecrü-
beler neticesinde Türk hukukunun kendi ihtiyacına uygun olarak 1932 tarihli
2004 sayılı Kanunu kabul etmiştir. Kapsamlı bir değişime gitmiştir. İflas
hükümleri açısından baktığımızda, m.43’te belirtildiği üzere iflasa tabi kişi-
lerin dahi, alacaklı dilerse haciz yolu ile takibine imkân verilmiş, haciz ve
iflas yollarından birini isteyen alacaklının bir defaya mahsus olmak üzere o
yolu bırakıp diğerine başvurmasına imkan verilmiştir. Ayrıca 1424 sayılı Ka-
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nunu kapsamında iflasa tabi olmayan borçluların doğrudan doğruya iflasları
istenebilirken, bu durum yalnız iflasa tabi borçlularla sınırlanmıştır. Adi
borçlular hakkında iflas ile sağlanmak istenen amaç ihtiyati haciz nedenleri
genişletilmek suretiyle sağlanmaya çalışılmıştır. (Uzar, 2011, s.609 İflas
dairelerinin statüsü önceki kanuna göre daha ayrıntılı düzenlenmiştir.

1965 tarihli Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerinde değişik-
lik yapılmasına ve fıkralar eklenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda
m.178/I “borçlu, aciz halinde bulunduğunu bildirerek yetkili ticaret
mahkemesinden iflasını isteyebilir” cümlesinin önüne “iflasa tabi” ibaresi
eklenerek doktrinde ve uygulamada bir kimsenin aciz halinde bulunduğunu
bildirerek bu fıkraya göre iflasının istemesi için o kimsenin iflasa tabi şahıs-
lardan olması gerekmediğine ilişkin oluşan kanaate son verilmiştir. Ayrıca
iflas prosedürüne ilişkin daha ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. (Kuru,
1962, s.50-51) Ardından 1985 tarihli Kanunla ile 2004 sayılı İcra ve İflas Ka-
nunu’nda birtakım hükümler değiştirilmiş olup, iflas hukukunda özellikle
hileli iflasın önüne geçmek ve tasfiyenin hızlanmasını sağlamak yönünde
değişiklikler yaşanmıştır. Ancak bu değişikliklerin uygulamaya etkisi olumlu
olmamıştır. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Uzar, 2011, s.100-110) Bu sorunu aşmak
için 1988 tarihli 3494 sayılı kanun ile kapsamlı bir değişiklik yapılarak İcra
ve İflas Kanunu’nun 158, 165, 173, 178’inci maddelerinde değişikliğe
gidilmiştir. (Uzar, 2011, s.119-120)

2003 yılında yapılan değişikliğe baktığımızda, Yargıtay kararları ve doktrin
görüşleriyle uygulama alanı bulan iflasın ertelenmesi kurumu yasal düzen-
lemelere kavuşturulmuş, ayrıca bugüne dek uygulamada bankların mağ-
duriyetine yol açan bir husus ortadan kaldırılarak iflasın açılmasından sonra
da iflas masasına karşı rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapma
olanağı getirilmiştir. (Türkiye Bankalar Birliği İcra İflas Çalışma Grubu, 2003,
s.103-104) 2012 yılında ise, Kanun’un 179/a maddesinde yapılan değişiklikle;
bir taraftan TTK’nun 376 ve 377’nci maddelerinin getirdiği sisteme uyum
sağlanabilmesi, diğer taraftan iflâsın ertelenmesine ilişkin mevcut hükmün
uygulamada ortaya çıkardığı bazı sorunlara çözüm getirebilmek amacıyla,
İİK.’nun 179/a maddesi yeniden düzenlenmiştir. UYAR, UYAR ve UYAR,
2015, s.60-61) İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında 7101 sayılı Kanun (“Kanun”) 15.03.2018 tarihli ve 30361 sayılı
Resmi Gazetede yayımlandı. Son olarak, Kanun 2004 sayılı İcra ve İflas Ka-
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nunu’na (“İİK”) önemli değişiklikler getirdi. Kanun kapsamında getirilen
temel değişiklik, iflas erteleme kurumunun yürürlükten kaldırılması ve
konkordato kurumuna ilişkin hükümlerde düzenlemeye gidilmesidir.

Türkiye’de İflas Prosedürü 

İflas Prosedürünün Başlatılması

İflas sebebi (Ayrıntılı bilgi için bkz. Rüzgaresen, 2011, s.12 vd.), genel
itibariyle borçlunun borçlarını ödememesine dayanmaktadır. Ancak Türk
hukukumuzda bazı hallerde borçlunun borçlarının (pasifinin) alacakların-
dan(aktifinden) fazla olması iflas sebebi olarak belirtilmiştir. 4721 sayılı Türk
Medeni Kanunu m.636’da belirtilen terekenin mevcudunun borca yet-
memesi, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu m.178/II çerçevesinde iflasa tabi bir
borçlu aleyhine alacaklılardan birinin haciz yolu ile takibi neticesinde yapılan
haciz borçlunun yarı mevcudunun elinden çıkmasına sebep olup da kalanı
diğer borçlarını ödemeye yetişmemesi, yine 2004 sayılı İİK.m.179’e göre ser-
maye şirketlerinin ve kooperatiflerin pasifi aktifinden fazla olması durum-
larında borçlunun(şirketin, şahsın) borcunu ödeyip ödememesine
bakılmaksızın yalnıza bu haller iflas için yeterli görülmüştür.

İflasa tabi bir kimsenin iflas ettirebilmesi için takip edilmesi gereken yollar;
genel(adi) iflas yolu (İİK. m.155-166), kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu
(m.167, m.171-176) ile doğrudan doğruya iflas yolu (m.177-181) olmak üzere
üç adettir. Genel iflas yolu ile kambiyo senetlerine mahsus iflas yolunda, ala-
caklı ilk önce icra dairesine başvurarak borçlusuna karşı bir iflas takibi yap-
makta, bunun üzerine icra dairesi borçluya bir iflas ödeme emri
göndermekte, borçlu yedi veya beş günlük sürelerde borcunu ödemezse ala-
caklı ticaret mahkemesine başvurarak borçlunun iflasını isteyebilecek, yani
iflas davası açabilecektir. Bu iki yola bu çerçevede takipli iflas yolları da de-
nilmektedir. Kanunun sınırlı olarak sayılmış bulunan hallerden birinin var-
lığı halinde, alacaklı veya borçlu doğruca ticaret mahkemesine başvurarak
borçlunun iflasını isteyebilecek, öncesinde icra dairesinde iflas takibi yapıl-
maması nedeniyle bu doğrudan doğruya iflas yoluna takipsiz iflas yolu da
denilmektedir. (Aslanoğlu, 2008, s.205)

İflas Kararı

Bahsedildiği üzere, genel(adi) iflas yolu, kambiyo senetlerine mahsus iflas
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yolu ile doğrudan doğruya iflas yollarının hepsinde ticaret mahkemesi
borçlunun iflasına karar vermekte olup, iflas kararının verildiği anda borçlu
hakkında iflas açılmış olur. İflasına karar verilmiş olan borçluya müflis de-
nilmektedir. İflas kararının verilmesi ile iflasın bütün hüküm ve sonuçları
meydana gelecektir. İflas kararının verilmesi ile birlikte karara karşı istinaf
veya temyiz yoluna başvurulmuş olması, iflasın sonuçlarının meydana
gelmesinde bir etki doğurmayacaktır. İflas kararının kesinleşmesi, 2004 sayılı
İcra İflas Kanunu m.164’te belirtildiği üzere ikinci alacaklılar toplantısının
yapılması açısından önem arz etmektedir.

2004 sayılı İİK. m.166/I hükmü gereğince, ticaret mahkemesince iflas kararı
verildiğinde, karar iflas dairesi bildirilir. İflas dairesi, müflisin mal, hak ve
alacak kayıtlarına iflas şerhi konulması için iflas kararını kendiliğinden ve
derhal ilgili merci ve dairelere bildirir  ve ayrıca İİK.m.166/II hükmündeki
usule göre ilan edecektir . Ayrıca iflas dairesi müflisin malvarlığının tespiti
için mal, hak ve alacaklarının defterini tutmaya başlar  ve 208/I’inci maddesi
kapsamında bunların muhafazaları için gerekli tedbirleri alacaktır.

Ayrıca her iflas takibine özgü olarak ayrı ayrı oluşturulan resmi ve özel or-
ganlar bulunmaktadır.  Resmi organlar; icra dairesi, iflas dairesi, icra
mahkemeleri, asliye ticaret mahkemesi, Yargıtay’ın ilgili dairesi,
cumhuriyet savcılığı ve adalet müfettişleridir. Özel organlar olan iflas
bürosu, alacaklılar toplantısı ve iflas dairesi de iflas sürecinde resmi organ-
lar kadar önem arz etmekte olup, iflas sürecinde rol almaktadır. (Pekcanıtez
ve Diğerleri, 2017, S. 345)
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9  İflas kararının intikali üzere iflas dairesi müdürünün yapılacak işlerle ilgili olarak vereceği karar örneği için bkz. MUŞUL, 2013, s.1309.

10  01.07.2016 tarihinde Cumhuriyet Gazetesinde çıkan bir ilan örneği: T.C. BAKIRKÖY 22/06/2016 tarih. 1. İcra Dairesi 2016/26 İflas.  Bakırköy İflas
Dairesi'nden İflasın Açılmasına İlişkin İlân: 

“İflasın açılması Kararı veren mahkeme Kararın tarih ve sayısı ile özeti:

Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 22/06/2016 tarih ve 2014/568 Es. Sayılı karan ile 475605 ticaret sicil nosunda kayıtlı aşağıdaki adreste faaliyet
gösteren aşağıda unvanı yazılı müflisin 22/06/2016 tarih saat 11.53 itibarı ile İflasına karar verilmiştir.

Aşağıda ünvanı ve adresi yazılı şirket hakkında yukarıda bildirilen tarih ve esas sayısı ile anılı şirketin iflasına karar verilmiş olup, Bahsi geçen şirketin
tasfiye işlemleri yukarıda yazılı iflas dosyasında yürütülmektedir. MÜFLİS ……. SAN. VE TİC. A.Ş. ADRES: Sitesi Blok K:  …/İSTANBUL SİCİLİ :475605”
(www.ilan.gov.tr. Erişim tarihi:16.11.2017)
11  İflas kararının bildirilmesinden sonraki aşamada, iflas dairesinin yerine getireceği defter tutma işlemi ile iflas davası devam ederken yine ticaret
mahkemesinin muhafaza tedbiri olarak verdiği karar uyarınca (İİK. m. 161) yerine getirdiği defter tutma işlemi birbirinden farklıdır. Önceki defter tutmanın
amacı, müflisin mallarının elden çıkarılmamasını, muhafazasını sağlamak iken; buradaki defter tutmanın amacı, müflisin masaya giren mal ve haklarını
tespit etmek ve bunların değerlerini göz önünde bulundurarak tasfiye şeklini belirlemektir. Çünkü iflas dairesi, iflas kararı kendisine bildirildikten sonra en
geç üç ay içinde, ya tasfiyenin adi tasfiye veya basit tasfiye şekilde yapılmasına; ya da tasfiyenin tatiline yönelik bir karar vermek zorundadır (İİK. m.
208/III). (ORUÇ ÖMEROĞLU, 2012, s.10)



İflas Masası 

İflas açılması ile müflisin haczi kabil bütün malları hangi yerde bulunursa
bulunsun bir masa teşkil etmekte olup, buna iflas masası denilmektedir . Her
ne kadar Kanunun “İflas masası” başlıklı 184/I’nci maddesi hükmünde masa
kavramından sadece müflisin aktifleri anlaşılsa da iflas masası müflisin aktif
ve pasiflerinden meydana gelmektedir . İflas masasının pasifini, üçüncü kişi-
lerin müflis hakkında iflas açıldığı anda mevcut olan alacakları (iflas alacak-
ları) ile masanın borçları oluşturmaktadır (m.248). (Pekcanıtez ve diğerleri,
2017, s.401) İflas masası terimi, bazen iflas tasfiyesine katılan alacaklılarının
teşkil ettiği topluluk anlamında masanın kanuni mümessili olan iflas idaresi
olarak da kullanılmaktadır (m.226/I, m.235/II). (Kuru ve diğerleri, 2012,
s.517; Taş Korkmaz, 2010, s.28)

Bu noktada iflas alacağı ile masa alacağı kavramlarından bahsetmekte yarar
bulunmaktadır. İflas açıldığı anda müflise karşı hukuken mevcut olan ala-
cakları iflas alacakları olup, diğer müflisin iflas açıldığı andaki borçlarıdır.
Bu alacaklar iflas masasından istenebilecektir. Bu çerçevede iflasın açılmasın-
dan sonra müflisin yaptığı borçlar, iflas alacağı olmayacağından iflas
masasından istenemeyecektir. (Kuru ve diğerleri, 2012, s.513; Pekcanıtez ve
diğerleri, 2017, s.408-409) Diğer taraftan iflas masasından istenebilecek bir
başka alacak çeşidi ise, masa alacaklarıdır. Masa alacakları (iflas masası
bakımından masa borçları) müflisin değil, iflas masasının oluşturulmasından
sonra tasfiyenin sonuna kadar iflas masasının işlemlerinden ötürü söz
konusu olan borçlardır. Bunlara örnek vermek gerekirse, iflas kararı ilan
giderleri (m.166, m.219), defter tutma giderleri (m.160), masa mallarının
muhafazası ve idaresi giderleri gösterilebilir. Bunlar, iflas masasından önce-
likle ödenecek daha sonra iflas alacaklarının ödenmesi suretiyle tasfiye
gerçekleştirilecektir .
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12 İflas masasının farklı şekillerde tanımı için bkz. TAŞ KORKMAZ, 2010, s. 38

13 Dar ve geniş anlamda iflas masası kavramları için bkz. TAŞ KORKMAZ, 2010, s.24. 

14 “Masa alacaklarının (borçlarının), iflas açıldıktan sonra iflasın tasfiyesi için bizzat masa (yani, masa adına iflas dairesi veya idaresi) tarafından yapılan
borçlar olduğu (örn: iflas kararının ilanı giderleri, defter tutma giderleri, masa mallarının muhafazası için kiralanan depo için ödenecek kira, iflas idaresinin
ücreti, masanın (iflas idaresinin) taraf olduğu davaları takip eden avukatın avukatlık ücreti), masa alacaklarının, iflas alacaklarından önce ve iflas
masasından tam olarak ödeneceği” yönünde bkz. Yargıtay 23.HD. 21.06.2013 T. 2895/4313 sayılı kararı (e-uyar.com).



İflas Masasına Girecek Mal, Alacak ve Haklar 

Borçlunun Haczedilebilir Tüm Mallarının İflas Masasına Girmesi

2004 sayılı İİK. m.184 hükmü gereğince, iflas açıldığı zaman müflisin
haczedilebilen malvarlığına dahil olan bütün mal, alacak ve hakları iflas
masasına girecektir. Bu kapsamda, yurt içinde ve dışında nerede bulunursa
bulunsun müflisine ait tüm taşınır/taşınmaz mallar, bankadaki paralar, paylı
ve elbirliği mülkiyet payları, intifa hakları, taksim edilmemiş bir mirastaki
payları, fikir ve sanat eserleri üzerindeki mali hakları, kar payları iflas
masasına girecektir. (Uyar, 2009, s.192)

Müflisin iflas masasına girecek malları haczi kabil olan mal, alacak ve hakları
olacağından, Kanunun “Haczi caiz olmayan mallar ve haklar” başlıklı
m.82’nci hükmünde belirtilen şeyler iflas masasına giremeyecektir. Yine, Ka-
nununun “Kısmen haczi caiz olan şeyler” başlıklı 83’üncü maddesinde yer
alan ücretler, alacaklar ve haklar haczedilebildiği ölçüde iflas masasına gire-
cektir. (Pekcanıtez ve diğerleri, 2017, s.401)

İflasın açıldığı anda müflise ait mallar ve haklar masaya girdiği gibi, iflasın
açılmasından kapanmasına kadar müflisin uhdesine geçen mallar da masaya
girecektir. Burada iflas açıldıktan sonra müflisin uhdesine geçen mallardan
kasıt, müflisin kişisel çalışmasına dayanmayan miras, bağış, vasiyet, şans
oyunları sonucu elde edilen iktisaplardır. Bu çerçevede, müflisin iflastan son-
raki çalışması sonucunda elde ettiği ücret, iflas masasına girmeyecektir .
(ERCAN, 2008, s.3966) Burada iflastan sonra da yaşamak durumunda olan
müflis ve alacaklıların menfaati düşünülmüştür . 

Rehinli Malların Masaya Girmesi

İİK. “Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler” başlıklı m.185 hükmü
gereğince, iflas açılmadan önce, müflis borçlu tarafından, üzerinde taşınır
veya taşınmaz rehini kurulmuş olan mallar da iflas masasına girer. Ancak bu
mallar üzerindeki rehinli alacaklının rüçhan hakkı saklı kalacaktır. İflas
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15 Kişisel çalışmaya dayalı malların durumu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. BAŞÖZEN,2005, s. 267-297.

16 İİK. m.193/III hükmü iflastan önce doğmuş ve iflas masasından istenebilecek alacak hakkında olduğundan, alacağı iflastan sonra doğan yeni alacaklı,
iflas masasından istenemeyecek borçlardan dolayı müflisi haciz yolu ile takip edebilir ve müflisin masasına girmeyen bu ücretini haczettirebileceği
yönündeki açıklamalar için bkz. KURU ve diğerleri, 2012, s.510.



masasına giren rehinli mallar, iflas idaresi tarafından en yakın ve münasip
zamanda paraya çevrilir, muhafaza ve satış masrafları da çıkarıldıktan sonra,
artan para, rehinli alacaklıya ödenecektir. İflas masasına giren rehinli mal-
ların satılabilmesi ve bedelinden rehin alacaklısının alacağının ödenebilmesi
için, iflas tasfiyesinin sonuçlanmasını beklemeye gerek yoktur (Ulukapı,
2012, s.258-259).

Bu hüküm gereğince, burada ikili bir ayrım halinde konuya bakacak olursak,
eğer iflas masasına giren müflise ait rehinli mallar hakkında; rehin alacaklısı,
iflastan önce borçluya karşı rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takibe
geçmemişse; iflastan sonra, ya üzerinde rehin hakkı bulunan malın iflas
idaresi tarafından en yakın ve münasip zamanda paraya çevrilmesini bekler
ve alacağını iflas idaresinden alır ya da iflastan sonra, masaya karşı rehinin
paraya çevrilmesi yolu ile takip yaparak alacağını rehinin satış bedelinden
alır (İİK. m.185/I, c.2). Diğer taraftan rehinli alacaklı, iflastan önce borçluya
karşı rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takibe geçmişse; bu takibe, iflastan
sonra da iflas masasına karşı devam edebilir (İİK. m. 193/IV, c.1). Bu du-
rumda rehinli mal, takibin başladığı icra dairesi tarafından satılır ve satış be-
delinden rehinli alacaklıya, icra dairesi tarafından alacağı ödendikten sonra,
para artarsa, bu para iflas masasına verilir. Ayrıca belirtelim ki, rehinli ala-
caklı, iflastan önce başlatmış olduğu rehinin paraya çevrilmesi yolu ile
takipten, iflastan sonra vazgeçerek, rehinli malın iflas idaresi tarafından satıl-
masını da isteyebilir (İİK. m. 193/IV, c.3). (Uyar, 2009, s.15826-15827; Oruç
Ömeroğlu, 2012, s.14-15)

İİK. m.185/II hükmünde belirtildiği üzere, rehinin kıymetinin, rehinle temin
edilen alacağa yeterli gelmeyeceğinin borsa rayici ile anlaşılması halinde; re-
hinli alacaklı, üzerinde rehin bulunan malın iflas idaresi tarafından satılma-
masını isteyebilir. Bu durumda geçici olarak, rehinli mal iflas masasından
çıkarılır. Daha sonra alacaklı, malı tekrar masaya geri vererek iflas dairesince
satılmasını isteyebilir. (UYAR, 2009, s.15827) Burada belirtelim ki, rehinli ala-
caklı İİK. m. 185’e ilişkin işlemlerden dolayı, icra mahkemesine şikayet yol-
una başvurabileceği ayrıca düzenlenmiştir (İİK. m.185/III, m.16, m.227). 

İflas masasına girecek olan rehinli mallar, mülkiyeti müflise ait olan mal-
lardır. Bu nedenle müflisin borcunu temin için üçüncü kişilerin vermiş
olduğu rehinler müflisin iflas masasına girmeyecektir. Burada alacağı üçüncü
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kişinin vermiş olduğu rehinle temin edilmiş olan rehin alacaklısı, hem ala-
cağının tamamını adi alacak olarak iflas masasına yazdırabilecek, hem de
müflis aleyhine rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilecektir.
(Pekcanıtez ve diğerleri, 2017, s.402)

Hacizli Malların Masaya Girmesi 

Müflisin mallarını iflas kararı verilmeden önce haczedilmiş olan alacak-
lıların, mallar üzerinde rüçhan hakkı mevcut olmayıp, haciz konulduktan
sonra, borçlu hakkında iflas kararı verilince, hacizli mallar hacizden arınmış
olarak iflas masasına girer. Bu husus, iflas masasına giren hacizli mallara il-
işkin icra takiplerinin iflasın açılması ile duracağı ve iflas kararının kesin-
leşmesi ile düşeceğine ilişkin İİK. m.193/I-II hükümlerinin bir sonucudur.
İİK. m.186/I’de sadece ihtiyaten haczedilmiş mallar ile kesin olarak
haczedilmiş mallardan bahsedilmiş ise de geçici olarak haczedilmiş mallar
da bu maddenin kapsamına girer. (ERCAN, 2008, s. 371) Hacizli mallar, iflas
açılmadan önce paraya çevrilmiş ise (İİK. m.106 vd.), hacizli malların satış
bedeli iflas masasına girmez. Bu satış bedeli, İİK.’nun 138 ile 144 maddeleri
kapsamında icra müdürü tarafından haciz koydurmuş olan alacaklılar
arasında paylaştırılır.

İptal Davası Açma Hakkının Masaya Geçmesi

İİK.’nun 187’nci maddesi gereğince, müflis hakkında iflas kararı verilmesi
ile müflisin mal kaçırma amacına yönelik olarak yapmış olduğu hileli işlem-
lerine karşı İİK. 227 ile 284’üncü maddeler arasında düzenlenen iptal davası
açma hakkı da iflas masasına geçmekte ve bu davalar iflas idaresi tarafından
açılacaktır. Ancak alacaklılar, iflas idaresi tarafından iflas masası adına iptal
davası açılmasını gerekli görmezlerse, bu davayı açma yetkisi, isteyen ala-
caklı veya alacaklılara devredilebilecektir .

İflas Masasından Çıkarılabilecek Mal ve Haklar

İflas masasına sadece müflise ait olan mal ve haklar gireceğini belirtmiştik.
Üçüncü kişiye ait bir mal, müflisin elinde ise ve bu nedenle iflas masasına
girmiş ise, bu malın gerçek sahibine verilmesi gerekir. Üçüncü kişinin, iflas
masasına dahil edilmiş olan bir malını masadan geri isteyebilmesi hakkına,
masadan çıkarma hakkı denir. İflas masası, o malı üçüncü kişiye vermezse,
üçüncü kişi İİK.m.228’de öngörüldüğü üzere iflas dairesine karşı bir istihkak
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davası açabilecektir. Bunun dışında, İİK.’da m.188 ile m.190’uncu hükümleri
arasında bazı özel masadan çıkarma hallerini düzenlenmiştir. (ÜSTÜNDAĞ,
1991, s.66; TEZCAN, 2010, s.193; Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZBEK, 2001/3,
s.997-1028)

Bazı Emre veya Hamiline Yazılı Senetlerin Masadan Çıkarılması

İflas kararı verilmeden önce müflise, sırf bedelini tahsil etmesi için müflise,
hamiline veya emre yazılı senedi devretmiş olan üçüncü kişi, bu senedi iflas
masasından geri isteyebilir. Burada, bir bono, poliçe veya çek, borçluya ciro
edilirken, senedi ciro eden, senedin bedelinin tahsil edilip kendisine ver-
ilmesini istemektedir. Bu amaçla, senedin tahsil cirosu ile ciro edilmiş olması
gerekir. Eğer senet, temlik cirosu ile ciro edilmişse, senedi devreden üçüncü
kişinin taraflar arasındaki ilişkide senedin tahsilini sağlamak amacıyla, tem-
lik cirosunun yapılmış olduğunu kanıtlaması gerekir. (Muşul, 2013, s.1324;
Ulukapı, 2012, s. 261)

Müflise, ileride bir ödemeye karşılık olarak hamiline veya emre yazılı bir
senedin devredilmiş olması halinde, senedi devreden üçüncü kişi, bu sene-
dini iflas masasından geri isteyebilir. Talep konusu senet, masada mevcut
ise, iflas idaresi tarafından, talep sahiplerine geri verilir. Eğer müflis iflas
etmeden önce, bu senedi başkasına devretmiş veya senet bedelini tahsil etmiş
ise, senedi devreden, senet tutarındaki alacağını, masaya kaydettirerek bunu
iflas alacağı olarak isteyebilir. (Çoşkun, 2016, s.3981)

Başkasına Ait Malın Satış Bedeli

Müflis iflas etmeden önce, başkasına ait bir malı kendi adına satmış fakat
satış bedelini alıcıdan henüz tahsil etmemişse, mal sahibi, bu mal için yapılan
masrafları masaya ödeyerek, malı satın alan kişide bulunan alacağının ken-
disine temlik edilmesini masadan isteyebilir. Eğer satış bedeli müflis tarafın-
dan, iflas açılmadan önce alıcıdan tahsil edilmişse, mal sahibi iflas alacağı
olarak bunu masadan isteyebilir (İİK. m.219/2). (Kuru ve diğerleri, 2012, s.
515) Eğer satış bedeli alıcı tarafından masaya ödenmişse, mal sahibi bu be-
delin kendisine ödenmesini, masa alacağı olarak isteyebilir. Böylece mal yer-
ine onun bedelinin masadan çıkarılması İİK.m.189 hükmü ile mümkün
olmaktadır.
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17 İİK. “Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki” başlıklı m.245: “Alacaklıların masa tarafından neticelendirilmesine lüzum görmedikleri bir
iddianın takibi hakkı istiyen alacaklıya devrolunur. Hasıl olan neticeden masraflar çıkarıldıktan sonra devralanın alacağı verilir ve artanı masaya yatırılır.”



Satıcının Geri Alma Hakkı

İİK.’nun 190’ıncı maddesinde iflas açılmadan önce, müflise satılmış ve gön-
derilmiş olup, müflisin eline geçmemiş ve bedeli de ödenmemiş olan bir
malın, satıcı tarafından istenmesi ve o malın iflas masasından çıkarılması
mümkün olduğu ifade edilmiştir. Burada satıcının müflise satıp gönderdiği
mallara ilişkin geri alma hakkını kullanabilmesi için, birtakım şartların
geçekleşmesi aranmıştır. 

Öncelikle satış, başka bir yerden gönderilen mallara ilişkin olmalıdır.  Satışa
konu mal, iflasın açıldığı tarihte müflisin eline geçmemiş olmalıdır. Eğer mal,
alıcı müflisin eline geçmişse, satıcı sadece malın satış bedelini, iflas alacağı
olarak masadan isteyebilir. Diğer şart ise, satılan malın bedeli, müflis tarafın-
dan tamamen ödenmemiş olmasıdır. Burada satış bedeli kısmen ödenmişse,
satıcı tahsil ettiği kısmı masaya iade ederek malın geri verilmesini isteyebile-
cektir. Ancak bu şartlar sağlansa da iflas idaresi satış bedelini ödemek
suretiyle sözleşmeye katılmaya karar verebilir, burada masanın menfaatini
gözeterek satışa konu malın masada kalmasını sağlayabilecektir. (Pekcanıtez
ve diğerleri, 2017, s. 407-408)

Ancak 190/II’de belirtildiği üzere satıcı, taşıma senedi, konşimento, makbuz
senedi, varyant gibi emtiayı temsil eden bir senet düzenleyerek müflise ver-
miş ve borçlu(müflis) da senede dayanarak iflasın ilanından önceki bir
dönemde malları iyi niyetli üçüncü kişilere satmış veya rehnetmiş ise, satıcı
artık bu malları geri isteyemez. Bu durumda satıcı, daha önce ifade edildiği
üzere İİK. m. 189’a göre, müflisin üçüncü kişiden alacağının kendisine de-
vredilmesini veya satış bedeli masaya ödenmişse, bu bedelin kendisine ver-
ilmesini isteyebilir.

İflasın Hukuki Sonuçları

Müflis iflas etmekle hak ve fiil ehliyetini kaybetmemekte, daha önce in-
celediğimiz üzere müflisin iflas masasına giren mal ve haklar dışındaki
kişisel çalışmasına dayalı mal ve haklar bakımından hak ve fiil ehliyetinde
bir kısıntı bulunmamaktadır. Ancak, iflasın amacı doğrultusunda müflisin
iflas masasının mevcudunu azaltıcı nitelikteki tasarruflarda bulunması
bakımından tasarruf yetkisinin kısıtlanmasından bahsedebiliriz. Bu
çerçevede, bu kısımda İİK.m.191 ile 194’üncü hükümleri arasında düzenle-
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nen hükümler kapsamında iflasın müflisin tasarruf yetkisine olan etkisi
değerlendirilmiştir.

Müflisin Masa Malları Üzerindeki Tasarruflarının Hükümsüz Olması

İİK.’nun “Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hükümleri”
başlıklı 191’inci maddesinde, borçlunun iflas açıldıktan sonra masaya ait
mallar üzerinde her türlü tasarrufu alacaklılara karşı hükümsüz olduğu be-
lirtilerek müflisin tasarruf yetkisine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmiştir.
Burada ifade edilen tasarruf sözcüğü ile maddi hukuktaki tasarruf işlemleri
kastedilmiştir. Bu çerçevede, müflisin masa mevcudunu azaltıcı nitelikteki
her türlü satış, trampa veya hibe yoluyla taşınır ve taşınmaz bir malını
başkasına devretmesi, bir malı üzerinde rehin veya irtifak hakkı kurması, bir
borcunu ödemesi, takas etmesi, alacağını tahsil etmesi, alacağından feragat
etmesi, alacağını başkasına temlik etmesi, bir şirketteki hissesini devretmesi,
borçlusunu ibra etmesi, borç ikrarında bulunması, senet ve çek düzenlemesi
gibi tasarruf işlemleri hükümsüz olarak nitelendirilmiş, bir nevi yasaklan-
mıştır. (Dikici, 2008, s.123; Konuya ilişkin Yargıtay kararları için bkz. Uyar,
2009, s.15866) Ancak belirtelim ki müflisin borçlandırıcı işlemler yapmasında
bir engel bulunmamaktadır .

İİK. m.191/I’ de belirtilen hükümsüzlük mutlak bir nitelik taşımamakta, bu-
rada sadece iflas masası yani alacaklılara karşı söz konusu olan nisabı bir
hükümsüzlüktür. İflas dairesinin müflisin yapmış olduğu tasarrufa icazet
vermesi, tasarrufu yerine getirmesi de mümkündür. Müflisin tasarruflarının
alacaklılara karşı hükümsüz olması için ayrıca iflasın ilan edilmiş olması
gerekmemektedir. İflasın kaldırılması ile birlikte, müflis tasarruf işlemlerini
gerçekleştirebilecektir. (Kuru ve diğerleri, 2012, s.519)

İflasta kural olarak, hacizde  olduğunun aksine iflasın açılmasından sonra,
müflis ile tasarruf işleminde bulunan üçüncü kişinin iyi niyeti korunmamak-
tadır. Üçüncü kişilerin müflis ile yaptıkları tasarruf işlemleri iflasın ilanından
sonra yapılan tasarruflar bakımından mutlak hükümsüzdür. Bununla birlikte
iflasın açılması ile ilanı arasındaki döneme ilişkin olarak İİK.’da belirtilen üç
istisna halinde üçüncü kişilerin iyi niyetinin korunduğu istisnai haller de
düzenlenmiştir. Bu haller, 191/II’nci maddede düzenlenen müflisin bir poliçe
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veya bono bedelini ödemesi, 192’nci madde hükmünde belirtilen müflise
yapılan ödemeler ile emtiayı temsil eden senetlere dayanarak iktisabın
düzenlendiği 190/II hükmüdür. (Başözen, 2005, s.267-268)

İİK. m.191/II hükmünün uygulanabilmesi için bazı şartların birlikte bulun-
ması gerekmektedir. Öncelikle bedeli müflis tarafından ödenen poliçe veya
bono iflas açılmadan önce keşide edilmiş veya imzalanmış olmalıdır. Bu
poliçe ya da bononun vadesi gelmiş olmalı ve müflis tarafından vadesinde
hamile ödemesi yapılmış olmalıdır. Ödeme iflasın ilanından önce yapılmış
olmalı ve senet bedelini alan hamilin iflasın açıldığını bilmemesi gerekir. Son
olarak senet hamilinin, borçlunun ödemeyi reddetmesi halinde bir üçüncü
kişiye karşı rücu hakkını kullanabilecek durumda olması gerekmektedir. Bu
şartların gerçekleşmesi halinde müflisin ödediği poliçe veya bono bedelinin
masaya geri verilmesi istenemez. (Başözen, 2005, s.274 vd.; Ulukapı, 2012,
s.265; Ercan, 2008, s.349)

İİK. m.192’ye göre müflisin tasarrufi işlemlerinin masaya karşı hükümsüz
olmasının bir sonucu olarak, iflas açılmasından sonra müflis hiçbir ödeme
kabul edemeyecektir. Diğer bir ifadeyle, müflisin borçluları, müflise veya
vekiline ödemede bulunarak borçlarından kurtulamayacaktır. Örnek vermek
gerekirse, müflisin borçlusu banka iflasın açılmasından sonra mevduat
ödemesinde bulunmuş olsun. Bu durumda eğer ödenen para iflas masasında
mevcut halde bulunmaz ise (müflis tarafından harcanmış olabilir), bu du-
rumda bankanın bu parayı tekrar ödemesi gerekecektir. Ancak kanun
koyucu burada istisnai bir duruma yer vererek, iflasın açılmasından sonra
iflasın ilanına kadar ki sürede, müflise veya vekiline ödemede bulunanlar
için iyi niyetli olmaları şartıyla korunacakları belirtmiştir. (Ulukapı, 2012,
s.266; Ercan, 2008, s.349)

Konuya ilişkin son istisnai durum ise, İİK. m.190/II’de öngörülen durumdur.
Buna göre, iflas açılmadan önce müflise satılmış ve gönderilmiş, ancak
müflisin eline geçmemiş mallar için emtiayı temsil eden senet düzenlenmiş
ve bu senet mallardan önce müflisin eline geçmiş olması halinde, bu senede
dayanarak iflasın ilanından önceki bir dönemde malları iyi niyetli bir üçüncü
kişiye satmış veya rehnetmiş ise, bu durumda iyi niyetli üçüncü kişi ko-
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19 İİK. “Taşınır mallarda haczin neticeleri” başlıklı m.86 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/48 md.): “Haczedilmiş olan taşınır mal üzerinde üçüncü şahsın zi-
lyedlik hükümlerine dayanarak iyi niyetle iktisabettiği haklar saklıdır.”



runacak yani mallar üçüncü kişinin elinden alınamayacaktır. (Kuru ve diğer-
leri, 2012, s.521)

Takiplerin Durması ve Düşmesi

İflasın açılmasının takipler bakımından da birtakım sonuçları bulunmaktadır.
İflasın toplu(külli) bir cebri icra yolu olması nedeniyle, iflas tasfiyesinde ala-
caklılar eşit bir biçimde işlem göreceklerinden kural olarak ferdi(cüz’i) icra
takiplerine devam edilmesine ve müflise karşı yeni icra takibi yapılmasına
imkân ve lüzum bulunmamaktadır. İİK. m.193’te de belirtildiği üzere, iflas
açılmasından önce müflise karşı başlamış olan takipler kural olarak iflasın
açılması ile duracak ve iflas kararının kesinleşmesi ile de düşecektir. Ayrıca
iflas tasfiyesi süresince, müflise karşı yeni bir takip de yapılamayacaktır.
(Pekcanıtez ve diğerleri, 2017, s.410-411)

Bu noktada kanunda öngörülen takiplerin hangilerinin olduğu belirlemek
önem arz etmektedir. İİK. m.193 hükmü, sadece müflise karşı yapılan
takipler bakımından anlam ifade etmekte olup, müflisin daha önce başlattığı
takiplerin durması veya düşmesi söz konusu değildir. Bunlara iflas masası
tarafından devam edilecektir. Hükümde ayrıca, teminat gösterilmesine il-
işkin takipler bakımından bir ayrım yapılmaktadır. Bu çerçevede iflasın açıl-
ması ile duracak olan takipler, ilamlı (m.32) ve ilamsız (m.58 vd.) haciz yolu
ile takipler; kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipler (m.167 vd.);
genel iflas yolu (m.155 vd.) ve kambiyo senetlerine mahsus iflas (m.167,171
vd.) yolu ile takipler; kamu alacaklarının tahsiline ilişkin yapılan takipler
olarak ifade edilebilir. (Çoşkun, 2016, s.3991-3992; Kuru ve diğerleri, 2012,
s.522) Müflis hakkındaki iflas kararının kesinleşmesi ile birlikte, bu takipler
düşecek, yani hükümsüz kalacak, eğer takip nedeniyle bir hacizli mallar söz
konusu ise kesin olarak mallar iflas masasına geçecektir. Ancak belirtelim ki,
haczedilen mallar iflasın açılmasından sonra satılmış ise, bu hükmün uygu-
lanması söz konusu olmayacaktır. 

Buna karşılık, rehinin paraya çevrilmesi yolu ile ilgili takipler; çocuk teslimi
ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamlı takipler (m.25, 25/a);
müflis aleyhine başlamış olan ilamsız tahliye takipleri (m.269-276); taşınma-
zların tahliyesi ve teslimi hakkındaki ilamların icrası ile taşınırların teslimi
hakkındaki ilamların icrasına devam edilebilecektir.
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İİK. m.193/III’e göre iflasın tasfiyesi süresince, iflas alacaklıları müflise karşı
yeni bir takip yapamayacaklardır. Ancak masa alacaklıları için iflas tasfiyesi
sırasında iflas masasına (iflas idaresine) karşı takip yapmakta engel bulun-
mamaktadır. (Tercan, 2010, s.197) Müflise karşı yeni takip yapılamaması ku-
ralı, sadece iflas tasfiyesi dönemini kapsayacak sürede söz konusu olup,
tasfiye bitiminde müflise karşı takip yapılması mümkündür. (Kuru ve diğer-
leri, 2012, s.523) Ayrıca belirtelim ki, müflisin iflastan sonra doğmuş ve bu
nedenle iflas masasından istenemeyecek olan borçlarından dolayı, iflas tas-
fiyesi sırasında müflise karşı haciz yoluyla takip yapılabilecektir. (Pekcanıtez
ve diğerleri, 2017, s.411; Kuru ve diğerleri, 2012, s.523)

Son olarak İİK. m.193/IV’ten bahsedecek olursak, rehinin paraya çevrilmesi
yoluyla yapılan takiplere iflastan sonra da takip alacaklıları tarafından iflas
masasına karşı devam edilebilir. Satış bedeli 151’inci maddeye göre rehinli
alacaklılara paylaştırılır. Artan kısım iflas masasına intikal eder. Diğer
taraftan daha önce de belirtildiği üzere, takip alacaklısı, iflastan önce
başlamış olduğu rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takipten vazgeçerek, re-
hinin 185’inci maddeye göre satılmasını isteyebilecektir. (Konuya ilişkin
örnek bilirkişi raporu için bkz. Muşul, 2013, s. 823-827)

Hukuk Davalarının Durması 

İflasın, müflisin tasarruf yetkisine etkisi bakımından değerlendirilecek son
husus, müflisin taraf olduğu hukuk davalarındaki davayı takip edebilmesi
hususudur. İİK. m.194’te acele haller dışında, müflisin davacı ve davalı
olduğu hukuk davaları duracağı, bu davalara ancak alacaklıların ikinci
toplanmasından on gün sonra devam olunabileceği belirtmiştir. Bu
çerçevede iflasın açılması ile duracak olan davalar, iflastan önce açılmış
olup da halen görülmekte olan iflas masasına giren mal, alacak ve haklara
ilişkin müflisin ya davacı ya da davalı olarak bulunduğu hukuk davalarıdır.
(Kuru ve diğerleri, 2012, s.524)

İİK. m.193 hükmü kapsamında belirtilen takiplerin durumunun aksine,
hukuk davalarının düşmesi söz konusu değildir.  Duran davalara müflisin
veya vekilinin devam etmesi halinde söz konusu usuli işlemler, iflas
masasına karşı kendiliğinden hükümsüzdür ancak iflas masası isterse bu
işlemlere icazet verebilecektir. İflas masası icazet vermezse, iflasın açılması
ile duran davaya ikinci alacaklılar toplantısından on gün sonra, iflas idaresi
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tarafından devam edilmesi gerekecektir. (Uyar, 2009, s.15930) Davaların dur-
durduğu süre içerisinde, zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemeyecek-
tir.

Müflisin davacı veya davalı olduğu durumlarda, iflas idaresi duran davalar
konusunda araştırma yapıp, konumu belirleyecektir. Bu çerçevede, müflisin
davacı olduğu davalarda, iflas idaresi bu davanın başarı şansı olduğuna
karar verirse, bu davayı takip edebilir. Ancak iflas idaresi bu kanaatte
değilse, İİK.m.245 gereğince davayı takip etmek isteyen alacaklı varsa dava
takip yetkisi ona devredilir. Eğer hiçbir alacaklı da davayı takip etmek iste-
mezse, müflis iflasın kapanmasını beklemeden davayı kendi adına devam
ettirebilecektir. Müflisin davacı olduğu bir davada iflas idaresi davaya
devam etmek istemezse, davalı iflas açılıncaya kadar yapılan yargılama
giderlerini iflas alacağı olarak masadan talep edebilecek, diğer taraftan
müflis kendi başına devam ettirdiği ya da takip yetkisi alacaklılara de-
vredildiği durumda yargılama giderleri bu kişilerden talep edilecektir.
(Üstündağ, 1991, s.73-74) 

Müflisin davalı olduğu durumda ise, iflas idaresi müflise karşı dava açanın
alacağının mevcut olup olmadığı hakkında bir karar verememekte, bu alacak
davalı alacak olarak sıra cetveline geçirilmektedir. Bu davanın kabul edilip
edilmeyeceğini ikinci alacaklılar toplantısında karara bağlayacaktır. İkinci
alacaklılar toplantısında davaya devam kararı alınırsa, toplantıdan 10 gün
sonra iflas idaresi davayı takip etmeye başlayacaktır. İflas masasının davayı
kabul ettiği durumda, davacının iflasın açılmasına kadar yapmış olduğu
giderleri iflas alacağı olarak isteyebilecektir. Buna karşılık, masa müflis aley-
hine açılmış olan davayı kabul etmez ve bu yüzden de davacı davayı masaya
karşı devam ettirir ve kazanırsa, davacı yargılama giderlerini masa alacağı
olarak alacaktır. (Pekcanıtez ve diğerleri, 2017, s.412-413.)

İİK. m.194 hükmü gecikmesini istemediği davalar bakımından bir ayrıma
giderek bazı davaların iflasın açılması ile durmayacağını kabul etmiştir. Buna
göre, acele davalar (HMK. m.103; TMK. m.983); şeref ve haysiyete ile vücut
üzerinde ika olunan zararlardan doğan tazminat davaları; evlenme, ahvali
şahsiye veya nafaka işlerine ait davalar ile rehinin paraya çevrilmesi yoluyla
takiplerle ilgili olarak açılmış olan hukuk davaları durmayacaktır. Ceza
davaları da durmayacak davalar arasında yer almaktadır.
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İflas Prosedürünün Tamamlanması

Çalışmamızda ayrıntıları ile bahsedildiği üzere, ticaret mahkemesince iflas
kararı kendisine bildirilen iflas dairesi, iflas tasfiyesi için gerekli işlemleri
yapmaya ve bu suretle iflas tasfiyesini gerçekleştirmeye mecburdur.

İflas dairesi tasfiyeye başlamasında rol oynamakta, tasfiyeyi devam ettirmek
ve tamamlamak görevi iflas idaresi ve alacaklılar toplanmalarına aittir.

İflas tasfiyesi dört aşamada gerçekleşmektedir. İlk iki aşaması iflas masası
başlığında bahsettiğimiz üzere masanın teşkili ve masasın idaresidir. İflas
prosedürünün tamamlanabilmesi için bu aşamadan sonra masa mallarının
paraya çevrilmesi (m.241-246) ile paraların paylaştırılması gerekmektedir.

Değerlendirme ve Sonuç

Çalışmamızda Türk ve Arnavutluk hukukundaki iflas kurumu üzerinde du-
rularak bazı benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ar-
navut hukukunda uygulama bulan iflas kanunu İtalyan İflas Kanununa
dayanmakta iken, Türk hukukunda ise İsviçre Kanununu dikkate alınmıştır.
Bu iki ülke benzer hukuk sistemlerinden faydalanarak yasal düzenlemeleri
uygulamaya koyduğundan iflas kurumları birbirine yakındır. Örnek vermek
gerekirse hem Arnavutluk’ta hem Türkiye’de yasal mevzuatta yaşanan
değişimler benzer ulusal durumları yansıtmakta olup, iflas organları, iflas
prosedürü işleyişi ile alacaklılar ve borçlular açısından iflasın hukuki
sonuçları paralellik göstermektedir.

İki ülke hukukunda iflas prosedüründe görevli mahkeme olarak ticaret
mahkemesi öngörülmüştür. Ancak takip edilmesi gereken iflas yolları
arasında bir fark ortaya çıkmaktadır. Arnavut hukukunda iflas davası, borçlu
veya alacaklılar tarafından doğrudan yetkili mahkemede açılabilir. Türk
hukukunda ise iflasa tabi bir kimsenin iflas ettirebilmesi için takip edilmesi
gereken yollar; genel(adi) iflas yolu (İİK. m.155-166), kambiyo senetlerine
mahsus iflas yolu (m.167, m.171-176) ile doğrudan doğruya iflas yolu(m.177-
181) olmak üzere üç adettir. Genel iflas yolu ile kambiyo senetlerine mahsus
iflas yolunda, alacaklı ilk önce icra dairesine başvurarak borçlusuna karşı bir
iflas takibi yapmakta, bunun üzerine icra dairesi borçluya bir iflas ödeme
emri göndermekte, borçlu yedi veya beş günlük sürelerde borcunu ödemezse
alacaklı ticaret mahkemesine başvurarak borçlunun iflasını isteyebilecek,
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yani iflas davası açabilecektir. Bu iki yola bu çerçevede takipli iflas yolları
da denilmektedir. Kanunun sınırlı olarak sayılmış bulunan hallerden birinin
varlığı halinde, alacaklı veya borçlu doğruca ticaret mahkemesine başvu-
rarak borçlunun iflasını isteyebilecek, öncesinde icra dairesinde iflas takibi
yapılmaması nedeniyle bu doğrudan doğruya iflas yoluna takipsiz iflas yolu
da denilmektedir. 

Bu kapsamda değerlendirdiğimizde, Türk hukukunda iflas işleyişi ile ilgili
oluşturulan resmi ve özel organlar, Arnavutluk’ta bulunan organlardan daha
detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle iflas uygulaması bakımından
Türk hukuk sisteminin daha gelişmiş bir yapıda olduğunu söylemek gerekir.
Ancak 1932 tarihli 2004 sayılı Türk İcra ve İflas Kanunu’nda günümüze
kadar yaşanan dar ve kapsamlı değişiklikleri değerlendirildiğimizde, daha
şeffaf ve istikrarlı çözümlerin bulunması sistemin güvenirliliği açısından
daha faydalı olacaktır. Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) tam üyelik müza-
kereleri başlamak üzere iken ülkede daha modern düzenlemeler yapması,
farklı gelişmelere yol açacaktır. Böylece ülkeye yabancı yatırım ve ser-
mayenin çekilmesi sağlanacaktır.
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Governance, A Key Factor to Social and Economic Development in Africa

Gogontle Pearl Khumo

Abstract The African continent has been classified to be one of the largest in the World, and
yet one of the poorest continent in the World. This attracted attention of developed countries
and international financial institutions who tried to reduce the gap between African continent
and other parts of the world. Over the years, financial assistance in different forms (monetary,
technical etc.) has been provided towards development in Africa however this had minimal ben-
efits as the continent is still under developed and poverty stricken. Some studies explained that
colonialism, slavery, globalization, geography and poor health might have contributed to the
continent lagging behind when it comes to development. However, some studies argued that
Africa is poorly governed which might have contributed to its under development. Since the
end of cold war until the early 1990’s the issue of good governance has become an important
concept in the international development debates and policy discourse.  Good governance is
believed to be a core catalyst to facilitate development. Henceforth, this paper seeks to find out
if enhanced governance could help improve social and economic development in Africa. İn the
paper again the role that non-governmental organizations play in promoting governance will
also be highlighted, lastly ways in which good governance could be achieved in Africa will be
explained.

Keywords: Governance, Corruption, Social-Welfare, Economic-Growth, Development, NGOs

Introduction 

For many years now, the economic news coming out of Africa has been one
of unrelieved gloom. Africa is unable to point to any significant growth rate
or satisfactory index of general wellbeing in the past twenty years. Such has
been the depth of the economic malaise to the extent that today the average
of Africa is worse than it was at independence a generation ago. İt is sobering
to note that the region has the unenviable distinction of being the only region
in the world to suffer from such a sour economic performance for such an
extended period of time (Rasheed, 1994). Different scholars have articulated
that this poor economic performance in the continent could be influenced by
either internal or external forces. For example, African countries remain by
and large dependent on the export of few commodities and terms of trade
losses have further aggravated their capacity to invest in human and physical
infrastructure. Present levels of national savings and investment are insuffi-
cient to ensure a process of accumulation necessary to place Africa on a sus-
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tainable growth path. Despite commitments by international community to
assist Africa in its efforts to achieve accelerated growth, the support provided
has fallen short of expectations (United Nations, 2001). Moreover, some stud-
ies explained that colonialism, slavery, globalization, geography and poor
health might have contributed to the continent lagging behind when it comes
to development. On contradiction, some scholars have argued that bad gov-
ernance has greatly contributed towards Africa lagging behind when it
comes to development. 

Historically, Sub-Saharan African countries have had a checkered governance
record in comparison to other regions of the world. These countries have
bogged down with political instability, government ineffectiveness, the lack
rule of law and serious problems of corruption which are signs of bad gov-
ernance (Fayissa, 2010). Furthermore, countries in Sub-Saharan Africa tend
to lag those in most other regions in terms of governance and perceptions of
corruption. Weak governance undermines economic performance through
various channels, including deficiencies in government functions and dis-
tortions to economic incentives. Post-independence institutions and admin-
istrations in Africa are underdeveloped and that rent-seeking behaviors are
intertwined with weak governance and corruption. Weak governance in
Africa is likely to be contributed by limited institutional capacities. İn ad-
dition, weak governance is strongly and positively been associated with
high corruption which contributes towards poor economic and social per-
formance. This has been put forward as some of the key factor holding back
growth and economic development in Africa (Hammadi, 2019). Poor coun-
tries such as African countries, economically perform badly due to patholo-
gies such as corruption, lack of democracy, state failure, market failures etc.,
that are presumed to prevent them from catching up with the wealthy coun-
tries. Therefore, improving governance to overcome these pathologies has
been assumed will enable them to catch up with the developed countries
(Sundaram, 2011).

Key Components of Governance

Governance, it is a slippery concept with a diversity of understandings. Gov-
ernance is defined as the manner in which power is exercised in the man-
agement of a country’s economic and social resources for development
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(Moore, 1993). İn another definition, governance can be referred to as the ex-
ercise of political and administrative authority at all levels to manage a coun-
try’s affairs. İt comprises the mechanisms, processes and institutions through
which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights,
meet their obligations and mediate their differences (United Nations, 2012).

Good governance is essentially the combination of transparent and account-
able institutions, strong skills and competence, and a fundamental willing-
ness to do the right thing. An independent judiciary, a free press and a
vibrant civil society. These institutions balance the power of governments
and they hold them accountable for delivering better services, creating jobs
and improving living standards (Baland, 2009). Without good governance,
long term sustainable development is not possible. Good governance is about
helping to create the conditions in which women and men are empowered
to participate freely in their political, social and economic development and
in doing so, to achieve their potential. İt is about helping to achieve proper
mobilization and allocation of public funds and effective delivery of public
services. Essentially it is about helping to build a society where women and
men can exercise their rights and lead fulfilling lives. Fighting corruption is
an essential element of the pursuit of good governance (World Bank, 1992). 

On the other hand, is bad governance, which has been understood to reflect
a general tendency of a public institution not being able to manage public
affairs and resources. İt is a symptom of institutional and leadership failures,
explicitly manifested by its long list of dictatorial leaders, non-free media
and undemocratic elections (Coker, 2014). Moreover, bad governance entails
corruption, lack of accountability and transparency, it provides opportunities
for the well, connected elites and interest groups in the society to corner for
themselves a sizable proportion of the society’s resources at the expense of
the masses. Corruption is a major challenge to governance and development
in Africa. İt erodes the capacity of the state to deliver services efficiently, pro-
vide security and maintain peace, order and social stability (Essien, 2012).
Bad governance is more common in African countries where police extorts
money from private businesses, municipal councils implement unjustifiable
levies and taxes and national governments spend too much registering com-
panies, economic growth stagnates and poverty under development become
the order of the day (Ukwandu, 2016). 
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İmpacts of Governance on Socio-Economic Development

İn this section of the paper, both good and bad governance impact towards
the development process will be discussed. Ways in which good governance
if implemented could positively impact the development process in the
African continent, similarly how bad governance could hinder development
will be discussed. İt is with great confidence that if African states could work
towards enhancing governance, chances of development goals being
achieved successfully could be higher.

Good Governance and Development

Good governance is seen as a key element in the economic development par-
ticularly in the developing countries (Pere, 2015). Good governance creates
a set of essential institutions that increases in the productivity of human and
physical capital and attract investment for developing human and physical
capital which will eventually increase economic growth. Moreover, enhanced
governance improves the key institutions of the country and creates a favor-
able set of government policies for economic growth. İmproved institutions
and better government policies make an attractive environment for high in-
vestment in human and physical capital development thereby achieving eco-
nomic growth (Samarasinghe, 2018). İnternational multi-lateral agencies
have profoundly given importance on good governance in the developing
countries. According to donor’s good governance is closely associated with
economic development. Strong arguments have been put forward that with-
out good governance structures the poor and the developing nations cannot
reduce poverty. Good governance should be given a high priority on the de-
velopment and poverty reduction agendas (Udding, 2007). Most of the coun-
tries in Africa have been receiving aid from developed countries and
international agencies in an effort to help fasten development process but to
no avail. This is because most of those countries receiving aid are political
unstable; there are wars, levels of corruption amongst government officials
are high and there is no accountability of the donated funds, hence those
countries continue to be under developed and poverty stricken despite the
financial assistance. However, this has been seen to be different in countries
where governance is enhanced, as those countries are showing some im-
provements in poverty reduction and their economic performance has im-
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proved. İn justification of this, (Chibba, 2009) mentioned that countries with
good governance have higher rates of economic growth in comparison to
those with poor governance. Countries like Botswana, Mauritius, Namibia
are often cited as exemplary of enhanced and stellar governance in Africa.

Good governance also provides incentives for households to spend more on
health and education as they are encouraged by the possibility that they will
be able to reap the benefits of these long-term investments. Households di-
vert less of their incomes to bribe corrupt government officials for essential
services or to spend more on measures that protect their investments. İn ad-
dition good governance allows for greater administrative capacity of the gov-
ernment which allows for more efficiency in tax collection which will help
contribute towards social development by making social sector spending and
public goods delivery more effective.  Moreover, greater accountability of
service providers to citizens and politicians ensures that, for example edu-
cation and health services reach the majority of the population (Sen, 2014).
Furthermore, good governance is a critical policy requirement for a success-
ful poverty reduction strategy and human development progress of any
country. A democratic government is more responsive to the needs of the
population such as in providing opportunities in education, health and social
welfare, better housing, equitable distribution of development projects in-
cluding roads and other infrastructural development. Such physical projects
taken to local communities and different regions usually provide some em-
ployment opportunities even though it may be temporary and business op-
portunities which enhance people’s quality of life (Sebudubudu, 2010). Good
governance enhances human rights and values and reduce intolerance and
repression. İt also has an instrumental role in freeing people from the threat
of violence, promoting prosperity and in ensuring that prosperity is shared
(DFID, 2019). Respecting human rights of citizen could help improve devel-
opment outcomes, reduce poverty and encourage peace by promoting social
inclusion. İncluding citizens and civil societies towards the development
process allows them to monitor government functioning, voice concerns and
promotes accountability. Citizens and civil society’s voices and monitoring
results are shared with authorities, media and general public, and this will
lead to increased public pressure on authorities to respond, change behavior
and reduce corruption. Authorities’ response leads to improved governance
outcomes and development effectiveness (Bhargava, 2015).
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Poor Governance and Development 

Poor governance was highlighted as a major culprit responsible for Africa’s
poor state of economic health (Fosu, 2018). Generally, bad governance breeds
corruption and corrupt practices. Moreover, poor governance subverts the
course of investment and financial growth, reduces the accessible capital re-
served for human progress plans, widens the level of poverty and overturn
the judicial scheme and weaken the legal status of nations. İt erodes a coun-
try’s economic, political and social value. Poor governance is not only a
dilemma for states but also constitutes a major hurdle in the functioning of
formal institutions (Ahmed, 2015).

Furthermore, poor governance and corruption are the most important sys-
temic factors that contribute to under- development and poverty in many
countries. Because of poor governance and corruption, the institutional
foundations of most developing countries are weakened, public funds are
misappropriated, and policies and programs aimed at reducing poverty
and fostering sustainable economic development are undermined. The long
years of political misrule and of course bad governance exemplified by per-
sonalized political regimes and ruthless editorship left most African coun-
tries politically demobilized and ravaged by poverty, illiteracy and disease
(Bojang, 2017).

Corruption, which constitutes bad governance, debilitates domestic and for-
eign investment, lowers Gross Domestic Product growth rates, hampers
trade, cause distortions in the composition and magnitude of government
expenditure, deteriorates the banking and financial systems and gives
strength to clandestine exchanges within the underground economy. More-
over, this corruption leads to output decline as scarce resources are wasted
on unproductive expenditure and misallocation to powerful entities. Such
diversions of money and public official effort from the public interest to self-
dealing, hampers economic growth by creating the impression that a country
is devoid of resources, whereas in reality plentiful resources are simply being
usurped by the ruling elite (Faisal, 2017).

Additionally, the poor are the hardest hit by corruption, and this is the group
that can be affected by corrupt practices in different ways, for example they
will receive a lower level of social services, infrastructure investments will
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be skewed against projects that could help them, further they are at a disad-
vantage in the sale of their agricultural products and their ability to escape
poverty using indigenous small-scale enterprises are diminished (Zouhaier,
2019). Subsequently, lack of transparency and accountability in setting state
goals is deemed to result not only in the adoption of wrong policies but also
in their persistence even after it is clear that they do not work. This has been
seen as the principle cause of economic regression and under-development
(Sayeed, 2004). Similarly, poor governance leads to failure to guarantee ade-
quate infrastructure, availability of essential goods and services. Dysfunc-
tional institutions directly affect local service delivery because that would
mean goods and services are not produced or do not reach those targeted to
especially the poor (Ali, 2017).

The Role of NGO’s in Promoting Good Governance

İt is very prominent to mention that the non-governmental organizations
could play a very significant role in promoting good governance in devel-
oping countries which will in turn help activate the development process in
African countries. A non-governmental organization is any non-profit, vol-
untary citizens’ group which is organized on a local, national or interna-
tional level. NGO’s have been seen to basically uphold values of
transparency, participation and decentralized power sharing which are
closely related to good governance, for this reason it is impossible to imag-
ine good governance without NGO’s (Zelianin, 2018). This to say, for a
country to have a good governance then it is very important that the non-
governmental have a very active role in working together with the govern-
ment to ensure that principles of good governance are being upheld. As it
has been mentioned that these organizations are operating independently
from the government, therefore whenever the government go against good
practices these organizations could help in ensuring those in powers do not
abuse their power and mis-using the public goods.

Since the late 1970’s, NGO’s have played an increasingly prominent role in
the development sector, widely praised for their strengths as innovative and
grassroots driven organizations with the desire and capacity to pursue par-
ticipatory and people- centered forms of development and to fill the gap left
by the failure of states across the developing world in meeting the needs of
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their poorest citizens (Banks & Hulme, 2012). Most NGOs believe in the in-
clusion of all when it comes of development, because for the government to
make up sustainable policies which can benefit everyone, it is important that
everyone be consulted, for this reason when the NGOs have a very active
role in governance, these organizations can help mobilize the citizens, get
their opinions on how they feel and think the government could improve
their living standards, it will be through these organizations that the views
of the citizens will be communicated to the policy makers and they will en-
sure that the views of the citizens are being delivered, in this way everyone
will be included in the decision making of the country especially the mar-
ginalized groups such as children, women and the disabled. This is the group
which is mostly disadvantaged when it comes to development in a country,
and there is great need for organizations like these one to advocate for such
citizens to be included in the decision-making process.

NGO’s are often used as bodies promoting the broad scope of the good gov-
ernance. Some people think that these organizations are ‘pressure groups’ or
‘lobby groups’. NGOs may be considered as bodies which could have great
legitimacy, sometimes more than national authorities. Economists sometimes
refer to them as the third sector to distinguish it from the government and
private business. NGOs create public goods needed by citizens, which are
not ordinarily created in the profit marketplace (Stankowska, 2017). When a
country has an active, operating non-governmental organizations it could be
easier for that government to distribute goods and services to its citizens
equally, because these organizations take up the role of ensuring that gov-
ernments distribute goods and services equally to the people, if not they will
criticize the government in different ways, for example doing demonstrations
or going to the media in which information will reach a lot of people, includ-
ing international donors, and we all aware a lot of Africans countries depend
on donors as way of sustaining their economies, so if this kind of behavior
reach their donors chances of stopping aid could be high. As such for them
to avoid aid being stopped, they will make sure they distribute services fairly
to the citizens, and this all with the help of NGOs as they will criticize and
expose such malpractices. This in part of governance is a good step as most
governments will be encouraged to ensure to get rid of any malpractices
when dealing with public goods and ensure that all its citizens have access
to fair and equal treatment. This on its own create an atmosphere of good
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governance which will help in paving way for good developments. İt is very
important that developing countries including African countries also create
space for active participation of NGOs to help in promoting governance in
their countries.

The role of NGOs through government programmers and policies is partic-
ularly important since they provide a realm in which society interacts con-
structively with the state (Vasconcelleos & Sobrinho, 2015). Since citizens
cannot express their complaints, views and opinions individually to the gov-
ernment, the non-governmental organization acts as an intermediary be-
tween the citizens and the government. Citizens can freely express their
opinions to the members of the NGOs which will deliver those views to the
government, because only the stakeholders in these organizations can have
direct contact with the policy makers. Through this way, needs of the citizens
could be heard by the government, and the NGOs stakeholders will ensure
those needs are being satisfied by the government.

Moreover, NGOs have been identified as important agents within civil soci-
ety and therefore well suited to foster good governance and democratization
in African countries (Bikuri, 2003). Most NGOs are more concerned with
human rights, they want to ensure that every government respect the human
rights of all its citizens. They are against the killings, wars and any form of
political instability which erode the peace in countries. Because wars results
in death of people which takes away the right to life, therefore when NGOs
are active in any given country especially African countries where there is
so much political instability they could help in criticizing such behaviors
by encouraging governments to respect its people’s human rights, because
where human rights are being respected there is tendency to be peace, cit-
izens can freely share their views which can help in designing sustainable
and suitable policies. İn this manner, the government will be able to im-
prove the living standards of its citizens, which will also lead to develop-
ments in the country.

NGOs in particular would appear to suggest themselves as an alternative
way forward for aid which has the intent of allowing increased socio-eco-
nomic and political participation by broad sections of the population in
process of decision making and income and wealth distribution. These or-
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ganizations mediate in a number of different ways, acting as a bridge be-
tween donors and the ultimate target groups of development aid, while also
conducting liaison on the political stage, whether between the state and so-
ciety at large, between different social groups at an international level be-
tween different societies altogether (Wegner, 1993). As it has already been
mentioned that almost a lot of African countries depend on financial assis-
tance from international donors and even developed countries, in which en-
hanced governance is their most important motive, as such NGOs have the
role of ensuring that African governments promote good governance in order
for them to be able to benefit from such international financial assistance.
Again, most of the NGOs they got their finances from the international
donors as such when the governments work closely with these organizations,
they could also benefit from such financial assistance which could help sus-
tain their weak economies.

NGOs also work to promote credit and technical assistance for micro-enter-
prises and informal economic activity. They help in constructing an environ-
ment that will protect society from any kind of a repressive regime (Ewoh,
2012). Some NGOs work closely in working with micro-entrepreneurs, they
provide them with technical skills and in some instances financial assistance
to help boost their small-scale business. This will help such individuals make
a living for themselves to be able to improve their living standards, because
even though the government is responsible for ensuring the citizens’ living
standards are being improved, in practical terms the government cannot be
able to do such on its own, but with the help from these organizations, where
the government fall short, they can always pitch in and help better people’s
living standards which is a requirement for development in any given coun-
try. Lastly, NGOs have the ability to ensure that the people, vulnerable
groups in particular are involved in decisions that affect them. Partly, these
specialists have helped the sector to create a dent for itself in the develop-
ment of the country (Gupta, 2014). NGOs’ most active role can be said to be
ensuring inclusion of all when it comes to development in any given country.
İn this way, democracy is being improved as all can have a say towards de-
velopment in their country, which is very prominent when it comes to de-
velopment. This really shows that these organizations are very important in
any given society for governance to be enhanced.
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Recommendations of Good Governance in Africa

The literature has shown that governance has been classified as a core re-
quirement for development process while bad governance has been seen a hin-
drance towards development in the African continent. Henceforth, appropriate
measures need to be put in place to achieve good governance which will allow
for improved socio-economic development especially in developing countries
including African countries.  

The World Bank emphasized on four elements for good governance, which in-
clude; public sector management, accountability, legal framework lastly avail-
ability of information and transparency (Gisselquist, 2012). Public sector
management calls for greater efficiency, transparency and integrity in public
institutions. Additionally, good public management and administration with
emphasis on accountability and responsiveness to customer needs. According
to the World Bank, good governance consists of a public service that is efficient,
a judicial system that is reliable and an administration that is accountable to
the public and responsive to customer needs (Pillay, 2004). Subsequently, good
governance requires accountability by the public officials in how they use pub-
lic resources and the responsibility on how they are budgeted and reported so
that public officials can give an account of the expenditures when necessary.
Governments and their employees should be held accountable for their actions
(Toksöz, 2008). Moreover, good governance requires legal framework that are
enforced impartially. İt also requires full protection of human rights, particu-
larly those of minorities. İmpartial enforcement of laws requires an independ-
ent judiciary and an impartial and incorruptible force. Legal frameworks
should be fair and enforced impartially, particularly the laws on human rights
(Prinsloo, 2013). Lastly, transparency is an important principle of good gover-
nance and reforms to the availability of information to the general public and
clarity about government rules, regulations and decisions. İt can be strength-
ened through the citizens right to information with a degree of legal enforce-
ability. Transparency in government decision making and public policy
implementation reduces uncertainty and may help inhibit corruption among
public officials (Rieseneder, 2008).

Conclusion 

The African continent when compared to other parts of the World has been
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lagging behind when it comes to development. The continent continues to
be under-developed and poverty stricken despite the overwhelming financial
assistance from developed countries and different international agencies. The
under-development in Africa is estimated to be contributed by poor gover-
nance, correspondingly the World Bank and international agencies have em-
phasized the importance of enhanced governance as a requirement for
sustainable development process. Similarly, there is need for African govern-
ments to work towards promoting good governance in order to achieve sus-
tainable socio-economic development goals. 

Good governance is essential for achieving sustainable development as it
creates a favorable set of government policies for economic growth. More-
over, it helps contribute towards spending on the social sector hence improv-
ing welfare of the public. African countries which have promoted good
governance have been witnessed to be successfully doing very well when it
comes to economic growth and poverty reduction. İn contrast, poor gover-
nance which is mostly compromised of corruption had contributed greatly
to under- development and increased poverty incidences. Due to poor gov-
ernance public funds are mis-used, policies and programs aimed at reducing
poverty and fostering sustainable development are undermined. İn conclud-
ing, African governments to achieve sustainable development there is need
to adopt the concept of good governance, which is emphasized by the World
Bank and international agencies. Moreover, there is need for the non-gov-
ernmental organizations to have a very active role in promoting good gov-
ernance in African countries. These organizations need to be given a chance
to work closely with the government because their values are more closely
related with those of good governance which could help maintain gover-
nance and automatically help on the development in African countries. Ad-
ditionally, good governance should comprise of four basic elements
including good public sector management, accountability by public officials,
respect for the rule of law lastly transparency and availability of information
to citizens.
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The Us Foreign Policy Toward the Democracy Diffusion in The Arab

States: The Arab Spring in Egypt And Tunisia

Ekrem Zajmi

Abstract: The Arab Spring represents one of the most profound transformations in the Arab
world. This is articulated in the revolutionary wave of democracy uprisings which have domi-
nated the region from late 2010. These uprisings commonly termed as the “Arab Spring” was
considered a surprise from the American side. The US foreign policy toward the democracy dif-
fusion in the Arabian states prior to uprisings, and inclusively the US attitude concerning the
Arab Spring are the main subjects of this article. In this regard, George W. Bush’ neo-conserv-
ative approach and the Obama’ realpolitik approach toward the Arab states are carefully con-
sidered in this work. When examining the uprising in the region, Tunisia and Egypt take a
significant place in this occasion. Tunisia was the state where the revolution took place first to
spread in the region afterward and it succeeded to manage the revolution and the transition
process. On the other side is Egypt which is the most populous country in the Arab world, strate-
gically situated in the heart of the Middle East. Was the Arab Spring a surprise for the American
side? Are the US really interested to have democratic governments in the Arab States? The
failure of the Arab Spring; does it mean that democracy is never possible in Arabian Countries?
This paper aims to answer these questions and to discuss the role of the US in democracy
spreading process in the case of Egypt and Tunisia.

Keywords: Arab Spring, US Foreign Policy, Democracy, Revolution  

Introduction

The year 2011 brought hope and enthusiasm among the Arabs which for a
long time was suffering under the harsh regimes. WikiLeaks cables from the
U.S. Embassy in Tunis that were made public in 2010 showed Tunisians that
their suspicions and beliefs about their government were actually shared and
confirmed by the United States (Abrams, 2017a: 123).

The Arab world was undergoing one of its most profound transformations
in decades. This is articulated in the revolutionary wave of democracy up-
risings which have dominated the region from late 2010. These uprisings,
commonly termed as “Arab Spring”, have signaled the first manifestation of
mass demand for greater democratic governance in the Arab world. 

On December 17, 2010, a Tunisian street vendor named Mohamed Bouazizi
set himself on fire and spurred a revolt in Tunisia that brought down the
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twenty-four-year dictatorship of Zine El Abedine Ben Ali. The uprisings
spread – to Egypt, Libya, Syria, and Yemen. In Egypt, where President Hosni
Mubarak had ruled since his predecessor's assassination in 1981, the uprising
led to his resignation on February 11, 2011, less than two months after Bouaz-
izi's self-immolation (Abdulsattar, 2015: 11). The pace of change after the
Bouazizi’s self-immolation left the impression that democracy might come
quickly, just as the fall of apparently permanent regimes had come so quickly.
But it is one thing to dynamite a political structure and another thing to build
a new and stable edifice in its place. The failure to achieve a sustain democ-
racy in parts of the former Soviet space teaches this lesson, as do stories like
those of Bolivia, Venezuela, Ecuador, and Nicaragua. President George W.
Bush used to call the expansion of democracy and the elimination of tyranny
“the work of generations,” and in this he was surely correct (Abrams, 2017b).

The US attempts to democratize the region are mostly identified with the
George W. Bush administrations politics toward the Arab world after the
9/11 when “democracy promotion came as a necessary solution to the urgent
security problems” (Berman 2007: 29). On the other side, when the U.S. Pres-
ident Barack Obama came into office, was deeply skeptical about the policies
of his predecessor, George W. Bush, to make democracy promotion a key, if
not dominant, aspect of American policy toward the Middle East. 

The Arab Spring was considered a surprise from the American side. The fail-
ure of the US intelligence to predict the Arab Spring is judged as one of the
biggest failures of this respectfully American institution. In a dialog that El-
liott Abrams (2017a: 92) had with Sir John Sawers - the head of MI6, asked
him whether he was embarrassed that neither his intelligence nor any other
had predicted the Arab Spring uprising. Sawers replied, “Elliot, are you not
embarrassed that neither your think tank nor any other predicted the Arab
Spring uprising?”

Regarding the uprisings in the Arab world there are two main assumptions
raised by scholars and officials of different institutions. Elliott Abrams (2017a:
173) came up with the assumption that, the Obama team did not anticipate
the “Arab Spring” revolts that displaced first Ben Ali in Tunisia and then
Mubarak in Egypt, but neither did academic experts, intelligence agencies,
or diplomats assigned to the region. On the other side, some analysts argued
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that the uprisings were an outcome of a carefully planned US strategy aimed
at restructuring the political map of the Arab world in tandem with American
interests in the region (Selim, 2013: 255). In the same vein, Tariq Ramadan,
Professor of Contemporary Islamic Studies at Oxford University, contended
that it is “naïve” to relate the Arab uprisings to popular will in Arab coun-
tries. Rather, the United States pushed toward the outbreak of these uprisings
in an attempt to restructure the Arab world in line with US regional interests
(Ramadan, 2012).

In this paper, in the first part, we will discuss the pre-Arab Spring agenda of
the US for the democratization of the Arab states. In this section will be dis-
cussed also the concept of democracy and how the democratization of this
region is assessed in the US national interest. The following section discusses
the Arab Spring and its effects in the democratization of the Arab states. The
main focus is on the study cases of Egypt and Tunisia.

The US Democratization Agenda Prior to the Arab Spring

The US foreign policy, since the time of Woodrow Wilson, in one way or an-
other has always been engaged on the promoting of democracy abroad
(Dalacoura, 2005: 965). In 1982, as quoted to (Abrams, 2017a: 50) the then Sec-
retary of State George P. Shultz in Regan Administration said “Support for
democracy is not simply a policy of the American Government. It is basic to
our history and world view”. More recently example is George W. Bush
(2005), when he states, “It is the policy of the United States to seek and sup-
port the growth of democratic movements and institutions in every nation
and culture, with the ultimate goal of ending tyranny in our world.” How-
ever, not all the administrations had the same approach regarding the democ-
racy.  Elliot Abraham in Realism and Democracy: American Foreign Policy
after the Arab Spring (2017) points out the dichotomy between the Carter’s
realist approach and the Regan/Shultz’ neo-conservative policy. According
to him, many of the key elements reappeared in the differences between
George W. Bush’s and Barack Obama’s human rights and democracy poli-
cies. Bush’s views were almost indistinguishable from Reagan/Shultz policy,
and Obama’s approach to democracy was reminiscent of that taken by Carter.
Almost all the arguments of the 1970s and 1980s returned in the period from
2001 to 2017 (Abrams, 2017a: 51).
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The Conception of Democracy

Before proceeding to the point of this paper - the Arab Spring, we shall define
democracy and explain its essence concerning the region, religion, and cul-
ture. In this regard, democracy is a response to the needs of individuals and
societies for a better way of life. On the same line, “Democracy is premised
on the principles of freedom of choice, expression, and association, equal cit-
izenship and inclusion of all… it is also premised on free and fair elections,
separation of powers, accountability, and transparency” (Toscano et al. 2012:
11). Thus, it is a package of all of these elements, and if only one or two exist
we do not necessarily end up with democracy. The democratic practice can
vary from time to time and from place to place according to norms of the so-
ciety and its choices. Thus, according to Toscano et al. 2012: 11 “there is no
perfect model of democracy”.

Each society and each culture will have a different model of democracy that
fits its own culture and values. In other words, democracy is the rule of the
people, thus the people will form, according to their culture and tradition,
the model they want (Abdulsattar, 2015). Thus, in the Arabian Countries we
should expect a different model of democracy from those in the West. First,
we should make the difference between democracy and liberalism. Although
it seems that there are not such as liberal movements in Arab countries, it
doesn’t necessary mean that there is no possibility of any kind of democracy.
As Fukuyama (1992) maintains in The End of History and the Last Man, that
it is not only possible but likely that Muslims will adopt forms of democracy
that do not seem sufficiently liberal to many in the West. 

The failure of the Arab Spring has led many to question whether Arab
democracy is ever possible and, if possible, whether it is desirable. In this re-
gard, Abrahams (2017: 114) rise the question ‘whether Islam is compatible
with democracy’. According to him, the clear answer is yes. He adds that the
problem with which we are dealing in the Middle East is not Islamic barriers
to democracy but Arab barriers. As one study noted, (cited at the same
book/page) in the thirty-year period from 1973 to 2003, “a non-Arab Mus-
lim-majority country was almost 20 times more likely to be ‘electorally com-
petitive’ than an Arab-majority Muslim country.” Howard pessimistically
argued that Arab societies lack basic elements of democracy, and thus democ-
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racy is unlikely to be applied. These elements are economic development,
civil society, a middle class, institutions, social mobilization, political culture,
and proximity to a role model of democracy (Howard 2012).  

Nevertheless, Tunisia and Egypt had some kind of civil society, middle
class and institutions, and the Arab Spring displayed the desire of people
for freedom and democracy, and it could be seen as some kind of prelimi-
nary signal that the region may be heading for some kind of transition
from authoritarianism to democracy (Muasher and Wilkens 2012).

The lack of democracy in the Arab Middle East is considered also as one
of the strongest reasons for flourishing terrorism in this region. President
Bush believed that the hatred that led terrorism against the United States
emerged from a “freedom deficit” and from regimes and dictators that left
“a legacy of torture, oppression, misery, and ruin.” (Abrams, 2017a: 156).
There was scholarship to back that conclusion. A 2003 review of terrorism
globally by Alan Krueger and Jitka Maleckova (2003) found, apart from
population–larger countries tend to have more terrorists– the only variable
that was consistently associated with the number of terrorists was the Free-
dom House index of political rights and civil liberties. Countries with more
freedom were less likely to be the birthplace of international terrorists.
Poverty and literacy were unrelated to the number of terrorists from a
country....Instead of view in terrorism as a response–either direct or in di-
rect–to poverty or ignorance, we suggest that it is more accurately viewed
as a response to political conditions and long standing feelings of indignity
and frustration that have little to do with economic circumstances. The
best argument for this is that although the great majority of ISIS recruits
come from the Middle East and the Arab world, there are also many from
Western nations, including most member-states of the European Union, as
well as the United States, Canada, Australia, and New Zealand (Picker,
2015).

This prompted the Administration to approach the question of democ-
racy-promotion in the Arab world as an important element within an
overall US strategy of countering terrorism, with arguments that the war
against terrorism would require social, political, and economic changes
in the region.
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Are the US really interested to have democratic 
governments in the Arab States?

After 11 September 2001 the US administration focused on promoting democ-
racy in the Middle East especially, and with unprecedented forcefulness.
There were both ideological and practical reasons for this. Democracy is a
key principle in the neo-conservative worldview which has come to domi-
nate the Bush administrations of 2000 and 2005.  It would also  contribute  to
the  peaceful  resolution  of  disputes in  the  region  because  'democracies
do not  go  to war  with  one  another (Dalacoura, 2001: 963).

The question whether democracy is in the United States’ interests to have
these other countries governed by democracy sometimes has ambiguous an-
swer. During the period of 2002-05, for example, the United States under the
Bush Administration allocated about US$592 million to the Middle East Part-
nership Initiative (MEPI) and other democracy-promotion programs in the
Arab world (Wittes and Yerkes, 2006: 11). Despite all these investments, the
Freedom House has shown very little improvement on the basic necessities
of democracy in Egypt regarding political and civil liberties. Thus, there is
no effect of Western aid on democracy (Barnes 2013). The above-mentioned
example is a symbolic support for the purposes of democracy diffusion com-
pared to a total US foreign aid of US$13.3 billion to Arab autocratic regimes
during the same timeframe (USAID, 2006). 

It was also revealing that the majority of the democracy-promotion aid was
directed to projects having little effect on the authority of Arab regimes. In
fact, these projects were quite cautious, modest and technical in nature, and
were implemented within the comfort zone of autocratic Arab regimes. As
explained by Carothers, it was evident by 2007 that “the Bush push for Mid-
dle East democracy was effectively over and the US policy fell back into the
old pattern of accepting or embracing useful autocratic friends” (Carothers,
2007: 7). Broadly speaking, U.S. engagement on democracy issues has shifted
especially during the Obama Administration. Obama administration
changed the discourse and the approach towards the Arabian States on the
grounds of realpolitik. As Joel Brinkley (2009) of the New York Times noted
in April 2009, “Democracy, it seems, is banished from the Obama adminis-
tration’s public vocabulary.”
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In fact, the United States continued to provide financial and military support
to friendly autocratic regimes in Egypt, Jordan, Yemen, Saudi Arabia, and
other Gulf states, not based on democratization benchmarks or developmen-
tal objectives, but rather to avoid the political rise of anti-Western groups as
an outcome of democratization (Abrams, 2017a: 258). So, as clearly obvious,
the US national interest is not to democratize these countries while these
regimes were working with the United States to maintain its interests in the
region. Clearly true “democratization” in the Arab world could endanger
Western interests in the region. In order to enforce this argument, we will
bring the expression of General el-Sisi in the year 2006 – the current President
of Egypt, who claimed that “developing democracy as what countries want
can cause danger to the interests of the U.S.; thus the US will not allow that”
(Quoted in Abdulsattar, 2015: 83). 

The “open door” and the “Security Dilemma”

The Arab Spring was the opportunity that had to be used by the parties
which basically their activity was forbidden during the previous regimes.
The Islamic, centrist, liberal, and moderate groups has been oppressed for
decades, thus, they was waiting for the door to open. Regimes in Arab states
didn’t suppress only the Islamic groups but also the other group who was
treated far worse. As the Mubarak example shows. In the parliamentary elec-
tions of 2005 and 2010, the regime paid more attention to repressing centrist,
liberal, moderate, and moderate Islamist groups than in keeping the Broth-
erhood out of parliament (Abrams, 2017a: 224). In the last parliament elected
under Mubarak, in 2010, the Muslim Brotherhood was permitted to run, and
it won eighty-eight seats–or more accurately, Mubarak decided that it would
hold no more than eighty-eight seats. Mubarak was pursuing a different
strategy: weaken the center, allow the Islamists some space, and then use the
latter’s comparative strength to argue to Egyptians and especially to the
United States that he and his dictatorship were the only bulwark against po-
litical Islam (Abrams, 2017a: 99). The real danger for the regime is a strong
pro-democracy opposition, not the Islamists. The Mubarak regime could rely
on international support against the Islamists, but it could not count on sup-
port against a strong pro-democracy opposition.

Another component is the fear that political openings will lead to Islamist
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takeovers that would change friendly countries and allies into enemies. Sup-
porting democracy as part of the struggle against terror has been criticized
as “instrumentalizing” and “tainting” democracy promotion, subordinating
it to other foreign policy goals. The danger is that in some circumstance’s de-
mocratization may empower radicals or be thought to run the risk of doing
so, and in those cases the terrorism argument will undermine rather than
strengthen the argument for supporting democracy. (Abrams, 2017a: 156-57).
This, in other words Abrahams (2017: 212) name it “Security Dilemma”
which means that more open political systems are simply too dangerous be-
cause Islamist extremists will use any political opening to seize and retain
power.

The realpolitik argument has been that existing repressive Arab regimes are
at least stable and in many cases are friendly to the United States. Support
for democratic activists will damage existing friendly relationships, the ar-
gument goes, and may open the door to chaos or to Islamist rule (Abrams,
2017a: 202). The long-term interests of the United States is to see a stabilized
Arab word even with repressive regimes or undemocratic regimes rather
than destabilized Arab World.

Developments in the Arab Spring: Tunisia and Egypt

The Arab World experienced the revolution attempt in 2011 known as the
“Arab Spring”. It started in Tunisia and spread fast in many other Arab
Countries in Middle East. The main purpose of this uprisings was to over
through the regimes who was in power for dozens of years without any kind
of people’s legitimacy and to change generally away from autocratic rule to-
ward more self-rule / democracy; the new system which make possible free
elections, free speech, human rights and so on. 

Many observers felt that it marked a sea change in international affairs, and
the first major global trend since the end of the Cold War: “the Arab Spring
represents the most important set of political-economic transition since the
end of communism in Europe” (Desai 2012: 32). Even within the Arab world
there was a kind of blind optimism attached to the events, with the hope that
it was more than just a “democratic blooming”, rather a  revolutionary de-
mand for recognizing their right to human dignity (Alhassen 2012). In the
face of worsening “corruption, torture, injustice, inequality and no freedom.
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Someone had to stand up and say ‘enough is enough’” (Amin 2013: 1). How-
ever, there was more enthusiasm than a concrete plan how to act afterward.
One of the problems of civil society activists was that they was unorganized
and lacked identifiable leaders. Their common demand was “Mubarak must
go” or “Islam is the answer” but what afterwards! (Abrams, 2017a: 134, 184).

As we described in the introduction of this paper, the revolution started with
a slap in December 2010. A policewoman in a small and rather humdrum
town in Tunisia slapped the face of Mohamed Bouazizi. The latter fired him-
self in public as a protest against the injustice and humiliation that he en-
countered. Less than a month later, the protests brought down the
twenty-four-year dictatorship of Zine El Abedine Ben Ali in Tunisia. The up-
risings spread – to Egypt, Libya, Syria, and Yemen. In Egypt, less than two
months after Bouazizi's self-immolation, the uprising led to resignation of
Mubarak in February 2011. The revolution continued in the rest of the Arab
Countries in different patterns. The “Arab Spring” also affected the Arab
monarchies. King Mohamed VI of Morocco introduced constitutional amend-
ments that he claimed would move the country toward a constitutional
monarchy. The late King Abdullah of Saudi Arabia announced a vast spend-
ing program of $130 billion designed to dampen the desire for political re-
forms (Abrams, 2017b). This way of the reforms was followed by some other
Arab countries also in order to prevent mass upraising which potentially
could result with the resignation of the leader of the relevant states. However,
our focus will be on our study case Tunisia and Egypt.

Egypt

Considering the pressure made on the Mubarak regime in 2004-2006 during
the Bush’s administration, Egypt noted some movements toward a more
open political system. It began to work for example, previously Mubarak had
been selected by the rubber-stamp parliament and had never actually run
for president. In 2005 the constitution was changed to provide for direct elec-
tion of the president (Abrams, 2017a: 160). Someone would actually run
against Mubarak for the first time. These elections were not fair. The main
argument for this is that he won the elections with more than 90 per cent of
votes. 

Egypt presented a different case to U.S. policymakers.  It was the most pop-
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ulous country in the Arab world, strategically located in the heart of the Mid-
dle East bordering Israel and one which maintained a cold but steady peace
treaty with the Jewish state.  Egypt, since the late 1970s, had close military
relations with the United States and had granted over-flight rights and ex-
pedited transit through the Suez Canal, for U.S. military aircraft and naval
ships, respectively (Aftandilian, 2012: 6). In addition, Egyptian President
Mubarak, since coming to power in 1981, generally supported U.S. policy
initiatives in the region and was seen as a key U.S. ally.

While everything was going well in relations between the regime and the
US, the Arab Spring appeared. Firstly, the Obama Administration sought to
secure the Mubarak regime during the January 25 mass uprising. Secretary
of State Clinton stated publicly on January 24, 2011:  "Our assessment is that
the Egyptian government is stable and is looking for ways to respond to the
legitimate needs and interests of the Egyptian people." (Quoted in Aftandil-
ian, 2012: 7). However, after it became clear that the revolution was gaining
momentum, the United States changed sides and openly endorsed regime
change in Egypt.

On January 31, the Egyptian military issued a statement in which they
pledged that they would not fire on the protestors and said the demands of
"freedom of expression through peaceful means" would be guaranteed.  Pres-
ident Obama responded positively and praised the Egyptian military for
their patriotism (Indyk, Lieberthal, and O'Hanlon, 2012: 145). Mubarak fi-
nally realized that the game was up and formally resigned on February 11.
Power then passed to the leadership of the military establishment, the
Supreme Council of the Armed Forces, which took charge of Egypt for the
transition period of the democratic process with the support of the populace
(Aftandilian, 2012: 8).  

The parliamentary and Presidential elections of 2011 and 2012 resulted in the
victory of the Muslim Brotherhood with about 46 percent of the seats in Par-
liament and the victory of Muhammad Morsi as the first freely elected Pres-
ident with 52 percent. As the US foreign policy is pragmatic, they
immediately established linkages with the new government led by Muslim
Brotherhood as a potential ally in Egypt after Mubarak (Selim, 2013: 262).
The newly elected president showed no intention of breaking away from the
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legacy of Egypt’s foreign policy under Mubarak. Following his election,
Morsi announced that Egypt would remain committed to all international
obligations and treaties, including the peace treaty with Israel (Selim, 2013:
263).

A year after the first elected President Muhammed Morsi came in power
through the free elections, he faced the coup organized by General Abdel
Fattahal – Sisi who has been appointed as the head of the Army by President
Morsi. Then the administration refused to label the military coup that ousted
Morsi as a coup, nor did it complain much about human rights violations
during the period of military rule after Morsi’s ouster. The head of the mili-
tary junta, Gen. Abdel Fattah al-Sisi, was elected president in 2014 and
human rights conditions worsened terribly in 2014-2016, but again the
Obama administration’s criticism and pressures for more freedom of expres-
sion and assembly were very limited (Abrams, 2017a: 174).

Tunisia

On the other side was Tunisia, which basically had not much importance for
US foreign Policy in Middle East due to its very small size and minimal
strategic significance. Although formally, Tunisia had organized presidential
elections; as Abrams calls them “fake elections”, Ben Ali won them in 1999
with 99.94 percent of the votes (Abrams, 2017a: 166). 

Tunisia was the state where the revolution took place first to spread in the
region afterward. At that time, as some scholars have pointed out, "the rip-
ple effects for the rest of the Middle East [from Tunisia] were not expected
to be profound."(Indyk, Lieberthal, and O'Hanlon, 2012: 141). As mentioned
above, the vendor's death ignited street protests that ultimately led to the
fall of the Ben Ali regime in just a few short weeks. Although the United
States had good relations with the Ben Ali regime, Tunisia was not a signif-
icant player in Middle East politics compared to other countries in the re-
gion, nor did Tunisia have great strategic value to the United States
(Aftandilian, 2012: 6).  

In difference from the occasions that happened in Egypt, the opposite hap-
pened in Tunisia: In the first elections after revolution, freedom brought a
rush of support to the Islamist party Ennahda. The October 2011 elections
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gave Ennahda 41.47 percent of the vote and 90 of 217 seats in the National
Constituent Assembly: the body that was to write a new constitution
(Abrams, 2017a: 130). Although Ebbahda Parti won the elections and
could form the government alone, they decided to create a wide coalition
in government and wide coalition in the constitutional assembly by in-
cluding all ideologies (including the old regime) with the purpose of sav-
ing the revolution. As the party’s leader Rachid Ghannouchi explained
several months later: 

After Ennahda participated in the first elections of October 23, 2011, we
had the opportunity to form a government made up of Islamists ... but
we chose to install a coalition government of moderate Islamists and
moderate secularists to prove that coexistence between these two trends
in our country is possible and that democracy can be implanted in the
Arab world. Democracy can flourish in the Arab world; Tunisia is not an
exception. So Ennahda participated in a national dialogue with all
Tunisian parties, 22 parties from all sides of the political spectrum. 

Finally, we decided to step down from our governing position without
losing an election, facing a counter revolution or coup d’état. We realized
that although we had the right to retain power because of our electoral
victory, the Tunisian people would not get a constitution without our
stepping down.... The opposition had withdrawn from the constitutional
assembly and refused to continue drafting the constitution. We could
have continued without them. But we would have produced a constitu-
tion for the Ennahda party, not the Tunisian people as a whole. So, we
took a difficult path towards general consensus.

As it is obvious, the case in Egypt and Tunisia was the same in their be-
ginning but they had a tremendous difference in their end. The way that
Ennahda Party followed after the revolution differed in many points
from the Muslim Brotherhoods one. This seems to be the main explana-
tions of why the revolution in Tunisia succeeded and why it failed in
Egypt. We should also consider the fact that the strategic importance for
the US of these countries was profoundly different; there is no much im-
portance who leads Tunisia for the US, very important for them is who
leads Egypt.
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Conclusion

The short-lived US democracy-promotion agenda following 9/11 did not re-
sult in any meaningful democratization in the Arab world. As the United
States abandoned this agenda and did not incur any major risks as a result,
it seemed content with its policy of endorsing the Arab autocrats. That ex-
plains the fact that the United States was surprised by the outbreak of mass
uprisings in Tunisia and Egypt. The United States did not plan the Arab
Spring as claimed by some analysts, as the local autocrats were doing every-
thing possible to secure American and Israeli interests in the region.

Following the outbreak of the Arab Spring, the United States embarked upon
a process of political engineering under which it was able to reverse a revo-
lutionary trend which could have jeopardized American interests in the Arab
world.

The failure of the Arab Spring has led many to question whether Arab
democracy is even possible and, if possible, whether it is desirable. From all
the Arabian countries included in the Arab Spring, only Tunisia is considered
to be a success story. As we sow in the comparison between our two study
cases Egypt and Tunisia, we can notice that the Tunisia story is a positive
one, where a coalition government was formed, and the Islamist party
proved willing to live in a democratic system. In the other side, Muslims
Brotherhood lost the momentum. As for now, this party seems to be impos-
sible to return in the political scene without any other revolution which ba-
sically seems impossible for a long time. 
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"Tek Kuşak Tek Yol" Ve Orta Asya

Aizhan Aitbaeva

Özet: “Tek Kuşak, Tek Yol” ya da Yeni İpek Yolu, Çin'i dünyaya yeni bir karasal ve denizcilik
altyapısı ile bağlama fikrinin bir araya getirdiği ayrı projelerin bir dizisi değildir. Büyük bir
olasılıkla, bu, Çin'in “yumuşak gücünün” ve “barışçıl” ve “çok taraflı” yükselişinin yeni bir teza-
hürüdür.

Çin'in batıya yani Orta Asya'ya yürüyüşü stratejik bir gereklilik ve fırsattır. Girişim boyunca, Çin
elbette Orta Asya'daki en büyük yatırımcı olmaya devam edecek. Batı ülkelerinin ve Rusya'nın
bölgelere sunabileceğinden çok daha büyük, büyük sermayeyi harekete geçirebilecek tek ülke
bu. Bununla birlikte, bu birbirine bağlılığın başarısı görecelidir: gerçekte, yatırım yapılan paranın
bir kısmı yolsuzluk ve idari işlevsizlik nedeniyle kaybedilir ve projeler sürdürülebilir kalkınma
standartlarına uymak yerine esas olarak kârlılıkları ile değerlendirilir. Buna ek olarak, öyle
görünüyor ki, Çin projelerinin daha fazla iş yaratabilecekleri ve bilgi transferini sağlayacakları
bu önemli ekonomik etkiye ulaşamayacakları çok önemli. Ancak, sonuç ne olursa olsun, Çin'in
Orta Asya'ya artan katılımı, uzun vadeli bir olgudur ve Sovyet sonrası tarihin ve bölgenin
ekonomik kalkınmasında bir dönüm noktasıdır.

Anahtar Kelimeler: İpek Yolu, Çin, Orta Asya, Enerji İhtiyacı, Ekonomik Kalkınma, Stratejik Fırsat

“İpek Yolu” Tarihi ve “Tek Kuşak- Tek Yol” Projesi

Temeli Milattan önceki birinci yüzyılda atılan, doğu ile batının yaklaşık 17
asırdan fazla kullandığı ticaret yolu için Alman coğrafyacı Ferdinand von
Richthofen’in ilk olarak 1877’de “İpek Yolu” tabirini kullanmasıyla Asya ile
Avrupa’yı birbirine bağlayan kadim ticaret ve baharat yoluna insanlar bugün
İpek Yolu demektedirler. Tarih kayıtlarına baktığımızda birçok uygarlığın bu
yolun kontrolünü ele geçirmek için birbiriyle kıyasıya mücadele ettiğini
görüyoruz ve oldukça uzun bir süre söz konusu yolun kontrolü ve güvenliği
Türkler tarafından sağlanmıştır. (Tezcan, 2014, s.97).

Doğu’da bugünkü Çin’in başkenti Xi-an’dan başlayarak bugünkü Doğu ve
Batı Türkistan’dan geçip Afganistan, İran ve Anadolu’ya ve Anadolu’dan
Avrupa’ya bağlanan Dünyanın en uzun ve en eski ticaret yolu, 18.yüzyılın
ortalarına kadar doğu ve batı toplumlarının ekonomik ve kültür hayatını
zenginleştirmiştir. Uzakdoğu’nun ipek, dokuma ve kıymetli madenleri ile
Hindistan’ın Baharatları bu yol üzerinden batıya ulaştığı için yol üzerinde
kurulan medeniyetler karşılıklı yapılan ticaret sayesinde zenginliklerine
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zenginlik katmıştır (Çakan, 2017:35-52).

Çinliler eski Mısırlılara ve Romalılara ipek satarlarken ulaşımlarını kervan-
larla sağlamışlardı. İpek yolu güzergahları üzerine yapılan kervan saraylar
adeta doğu batı toplumunun birbiriyle tanışıp kaynaştığı ticaret ve kültür
merkezleri olmuştur. Ortaçağ’da Müslüman Türk devletlerinin güvenliği
sağlamasıyla Çin’in tarihi başkenti Xi-an’dan hareket eden kervanlar He-xi
koridorundan geçtikten sonra bugünkü Doğu Türkistan’ın Turfan şehri üz-
erinden geçip Kaşgar’a gelirlerdi. İpek yolu üzerindeki konumu ve öne-
minden dolayı “İpek Yolu’nun incisi” olarak adlandırılan Kaşgar İpek
Yolunun en büyük merkezi idi. Doğudan tek hat halinde gelen İpek Yolu
Kaşgar’dan sonra iki kola ayrılmakta idi. Biri Hindikuş dağlarını geçerek Af-
ganistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar denizine, diğeri Karakurum
dağlarından geçerek yine Horasan ve İran üzerinden Anadolu’ya, sonra
deniz yolu üzerinden Akdeniz ve Karadeniz limanlarından veya Trakya üz-
erinden karayoluyla Avrupa’ya giderlerdi (Barutca, 2006:65).

Tarihi İpek Yolu denizler ve okyanuslar üzerine kurulu olduğu coğrafi keşi-
fler yapılana kadar yani deniz yolunun açılmasına kadar kullanılan
dünyanın en büyük ticaret yolu olmuştu. Günümüzde ise tarihi İpek Yolu
ticaret yolu olmaktan çok turistik yol olmuş ve eski kervan saraylarının yeri
adeta üstü açık müzelere dönüşmüş vaziyette kalmıştı. Tarihi İpek Yolu’nun
dünya ticaretindeki etkisini yitirmesinden yaklaşık iki buçuk asır sonra küre-
selleşme ile birlikte gelişmekte olan ülkeler deniz yoluna alternatif olarak
karadan yeni ticaret yollarını açmak için çalışmaya başladılar ve tarihi İpek
Yolu’nun yeniden canlandırılması gündeme geldi. Bu konuda en etkili olan
ülkelerin başında hiç şüphesiz Çin gelmektedir.

İpek Yolunun Ticari Özelliği

Tarihte en eski gelişmiş uygarlıklar Mısır, Roma, Babil, Çin, Hindistan ve
Türk medeniyetleri olmuştur. Yüzyıllar boyunca bu medeniyetler birbiriyle
ilişki içinde olmuşlardır. İşte İpek yolu da  bu medeniyetler arasında tarih
boyunca bir ticaret güzergâhı olmasının yanında farklı kültürlerin, dinlerin,
dillerin, fikirlerin birikimlerini, bilgilerini ve uygulamalarının aktarıldığı,
tüccarların, gezginlerin ve âlimlerin, din adamlarının takip ettiği tarihi ker-
van yolu olarak görev yapmıştır. Bu nedenle tarihte çok önemli bir yeri
vardır. 
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İpek Yolu, yüzyıllar öncesinde Avrupa’nın, Doğunun kaliteli ipek ve ba-
haratını tanıyınca bu ürünlere büyük bir ilgi ve talep göstermesi üzerine
sadece ticaret amacı ile kullanılmaya başlamıştı. Doğudaki Çin, Hindistan
gibi ülkelerden temin edilen ipek, baharat, kâğıt, porselen, değerli taşlar ve
başka sağlanan ürünler, batıda Mısır ve Roma gibi ekonomisi zengin ülkelere
ulaştırılmaya başlamıştı. Bu yolda taşınan ürünler içinde en çok revaçta olan
ipek olduğu için ünlü yolun ismine “İpek Yolu” adı verilmiştir. (Durdular,
2016: 80).

İpek ve ipekten imal edilen kumaşlar ticaret ve hediye için çok değerli yerleri
bulunmaktadır Çinliler ipeğin imali ve işlenmesi konusunda çok başarılı ol-
muşlar, dost olarak görünmek için ipeği, ipekli kumaşları, ipek giysileri
karşılıksız olarak vermiş, zamanla etkilerine alarak hükmetmeye
başlamışlardır. Orhun Abidelerinde Göktürk Hakanı Bilge Kağan vasiyetinde
bu konuda şöyle demektedir:

“Ötüken Ormanında oturup Çin milleti ile anlaştım. Altını, gümüşü, ipeği,
ipekliyi sıkıntısız öyle veriyor. Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yu-
muşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece
yaklaştırmış… Çin milletinin tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp
Türk milleti mahvoldun” (Lihua, 2015: 66-70).

İpek ve ipek sanayi eski çağlardan beri birçok ülkelerin hayatında önemle
yer almıştır. İpek memleketi olan Çin bu sayede büyük bir ekonomik zengin-
liğe kavuşmuştur. Çin İmparatoru Vudi zamanında (M.Ö. 142-87) impara-
torluğun sınırları batıya doğru genişlemiş, Çin ile Batı arasındaki ticaret
yollarını açmıştır. Keşişler de ilk ipek kozalarını Mısır, Bizans ve Roma’ya
taşımış ve batı da bu şekilde tanımaya ve kıymetini anlamaya başlamışlardır
(Jonathan, 2016: 74).

Ticaret yolu olarak kullanılmaya devam eden bu yolun, daha sonra başka
önemi ve faydaları da ortaya çıkmaya başlamıştır. Doğu ve batıdaki ve ikisi
arasındaki devletlerin arasındaki ilişkilerin düzelmesinde, kültür alışveriş-
lerinde imkân sağlamış ve önemli rol oynamıştır. Bu yol ile Doğu zengin
kültür ve medeniyeti, batıdaki ülkelerde ve bu yol üzerindeki memleketlerde
tanınması, bilinmesi sağlanmış, kültür ve medeniyetlerinin, ekonomilerinin
ve siyasi, askeri, dini ve ilmi yapı ve anlayışlarının gelişmesinde önemli
büyük katkı oluşmuştur.  Bu yol ile milletlere ait örf ve adetler yanında ilim,
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sanat, mimari ve dini, felsefi anlayış ve düşüncelerde karşılıklı olarak ak-
tarılmıştır. Hindistan’dan ve Çin’den giden baharatlar batıda, özellikle
Avrupa mutfaklarına lezzet ve tat katmıştır. Yemen’den götürülen kahve batı
insanının keyif ve zevkini artırmıştır. Ayrıca, gıda maddelerinin karşılıklı gir-
işi ile tarım alanında da değişimler yaşanmıştır (Kar, 2016: 83).

Keza, İpek Yolu üzerinde taşınan en önemli şeylerden biri de dinin taşınması
olmuştur. Budizm, 4. ve 5. Yüzyıllarda Hindistan’dan kuzey güzergâh
yoluyla Çin ve Japonya’ya yayılmıştır. Hıristiyanlık dini de Orta ve Doğu
Asya da hâkim bir din olmamasına rağmen, bu yol vasıtasıyla Çin sınırlarına
kadar ulaşmıştır. İslamiyet’te, Arap Yarımadasından çıkarak hızla Hıristiyan
toprakları olan Suriye, Mısırdan ilerleyerek Kuzey Afrika’ya doğru yayıl-
maya başlamıştır (Lihua, 2015: 66-70).

Yine İpek yolu güzergâhı ile Orta ve Güney Asya topraklarına doğru
yayılmış, özellikle yolun geçtiği şehir merkezlerinde kabul görmüş, daha
sonra da kırsal kesimler Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Orta Asya’ da ki
Türkler, Çin, Bengal, Endonezya ve Hindistan’daki bazı ahaliler Müslüman
olmuşlardır. Pers kaynaklı Zerdüştlük ve Mâni dini de özellikle İpek Yolu
vasıtasıyla yayılmıştır. Bu nedenle, bu yol üzerinde bulunan ülkelerin tarihi
gelişimleri, ilerlemeleri ve dini yapılarındaki değişmeler, bir bakıma bu yola
borçludur.

İpek Yolu’nun Coğrafi  Önemi

İpek Yolu güzergâhı ve haritası çizildiğinde dünyanın en önemli ve çok
büyük bölgelerini, devletlerini, şehirlerini olumlu yönde etkilemektedir.
Asya’da Çin’in Şian şehrinden başlayarak, tüm Orta Asya topraklarında il-
erleyip Özbekistan’ın Kaşgar şehrinden geçerek ikiye ayrılan yoldan, bir-
incisi Afganistan ovalarından Hazar denizine, diğeri de Kara Kurum
Dağlarını aşarak İran üzerinden Orta Doğu ülkelerine ulaşıp Akdeniz’e ve
Afrika bölgelerine, bir taraftan da Anadolu’dan devam ederek deniz yolu
ile ve Trakya üzerinden kara yolu ile Avrupa’nın her tarafına ulaşmaktaydı.
Bir başka yolda Türkistan’ın güneyinden geçerek Hindistan’a varırdı.
Bazen de Tacikistan’ın güney kesiminde bulunan Pamir Ovasında Taş Kule
denilen yerde, batıdan ve doğudan gelen mallar takas edilir, değiştirilirdi
(Muratalieva, 2017: 112).
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İpek Yolu hakkında birçok seyyah, keşiş ve ilim adamları bilgiler ver-
mişlerdir. Marco Polo, İbn Battuta, Pegolotti, Cilavijo gibi ünlü gezginlerde
bu yol hakkında çok önemli bilgiler sunmuşlardır.

Anadolu, İpek Yolunun en önemli buluşma ve kavşak noktalarından biriydi.
Batıya Avrupa’ya giderken Anadolu’da birçok kola ayrılarak ağ gibi
Anadolu’yu sararak Karadeniz, Ege ve Akdeniz’deki limanlara ulaşırdı. İran
üzerinden gelen yolun Anadolu’daki güzergâhları şöyle idi: 

1-Tebriz-Bargari-Erciş-Maalzgirt-Hınıs-Erzurum-Tercan-Erzincan-Sivas-
Şarkışla-Kayseri-Aksaray-Konya-Adana-Ayas. 

2-Tebriz-Erzurum-Sivas-Kayseri-Aksaray-Konya Antalya-Alanya. 

3-Tebriz-Erzurum-Bayburt-Gümüşhane-Trabzon. 

4-Tebriz-Erzincan-Sivas-Tokat-Amasya Samsun-Sinop. 

5- Tebriz-Sivas-Yozgat- Ankara-İstanbul. 

6- Konya-Isparta-Denizli-İzmir. Karadeniz, Ege ve Akdeniz limanlarına ak-
tarılan bu mallar, Venedikliler ve Cenevizliler tarafından gemileri ile Güney
Avrupa ve Kuzey Afrika limanlarına ulaştırıyorlardı. İstanbul’a varan mallar
ise, Trakya üzeri kara yolu ile Avrupa içlerine kadar varıyordu.

Binlerce kilometrelik yolda ulaşım, o zamanlar sabır ve cesaretle ve develi
kervanlarla yapılıyordu. Bu ıssız yolların geçtiği Türk illerindeki topraklar
üzerinde, 30- 40 kilometre aralıklarla, mimari açıdan ve sanat değeri
bakımından görkemli ve özenli hayvan, bitki işleme ve süslemeleri olan
kesme taşlardan yapılmış hanlar, kervansaraylar inşa edilmiştir. Bunlar ticari
konaklama merkezleri olup, bugünkü otellerin görevlerini yerine getirmek-
tedir. Bu kervansaraylar arasında seyahat ve ticaret, ülkelerin askeri merke-
zleri tarafından emniyet altına alınmış, buraya gelenlerin mallarını rahatlıkla
pazarladıkları ortam oluşturulmuştur. Yüklü kervanlarla gelip kalanların
kendileri ve hayvanları için hekim, baytar ve nalbant bulundurulmuş, ayrıca
yatma için odalar, tedavi için revir, kütüphane, ibadet yerleri, yıkanmak için
hamam, su ihtiyacı için çeşmeler yapılmıştır (Yakov, Kapustina, 2017: 92). 

İktisadi ve ticari hayata önem veren Selçuklu Sultanlarından Alâeddin
Keykubat, İpek Yolu üzerindeki kara ve deniz yollarına da önem verdi ve
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kervan yollarının emniyete alınması, tüccarların mallarının korunması için,
ticaret yolu üzerine en çok kervansarayları o yaptırdı. 

Selçuklular zamanında bu yol, tüccarları, seyyahları, zanaatkârları, hacıları,
askerleri, elçileri emniyet içinde rahatça taşımıştır. Selçuklu Sultanları, mil-
letler arası ticaret yollarının önemini kavradıkları için, fetih ve sefer poli-
tikalarını buna göre tanzim ediyorlardı. Kervansaraylar kadın-erkek, köle,
Müslüman, Gayrimüslim, herkese açık bir yer olup, gelen bu insanlara her
türlü hizmet veriliyordu. Vakıf hizmeti sunulur, herkes ücretsiz kalır, hastalar
tedavi edilirdi. Bu kervansaraylar farklı insanların bir araya geldiği, fayda-
landığı bir yerdi (Karagöl, 2017:1-7).

Türkiye’de İpek yolu güzergahında bulunan han ve kervansaraylardan
bazıları şunlardır. Erzurum da Hacılar, Kanberoğlu, Rüstem Paşa Hanı, Erz-
incan da Sarı Han, Tercan da Mama Hatun Han, Sivas-Kayseri arasında Sul-
tan Hanı, Sivas-Amasya arasında Çiftlik Han, Sivas-Malatya arsında Taş
Han, Kayseri-Malatya arası Karatay Han, Malatya Hekim Han, Kayseri-Ak-
saray arası Öresun Han, Amasya-Tokat arası Ezinepazarı Han, Sinop Du-
rağan Han, Konya-Antalya arası Kargı Han, Konya-Akşehir arası Horozlu
Han, Antalya-Isparta arasında Evdir Han, Antalya-Alanya arasında Şerefza
Han, Afyon-Akşehir arasında Çay Han ve Denizli’de Akhan bulunmaktadır.
Dokuzu Selçuklu Sultanları tarafından yapıldığı için Sultan Hanı adı ver-
ilmiştir (Keyvan, 2017: 10).

Ayrıca kervan yollarının üzerinde bulunan göl, ırmak, dere vadi gibi engel-
leri geçmek için de köprüler yapılmıştır. Bu köprüler sayesinde ticaret canlı,
güvenli, ulaşımda kolaylık ve sürat sağlanıyordu. Anadolu da ki İpek Yolu
üzerinde bulunan tarihi köprülerden bazıları ise, Erzurum da Çobandere,
Sivas’ta Eğri, Tokat’ta Hıdırlık, Kayseri’de Tekgöz, Kırşehir’de Kesik Köprü,
Diyarbakır-Batman arasında Maladabi Köprüsü, Dicle Nehri üzerinde
Hasankeyf Köprüsü bulunmaktadır (Yiyenoğlu, 2017: 73).

Önceleri “Ulu Yol” olarak adlandırılan İpek Yolu başka yollara kayınca, bu
yollar üzerindeki Kervansaraylar, hanlar ve köprüler kendi kaderine terk
edildi. Issız dağ başlarında kalıntıları ile vakur bir şekilde yıkık, viran halde
canlanmasını ve onarılmasını beklemektedir. Selçuklular, İpek Yolu üz-
erindeki bu şehirlerin bulunduğu ticaret merkezleri ve kervansaraylar, han-
lar ve köprüler sayesinde büyük gelir sağlamışlardır. Anadolu da Selçuklular

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

143



ve beylikler döneminden günümüze kadar 270 civarında kervansaraylar
kalmıştır. 1980 yılında “İpek Yolu Projesi” ile bu yolun canlandırılması iste-
nilmiş, şehir merkezlerine yakın olanlar ile şehir merkezlerindekiler
onarılmış ve bazı faaliyetlerde kullanılmaya başlanmıştır (Laruelle, 2017: 54).

“Tek Kuşak- Tek yol” Projesinin Ortaya Çıkışı

Yeni İpek Yolu’nun Çin’in hayal ettiği biçimde gerçekleşmesi hem Çin hem
de bölge ülkeleri açısından oldukça önemli. Dünya endüstriyel üretiminin
yaklaşık yüzde kırkını yaratan, dünya nüfusunun yüzde yirmisini barındıran
Çin’in devasa bir dış ticaret fazlası var. İhracata dayalı bir ekonomisi olan
Çin kapasite fazlası veriyor her yıl. Üretimini etkili ve verimli bir şekilde dış
pazarlara ulaştırması çok önemli. Her geçen gün endüstriyel üretimini
artıran ve 1980’lerden bu yana, son birkaç yıl hariç, yaklaşık yüzde on
büyüyen Çin’in enerji ve kaynak ihtiyacı da artıyor (Çakan, 2017:35-52).

Kaynak ve enerji ihtiyacının tamamını yurt içinden sağlaması mümkün ol-
mayan Çin’in Rusya ve Orta Asya’daki hammadde ve enerji kaynaklarına
gereksinimi var. Bu kaynaklara uygun fiyattan, zamanında ve sürekli olarak
ulaşabilmesi için bu proje Çin açısından çok önemli. Gerçekleşmesi halinde
ciddi Jeo-ekonomik ve jeopolitik değişikliklere sebep olacak bu proje, geçen
sayımızda bahsettiğimiz gücün doğuya kaymasında baş aktör olma potan-
siyeline sahip (Mahmut, 2018: 3).

Çok önemli ekonomik ve politik değişikliklere sahne olması beklenen yeni
İpek Yolu projesi, getireceği varsayılan ekonomik zenginliklerin yanı sıra be-
raberinde bir dizi önemli soruyu da getiriyor. Kimi uzmanlara göre bu proje,
İkinci Dünya Savaşı sonrası, Avrupa’yı Sovyetlere kaptırmak istemeyen AB-
D’nin Marshall planına çok benziyor. ABD Marshall planı sayesinde
Avrupa’nın kalkınmasını sağlamakla birlikte, Avrupa’yı hem ekonomik hem
de politik nüfuzuna almıştı. Çin’in de benzer bir şekilde, hammadde kay-
naklarına ihtiyaç duyduğu Asya’yı kendi ekonomik ve politik nüfuz alanına
alarak ABD ve Japonya’nın  Pasifik’te yarattığı jeopolitik baskıyı azaltmak
ve Batı dünyasına karşı stratejik bir koz elde etme çabaları nedeniyle bu pro-
jeyi yürürlüğe koyduğu dillendiriliyor (Akkaya, 2014, s.7).

“Zenginleşelim” derken Çin gibi bir devin ekonomik ve politik etkisinde
sıkışma tehlikesi de mevcut. Elbette Çin bu tür eleştirilerin gerçek dışı
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olduğunu ve Çin’in böyle bir niyetinin olmadığını söylüyor. Projenin tama-
men bölge ülkelerinin karşılıklı çıkarlarına uygun olduğu ve bir kazan-kazan
projesi olduğu Çin tarafından sürekli yineleniyor. Tabii ki Çin’in, “Biz bu
projeyi diğer ülkeleri sömürmek için yapıyoruz” demesi beklenemez. Ancak
Çin gibi devamlı üretim fazlası veren bir ülkeyle ticaret yapan ülkelerin Çin’e
ne satabilecekleri ve ticaretteki denge çok önemli. Çin genelde dış ticaret fa-
zlası veren bir ülke, ticarette karşılıklı dengeyi tutturmak çok zor. 

İpek Yolu Ekonomik Kuşağı Kavramı

Mart 2015'te Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi adına, Kalkınma ve Re-
formlar Devlet Komitesi, Dışişleri Bakanlığı ve Çin Ticaret Bakanlığı, “21.
Yüzyılın İpek Yolu ve Deniz İpek Yolu'nun Ekonomik Oluşumunun ortak
oluşturulması için mükemmel beklentiler ve pratik eylemler” belgesini
yayınladı. Belge, "Bir Kuşak-Tek Yön" kavramının uygulanmasına katkıda
bulunmayı amaçlamaktadır (Yiğenoğlu, 2018: 10-28).

Belge, “Tek Kuşak-Tek Yön” projesinin tüm ülkelere, uluslararası ve bölgesel
kuruluşlara açık olduğunu ve ÇHC'nin ilgili ülkelerle ekonomik işbirliği için
temel oluşturduğunu belirtiyor (Deniz, 2016: 123).

İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın ana güzergahlarının şu şekilde olacağı
varsayılmaktadır:

• Çin'den Orta Asya'ya, Rusya'dan Avrupa'ya (Baltık Denizi'ne);

• Çin'den Orta Asya ve Batı Asya üzerinden Basra Körfezi ve Akd-
eniz'e;

• Çin'den Güneydoğu Asya'ya, Güney Asya'ya, Hint Okyanusu'na.

XXI. Yüzyılın Deniz İpek Yolu'nun ana yönleri:

- Çin limanları üzerinden Güney Çin Denizi'nden Hint Okyanusu'na ve daha
sonra Avrupa'ya;

- Güney Çin Denizi'ndeki Çin limanlarından Güney Pasifik'e.

Bu alanlarda, uluslararası ekonomik işbirliği koridorlarının oluşturulması
planlanmaktadır: "Çin-Moğolistan- Rusya", "Çin - Orta Asya - Batı Asya",
"Çin - Çinhindi", "Çin - Pakistan" ve "Bangladeş - Hindistan - Myanmar -
Çin".
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Belge, altyapı inşaatı, endüstriyel tesislere yatırım, doğal kaynakların geliştir-
ilmesi, ticaret, ekonomik ve finansal iş birliği, insani yardımlar, çevre koruma
ve denizde etkileşim alanlarında görevlerin ana hatlarını çizmektedir.

Şangay İşbirliği Teşkilatı (SCO), Çin-ASEAN (“10 + 1” formatı), Asya-Pasifik
Ekonomik İşbirliği (APEC), Asya-Avrupa Forumu gibi çok taraflı mekaniz-
maların etkileşimi. ASEM), Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD), Asya Etkileşim
ve Güven Oluşturma Önlemleri Konferansı (CICA), Çin-Arap İşbirliği Fo-
rumu, Diyalog Çin - Çin Körfezi İşbirliği Konseyi (Çin-GCC), Ekonomik
İşbirliği Büyük Mekong Alt Bölgesi (GMS), Orta Asya Bölgesel Ekonomik
İşbirliği (CAREC). (Yakov, 2017: 89)

İpek Yolu Ekonomik Kuşağı kavramı önümüzdeki birkaç on yıl için tasar-
landı, şu anda uygulanması henüz sistematik hale gelmedi ve bugün Çin'i
yeni bir küresel role doğru hareket ettiren vektörlerden birini temsil ediyor
(Yakov, Kapustina, 2017: 92).  

“One Belt, One Road” konseptini finanse etmek için 2014 yılında Çin'de iki
yeni finans kurumu kuruldu: Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve İpek
Yolu Fonu.

Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın amacı, bankanın kurucularının büyük
altyapı projelerini finanse etmek ve ekonomik gelişimlerini teşvik etmektir.
Bugün, bankanın kurucuları arasında 57 ülke bulunmaktadır (Asya bölgesin-
den 37 ve bölgenin dışındaki 20 ülke). 29 Haziran 2015 bankanın oluşturul-
ması konusunda bir anlaşma imzalandı. 16 Ocak 2016 ABII 100 milyar
dolarlık bir sermayeyle çalışmalarına başladı. Yatırım açısından ilk beş ku-
rucu, Çin, Hindistan, Rusya, Almanya ve Kore Cumhuriyeti idi (Özdaşli,
2015: 23).

İpek Yolu Fonu Aralık 2014'te Pekin'de kaydedildi. FSP'nin toplam ser-
mayesinin 40 milyar dolar olması bekleniyor, ancak oluşumu birkaç aşamada
gerçekleşecek. Fon, başlangıç sermayesi 10 milyar dolar ile başlatıldı.

Fonun temel amacı, yeni İpek Yolu'nun geçtiği ülkelerde yatırım fırsatları
aramak ve projeler için hizmet sağlamaktır. Fonun temel olarak altyapıya ve
ayrıca sanayi ve finansal işbirliğinin geliştirilmesine yatırım yapacağına
inanılmaktadır. Fonun tamamı Çin'e aittir ve başlıca finansman kaynakları
Çin'in yabancı para birimi olan Devlet İdaresi %65, Çin Yatırım Şirketi %15,
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Çin İhracat-İthalat Bankası %15 ve Çin Kalkınma Bankası %5’tir. Gelecekte,
Fon uzun vadeli yatırımlar yapmaya hazır diğer ülkelerden kurumsal
yatırımcıları çekecek.

Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) ve Çin'in “İpek Yolu'nun Ekonomik
Kuşağı” (SREB) girişimi ile ilgili anlaşma, Xi Jinping'in Rusya'ya yaptığı zi-
yaret sırasında, Mayıs 2015'te Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti
başkanları tarafından imzalandı. Girişimi desteklemeye ve ona katılmaya
hazır olma, 100'den fazla ülke ve uluslararası kuruluş tarafından dile getir-
ildi. Çin, 40'tan fazla ülke ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği anlaşmaları
imzaladı (Lobanova, 2017: 39).

Bunlardan en önemlisi, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin
Avrasya Ekonomik Birliği ve İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’nın inşasıyla
bağlantılı olarak ortaklaşa yaptığı Ortak Beyannamesi oldu.

İki ülke arasındaki işbirliği çerçevesinde, EAEU-SECP Ara yüz Komisyonu
kuruldu ve faaliyete geçti. 2016 yılında, “Tek kuşak - tek yönlü” inisiyatif
çerçevesinde çok taraflı ekonomik koridorların geliştirilmesinde gerçek bir
atılım, Çin, Moğolistan ve Rusya'nın ekonomik bir koridorun inşası için plan-
larının resmi imzasıydı. Ayrıca, Avrasya Ekonomik Birliği ile sinerjik bir gir-
işimde de sürekli ilerleme kaydedilmiştir.

XXI Yüzyılın Deniz İpek Yolu Kavramı

“Deniz İpek Yolu” kavramı, başlangıçta denizcilik ortaklıklarını
güçlendirmek ve ASEAN ülkeleriyle siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknik
işbirliğini geliştirmek ve Güney Çin Denizi'ndeki çatışmanın tırmanmasıyla
ilgili güvenlik gerilimlerini azaltmak için bir araç olarak önerildi. 2010'ların
başında. Ardından, Deniz İpek Yolu, Fujian Eyaleti'nden başlayarak Guang-
dong, Guangxi ve Hainan Adası'ndan geçerek, Malacca, Malezya ve En-
donezya Boğazı'ndan geçerek Güney Asya'ya doğru yönelip Hindistan ve
Sri Lanka'ya doğru ilerleyen bir yol olarak tasarlandı. Afrika (Kenya), kuz-
eye, Kızıl ve Akdeniz'den dönerek, Avrupa'da sona erecek ve Venedik'teki
“İpek Yolu'nun Ekonomik Kuşağı” ile buluşacak (Jonathan, 2016: 123).

Bu stratejinin önemli bir bileşeni, deniz yoluyla ekonomik işbirliğini ve
ticareti güçlendirmek için deniz limanı ve kıyı altyapısının geliştirilmesidir.
Aynı zamanda, barışçıl bir gelişmekte olan devletin imajının yaratılması ve
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sürdürülmesi, Çin için güçlenmenin bölgesel çatışmaları provoke etmesine
değil, tersine, tüm bölgenin yakınlaşan ekonomik kalkınmasına katkıda bu-
lunmaya devam etmemesidir. Bu bağlamda ÇHC önderliği, tüm katılımcılar
için ortak kalkınma ve kazan-kazan durumu kavramına, “ortak kaderin”
uygulanmasına dayanmaktadır, çünkü bu girişim, altyapı geliştirme, ino-
vasyon, bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi için ivme kazandırabilmekte-
dir. Üretim faktörlerinin daha da dağıtılması, uzak alanların gelişimini
hızlandırmak, teknolojik zincirlerin geliştirilmesi yoluyla maliyetleri
düşürmek ve insani işbirliği ve uluslararası değişimleri güçlendirmek, diğer
bir deyişle bağlantıyı ve karşılıklı işbirliğini güçlendirmek Tüm Asya'nın
gelişiminin bir bütün olarak kabul edilebilirliği, dolayısıyla refahına güçlü
bir ivme kazandırıyor (Frolova, 2016:47-67).

Şubat 2015'te Çin'in Başkan Yardımcısı Zhang Gaoli, “tek kemer, tek yönlü”
girişimleri teşvik etmek için daha fazla çalışma alanı belirlemek üzere, mev-
cut ekonomik ve ticari sanayi parklarını ve önemli liman koridorlarını ver-
imli ulaşım koridorları oluşturmak için bir platform olarak çağırdı. Uygun
altyapının inşasına ek olarak, finans, bilgi ve iletişim, elektrik, turizm, per-
sonel, bilimsel ve teknik işbirliği, insani borsalar gibi alanlarda da işbirliğinin
geliştirilmesi gerektiğini vurguladı (Deniz, 2016: 123).

Karada, inisiyatif, yeni bir Avrasya toprak geçişinin ortaklaşa inşasına ve
Kemer-Yol üzerindeki ana şehirlere dayalı uluslararası ulaşım rotalarını kul-
lanarak Çin-Moğolistan-Rusya, Çin-Orta Asya-Batı Asya ve Çin-Hindiçin
ekonomik koridorlarının geliştirilmesine odaklanıyor.

Denizde, inisiyatif, One Belt ve One Road projesi boyunca büyük limanları
birbirine bağlayan kesintisiz, güvenli ve verimli ulaşım yollarının ortaklaşa
inşasına odaklanıyor. Bu Çin-Pakistan ekonomik  ve Bangladeş - Çin -
Hindistan – Myanmar ekonomik koridorları oluşuyor (Eren, 2017: 95).

Çin’in Yeni İpek Yolu Girişimi

Çin, 1978’de Deng Xiao-ping’in yola koyduğu “Reform ve Dışa acılım” poli-
tikalarıyla ekonomik bir kalkınma sürecine girdi (Ronald Coase, Ning-wang,
2015, s.80-85). Çin dış dünyaya açılarak teknoloji ve sermayenin yanı sıra
piyasa ekonomisi fikrini ve pratiğini benimsedi ve uygulamaya koydu.
Deng’in ekonomide uyguladığı liberal politikalar neticesinde Çin 1980’li yıl-
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larda ekonomide yükselmeye başladı. Çin Halk Kongresi dışa yönelik olarak
neo-liberal döneme geçiş sürecinde izlenecek barışçıl politikalar belirledi.
1990’lı yıllar da bu politikaların sonuçlarını almaya başladı. 2000’li yıllar
Çin’in dünya üretim merkezi haline geldiği yıllardır. Özellikle 2008’deki
küresel ekonomik krize kadar Çin çift haneli büyüme rakamlarını sürdürdü.
2008 sonrası eski hızına dönse de 2011 yılından itibaren ciddi iniş çıkışlar
yaşanmaya başladı (Kar, 2016:3-8).

Çin artık yeni bir kalkınma modeli uygulamaya karar verdi. “Bir Kuşak Bir
Yol” olarak da bilinen Yeni İpek Yolu Projesi tam da Çin’in büyüme hızının
yavaşladığı ve iç tüketimin canlandırılması gibi tartışmaların ortaya çıktığı
bir dönemde Çin devlet başkanı Xi Jin-ping tarafından dünyaya duyuruldu
(A.e).

Yeni İpek Yolu Projesi’ni Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ilk kez 7 Eylül 2013
tarihinde Kazakistan Nazarbayev Üniversitesinde yaptığı bir konuşmada:
“Avrasya bölgesindeki bütün ülkeler arasındaki ekonomik bağlantıları daha
da yoğunlaştırmak, karşılıklı işbirliğini daha da derinleştirmek ve gelişme
için daha geniş bir ufuk açmak, yaratıcı bir ruhla ülkelerarası işbirliği mod-
elini geliştirerek İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’nın ortaklaşa oluşturulabile-
ceğini” ortaya koydu. Daha sonra yine Çin devlet başkanı Xi Jin-ping, 3 Ekim
2013’te Endonezya Parlamentosu’ndaki konuşmasında “Güneydoğu Asya
Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile denizcilik alanında işbirliğini güçlendirerek, Çin
hükümeti tarafından kurulan Cin-ASEAN ülkeleri Deniz İşbirliği Fonundan
yararlanmak suretiyle iyi bir deniz ortaklığı geliştirip birlikte 21.yuzyıl Deniz
İpek Yolunu Kurmayı” gündeme getirir. Böylece bugün asrın projesi olarak
tanımlanan “Yeni İpek Yolu Projesi” ortaya çıkmış oldu ( Laruelle, 2018: 92).

“Bir Kuşak ve Bir Yol” tabiri yukarıda belirtildiği gibi Çin Cumhurbaşkanı
Xi Jin-ping’in ortaya koymuş olduğu “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı” ve
“21.yuzyıl Deniz İpek Yolu” projelerinin kısaltmasından oluşuyor. Söz
konusu Projeyle Avrupa ve Asya’daki 65 ülkenin birbirine bağlanması hede-
fleniyor. Projeye dahil edilmek istenen ülkeler dünya nüfusunun yaklaşık
63%’ini oluşturuyor. Bu projeyle karadan ve denizden Doğu Asya, Orta Asya,
Afrika, Batı Asya ve Avrupa’nın alt yapı çalışmalarına öncelik verilmek koşu-
luyla, çok boyutlu, çok sıralı ve karma bağlana bilirliğinin arttırılması
amaçlanmaktadır (Ergunsu, 2017, s.99).
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Bazı uzmanlar güzergahta bulunan ülkelerin küresel ekonomiyle entegrasy-
onunun sağlanacağını ve ülkelerdeki iç refahın artacağını savunmakla bir-
likte güzergah üzerindeki ülkelere sermaye akışının sağlanacağını ve bu
ülkelerde istihdamın artırılmasında önemli rol oynayacağını ileri sürerken
yine bazı uzmanlar Çin’in bu projeyle bir bakıma Rusya’nın da desteği ile
Soğuk Savaş sonrası ABD’nin liderliğine dayalı tek kutuplu dünya düzenine
karşı çok kutuplu/çok merkezli bir dünya düzenini oluşturmayı hede-
flediğini de hatırlatmaktadır (Gonca, Kodaman, 2016: 121-1261).

Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Girişimini başlatmasının birkaç nedeni olup bunların
başında Çin’in ekonomisinin yavaşlaması, üretim fazlası sorununu çözmek
için Çin mallarının dünya pazarlarına ulaştırılması, gün geçtikçe artan enerji
ihtiyacını güvenli yollardan sağlamak, Amerika Birleşik Devletlerinin yeni
stratejisini Asya Pasifik bölgesine kaydırmasıyla Çin’in Doğu ve Güneydoğu
Çin denizlerinde kuşatılması, Amerika’nın Çin’i kontrol etme amacıyla oluş-
turduğu Trans Pasifik Ortaklığı (TPP) ve Transatlantik Ticaret ve Yatırım Or-
taklığı (TTIP) gibi ticaret bölgelerinin Çin ekonomisini olumsuz etkilemesi
gelmektedir (Akkaya, 2014, s.7).

Yeni İpek Yolu Projesi Kapsamında Çin’in Orta Asya’daki
Jeo-Ekonomik Çıkarları

Orta Asya tıpkı geçmişte olduğu gibi günümüzde de birçok gücün etkin ol-
maya çalıştığı bir coğrafyadır. Ancak bugün Orta Asya’da ekonomik alt
yapısı olan iki girişimden söz etmek mümkündür. Bunlardan biri Çin merke-
zli Yeni İpek Yolu Girişimi, diğeri ise Rus girişimi olan Avrasya Ekonomik
Birliği’dir.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Ekim 2013’teki Kazakistan ziyareti sırasında
bahsettiği, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı (Silk Road Economic Belt) ve 21’inci
Yüzyıl Deniz İpek Yolu (the 21st Century Maritime Silk Road) ile yani Tek
Kuşak, Tek Yol (One Belt, One Road) projesiyle Çin; Orta Asya, Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika’yı Doğu ve Güneydoğu Asya'yı birbirine bağlayan ticaret
koridorları yaratacaktır. Çin'in vizyonu demiryolu, karayolu, hava, deniz ve
boru hattı geçişlerini içermektedir. Bu projenin finansmanı için Asya Altyapı
Yatırım Bankası (Asia Infrastructure Investment Bank) ve Şanghay merkezli
BRICS Yeni Kalkınma Bankası (New Development Bank)’nı kurmuş ve Yeni
İpek Yolu Fonu oluşturarak projeye (Barutca, 2006:65).
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40  milyar  dolar  kaynak  ayırmıştır. Bu  kaynaklara  ek  olarak  Ocak 2015
yılında Enerji Kalkınma Fonu oluşturulmuştur ve bu fon sayesinde 20  milyar
dolar yatırım çekilmesi öngörülmüştür. Xi Jinping, Yeni İpek Yolu Ekonomik
Kuşağı ile ilgili olarak, bu projenin “kazan-kazan önerisi” olduğunu be-
lirterek bu projeyi “3 milyar insanı kapsayacak, muazzam maden ve enerji
kaynaklarına sahip, Avrupa ve Ortadoğu’ya ulaşımı sağlayacak bir serbest
ticaret bölgesi” olarak görmektedir (Muratalieva, 2017: 145).

Bölgede Çin’in etkinliğini artırmasından çekinen Rusya da 2015’te Avrasya
Ekonomik Birliği (Eurasian Economic Union)’ni kurdu. Rusya'nın vizyonu,
yeni çok kutuplu dünya düzeninin bir ayağı olarak bir Rus-merkezli Avrasya
kurulması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çin’in Yeni İpek Yolu Girişimi’nin
çıkış noktası aslında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vizyonu yine aynı
adla adlandırılan ancak bugün Çin’in bugün üstlenmiş olduğu Yeni İpek
Yolu Girişimi (New Silk Road Initiative) projesine dayanıyordu (Sabancı,
2015: 1-19).

ABD’nin Orta Asya’daki askeri üslerini kaybetmesi projenin rafa kalmasına
en büyük etkenlerdendir. İlk olarak Temmuz 2011’de ABD Dış İşleri Bakanı
Hillary Clinton tarafından açıklanan Yeni İpek Yolu Girişimi, Orta ve Güney
Asya arasında bir ticaret merkezi haline savaş sonrası Afganistan’ı refaha
kavuşturmak için tasarlanmış ancak proje Çin tarafından kapılmıştır (Yakov,
2017: 89).

Tüm bu aktivitelere bakıldığında bölgede Çin, Rusya ve ABD arasında bir
rekabetin söz konusu olduğu söylenebilir. ABD’nin Afganistan’dan yavaş
yavaş çıkması, Özbekistan ve Kırgızistan’daki askeri üslerini kaybetmesi ne-
deniyle olsa gerek, bu ülkenin Orta Asya’daki bugünkü aktifliği bir nebze
olsun azalmış görünmektedir. Rusya’nın ise Ukrayna ile savaş halinde olması
ve Kırım’ı ilhak etmesi sebebiyle Batı’nın ambargosuna uğraması, bir de
bunun üzerine petrol fiyatlarının dibe vurmasıyla ekonomisi ciddi yara
almıştır. Ticarette iki büyük ortağı olan Ukrayna ve Türkiye’yi kaybetmesi
Rusya’nın ekonomisini daha da zorlar hale getirmiştir. Bu yüzden Rusya’nın
her ne kadar Avrasya Ekonomik Birliği’ni kurmuş olsa da bölgede Çin ile
rekabette zorlandığı görülmektedir (Lobanova, 2017: 39).

Çin bölgesel geçiş koridorlarını geliştirmek için milyarlarca dolar bağışladı
ve İpek Yolu Ekonomik Kuşağı boyunca ülkeler için ek destek paketleri sun-
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maktadır. Rusya için, Orta Asya politik arka bahçeydi. Ancak Moskova yavaş
yavaş bölgede Pekin'in ekonomik gücünü kabul etmektedir. 

Kazakistan, Kırgızistan ve gelecekte Tacikistan ile birlikte Avrasya Ekonomik
Birliği Kremlin’in etkinliğini artırmak adına girişimidir. Gümrük ve ticaretin
kolaylaştırılması yoluyla bölgeye olumlu bir etki sağlayabilir. Ancak Çin’in
Yeni İpek Yolu Girişimi Orta Asya’daki enerji kaynakları ve ticaret malları
için Doğu ve Batı arasında jeo-ekonomik öneme sahip transit kanal olması
adına daha etkilidir. Çin özellikle, SSCB’nin dağılması sonrasında, Orta
Asya’ya yönelik politikalar üretmeye başlamış ve aynı zamanda da bölgede
Rusya’nın tepkisini çekmemek adına bu ülke ile ilişkilerini güçlendirmeye
çalışmıştır. 

Çin'in batıya yani Orta Asya'ya yürüyüşü stratejik bir gerekliliktir. Çünkü
Çin’in Orta Asya'ya yürüyüşü başarılı olursa doğudaki yani Güney Çin
Denizindeki Amerikan tehlikesine karşı bir koz kazanmasını ve yeni  dengeyi
sağlayacaktır. Böylece iki güç arasındaki işbirliği sağlanabilir ve askeri
çatışma olasılığı ortadan kalkabilir. Bunun dışında batıya yürüyüş Doğu
Türkistan'da ve Tibet'te uyum ve istikrarı sağlamak için gereklidir ( Laruelle,
2018: 92).

Petrol ve diğer mallarının teminini sağlamak adına Çin'in batı sınırları açık
kalacaktır. Sonuç olarak Çin’in Batı Asya ülkelerine ekonomik yardımın
sağlanması dahil olmak üzere ekonomik işbirliğini genişletebilir. Tüm bu fır-
satları elde edeceği Yeni İpek Yolu Girişimi ile Çin; Orta Asya'da ABD'nin ve
Rusya'nın etkisini azaltacak, bölgede etkisini artıracak stratejik fırsatlar
sağlamıştır. Tıpkı Kırım ilhakından sonra ortaya çıkan kriz gibi, Rusya ve
Avrupa arasında yaşanan krizler nedeniyle Çin’in Avrupa’ya ulaşımı sekteye
uğramaktadır. Yeni İpek Yolu Girişi ile Çin bu riski önleyebilir ve Avrupa ile
ticareti kesintisiz olarak canlı tutabilir (Keyvan, 2017:19).

Yeni İpek Yolu Projesinin Orta Asya’daki Yansıması

2000 yılında, Orta Asya ülkeleri ile Çin'in arasındaki ticaret hacmi 1 milyar
dolar idi, 2011 yılında Rusya ve Orta Asya'nın toplam ticaret hacmi 27,3 mil-
yar dolara ulaşırken, 2013 yılında Kazakistan'da Çin Devlet Başkanı Xi Jin-
ping İpek Yolu Ekonomik Kuşağı girişimi açıkladı ve ticaret 50 milyar dolara
fırlamıştır ve Pekin, tek başına, Orta Asya'daki tüm eski Sovyet devletlerinin
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ana ticaret ortağı olmuş durumdadır (Eren, 2017: 95).

Sovyet sonrası dönemde Çin’in, Orta Asya’da daha çok ekonomik ve siyasi
aktifliği görülmektedir. 23 Ancak, Çin'in ham madde ve doğal kaynaklara
olan yoğun ihtiyacı Orta Asya’da hem hayranlık hem de korkuyu körük-
lediği görülmektedir. Çin; Kazakistan’dan petrol, doğalgaz, uranyum, Türk-
menistan’dan ve Özbekistan'dan doğal gaz ithalatı yapmaktadır.
Kırgızistan’da altın madenlerini işletmektedir. Pekin Orta Asya'da altyapı
projelerinin çoğunu finanse etmiştir; yollar, demiryolları, boru hatları, vb.
Bu durum Orta Asyalıların Çin’e daha şüphecilikle yaklaşmasına neden ol-
muştur. Örneğin; Kırgızistan'da altın madenlerini işleten Çinli şirketlere karşı
yerel direniş çıkmıştır (Durdular, 2016:77-97).

Kırgızistan’da yapılan yol inşaatlarında genellikle Çin’den getirilen Çinli
işçiler çalıştırılmaktadır. Az sayıdaki Kırgız işçilere de Çinli işçilere yapılan
ödemeden daha az bir ödeme yapılmaktadır. Kırgız pazarlarına da Çinli tüc-
carlar girmiştir ve Çin’den getirdikleri ucuz mallar Kırgız mallarının yerini
almaktadır. Kırgız tüccarların pazardan atıldığı birkaç kez hükümet tarafın-
dan rapor edilmiştir. Kazakistan’ın hemen her bölgesinde ise Çin ulusal
petrol şirketi CNPC (China National Petroleum Corporation) işaretlerini
görebilirsiniz.

992-1995  yılları arasında Kazakistan’ın Çin Büyükelçisi olan Murat Auezov’a
göre 19’uncu, 20’nci ve 21’inci yüzyılların Çin’i üç farklı ülkedir ancak bun-
ları birleştiren şey topraklarını genişletme arzusudur. Ayrıca stratejik ortak-
lıkta sorun oluşturabilecek konuların başında Çinli göçü gelmektedir. Tüm
bu sebeplerden dolayı Orta Asya’da Çin’e karşı hayranlık ve korku ile ilgili
karışık duygular olduğu söylenebilir (Çakan, 2017:35-52).

Pekin’in çevresel bölge politikası, Çin’in uzun vadeli stratejik çıkarlarını
hedeflemiştir:

• Bunlar; ilk olarak ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü koru-
mak, çevre bölgenin barış ve istikrarını sağlamak, çevre bölgede diyalog ve
işbirliğini geliştirmektir. Genel olarak bu politika, Çin’in ekonomik kalkın-
masına hizmet etmektedir. Çin’in, Şanghay İşbirliği Örgütü’nü vücuda ge-
tirmesinin amacı, bölgede etkin olmak ve bölge ülkelerine etkisini geniş
çapta kabul ettirmektir. 
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• Aynı zamanda Rusya ile olan ilişkilerini güçlendirmekle ABD-Rusya
ilişkisini dengelemek ve Orta Asya kaynaklı sorunların Çin’in kalkınmasına
olumsuz etkilerini gidermektedir. Ayrıca Çin’in Orta Asya politikasının bir
başka önceliği de Uygur ayrılıkçı faaliyetlerinin daha da büyümesini engelle-
mektir. Çin’in Rusya, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan ile 7000 km uzun-
lukta sınırı bulunmaktadır. Orta Asya’nın güvenliği, Çin’in sınır bölge
güvenliği demektir. Üstelik sınır bölgelerinde bol miktarda enerji kaynağı
sağlamakta ve bu kaynaklar Çin’in kalkınmasına büyük katkıda bulunmak-
tadır. Son olarak da Çin’in enerjiye olan ihtiyacı giderek artmakta ve Orta
Asya’nın petrol ve doğal gazı, Çin için çok önem kazanmaktadır.

Sonuç

Çin, son 30 yıldır gösterdiği ekonomik performans ile dünyanın en büyük
ekonomisi olmak için büyük bir fırsat yakalamıştır. Elindeki bu ekonomik
güç ile bölgesinde daha etkin bir role bürünmüştür. Çin, petrol ve doğal
gaz sondajından Orta Asya genelinde altyapı projelerine kadar pek çok
farklı sektörde olmak üzere Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan,
Kırgızistan ve Tacikistan ile anlaşmalar imzaladı. Bu noktada, bölge
ülkelerinin enerji zengini ülkeleri Kazakistan ve Türkmenistan Çin'in petrol
ve doğal gaz boru hatları sayesinde enerji kaynaklarının rotasını Rusya'dan
uzak şekilde yeniden belirleyerek Moskova'ya olan bağımlılıklarını azalt-
mış oldu. Ayrıca 2020 yılı itibarıyla Çin, Orta Asya bölgesinden çıkan petrol
ve doğal gazın en büyük müşterisi haline gelecek. Benzer şekilde, Kırgızis-
tan'da Çin finansmanı ile kurulacak petrol rafinerisi de Kremlin'in yakıt
arzındaki tekelini kıracak.

Orta Asya’da Çin burada bir çıkar değil, birçok çıkar elde edecek. Öncelikle,
Çin’in nüfusunun ve ekonomisinin büyüklüğü kadar enerji kaynaklarına
ihtiyacı da büyüktür. Ayrıca, Çin kullandığı kömür yüzünden sürekli çevre
kirliliği ile birlikte anılan bir ülkedir. Bu yüzden Çin’in doğal gaz gibi kay-
naklara ihtiyacı vardır. Orta Asya’da var olan doğal gaz ve petrolün Çin’e
sevkiyatı çok önemlidir. Çin bu konuda adımlar atarak Kazakistan ile petrol
boru hattı, Türkmenistan ile doğal gaz boru hattı inşa ederek bu soruna
çözüm arama yoluna gitmiştir. Yeni İpek Yolu Girişimi sadece boru hatlarını
değil, ticaret yollarını da içermektedir.

Çin, Orta Asya’da daha önce Türkiye’nin üstlendiği yol yapımını üstlenmiş
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ve hatta Türkmenistan bile yol yapımına girmiştir. Buna ek olarak Çin’den
İran’a ulaşan demiryolu Şubat 2016’da açılarak faaliyete geçmiştir. Çin’in bu-
rada temelde iki çıkarı bulunmaktadır; birincisi ticari yollar ile ürettiği ürün-
leri Rusya’ya muhtaç olmadan Batı’ya ulaştırmasıdır ki bu çok önemlidir.
Çünkü Batı ve Rusya arasında gelişen kötü olaylar sonucunda bu ülkeye
uygulanan ambargolar ile ticaretin aksaması anlamına gelmektedir. Bu sorun
Orta Asya’da inşa edilen yollar ile ortadan kalkacaktır. İkincisi ve belki de
daha da önemlisi bu boru hatları ve yollar ile Çin’in Doğu Türkistan’daki
Orta Asya ile bağlantıyı sağlayan Horgos (Korgas) ve Alashankou (Alatav)
geçitleri sürekli açık kalacaktır. Bu da Çin’in Doğu Türkistan’a istediği an
müdahale sebebi anlamına gelmektedir. 

Çin’in 1930’lu yıllardaki uzun yürüyüşü ülkenin sosyalizme yönelişinin tar-
ihsel bir simgesi olmuş, 1970’li yılların sonundan itibaren kapitalizme yöne-
len ülke, birincisi kadar tarihsel öneme sahip ama ilkinin yöneldiği hedeften
kopuşunu simgeleyen ikinci bir uzun yürüyüş içindedir.

Sonuç olarak, Çin’in Orta Asya’da Rusya etkisini kırmaya başladığı
söylenebilir. Gerek nüfus gerek ekonomik güç olarak Rusya zaten Çin’den
çekinmektedir. Orta Asya’da çıkartılmaya çalışılan Çin korkusunun altındaki
sebep bu da olabilir. Bu koşullarda Orta Asya ve Çin arasında karşılıklı çıkar
söz konusu olabilir ancak bu durum ileride de devam edebilir mi orası şuan
için net değil. Zira Yeni İpek Yolu eğer Avrupa’ya ulaşamaz ise Orta Asyalılar
Rusya bağımlılığından kurtulacaklardır ancak bu sefer de büyük ihtimalle
Çin’e bağımlı olacaklardır.
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Chadian’s Role in the EU External Migration Policy: The Case of 

Franco-Chadian Cooperation After the Arab Spring

Abdoul-Bagui Armiyaou Gombo

Abstract: In 2017, France organized a summit on the Sahelo-European migration issue bringing
together the presidents of Niger, Chad, the representative of German, Italian, Spanish and Libyan
governments as well as the High Representative of the European Union for foreign Affairs. A
joint declaration was made at the end of this summit with the Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR) expressing the will to create structures of first reception
in some countries of the Sahel as Niger and Chad. In Chad, a structure of registration, examina-
tion, and identification of migrants from Africa will be built. The French  President Macron talked
about the possible implementation of protection missions for the resettlement of refugees in
Europe.  Today, Chad becomes one of the important countries to regulate illegal immigration to
Europe after the collapse of the Libyan government. This project is part of the European context
of strengthening the tools for monitoring and combating illegal immigration, which is now a
long-term and significant policy orientation for the EU's migration approach. However, it raises
many questions, on how a country like Chad can monitor and regulate illegal immigration to Eu-
rope? What’s the challenge for the Chadian government for implementing the European Union
migration strategies in the Sahel? What’s the security issue for the region? What’s the limit of
European migration law and policies? The purpose of our paper is to emphasize the role of Chad
in the EU external Migration Policy and the Franco-Chadian cooperation in the Sahel.

Keywords: Chad, France, European Union, Migration, Refugees

Introduction

In 2016, the agreement between the European Union and Turkey on migra-
tion issues provoked strong criticism, because of the pact delegating to
Turkey the management of the migratory crisis that affected Europe after the
Arab spring. More recently, Libya - a veritable reservoir of migrants, partly
controlled by militias become a source of concern for the EU. Hardening of
migration policies on the Balkan route, compartmentalization of migration
from Turkey to Greece, partnerships with the countries of Maghreb and ex-
tension of agreements with African countries. To face the flows of migrants,
Europe is locked up (Mutelet, 2019).

While the cooperation with the EU on migration issues represents significant
financial interests for some countries, the application of these migration poli-
cies has sometimes destabilizing effects. In Niger, for example, the city of
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Agadez, where the transportation of migrants was an unmarked activity,
there is a serious economic disruption. Moreover, the conditions of treatment
of migrants have deteriorated in this country. Chad has also become a coun-
try of transit for migrants, replacing former migratory routes, now closed.

In June 2016, the European Commission welcomed the containment of mi-
gration flows to Greece, following the implementation of the EU-Turkey
agreement (Charles & Chappart, 2017). In this logic, the European Union has
deployed unprecedented diplomatic activities, with regard to African coun-
tries, including those considered as the countries of origin or transit of mi-
grants on the road to the European Union via Libya. Chad is among these
countries considered its strategical situation in the south of Libya.

Our study concerns the role of Chad in the EU external migration policy.
However, we will focus specially on the cooperation between France and
Chad in the migration issue. After analyzing the background of the relation
between Chad and EU, our paper will focus on the Chadian government on
implementing the agreement with the EU. The second part analyses the im-
pact of the containment of migrants in Chadian territory and largely in the
Sahelian band. Finally, our paper will focus on the limit of European migra-
tion law and policies, challenges and perspectives.

This study was designed as a qualitative study and was conducted using sec-
ondary and primary data. We based our study on political acts, socio-eco-
nomic data, recent media’s investigations, social media’s publications, as well
as historical facts. As a result, the challenge for the cooperation between
France and globally between European Union and Chad on migration issues
was emphasized. From the result, the challenge for the outsourcing EU Mi-
gration Management was analyzed.

Theoretical Framework

The dominant theory which explains the causes of migration is the neoclas-
sical theory and its assumption that migration is stimulated by rational eco-
nomic and psychological considerations (Todaro & Smith, 2006). In some
neoclassical models, migration is determined by what the candidate for mi-
gration expected when he decided to leave its country rather than what he
earns at the moment when he take the decision to immigrate (Bauer &Zim-
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mermann 1999; Massey & al. 1993).

The neoclassical macro-level elaboration of migration may change to the
micro-level model of individual choice and the human capital theory of mi-
gration (Todaro, 1969). This theory was firstly suggested by Sjaadstad (1962),
the human capital theory strengthens the neoclassical framework by adding
the socio-demographic characteristics of the individual as an important fac-
tor of migration at the micro-level (Bauer & Zimmermann, 1999). This ana-
lyzes demonstrated the rational individual who is migrating with the
objectives of maximizing his benefits and earnings and to improve its life
standard.

Heterogeneity between candidates for migration is an important factor and
different categories of candidates for migration from different countries have
different reasons to immigrate (Bonin et al., 2008). Because of that the likeli-
hood of migration decreases with age (Bauer &Zimmermann 1999).

Thus, the candidate for migration from Africa has different reasons to leave
their countries, expecting more earning and better life in Europe. However,
the migration concern mainly the young people, majority coming from small
towns and without education.

After the collapse of Libya, the illegal migration through Mediterranean in-
creased and European Union try to set some agreements with the countries
of transit like Niger, Sudan, and Chad. Indeed, Chad as a central country,
plays an important role in French strategy in the Sahel.

Outsourcing EU Migration Management: The Role of Chad in Implement-
ing the EU Migration Policy in The Sahel

The process launched almost 20 years ago has gradually focused on the
Mediterranean and now in the Sahel specially focusing on Sudan, Chad and
Niger. Since the summit of la Valette, but especially since the Khartoum
Process in 2016, the EU which wants to limit the flux of migrants in Europe
tries to cooperate with African countries to retain and filtre migrants from
asylum seekers directly on the spot. The system that is not strictly outsourc-
ing is still based on a "give and take" principle: more than $ 400 million (Mar-
tinet, 2018) has been spent on economic development or development.
equipment of local forces.
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However, the consequences of this policy on the countries of departure are
starting to be significant. For example, in Chad, there has been a decline in
the flow of migrants to Libya. Admissions from third countries are still low.
France, in January 2018 had announced 3000 over two years, according to
the UN (UNHCR) this year, 90,000 "vulnerable" people are waiting in the Sa-
helian detention centers.

In 2018, the Clingendael Institute warns of more serious consequences for
three Sahelian countries: Niger, Chad, and Sudan, whose co-operation with
the EU is subjecting migrants and there to "multilateral damage". Already in
2017, the elected officials of Agadez alerted on the "open cemetery" that had
become the desert in the north since his usual smugglers had seen their ve-
hicles confiscated. In Niger, the retention of migrants has a negative impact
on the economy and political life, since the situation now opposes Niamey
against Tubu and Tuareg who live in the North. Consequently, Chad becomes
the place to become the alternatives roads for new candidates of immigra-
tion.

Chad-European Union

Started in 1963 at the Yaoundé Agreement between the ACP (African,
Caraiban and Pacific  countries) and the European Economic Commission,
the relations between Chad and the European Union are focused on three
pillars: Political Dialogue (Article 8), Development Cooperation (EDF) and
Integration into global economy and trade liberalization (Economic Partner-
ship Agreements). The current framework governing the EU-ACP relation-
ship, known as the Cotonou Agreement, will expire in February 2020.
Negotiations on a new partnership agreement are under way.

Moreover, relations have widened and deepened over the years, and cover
new challenges including migration, security, climate change, the fight
against trafficking and terrorism, etc. Several new instruments have been de-
signed to respond to these new challenges and are deployed in Chad, includ-
ing the Emergency Trust Fund, the Africa Peace Facility and more recently
the External Investment Plan.

The EU has a strategic partnership with the G5 in security issues and devel-
opment in which Chad plays a key role. The EU is also an important partner
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of the Multilateral Force Barkan fighting Boko Haram in which Chad is an
important partner.

In 2017, France organized a summit on trans-Mediterranean illegal immigra-
tion. Indeed, Libya, a destroyed country, serves as a rallying point for mi-
grants to the European Union. Emmanuel Macron has gathered his
counterparts from Germany, Italy, and Spain, alongside Chadian President
Idriss Deby and Niger's Head of State Mahamadou Issoufou, aware that a
lasting solution can only exist through strong involvement of these two Sahel
states.

The main objective of the summit was to define the bases of a partnership
aimed at reducing this migratory flow, which largely passes through the
Sahel. States on the southern border of Libya would commit to this, in ex-
change for increased efforts by European states for their development. This
initiative also aims to give some clarity to Europe Union migration policy,
with France and Italy have recently expressed conflicting views on Libya
(Adré, 2017).

Chad will have to play a central role in this new strategy. Idriss Déby appears
as a credible partner for European states, anxious to achieve concrete results.
Chad is already demonstrating its effectiveness in combating terrorism in
the Sahelian band.

However, President Idriss Deby was very clear with his European counter-
parts. According to him, the fundamental problem will always be the devel-
opment, and development needs resources, adding that the fate of the
thousands of Africans who die in the desert or at sea with the hope of reach-
ing Europe is above all an unbearable tragedy whose engine is misery. He
also insisted that he would not pay with words and wants concrete actions.
Clearly, Chad can help to solve a problem that concerns both Europe and
Africa.

Chad- France: Cooperation on Migration Policy

During the summit organized in France in 2017,  Chadian and Nigerian pres-
idents were the only African presidents invited, France, through Emmanuel
Macron, wants to assert its support to Niger and Chad, particularly in the
judiciary field, in order to more effectively monitor the financial networks
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of migrant smugglers and dismantle it. France would also like to contribute
to strengthening cooperation between European missions and the national
governments of the countries concerned to combat irregular migration and
improve border control (Touteleurope, 2017). Finally, an important compo-
nent concerns development aid and, in particular, increasing the presence of
government structures in the territories. Once again, it’ is a big challenge to
establish such a project, particularly when we take into account the Sahel se-
curity situation. 

In July 2017, France and Germany reiterated their commitment by partici-
pating in the "Alliance for the Sahel". Federica Mogherini, EU High Repre-
sentative for Foreign Affairs and Security Policy, argued that the Sahel is a
direct neighborhood, and the EU must focus on it, especially after the col-
lapse of  Libya, underlining the importance of economic development assis-
tance and security investment in these territories. Meanwhile, Emmanuel
Macron announced on October 9, 2017, that 10,000 refugees would be ac-
cepted in France over the next two years, including 3,000 from Chad and
Niger. This promise was made during François Hollande's five-year term,
and only one-third of the objectives had been achieved. 

Faced with the arrival of more and more migrants from Africa, Europe, seeks
to stem the movement. In la Vallette, in 2016, and at the summit in Paris, in
2017, heads of states and governments from Europe and Africa gathered to-
gether to identify the right tracks. 

The main objectives are to strength co-operation with emigration and transit
countries to dismantle networks of traffickers and smugglers, particularly in
Niger, Chad, and Libya. Then by improving Libya's security status and the
effective control of its territorial waters, and by developing its humanitarian
infrastructure with the UN High Commissioner for Refugees and IOM. And
finally encourage, as France wants in Niger and Chad, a legal route of immi-
gration by allowing asylum seekers to formulate their request from Chad
and Niger. A way to avoid Libya. However, when you analyze this kind of
cooperation, a sort of EU-Turkish cooperation on migration issue, it appears
to be a big challenge for European countries and for Chadian government.
Indeed, it lacks a real desire of some European countries to put their hands
in the wallet to set up spots in the Sahel. On the other hand, the Chadian
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government has no financial or logistics capacities to cope with the passage
of migrants across the vast northern desert. Moreover, some smugglers are
from the north, region in border with Libya, and the implementation of co-
operation with the EU will end their source of income. Thus, there is a real
risk that can degenerate into conflict with the government.

Challenge for Chad- EU Agreement on Migration

In Chad, the problems of misery, political and social stability, the fragility of
the economy remains considerable. Moreover, the situation is exacerbated
by climate change, in the country where more than 80% of the population
depends on agriculture. Illegal migration, smuggling, corruption, and
transnational organized crime are on the rise, especially where there is an in-
sufficient presence of Chadian public administration. These security chal-
lenges are increasingly linked to terrorist groups and trafficking of all kinds.

Furthermore, Chad is facing growing challenges related to population pres-
sure, institutional and governance weaknesses, inadequate social and eco-
nomic infrastructure, environmental constraints and poor resilience to food
and nutrition crises. All of these factors are the root causes of forced displace-
ment and cause people to flee conflict, seek refuge from persecution and
physical harm, or seek new economic opportunities to build a better life. As
a result, the migratory pressure is increasing, which has serious consequences
for both the countries of the region and for the EU. The interventions under
the Trust Fund project in the Sahel and Lake Chad region will go a long way
in mitigating the challenges it is currently facing.

Given the proximity of the region to the EU and its immediate neighborhood,
the EU is working closely with the Sahel and Lake Chad countries to support
their efforts towards peace, security, and development.

However, there is a lack of engagement from the European Union States to
really support the countries of Sahel and specially Chad to fight against
poverty and illegal immigration. The problem of development is the main
cause of illegal immigration to Europe.

Security or Development?

Supporting countries in crisis in the Sahel, to develop will prevent their pop-
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ulation to go into exile. This was the purpose of the " EU Emergency Trust
Fund for Africa" set up in November 2015 by the European Commission.

Twenty-five EU member States, as well as Norway and Switzerland, pledged
to contribute to this fund, whose ambition was to "contribute to the promo-
tion of stability" in Africa and to contribute to better management of migra-
tion by acting on the root causes. The aid is intended for the countries of
North Africa, the Sahel region, Lake Chad and the Horn of Africa
(Chenouard, Dunkel&Bertrand, 2017).

Its amount, set at 3.1 billion euros, is clearly not enough. Especially since sev-
eral states have not released all the funds promised. Germany, for example,
paid only 23 million euros of the 51 million announced. France promised and
paid only 3 million euros. However, the principle of this type of mechanism
is the subject of criticism. First, because many projects presented as devel-
opment aid are actually used mainly to strengthen border controls.

The International Organization for Migration (IOM), which has been affili-
ated to the UN since 2016, is responsible for the majority of projects dedicated
to development assistance in sub-Saharan Africa. In 2015 and 2016, 543 proj-
ects were conducted by the organization, for an amount of 890 million euros.
A budget financed by the EU and the international community.

The main objectives of the organization: to provide humanitarian assistance
and restore the stability of communities. 

Migration: The Challenge for Central African Countries

The complexity of migration dynamics is now a major concern for central
African countries. Failure to take into account the interactions between the
different components of the intra-regional and extra-community migratory
space could constitute a great handicap for a better knowledge of the migra-
tory phenomenon in all its dimensions. This remains linked to the persistence
of the dualistic view that migration is a simple relationship between country
of origin and country of destination. Such an approach certainly does not
make it possible to define the migratory process as a whole. The field of in-
teractions seems to be a relevant indicator of the economic and social dy-
namics between the countries of departure, the countries of transit and the
European Union. 
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In such a context, methodical and concerted management of migratory flows
is considered to be profitable to migrant and non-migrant populations, as
well as to the Governments of the countries of the region (Ndione, 2004).
Starting from the fact that migration has become a component of the inter-
penetration of markets and economies, but at the same time, it is a result of
the interdependence of nations, its functioning as a system should be in har-
mony with needs. and in line with the totality of the system's requirements,
in order to consolidate and strengthen policies to better meet these require-
ments.

However, if we stick to the central African treaties and protocols which ad-
vocate the free movement of persons, goods, services, capital and the right
of establishment between the Member States, we note a lack of integration
of migration issues into development strategies and policies at the regional
level. Overall, migration management and the migration policy framework
face several challenges, although the Member States recognize the para-
mount importance of the link between migration and development and the
need to strengthen policies, structures and laws for integration. migration in
development policies at national and regional levels. 

If in the past the migration concerns the intranational countries of the central
African community, today the countries of the region, as well as the countries
of Sahel, become the main countries of transit. With its strategical position
countries like Chad become one of the new routes to Libya and the Mediter-
ranean Sea.

The main challenge for the Chadian government is the lack of financial and
logistical means to control the flow of migrants, candidates for immigration
to the European Union.

How could the Chadian government benefit from the same financial support
granted by the European Union to countries of transit like Turkey or Niger
and Sudan?

The Limit of The European Strategy in The Sahel

In September 2018, in Salzburg, the European summit was devoted largely
to the migration crisis. If the Austrian meeting was to be "informal" and did
not result in major developments, it allowed the European countries to pre-
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pare the basis of the new European migration policy.

However, little progress has been made during the summit of Salzburg, to
materialize projects of "controlled centers" in Europe, or "landing platforms"
outside the Union, particularly in Turkey, Niger, Sudan, and Chad. And after
diplomatic wrestling in the Mediterranean around ships carrying migrants,
to which Italy refuses to open its ports, France and Germany intended to
push for a new approach based on a kind of solidarity in the Union.

The French President Emmanuel Macron and the German Chancellor Angela
Merkel argued that European countries are not obliged to respect the quota,
the declaration followed the refusal of some countries of the Union to host
refugees. "Europe is not a menu à la carte," said, Emmanuel Macron during
his speech at the end of the summit (Berthelier, 2018).

Initiated in 2015, at the height of the crisis, the distribution of migrants within
the Member States according to their GDP and population has not been of
great success, the majority of countries - including France - not respecting
their commitments.

And what is the role of Chad in outsourcing the European migration policy?
According to President Emmanuel Macron, now applicants to immigration
should apply in centers in Chad and Niger. If they are eligible, they can
legally come to the European Union. However, it is difficult to understand
how a clandestine immigrant could submit his request to exile hoping to be
accepted by a selective European Union?

Which Solution?

Where is the migratory border of the European Union, if the migratory cen-
ters are to be created in the countries like Chad and Niger following the Turk-
ish-EU agreements? Which countries will accept the new eligible candidates
to immigration if the quotas policy failed?

Indeed, the quotas policy could be formally abandoned in future discussions
in favor of a voluntary welcome. A kind of perpetuation of the agreements
found at the snatch between an extreme minority of Member States of the
EU during the wanderings of Aquarius or Lifeline in the Mediterranean, and
which could ultimately develop many adverse effects.
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According to the French government, France and Germany want to propose
an agreement based on "A non-negotiable principle of solidarity" but which
can take many forms. For example, a state that does not accept refugees on
its territory will have to provide assistance in another way, for example by
funding the Frontex European Border Guard Agency or by temporarily tak-
ing charge of migrants.

This policy may dissuade some countries to accept the selected migrants
coming from Chad or Niger.

The Hot Spots in Niger And Chad

As a solution, Emmanuel Macron wants to create centers for examining asy-
lum applications to stop the flow of migrants crossing the Mediterranean via
Libya. Libya, destroyed after the Arab spring, is not a safety place for mi-
grants. Given the situation prevailing in this country Niger and maybe Chad
will be the best choice, argued Nathalie Loiseau (Le Figaro.fr & AFP, 2017).
Indeed, Emmanuel Macron announced in July 2017, his volonty to open cen-
ters to filter between economic migrants and refugees in order to prevent
people from taking crazy risks while they are not all eligible for asylum.

However, these centers would be established in Libya, a hub of migrants,
from which more than 100,000 refugees have left in 2017 to arrive in Italy, ac-
cording to the International Organization for Migrants (IOM). The French
Interior Minister Gérard Collomb said, that Libya was not stable enough to
set up examination centers there, and France was examining the possibility
to open centers in Chad and Niger.

The French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons
(OFPRA) will be held with IOM to be able to do this work on the African
side, according to Nathalie Loiseau cited by Le Figaro.

However, the only real answer to fighting against the migratory flows is to
have security in Libya and political stability and economic opportunities in
the countries of Sahel and underdeveloped countries in Africa.

Challenge and Perspectives

Since 2001, the debate on migration between Africa and EU countries has
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drifted very quickly from a mixture of socio-economic and security consid-
erations in discussions between specialists to an approach essentially based
on control and monitoring. 

The Chadian government, which faced already the problem of refuges, and
terrorism, faces the lack of logistics and financial means to keep candidates
for migration to its territory.

Nevertheless, it remains obvious that the worsening of the situation in Africa
and the resulting increase in migratory flows can only find viable solutions
in the economic and social sphere, and in the long term. Such an approach is
inevitable if the international community and the countries concerned want
to really reverse trends that, in the long run, would lead to real human
tragedies, which would be misplaced in an economy and societies that glob-
alize.

On the basis of these elements, it seems that any credible intervention aimed
at reducing the scale of the migratory phenomenon in the long term and at
limiting, in the short term, the negative effects of all kinds that the countries
of departure that the host countries and the migrants themselves throughout
the migratory process, must be organized around a set of components and
must be conducted first at the level of the issuing countries.

Moreover, for concrete results in terms of reducing poverty, increasing em-
ployment, raising the level of education of the population, improving the
quality of life and installation of security and stability, there would need a
real economic support for the whole of Africa and also a concerted approach
, more dynamic and proactive, between African regional groups, the Euro-
pean Union, Japan, the United States, United Nations specialized agencies
for development and international financial bodies, whose IMF and the
World Bank.

This policy should be led by the groups that are directly concerned by mi-
gration and development problems in Africa. We talk here about the Euro-
pean Union and the African Union, as groups politico-economic, in addition
to all sub-Saharan countries. The problems currently posed, and the number
of people concerned in the future is such that there is a need for a Euro-
African conference to discuss the foundations of a framework.
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Multilateral dialogue and cooperation between the European Union, the
countries of Sahel like Chad, Niger and Sudan and the main countries of de-
parture of illegal migrants from sub-Saharan Africa. Indeed, this conference
should aim at the establishment of a political and security partnership, sim-
ilar to what was agreed in 2015 between the European Union and Turkey to
face the flow of illegal migration, but it should especially consider the long
term by establishing an economic and development partnership, which
would be the only way to reduce the migratory pressures in a continent soon
populated of more than a billion people .

Given the urgency of the problems posed by illegal migration at present and
the extent to which they can reach in the Future, the Euro-African partner-
ship must be based on strong political will and real economic to fight against
poverty and consolidate development in the poorest regions of Africa.

Conclusion

Since 2017, France has been considering the creation of hot spots centers in
Niger and Chad to identify persons eligible for asylum, on lists proposed by
the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
These missions led by Ofpra (French Office for the Protection of Refugees
and Stateless Persons) also aim to better prevent the situation from Niger
and Chad to control an influx of economic migrants not eligible for asylum.

On 28 August 2017, Emmanuel Macron, the French President organized a
summit on the Sahel-European migration issue. At the end of the summit,
the French government formulated a joint declaration with the Office of the
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) expressing the
will to create structures of first reception in some countries of the Sahel as
Niger and Chad so to examine and identify migrants from Africa according
to their status. This proposal is part of the European context of strengthening
the tools for monitoring and combating illegal immigration. However, the
agreement between Chad and France and largely between Chad and the Eu-
ropean Union faces big challenges for the two parts.

The Chadian government has not a logistic and financial means to fight
against illegal migration transiting through the country. There is a lack of re-
ception centers and the candidates for migration are not ready to accept to
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be hosted in a country of the continent. Moreover, some of the European
countries are not ready to pay for that, following the critics around the EU-
Turkish agreement on migration in 2015.

After analyzing the cooperation between Emmanuel Macron and Chad, a
lot of questions remain for further investigations. What does Chad benefit
from being the backward course of the European Union? Does France have
the will to fight against poverty in Chad and Africa to reduce the number of
candidates for immigration? Where is the migration border of the European
Union? Why a person who wants to go illegally to Europe will accept to be
hosted in a country of transit like Chad or Niger? Our study answered some
of these questions. However, some of them need a deeper research.
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How Is It Possible to Terminate Ongoing War in 

Afghanistan And Bring Enduring Peace?

Abdulhakim Allahdad

Abstract: The ongoing devastating war has not only inflicted enormous financial, humanitarian,
and physiological damages, but also subverted the political, economic, social, and legal structure
of the country. Although a lot of efforts and attempts have been realized on local, national, re-
gional, and global levels for terminating ongoing war and bringing enduring peace in Afghanistan,
military violence has not been ceased. This article, thus, argues the enduring peace is achievable
in Afghanistan by the existence of political consensus among national and external actors,
which can be reached through the negotiated settlement. In other words, the consistent and
coherent, assertive and determinant intention and initiative of all actors play a fundamental role
in the ceasing of the ongoing war, and it highly likely will pave the way to the advancement of
peace-building process, and establishment of persistent peace in Afghanistan. In this regard,
this study has been divided into three main sections. The first section has addressed the theo-
retical framework and alternative explanation for the peace-building process. The second part
has touched the national actors, involving the current Afghan state, the former political elites,
and the Taliban movement, and discuss their role in bringing peace. The third section has
stressed the main foreign actors, composed of the US, Russia, Pakistan, and Iran, and will debate
their role in bringing peace.

Keywords: Afghanistan, Peace, War, Taliban

Introduction

The devastating and destructive war began in 1979 has not only inflicted
enormous financial, humanitarian, and physiological damages, but also sub-
verted the political, economic, social, and legal structure of the country. This
long-lasting war has paved the way to the emergence of unaccountable prob-
lems and issues such as security, migration, human rights, unemployment,
illiteracy, drug trafficking, ethnic and sectarian hostility, that made a life for
the Afghan people unbearable. Hence, currently, the Afghan people are
thirsty for peace severely. They aspire to reach peace no matter how much it
costs. In this context, peace dominating the main topic and subject of the
meetings and conferences that holding in local, national, regional, and inter-
national level about Afghanistan. A natural question comes to our mind is,
then, why peace has not been built in Afghanistan, despite such huge efforts
and demands. The answer to the question is arguable, and various academic
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scholars, political leaders, and military officers have asserted different argu-
ments. However, what is unarguable is that this long-lasting war of
Afghanistan, broadly speaking, has multi-actors, which ranging from domes-
tic to external stakeholders, and this nature of the war has set a big barrier
on the way of peace.

This article, thus, argues that enduring peace is achievable in Afghanistan
by the existence of political consensus among national and external actors,
which can be reached through the negotiated settlement. In other words, the
consistent and coherent, assertive and determinant intention and initiative
of all actors play a fundamental role in the ceasing of the ongoing war, and
it highly likely will pave the way to the advancement of peace-building
process, which eventually leads to the establishment of persistent and en-
during peace in Afghanistan.

In this regard, this study is divided into three main sections. In the first sec-
tion, the article addressed the theoretical framework and alternative expla-
nation for the peace-building process. The article touched in the second part
the national actors, which involves the current Afghan state, the former po-
litical elites, and the Taliban movement, and discuss their role in bringing
peace. In the third section, the article stressed the main foreign actors, which
are composed of the US, Russia, Pakistan, and Iran, and will debate their role
in bringing peace.

Theoretical Explanation

It is helpful for our drawing of the theoretical framework to determine the
Afghanistan ongoing war’s nature and kind. At the wake of 2001, the form
war was an interstate war, as the government was at the hand of the Taliban,
they dominated 97 % of the country territory, and ruled all governmental in-
stitutions and organizations during 1996-2001. When the US-led coalitions
declared war in 2001 on the Taliban government, hence, it was an interstate
war. By toppling of the Taliban government, the Taliban headed to wage mil-
itary resistance against the US-led coalitions and the US-established Afghan
state’s forces. In this sense, taking into consideration the six criteria of Monica
Toft (2010, p. 12)  or the three criteria of Roy Licklider (1995, p. 682)  one can
conclude the ongoing military violence as a civil war.
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Every civil war, however, has some unique causes, origins, and evolutionary
stages; yet, the scholars of security study field, in general, proposed three
types of war termination: military victory, either by government or by rebels;
cease-fire/stalemate; and negotiated settlement (Toft, 2010, p. 23). To elabo-
rate, in military victory model one side decisively defeats the other side; in
cease-fire/stalemate model both sides agree on halting of war but do not
make any official agreement on postwar period, and in negotiated settlement
model both sides agree on halting of violence along with making official
agreements on the postwar period. Roughly speaking, the military victory
and negotiated settlement are the two most-appealed models for halting war
with peace treaties.

Scholars of the security study have diverged on suggesting and determining
the best model of civil war termination. As some scholars strongly advocate
the military model, while others profoundly support the negotiated settlement
model. Among those who advocate the military victory, or to say “Give a War
Chance” model of civil war termination are Edward Luttwak, Monica Toft,
Robert Wagner, Alexander Downes, and so forth scholars. Edward Luttwak
(1999) in his “Give a War Chance” article asserts that the political disputes can
be settled by war, as well it brings peace, on the assumption that war exhausts
all belligerents, and makes one side the decisive winner (p. 36). Similarly,
Robert Wagner (1993) states that in military victory rebels cannot resurrect and
regather their power, while in the negotiated settlement they retain the ability
to resume the war (cited by Toft, 2010, p. 9). The compelling point for these
scholars is that “Give a War Chance” model highly likely halts the recurrence
of civil war, and it leads to enduring and stable peace. In this regard, Monica
Toft fulfilled some statistical tests on the above-mentioned hypothesis in order
to get scientific support as well. His statistical assessment shows that recur-
rence of civil war is higher in negotiated settlement model than the military
victory model, and that is why she concludes that “civil wars ending in nego-
tiated settlements are much more likely to recur, as well negotiated settle-
ments are no more likely to lead to democracy” (Toft, 2010, p. 27). Similarly,

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

175

20 The six criteria of Monica Duffy Toft to name a war as civil war: “(1) the aim of combatant groups  should be to govern the political unit; (2) there must
be at least two armed groups; (3) one of the sides should be an internationally recognized state; (4) there must be at least 1,000 battle deaths per year
on average; (5) the ratio of total deaths must to be at least 95 percent to 5 percent; and (6) the war must be began within the boundaries of an interna-
tionally recognized state” (2010, p. 12).



Alexander Downes put forward that “negotiated settlements are not correct
solutions to all kinds of civil wars.” (cited by Sigdel, 2014).

Some other security study scholars such as David Mason, Patrick Fett,
William Zartman, on the contrary, advocate and propose the negotiated set-
tlement model for halting civil war with peace agreements. To illustrate,
Mason and Fett (1996) in their “How Civil Wars End” article attempted to
provide a rational choice framework for ending the civil war. In this regard,
according to them, there are some factors compelling both belligerent sides
to adopt the negotiated settlement model, and these factors are a low prob-
ability of victory, high costs of continued war, and a long duration of time
(1996, p. 549). Similarly, Roy Licklider (1995) utters that at least two reasons
make negotiated settlement attractive for the combatant parties: “fewer ca-
sualties” and "power-sharing” (p. 684). Furthermore, empirical data demon-
strates that most of the civil wars that happened during the Cold War
terminated by military victory of onside; while in post-Cold War the majority
of civil wars ended throughout negotiated settlements. The reason for this,
according to Howard and Stark (2017, p. 127), is that “a fundamental change
in the international norms of conflict resolution” took place. In line with this
reality, Caroline Hartzell’s (1999, p. 3) contends that though termination of
civil wars with negotiation settlement increased in the post-Cold War era,
"those negotiated settlements that are the most extensively institutionalized
are the ones most likely to provide stable”.   

To conclude the theoretical part, though the bulk of security studies’ scholars
consider the military victory model as a more decisive and effective model
for terminating of civil wars, the negotiated settlement model on its own side
has some privileges that can lead to halting of war. This article strongly sup-
ports the negotiated settlement model and put forward that the only suffi-
cient and effective model for Afghanistan’s case is the negotiated settlement.
In the following paragraph, I will briefly discuss and explain why the nego-
tiated settlement model is an effective way of ending of the ongoing war in
Afghanistan.

The Negotiated Settlement as a Model to 
Terminate Civil War in Afghanistan

Initially to state, one of the most compelling factors that making the negoti-
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ation settlement model as the only policy for termination of civil war is that
chance and probability of military victory by either side is very low. One can
claim assertively that it has become an undeniable fact that combatant parties
in Afghanistan cannot defeat one another on the battlefield. As, the American
generals and commanders, conflict resolution scholars, journal and magazine
writers, and universities' professors have been debating and stating for a
long time that the ongoing war in Afghanistan cannot be resolved by the mil-
itary way.  The US-led coalition forces and the Afghan National forces have
been aware of a reality that they are unable to defeat and destroy the Taliban
movement, alongside other insurgent groups in Afghanistan. To illustrate,
former Defense Secretary James Mattis publicly announced that there is no
“military victory” available to the US, rather “the victory will be a political
reconciliation.” (as cited by Kristian, 2019). Besides, the current NATO gen-
eral, Scot Miller, explicitly uttered, “we cannot beat the Taliban".  In the same
way, General Joe Dunford, stated that the Taliban “is not losing right now”
and there is “no military solution” in Afghanistan (as cited by Barndollar,
2019). Meanwhile, the CNN recent exclusive report has asserted that “be-
tween 60% and 70% of Afghanistan is now contested or under the control of
the Taliban” (Feb 15, 2019).  Thus, these statements indicate a fact and that is
that ongoing war has entered into a stalemate.

On the other hand, although the Taliban movement has expanded its control
area in recent years, it does not have the capacity and power to take and con-
trol all the Afghan territory. It is because the Taliban military force has not
got well military training, as well the movement does not have heavy and
sophisticated military equipment as the US-led coalition forces have. There-
fore, it is not difficult to conclude, by taking into account the above state-
ments, that probability of military victory and chances of defeat is very low;
hence, the only way to terminate this civil war is the negotiated settlement. 

In line with this reality, the initiative of peacebuilding and bringing of stable
peace is realized by national and foreign players’ consensus that can be ac-
cessed through the negotiated settlement. In this context, in the following
paragraphs, I will address the national and foreign actors’ role in ending of
military violence and commencing of peacebuilding initiative.
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The Internal/National Actors and Their Role in Bringing Peace

It is common knowledge that one of the main actors of ongoing war has
been the former insurgent leaders of the 1980s, and the political leaders
of post-1992. Since coming to power of Afghan communist political lead-
ers in 1978, Afghanistan has experienced a series of civil wars. To broadly
periodize it, the first period is between 1978-1989 that involved the mili-
tary intervention of Afghanistan by the Soviet Union; the second period
is 1989-1992 that Afghan resistance groups sustained their fighting
against Afghan communist regime; the third period is 1992-1996 that
Afghan resistance groups came to power but fell in fighting with one an-
other; the fourth period is 1992-2001 that the Taliban government en-
gaged in fighting with its opponents; and the final period is 2001-2019
that the Taliban have been carrying out military violence against the US-
led forces and post-2001 Afghan government forces. The above overview
indicates that, currently, the major internal/national actors are the post-
2001 Afghan government, the former Mujahedeen groups, and the Tal-
iban movement. Thus, in the following paragraphs, I will concisely
discuss each actors’ position and their role in the commencing of peace-
building initiative.

The Current Afghan Government

The current Afghan government was established in 2001 just after the US-
led coalition toppled the Taliban government in 2001. The foundation and
shape of the new Afghan government settled and formed at the Interna-
tional Bonn Conference, which was held between 27 November and 5 De-
cember of 2001 in Bonn, by the support of the United Nation, the US, and
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force/2018/11/01/this-is-not-going-to-be-won-militarily-top-us-commander-in-afghanistan-reveals-pessimism/ (09.04.2019); Haqqani, H. (Dec 5,
2018). Afghanistan’s Taliban Is in It to Win It. Foreign Policy. Retrieved from https://foreignpolicy.com/2018/12/05/afghanistans-taliban-is-in-it-to-win-
it/ (14.10.2019).

23 Miller, Scott. [RT America] (Jan 21, 2019). Bloody Loss For US; ‘We can’t Beat Taliban’ – NATO General. Retrieved from
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the EU (Yegin, 2015, p. 32). National, regional, sub-regional, and global ac-
tors were the main participants of the conference. On 22 December of 2001
transitional government was set, and three years later for the first time on
7 December of 2004 presidential election was held. In this way, the perma-
nent government established, recognized by all of the world’s states, and
received financial, political, educational, social, strategical, and military
support of the US, and its allies. Due the government was established by
the US, it founded all of its political and military institutions and organiza-
tions. That is why the Taliban movement has been fighting against both the
US forces and Afghan forces.

The current government, thus, is one of the main sides of the ongoing war,
at the same time it has a crucial power that can utilize in the initiative of the
peace-building process very effectively. This unique power of the govern-
ment, of course, stems from the distinctive characteristic it obtains, which is
enjoying domestic sovereignty, international recognition, and legitimacy.

Since the current Afghan government has domestic sovereignty and interna-
tional legitimacy; it can play a fundamental role in the termination of the war
and bringing enduring peace to the country. To discuss and mention some
significant role of the government, firstly it can adopt more national and in-
clusive policy via preparing reconciliation councils and negotiating team
groups by consulting with different senior politicians, and layers of society
such as representative of religious scholars, intellectuals, youths, women,
ethnic leaders, tribal leaders, non-governmental organization members and
so forth.

One of the essential points that the government can and should play is initi-
ating talks with the Taliban movement. To achieve this policy, it is in the abil-
ity of the government to release the Taliban member from prison in order to
demonstrate to another side its aspiration towards peacebuilding. Besides,
the government can make stress on the US and NATO to cease the killing of
civilians, which carrying out via aerial operation, to intensify the environ-
ment of reconciliation and intra-Afghan dialogue. Besides, the Afghan gov-
ernment should not put any pre-conditions for negotiation with the Taliban,
rather than it should accept the reasonable demands of the Taliban move-
ment.



The Former Political Elites

In Afghanistan the former political elites’ role and power mainly are based
on ethnic, due to Afghanistan is a multi-ethnic, multicultural, and multi-lan-
guage country that currently above 20 ethnics living inside its territory. Nev-
ertheless, Afghanistan’s recent decades of domestic and foreign affairs have
been affected, shaped, changed, and transformed by political elite groups,
who have strong power and influence inside society thanks to their ethnic
and sect. To mention, out of these political elite groups, the most strong and
influential political elites’ groups are Hizb-i Islami, Jamiat-i Islami, Wahdat-
i Islami, and Junbish-i Islami. 

What made them more powerful is that, when the foundation of the new
Afghan government formed at International Bonn Conference, the major na-
tional participants of the conference were these political elites. These polit-
ical elites have always been at the top position of the post-2001 Afghan
government. As Maley (2011) by indicating to this point states “the very
nature of the 2001 settlement gave leaders of the old Afghan Mujahideen
parties a privileged position” (p. 30). In addition, these former political
elites have had a close relationship with regional and global states. In par-
ticular, the US provided tremendous financial and military aid to these
groups in the 1980s. In return, these political elite groups, except Hizb-i Is-
lami, assisted the US-led coalition forces to invade Afghanistan in 2001, and
toppled down their old enemy, the Taliban. These political elites’ relation
with the Taliban was strained due to the Taliban toppled their coalition
regime in 1996. Therefore, currently, former political elite groups’ relation-
ship with the Taliban is based on hostility and enmity. To conclude, today's
political elite groups have a very sincere relationship with the US and
strained relationship with the Taliban.

It is worthy to mention, these former political elites have been retaining ef-
fective power inside both state and society’s institutions, even in some cases
their order and commands are more effective than the government’s one.
That is why they have challenged so many times the central government. All
of the regional and global actors are aware of this issue. Similarly, the Taliban
movement knows that these former political elites have more power than the
central government in the society, and that is the reason the Taliban insisted
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and held meeting with them last February in Moscow.  Likewise, Zalmay
Khalilzad, the US Special Representative for Afghanistan Reconciliation,
started his peacemaking initiative in 2018, since that time he has visited
Afghanistan several times that in each time he met and spent most of his
time talking to these former political elites regarding the termination of war
and bringing enduring political stability to Afghanistan.

The Taliban Movement

Without a doubt, the Taliban movement is another main internal/national
actor. The Taliban movement ruled Afghanistan during 1996-2001. By the US-
led coalitions’ invasion in 2001, the movement lost power and began insur-
gency and guerrilla armed attacking. In the early years of the 2000s, the US
and new-established Afghan government anticipated that they would com-
pletely and decisively eliminate the movement within a few years. Thus,
Bush and Obama adopted and focused on military victory policy during their
administration. Over the passing of time, they comprehended that neither
side can defeat each other on the battlefield. Therefore, Donald Trump
adopted the negotiated settlement policy to reach a reconciliation with the
Taliban, cease the war and bring back the US troops home.

The Taliban movement, like other national actors, has a fundamental role
and position in halting of military violence and initiating of the peace
process. Today, the movement control 14.5% of the country's territory ab-
solutely, and make contested and fighting in 30-40% territory (Chughtai,
Oct 19, 2018). The BBC research shows that the Afghan government controls
only 30% and “Taliban threatens 70% of the territory” (Sharifi, & Adamou,
Jan 31, 2018). This statistical data indicates that the Taliban almost has the
same power as the Kabul administration has. Despite the US and NATO
forces' military and financial aid to the government, the Taliban controlling
most of the rural areas.

The Taliban movement in its part can take an essential step towards the ter-
mination of ongoing war and easing the way to the peace-building process.
To illustrate, at the first stage the movement might cease its violent attacks
inside urban cities, in purpose to avoid civil casualties. Besides, the vital and
crucial point is the start of the Taliban movement’s peace talks with the cur-
rent government, political elites, and the US delegations. In fact, the move-
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ment frequently expressed that the peace-building process has two dimen-
sions, one is Taliban-US talks, and the second one is Intra-Afghan talks. That
is the reason, in recent months, the movement has started peace talks with
the former Afghan political elites, and the US delegations.  However, it has
constantly denied talking with the Kabul administration delegations, due to
the movement regards the Kabul administration as a “puppet state” (Shalizi,
Jan 9, 2019). Yet, all the national, regional and global actors know that with-
out talking with the government the enduring peace cannot be achieved in
Afghanistan. In this sense, all the actors have strongly urged both the Taliban
and the Kabul administration to sit on an intra-Afghan peace talks table in
order to break the stalemate. 

To conclude, the main internal/national actors for termination of military vi-
olence and open way to the stable peace in the country are the Taliban, the
former political elites, and the post-2001 Afghan government. Existing of
contradictory and conflicting policies and interests among these actors have
prevented the peace-building process and led to the escalation of political
disorder and turmoil. Unfortunately, the national consensus has not com-
posed yet, despite the fact everyone stressing on the commencing of peace-
building initiative. The disagreement of senior government officials and the
former political elites has prevented the composing of a comprehensive ne-
gotiating team to talk with the Taliban. In this context, unless they put aside
their self and personal interest, ethnic and sectarian-based preferences, hos-
tility, and focus on national interest and preferences, existing national con-
sensus and commencing of peacebuilding process is not possible.

Foreign Actors and Their Role in Bringing Peace

It is a well-known fact that the ongoing war is not confined between the
Afghan state and the Taliban movement. Both sides have been getting finan-
cial and military aid from outsiders, the third party. In this regard, the ongo-
ing war in Afghanistan to some extent has the form of proxy war. Since 1979
up to our day, combatant sides of the war have been receiving enormous fi-
nancial, military and logistical aid and support from regional and global

25 Aljazeera (Feb 6, 2019). Taliban, Afghan opposition hold Moscow talks without government. Retrieved from
https://www.aljazeera.com/news/2019/02/taliban-afghan-opposition-hold-moscow-talks-government-190205135737423.html (05.10.2019); Hig-
gins, A., & Mashal, M. (Feb 4, 2019). In Moscow, Afghan Peace Talks Without the Afghan Government. The New York Times. Retrieved from
https://www.nytimes.com/2019/02/04/world/asia/afghanistan-taliban-russia-talks-russia.html (04.10.2019).



powers. The regional and global powers pursued conflicting policy in
Afghanistan, to illustrate, Pakistan versus India, Iran versus Saudi Arabia,
and Russia versus the US. One of the tangible reflections of this conflicting
policy of outsiders is that when the Taliban assumed power in 1996, all re-
gional and global actors did not recognize the Taliban government as a le-
gitimate government except Pakistan, UEA, and Saudi Arabia. That is why,
when the US declared war on the Taliban, these regional and global actors
supported the US invasion of Afghanistan. However, through the course
of time, these powers changed gradually their policy. As they have per-
ceived the permanent staying of the US in the region as a threat to their in-
terests and to the region. Hence, they developed a good relationship with
the Taliban covertly. As a result, the ongoing war cannot be ended by the
military way due to the third-party intervention, which penetrated and ex-
panded their influence by providing financial and military aid to both bel-
ligerent sides. 

One can infer from the above statements and explanations that the current
situation of Afghanistan has become so complexed and complicated which
the resolve and settlement way is the negotiation among actors, and estab-
lishing consensus among national, and foreign actors. In this context, I will
discuss, in this section of the article, the role of main foreign actors: the US,
Russia, Pakistan, and Iran, which have been an active participant in the on-
going war.

The U.S.

The official relationship, for the first time, between the US and Afghanistan
set in the 1930s. The relationship between both states gradually developed.
However, the American Afghan political relation strained in 1978 when the
US began providing huge financial and military aid to resistance groups,
who were fighting against the Afghan communist regime. During the 1990s,
the US did not intervene and mingle in Afghanistan's domestic affairs, but
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with the 9/11 attack, it declared war on the Taliban government. The US
managed to overthrow the Taliban regime and installed a new government.
In this sense, the US is the major terminator of ongoing war and initiator of
peace in Afghanistan, due it has been the initiator of the ongoing war, and
the main target for the Taliban movement.

Besides, the current government is the US-established government, and
most of its members are composed of the former Mujahedeen groups that
the US supported them in the 1980s. Furthermore, the US has currently
14.000 soldiers in Afghanistan, which most of the air-operation is carried
out by them, as well they give training, advice, and aid to the Afghan forces
(Macfarlane, Feb 2, 2018). That is the reason, the Taliban movement has al-
ways insisted on talking with the US and refused to talk with the Kabul ad-
ministration, as the Taliban holds it as the US puppet state. Though Donald
Trump, like his previous predecessors, had embraced military victory policy
and refused negotiation settlement with the Taliban movement in his first
years, later he realized that the only way to halt political violence and bring
peace is the negotiation settlement. Thus, he appointed Zalmay Khalilzad
as US Special Representative for Afghanistan Reconciliation to initiate the
peace-building process via starting talks with the Taliban. Khalilzad, on the
mandate of Trump, met with the Taliban members on October 12, 2018, in
order to find political solutions for the ending of the 18-year war. Mean-
while, his meeting with the Taliban members coincided with the first direct
and official talks of the US delegations with the Taliban delegations, which
the US side had always refused direct talks with the Taliban before.
Khalilzad managed to conclude a peace agreement with the Taliban by hold-
ing 10 rounds of talks in 10 months. It was supposed to be signed by both
sides in September, however, Trump has abruptly called off the negotiation
and called it “dead”, on the justification that the Taliban did not cease at-
tacks and killed one of a most honorable soldiers of the US (BBC, Sep 9,
2019). Yet, the US has no option except to conclude a peace agreement with
the Taliban; that is why, US negotiating delegations have met with the Tal-
iban delegations in Pakistan unofficially (Gibbons-Neff, & Shah, Oct 5, 2019).
It is highly likely the US will resume peace talks. Thus, the US is the main
external actor that can end the war by resuming talks, and withdrawal of
its troops from Afghanistan.
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Russia

The Russia and Afghanistan relationship developed in the 20th century, in
particular, it reached its peak during the 1980s when the Soviet Union sent
hundreds thousand troops to Afghanistan on the request of the Afghan com-
munist regime of the time. Though Russia withdrew its military forces from
Afghanistan in 1989, it sustained financial and military aid to the Afghan
communist regime, and later to the counter-Taliban insurgent groups during
the 1990s. Russia, like other foreign actors, assisted the counter-Taliban
groups and the US-led coalition forces at the toppling of the Taliban in 2001
(Bokhari, Jan 18, 2017), and developed its relationship with the post-2001
Afghan government.  

However, Russia changed its antagonistic policy towards the Taliban in 2010
onwards, as it endeavored to establish safe contact with the Taliban move-
ment indirectly. Due it is beyond our topic to discuss the causes of this radical
policy transformation, it is sufficient to utter that in 2010 onwards some sig-
nificant events occurred in the region, such as deterioration of Russia-US re-
lations over Syria and Ukraine issue, rising of ISIS and its infiltration to
Afghanistan. Hence, Russia, in subsequent years, apparently opposed and
criticized the US and its ally’s military forces long-term existing in
Afghanistan, rather than disclosed its contact and communication that had
set up with Taliban years ago (Stepanova, 2018, p.27-29).

To conclude, Russia has been one of the most critical stakeholders of
Afghanistan's ongoing military violence, and in recent years, it has improved
its political influence on the Taliban as well, which makes Russia a major
player in conflict resolution. As Russia can be an effective facilitator of the
peace-building process, and mediator between the Kabul administration and
the Taliban movement. The US is very well aware of this crucial position of
Russia, and that is the reason that the US special representative for peace in
Afghanistan, Zalmay Khalilzad, has frequently met with Russia delegations
and informing them regarding ongoing peace-talks with Taliban. It is note-
worthy to mention, Russia has taken up some solid steps and promoting ini-
tiative in termination of war and advancing of peace process since 2015, to
illustrate; the first round of this diplomatic effort fulfilled in 2016, the second
in 2017, and the third one held in 2018 (Stepanova, 2018, p.13-15).
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Most importantly, Russia held two peace conferences in Moscow, the first
one was held between representatives of High Peace Council of Afghanistan
and Taliban movement, and the second one was held between the former
Afghan political elites, and the Taliban delegations, convened in Moscow
and shared their views and thoughts regarding the peace-building process.
Furthermore, the Russian delegations have met with the Taliban delegations
in Moscow after the collapse of peace talks between the US and the Taliban.
Russian Special Representative for Afghanistan, Zamir Kabulov, has met
with US Special Representative for Afghanistan Reconciliation, Zalmay
Khalilzad, regarding the resuming of the peace talks. These attempts, hence,
of Russia show that Russia intends to terminate the ongoing war in
Afghanistan through a negotiated settlement.

Pakistan

Even though Afghanistan and Pakistan share common norms, culture, ethnic,
religion, and religious denominations, their political relationship has always
been strained and fragile. As Afghanistan was the only country opposed Pak-
istan membership in the UN when Pakistan declared its partition and inde-
pendence in 1947 (Kaura, 2018, p. 64). This political hostility is rooted in the
territorial dispute, the Duran Line. It is an agreement signed in 1893 between
British India diplomat, Mortimer Duran, and the Afghan ruler, Abdur Rah-
man Khan, to determine the official land border between two countries
(Biswas, 2013, p. 8).

Thus, when Pakistan partitioned from British-India in 1947, it integrated this
vast territory, and claimed it as its national territory, in return, the Afghan
government has not recognized it yet, and it has remained one of the major
issues between two states. Another subject that strained and complicated
both states' relationship is the India influence in Afghanistan. India, like
Afghanistan, has a territorial problem with Pakistan over Kashmir. India has
always stood along with the Afghan state, and it made Afghanistan territory
a game zone for India and Pakistan. In fact, these two major issues have
shaped and oriented both states' foreign policy towards each other. That is
the reason that Pakistan has constantly intervened in Afghanistan affairs di-
rectly and indirectly, as well it has increased its domain of influence through
various policies. Particularly, its interference in the 1980s reached to peak,
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when it provided financial, military, strategical and logistical aid to the re-
sistance groups. In the line of this policy, when the Taliban movement seized
power in 1996, Pakistan was one of the three states recognized and supported
it (Wahab, & Youngerman, 2006, p.223). Though Pakistan assisted the US-led
coalition in toppling the Taliban government in 2001, over course of the time,
it shifted its policy once again and began providing material and financial
support to the Taliban movement in post-2001 (Kaura, 2018, p. 66). That is
why the Afghan state and the US continually criticized Pakistan over sup-
porting the Taliban movement.

There is no doubt Pakistan has a special role in facilitating of peace-building
process, due it has a unique relationship with the Taliban movement. Pak-
istan is the only state that has more impact on the Taliban than other states,
as it has provided financial, political, logistical, and military aid and assis-
tance to the Taliban movement since its emergence in 1994. Although today,
some of the senior Taliban is in prison in Pakistan, some others have been
living inside Pakistan territory safely. Hence, Pakistan could ease the Intra-
Afghan negotiation process by releasing senior Taliban, although, fortu-
nately, it released top Taliban leader, Mullah Brother Abdul Ghani (Aljazeera,
Oct 25, 2018). Besides, Pakistan should give up its interfering policy; instead,
embrace a more cordial and consistent policy in Afghanistan. To conclude
by Khan’s (2017) statement, “without Pakistan’s role as an effective facilitator,
the peace-building could not be presumed in the Pakistan-Afghanistan re-
gional security complex” (p. 113). 

Iran

Iran has a more common history, shared-norms, culture, languages, ethnic
and sectarian affiliation than Pakistan has with Afghanistan. Nevertheless,
both states’ political relations have always been in fluctuation and difficul-
ties. Iran, like Pakistan, has always mingled and interfered in Afghanistan's
domestic affairs overtly and covertly. Particularly, with the inception of the
Soviet Union invasion of Afghanistan, Iran backed the Shia minority resist-
ance groups, alongside the ethnically Tajik insurgent groups (Yegin, 2017, p.
92). However, by coming of the Taliban to power, both states' relationship
was strained seriously, especially when the Taliban seized and killed Iranian
diplomats in 1998, which was about Iran to wage war against the Taliban
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government (Koepke, 2013, p. 7). Instead, the Iran regime supported the
Northern Alliance, and the US-led foreign invaders to overthrow the Taliban
regime in 2001; in this sense, Iran played an essential role in the toppling of
the Taliban government.

By the passing of the time, Iran and the US relationship deteriorated in the
mid-2000s over the nuclear weapons allegations. This event made Iran anger,
stimulated it to adopt a hostile stance against the US, in particular, it went to
change and transform its policy in Afghanistan.

As a reaction to this, Iran began to set soft contact with the Taliban movement
(Koepke, 2013, p. 15-17). Later, official and unofficial evidence revealed that
Iran has provided military training and sanctuary to the Taliban members
inside its territory. In the recent week, Iran disclosed this relationship and
highlighted that without the Taliban integration and taking power in gov-
ernment, Afghanistan cannot achieve enduring peace.

In line with this reality, Iran can play an active and principal role in reducing
political violence and ethnic hostility, and instead, facilitate a way to the com-
mencing of the peace-building process. In addition, due to Iran has special
relations and influence on the Shia minority, which composes 15% of the pop-
ulation, and ethnically Tajik political parties, like Jamiat-I Islami, can bring
close these groups’ leaders with the Taliban leaders to increase Intra-Afghan
talks, and peace-building process.

Conclusion

In this study, I have discussed how it is possible to terminate the ongoing
war in Afghanistan and initiate the peace-building process. Yet, I have argued
existing of consensus among national and foreign actors lead to termination
of military violence and commencing of the peace-building process. I have
demonstrated throughout this article, that the military victory model cannot
pave the way to peace; instead, the negotiated settlement model can bring
peace, and end the ongoing violence.

The foremost national actors, which are the current government, former po-
litical elites, and the Taliban, play an essential and effective role in the peace-
building process. Existing of political consensus among national actors is
vitally significant, due the current government has legitimacy and support
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of international society; political elites have substantial power in both gov-
ernmental and societal institutions; and the Taliban controlling almost half
of the country territory. Hence, they should abandon personal interests; in-
stead, focus on national interests.

Besides, the major foreign actors, the US, Russia, Pakistan, and Iran, have
been intervening and mingling in Afghanistan's domestic affairs for years.
They have managed to advance their political, economic, social and cultural
roles inside the Afghan state and society. One of the essential reasons for not
ending the 40-year war in Afghanistan rooted in their conflicting interests
pursued in Afghanistan. Thus, existing of political consensus among them
lead to the termination of the war and initiating the peace process. In this
sense, they should give up ethnic-based policy; rather than pursue national-
centric policy, as well, respect territorial integration, state sovereignty and
independence of Afghanistan, alongside following neutral and non-interven-
tion policy.
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Afganistan İslam Cumhuriyeti’nin Anayasasında 

Güçler Ayrılığı İlkesi Üzerine Bir İnceleme

Ahmad Khan Dawlatyar

Özet: Afganistan’ın yeni siyasi tarihi incelendiğinde siyasi iktidar bir kişi/Kral ya da bir grubun
elinde olduğu ve iktidar demokratik yöntemlerle değil de kalıtsal ve darbe sonucunda el
değiştirdiği görülmektedir. İktidara gelen kadrolar, yeni anayasa yaparak kendi rejimini oluş-
turmaya çalışmıştır. 11 Eylul 2001 yılında gerçekleşen olayın ardından sonra, ABD başta olmak
üzere NATO, Taliban ve El-kaideye karşı savaş açmış ve bu savaşın sonucunda Taliban rejimi
yıkılmıştır. Taliban devredildikten sonra Afganistan’da yeni bir siyasi süreç başlamış ve bu
bağlamda ülkenin siyasi sistemiyle yönetim sistemini belirlemek için  uluslararası toplumun
gözetiminde Almanya’nın Bonn şehrinde “Bonn Konferansı” düzenlenmiştir. Konferansa katılan-
lar 9 gün boyunca kendi aralarında tartışmış ve sonuçta ilk “Geçici İdare” ardından “Geçiş İdare”
üzerinde anlaşmışlardır. Geçiş  İdaresi’nin önemli görevlerinden biri de Anayasa taslağını hazır-
layıp onaylanması için Yüce Meclisi toplamaktır. Anayasa taslağı aşamalı olarak “Tesvit Komisy-
onu” ve “Tetkik Komisyonu” hazırlanmış ve 4 Ocak 2004’te Kurucu Meclis tarafından
onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. Güçler ayrılığı, bir ülkede insanların hak ve özgürlüklerini
korumak ve yönetenlerin despotizme eğilmelerini önlemek için devletin iktidarını tek kişi veya
organa değil, yatay biçimde birbirini denetleyen ve dengeleyen üç organa (yasama, yürütme ve
yargı) verilmesini esas alan bir mekanizma olarak demokratik anayasal rejimlerin temel yapı
taşlarından birini oluşturmaktadır. Güçler ayrılığı ilkesi farklı hükümet sistemleri (Başkanlık,
Yarı-Başkanlık ve Parlamenter) biçiminde uygulanmaktadır. Bu bağlamda 2004 yılında yapılan
Afganistan Anayasasında güçler ayrılığı ilkesinin nasıl kurumsallaştığını, siyasi organların
karşılıklı ilişkisi/işbirliği, denge ve denetim mekanizmalarını belirlemek ve uygulanmakta olan
hükümet sisteminin çoğulcu bir yönetimin oluşturma konusunda performansını değerlendirmek
çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Afganistan, Anayasa Güçler Ayrılığı, Yasama, Yürütme, Yargı

Güçler Ayrılığının Tanımı ve Amacı

Kuvvet ve iktidar, siyaset biliminde kullanılan önemli kavramlar olarak Ara-
pça kökenli sözcüklerdir ve Türkçede; güç, erk, şiddet, zor, cebir ve bir
ülkenin silahlı gücü sözcükleriyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.
Genellikle iktidar ve güç, “bir kimsenin ya da bir grubun diğer bir kimse
veya grubu kontrol edebilme kapasitesini ifade eder. İktidar, bu anlamıyla
tüm sosyal ilişkilerde görünebilir” (Gönenç, 2014: 3). İktidar ilişkisi sonu-
cunda bir taraf ferman/emir verir diğer taraf ise bu emire uyar ve itaat eder.
İktidar kavramı çoğunlukla güç kavramıyla eş anlamlı olarak
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varsayılmıştır. Kuşkusuz iktidarın en önemli özelliği güç ve güç kullanma
tekelidir. Ancak iktidar sadece güce dayanmaz aksine iktidar meşrulaştır-
mış güçtür (Turhan, 1997: 27; Aşuri, 2010: 247). İktidar kavramı otoriter
kavramıyla eş anlamlı olarak meşru güç ve bu gücün meşru olmakla bir-
likte rızaya dayanarak kurumsallaşmış organlar tarafından kullanılması
anlamına gelmektedir (Alam, 2010: 102-103). Bir siyasal toplumda bulunan
sosyal ilişkilerde farklı iktidar türleri (dinsel, ekonomik, ataerkil, gelenek-
sel, elit) bulunabilir (Alam, 2010: 103). Ancak güçler ayrılığı bakımından
iktidar türlerinden biri ve siyasi toplum/devlete mahsus olan “siyasi ikti-
dar” esas alınacaktır. Diğer iktidar türlerinden farklı olarak siyasi iktidar;
toplumun bütününü kapsayan en üstün otorite olarak meşru güç kullanma
yetkisine sahiptir (Gönenç, 2014: 3).

Lord Acton’ın dediği gibi “İktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlak yo-
zlaştırır”. Dolayısıyla siyasi iktidarın sınırlandırılması gerekir. İktidar sınır-
lanmadığı müddetçe toplumda güven, huzur ve adaleti sağlamak adı altında
bir baskı aracına dönüşebilir (Gönenç, 2014: 4). Siyasi iktidarın sınırlandırıl-
ması, tarih boyunca siyaset ve hukuk bilim insanlarının araştırdığı önemli
konularından biri olmuştur. Örneğin; Platon (M.Ö. 427-347) devlet iktidarını
örf ve adaletle sınırlandırırken yasaların amacı, erdem ve ahlakın tesis etmek
olduğunu söylemektedir (Kutlu, 2001: 99). Yani Platon’a göre, siyasi iktidar
adaletten ayrı düşünülemez (Stez, 2019: 29). 

Siyasi iktidarın sınırlandırılması konusu anayasal, demokratik ve çoğulcu
rejimlerde söz konusudur; bunun tersine totaliter ve despot rejimlerde siyasi
iktidarın sınırlandırılmasından pek söz edilemez. Bu bağlamda ünlü Fransız
siyaset bilimci ve sosyolog Maurice Duverger, “Siyasal Rejimler” eserinde,
demokratik rejimlerde siyasi iktidarı elinde bulunduranlar/yöneticilerin
yetkilerinin sınırlandırılması konusunda üç mekanizmadan söz eder (Du-
verger, 1995: 55): 1) Yönetenleri direkt güçsüzleştirmek 2) Yönetenlere karşı
yönetilenleri güçlendirmek  3) Federalizm.  Yönetenleri güçsüzleştirmek yön-
teminde Duverger, Montesquieu’nün şu önemli sözüne “güç, gücü durdu-
rur” değinerek siyasi iktidarın sınırlandırılması konusunda yatay güç
paylaşımı olarak “Güçler Ayrılığını” en önemli mekanizma olarak belir-
lemektedir (Duverger, 1995: 55-58). Devletin iktidarını sınırlama bağlamında
oluşturulan güçler ayrılığı, devlet niteliğini kazanmış siyasal toplumda bir-
birinden farklı üç fonksiyon (yasama, yürütme, yargı) olduğunu ve her



fonksiyonun birbirinden bağımsız bir statüye sahip olan organlara verilmesi
esasına dayanmaktadır (Gözübüyük, 2013: 78).

Güçler ayrılığı ilkesinin birinci amacı, sorumsuz Kral’a karşı, iktidarı sınır-
lamak ve otoriter-totaliter rejimlerin kurulmasına müsaade etmemektir.
Güçler ayrılığına göre, devletin iktidarı bir kişi ya da bir organda top-
landığında onu dengeleyecek bir güç kalmaz. Çünkü siyasi iktidarı elinde
toplayan kişi ya da kurum istediği gibi yasa yapar, uygular ve yasanın uygu-
lanmasından doğan anlaşmazlıkların yargıcı olur (Gözübüyük, 2013: 78).
Güçler ayrılığı ilkesinin ikinci amacı insanların özgür, eşit ve güven içinde
yaşamalarını sağlamaktır. Çünkü iktidarı sınırlamaktan güçler ayrılığının
temel amacı, yurttaşların özgürlüğünü sağlamaktır. İktidarın tekelleştiği
yerde zorbalığın ortaya çıkması ve insanların mağdur olması kaçınılmazdır
(Kutlu, 2001: 98). Günümüzde bu ilke; demokrasi, anayasa ve hukuk devle-
tinin temel yapı taşlarından biri olarak otoriter ve totaliter rejimlerden
demokratik rejime geçiş sürecinde önemli rol oynamakta ve farklı hükümet
sistemleri biçiminde uygulanmaktadır.

Güçler Ayrılığının Düşünsel Temelleri

Aristo (M.Ö. 384-322) Politika isimli eserinin dördüncü kitabının 14. ve 16.
bölümlerinde her devlet teşkilatının üç ögeden oluştuğunu (meşveret,
memurlar ve yargı) söylemektedir (Gözler, 2012: 191). Aristo’ya göre
meşveret ögenin görevi topluca görüşerek kamu işlerine karar vermektir. Bu
bağlamda meşveret ögesinin yetki kapsamına giren konular; başka toplum-
larla savaş ya da barış ilan etme, yasa yapma, ölüm, sürgün ve mallara el
koyma ve cezalar konusunda karar verme konularından ibarettir (Aristote-
les, 2017: 161). Aristo’ya göre, yürütme (memurlar), belirli konularda kamu
gücünü ortaya koyan uygulayan ve o konuda bir sonuca varan ve daha çok
emir ve talimat veren ögedir. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve yanlışlık-
ları düzeltmek memurların görevidir. Bu görevlerle birlikte şehir iç-dışında
bina ve yolların yapılması, devletin gelir ve giderlerinin belirlenmesi, alınan
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28 Güncel Türkçe Sözlük, “Kuvvet”, TDK,
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5cc5841768ccb1.73627084, (Erişim Tarihi: 25.05.2019).
29 Kuvvetten farklı olarak iktidar, “devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi” anlamına gelmektedir. Güncel Türkçe Sözlük,
TDK,
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5cc584274556b9.53133307, (Erişim Tarihi: 25.05.2019).



kararların uygulanması da memurların görevidir (F. Akın, 2013: 18). Aristo’-
nun üçüncü öge olarak ele aldığı unsur yargıdır. Aristo, davalar üzerinden
yargının yetkilerini ele alır ve bu bağlamda davaların türü üzerinden yargıyı
ele alır (Aristoteles, 2017: 169-170).

Güçler ayrılığı kuramı üzerine düşünen ikinci düşünür John Locke’dir.
Locke, “Güçler ayrılığı (seperation of powers) kavramını ilk defa literatüre
dâhil eden düşünür olarak bilinmektedir” (Arslan, 2013: 23). Locke, uygar
toplumlarda devletin iki siyasi erki olan yasama ve yürütmenin birbirinin
yetkisini ele geçirmeye çalışmasını, yasa koyucuların ve uygulayıcıların
kendi yaptıkları ve uyguladıkları yasalara uymamalarını ve yasa koyucuların
yasaları kendi çıkarlarına göre yapmalarını, topluma ve bireylere karşı
yönetenlerden gelen tehditler olarak belirlemekte ve bu tehditleri bertaraf
etmek için bir mekanizma olarak denge ve denetim sistemini açıklamaktadır.
Locke denge sisteminde doğal hakların ve bireysel özgürlüklerin korunması
için yönetimin/devlet iktidarının farklı ellerde bulunması söyler. Bu
bağlamda Locke uygar bir toplumda üç erkten (yasama, yürütme, federatif)
söz etmektedir (Şenel, 1986: 441).

Locke’un kuramında yasama, toplumun ve bireylerin korunması konusunda
devlet gücünün nasıl kullanılacağına karar veren iktidardır. Locke’e göre,
yasamanın her zaman toplantı hâlinde olması gerekmez. Çünkü yasama
tarafından yapılan yasaların sürekli şekilde yürürlükte olması gerekir ve
yasanın çok kısa zamanda yapılacağı için yasamanın daimî biçimde yapacağı
iş bulunmamaktadır. Dolayısıyla yasama üyeleri yasa yaptıktan sonra dağıl-
malıdır (Locke, 2004: 121). Locke’in kuramında yürütme, yapılan yasaların
sürekli şekilde yürürlüğünü sağlayan bir güç olarak kaynağı yasamaya
dayanmaktadır (Eroğlu, 2010: 11). Dolayısıyla çıkarılan yasaların
yürütülmesi için sürekli toplantı hâlinde olan bir iktidarın varlığı zorunludur
(Locke, 2004: 121-122). Locke yasama ve yürütme gücünün yanında “Feder-
atif” güçten bahsetmektedir.  Locke’e göre, Federatif güç her devlette bulun-
abilir. Çünkü insanlar henüz uygar topluma girmeden önce doğa
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30 Yönetenlere karşı yönetilenleri güçlendirme konusunda Duverger; yarı doğrudan demokrasilerde yurttaşların “özel güçlerini” siyasi iktidarın sınırlandıracak
nitelikte olduğunu söylemektedir. Çünkü yarı doğrudan demokrasilerde halk iktidarı temsilcileriyle paylaşırlar. Yarı doğrudan demokrasilerde, halkın yasa önerme
yetkisine sahip olmakla birlikte bazı önemli kararların “referandum” aracılığıyla ret edebilme yetkisine sahiptir (Duverger, 1995: 58-61).
31 Duverger; siyasi iktidarı, dikey biçimde sınırlandırılması bağlamında Federalizm sistemini örnek göstermektedir. Çünkü Federalizm sisteminde, devletin
otoritesi, federal devletle federe devletler arasında paylaşılmaktadır (Duverger, 1995: 61-62). 



durumundayken bu güç vardır. Bu nedenle Locke, federatif gücü “doğal
denebilecek bir güç” (Ağaoğulları, Zabcı, Ergün, 2009: 209) olarak tanımla-
maktadır. Locke federatif gücü savaş ve barış konularında karar verebilen
bir güç olarak nitelendirip devletin yurttaşlarıyla diğer devletin yurttaşları
arasında çıkacak anlaşmazlıkları çözüm yetkisini de federatif güce vermek-
tedir (Eroğlu, 2010: 11).

Güçler ayrılığı kuramını modern biçimde tanıtan düşünür ise Mon-
tesquieu’dür. Montesquieu, güçler ayrılığı kuramını özgürlük nedir? Nasıl
korunur? Sorularıyla açıklamaya çalışmaktadır. Düşünüre göre Özgürlük,
kanunlar çerçevesinde yurttaşlara verilen hakları kullanabilmeleri ve kanun-
ların müsaade etmediği şeyleri yapamamalarından ibarettir. Düşünüre göre,
özgürlüklerden biri olan siyasi özgürlük yalnızca ılımlı/sınırlı hükümetlerde
bulunur. İktidar kötü ve keyfi biçimde kullanılmadığında sınırlı hükümet
meydana gelir. Dolayısıyla iktidarın kötüye kullanılmaması için “iktidarın
iktidarla durdurulması” (Montesquieu, 1998: 233) gerekir. Montesquieu’ye
göre her devlette üç tür yetki/güç (yasama, yürütme ve yargı) bulunmakta
ve her biri kendi alanındaki görevleri yerine getirmektedir. Locke’e karşı
Montesquieu, güçler ayrılığı mekanizmasının bir sacayağı olarak federatif
erkin yerine yargıdan söz etmektedir. Montesquieu’ye göre; yasa yapmak,
önceden yapılmış yasaları düzeltmek ya da iptal etmek ve yasaların iyi şek-
ilde uygulanması konusunda yürütmeyi denetlemek yasama erkinin görev-
idir. Yasama tarafından yapılan yasaları ve mahkemelerin kararlarını
uygulamak, iç ve dış tehditlere karşı halkın güvenliğini sağlamak, yabancı
devletler ve toplumlarla ilişki kurmak ya da kesmek ve yabancı devletlere
büyükelçi atamak veya diğer devletlerin büyükelçilerini kabul etmek yürüt-
menin fonksiyonudur. Suçluları cezalandırmak ve anlaşmazlıkları çözmek
ise yargının görevidir (Montesquieu, 1998: 234-235). Devletin organlarının
görevi ve yetkileri bağlamında Montesquieu’nün tanımladığı yetkiler ve
fonksiyonlar, günümüzdeki çağdaş hukuk devletlerin organlarının görev ve
yetkilerine denk düşmektedir.

Montesquieu, oluşturduğu denge ve denetim mekanizması çerçevesinde
özgürlüklerin korunması için yasama ve yürütme yetkisi aynı kişiye ya da
organa verilmemesini söyler. Çünkü bu iki yetki ya hükümdar ya da meclise
verildiğinde bir taraftan ağır kanunlar yaparlar diğer taraftan ise yaptığı
yasaların uygulanması konusunda şiddete başvururlar. Aynı şekilde
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yargılama yetkisiyle yasama yetkisi ayrılmazsa yine de özgürlükten bahsede-
meyiz. Çünkü bu iki yetki birleştiğinde yargıçlar kanun koyucular statüsünü
kazanır ve yetkiyi keyfine göre kullanırlar. Bu üç güç ister bir kişi ister bir
organ ister toplumun bir kısmının elinde toplansın yurttaşların özgürlük-
lerinden söz edemeyiz. Bu bağlamda Montesquieu, monarklar devletin üç
gücünü ellerinde topladıktan sonra istibdat ve keyfiliğe eğilirler diyor (Mon-
tesquieu: 235-236). Sonuçta, güçler ayrılığı kuramı, Aristo’nun kuramında
nüve hâlindedir. Locke ise güçler ayrılığı kuramını bugünkü amacı doğrul-
tusunda geliştirmiş Montesquieu ise Locke’ un kuramından esinlenmiş ama
bu kuram üzerinde değişiklik yaparak modern anlamda tanımlamıştır.
Günümüzde güçler ayrılığı dediğimiz zaman akıllara ilk gelen isim Mon-
tesquieu’dür.

Güçler Ayrılığı İlkesine Dayanan Hükümet Sistemleri

Bir devletin hükümet sistemi, devlet iktidarının önemli yetkilerini elinde bu-
lunduran iki siyasi organının (yasama ve yürütme) oluşumu, işleyişi ve
güçler ayrılığı kuramı çerçevesinde birbirine karşı sahip olduğu denge ve
denetim mekanizmalarından ibarettir (Gül, Kamalak, & Gül, 2017: 102).
Güçler ayrılığına dayanan demokratik anayasal hükümet sistemler, siyaset
ve anayasa hukuk literatüründe şu şekilde sıralanmaktadır: 1) Parlamenter
Hükümet Sistemi, 2) Başkanlı Parlamenter Hükümet Sistemi,  3) Yarı-Başkan-
lık Hükümet Sistemi, 4) Başkanlık Sistemi 5) Süper Başkanlık Hükümet Sis-
temi  (Gönenç, 2007: 39-42).

Başkanlık hükümet sistemi, sert güçler ayrılığına dayanan ve güçleri bir-
birine karşı fren-denge mekanizmalarına sahip olmalarına rağmen siyasi
yürütmenin üstünlüğünü esas alan temsilî bir hükümet modelidir (Kuzu,
2012: 20). Başkanlık hükümet sistemi güçlerin eşitliğini esas almaktadır.
Ancak bu eşitlik hukuki eşitlik olarak bilinmekte siyasi açıdan ise yürütme
yasamadan daha üstün konumda olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bu
hükümet modeline “Başkanlık” ismi verilmektedir (Teziç, 2014: 508).
Başkanlık hükümet sistemi farklı biçimlerde uygulanmakta ancak bir ülkenin
hükümet sistemini başkanlık diyebilmek için yürütmenin tek başlı olması,
devlet başkanının halk tarafından seçilmesi, meclise karşı başkanın siyasi so-
rumluluğu bulunmaması ve organların fonksiyonel bağımsız olması gerek-
mektedir (Lijphart, 1996: 63-66). Parlamenter hükümet sistemi ılımlı bir
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denge ve denetime dayandığı için “Güçlerin işbirliği” olarak bilinmektedir.
Çünkü bu sistemde siyasi organlar birbirini etkileme araçlarına sahiptir
(Teziç, 2014: 477). Epstein’e göre, parlamenter sistem; “yürütme iktidarının
yasama iktidarından kaynaklandığı ve ona karşı sorumlu olduğu anayasal
demokrasi tipidir” (aktaran Lijphart, 1996: 62). Başkanlık hükümet sistemi
gibi parlamenter hükümet sistemi de farklı biçimlerde uygulanmakta ancak
bir ülkenin hükümet sistemine parlamenter diye bilmek için yürütmenin çift
başlık olması, yürütmenin önemli kanadı olan bakanlar kurulunun meclis
tarafından seçilmesi ve hükümetin meclisin güvenoyuna dayanması gerekir
(Lijphart, 1996: 63).

Yarı Başkanlık Hükümet Sistemi, kurumsallaşmış Parlamenter ve Başkanlık
Hükümet Sistemlerinin niteliklerinden oluşan bir hükümet türü olarak lit-
eratürde bilinmektedir. Yani parlamenter ve başkanlık sistemlerinden farklı
olarak halk tarafından seçilen başkan, yetkisini meclis tarafından seçilen bir
başbakan/bakanlar kuruluyla paylaşmaktadır. Başka bir deyimle başkanlık
sistemindeki başkanın yetkisi iki ayrı yapıya verildiği için “yarı” ismi bu
hükümet sistemine verilmektedir (Sartori, 1997: 161). 

Afganistan Anayasası’nda Yasama

Yasamanın Yapısı

Afganistan İslam Cumhuriyetinde de egemenlik millete aittir ve millet direkt
ya da dolaylı biçimde egemenliği kullanır. Afganistan’da yasamaya, Milli
Konsey (Şura-i Milli) denilmektedir. Milli Konsey Afganistan’ın en yüce
yasama organı olarak halkın iradesinin tezahürüdür ve tüm milleti temsil
eder (AFAY, m. 4;81). Afganistan’da; yasama organı çift kamaralıdır. Her ka-
maraya özel isim verilerek birlikte “Milli Konsey”  denilmektedir. Milli Kon-
sey’in birinci kamarasının ismi Halk Meclisi/Temsilciler Meclisi  ikinci
kamaranın ismi ise Sena  Meclisidir. Bir kişi aynı anda iki mecliste üye ola-
maz (AFAY, m. 82). Afganistan’da yasamanın birinci kamarasını oluşturan
Halk Meclisi’nin üye sayısı 250 iken Sena meclisinin üye sayısı ise 102’dir.

Saf parlamenter rejimde devlet başkanının halk tarafından seçilmiş olmasıyla yetkilerinin sembolik olması Başkanlı Parlamenter Sistem’in temel özelliği
olarak bilinmektedir.  Günümüzde de bazı ülkelerde (Slovakya, Bulgaristan ve İrlanda’da) hala kullanılmaktadır (Gönenç, 2007: 41).

33 Süper-Başkanlık sistemi literatürde kullanılan bir sistem olarak devlet başkanı pek çok yetkilere sahip olduğu için “Süper Başkanlık Sistemi” denilmek-
tedir. Saf başkanlık sisteminde olduğu gibi süper-başkanlık sisteminde de başkan seçimle seçilir; ancak Başkan’ın parlamentoyu feshetme ve hükümeti
azletme gibi kritik yetkilere sahiptir. Üstelik bu sistemde, meclise karşı bir hükümet bulunur. Tarihsel olarak; tam manada Alman Weimar Cumhuriyeti’nin
hükümet sistemi günümüzde ise Rusya Federasyonu’nun hükümet modeli süper-başkanlık hükümet sistemine benzemektedir (Gönenç, 2007: 42). 



Halk Meclisinin üyeleri halk tarafından serbest, genel, gizli ve direkt seçimin
sonucunda seçilmektedir. Sena meclisinin üyeleri değişik yöntemlerle
seçilmektedir. Sena meclisinin üyelerinin üçte biri, (34 üyesi) her ilde bulu-
nan “İl Konseyi’nin” üyeleri kendi aralarından birini seçip her ilin temsilcisi
olarak Sena meclisine gönderir. Üçte biri her ilin ilçelerinde bulunan İlçe
Konseyleri  tarafından seçilir. Yani bir ilde bulunan ilçe konseylerin üyeleri
bir araya gelerek bir kişiyi senatör olarak Sena Meclisine gönderir. Kalan üçte
biri hayırsever ve deneyimli kişiler arasından Cumhurbaşkanı tarafından
atanır (AFAY, m. 83,84). Afganistan’da Temsilciler Meclisinin görev süresi
beşinci yılın 22 Haziran’ında seçimlerin sonucu açıklandıktan sonra sona erer
ve yeni meclis göreve başlar. (AFAY, m. 83/2,3). Sena Meclisinin görev süresi
ise üyelerinin hangi yöntemle seçilmesi bakımından farklıdır. Örneğin;
Cumhurbaşkanı tarafından atanan senatörlerin görev süresi 5 yıl, İl Konseyi
tarafından seçilen senatörlerin görev süresi 4 yıl ve İlçe Konseyler tarafından
seçilen senatörlerin görev süresi ise 3 yıldır (AFAY, m. 83,84).

Yürütmeye Karşı Yasamanın Denge ve Denetim Mekanizmaları 

Güçler ayrılığı kuramı bakımından yasamanın önemli fonksiyonu yürütmeyi
denetleyebilmektir. Yasama önemli ve kilit yetkilere sahip olduğu müddetçe
yürütmeyi denetleyebilir yoksa meclis yürütmenin faaliyetlerine meşruiyet
vermekten başka bir şey değildir. Bu bağlamda Afganistan Milli Konseyi,
yürütmeyi denetleyebilmek için bazı önemli denetim mekanizmalarına
sahiptir. Yasa yapmak, soru sormak, yürütmenin faaliyetleriyle ilgili genel
görüşme gerçekleştirmek ve araştırma komisyonu kurmak, Cumhurbaşkanı
suç işlediğinde soruşturma yapmak, bakanlara güven-güvensizlik oyu ver-
mek ve devletin bütçesini onaylamak meclisin önemli yetkilerindendir.

Afganistan’da her iki meclisin üyeleri ve komisyonları belli konularda
bakanlara yazılı ve sözlü şekilde soru sorabilir. Soru iletilen bakan, sorunun
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34 Şura-i Milli

35 Ulus-i Cırga

36 Mişran-u Cırga

37Afganistan Anayasasında mahalli idarenin bir müessesesi olan ilçe konseylerinden söz edilmektedir. Ancak günümüze kadar böyle bir yapı kurul-
mamıştır. Dolayısıyla İlçe Meclisi tarafından seçilecek kontenjanlar Cumhurbaşkanınca doldurulmaktadır. Böylece Cumhurbaşkanı, sena meclisinin üye
tamsayısının üçte ikisini atamaktadır.



mahiyetine göre cevaplar (AFAY, m. 91;93). Afganistan Halk Meclisinin
İçtüzüğünün 95,96. maddelerine göre, her milletvekili yazılı ve sözlü şekilde
soru sorabilir ve soru sorulan yetkili yazılı soruyu yazılı şekilde ve sözlü
soruyu sözlü şekilde cevaplar. Bununla birlikte yürütmede önemli konular
hakkında meclisi bilgilendirmek için meclisten, tartışmalı veya tartışmasız
dinleme toplantısı isteyebilir. Eğer toplantı tartışmayı içeriyorsa milletvekil-
leri toplantıda yetkililere soru sorabilirler (Halk Meclisi İçtüzüğü, m. 95).

Afganistan Anayasası genel görüşmenin yerine “Ayrıcalık Saatten” bahset-
mektedir. Ayrıcalık saati, haftada bir saat olarak meclis başkanı tarafından
belirlenir. Bu saatte milletvekilleri sırasıyla meclis gündemi dışındaki konu-
lar hakkında serbestçe konuşabilirler (Halk Meclisi İçtüzüğü, m. 95).

Afganistan’da yürütmeye karşı meclis araştırması yetkisi, Halk Meclisine
verilmektedir. Halk Meclisi hükümetin faaliyetlerini incelemek ve değer-
lendirmek için üye tamsayısının üçte biriyle “Özel Komisyon” oluşturabilir.
Özel Komisyonun üye sayısı ve faaliyet alanları, Genel Kurulda belirlenir.
Özel Komisyonun görev süresi olağan durumda altı aydır. Gerekirse iki ay
ek süre verilir. Komisyon görevini bitirdikten sonra meclise bir rapor sunar
(AFAY, m. 89; Halk Meclisi İçtüzüğü, m. 36;38).

Afganistan’da Cumhurbaşkanı her suçtan değil insanlığa karşı suç, milli
ihanet ve cinayet suçları işlediğinde, Halk Meclisinin üye tamsayısının üçte
biri tarafından soruşturma istenebilir. Soruşturma talebi üye tamsayısının
üçte ikisi tarafından kabul edilirse halk meclisi bir ay içinde Yüce Meclisi ,
toplantıya çağırır. Yüce Meclis üye tamsayısının üçte iki oyuyla suçlamayı
onaylarsa Cumhurbaşkanı görevinden uzaklaştırılır ve konu “Özel Mahke-
me’ye”  sevk edilir. Cumhurbaşkanı yardımcısı suç işlediği durumda,
yargılanma prosedürüyle ilgili anayasa ve yasalarda herhangi bir hüküm
mevcut değildir. Ancak, Cumhurbaşkanı gibi yardımcıları da halk tarafından
seçildiği için aynı mekanizmanın uygulanması gerekir. Bakanların suç
işledikleri iddia edilirse, meclislerin dışında kurulan “Özel Mahkeme”
tarafından yargılanır (AFAY, m. 69;79).

Afganistan anayasasına göre bakanlar, başsavcı, merkez bankasının başkanı,
milli istihbarat başkanı ve Kızılay Başkanı Cumhurbaşkanı önerisiyle Halk
Meclisinin güvenoyuyla seçilmektedir (AFAY, m. 64/11). Afganistan’da yeni
seçilen Cumhurbaşkanı kabine üyelerini oluşturarak Halk Meclisinin
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güvenoyuna sunmakta ve Cumhurbaşkanı herhangi bir bakanı azlettiğinde
ya da herhangi bir sebepten dolayı bir bakanlığın boşalmasında yeni atanan
bakan Halk Meclisin güvenoyunu aldıktan sonra görevine başlar. Meclis’te
her bakan kendi alanıyla ilgili program ve stratejilerini açıklar. Meclis her
bakanın hakkında araştırma yapıp programlarını değerlendirdikten sonra
her bakan adayıyla ilgili ayrı ayrı oylama yapar. Halk Meclisinin üye tam-
sayısının salt çoğunluğunu alan bakan adayı resmen bakan olarak görevine
başlar. Halk Meclisi üyelerinin arasından bakan seçilebilir ancak bakan
olarak göreve başlayan bir milletvekili meclis üyeliğini kaybeder (Halk
Meclisi İçtüzüğü, m. 72,73,74,75,76).  Bunlarla birlikte Afganistan
Anayasasına göre, ülke politikalarının temel çizgileri  ve hükümetin
kalkınma, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik programları Milli Kon-
seyin onayıyla belirlenir (AFAY, m. 64/2; 90/2).

Afganistan Anayasasına göre Cumhurbaşkanı hem millet hem de Halk
Meclisi’nin önünde sorumludur. Bakanlar ise Cumhurbaşkanı ve Halk
Meclisinin önünde sorumludur. (AFAY, m. 69;77). Afganistan anayasası,
Cumhurbaşkanın sorumluluğundan söz ederken sorumluluğun türünden
bahsetmemektedir. Başka bir deyimle bu siyasi sorumluluk mudur? Yoksa
cezai sorumluluk mudur? Afganistan Anayasasının metnini hazırlama
sürecinde büyük rol üstlenen hukukçu Tahir Haşim’i, Cumhurbaşkanının
meclise karşı sorumluluğundan kasıt siyasi değil cezai sorumluluk olduğunu
söylemektedir. Bu bağlamda Haşim’i Cumhurbaşkanın halk tarafından
seçildiğini ve Anayasa sorumluluğu açıklarken sadece cezai sorumluluktan
bahsettiğini kaynak olarak göstermektedir (Haşimi, 2010: 54). Afganistan’da
Halk Meclisi kabinenin üyelerini oluşturan bakanlara karşı bireysel biçimde
gensoru yetkisine sahiptir. Halk Meclisi yüzde %20 üyesinin yönergesiyle
her bakana gensoru yönergesi verebilir. Gensoru yönergesi verilen bakan
Genel Kurul’a gelip milletvekillerine açıklamalar yapar. Bakanın açıkla-
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38 Yüce Melis (Luy-i Cırga) geçmişte toplumdaki sorunlar ve anlaşmazlıkları çözmek için sıkça kullanılan geleneksel siyasi bir müessisedir. Afganistan’ın
sınırları çizilip anayasa üzerinde ulus devlet kurulduğunda, anayasada parlamentoyla birlikte bu meclise yer verilmiştir. Yüce Meclis’in üyeleri Milli Kon-
seyin tüm üyeleri, İl Konseylerin başkanları ve İlçe Konseylerin başkanlarından oluşur (Haşimi, 2010: 94,95) Cumhurbaşkanı ve halk meclisi üç durumda
yüksek konseyi çağırabilir: Anayasa değişikliği; Ülkenin bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve milli menfaatlerini üzerinde karar almak ve
Cumhurbaşkanı yargılamak (Afganistan Anayasası, m. 110,111).
39  Özel Mahkeme’nin üyeleri, Sena Meclisi’nin Başkanı, Yüce Meclis onayıyla üçer kişi Yüksek Mahkeme ve Halk Meclisin üyelerinden oluşur (toplam 7).
Özel Mahkemede, savcılık görevini Yüce Meclis tarafından görevlendirilen kişi yerine getirilir.
40 Şu ana kadar Afganistan’da yürütme; hükümetin iç, dış, ekonomik, sağlık ve eğitim politikalarının genel çerçevesini hazırlayıp meclise sunmamış ve bu
açıdan her zaman Afganistan Milli Konseyi başta olmak üzere sivil toplum ve kamuoyu hükümeti eleştirmiştir.



maları, halk meclisinin kanaatini yerine getiremezse halk meclisi bakanla il-
gili güvensizlik oyunu devreye sokar. Halk Meclisinin üye tamsayısının salt
çoğunluğu bakan aleyhine güvensizlik oyu kullanırsa bakan görevinden uza-
klaştırılır. Bakana verilecek güvensizlik oyu; açık, dolaysız ve somut
delil/belgeleri esas alarak verilmelidir (AFAY, m. 92). Halk Meclis, gensoru
ve güvensizlik aracılığıyla yürütmeyi rahatça denetleyebilir. Ancak Anayasa
gereğince bir bakana karşı meclisin kullanacağı gensoru somut delillere
dayanması gerektiği için meclis, bu yetkisini istediği biçimde kullanama-
makta ve Cumhurbaşkanı bu maddeye dayanarak meclisin güvensizlik oyu
kararını “Yüksek Mahkemeye”  sevk etmektedir. Gensoru siyasi bir yetki ve
denetleme aracı olarak kullanılması tamamen meclisin inisiyatifine bırakıl-
malıdır. Yoksa her iki taraf kendini haklı göstermeye çalışır. Sonuçta bir
taraftan anayasanın hükümleri çiğnenir diğer taraftan ise uzlaşma ve siyasi
kültürü güçlü olmayan Afganistan’da büyük krizlere neden olabilir.

Afganistan’da bakanların meclis onayıyla seçilmesi ve devletin genel siyase-
tinin meclis onayıyla belirlenmesi Afganistan hükümet sisteminin, başkanlık
sisteminden daha çok parlamenter sisteme benzediğini kanıtlar. Ancak mil-
letvekilleri bakan olduktan sonra meclis üyeliğinden yoksun olması, bakan-
lar kurulunun başında başbakanın bulunmaması ve hükümetin meclis
karşısında kolektif biçimde sorumlu olmaması, hükümet sisteminin parla-
menter sisteme benzemediğini kanıtlar. Bu bakımdan Afganistan’ın hükümet
sistemi “başkanlık sistemine yakın bir yarı-başkanlık sistemidir” (Danış,
2015: 580). 

Yürütmeye karşı meclisin bir diğer önemli yetkilerinden biri uluslararası an-
laşmaları onaylamaktır. Afganistan Anayasasına göre uluslararası anlaş-
maları yapabilme yetkisine sahip olan organ hükümettir. Ancak anlaşmanın
yürürlüğe girebilmesi için Milli Konseyin onaylaması şarttır (AFAY, m.
64/17; 90/5). Afganistan’da da, bütçeyi hazırlama yetkisi hükümete ve
bütçeyi onaylama yetkisi ise Milli Konseye verilmektedir (AFAY, m. 75;92).
Afganistan’da bütçe kanun teklifi yeni malî yıldan üç ay önce hükümet
tarafından ilk Sena meclisine  ardından Temsilciler Meclisine sunulur. Tem-
silciler Meclisi bütçe onayını bir aydan fazla erteleyemez. Halk Meclis bu
süre içinde bütçe hakkında ret ya da teyit kararı almazsa bütçe onaylanmış
sayılır. Mecliste bütçe kanunu görüşülürken bütçe kanunu onaylanmadan
milletvekilleri tatil yapamaz. Herhangi bir sebepten dolayı bütçe, yeni malî
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yıla kadar onaylanmazsa bütçe kanunu onaylanana kadar bir önceki yılın
bütçe kanunu yürürlüğe konulur (AFAY, m. 98.99).

Afganistan Anayasası’nda Yürütme

Yürütmenin Yapısı

Afganistan Anayasası ise bir taraftan 3. bölümünde Cumhurbaşkanı ve
Cumhurbaşkanı yardımcılarından diğer taraftan ise 4. bölümünde hükümet-
ten/bakanlar konseyinden bahsetmektedir. Afganistan Anayasasına göre
Cumhurbaşkanı, “Afganistan İslam Cumhuriyeti’nin başı olarak anayasa
çerçevesinde yetkilerini yasama, yürütme ve yargı alanlarında kullanır ve
yerine getirir.” Cumhurbaşkanı ve Yardımcıları halk tarafından beş yıl için
seçilir. Afganistan Anayasasına göre hükümet, “Cumhurbaşkanın başkanlığı
altında görev yapan bakanlardan oluşur” (AFAY, m. 60;71). Afganistan
Anayasası hem Cumhurbaşkanı hem de hükümetten söz ederek yürütmenin
yapısının tanımlama konusunda tartışmalara yol açmaktadır. Muhammed
Kasım Elyasi, Anayasa Cumhurbaşkanı ve hükümetten ayrı ayrı bölümlerde
söz ettiğini gerekçe göstererek Afganistan’da yürütme, düalist yapıya sahip
olduğunu söylemektedir (Elyasi, 2016: 394-395). Bu görüşe karşı Muhammed
Eşraf Rasul, bakanların halk meclisinin güvenoyuyla göreve başlayıp ve ona
karşı siyasi sorumlu olmasına rağmen, Cumhurbaşkanının hem devlet ve
hükümetin başkanı olmakla birlikte bakanları azledebilme yetkisini gerekçe
göstererek yürütmenin yapısının monist olduğunu savunmaktadır (Rasuli,
2014: 132). 2003 yılın sonlarında Afganistan yeni Anayasasının metni
hazrılanırken yürütmenin yapısı parlamenter ve yarı başkanlık sistemin
önemli özelliklerinden biri olan çift yapılı yürütme çerçevesinde hazırlan-
mıştır. Yani bir taraftan halk tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanın diğer
taraftan ise meclis onayıyla Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir Başbakanı
esas alarak yapılmıştır (Haşimi, 2010: 42-51). Nitekim bu öneri geçiş
hükümetin başkanının  müdahalesiyle rededilmiştir (Rahimi, 2016: 143-145).
Güçler ayrılığına dayanan hükümet sistemleri (parlamenter ve yarı-başkan-
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41 2007 yılında İran, Afganistanlı göçmenleri zorla sınır dışı etmiş ve suç işlediği iddiasıyla birkaç Afganistanlı mülteciyi idam etmiştir. Afganistan Temsil-
ciler Meclisi, hükümet İran’ın uygulamalarına karşı sessiz kaldığı gerekçesiyle o dönemin Dışişleri Bakanı Rangin Dadfar Spanta’ya gensoru yönergesi
vermiştir. Bakan meclise gelip konuyla ilgili açıklama yapmış; ancak, bakanın açıklamaları meclisi ikna edememiştir. Sonuçta, meclis bakana güvensizlik
oyu vermiştir. Afganistan Cumhurbaşkanı meclisin güvensizlik oyu kararı, somut delillere bağdaşmadığı gerekçesiyle konuyu “Yüksek Mahkeme’ye”
sevk etmiştir. Yüksek Mahkeme konuyu inceledikten sonra, meclis kararı somut delillerle bağdaşmadığı gerekçesiyle kararı iptal etmiştir. Mahkeme
Kararından sonra bakan görevine devam etmiş meclis ise Yüksek Mahkemenin kararını kabul etmemiştir (Espinosa & Farrington, 2013: 88-97).



lık) bakımından yürütmenin düalist yapıya sahip olabilmesi için bir taraftan
sorumlu veya sorumsuz bir devlet başkanıyla meclis tarafından seçilen ve
meclise karşı bireysel ve kolektif biçimde sorumlu olan Başbakan/Bakanlar
Kurulunun bulunması gerekir. Bu bağlamda Afganistan Anayasasının
hükümlerine göre hükümet, başbakanın başkanlığında değil Cumhur-
başkanın başkanlığında görev yapmaktadır. Sonuç olarak Afganistan
Cumhurbaşkanı hem devlet başkanı hem de hükümet başkanı olduğu için
siyasi yürütmenin yapısı monisttir. Afganistan siyaset ve Anayasa Hukuku
literatüründe çift başlıklı yürütme ve bunun sonucu olarak başkanlık sis-
temin uygun görülmesi şu şekilde açıklanmaktadır: 

1. Tek yapılı başkanlık sistemi ülkenin parçalanmasını engeller: Çünkü Af-
ganistan toplumu farklı etnik ve mezhepsel gruplardan oluşmakta ve sosyal
ilişkiler genellikle etnik ve mezhep üzerinde kurulmaktadır. Böyle bir or-
tamda siyasi partiler etnik ve mezhep temelinde kurulur ve hükümete gelen
siyasi partiler, milli çıkarların yerine etnik ve mezhepsel çıkarlarını esas
alarak faaliyet yapar. Üstelik parlamenter sistemde yürütmenin yetkisi iki
kişi arasında paylaşıldığı için çift meşruluk sorunu ve bunun sonucu olarak
zayıf bir yürütme ortaya çıkar. Kendi içinde bölünmüş bir yürütme egemen-
liği tüm ülke bazında uygulayamaz. Sonuçta ülke parçalanır (Muhammadi,
2016: 174).

2. Uzun süren savaş ve sorunlardan dolayı Afganistan toplumu diğer açılar-
dan gelişmediği için siyasi bakımdan da gelişmemiş ve bunun sonucu olarak
güçlü siyasi partiler bulunmamaktadır. Böyle bir siyasi ortamda parlamenter
sistem uygulansaydı zayıf ve istikrarsız hükümetlere yol açabilirdi. Çünkü
bu ülkede partilerin uzlaşarak koalisyon hükümet kurması siyaseten güçtür.
Öngörülen başkanlık sisteminde, başkan hızlıca karar alabilir ve sonuçta
toplumda önemli değişiklikleri gerçekleştirebilir (Haşimi, 2010: 52). Anayasa
metnini hazırlama sürecinde kurulan komisyonlar, ABD ve Fransız Anayasa
Hukuku uzmanlarından yardım almışlardır. Bu bağlamda ABDli uzman
başkanlık hükümet sistemi Afganistan koşullarına daha uygun olacağını
öngörmüş, Fransız uzman  ise iki yapılı yürütmeden oluşan yarı başkanlık
hükümet sistemini önermiştir (Rahimi, 2016: 143-145). Afganistan Anayasa
yapımı sürecinde Afganistan kökenli ABD’nin Kabil temsilcisi Zılmay
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42 Bütçe kanunu üzerinde sena meclisinin yetkisi danışma/meşveret düzeyindedir. Bütçeyi geri gönderme gibi bir yetkiye sahip değildir (AY, m. 98/1).



Halilzad, yayımladığı “Temsilci” eserinde Afganistan Anayasa yapımı
sürecinde Meclisi Mussisan/Kurucu Meclisin pek çok üyesi, Afganistan
koşulları için parlamenter sistemi daha iyi bir hükümet modeli  olduğunu
aktarmaktadır. Fakat Afganistan’ın o zamanki koşulları hızlı karar alabilen
ve güçlü bir yürütmenin gerekli kıldığını ifade etmektedir (Halilzad, 2016:
208-209).

3. Yüce Meclis/Meclis Muassisanda Peştun  delegelerin parlamenter
hükümet sistemine karşı çıkması: Anayasa onayı için kurulan “Yüce
Mecliste” başkanlık sistemine en fazla vurgu yapan ve kırmızı çizgisi olarak
nitelendiren temsilciler, Peştun temsilciler olduğu bilinmektedir. Peştunlara
karşı diğer etnik grupların temsilcileri “Yüce Mecliste” sert güçler ayrılığını
Afganistan’ın sosyal yapısına ve dinamiklerine uymadığını ve bu sistem ik-
tidarın otoriterleşmesine, tekelleşmesine ve kişiselleşmesine yol açacağını
beyan etmişlerdir. Bunlar saf başkanlık sistemi yerine yarı başkanlık sistem-
ini Afganistan’ın koşullarına daha uygun bir yönetim sistemi olduğunu ifade
etmişlerdir. Etnik grupların temsilcilerinin tartışmaları sonucunda Cumhur-
başkanının meclis ve halka karşı sorumluluğu, Cumhurbaşkanıyla iki
yardımcısının bulunması ve bakanların meclis onayıyla seçilmesi ve meclise
karşı sorumluluğu hükümleri Anayasa’da yer verilmiştir (Rahimi, 2016: 154-
155).

Afganistan’da Cumhurbaşkanından sonra en fazla yürütme yetkisine sahip
olan kişi yardımcılarıdır. Afganistan’da Cumhurbaşkanının iki yardımcısı
bulunmakta ve Cumhurbaşkanı ile birlikte halk tarafından seçildiği için
Cumhurbaşkanınca “azledilemez”. Dolayısıyla Afganistan’da Cumhur-
başkanı yardımcıları meclise ve Cumhurbaşkanına karşı siyaseten sorum-
suzdurlar (Muhammadi, 2016: 215-219). Afganistan’da Cumhurbaşkanı
yardımcılığı makamı mezhep, dil ve etnik grupların arasında birlik, uzlaşma,
barışma ve siyasal adaleti sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu bağlamda
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı, yardımcılarını diğer
farklı etnik ve mezhep grubundan seçmektedir. Afganistan’da Cumhur-
başkanı Yardımcılarının halk tarafından seçilmesi ve Cumhurbaşkanı tarafın-
dan görevine son verilememesiyle beraber bir etnik grubun temsil etmesi,
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çift başlık/meşruluk ve bazı durumlarda birtakım sorunlara neden olmak-
tadır. Bu durumdan kaynaklanan sorunları şöyle sıralayabiliriz:

1. Afganistan’da dört büyük etnik grup başta olmak üzere yaklaşık 16 etnik
grup yaşamaktadır. 2004 Anayasasında öngörülen hükümet sisteminde
sadece üç etnik grup yürütmede temsil edilmekte diğerleri dışarıda kalmak-
tadır. Sonuç itibarıyla bu mekanizma, farklı etnik grupların birliğini ve siyasi
adaletin tesisi yerine daha ayrışmaya ve bölüşmeye neden olmaktadır.
Nitekim 2004 yılında beri yapılan seçimlerde  bu sistem beklenen sonuçları
karşılayamamaktadır. 

2. Afganistan siyasi sisteminde Cumhurbaşkanı Yardımcıları belli etnik
grubu temsilcisi ve halk tarafından seçilmelerine rağmen Cumhurbaşkanına
vekâlet etmenin dışında herhangi bir icra ve anayasal yetkiye sahip değildir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçim döneminde mensup olduğu etnik grubun
oyunu almak için bir takım vaatte bulunmakta ancak seçimi kazandıktan
sonra yetkiye sahip olmadığı için verdiği vaatleri yerine getirememekte ve
bundan dolayı Cumhurbaşkanıyla Yardımcıları arasında her zaman gerginlik
yaşanmaktadır.

3. Cumhurbaşkanı ve yardımcılarının etnik-mezhepsel niteliklerine göre
seçilmesi, Afganistan’da liberal diğerler çerçevesinde ulus ve modern devlet
inşası sürecini engellemektedir. Çünkü demokratik değerler üzerinde kuru-
lan modern devletlerde, bir devletin sınırları içinde yaşayan herkes etnik,
din, mezhep ve siyasi-ideoloji görüşleri ne olursa olsun anayasa ve yasalar
bakımından eşittir. Yurttaşlık, özgürlük ve eşitlik Cumhuriyet rejimlerin
temel unsurlarıdır. Bu açıdan 2004 Anayasası çerçevesinde oluşturulan
siyasal sistemde bu unsurlara yeterince değer verilmemiştir (Muhammadi,
2016: 220-221).

4. Cumhurbaşkanı ve yardımcılarının etnik niteliği esas alarak seçilmesi,
demokrasinin önemli bir unsuru olan siyasi partilerin oluşumunu ve güçlen-
mesini olumsuz etkilemektedir. Demokratik rejimlerde siyasi partiler, hazır-
ladığı plan ve stratejileri gerçekleştirmek için iktidara gelmeyi amaçlar ve
iktidara gelmese de pratikte iktidarı denetleyen önemli müessesedir. Afgan-
istan’da Cumhurbaşkanı olmayı planlayan bir kişi siyasi parti kurmanın yer-
ine etnik grupların liderleriyle siyasi anlaşma yaparak seçimlere katılmakta
ve böylece iktidarına siyasi meşruiyet vermektedir. Bu bağlamda 2004’ten
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beri seçilen iki Cumhurbaşkanı parti kurmadan Cumhurbaşkanı olarak
seçilmiştir.

5. Cumhurbaşkanı yardımcıların etnik kritere göre seçilmesi; fırsatçılık,
rantçılık ve adam kayırmacılığa neden olmaktadır. Cumhurbaşkanı seçimi
kazanması konusunda yardımcıları önemli rol oynar ve bundan dolayı
bürokrasi alanında bazı ayrıcalıklar onlara tanınmaktadır. Dolayısıyla
Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları kendi ağını oluşturmakta
ve bir kişi bu ağa bağlanmadan devlette memur olması çok zordur
(Muhammedî, 2016: 221-222).

Güçler ayrılığına dayanan hükümet sistemlerinden hangisi daha avantajlı ve
siyasi katılımla demokrasinin gelişmesine neden olacağı sorusuna siyaset ve
hukuk bilim adamları kurumsallaşmış her bir demokratik hükümet sistemin
avantajlı olduğunu iddia etmekteler. Ancak otoriter ve totaliter rejimlerden
demokrasiye geçiş sürecinde başkanlık sistemine göre parlamenter sistem
daha avantajlı olduğu pek çok düşünür tarafından kabul edilmektedir. Sosy-
olojik bakımdan parçalanmış ülkelerde hangi sistemin daha avantajlı olduğu
sorusuna yine de parlamenter sistem tercih edilmektedir. Çünkü bu sistemde
tüm sosyal grupların temsilini ve siyasi iktidara katılmalarını sağlar ve
böylece siyasi adalet temin edilir. Üstelik parlamenter sistemi uzlaşma
kültürünü güçlendirir (Rahimi, 2016: 48,49). Nitekim Afganistan’da
Anayasanın yapımından 16 yıl geçti ve bu süre içinde öngörülen hükümet
sistemi sonucunda ne güçlü bir hükümet kuruldu ne de etnik gruplar
arasında siyasi adalet, barışma ve uzlaşma ideal biçimde sağlandı. Tersine
pek çok akademisyen ve siyasetçi, Anayasa’da öngörülen hükümet sistemi,
toplumun daha kutuplaşmasına/bölüşmesine, siyasi partilerin güçsüzleşme-
sine, seçim yolsuzluğuna ve siyasi iktidarın teklleşmesine neden olduğunu
iddia etmekteler. Çoğu siyasetçiler, seçime giderken iktidarı kazandığında
hükümet sistemin değiştireceğini vaadlerinin ilk sırasına koymuşlardır. Af-
ganistan’da pek çok yazar ve siyasetçi Anayasa’da öngörülen monist yapılı
yürütmeyi, Afganistan’ın ihtiyaçlarını karşılamadığını gerekçe göstererek
Afganistan’ın sosyolojisi ve dinamiklerine göre parlamenter sistemi daha
avantajlı olduğunu söylemekteler (Rahimi, 2016). Sartori, en iyi hükümet sis-
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46 Afganistan nüfusunun net sayımı bulunmamakta ancak yaşanan etnik gruplar (Peştunlar, Tacikler, Türkler-Özbekler, Türkmenler, Kazaklar, Kırgızlar,
Oymaklar,) arasında Peştunlar uzun süre iktidara kaldıkları için kendilerini fazla göstermektedir.



temi hangisi? Sorusuna “en iyi uygulanan hükümet sistemi en iyisidir” diy-
erek cebaplamıştır. Ancak bir ülkede uygulanan başkanlık sistemi kilitlen-
melere ve siyasi/sosyal sorunlara neden oluyorsa ve bunun sonucunda o
ülke hükümet sistemini değiştirmek istiyorsa, “ihtiyatlık nedeniyle yarı-
başkanlık sisteminin seçmelerini” tavsiye etmektedir. Düşünüre göre
“başkanlık sistemine sahip bir ülkenin parlamenterizme atlaması, tamamen
farklı ve meçhul bir şeye atlamak olur; oysa yarı-başkanlık sistemine geçmek,
gene de o ülkeye bildiği, deneyime ve uzmanlığa sahip olduğu bir ortam
içinde hareket etme imkanı verir”. Sartori’ye göre bir sistemden diğer sisteme
geçmek için koşulların sağlanması gerekir ve bu geçiş sürecinde yarı-başkan-
lık sistemi “en iyi” hükümet modeli olduğundan değil,  daha “uygulanabilir”
olmasından dolayı avantajlı olduğudur (Sartori, 1997: 178-179). Sartori’nin
tezinden hareket ederek Afganistan’da hükümet sisteminden kaynaklanan
sorunları çözmek için yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanı ve bireysel-kolek-
tif biçimde yasamaya karşı siyaseten sorumlu olan bir Başbakan/Bakanlar
Kurulunun arasında paylaşılmasını Afganistan’ın dinamikleri ve sosyoloji-
sine daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu sistemin sonucunda bir
taraftan iktidarın tekelleşmesi sona erir diğer taraftan ise demokrasinin
önemli bileşeni olan siyasi partiler güçlenir ve mecliste çoğunluğu alan siyasi
parti hükümet kurarak meclise karşı daha hesap verebilir hale gelir. Bunlarla
birlikte en önemlisi siyasi ve uzlaşma kültürünün güçlenmesidir.

Yasamaya Karşı Yürütmenin Denge ve Denetim Mekanizmaları 

Afganistan’da Cumhurbaşkanı hem devlet hem hükümet başkanı olarak
yasamaya karşı bir takım önemli denetleme mekanizmalarına sahiptir. Bu
bağlamda Afganistan’da meclis kendiliğinden toplanmaz ve açılışı Cumhur-
başkanı tarafından gerçekleştirilir (AFAY, m. 64/9). Bununla birlikte Meclisin
tatil ve ara verme sırasında sadece Cumhurbaşkanı olağanüstü toplantıya
çağırabilir (AFAY, m. 104;107). Cumhurbaşkanı Meclisin açılışında devletin
genel siyasetiyle ilgili meclisi bilgilendirir ve önemli konularda Meclisin
dikkatini çeker ve dolaylı biçimde Meclisten kanun çıkarmasını isteyebilir.
Meclis açılışıyla birlikte Cumhurbaşkanı tarafından Meclisi toplantıya çağır-
mak ve bu toplantıda devletin iç ve dış siyasetiyle ilgili Meclise mesaj vererek
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47 2004’ten 2014’te kadar, Cumhurbaşkanı (Peştun), birinci yardımcısı (Tacik) ikinci yardımcısı ise (Hazara) etnik gruplardan seçilmiştir. 2014
Cumhurbaşkanı seçiminde, Cumhurbaşkanı (Peştun), birinci yardımcısı (Özbek) ikinci yardımcısı (Hazara) etnik gruplarından seçilmiştir. Bu yöntem, her
zaman sadece, üç etnik grubunun siyasi iktidara katılmasını sağlar; onun dışındakileri, iktidarın dışında iter.



bazı alanlarda gereken yasaların yapılmasını Meclise duyurmak, meclise
karşı yürütmenin önemli yetkisidir. Bu mekanizmayla Cumhurbaşkanı, bir
taraftan Meclise olan saygısını göstererek Meclisle uyum içinde çalışacağını
bildirir; diğer taraftan ise kamuoyu baskısını Meclisle paylaşır (Elyasi,
2016:381-383).

Afganistan’da milletvekillerinin dışında hükümet ve hükümet aracılığıyla
yargı, yasa teklifinde bulunabilirler. Bütçe ve mali konularda yasa tasarısı
sadece hükümet tarafından yapılır. Hükümet tarafından hazırlanan yasa
tasarısı ilk halk meclisine sunulur. Halk meclisi genel kurulda görüştükten
sora yasa tasarısını madde madde değil bir bütün olarak ya kabul eder ya
da reddeder. Fakat halk meclisi, yasa tasarısını bir aydan fazla erteleyemez.
Halk meclisi yasa tasarısını kabul ederse, yasa tasarısı Sena Meclisine gön-
derilir. Sena meclisi 15 gün içinde yasa tasarısı üzerinde karar verir. Bir
meclisin kabul ettiği yasa tasarısı başka meclis tarafından reddedilirse an-
laşmazlığı çözmek için bir “Karma Heyet/Komisyon”  kurulur. Karma
Komisyon yasa tasarısını kabul ederse yasa tasarısı Cumhurbaşkanının on-
ayına sunulur. Komisyon anlaşmazlığı çözemezse yasa tasarısı reddedilmiş
sayılır. Böyle durumlarda halk meclisi, başka bir toplantısında Sena
Meclisinin görüşünü almadan üye tamsayısının üçte ikisiyle karma komisy-
onu tarafından reddedilen yasa tasarısını kabul ederek Cumhurbaşkanının
onayına sunabilir (AFAY, m. 97,100). Yasa tasarısını hazırlayıp Meclise sunma
bakımından Afganistan’ın hükümet sistemi yumuşak güçler ayrılığına
dayanmaktadır. Başka bir deyimle Afganistan’da yürütme, yasamanın en kri-
tik görev ve yetki olan yasa yapma sürecinde, katılmakta ve yasamayla ilişki
kurmaktadır.

Afganistan’da Cumhurbaşkanı Meclis tarafından yapılan yasalar üzerinde
“geciktirici veto” yetkisine sahiptir. Milli Konsey tarafından onaylanan ka-
nunlar 15 gün içinde Cumhurbaşkanınca yayınlanır ve Cumhurbaşkanı, gön-
derilen yasanın yayınlanmasını uygun görmezse gerekçelerini belirterek bir
daha görüşmek üzere Halk Meclisine geri gönderir. Ancak bu süre içinde
yasayı Meclise geri göndermezse, yasa onaylanmış sayılır (AFAY, m. 94/2).
Cumhurbaşkanı Meclis tarafından kabul edilen yasaların Anayasaya aykırı
olduğu gerekçesiyle Yüksek Mahkeme’de iptal davası açabilir (Mohammadi,
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48 Farsçada Heyet-i Muhtalat denilmekte ve heyetin üyeleri her iki meclisin üyelerinden eşit düzeyde seçilmektedir.



2015: 230). Hukukun üstünlüğü kabul edilen ülkelerde düzenleyici işlemler,
Anayasa ve kanunlar çerçevesinde yapılır ve kanunun uygulanmasından
ülkede yaşayan herkes ya olumlu ya da olumuz etkilenir. Dolayısıyla,
yasaların yapılması konusunda bu iki organın uzlaşması halkın çıkarına ola-
cağı söylenebilir. Yasalar üzerinde Cumhurbaşkanın geciktirici veto yetkisi,
Meclisi daha temkinli ve rasyonel hareket etmeye zorlar. Çünkü yanlış
hesaplarla yapılan yasaları Cumhurbaşkanı veto edebilir ve Cumhurbaşkanı
yürütmenin başı ve yasaların yürürlüğünden sorumlu kişi olduğu için
yasaların ne kadar halkın çıkarına yapıldığı ve gerçekler dikkate alınarak
yapılıp yapılmadığı konusunda önemli bilgilere sahiptir.

Yasamaya karşı yürütmenin bir diğer yetkisi kanun hükmünde kararname
(KHK) çıkarma yetkisidir. Temsilciler Meclisi tatil sırasında acil biçimde
yasaya ihtiyaç varsa, hükümet tarafından KHK düzenlenir ve onaylanması
ise Cumhurbaşkanınca yapılır. Yürütme, bütçe ve mali konular hariç tüm
alanlarda KHK çıkartabilir. Halk Meclisi yeniden göreve başladıktan itibaren
bir ay içinde KHK meclisin onayına sunulur. Temsilciler Meclisi KHK’leri
onaylarsa kanun haline gelir ve yürürlüğüne devam eder, reddederse geçer-
siz sayılır (AFAY, m. 64,79). Afganistan’da yasalarının çoğu ilk KHK biçi-
minde yürürlüğe konulmuş sonra bazıları Meclis tarafından onaylanarak
yasa haline getirilmiş bazıları ise hala yürürlüğe konulmaktadır (Muham-
madi, 2016: 180). Bu durum Afganistan’da yasamaya karşı yürütmeyi
güçlendirmektedir.

Afganistan Anayasası olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinden
söz etmemektedir. Bunun dışında Cumhurbaşkanı olağanüstü durumlarda
Halk Meclisinin, Sena Meclisinin ve Yüksek Mahkemenin Başkanlarına
danışarak, Milli Konseyin bazı yetkilerini hükümete devredebilir. Afganistan
Anayasa Komisyon üyelerinden biri olan Server Danış’a göre, Afganistan
hukuk sisteminde Cumhurbaşkanının kanun gücünde kararname çıkar-
masının sebebi sadece Meclisin tatilde olması değil herhangi bir sebepten
dolayı Meclisin toplantı yapmamasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
olağanüstü durumlarda Meclis toplanamıyorsa Cumhurbaşkanı KHK çıkara-
bilir (Danış, 2015: 620,621). Afganistan Cumhurbaşkanı olağanüstü durum-
larda Halk Meclisinin, Sena Meclisinin ve Yüksek Mahkemenin başkanlarına
danışarak anayasada belirtilen bazı hak ve özgürlükler  sınırlandırabilir. Af-
ganistan Anayasası ve yasaları, olağanüstü durumlarda Meclisin hangi yetk-
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ileri hükümete devredilmesi konusunda herhangi bir açıklama getirmemiştir.
Dolayısıyla burada bir muğlaklık bulunmakta ve Cumhurbaşkanı istediği
meclis yetkilerini hükümete devrederek Meclisi devre dışı bırakabilir.

Afganistan’da Cumhurbaşkanı belli oranda Sena Meclisinin üyelerini ata-
maktadır. Sena Meclisinin üye sayısı 102’dir. Anayasa hükmüne göre bu sayı-
dan üçte biri (34) Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Anayasa
gereğince Cumhurbaşkanınca atanacak Sena Meclisinin üyeleri hayırsever
ve deneyimli kişiler olmalıdır. Cumhurbaşkanınca atanacak kişilerin yüzde
ellisi kadın, ikisi engellilerin temsilcisi ve ikisi ise göçebelerin temsilci-
lerinden olmalıdır. Cumhurbaşkanınca atanacak senatörlerin görev süresi
beş yıldır (AFAY, m. 84). Afganistan’da mahalli idarenin bir unsuru olan İlçe
Meclisleri oluşmamakta ve İlçe Meclisine verilen kontenjanlar Cumhur-
başkanı tarafından atanmaktadır. Sonuç itibarıyla Cumhurbaşkanı 102 sen-
atörden 68 senatörü atamaktadır.

Afganistan’da Yargı

Yargının Yapısı

Afganistan Anayasası’nın 116. Maddesine göre yargı,  Afganistan İslam
Cumhuriyetinin “bağımsız bir organı olarak tanımlanmaktadır.” Ancak
Türkiye Anayasası gibi bağımsızlığı sağlayan unsurları bir bütün olarak açık-
lamamaktadır. Afganistan anayasasını incelediğimizde yargının bağımsı-
zlığıyla ilgili bazı hükümleri görürüz. Bu hükümler şunlardan ibarettir:
Yargının yetkisi, bireyler ve devletle birlikte tüzel kişilerin davalı veya davacı
olarak yasalar çerçevesinde yaptığı tüm davalara bakmaktır (m. 120).
Anayasada belirtilen özel mahkemeler dışında, herhangi bir durumda hiçbir
yasa, bir davayı yargı yetkisi altından çıkararak başka bir mahkemeye de-
vredemez (AFAY, m.122).  İdam  kararının dışında mahkemelerin bütün kesin
kararlarının uygulanması zorunludur (AFAY, m. 129).

Afganistan’da yargı, bir Yüksek Mahkeme , istinaf mahkemeleri ve bidayet
mahkemelerinden oluşur ve yetkileri yasalarla düzenlenir (AFAY. m. 116/2).
Afganistan Yüksek Mahkemesi 9 üyeden oluşur ve Cumhurbaşkanı öner-
isiyle Halk Meclisi tarafından seçilir. Başlangıçta; 3 üye 4 yıl, 3 üye 7 yıl ve
diğer üç üyesi ise 10 yıl için seçilmiştir. Sonra seçilenlerin görev süresi ise 10
yıldır ve bir kişi iki defa Yüksek Mahkemeye üye seçilemez. Cumhurbaşkanı,
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Yüksek Mahkemenin üyeleri arasından birini başkan olarak atar (AFAY, m.
117,118). Afganistan’da aşağı yukarı üç yıl içinde Yüksek Mahkemenin üç
üyesi değişmekte ve yerine yeni üyeler atanmaktadır. Nedeni ise; bir taraftan
tecrübe ve deneyim kazanmış yüksek hâkimlerden yararlanarak boşalan
üyelerin yerine deneyimli yüksek hâkimler yetiştirmek, diğer taraftan ise
yargıda dinamizmi sağlamakla birlikte yasama ve yürütme arasında uzlaşma
kültürünü pekiştirmektir. Çünkü seçilen her Cumhurbaşkanı ve meclis en
az üç Yüksek Mahkeme üyesini seçme şansına sahiptir (Niyaz, 2014: 463). 

Afganistan’da yüksek hâkimler, Cumhurbaşkanın önerisiyle Halk Meclisinin
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilir. Cumhurbaşkanı, Yüksek
Mahkeme üyelerinden birini başkan olarak Halk Meclisine aday gösterir,
Halk Meclisi gösterilen adayı kabul ederse başkan olarak seçilir (AFAY, m.
117/5). Yüksek Mahkeme başkanıyla  bütün üyelerinin Cumhurbaşkanı
tarafından aday gösterilmesi ve Yüksek Mahkeme başkanının da 10 yıl için
seçilmesi, büyük olasılıkla mahkemenin bağımsızlığını olumsuz etkiler.
Çünkü Yüksek Mahkeme’nin başkanı yargının en güçlü aktörü olarak onun
direktifleri doğrultusunda yargı işlemlerini yapar.

Yasama ve Yürütmeye Karşı Yargının Denetim Mekanizmaları

Yasama ve yürütmeye karşı yargının en önemli mekanizmalarından biri
anayasaya uygunluk denetim yetkisidir. Yargısal denetimin amacı, hukukun
üstünlüğünü korumakla birlikte siyasi organların işleyişlerini hukuka uyup
uymadığını denetlemektir (Rasıh, 2010: 44). Afganistan Anayasasında,
yasaların ve diğer önemli normların Anayasaya uygunluğunu denetleme
yetkisi “Yüksek Mahkemeye”  verilmiş (Danış, 2015:137,138), Ancak Afgan-
istan Anayasası, 157. maddesinde yetkisinden söz etmeyerek, “Bağımsız
Anayasa Uygunluğunu Denetleme Komisyonundan” bahsetmektedir. 2008
yılında Afganistan Milli Konseyi Bağımsız Anayasaya Uygunluğunu
Denetleme Komisyonunun”  yapısı ve yetkisiyle ilgili bir kanun çıkararak
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49 Anayasada; olağanüstü hallerde, sınırlandırılması veya uygulanmaması öngörülen hak ve özgürlükler şunlardan ibarettir: Kanun hükmü olmadan; hiç
kimse kovalanamaz, soruşturulamaz ve tutuklanamaz (AFAY, m. 27). Afganistan yurttaşları, meşru haklarının ele geçirebilmek için yasalar çerçevesinde,
silah kullanmadan toplantılar ve protestolar düzenleyebilir (AFAY, m. 37). Devlet, bireylerin yazışma ve iletişimlerini denetleme yetkisine sahip değildir
ancak yasaların hükmü gereğince yapabilir (AFAY, m. 37). Devlet dâhil hiç kimse, ev sahibinin izni veya yetkili bir mahkemenin kararı olmadan
(yasalarda öngörülen durumlar hariç) bir kişinin evine giremez ve arama yapamaz (AFAY, m. 38).

50 Kuva-i Kazaiye



anayasanın ve yasaların yorumlamakla birlikte anayasaya uygunluğunu
denetleme yetkisini bahsi geçen komisyona vermiştir. Meclis tarafından
yapılan yasanın hükümleri Anayasa hükümleriyle çatıştığı gerekçesiyle
Cumhurbaşkanı, yasayı “veto” ederek meclise geri göndermiştir. Halk
Meclisi, Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen yasayı üye tamsayısının
üçte iki çoğunluğuyla onaylayarak yürürlüğe konulmasını istemiştir.
Cumhurbaşkanı bu defa Yüksek Mahkeme’nin görüşünü almak üzere yasayı
Yüksek Mahkemeye sevk etmiştir. Yüksek Mahkeme verdiği (5) sayılı kararı
çerçevesinde “Bağımsız Anayasaya Uygunluğunu Denetleme Komisyonuna”
tanılan yorumlama ve anayasa uygunluğunu denetleme yetkisini anayasaya
aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmiştir (Muhammadi, 2016: 413-414). Af-
ganistan Anayasasının hazırlama sürecinde önemli katkılarda bulunan
Server Danış, ilk anayasa hazırlanırken Anayasaya uygunluğunu denetleme
yetkisi “Anayasa Divanı” çerçevesinde hazırlandığını, ancak bu mekanizma
ekonomik açısından büyük giderlere yol açacağı sebebiyle Anayasanın 121.
maddesi çerçevesinde “Yüksek Mahkemeye” verildiğini söylemektedir
(Danış, 2015:138,139). Yüksek Mahkeme, verdiği (5) sayılı kararıyla “Bağım-
sız Anayasaya Uygunluğunu Denetleme Komisyonunun” anayasaya uygun-
luk denetimini iptal ettikten sonra anayasaya uygunluğunu denetleme
yetkisi Anayasa’da belirlendiği gibi tam biçiminde “Yüksek Mahkemeye”
geçmiş ve devletin siyasi organları da bu gerçeği kabul etmişlerdir (Elyasi,
2016: 93).

Afganistan Anayasası, kanunların ve diğer normların Anayasaya uygunluk
denetimiyle ilgili iptal dava açma yetkisini, sadece hükümete (m. 121) tanı-
yarak denetim yolları konusunda detaylı bilgi vermemektedir. “Yargının
Yapısı ve Yetkileri Kanununun” 28,29,30. maddelerine göre Yüksek
Mahkeme, hükümet ve mahkemelerin teklifi üzerine; yasaların, kanun hük-
münde kararnamelerin ve uluslararası anlaşmaların anayasaya uygun-
luğunu denetleme ve yasalarla kanun hükmünde kararnameleri yorumlama
yetkisine sahiptir. Hükümet kanunların anayasaya aykırı gerekçesiyle iptal
davası açabilir. Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak yasayla
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52 Stara Mahkeme

53  Kaziyul Kızzat



anayasa çatıştığını düşünüyorsa yargılama sürecini durdurur ve konuyu
Yüksek Mahkeme’ye gönderir. Yüksek Mahkeme, anayasaya aykırı gerekçe-
siyle hükümet ve mahkemeler tarafından gönderilen kanunları, anayasaya
aykırı bulursa yürürlüğünü engeller. Afganistan’da, 40 yıldan beri yaşanan
iç savaştan dolayı, pek çok insanın temel hak ve özgürlükleri ihlal edilmiş
ve hâlâ devam etmektedir. Bu bağlamda genel mahkemenin dışında
“Anayasa Yargısı” kurularak bireysel başvuru hakkının yurttaşlara verilmesi
büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu mahkeme, devletin temel fonksiyon-
larını yerine getiren yasama, yürütme ve yargının dışında kurulduğu ve
üyelerinin daha nitelikli ve tecrübeli yargıçlardan oluştuğu için az bile olsa
yurttaşlara umut verir.

Sonuç

Güçler ayrılığı, bir ülkede insanların hak ve özgürlüklerini korumak ve
yönetenlerin despotizme eğilmelerini önlemek için devletin iktidarını tek
kişi veya organa değil, yatay biçimde birbirini denetleyen ve dengeleyen üç
organa (yasama, yürütme ve yargı) verilmesini esas alan bir mekanizma
olarak farklı hükümet sistemleri biçiminde uygulanmaktadır.

Afganistan hükümet sistemi güçler ayrılığına dayanan kurumsallaşmış
hükümet sistemlerine benzemediği bu çalışmada tespit edilmiştir. Başka bir
deyişle bu ülkenin hükümet sistemiyle kurumsallaşmış hükümet sistemleri
arasında önemli farklar olduğu tespit edilmiştir. Örneğin; Başkanlık siste-
minde yürütme, yasa tasarısını hazırlayıp meclise sunamazken Afgan-
istan’da ise sunabilmektedir. Başkanlık sisteminde bakanların meclise karşı
siyasi sorumluluğu söz konusu değilken Afganistan’da ise Temsilciler
Meclisi, gensoru ve güvensizlik oyu mekanizmasıyla bakanların görevine
son verebilmektedir. Başkanlık sisteminde yürütmenin önerdiği bütçe
tasarısı meclis tarafından reddedildiğinde vergi toplanamaz ve harcama
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54 “Hükümetin ve mahkemelerin talebi üzerine, yasaların, kanun hükmünde kararnamelerin ve milletlerarası anlaşmaların anayasaya uygunluğunu
denetleme ve yorumlama yetkisi, yasa çerçevesinde, Yüksek Mahkemeye aittir” (AFAY, m.121).

55  Komisyon 7 üyeden oluşur ve Halk Meclis’in onayıyla Cumhurbaşkanınca atanır. Üyelerin görev süresi, 4 yıldır. Komisyonun yetkileri şunlardan
ibarettir: 1) Anayasa Hükümlerinin; Cumhurbaşkanı, hükümet, Milli Konsey, Yargı ve kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulandığını ve riayet edilip
edilmediğini denetlemek; 2) Anayasa ile ilgili konularda, Cumhurbaşkanı ve Milli Konseye hukuki meşveretler sunmak; 3) Yasama işlemlerini geliştirme
konusunda tedbirler alınması için Cumhurbaşkanı ve Milli Konseye, önerilerde bulunmak; 4) Anayasa ihlalini tespit ettiğinde, Cumhurbaşkanını
bilgilendirmek; 5) İçtüzük ve yönetmelikleri onaylamak (Anayasaya Uygunluğunu Denetleme Komisyonu Kanunu, m. 4;8).



yapılamaz ve federal devlet tatil olur, Afganistan’da ise bir önceki yıllın
bütçesi uygulamaya konulur. Farklı hükümet sistemlerin özellikleri dikkate
alarak Afganistan hükümet sisteminin tasarlanması, hükümet sistemin
tanımlamasını zorlaştırmıştır. Bazı anayasa hukukçuları Afganistan hükümet
sistemine “Başkanlık Hükümet Sistemi”, bazıları ise “Yarı-Başkanlık
Hükümet Sistemi” olarak tanımlamaktalar. Ancak Bakanlar Kurulu
başbakanın başkanlığında toplanmadığı ve kolektif biçimde sorumlu ol-
madığı için tam yarı başkanlık sistemi değildir. Bu çalışmada ise Afganistan
Hükümet Sistemi “Kendine Özgü Başkanlık Sistemi/Afganistan Tipi Başkan-
lık Sistemi” olarak tespit edilmiştir.

Afganistan’da istikrarlı ve etkin hükümet oluşturmak monist yürütme
temelinde kendine özgü başkanlık sisteminin kurulmasına neden olduğu
söylenebilir. Ancak 2004 yılında Afganistan’da yürürlüğe konulan hükümet
sistemin beklenen ve istenen sonuçları karşılamadığı ve pek çok soruna
neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cumhurbaşkanının konumunu
güçlendiren Afganistan tipi başkanlık sistemi, etnik-mezhepsel grupları
arasında siyasi adaleti sağlayamayarak daha da kutuplaşmaya,
demokrasinin kesintiye uğramasına, siyasi partilerin güçsüzleşmesine,
yasama ve yürütme arasında ve yürütmenin kendi içinden kaynaklanan
sorunlara çözüm üretemediği tespit edilmiştir. 

Afganistan’da güçler ayrılığı kuramının iyi biçimde uygulanabilmesi için
hükümet sisteminin revize edilmesi bu çalışmada tespit edilmiş ve varılan
sonuç bağlamında değişiklik yapılması gereken konular şunlardan ibarettir:

1. Afganistan’da pek çok siyasetçi ve bilim insanı, ülkenin toplumsal yapısına
ve dinamiklerine göre parlamenter hükümet sistemini uygun görmektedir.
Sartori’ye göre bir ülkede başkanlık hükümet sistemi beklenen sonuçları
karşılayamıyorsa, bu sistemin alternatifi parlamenter sistem değil, yarı-
başkanlık sistemidir. Çünkü yarı-başkanlık sistemi ülkenin sahip olduğu
tecrübe ve birikimleriyle bağdaşmaktadır. Sartori’nin tezinden hareket ed-
erek iktidarın tekelleşmesinin son bulması, meclisin güçlenmesi, etnik gru-
plar arasında siyasi adaletin sağlanması için şu anki koşullarada yürütme
yetkisi, Cumhurbaşkanıyla bireysel-kolektif biçimde yasamaya karşı
siyaseten sorumlu olan bir Başbakan/Bakanlar Kurulunun arasında paylaşıl-
ması (yarı-başkanlık sistemi) Afganistan’ın dinamiklerine ve toplumsal
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yapısına daha uygun görülmektedir.

2. Afganistan’da uygulanan basit çoğunluk sistemi siyasi partilerin güçlen-
mesini engellemekte ve temsilde adaleti sağlayamamaktadır. Bu sistemin
sonucunda mecliste güçlü partiler bulunmamakta ve meclis yeterince
hükümeti denetleyememektedir. Siyasi partilerin güçlenerek hükümet
kurma konumuna gelebilmesi için %3 veya %5 barajlı nispi temsil seçim sis-
temi uygulanabilir.

3. Cumhurbaşkanının olağan ve olağanüstü durumlarda çıkaracak KHK
yetkisinin sınırlandırılması gerekir. Çünkü bu durum Afganistan’da meclisin
yetkilerinin gasp edilmesine neden olmaktadır. 

4. Anayasa değişikliği konusunda Cumhurbaşkanının yetkileri sınırlandırıl-
malıdır. Çünkü Afganistan’da halkın tamamı ve meclis kamaraları Anayasa
değişikliğini istese de, Cumhurbaşkanının onayı olmadan anayasa değiştir-
ilemez.

5. Bireysel başvuruları karara bağlamak, yasama ve yürütmeye karşı yargısal
denetimi güçlendirmek için Anayasa Mahkemesi oluşturulmalıdır. Çünkü
Anayasa Mahkemesi en üst yüksek mahkeme olduğundan dolayı yasama ve
yürütmeyi iyi biçimde kontrol edebilir.
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Examining Democracy in ARMM, a Lesson for the 

Upcoming Bangsamoro Government

Esnaira Salem

Abstract: The four-decade-old Moro rebellion in Mindanao has finally set to an end with the
signing of the Organic Law on Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (OL-
BARMM). The new political entity which was established from the signed law has the potential
to give a more significant autonomy for the Muslim minority (Bangsamoros) in the southern
Philippines. It is seen as the vehicle for realizing the dream of the Bangsamoro in adhering their
right of self-determination. This paper reviews studies on the experience of the Autonomous
Region in Muslim Mindanao, the existing political structure for almost two decades in the pre-
dominantly Muslim region in the Philippines, to draw lessons for the replacing government.
Three challenges have been highlighted and discussed in this paper; the management of ad-
ministration and election, the formation of principled political parties, and civil society involve-
ment. Addressing these challenges is key to a government that genuinely embody democratic
values.

Keywords: Democracy, Autonomy, Election, Political Party, Civil Society, Bangsamoro,

ARMM

Introduction

The Autonomous Region in Muslim Mindanao is an autonomous govern-
ment for the Muslims in the Philippines established in 1989 through Republic
Act No. 6734 and strengthened in 2001 through Republic Act No. 9054
(Marcelo, 2018).  It is the result of the peace negotiation between the Gov-
ernment of the Philippines and the Moro National Liberation Front, a rebel
group that sought independence for Mindanao and Sulu archipelago
(Lingga, 2016, p. 135). The Philippine government, aimed at solving the con-
flict emanating from the century-old Moro problem, has drafted and reach
various accords with Moro National Liberation Front (MNLF) and the Moro
Islamic Liberation Front (MILF) (Hernandez, 2017, p. 2). MILF founded by
Salamat Hashim is the breakaway group from the MNLF. MILF demands a
different kind of autonomy. For MILF, the independence that was given to
ARMM does not promote genuine self-determination, or the freedom to de-
termine and own political status and to pursue economic, social and cultural
development (Lingga, 2004, p. 3). 

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

221



Even with the existence of ARMM, MILF continued its peace negotiations
with the Philippine Government. The almost two decades of negotiation be-
tween the Philippine government and the MILF culminated in the signing
of the historic Comprehensive Agreement on Bangsamoro (CAB) last March
27, 2014 (Linga, 2016, p. 133). CAB yield to the drafting of the Bangsamoro
Basic Law which after four years was signed into law known officially as the
Organic Law for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao
(OLBARMM). On January 21, 2019, a local plebiscite or referendum took
place in the Bangsamoro territory. This referendum determined that the peo-
ple agree to the inclusion of their territory to the new political entity,
Bangsamoro, which abolished and replaced the political authority of ARMM. 

The existence of ARMM as a political entity did not satisfy many
Bangsamoro. Many have complained that ARMM did not deliver the kind
of self-governance they have envisioned and sought in the negotiations with
the Philippine government. ARMM, although an autonomous government
follows a unitary form and does not indeed echo the will of the Bangsamoro
people. The CAB revisits a previous agreement (Tripoli Agreement) that took
place between MNLF and the Philippine government. It aimed particularly
at restoring two core legislative provisions of the Tripoli Agreement, the es-
tablishment of a ministerial form of government in the Bangsamoro region
and having an asymmetrical relationship with the central government
(Linga, 2016, p. 136). These two core provisions were not implemented in
ARMM. However, in the Bangsamoro government, these two will be applied.   

It is against this backdrop that this paper reexamines the experience of
ARMM as an autonomous government, the democracy perceived and expe-
rienced by the Bangsamoro under ARMM and draw lessons for which the
replacing political entity can learn and apply to ensure its success. 

Material and Methods

This paper is a literature review on the experience of the Autonomous Region
in Muslim Mindanao as a political entity that failed to deliver real democracy
to its constituents. Several other studies have been reviewed and cited, in-
cluding the recently published "Political Science" by Atilla Yayla to guide in
the theoretical foundation of the concept of democracy. A citizen-led democ-
racy assessment conducted in ARMM "State of Local Democracy in ARMM”
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is used as the primary source of information in the review of the experience
of the autonomous region. In drawing the lessons out of this experience, a
chapter is written by Abhoud Syed M. Lingga "Building the Bangsamoro
Government” have been reviewed and incorporated into the paper.  And fi-
nally, a book entitled "Democracy. Decentralization, Development" is used
as the guiding principle for the recommendations on the development of an
active party system in the Bangsamoro. 

Discussion

Theories of Democracy

Democracy is one of the greatest ideas invented or discovered by men (Sos-
meña, 2015, p. 1). It is also the most used and most abused concept in political
literature (Yayla, 2018, p. 117). From the time its idea was conceived in the
Ancient Greek town of Athens, where it was first practiced to its develop-
ment in the modern world over the centuries, the definition of democracy
has evolved. U.S. president Abraham Lincoln in the Gettysburg Address de-
fined democracy as the government of the people, by the people, for the peo-
ple (Epstein, 2011, p. 821). This definition poses a challenge both for the
politicians and for the people. Yayla (2018) simplified the concept of democ-
racy as the political regime in which the citizens have the right to say some-
thing and express their preference through the impactful and fruitful
mechanism in the process of taking public decisions and determining the po-
litical governors (p. 119).  Sosmeña (2015) has enumerated four elements the
progressive writers identified important for democracy:

1. A governmental system that is democratic and free,  

2. A constitution that guarantees basic individual political rights,

3. A fair and free election, and

4. An independent court of law (p. 4). 

According to article published by The Saylor Foundation, the political scien-
tist Robert Dahl identified two bases of democratic ideals: political partici-
pation, where all eligible person can vote in a free, fair and competitive
election, and political contestation, where people can express their discontent
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through the freedom of press and expression. People can exercise these ideals
through the two main types of democracy, direct and representative (p. 1). 

Direct democracy places all power in the hands of the individual. It is the
democracy exercised in the Ancient Athens whereby those who have political
rights attend meetings (assemblies), take part in the discussion and decide
on every public issue covered in the assembly (Yayla, 2018, p. 121). Today,
this type is embodied in various level of engagements between the governor
and governed, from the lowest barangay assembly to the highest form of
people's initiative; the regular election conducted to choose leaders (Co et
al., 2013, p. 145). We commonly term it as participative democracy. 

Representative democracy is the political arrangement that establishes an in-
termediary political actor between the individual and the policy outputs of
the state. Through the electoral process, one person or a group of people are
elected and assigned with the task of making decisions on behalf of the group
of citizens that they represent (Saylor, 1970, p. 2). This type is a natural result
of the growth of the societies in volume and the emergence of modern states
(Yayla, 2018, p. 122). Citizens in representative democracy elect the people
who will represent them. These representatives carry out political activities
on behalf of those who choose them.  

There are two subcomponents of representative type, the parliamentary sys-
tem, and the presidential system. The parliamentary system gives more
power to its legislature than the presidential system. Even the executive
branch derives its power from the legislative body. In this system, the exec-
utive is split between the head of state and the head of government. How-
ever, the parliament can amend this and have the same head of state and
government as in the case of Turkey in 2018. Parliament appoints the head
of government and through a "vote of no confidence" can remove him/her.  

In the presidential system, the president of a state holds a significant amount
of power and is directly or indirectly elected by the citizens of the country.
The survival of the president in office is not dependent on the parliament;
however, he/she must establish a relationship of cooperation in the parlia-
mentary. The president can only be removed if he/she committed a criminal
offence. 

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

224



Democracy in ARMM

The Autonomous Region in Muslim Mindanao is established in response to
the demands for independence from people in the historically separate and
culturally different Muslim region, the Philippines (Meisburger, 2014, p. 6).
The Philippines is a country overwhelmingly Christian in religion and de-
terminedly Western-based, stemming from its Spanish and American colo-
nial past.  It is a democratic country styled after the political system of its
mentor, the United States of America. 

The creation of ARMM sought to give the Muslim Filipinos (Bangsamoros)
a free hand in running their political affairs in consonance with local tradi-
tions and beliefs (Co et al., 2013, p. 44). However, ARMM provided limited
autonomy to the Bangsamoro people. It failed to produce the results that
were expected in the plight of the Bangsamoro, whose conditions barely im-
proved two decades after the autonomy was granted.

Co et al. (2013) describe ARMM to be unique because, among the regional
structures in the Philippines, it is the only one with a local level of gover-
nance and the rest are purely administrative (p. 98). The political structure
in ARMM takes after the Philippine presidential system. Like other admin-
istrative regions in the Philippines, ARMM is dependent on the annual fund-
ing allocation from the central government. The other source of funds of
ARMM shares in the internal revenue taxes, block grants and other budget-
ary allocations from the national government. It is also empowered to levy
taxes, fees, and charges (Lingga, 2016, p. 136). 

Like the central government, the ARMM regional government is divided be-
tween the executive branch and the legislative branch. Both offices are se-
lected into a popular vote. The executive is headed by the regional governor,
while the legislature is composed of members elected by popular votes from
each legislative district in the territory of ARMM. 

This set up is very far from the parliamentary arrangement envisage in the
Tripoli Agreement. In the upcoming Bangsamoro, it is specified that it will
utilize a parliamentary system, whereby voters elect the members of the par-
liament and the parliament, in turn, elects the executive. 

In the report produced by Task Framework (2002), a joint project of the Cen-
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ter for Strategic and International Studies (CSIS) and Association of the
United States Army (AUSA) identified issues that are necessarily addressed
in post-conflict reconstruction (p. 3). The list includes security, justice and
reconciliation, social and economic well-being and governance and partici-
pation. Among the four issues mentioned, a particular focus is needed to be
given on governance and participation. 

The solution to the Moro problem has always been viewed to be addressed
politically. The success of the upcoming Bangsamoro government lies in its
practice of good governance. An essential change that the Bangsamoro gov-
ernment must consider is in the management of administration and election,
the formation of principled political parties, and civil society involvement
(Lingga, 2016, p. 151). 

Management of Administration and Election

A study State of the Local Democracy in ARMM conducted in 2013 provides
an intensive evaluation of the performance of ARMM and outlined loopholes
and gaps in the structure of representation and governance in ARMM. The
necessary powers and authorization that would bring ARMM to become a
fully empowered region were not clearly defined and cemented. For exam-
ple, while there is an existence of an Organic Act that aimed at empowering
ARMM, some national policies and practices retain power at the national
level. It was also pointed out in the assessment that the political authority of
the region has not been matched with fiscal autonomy required to make
ARMM fully functional and effective. ARMM then became just an au-
tonomous region in the paper. 

In the occurrence of election frauds, the most often blamed are those who
administered the election. All elections in the Philippines, including the elec-
tions in ARMM, are operated by an independent constitutional body, the
Commission on Elections (COMELEC). The respondents in the assessment
have observed the prevalence of political dominance, including the practices
of vote-buying, flying voters, coercion and manipulation and other forms of
electoral distortion of the voters' will. While these conditions are observed,
citizens are silent or nonchalant to these and accepted to be part of the polit-
ical culture in ARMM. An essential element of democracy, free and fair elec-
tion is undermined. 
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Lingga (2016) has enumerated reforms that must be done in the electoral
management body of Bangsamoro. To do away with election-related prob-
lems and to be able to adapt the management of elections with the cultural
milieu of the area, the electoral management must be free from the bureau-
cratic red tape of the central government's Commission on Election (p. 147).
A simplified system of adjudicating election protests should be installed to
facilitate reports of election frauds easily. The electoral system should be
computerized, and voters’ lists should be voided at a regular integral, and
new registrations of voters must be conducted. Finally, an independent body
to pursue prosecution of election-related offences should be established. The
trust of the citizens to electoral management must be restored. Furthermore,
citizens must recognize the legitimacy of the elected officials.  

Formation of Principled Political Parties

Giovanni Sartori, an Italian scholar, defined the political party as "any polit-
ical group identified at an election and is capable of placing through election
a candidate for public office". Meisburger (2014) described the party system
in the Bangsamoro as a combination of traditional local notable a clientelist
system (p. 15). The power structure in the traditional local notable is clan or
tribal-based, and the personal power of an individual is tied to a locality. The
clientelist party tends to be paternalistic and rely for electoral mobilization
on an exchange of favors or overt coercion. In ARMM, there exist a growing
frustration on the current party system, which is dominated by clans and dy-
nasties. Most of the existing political parties are not founded on the needs
and aspirations of the people and does not indeed provide representation to
the marginalized population in the Bangsamoro. Further, the seat can be
bought because elites and dynasties use the money to influence the occupa-
tion of positions in the party. 

As the Bangsamoro government is shifting from presidential to the ministe-
rial political structure, there is a strong emphasis on the formation of a polit-
ical party that is effective, functional, living, standardized and with a national
purpose that will promote democratic values in the region. Sosmeña (2015),
in his book "Democracy, Decentralization, Development" wrote brief guide-
lines for the formation of political parties in the Philippines (p.17). These in-
clude having a permanent organization that will exert in the creation of
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public policy and opinion in governance. It should be a living institution, ac-
tive all year and not only during the election period. It should initiate activ-
ities and programs for its members, including political education, good
governance, and development of future political leaders. Lingga (2016)
added that once these parties are formed, there should be training on how
to generate funding (p. 146). In this way, qualified party members have a bet-
ter chance of being nominated and winning the election. Moreover, to avoid
dictation of clan interests in the nomination, there should be internal democ-
racy in these political parties. 

Civic Society Engagement 

The great challenge to the new political entity, Bangsamoro, is the level of
support it will have from the Bangsamoro people, including the MNLF and
other civic groups (Lingga, 2016, p. 144). The true essence of participatory
democracy can be examined through the quality of the engagement of the
people, of communities, and civil society in civic and public affairs and in
finding consensual decisions and policymaking (Co et al. 2013, p. 5). 

The result of the assessment in the State of Local Democracy in ARMM points
to weak and minimal participation of the people due to several factors. The
factors mentioned include the existence of command votes, whereby people
adhere to whatever the Datu (clan ruler) says. Because of this, some people
feel that other forms of participation other than voting are futile. Other fac-
tors that were identified by the respondents are poverty, lack of education,
lack of political will of local officials, frequent absence of leaders, lack of
awareness of fundamental rights of many citizens, fear of militarization, lack
of venues for participation,  feeling of helplessness and not being invited to
consultations. 

The results point to a need for institutional reform of local government in
the region. The Bangsamoro government must exert in the practice of citizen
participation. Laws and policies already provide the legal framework. The
primary concern is operationalizing such requirements and informing the
people about it and what the local government is doing. Empowering the
citizens in active participation, not just during an election but also in the dis-
cussion and decision making of local policies is key to achieving self-gov-
erning citizens.
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Conclusion

This paper has highlighted only three challenges that the upcoming
Bangsamoro government must emphasize, the management of administra-
tion and election, the formation of principled political parties, and civil soci-
ety involvement. These are essential in the sense that they form both the
structural backbone of affecting change in the society, both at the socio-po-
litical level and at the individual level. 

A Bangsamoro government that demonstrates good governance will give the
Bangsamoro citizens a greater sense of ownership in their representative in-
stitutions. It will inspire greater people participation, provide legitimacy to
the elected officials, deliver effective and efficient services to the people and
will express the valid will of the people. 

There are many other aspects that the upcoming Bangsamoro government
should work on to ensure that the gaps incurred in ARMM will not be re-
peated. These includes but are not limited to the following: building foun-
dations for a new style of politics, forming political parties, strengthening
the legislative assembly and the bureaucracy, ensuring equal representation
and connectivity to the government, revenue creation and budget manage-
ment, curbing corruption in all forms and fostering good governance in all
level of the government. The Bangsamoro people have placed their hopes
into the new political entity and believe it to be the solution to the century-
old problems of the Bangsamoro.
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Arap Baharı Libya Kışına Döndü

Gulnora Saidakhmedova

Özet: 2010 yılının sonu ve 2011 yılının başlarında Orta Doğu devletlerinde bir anda patlak veren
Arap Baharı ve Arap Krizi olarak isimlendirilen ayaklanma, protesto ve yönetim değişikliklerinin
dalgası Tunus ve Mısır’dan sonra Libya’ya da sıçradı ya da önceden planlanıp bekleyen isyancılar
Arap Baharı etkisinde ortaya çıktı. 42 yıl boyunca yönetimi elde tutmayı başaran ve Libya’nın
refah düzeyini iyi dereceye getiren Muammer Kaddafi, ilk başta yönetimi terk etmemek için de-
vrime karşı çok direndi, ama isyancılar dış ülkelerden destek aldıktan sonra ve işin içine BM ve
NATO ülkeleri girdikten sonra kaçmak ve gizlenmek zorunda kaldı. Ardından memleketi Sirte'de
Ulusal Geçiş Konseyi birlikleri tarafından yakalanmış ve sonra da öldürülmüştür (BBC, 2011).
Tunus’ta ve Mısırda yaşananlar sert çatışmalara sahne oldu. Ayaklananlar yönetim ve yöneti-
cileri değiştirmeyi başarabildi, Libya’da yaşananlar ise bir iç savaşa dönüştü ve uluslararası
askerî müdahaleye yol açtı. Neticede Libya parçalandı. Parçalanan Libya’da şu anda iki taraflı
hükümet sorunu ortaya çıkmıştır ve hala çatışmalar  devam etmektedir. Farklı dış ülkeler  tarafın-
dan desteklenen iki taraf birbiri ile savaşmaya devam eden Libya’da, Kaddafi sonrası henüz is-
tikrar sağlanamadı. Arap Baharı Libya Kışına döndü.

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Tunus, Mısır, Libya, NATO müdahalesi, Birleşmiş Milletler

Orta Doğu Devletlerinde Arap Baharı

2010 yılının sonu ve 2011 yılının başlarında Arap ülkelerinde bir anda Arap
Baharı patlak verdi. 2010 yılının 17 Aralık günü Tunus'ta Muhammed Buazizi
isimli 26 yaşında olan genç protesto için kendini yaktı, buna tepki olarak 18
Aralık günü Tunus’ta halkın sokaklara dökülmesiyle daha sonra “Arap Ba-
harı”, olarak adlandırılacak muhalif ve devrimcilerin ayaklanması
başlamıştır. Arap Baharı, Arap ve Müslüman dünyasına gelen en acı dönem-
lerden biri diyebiliriz. Tunus'taki ayaklanma sonucu birçok Arap ülkesini
etkileyip halk ve muhalifler birleşip özgürlük için savaşmıştır. Arap baharın-
dan etkilenen ülkeler: Tunus, Mısır, Urdun, Bahreyn, Yaman, Libya, Suriye.
Arap Baharı olarak isimlendirilen ayaklanma, protesto ve yönetim değişik-
liklerinin dalgası Tunus ve Mısır’dan sonra Libya ülkesine de sıçradı ya da
Libya’da önceden planlanıp bekleyen isyancılar (Yiğit, 2014 s.19.) Arap Ba-
harı etkisinde ortaya çıktı. 

Tunuslu Muhammed Buazizi, emekçi bir ailede dünyaya geldi. Dört yaşın-
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dayken babasını kaybetti. Ailesinde yedi çocuk vardı ve çok fakir bir hayat
sürdürüyorlardı. Buazizi para kazanmak için on yaşından itibaren çalış-
maya başladı. (TACC,2019)  Muhammed Buazizi mühendislik mezunu idi
ama çalışmak için iş bulamadığından dolayı Tunus'un Buazid kentinde
pazarda meyve ve sebze satıp ailesini geçindiriyordu. Muhammed Buazizi
el arabasından yoksullara yiyecek dağıttığı için mahallesi tarafından
seviliyordu. Rüşvetlerini veremediği için ya da ruhsat borçlarını
ödeyemediği için polisler tarafından sürekli rahatsız edilmesi onu çok
bezdirmişti. (Prashad, 2012: s.28.)

2010 yılının 17 Aralık günü pazarda satış yaptığı esnada Muhammed Buaz-
izi’nin yanına Hamdi Fediey isimli bir zabıta memuru geldi ve ona izinsiz iş
yapamayacağını söyledi. Tezgahının ruhsatsız olduğu gerekçesiyle tartı ale-
tine ve tezgahını ondan almak isteyen zabıtalara ve güvenlik güçlerine dire-
nen Buazizi, zabıta memuru tarafından şiddet, hakaret ve aşağılanmaya
maruz kaldı. Önce zabıta memurunun şiddetinden dolayı yetkili olanlara
şikayet etmeye çalıştı, ama onu kimse dinlemedi, sonra o gün protesto için
valiliğin önünde kendini yaktı. Vücudunun yüzde doksanı yanmış bir halde
hastaneye kaldırıldı. Muhammed Buazizi 4 Ocak 2011’de hayatını kaybetti.
Halk yaşanan bu olayla birlikte adeta çılgına döndü ve protesto için halk ve
muhalifler sokaklara  dökülmeye başladı. 18 Aralık’ta Tunus’ta büyük bir
protesto ve hükümete karşı ayaklanma başladı ve bu ayaklanma Arap
dünyasını bir anda değiştirdi. Kendini yakarken şöyle bağırıyordu: Geçimimi
nasıl sağlamamı bekliyorsunuz? (Prashad, 2012: s.28.)

Muhammed Buazizi hayatını kaybettikten sonra ayaklanma ve protestolar
daha da büyüdü. Tunus Hükümetini 23 yıl yöneten Devlet Başkanı Zeynel
Abidin Bin’i yönetimi terk etmesini isteyip sloganlar atıldı ve her yerde de-
vlet başkanına olan nefreti gösterildi. Zeynel Abidin çoğu kişiye iş imkânı
sunulacağını ve 2014 yılında görevinden ayrılacağını açıkladı. Ama ayak-
lanan muhalifler  ve halk bunu kabul etmeden kızgınlık ve isyana devam et-
tiler. Hükümet tarafından 14 Ocaktan itibaren sokaklara çıkma yasağı
koyuldu. Bu durum halkı daha çok kızdırdı  ve halk İçişleri Bakanlığı’nın
etrafını sardı, polisler ise halka gaz bombaları ve ağır silahlarla saldırdı. 200
Tunuslu hayatını kaybetti. Bu kayıplara rağmen Tunus milleti geri çekilmeye-
ceğini söyleyerek isyana devam ettiler. 14 Ocak günü Tunus başkanı Zeynel
Abidi görevi terk ettiğini açıkladı ve ülkeden ailesi ile Suudi Arabistan’a
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kaçtı. Halk kazancından mutlu olup  sokaklarda zafer kutladı. “Yasemin De-
vrimi” adı verilen bu olaydan diğer ülkeler etkilendi ve Arap Baharı dalga
dalga olup başka ülkelere sıçramaya devam etti. (TASS, 2019)

25 Ocak 2011’de Mısır halkı Mısır’ın en büyük meydanı olan Tahrir mey-
danında özgürlük için ayaklandı. Kısaca bugün “Öfke Günü” olarak da
biliniyor. Tunus’ta olduğu gibi Mısır ülkesinde de açlık, işsizlik, yolsuzluk,
diktatörlük gibi benzer sorunlar sebebiyle halk isyan etmeye başladı. Mısır
halkı internet aracılığıyla düşüncelerini yaymaya başladı. Bunu gören
hükümet internet erişimlerinin tamamını engelledi. Kahire’de mezarlıklarda
yaşayan, işsiz ve aç olup kaybedecek bir şeyi olmayan ve gelecek ile umudu
bulunmayan halk da bulunuyordu. (Yalçınkaya, Tunus’ta ve Mısır’da İhti-
laller Çocuklarını Yemesin) Polis ayaklanan halka saldırdı, ama askerler so-
nuna kadar halkın yanında olacağını belirtti. Ayaklanma ve isyanlar gün
geçtikçe daha çok büyüdü. 30 yıl iktidarda olan Cumhurbaşkanı Hüsnü
Mübarek yönetimi devrildi. 1981’de başlayan yönetimi 11 Şubat 2011 son
buldu. (Tarihiolaylar, Arap Baharı)  

Tunus ve Mısır’dan sonra Arap Baharı Libya’da dalgalandı. Libya’da olanlar
Tunus ve Mısır'da gerçekleşen isyanlardan nedeni olsun sonucu olsun çok
farklıdır. 

Tunus ve Mısır’da halk işsizliğe, açlığa, yoksulluğa karşı ve özellikle özgür-
lük ve demokrasi için ayaklanmıştı. Libya’da ise önceden organize edilen ka-
bileler ayaklandı. Mısır ve Tunus'ta iç dinamiklerinde milletin istediği gibi
iktidar değişikliğine varan bir süreç yaşandı. Libya’da ise uluslararası savaş
aktörleriyle zor bir değişim gerçekleşti. Tunus ve Mısır'da protestocuların
talepleri net ve kararlıydı. Halk işsizliğe, açlığa, yoksulluğa karşı ve özellikle
özgürlük ve demokrasi için geri çekilmeyecek şekilde ayaklanmıştı. Halkın
büyük bir kesimi sürece katılmış ve bunun için aralıksız günlerce ve hafta-
larca direnmişlerdir. Bunun sonucu ise Tunus’ta 23 yıldır ülkeyi yöneten
Zeynel Abidin Bin Ali’nin hükümeti bırakıp 14 Ocak 2011’de ülkeden yurt-
dışına kaçmasıyla ve Mısırda 25 Ocak 2011’de başlayan milyonların isyanı
ile 11 Şubat 2011 tarihinde Mısır’ı yöneten Cumhurbaşkanı Hüsnü
Mübarek’in istifa edip kaçması ile bitti. Ayaklanmanın sebepleri ve halkın
talepleri net idi. Kötü hayat koşulları, işsizlik, yoksulluklar, asgari ücretlerin
düşüklüğü, barınma eksikliği, yiyecek sıkıntısı, polis şiddeti, olağanüstü
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ifade özgürlüğünün kısıtlanması.  Libya’da ise değişik bir durum yaşandı.
Halkın bu tür taleplerine fırsat bile verilmedi. Oysaki başka Arap ülkelerinde
olduğu gibi aynı sorunlar Libya’da da vardı. Libya halkının çoğunun haberi
yokken bir anda El Cezire gibi çok hızlı çalışan haber kanallarından, bütün
dünya kamuoyu ile aynı anda Libya halkının çoğu kendisinin ayaklandık-
larını öğrendiler. Arap Baharı süreci Libya’ya sıçradı halk ayaklandı diye bir
anda haberler yayıldı. Libya’da olayların başlaması Bingazi'de bir avukatın
tutuklanmasına cevaben yapılan protesto hareketine dayanmaktadır. 15
Şubat 2011 tarihinde “Libya’da ayaklanma başladı” haberi yayınlanmaya
başladığında ne bir görüntü ne de binlerce insanları ifade edebilen kalabalık
vardı. Kaç yüz kişi olduğu bile kesinleşmeyen protestocular ile iki gün geçer
geçmez 17 Şubat günü isyan çağrısı yapıldı ve üstelik öfke günü diye ilan
edildi. Bundan kısa bir süreden sonra uluslararası müdahale kararı alındı.
(Yiğit, 2014: s.57,58.)

Kaddafi Döneminde Libya

Libya, Kuzey Afrika'da, Akdeniz kıyısında yer alan, dünyanın en kaliteli
petrol rezervlerinin üzerinde olan, çoğunluğu çöllerle kaplı ve Berberi
kökenli Arapların yurt edindiği ülkedir. Libya’nın komşuları doğuda Mısır,
güneydoğuda Sudan, güneyde Nijer ve Çad ile batıda Cezayir’dir. Toprak
bakımından Afrika’nın büyük ülkelerinden biridir.  

16.yüzyılın başlarında Bingazi bölgesi Osmanlı İmparatorluğu’nun idaresine
bağlıydı. 1551 yılında Osmanlı Amirali Turgut Reis, Trablus bölgesine de im-
paratorluk topraklarına ekledi. Böylece coğrafyanın çoğu kısmını kontrolü
altına alan Osmanlı, Libya’ya ayrı bir bölge statüsü verdi. 1711 yılından
itibaren ise Libya’nın doğu bölgeleri Senusi tarikatına bağlı amirler tarafın-
dan yönetilmeye başladı. Libya bölgesindeki Türk yönetimi herhangi bir
yerel başkaldırı ya da hoşnutsuzluktan dolayı değil, belki de İtalyan işgalin-
den dolayı 1911 yılında sona erdi. Ama İtalyanların bölgeye yerleşmeleri pek
de kolay olmadı. Osmanlı desteği ile yerel halk ayaklanmış olup bir yıl
boyunca işgale karşı direnmişlerdir. Osmanlı yönetimi, Uşi Anlaşması (Uşi
Antlaşması, İtalyanca: Trattato di Losanna. İtalya Krallığı ile Osmanlı İm-
paratorluğu arasında Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan antlaşmadır.
Bu anlaşma İtalyan tarihinde Trattato di Losanna - Lozan Anlaşması olarak
geçmektedir) ile bölgenin yönetimini İtalyanlara bırakmak zorunda kaldı.
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Bölgenin iç kesimlerinde Şeyh Muhammed İdris liderliğinde Senusi
tarikatına ait belli bir üstünlük vardı. Yine o dönemlerde Senusi şeyhlerinden
olan Ömer Muhtar'ın İtalyan işgaline karşı direnişleri, ülke tarihinde unutul-
maz izler bırakmıştır. İtalyan işgaline karşı direniş 1943 yılına kadar devam
etmiştir. 

Libya 1951 yılında İtalya işgalinden çıktı ve bağımsızlığını ilan etti. Senusi
tarikatından olan Şeyh Muhammed İdris, ülkenin kralı oldu. İdris ülkeyi
krallık ile yöneten ilk ve tek kraldı.   Bağımsızlığını yeni ilan eden Libya’nın
siyasî yetersizlik ve ekonomik sorunları oldukça kötü durumdaydı. Ülke
ancak dış yardımlarla idare ediliyordu. Gelirlerinin bir kısmı o dönem soğuk
savaş düzenleri içinde batı bloğu ülkelerine sağlanan askerî üslerin kiraların-
dan gelmekteydi. Yaklaşık 10 sene ülke siyasî ve ekonomik sorunlar içinde
kaldı. 1959 yılında ülkede bulunan petrolden dolayı hem ekonomik durum
hem siyasî yaşam değişmeye başladı. Halkın çoğu göç etmek zorunda kalmış
bağımsız Libya’da petrolün bulunması ile birlikte kentleşme hızlandı. 1950
yıllarında halkın çoğu okuma ve yazma bilmiyorlardı. Petrolün bulunması
ile yollar ve ulusal eğitim kurumları inşası hızlandı. Petrol sayesinde artan
ekonomik imkanlarla birlikte eğitim yatırımları arttı. Yaşlı Kral İdris'in dış
politika tercihleri dönemin tanınmış milliyetçilik söylemine inanan gençler
tarafından umursanmıyordu. Bu genç askerî kesimden oluşan bir grup subay
Muammer Kaddafi başta olmak üzere, Kral İdris’in Türkiye Cumhuriyeti'ne
ziyareti sırasında kansız bir darbe ile ülkenin krallık ile yönetimini bitirdi.
27 yaşında olan Muammer Kaddafi darbenin mimarı olarak tanındı ve
hükümet başına geçti. (Altun, Domazeti, 2018, s.2)

Muammer Ebu Minyar El-Kaddafi, 7 Haziran 1942 tarihinde Libya’nın Ak-
deniz kıyısındaki Sirte şehri yakınlarında bedevi bir ailenin çocuğu olarak
dünyaya geldi. Muammer Kaddafi'nin genç yaşlarında Mısır devlet başkanı
Cemal Abdul Nasır ve onun Arap sosyalizmi ve Arap ulusçuluğuna dayalı
ideolojisine hayranlık duyması hakkında çoğu yerde bahsedilmiştir. Kaddafi,
1956 yılında Süveyş Krizi yaşanırken İsrail karşıtı protesto gösterilerine
katılmıştır. (mynet, Kaddafi’nin hayat hikayesi)

Muammer Kaddafi 1963’te Libya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarih
Bölümü’nü tamamladı. Daha sonra Bingazi’deki Askerî Akademi’ye girdi.
1959’da okul arkadaşlarıyla birlikte, ileride Özgür Subaylar Hareketi adını
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alan gizli bir örgüt kurdu. Mezun olduktan sonra 1966’da İngiltere’ye gitti
ve orda askerî alanda uzmanlık eğitimi gördü.

1 Eylül 1969’da Muammer Kaddafi liderliğindeki genç subaylar ile birlikte
Kral İdris’e karşı kansız bir darbe yaptılar. Darbe gerçekleştiği sırada Kral
İdris, Türkiye’de, Bursa kaplıcalarında tedavi görüyordu. Yeğeni veliaht El-
Rida radyo üzerinden tahttan vazgeçtiğini bildirdi ve ev hapsine alındı.
Ülkede yeni Libya Arap Cumhuriyeti ilan edildi. Libya halkı yeni bir yöne-
tim sistemi “Cemahriye” ile tanıştı. Henüz 27 yaşında iktidara el koyan
Muammer Kaddafi’nin ülkesi Libya, kısa sürede bir cennet haline geldi.
Darbeden sonra ülkede denetimi ele geçiren Devrim Komuta Konseyi
Başkanlığı’nda başbakanlık görevini de üstlendi. Aynı yıl Libya’nın “Özgür
bir Arap demokratik cumhuriyeti” olduğunu belirten yeni bir anayasayı
oluşturarak, ABD’nin ve İngiltere’nin ülkedeki askerî üslerini kapattı. (Sabah,
2019)

Muhaliflere göz açtırmayan Muammer Kaddafi, petrol zengini ve çöl ülkesi
olan Libya’da tam 42 yıl boyunca kontrolü elinde tutmayı başarabildi.
Kaddafi döneminde Libya çok büyük bir ekonomik refah içindeydi. Kaddafi,
Libya’nın petrol gelirlerinin %90’ını halkı için harcıyordu. Libyalılara o kadar
büyük imkanlar sundu ki, bugün refah düzeyi çok yüksek olan pek çok
Avrupa ülkesinde olmayan haklar, Muammer Kaddafi tarafından Libyalılara
veriliyordu. Libya'da büyük çaplı şirketlerin sahibi ise devletti. (DW, 2019)

Muammer Kaddafi hem Marksizm’den hem kapitalizmden ayrılan “Evrensel
Üçüncü Yol” teorisini ortaya koyuyordu. 20. yüzyılın diğer politik figür-
lerinin de gerçekleştirdiği gibi, İslam sosyalizmi olarak adlandırdığı siyasî
felsefesini “Yeşil Kitap” adını verdiği kitabı ile açıkladı. Kitap 1975-1979 yıl-
ları arasında üç cilt halinde yayınlandı. Libya’da Muammer Kaddafi tarafın-
dan 42 sene yeşil kitabın İslam sosyalizmi uygulanıldı. (Sabah, 2019)

Muammer Kaddafi Libya’nın başına geçtiği günden itibaren kendisi varken
Libya’nın hiçbir şekilde bölünmeyeceğini söylemiş ve buna halkı ikna etm-
eye çalışmıştır. Etrafına hep en güvendiği ve kendi akrabalarını almıştır.

Muammer Kaddafi Libya halkının refahı için çaba harcadı. Libya petrolleri
üzerinde payı bulunan yabancı şirketleri zorlayarak, hisselerin büyük kısmını
devralmış ve petrolü millileştirerek gelirin büyük kısmının Libya’ya kalmasını

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

236



sağlamıştır. (Turksam, 2019)

Muammer Kaddafi'nin elde ettiği petrol gelirleriyle Libya ve milleti için yap-
tıklarını gözden geçirelim.

• Evlenen her çifte 50 bin dolar, doğan her çocuğa 5 bin dolar yardım
fonu kurmuş, daha birçok batı ülkesinde hayal bile edilemeyecek katkı ile
halka yardımda bulunmaya çalışmıştır.

• Libya’da yeni otoyollar, hastaneler, okullar, evler inşa edilmiştir.
Libyalılar yeni inşa edilen evlere bedava taşınmışlardır. 

• Libya’da evlerde kullanılan elektrik, su, doğalgaz bedava olmuştur.
Libya vatandaşları hiçbir şekilde vergi ödememişlerdir.

• Libya'da eğitim hizmetleri bedava olmuştur. 

• Libya’da sağlık hizmetleri bedava olup kendilerinin yapamadığı
ameliyatları yurtdışı hastanelerine gönderilmiş ve  her şey devlet tarafından
karşılanmıştır.

• Libya devleti, tüm hastalara ilacı hiçbir ücret talep etmeden ver-
miştir.

• Benzinin litresi 0,08 avro, yani bir Libyalının bir litre benzine ödediği
para Türk lirası ile yaklaşık 20 kuruş.

• Libya ulusal bankaları faiz almamıştır.

• Libya hem Afrika'da hem de tüm dünyada en borçsuz ülke olup kim-
seye tek sent kredi borcu da olmamıştır.

• Libya'da arabalar fabrika çıkış fiyatına satılmış, nakliye bedellerini
ise devlet karşılamıştır.

• Yurt dışında tahsil yapanlara 2500 Euro harçlık yanında, barınma ve
araç yardımı yapılmıştır.

• Yurtdışında burslu okuyan öğrencilere Libya devleti iadesiz olarak
aylık 1650 avro burs veriyor.

• Libya'da tüm üniversite mezunları bir iş bulana kadar maaşa bağlan-
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mıştır.

• Libya'da evlenmek isteyen tüm çiftlere devlet tarafından 150 me-
trekarelik daire verilmiştir. 

• Libya'da istisnasız olarak her aile aylık 300 avro yardım almıştır.

• Petrol gelirlerinin yüzde 90'ı Libya halkına gitmiştir.

• Libya yurttaşlarına kredi sıfır faiz ile verilmiştir.

• Öğrencilere yaptıkları tahsile göre ortalama ücret ödenmiştir. 

• İşsizlere iş bulana kadar tam ücret ödenmiştir.

• Nüfusun yüzde 25’i yüksek tahsillidir.   

• Bir somun ekmek fiyatı sadece 15 senttir. 

• Son bir somun ekmek fiyatı sadece 15 senttir. Türk parasına yaklaşık
65 kuruş. 

Son bombalama olaylarına kadar sokaklarda evsiz veya dilenci bulunma-
maktaydı.

(1.Odatv, 2019; 2. Муаммар Каддафи. Удар властью, Youtube 2019)

Ama Libya’nın doğu kısmı pek iyi gelişmemişti.  (Erdurmaz, 2012: s.22.)

NATO’nun silah uyuşturucu kaçakçılığı ve terörist hareketlerden sorumlu
tuttuğu ülkelerin sayısı hiç değişmiyordu ve hep Libya, Suriye, Bulgaristan,
İran ile birlikte teröristleri destekleyen ülkeler sırasında yer almaktaydı. NA-
TO'nun 1986 yılı İngiliz temsilcisi sunduğu raporda Libya’da 20 kampta 7
bin teröristin eğitim aldığı bildiriliyordu. (Erdurmaz, 2012: s.36.) 

Libya'da Terör hareketleri hep aktifti. Özellikle ülkenin doğu kısmında. LISG
1990 yıllarından itibaren faaliyetlerine başlamıştır. 2007 yılının Ekim ayında
Irak'ta El-Kaide yuvasına yapılan baskında bulunan 700 yabancının 112'sinin
Libyalı olduğu ve kimlik açıklamalarında doğu bölgesi Darnah’tan oldukları
açıklanmıştır. 2007 yılının kasım ayında Libyalı Komutan Ebu Leyth, LISG
ile al-kaide birleşti, diye açıklayarak bir video yayınlamıştır. 2009 yılında
Libyalı cihat taraftarları ülkeden kaçıp Pakistan’ın aşiret bölgelerinde El-
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Kaide liderleri olarak ortaya çıkmıştır. (Erdurmaz, 2012: s.38.)

Teröre desteğinden dolayı 1990'lı yıllara kadar dünyadan soyutlanan Libya
11 Eylül olayı ile birlikte ilişkilerini düzeltti. Bu ilişkilerin görülen tarafında
ise dünyanın önde gelen ülkeleri ile silah anlaşması yapması ve Lockerbiye
terör saldırısını yapan kanlı bir teröristin serbest bırakılması bulunuyordu.
(Erdurmaz, 2012: s.37.)

Lockerbie olayı

Pan Amerikan şirketinin kocaman uçağı İskoçya’nın Lockerbie kasabasının
üzerinde 1988 yılında havada infilak etmesi, Muammer Kaddafi’nin terörle
bağlantısının kanıtı olarak biliniyor. Uçakta olan tüm yolcularla birlikte
uçağın üzerine düştüğü evde bulunan cesetler ile toplam iki yüz yetmiş kişi
hayatını kaybetti. Uzun zaman araştırmalardan sonra bu olayın bir terör
saldırısı olduğu öğrenildi. Eylemi gerçekleştiren Libya vatandaşı Abdülbaset
Ali El Megrahi yakalandı ve İskoçya cezaevine mahkûm edildi. Ama yıllar
sonra yapılan Batı Kaddafi ilişkileri sayesinde Abdülbaset özgür bırakıldı.
Yıllardır prostat kanseri hastası olan, iki yüz yetmiş kişinin ölümüne sebep
olan katil serbest bırakıldı. Libya’da ise krallar gibi, Kaddafi tarafından
kardeşim diye kucak açıp karşılandı. (Erdurmaz, 2012: s.36.)

Muammer Kaddafi Çok istediği Bağımsız Arap Birliği’ni kurmak için çok
uğraştı. Hatta Tunus'la birlikte, Birlik Deklarasyonu yayınlayarak ilk adımını
da attı. Ama Arap ülkelerinin bağımlı liderlerinin tutumları sebebiyle tüm
mücadeleleri başarısız oldu. Sonra da Arap Birliği projesinden vazgeçti ve
Afrika Birliği için mücadele etti. Afrika Kralların Krallığı adı ile yeni projeye
yöneldi. Libya’nın kapılarını tüm Afrika ülkeleri için açtı. Ama bunu gerçek-
leştiremedi ve Arap Baharının bir kalkanı olarak hayatını kaybetti. 

Muammer Kaddafi’nin emperyalizmle ilişkilerine bağlı çok farklı yorumlar
yapıldı. Kimisi için Kaddafi, emperyalizme cesurca meydan okuyan tek lid-
erdi, kimisine  göre de Arap dünyasındaki başka işbirlikçi diktatörlerden
biridir. Ya da başka liderlerden farklı olarak bağımsız diktatördür. Örnek
olarak ise Kanadalı yazar Mahdi Darius'un dediğine göre; Kaddafi’nin
baskıcı diktatör olduğuna kuşku yok. Kaddafi batıya boyun eğmeyen bağım-
sız bir diktatördü. (Yiğit, 2014 s.43.)

Muammer Kaddafi, ülkesinin refahı için çalışan, milletinin iyi imkanlarla
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yaşamasını sağlamak için çaba harcayan bir liderdi. Ama gittikçe despot bir
yöneticiye dönüşmüştü. Kaddafi her türlü muhalefete baskı, işkence ve idam
etme politikası izlemiştir. Muammer Kaddafi’nin dünya sistemlerine baş
kaldırması, her türlü muhalefeti baskı ve idam ettirmesi ile Arap Baharını
kendisine manipüle etmesine yol açmıştır. (Erdurmaz, 2012: s.20.)

Arap Baharı Libya Kışına Döndü

Libya'nın başında yıllarca ülkesini yöneten ve 42 yıl süren bu uzun dönemin
ardından Muammer Kaddafi, bir anda Arap ülkelerinde patlak veren Arap
Baharının halkası olarak yönetimi terk etti ve öldürüldü.

Araştırmalara göre Arap Baharındaki  tüm olaylar ilk önce internet ve sosyal
medyalardan başladı. Sosyal medyalarda insanlar birbirini dolduruşa getirdi.
Provokatör ve dinî gruplar kendi faaliyetlerini sosyal medya üzerinden
geliştirmiştiler. 

Libya’da ayaklanma Bingazi şehrinde başladı. Bingazi ülkenin doğusunda
bir kent olup önceden silahlı El-Kaide güçlerinin yığıldığı mekandır. İlk
başlayan isyan muhalefet isyanı idi. Ama tüm dünyaya medya halk isyanı
olarak yayınladı. Medya’nın yansıttığına göre Libya'daki ilk ayaklanmaların
sebebi Arap ülkelerinde bir anda patlak veren Arap baharından etkilenen ve
Muammer Kaddafi rejimine karşı olan Avukat Fethi Terbil'in 15 Şubat 2011
tarihinde tutuklanmasıdır. Fetih Terbili 1996 yılında Trablus'taki Ebu Selim
cezaevi isyanında hayatını yitiren 1300’e yakın mahkûmun davasını tekrar-
dan açmıştı. Onun tutuklanması ise ayaklanma ve protestoya sebep oldu.
Fetih Terbili serbest bırakılması için yapılan protesto polisin sert cevabı ile
bastırıldığı söylenildi. Fetih Terbil protestocuların istediği gibi serbest
bırakıldı ama protesto ve ayaklanmalar devam etti. Polisler tarafından
yaralananların çoğu Libya’daki çeşitli kabilelerden oldukları öğrenildi.
Protesto ilk günlerinden itibaren El Cezire, El Arabiya ve Libya'daki birçok
medya “iç savaş” cümlelerini konuşmaya başladı. Özellikle liberal gazete
Libya El Müstakbel, El Cezire’ye paralel yazılar yayınlamaya başladı. Bu me-
dyalar Kaddafi karşıtı olan ve yıllarca iktidardan dışlanan kabilelerin bir kan
davası olarak gördüklerini ve Kaddafi gidene kadar isyandan geri çekilmeye-
ceklerini ifade ettiler. 15 Şubat Alsature Wordpress avukatı Fetih Terbil'in tu-
tuklandığını acele duyuru yapmıştı. 17 Şubat günü “Ömer Muhtar’ın
oğullarıyız özgür olmak için doğanlarız” sloganıyla 17 Şubat öfke günü ilan
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edilerek halkın sokaklara çıkması duyurulmuştu. Libya halkının ayaklan-
ması için işsizlik, özgürlüksüzlük ya da demokrasisizlik gibi sorunları yok
muydu? Bunu sormaya bile zaman olmadı. Çok yoğun kalabalık olmayan
muhaliflerin protesto hareketleri ve avukatın tutuklanması bahanesi ile
“Bingazi katliamının 15.yıl dönümü” diye Libya’da Arap Baharı patlatıldı.
(Yiğit, 2014: s.20,59,60,61)

Libya'da ilk ayaklanma doğunun Bingazi şehrinde başladı. Libya’nın doğusu
Muammer Kaddafi iktidara geçtiğinden beri ona karşı soğuk bir tutum
içinde olduğu söylenebilir. Libya’nın ilk ve tek kralı olan İdris Senusi doğu-
luydu. Yukarıda da bahsettiğim gibi 1969 yılı Muammer Kaddafi tarafından
devrilmişti. Doğunun Kaddafi’ye karşı hiç laf dinlemez ve muhalif bir tavır
içinde olmasını sebeplerinden biri de bu. Doğu petrol zenginliğinin çok
önemli yerleşkesinde olmasına rağmen Bingazi, Derne, Aydabiya, El Bayda
gibi doğu kentleri Trablus’a göre geride kaldırılmıştır. Buna rağmen rejim
Muammer Kaddafi’nin oğulları vasıtasıyla bölgenin gelişmesi için gereken
her şeyi yapacağı sözünü vermiştir. Ayaklanmalar sırasında, üst düzeyde
olan ve rejimi bırakıp isyancılara eklenen insanların hepsi doğu kökenli idi.
Eski Adalet Bakanı Mustafa Abdül Celil, Kamu Güvenliği Bakanı Abdülfatah
Yunis ve eski Planlama Bakanı Mahmud Cibril buna örnektir. (Erdurmaz,
2012: s.29,30.)

17 Şubat günü Bingazi sokaklarına cezaevinden kaçan mahkumlar ve tüm
Kaddafi ve onun hükümetine karşı olan insanlar davet edildi. Devrimciler
devlet idarelerine zarar verdiler, emniyet binalarına ateş açtılar ve polis
silahlarını ele geçirdiler. Tüm gün yaşanan saldırılar ve ısrarlardan sonra
Bingazi kontrolü tamamen devrimcilerin eline geçti. Eski zamanlarda da
Kaddafi hükümetine karşı birkaç isyanlar yapılmış ve hepsi Kaddafi tarafın-
dan idam edilmiştir. 1976 yılında bir sürü öğrenciler isyan etmiş ve devlet
tarafından onlara sert cevap verilmiştir. Hükümete karşı isyan eden öğren-
ciler Trablus merkezinin sokaklarında boynundan asılarak idam edilmiştir.
Hatta ölüler bir hafta boyunca özellikle asılı kalmıştır. Fazla insanlar geçip
Kaddafi'ye karşı isyanın sonucu nasıl olacağını görsünler diye çoğu yolu ka-
patıp merkezi yol açık bırakılmıştır. (TRT Belgesel, 2015)

Muammer Kaddafi isyancılara bir yandan sert cevap verirken bir yandan ise
kontrolü tekrar eline almak için doğudaki muhaliflere ulaşmış ve müzakere
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masasına oturmaları için onlara iki hafta vermişti. Fakat muhalifler bunu is-
tememiş ve reddetmişlerdir. Ama Kaddafi yine tanılan ve sevilen insanları
ortaya koyarak muhalifler ile diyalog kurmaya konuşmaya çalışmış. Mustafa
Abdel Jalil’in kuzeni Başbakan Aziz El-talki, eski Başbakan ve Dış İşleri
Bakanı Abdül Ati El-Obeydi devlet televizyonlarından muhaliflere ulaşmaya
çalışmışlardı. Ama bu ısrarlar hiçbir fayda vermemiş. 

Bingazi’de başlayan gösteriler Ejdeviye, Briga, Tahiye, Topruk ve Trablus’ta
sıçradı. Trablus Halk Meclisi, İçişleri ve bankalar ateşe verildi. Trablus’taki
bu saldırılara Kaddafi tarafından sert cevap geldi ve bastırıldı. Muhaliflerde
ciddi sayıda ölümlerin olmasından dolayı devrimciler ve Libya’daki din
adamları büyük katliamdan korkup Batı’ya yardım çağırısında bulundular.

Kaddafi’yi sevenler ve Kaddafi taraftarları Trablus sokaklarında destek gös-
terileri veriyorlardı. Sürekli onu istediklerini ve onu çok sevdiklerini söylüy-
orlardı. Bu destek gösterileri sokaklarda günlerce devam ediyordu. Bir başka
yandan hiç eline silah almayan siviller Kaddafi'den ve onun hükümetinden
kurtulmak için devrimcilere ekleniyorlardı. Sürekli biz ölmek için gidiyoruz,
biz özgürlük için gidiyoruz. Kaddafi gidene kadar ve Libya özgür olana
kadar biz buradan gitmeyeceğiz diye tekrarlıyorlardı. (TRT Belgesel, 2015)

TRT ekiplerine röportaj veren Muammer Kaddafi, bu olaylardan kesinlikle
El-Kaide sorumlu ve suçlu, haber kanallarında dünya ya sanki hükümet mil-
lete ateş açıyor gibi yanlış gösteriyorlar. Dünya araştırmacıları Libya'ya
gelsinler ve araştırsınlar diye yanıtladı. Ve kendisinin başka Arap ülkelerinin
liderleri gibi ülkesini hiçbir şekilde terk etmeyeceğini ve sonuna kadar mü-
cadele edeceğini gerekirse şehit düşeceğini ama geri çekilmeyeceğini söyledi.
(Youtube, 2019)

Muammer Kaddafi ilk başta yönetimi terk etmemek için devrime karşı çok
direndi. Hatta devrimi tamamen bitirme amacı ile güçlerini Bingazi tarafına
yolladığı sırada isyancılar dış ülkelerden destek aldılar ve işin içine BM ve
NATO ülkeleri girdi. Muammer Kaddafi kaçmak ve gizlenmek zorunda
kaldı. BM Güvenlik Konseyi aldığı 17.03.2011 tarihli ve 1973 sayılı karar ile
Libya’da yaşanan iç savaşa, BM’ye ait olan özel bir ordunun bulunmaması
sebebi ile NATO aracığı ile müdahale etti. (Doğan, 2016: s.216.) NATO,
Libya’daki sivilleri ve sivillerin olduğu bölgeleri Kaddafi’nin silahlı kuvvet-
lerinden koruma amacı ile Libya’nın kuzeydeki belirli bölgesini kapsayan

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

242



hava sahasını uçuşa yasak bölge olarak belirledi. Muammer Kaddafi’ye
denizden gelecek yardımları önlemeye yönelik deniz ambargosu uygula-
yarak sivil toplumun Kaddafi güçleri tarafından saldırıları ve tehditlerine
karşı korunmasını engellemiş oldu. Libya’da Muammer Kaddafi’nin kendi
halkı üzerine kullandığı  silahlı güç, sivil halkın yaşama hakkına karşı bir
cinayet olarak BM şartı çerçevesinde tedbir alınmasına yol açtı. 

27 Ekim günü Sirte’den, doğduğu yere  gitmek için ayrılırken Ulusal Geçiş
Konseyi tarafından yakalandı ve sonra da öldürüldü. (BBC, 2011) 

Muammer Kaddafi ayaklanmalar sırasında Tunus ve Mısır başkanları gibi
yönetimi terk etmeden, ayaklananlara karşı askerî ve silahlı güç kullanması,
BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde bir hukuki suç olarak kabul edilmiştir.
Libya ayaklanması en son Muammer Kaddafi’nin ölümü ve Libya’nın
parçalanması ile sonuçlanmıştır. 

Arap dünyasını bir anda değiştiren, Libya ve Suriye ülkelerinde yaşandığı
gibi iç savaşa neden olan ve yaklaşık 9 senedir devam etmekte olan Arap Ba-
harının Arap dünyasına gelen bir kriz dönemi olmasıdır. Arap dünyasında,
başta siyasî, ekonomik, göç ve insani kriz olmak üzere başka birçok konuda
krizlere sebep olmuştur. 

Arap Baharının sonucu olarak parçalanan Libya, Muammer Kaddafi sonrası
otorite boşluğu yaşayan üç ayrı hükümetin varlığını sürdürdüğü bir ülkeye
dönüştü. Libya’nın Sirte şehrinde senelerce varlığını gösteren IŞİD Güvenlik
Konseyinin mücadeleleri ile birkaç ayda silindikten sonra ülkede iki taraflı
hükümet sorunu ortaya çıkması ile, hala çatışmalar da devam etmektedir.
Farklı dış ülkeler  tarafından desteklenen iki taraf bir biri ile savaşmaya
devam eden Libya’da, Kaddafi sonrası henüz istikrar sağlanamadı. Arap Ba-
harı Libya Kışına döndü.
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Suçun Manevi Unsurları ile Hatîe İlişkisi Bakımından 

Türk ve Irak Ceza Kanunlarının Felsefesi

Jamal Jalal Mustafa

Özet: Türk Ceza hukuku öğretisinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden
sonra suç genel teorisine ilişkin ciddi bir çeşitlilik ve farklılaşma ortaya çıkmıştır. Suçun un-
surlarının neler olduğundan, suç teorisindeki bir kavramdan ne anlaşılması gerektiğine kadar
pek çok hususta, birbirinden çok farklı görüşler meydana çıkmıştır. Şöyle ki; getirilen yeni düzen-
lemeler hatîeyle (kusurlulukla) ilgili Alman doktrinindeki tartışmalar Türk doktrinine taşıması
nedeniyle tatbikatta kafa karışıklığı yaratıp belirsizliklere yol açmıştır. Başka deyişle, 5237 sayılı
TCK’nın yürürlüğe girmesiyle beraber Türk ceza hukuku literatüründe en keskin ayrım hatîe ve
manevi unsur kavramlarının muhtevası ve suç genel teorisindeki yeri hususunda ortaya çık-
mıştır. Bazı yazarlar hatîe ve manevi unsuru birbirinden ayrı kavramlar olarak mütalaa ederken;
bazıları da bunları birbiriyle aynı anlamına gelen kavramlar olarak ele almaktadırlar. Arap ceza
hukuku literatüründe ise böyle bir ayrımlaşma söz konusu olmayıp hatîe ile manevi unsuru aynı
kavram olarak kullanılmakta. Dolayısıyla, bu makalede hatîe ile manevi unsuru ilişkisini belirtmek
amacıyla ilk olarak hatîenin ne anlamına geleceği, esasını açıklayan teorileri ve sonunda Irak
başta olmak üzere, Arap ceza hukuklarının ve Türk ceza hukukunun bu husustaki görüşleri ele
alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hatîe (Kusurluluk), Culpabilité, Suçun Manevi Unsuru, Türk Ceza Kanunu,
Irak Ceza Kanunu, Hatîe ile Manevi Unsur İlişkisi

Hatîe ile Manevi Unsur İlişkisi

Giriş

Bir kimsenin işlediği bir eylem sebebiyle sorumlu tutulabilmesi için
hareketi ile kanun tarafından cezalandırılan netice arasında bir nedensellik
bağının mevcudiyetinin yeterli olmayacağı çeşitli vesilelerle söylenmiştir.
Başka bir deyişle, cezai sorumluluktan bahsedilmesi, söz konusu maddi ne-
densellik bağının yanında, eylemin faile yüklenmesini mümkün hale ge-
tirecek, manevi bir bağ, başka bir anlatımla, eylemde iradîlik unsurunun
bulunmasına bağlıdır (Alacakaptan, 1975, s. 149). Böylece, insan davranışın
iradî olarak gerçekleştirmesi, sorumluluğun temel şartı olarak addedilir.
Dolayısıyla, insan, iradî olarak işlemediği fiil hukuka aykırı olsa dahi, bu
fiil nedeniyle sorumlu tutulması söz konusu olmayacaktır. Bu itibarla, suç
teşkil eden haksızlığın manevi unsurunu oluşturan, gerçekleştirdiği fiil ile
kişi arasındaki bağlantıdır (Özgenç, 2018, s. 236). Sonuç itibarıyla, psikolojik

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

245



(manevi) unsur olmaksızın suç olmaz çünkü manevi unsur suçun ruhu ve
sorumluluğu belirten yoldur. Başka deyişle, işlediği fiil ile kişinin psikolo-
jisi arasında bir bağlantı olmazsa fail sorumlu tutulmayacaktır (El-helef ve
El-şawi, 1982, S. 148). Bu husus, cezai sorumluluğun sübjektifleştirilmesi
sürecinin bir neticesi olup insan düşüncesinin (uygarlığın) çok önemli bir
zaferini oluşturmaktadır (Toroslu, 1990, s. 121).

Türk Ceza hukuku öğretisinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe
girmesinden sonra suç genel teorisine ilişkin ciddi bir çeşitlilik ve farklılaşma
ortaya çıkmıştır. Suçun unsurlarının neler olduğundan, suç teorisindeki bir
kavramdan ne anlaşılması gerektiğine kadar pek çok hususta, birbirinden
çok farklı görüşler meydana çıkmıştır (Karakehya ve Usluadam, 2015, s. 1).
Şöyle ki; getirilen yeni düzenlemeler hatîeyle ilgili Alman doktrinindeki
tartışmalar Türk doktrinine taşıması nedeniyle tatbikatta kafa karışıklığı
yaratıp belirsizliklere yol açmıştır (Apaydın, 2018, s. 1). Başka bir deyişle,
5237 sayılı TCK’nın yürürlüğe girmesiyle beraber Türk ceza hukuku liter-
atüründe en keskin ayrım hatîe ve manevi unsur kavramlarının muhtevası
ve suç genel teorisindeki yeri hususunda ortaya çıkmıştır. Bazı yazarlar hatîe
ve manevi unsuru birbirinden ayrı kavramlar olarak mütalaa ederken;
bazıları da bunları birbiriyle aynı anlamına gelen kavramlar olarak ele al-
maktadırlar (Karakehya ve Usluadam, 2015, s. 21).

Arap ceza hukuku literatüründe ise böyle bir ayrımlaşma söz konusu ol-
mayıp hatîe ile manevi unsuru aynı kavram olarak kullanılmakta.
Dolayısıyla, bu bölümde hatîe ile manevi unsuru ilişkisini belirtmek
amacıyla ilk olarak hatîenin ne anlamına geleceği, esasını açıklayan teorileri
ve sonunda Irak başta olmak üzere, Arap ceza hukuklarının ve Türk ceza
hukukunun bu husustaki görüşleri ele alınacaktır. 

Hatîe (Culpabilité) 

Hatîe ibaresi (Culpabilité) ceza kanununa yeni giren bir kavramdır. 18.
Yüzyılına kadar suçun psikolojik yönlerin açıklanmasında kullanılan -
yaygın olan- terimler; (culpa) hata  ile (dolus) kast  terimlerden ibaret ol-
maktaydı. Lakin hatîe ibaresi (Culpabilité) bilinmeyen bir kavram olup
kullanılmamaktaydı. 

Hatîe, ceza hukukuna giren yeni bir terim olmasına rağmen ceza hukuku
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alanında büyük anlam taşımaktadır. Gerçekten, ceza hukukunun tarihi
gelişmesini, adeta bu kavram etrafında toplamak, çeşitli gelişmeleri bu sure-
tle açıklamak bile mümkündür (Dönmezer ve Erman, 2019, s. 444).
‘‘Günümüzde de kusur, dokunulmaz bir ilke olarak, devletin cezalandırma
yetkisinin meşruiyetini sağlayan zorunlu bir ön koşul niteliğinde kabul
edilmektedir (nulla poena sine culpa) ve bu bağlamda anayasal düzeyde
görülmektedir’’ (Heınrıch, 2014, s. 350). Türk ceza hukuku literatüründe
hatîe ile kusur kavramları kullanılmakta olup fail cephesinden baktığın
zaman kusur, fakat suç genel teorisinin esasını oluşturan hareket (eylem)
cephesinden bakıldığında hatîe ortaya çıkar (İçel, 1967, s. 7). O halde fail
yönünde incelenirse, failin kusurundan, fakat fiil yönünde incelenirse, fiilin
hatîesinden söz etmek gerekir. Sulhi Dönmezer/Sahir Erman’a göre:

‘‘Suçun genel unsurları teorisi de fiili ele alıp incelediği, adeta fiilin
anatomisini yaptığı için, fiilin bir unsuru sıfatıyla hatîeden söz etmek çok
yerindedir.’’ (Dönmezer ve Erman, 2019, S. 444). 

Ancak, bu ayrım sadece Türk ceza hukuku doktrininde değil tatbikatta da
Türkiye Yargıtay, Ceza Genel Kurulu, aynı düşüncededir (CGK. 12.10. 2014,
1-163/194 akt. İçel, 2018, S. 411).

Arap ülkelerinin ceza hukuku öğretisini incelediğimizde, Irak başta olmak
üzere Arap ülkelerinin ceza hukukçuları arasında hatîe kavramı, bazı
yazarlar tarafından, Culpabilite kelimesinin Arapçaya tercüme edilmesi
dolayısıyla, hatîe (Geniş anlamıyla hata) ile adlandırılır. (Elseedi, 1974, S. 230)
Diğer bazı yazarlar ise hatîeyi, isim, kötülük (suçlu veya günahkâr) iradesi
(Bilal, 1988, S.14). ve günahkâr ruh (nefis) (Muhib el-din, 2006, s. 15) kavram-
ları ile adlandırmaktalardır.

Zikredilmesi gereken husus şu; hatîe (geniş anlamıyla hata) kavramı, Irak
ceza hukuku literatüründe kabul edilmiş ve yazarlar tarafından kullanılan
bir kavramdır. 
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56 Arap ceza hukuku öğretisinde kusurluluk kavram karşılığında ( issim) kavramının kullanılmasına da rastlanmaktayız ancak kanımızca issim
kavramı daha şeriata yakın bir kavramdır aynı anda Culpabilite kelimesinin Arapçaya tercümesi hatîe olacağı için biz makalemizde hatîe kavramının
kullanılmasını tercih ettik. Culpabilite’nin Arapça karşılığı hatîe olmasına dair, Bkz. (Elseedi, 1970, s. 230; Husni, 1974, s. )

57 kasıtlı olmayan hata-taksir-. Türk Ceza Hukukuna bakıldığında, Arap Ceza Kanununda kullanılan hata kavramın karşılığı taksir
kavramıdır. Ancak biz makalemizde taksir anlamına gelen hata  kavramını kullanacağız.



Hatîenin Esasını Açıklayan Teoriler

Kusur ve hatîe kavramlarına ilişkin bu anlatım belli bir teorik gelişim sonu-
cunda ortaya çıkmıştır (İçel, 2018, s. 413). Hatîenin esasıyla ilgili tartışmalar
günümüzde de hâlâ sürüp gitmektedir. Genelde hatîenin iki anlayışından
bahsedilmektedir. Bunlar hatîenin psikolojik (tabiatça) anlayışı ve hatîenin
normatif (kuralcı) anlayışıdır (Hafızoğulları, 2008, s. 337). Başka bir deyişle,
hatîenin nitelik kavramını ve muhtevasını tayin etme yönünden yapılan
araştırmalar başlıca iki görüşe yol açmıştır: geleneksel ve özellikle Latin
ülkelerinde baskın olan görüş Psikolojik teori adı ile adlandırılırken; Alman
düşüncesinin sonucu olup kendi yapısında iki ayrı anlayışa yol açan görüş
ise Normatif teori ismini alır (Dönmezer ve Erman, 2019, s. 448).

Psikolojik Teorisi

Psikolojik teorisi, Normatif teorisinden önce ortaya çıkmıştır. Fakat, gelenek-
sel öğreti tarafından benimsenen bu teori günümüzde de hâlâ birçok ceza
hukukçusu tarafından kabul edilip savunulmaktadır (Muhammed, 1978, s.
86).

19. Yüzyılın ikinci yarısında ceza hukukunda hâkim olan (Toroslu, N. ve
Toroslu, H., 2018, s. 201) geleneksel anlayış (psikolojik teorisi) hatîeyi, fail ile
kendi faaliyetiyle gerçekleştirdiği cezai vaka arasında sadece bir psikolojik
bağ olarak tasavvur etmektedir (Ramazan, 1964, s. 607). Başka bir deyişle
hatîe, failin bilinç ve iradesinin neticeye sebep olduğu andaki haldir. Başka
bir ifade ile failin psişik faaliyetinin pozitif hukuk tarafından gösterilen net-
iceyle olan bağlantısı hatîeyi oluşturur (İçel, 2018, s. 413).

Hatîe kavramı ortaya çıktığından beri, hatîenin kast ile hatadan ibaret iki
çeşidi bulunduğu düşüncesi tekrar edilegelmiştir. İşte hatîeyi bir bütün,
suçların hepsini kapsayan genel bir unsur olarak değerlendiren yazarlar, bu
iki değişik psikolojik (ruhsal) hali tek bir kavram olarak ele almak zorunlu-
luğunu hissetmişlerdir. Böylece, kast ile hatayı ortak bazı esaslara
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58 kasıtlı hata.

59 Hatîe kavramın eski öğreti tarafından bilinmemiş olmasının iki sebebi vardı; 1. Objektif sorumluluğa dayanan bir ceza hukuku sisteminde -
eski toplumların benimsediği gibi- hatîenin tasavvur edilmesi mümkün değildi. 2. Failin psikolojisine hiçbir şekilde bakmayan bir ispat sistemi
– hakikate ulaşmak için faili çile tecrübelere veya yemen etmeye zorlayan- içinde de hatîeyi tasavvur etmek söz konusu olamazdı. Ayrıntı
bilgi için bkz; (Bilal, 1988, s. 18)



dayandırma amacı sevk edilmiştir (Gallo, 1951, s. 36 akt. Dönmezer ve
Erman, 2019, s. 448).

Kast, basit bir tanımla, hareketin ve neticenin istenmesi, hata ise sadece
hareketin istenmesi demek olduğu için, bu birleştirme çabasına girmiş
yazarlar, hatîeyi hareketin istenmesi şeklinde kabul etmeyi başlangıç noktası
olarak almışlar ve böylece hatîeyi isteme olarak tanımlayarak psikolojik
teoriyi kurmuşlardır (Dönmezer ve Erman, 2019, s. 448). Bu psikolojik bağ
iki suretle ortaya çıkabilir; neticeyi görür ve ister. İkinci sureti ise fail olayın
gerçekleşebileceğini öngörür ancak neticeyi istememektedir. Fakat suçlar
değişse de bu psikolojik bağının cevheri değişmemektedir. Dolayısıyla,
suçun işleyiş şekli ister kasıtlı ister hatalı olsun hep bir cevheri vardır o da
hatîe (manevi unsur)dur (Abdişweiş, 1981, s. 28).

Psikolojik teoriyi (ruhsal kavramı) savunan yazarlar, kasıt ile hatayı aynı
temele dayandırmak, ortak bir esas bulabilmek için farklı çözüm yollarına
başvurmuşlardır (Dönmezer ve Erman, 2019, s. 449).

Bu fikirde olan V. Liszt’e göre, suç bir hareket olup suçun diğer bütün un-
surları hareketin niteliğini ifade etmektedir. Buna göre, suç, hukuka aykırı,
kusurlu ve ceza tehdidi altına alınan hareket olarak tarif edilir. Bu açıdan
kusur, suçu oluşturan eylemin niteliklerinden biri olma özelliğini taşımak-
tadır. Yazara göre, kusur yeteneği de kusurun önkoşulunu tekvin etmektedir.
Suçun sübjektif unsurlarını muhteva eden kusur faile ceza tatbik edilmesine
imkân vermesi bakımından kast ve hata şeklinde ortaya çıkar. Failin işlenen
eylemin norma aykırılığının şuurunda olması mecburi değildir. Fakat, suçun
yasal tarifinde hukuka aykırılık unsuruna özellikle yer verilmesi halinde,
failin kastının hukuka aykırılığı da kapsaması icap edecektir. Hata ise,
gerçekleştirilen hukuka aykırı bir neticenin oluşumuna sebep olabileceğinin
öngörülebilir olmasına rağmen, gerekli özenin gösterilmemesi nedeniyle bu
sonucun oluşumuna sebep olan sübjektif durumu ifade etmektedir  (İçel,
2018, s. 413-414).

Bu teori taraftarlarından Fanini, kast ile hatanın ortak temeli failin iradesi
ile suçu oluşturan eylemin uyuşmasıdır. Yani hatîenin herhangi türü (kast
ile hata)nın bulunduğu halde failin iradesinin(fiile) eyleme yönelmiş olması
zorunludur. Yazar, basit hatayı hatîe içinde kabul etmemekte iken ancak
bilinçli hatanın kasıtla birer hatîenin türü olabileceğini ileri sürmektedir.
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Bilinçli hatanın bulunduğu halde failin iradesi zararlı neticeye yönelmiş ol-
masa da neticenin meydana gelebileceğini öngörmüş. Dolayısıyla fail net-
iceyi öngörmesine rağmen harekete geçerse tehlikeli olayı kabul etmiş
demektir ve neticeyi istememekle beraber işlediği fiille hatalı bir suç
işlemiş. Böylece Fanini’ye göre kast ile bilinçli hatanın ortak temeli iradedir
(Ramazan, 1964, s. 608-609).

Bu düşüncede olan bazı yazarlar hatîeyi İradedeki kusur (Willensschuld)
olarak kabul etmek şeklinde kast ve hatayı müşterek bir esasa dayandırmak
çabasına girmişlerdir (İçel, 2018, s. 414). Özellikle bu görüşte olan
Kohlrausch’e göre, kasıtla hata arasında temelde bir fark bulunmamakta;
fark bunları gerekli kılan kuralların değişik muhtevasından gelmektedir ve
hata, kastın bir türü olan tehlike kastından başka bir şeyden ibaret değildir.
Çünkü, hatîenin tek esası daima kasttır; fakat bazı durumlarda bu kast,
zararlı neticeyi de kapsadığı halde (ki buna sözü geçen teori taraftarları
tarafından) zarar verme kastı ismi verilirken; diğer bazı hallerde sadece
tehlikeye yöneliktir. Tehlike kastı denilmesi daha yerinde olan bu tür kasta,
genel olarak, hata adı verilmektedir (Dönmezer ve Erman, 2019, s. 449).

Bazı yazarlar ise daha da ileri giderek hatîenin bir türü olarak (hatayı) kabul
etmemektelerdir. Dolayısıyla bu yazarlara göre hata halinde fail ile netice
arasında psikolojik bir bağ yoktur. Bu nedenledir ki hatayla işlenen suçlarda
manevi unsur olmadığından dolayı hatalı eylem dar anlamda suç olarak
kabul edilemez ve eylemi gerçekleştiren fail cezaya değil idari yaptırıma
maruz kılınır (Selame, 1979, s. 259).

Hatîeyi psikolojik bir kavram olarak kabul eden diğer bir alman hukukçusu
Löffler, hatîeyi, sosyal yönden zararlı bir netice ile bir insanın ceza hukuku
bakımından önemli olan iç durumu arasındaki ilişkilerin tümü olarak kabul
etmektedir. Hatîenin üç şekli olduğunu ileri süren yazar, bunların ilkinde,
yani kastta açıkça bir isteme olduğundan dolayı psikolojik bağın belirgin
nitelik taşıdığını ileri sürmektedir. Buna karşılık sonucun öngörülmüş olup
da istenmemesinden ibaret bulunan ikinci hatîe şekli ise, hatîe isteme’den
değil fakat bilme’den ortaya çıkmıştır.  Üçüncü hatîe şeklilerinde yani
yazarın hata adını verdiği durumda, diğer hatîe şekillerden farklı olarak ne
isteme ne de öngörme bulunmayıp öngörebilme ve kaçınabilme mevcuttur.
Löffler’e göre bu sonucu durumda yani hatada psikolojik nitelikte
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addedilebilecek olan dikkat eksikliğidir. Hata, bir dikkat eksikliği olarak
kabul edilince tatbik edilecek yaptırım dikkate davet veya bir uyarma
niteliğinde olacaktır (İçel, 2018, S. 414-415).

Söz konusu teori hakkında eleştiriler şöyle özetlenebilir: kasta ilişkin verile-
cek hüküm psikolojik alanına girer. Fakat hata hakkında verilecek yargı
hukuk veya ahlâk alanına gireceği için hatayla kastı aynı esasa oturtmak
doğru olmayacaktır. Çünkü kast psikolojik yönünden incelenebilirse da
hatayı aynı esasa dayandırarak açıklanamaz. Bu şekilde mevzuatın açıkça
kabul ettiği hata kavramını, inkâr etmek sonucuna neden olur (Dönmezer
ve Erman, 2019, S. 449). Bu nedenle, sadece psikolojik alanında kalacak bir
araştırma ile hata kavramını açıklamaya çabalamak doğru olmayıp sonuç-
suz kalacaktır (Apaydın, 2018, S. 31). Aslında hatada da psikolojik bir yön
mevcuttur; zira fail iradesini yeterli miktarda dikkat ve özenle kullan-
mamıştır (Dönmezer ve Erman, 2019, s. 449; İçel, 2018, s. 415). Ancak
hatanın varlığı ve failin bu nedenle cezalandırılabilmesi için, sırf iradesini
yeterince dikkat ve özenle kullanması yetmeyip bundan başka bir değer
hükmü verilerek, gerçekleşen sonucun öngörülebilip öngörülemediği de
değerlendirilmektedir.  Ancak, hatalı suçlarda cezalandırılan husus, failin
psikolojik halinden çok, dikkatli veya dikkatsiz, ihtimamlı veya ihtimamsız
şeklinde hareket ettiği hakkında başkaları tarafından verilen değer
yargısıdır (Apaydın, 2018, s. 31). Başka bir deyişle psikolojik teorisi kastı
açıklayabilir ancak bilinçsiz hatada failin mesuliyetinin esasını izahta
yeterli değildir (Önder, 1989, s. 288-289).

Bundan başka, sözü geçen değer yargıları bir yana bırakılarak, boş bir çaba
içinde kastla hatayı tek bir psikolojik esasa dayandırmak yolu tutulursa
hukuka uygun bir şekilde hareket eden kişinin de böyle bir psikolojik du-
rumda olduğu, sözgelimi saldırıda bulunan şahsi meşru savunma halinde
öldüren kimsenin kasıtla hareket ettiği sonucuna varmak gerekir. Böyle bir
düşünce ise hukuka uygun harekette bulunan kişinin kusurlu sayılmasına
yol açar (Dönmezer ve Erman, 2019, s. 450).

Demek oluyor ki, psikolojik teori tam olmamak ve hatîenin özüne ilişkin
bir yönü kapsamamak, iradenin göreve aykırılığını, kurala karşı gelişini
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60 Liszt (1881, S. 64-66) Kitabının ilk baskında psikolojik görüşü kuvvetle savunan Liszt’in bu konudaki görüşlerinde normatif görüşe doğru bir değişim
olmuştur. Bkz. (İçel, 2018, s. 413).



anlatmamakla eleştirilmiştir. Faile yüklenmiş olan bir görevle çelişmeyen
psişik bir tavır ne kastı ve ne de hatayı teşkil edebilir denmiştir. Dolayısıyla
psikolojik kavramın bu eksikliği hatîenin özünü irade ile normun çelişkisi
olarak açıklayan normatif teorinin doğmasına neden olmuştur (Soyaslan,
2018, s. 429).

Normatif Teori

Normatif teorisine göre psikolojik yön inkâr edilmez. Ancak hatîeyi oluştur-
mak için yeterli değildir. Şöyle ki hatîe sadece iradenin fiile yönelmiş olması
değil, aynı anda iradenin gayri meşru olup olmaması da hatîenin cevherini
(özü) belirtir (Husni, 1977, s. 45). Başka bir deyişle hatîeden söz edebilmesi
için iradenin hukukun gerekli kıldığı yükümlülüklere aykırı bir yönü ol-
malıdır (Muhammed, 1978, s. 88-89). Başka bir ifadeyle, kusurlu olmak,
hukuka aykırı bir hareketi, normun getirdiği yasaklara ya da yüklediği
yükümlülüklere karşın yapmak demektir. Her hukuk kuralı kişilere ödev
yükler, bunlara aykırı hareket eden kişi bu kurala aykırı harekette bulunduğu
için normatif bakımından kusurlu olan kişi sayılır. Hatîeyi oluşturan irade
hukuka aykırı bir fiil işlemek bilincinden ibarettir ve işte bu bilinç, bu itaat-
sizlik, kasıtla hatanın ortak oldukları kusuru belirttir. Bu nedenledir ki,
kusurlu irade hatada da kastta da bulunmakta ve bu kusurlu iradeyi, tek bir
terimle, toplumsal disiplinsizlik, kanun hükümlerine uymaktan kaçınma
olarak açıklamak mümkündür (Dönmezer ve Erman, 2019, s. 450). Buna
karşılık diğer bazı yazarlar, kast ile hatayı birbirinden ayırmak için hatada
hukuka aykırı şuursuz irade bulunduğunu iddia etmekteler (İçel, 2018, s.
416).

Fakat burada ortaya çıkan soru şu: failin ödevler ve yükümlülüklerine aykırı
bir harekette bulunması ve bundan dolayı kusurlu sayılması hususundaki
değer hükmü kim tarafından verilecektir?

Bu hususta iki sistem ortaya konulmuştur: bazı yazarlara göre, bu hükmü
verecek olan kişi failin kendisidir; fail hukuka aykırı bir davranışta bulun-
duğunun bilincinde ve kuralın yüklediği yükümlülüğe aykırı harekette bu-
lunduğunun farkında ise iradesi kusurludur (Dönmezer ve Erman, 2019, s.
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61 Bu yazarın burada izah ettiği hatîe şekli, bilinçli hata (taksir) olarak adlandırılan hata (taksir) türüdür.



451). İkinci sistem taraftarı olan yazarlara göre ise, bu değerlendirmenin fail
dışında yapılması gerektiğini düşünenler olmuştur. Bu yazarlara göre, failin
hukuka aykırı bir irade ile harekette bulunup bulunmadığını dolaysıyla failin
kusurlu olup olmadığını, bu konuda karar vermekle görevli olan hâkim
tarafından takdir edilecektir (İçel, 2018, s. 416).

Bu görüş benimsediğinde şu problemin halledilmesi lazım gelir: bu takdirin
ölçüsü ne olacaktır? Dışarıdan verilecek yargı ile veya bizzat failince edinile-
cek bilinçle bir kimse ne zaman, hangi türden ödevlere aykırı harekette bu-
lunduğu takdirde kusurlu addedilecektir?

Stammler’in yeni-kantçı felsefesine bağlanan düşünenler, görevi yükleyen
kuralı ahlâkta, salt aklın şartsız emrinde bulurlar: onlara göre kişi ahlâk ku-
ralına, aklın emrine aykırı davrandığı bilinci ile harekette bulunur ise veya
dışarıdan, kişinin bu yükümlülüklerine aykırı harekette bulunmasına hük-
molunabiliyorsa hatîe vardır ve kastla hatanın müşterek esası bu ödevlere
aykırılığın birer belirtisi olmalarını ifade etmektedir. Bu sebeple fiil hukuka
uygun olup da ahlâken de kötü bir hareket sayılmaması halinde bir kimsenin
kusurlu harekette bulunduğunu söylenemez ve bu nedenledir ki, hukuka
uygunluk nedenleri suçun sadece hukuka aykırılık unsurunu değil, fakat
aynı anda hatîe unsurunu da ortadan kaldırmaktadır (Dönmezer ve Erman,
2019, s. 451).

Böylece hatîenin temelini failin ahlâkî ödeve, aklın buyruğuna aykırı
davranışta bulunma bilinci ile harekette bulunup bulunmadığı biçiminde be-
lirtmek, normatif teorinin inkar etmek istediği psikolojik teoriye dönüşü
ifade etmektedir. Gerçekten failin kusurlu bir şekilde harekette bulup bulun-
madığı, onun yaptığı hareket hakkında taşıdığı bilince göre ölçülmekte yani
failin durumu hakkında psikolojik araştırma yapılmaktadır (Goldschmidt,
1913, s. 144 akt. Dönmezer ve Erman, 2019, s. 451).

Ödeve aykırılığı dışarıda verilecek değer yargısını savunanlara göre bu
takdirin ölçüsü ahlâkî değil hukukidir; fail normun getirdiği (kuralın koy-
duğu) göreve aykırı harekette bulunduğunun farkında ve bunun bilincinde
olması da aranmakta, sadece kanunun gerekli kıldığı iradeden farklı ve buna
aykırı bir iradeyi kullanarak hareket etmesi kusurlu addedilmesi için yeterli
değildir. Failin kanunun istediği iradeye uygun veya aykırı bir iradeyle
hareket edip etmediğini ise bu hareket hakkında karar verecek, yani takdir
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edecek kişi hakimdir (Husni, 1977, s. 520; Dönmezer ve Erman, 2019, s. 451).

Kusurun bir değerlendirme unsurunun varlığını savunan Frank, kast ve
hatanın haricinde başka faktörlerin de kusurun açıklanmasında etkili
olduğunu fikrini ortaya koymuştur. Frank’a göre zorda kalış (zorunluluk)
halinde kişi tamamen kusursuz addedilebilir. Böylece, bu yazar zorda kalış
durumunu kusuru ortadan kaldıran bir sebep olarak nitelendirmektedir
(İçel, 2018, s. 416).

Normatif teorisini savunan bazı yazarlara göre, hatîe hukukun yüklediği
ödeve aykırı bir irade ile hareket etmek ise, söz konusu irade hukuk tarafın-
dan muhatap olmalı. Dolayısıyla akıl hastalığı olan kişi veya (ceza ehliyetini
kaybeden) ceza hukukunca irade sahibi olarak kabul edilmeyenin kusurlu
sayılması mümkün değildir (Ramazan, 1959, s. 39).

Normatif görüş de hatîe unsurun var olup olmadığı konusunda dışarıdan
verilecek objektif bir hükmün etkili olmayacağı, bir kişi kusurlu olup olmay-
acağı hususundaki değer yargısının başkalarının aklından aranmasının
doğru olmayacağı, bu şekilde anlaşıldığı takdirde, hatîeyle hukuka aykırılık
arasında fark kalmayacağı belirtilerek eleştirilmiştir (Dönmezer ve Erman,
2019, s. 452).

Teorilerin Değerlendirilmesi

Aslında bu iki anlayış birbirini yok etmemekte olup aksine tamamlamaktadır
(Toroslu, N. ve Toroslu, H., 2018, s. 202). Çünkü hatîenin esasını açıklayan
psikolojik ve normatif teorilerin her ikisinde de doğru olan hususlar mev-
cuttur (Demirbaş, 2018, s. 371). Yani her ikisi de hakikatin bir kısmını yansıt-
maktadır (Soyaslan, 2018, s. 429).

Psikolojik teori kusurlu iradeyi psikolojik bir fenomen, yani süjenin
iradesinin bir davranışı kabul etmesi ve bu davranışın dış dünyada gerçek-
leştirilen fiilin sebebi olması gerektiğini ortaya koymakla, başka bir deyişle
failin ruhunu ve iç dünyasını, dışarıya tezahür eden fiilinin sebebi olarak göz
önüne almakla isabetlidir (Soyaslan, 2018, s. 429; Toroslu, N. ve Toroslu, H.,
2018, s. 202).

Hatîe hakkında genel ve bütün durumları kapsayacak bir tanım vermek
bakımından normatif görüşün kabulü söz konusu olamaz. Böyle bir görüş
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hukuka aykırılık unsurunu manevi unsurun içinde kabul eden öğretinin
tekrarından ibaret kalır (Dönmezer ve Erman, 2019, s. 452). Dolayısıyla:

‘‘Hatîenin esas türünü oluşturan kast durumunda psikolojik bir araştırma
(öngörme ve isteme araştırması) ile yetinmek gerektiğini belirtmek istiyoruz.
Çünkü kastta sonuç gerek öngörüldüğü gerek istendiği için bu hatîe türünün
psikolojik niteliği tamamen ortaya çıkmıştır.’’ (İçel, 2018, s. 417).

Ancak aynı irade hata şeklinde ortaya çıktığı takdirde yalnız psikolojik
alanda kalmak bir anlam taşımayabilir ve failin iradesi yönünden yapılacak
psikolojik araştırmadan başka ve sonra bir değer hükmü vermek yani nor-
matif görüşü ele alarak failin bir takım hukuki görevlere aykırı harekette bu-
lunup bulunmadığını araştırmak gerekir.

Görülüyor ki, hatîe psikolojik bir kavramdır ve bu anlayış ile failin kusurlu
bir irade ile harekette bulunup bulunmadığını belirtmek lazımdır ancak be-
lirli bir olayda hata söz konusu olduğunda aynı görüşü normatif görüşle kay-
naştırmak ve onunla tamamlamak da gereklidir ve yalnız bu anlamda ve bu
ölçüdedir ki hatîe kavramı içerisinde normatif görüşe yer vermek gerekmek-
tedir (Dönmezer ve Erman, 2019, s. 453).

Hatîe ile Manevi Unsur İlişkisinin Tarihsel Gelişimi

Suçun manevi unsuru, kişi ile işlenen fiil arasındaki maddi olmayan psişik
bir bağdan ibarettir. Suç teşkil etmesi için sadece suçun maddi unsurları
başlığı altında incelenen hususların (fiilin) gerçekleşmesi yeterli değildir.
Haksızlığı oluşturan bu fiil ile kişi arasında manevi bir bağın da bulunması
gerekir (Artuk, Gökçen, Alşahin, ve Çakır, 2018, s. 324). Söz konusu bağın
bulunmadığı halde suçun oluştuğundan söz edilemez (Göktürk, Özgenç ve
Üzülmez, 2012, s. 26).

Bu manevi bağa öğretide “hatîe”, “manevi unsur”, “sübjektif unsur”,
“kusur” gibi adların verildiği görülmektedir (Alacakaptan, 1975, s. 117;
Artuk ve diğeri, 2018, s. 324; Demirbaş, 2018, s. 347).

Suçun manevi unsurlarının kusur ya da hatîe olarak da vasıflandırılması,
sadece bir terim sorunu olmayıp bilakis suçun yapısıyla ilgili bir husustan
ibarettir. Hakikaten de 19. Yüzyıl ceza hukuku anlayışının bir neticesi olarak
ortaya çıkan klasik suç öğretisinde kast ve hata haksızlığın gerçekleştiriliş
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şekli olarak kabul etmeyip kusur başlığı altında, kusurun türleri olarak nite-
lendirmekteydi. Bu nedenle yani bu anlayışın sonucu olarak da hatîe ya da
kusur ile manevi unsurları birbirinden farklı kavramlar olarak değil aynı an-
lamda kullanılmaktaydı (Artuk, ve diğeri, 2018, s. 324). 

Bu teoriye göre, hareketin neye yöneldiği fail ile fiil arasındaki alakayı il-
gilendirdiği için hatîe içinde ele alınmalıdır. Dolayısıyla kusura ilişkin in-
celemede failin fiili işlediği an içinde bulunduğu ruhsal ve psikolojik durum
araştırılacaktır. Bu anlayışa mensup yazarlar isnat yeteneği hatîenin ön şartı
olarak kabul etmekte, kast ile hatayı de iki yalın hatîe şekli veya hatîe türleri
olarak nitelendirmektelerdir (Özgenç, 2005, s. 185).

Hukuki pozitivizme yönelik eleştiriler sebebiyle 20. Yüzyılın başlarında
meydana çıkan neo-klasik suç teorisi ise ceza hukuku tarafından takip edilen
amaçlara ve onun esasında bulunan değer yargılarına göre oluşturulan bir
suç teorisine ulaşmak arzusundadır. Bu dönemin düşünce tarzı esas itibariyle
yeni Kantçılık (Neukantianismus) akımın ‘‘değerler felsefesi’’ tarafından be-
lirlenen bu akımın bir neticesi olarak, klasik suç teorisinin suçun unsurlarına
ilişkin anlayışında bir değişiklik süreci ortaya çıkmıştır. Neo-klasik  suç an-
layışı kusur anlayışında da değişikliğe neden olmuştur. Klasik suç teorisi
psikolojik kusur kavramından uzaklaşıp onun yerine normatif kusur
kavramı benimsenmiştir (Koca ve Üzülmez, 2018, s. 148).

Ancak, teleolojik suç sisteminde tipiklik muhtevasında manevi, sübjektif un-
surlarının varlığının gözlemlenmesi, tipikliğin tipik haksızlık olarak anlaşıl-
ması ve kusurun ise normatif kusur olarak ortaya çıkması karşısında; kastın
suç tanımındaki yeri tamamen belirsiz kalmıştır. Bu durum karşısında kast
hatayla birlikte yine bir hatîe şekli olarak mı yoksa suçun haksızlık unsuru
olarak mı telakki edileceği sorularına henüz net bir cevap verilmediği gibi,
hatayla ilgili anlayışında da hata sadece bir hatîe şekli olarak mı yoksa kasti
suçlarda olduğu gibi hatalı suçların da kendisine mahsus bir haksızlık
muhtevası olduğu olarak mı anlaşılacağı sorulara henüz net bir cevap ver-
ilmiş değildir (Özgenç, 2005, s. 189-190).

20. yüzyılın ikinci yarısına doğru oluşan final (gaî-ereksel) hareket teorisi
ise hareket kavramına oluşturduğu anlam ve bu yönde suç teorisine ge-
tirdiği açıklamalar sebebiyle yeni bir çığır açtığını ve suç teorisinin o ana
kadar açıklayamayan sorularına çözüm getirdiğini görmekteyiz. Welzel’in
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geliştirdiği final hareket teorisi, kast kavramını klasik ve neo-klasik suç an-
layışından farklı bir şekilde tanımlayarak suç teorisi içerisinde kastı farklı
bir konuma oturtmuştur. Final hareket teorisine göre kast, gaî hareketin bir
unsurundan ibarettir. Çünkü hareket sadece ‘‘kör’’ nedensel bir seri değil,
failin belli bir amaca yönelik olarak gerçekleştirdiği davranıştan ibarettir.
Bu nedenledir ki hareketin gayesi ile kast aynı şeyi ifade etmektedir (Koca
ve Üzülmez, 2018, s. 149).

Bu anlayışın bir neticesi olarak kast haksızlık alanına dahil edilerek hatîe
alanından çıkarılmıştır. Böylelikle kast ve hata hatîenin türleri olarak değil
haksızlığın gerçekleştiriliş şekilleri olarak kabul edilmektedir (Artuk ve
diğeri, 2018, s. 324).

Hareketin gaî yapısının kabul edilmesiyle kastın, diğer sübjektif haksızlık
unsurlarıyla beraber tipik haksızlığın içinde olması gerekli olduğu yani
iradenin içeriğinin hareketten ayrı olarak mütalaa edilmesi mümkün olmay-
acağı neticesine varılmıştır. Çünkü tipikliğin vazifesi, hareketi cezalandırıla-
bilirlik açısından esaslı haksızlık unsurlarıyla beraber nitelendirmektir.
Görüldüğü gibi klasik ve neo-klasik sisteminde hatîe şekli olarak anlaşılırken
kast, finalist sistemde hatîe alanından çıkartılıp kanuni tanıma uygun (tipik)
fiilin bir unsuru olarak mütalaa edilmektedir. Bu teori kast ile hatîeyi bir-
birinde ayırmış. Bu nedenle her insanın (küçükler ve akıl hastaları bile) kas-
ten hareket edebileceğini kabul etmektedir (Koca ve Üzülmez, 2018, S. 150).

Hatîe ile Manevi Unsur İlişkisi Hususunda Türk ve Irak Ceza Hukuku
Öğretisindeki Tartışmalar

Türk Ceza Hukuku Öğretisinde Hatîe ile Manevi Unsur İlişkisi

Türkiye’de pek çok ceza hukukçusu klasik suç teorisinin etkisi altında kaldığı
için hâlâ hatîe ile manevi unsuru aynı kavram olarak kullanmaktadırlar.
Ayrıca, bu yazarlar tarafından, hatîe (kusurluluk) ile kusur kavramı da ayrı
kavramlar olarak ele alındığını görmekteyiz. Şöyle ki; manevi unsuru
olarak ifade edilen bu unsur, fail yönünden ele alınırken kusur, fakat eylem
yönünden ele alınırken hatîe olarak ortaya çıkacağı, yani bir eylemin hatîe
niteliğinden söz edildiğinde bu eylemi gerçekleştirmiş failin kusurlu
olduğu söylenir. Ancak suç teorisinde suçun yapısal unsurları, eylemin ele
alınması suretiyle incelediğinden dolayı eylemin bir niteliği olarak hatîeden

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

257



söz edilmesi yerinde olduğunu söylenir. Nitekim bu görüş Türkiye’de

sadece öğretide baskın bir görüş değil, aynı zamanda tatbikatta da Yargıtay,

hâlâ kararlarında; sübjektif, psikolojik, manevi unsur ve hatîeyi aynı

kavram olarak addetmektedir.  

Zira, bu düşünceyi savunan yazarlar (manevi unsur ve hatîeyi aynı kavram

olarak kabul edenler) tarafından; ancak kusur yeteneği olan kişilerin kasten

hareket edebilecekleri kabul edilir. Bu nedenledir ki, bir akıl hastasının bir

insanı öldürmesi halinde kusur yeteneği olmadığından, suç teşkil eden bir

haksızlık olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Yine hatîeyi ortadan

kaldıran bir sebep söz konusu olduğunda da failin kasten hareket ettiğini ve

dolayısıyla bir haksızlığın varlığından (Koca ve Üzülmez, 2018, s. 152), başka

bir anlatımla, hatîeyi kaldıran sebeplerin varlığı halinde suçtan, bahsetmek

mümkün değildir (Toroslu, 1968, s. 50).   Görülüyor ki, Yargıtay da çeşitli

kararlarında bu görüşü savunup uygulamıştır. Yani bu görüşün etkisi altında

kalmıştır.  Sonuç itibarıyla, bu düşünce de olan yazarlar tarafından benim-

senen ilke, kusursuz suç olmaz ilkesidir (Hafızoğulları, 2008, s. 337; Dülger,

2005, s. 65).

Ancak, Türk Ceza Hukuku literatüründe, azınlıkla artık hatîe ile manevi un-

suru ayrı kavram olarak nitelendiren ikinci bir görüş ortaya konulmuştur.

Bu görüşü savunan yazarlara göre; gerekli olan husus manevi unsurla hatîeyi

birbirine karıştırmamaktır. Çünkü, hatîe, işlediği suç nedeniyle kişinin kı-

nanması, muaheze edilmesi gerektiği hususundaki yargıdan ibarettir (Öz-

genç, 2005, s. 241). Bu açıdan hatîe, işlediği fiille irtibatlı olarak kişi

bakımından bulunulan bir değerlendirme yargısı olduğundan suçun bir un-

surunu oluşturmaz. Başka bir anlatımla, kişi işlediği fiil nedeniyle kusurlu

bulunmasa da bu fiil suç olma özelliğini kaybetmez. Buna karşılık, kanunî

tanımda aranan manevi unsur gerçekleşmediği halde, suç oluşturan bir hak-

sızlığın mevcudiyetinden bahsedilemez (Özgenç, 2018, s. 236). 

Bu itibarla, kusur, haksızlık ihtiva eden bir fiilin, cezalandırılıp cezalandırıl-

maması veya ne oranda cezalandırılması gerektiği hususundaki değer

yargısıdır (Zafer, 2016, s. 363).
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Haksızlık teşkil eden bir fiilin işlenmesi durumunda, bu haksızlığı gerçek-
leştiren kişinin şahsi özelliklerini dikkate almadan, bu fiil hakkında bir
değerlendirme yapılmaktadır. Buna karşılık, hatîe söz konusu olduğu zaman;
gerçekleştirdiği haksızlık nedeniyle, bir insan olarak faili hangi şartlarda so-
rumlu tutabileceğimiz tetkik konusu edilip bu konuda bir yargıya varıla-
bilmesi için, işlenen fiilin (haksızlığın) hangi şartlarda gerçekleştirildiğinin
araştırılması lazım. Kısaca hatîe, gerçekleştirdiği haksızlıkla ilgili olarak
faildeki iradenin oluşum şartlarının tespiti ve bu tespite binaen gerçek-
leştirdiği haksızlık nedeniyle, failin şahsen muaheze edilmesi gerekip
gerekmediği konusundaki yargıyı ifade etmektedir (Özgenç, 2018, s. 236;
Zafer, 2016, s. 363).

Hatîe, suç teşkil eden fiilin bir vasfı değildir. Hatîe, haksızlık teşkil eden fiili
gerçekleştiren şahsın, bu fiili gerçekleştirmesi sebebiyle muaheze edilmesi
gerektiği hususundaki yargıyı ifade etmektedir. Yani bir fiil, failinin kusuru
olmaksızın işlense bile, suç (haksızlık) vasfını muhafaza edecektir. Demek
ki, işlediği fiil nedeniyle failin kusurlu sayılması veya sayılmaması, bu fiilin
suç vasfını haiz bir haksızlık olması üzerinde etki doğurmayacaktır (Özgenç,
2018, s. 236-237).

Bu itibarla, dağda donma tehlikesi altında olan bir avcının, orada bulunan
bir dağ evinin kapısını kırarak içeri girmesi veya bir banka veznedarının
oğlunun öldürüleceği tehdidiyle bankanın parasını faillere vermesi örnek-
lerinde olduğu gibi, failin işlediği fiil açısından kusurunun olmadığı (kı-
nanamadığı) durumlarda kasten hareket ettiği konusunda kuşku yoktur.
Nitekim, donmamak amacıyla dağ evinin kapısını kıran avcı, başkasına ait
bir konutun kapısını kırdığını bilir, bu nedenle (istemese de) kasten hareket
etmektedir. Fakat failin böyle bir fiili işlemeye yönelik iradesinin oluşum
şartlarının kınanması mümkün olmadığı için onun kusurlu sayılması söz
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64 Çağdaş Ceza Hukuku’nda cezalandırılan eylemler yalnız iradi olan eylemlerdir. Manevi unsur olarak isimlendirilen suçun iradiliği ise, suçun
unsurlarından birini ifade etmektedir. Failin işlediği bir eylem nedeniyle sorumlu tutulabilmesi için, genel olarak isnat yeteneğine sahip olması gerekli ise,
özel olarak da işlenen suçta, olayda fiilen kusurlu olması lazımdır. Suçun sübjektif, psikolojik veya manevi unsuru olarak adlandırılan bu unsur, fail
yönünden ele alınırken kusur, fakat eylem yönünden ele alınırken hatîe olarak ortaya çıkmaktadır. CGK, 12.10.2014. 1-163/194 (akt. İçel, 2018, s. 411);
‘‘Çağdaş ceza hukukunda suçun asıl manevi unsurunu hatîe oluşturur’’ CGK, 23.12.1985, 173/660 (Yaşar, 2000, s. 575-576).



konusu değildir (Koca ve Üzülmez, 2018, s. 152). 

O halde zorunluluk halinde veya işlediği fiilin hukuki anlam muhtevasını
idrak edemeyecek derecede akli bozuklukla malul bir akıl hastasının bir in-
sanı öldürmesi durumunda, gerçekleştirilen fiil bir suç teşkil etmektedir;
fakat, failin kusur yeteneği olmadığından, kusurundan bahsedilemeyecektir
(Özgenç, 2018, s. 236).

İşlenen fiil nedeniyle failin kusurlu sayılmaması durumunda dahi; bu fiil be-
lirli bir haksızlık ifade edebileceğine göre, ceza hukuku bakımından önem
arz etmektedir. Fakat, bu halde tatbik edilecek müeyyide farklılık göstermek-
tedir. Şöyle ki; suç teşkil eden malum bir haksızlığının gerçekleştirilmesi ne-
deniyle failin kusurlu bulunması durumunda, tatbik edilecek yaptırım, bir
cezadır. Buna karşılık; failin kusur ehliyetinin bulunmaması ya da genel
olarak kusursuz olması durumunda dahi, işlenen fiil, suç (haksızlık)
niteliğini sürdürmektedir. Fakat, bu halde faile tatbik edilecek yaptırım, bir
ceza olmayıp güvenlik tedbiri olacaktır (Özgenç, 2018, s. 237-238). 

Kusur, suçun yapısında tüm unsurlarının oluştuğunun tespitinden sonraki
üçüncü safhasında incelemekte ve kusurun konusu işlemiş olduğu haksızlık
nedeniyle failin kınanıp kınanamayacağı teşkil etmektedir. Buna göre, cezai
sorumluluk için failin tipikliğin maddi ve manevi unsuru ile hukuka aykırılık
unsurunu gerçekleştirmesi yeterli olmayıp Ayrıca gerçekleştirmiş olduğu bu
fiil nedeniyle fail hakkında bir kınama yargısında bulunulması da gerekmek-
tedir. Yani, kusur söz konusu olduğu zaman, gerçekleştirmiş olduğu haksı-
zlığın faile hangi şartlarda bireysel olarak isnat edebileceğinin araştırılması
yapılmaktadır (Koca ve Üzülmez, 2018, s. 311).

Kusur yargısından önce, kanundaki belirli suç tanımlarına uygun bir haksı-
zlık gerçekleştirilmelidir. Bu haksızlık ise ya kasten işlenebilir ya da hatayla
gerçekleştirilebilir. Böylece, kast ve hata, birer hatîe şekilleri değil; haksızlığın
birer gerçekleştiriliş şekilleri olarak, kısaca, birer haksızlık şekilleri olarak

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

260

65 Ancak, hatîe ile manevi unsuru aynı kavram olarak kullanan Hafızoğulları’na göre de isnat yeteneği kusurluluğun ön şartı olarak nitelendirilemez.
Çünkü on yaşındaki bir çocuğun, bilerek ve isteyerek, okul arkadaşını yaralayabileceği düşünülebilir. Ayrıca bu çocuk, eline geçirdiği babasının silahıyla
oynadığı sırada, dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesinde bir kimseyi yaralayabileceği de kuşkusuzdur (Hafızoğulları, 2008, s. 342).
66 CGK, 12.10.2014. 1-163/194 (akt. İçel, 2018, s. 411); CGK, 23.12.1985, 173/660 (Yaşar, 2000, s. 575-576; Özgenç, 2018, s. 237, dn. 255).
67 Hatîe ile manevi unsuru ayrı olarak nitelendiren yazarlar: Özgenç (2018, S. 237); Özgenç (2018, S. 241); Koca ve Üzülmez (2018, s. 152); Zafer (2016,
s. 363); Artuk, Gökçen, Alşahin, ve Çakır, (2018, s. 324); Sözüer (2013, s. 9).



anlaşılmaktadırlar (Özgenç, 2018, s. 238). Ancak, hatîenin yalın bir değer
yargısı olarak kabulü, yani kast ve hatadan tamamen soyutlanması da söz
konusu değildir. Çünkü kusur mutlaka bir haksızlıkla irtibatlandırılmalıdır.
Bir başka anlatımla, ancak bir haksızlığın gerçekleştirilmiş olması nedeniyle
kişi kusurlu sayılabilir (Özgenç, 2018, s. 260). Şöyle ki; kusur yargısının
dayanağını teşkil eden haksızlıktır. Haksızlık teşkil eden vakıa ile haksızlık
yargısı arasında nasıl zorunlu bir bağlantı bulunursa; sorumluluk ve önce-
likle kusur yargısıyla, bu yargının dayanağını teşkil eden haksızlık arasında
da zorunlu bir ilişki mevcuttur. Böylece, haksızlığın bütün unsurları dolaylı
bir şekilde kusurun belirlenmesinde de tesirli olmaktadırlar. Kısacası, kusur
yargısının dayanağını teşkil eden, zeminini oluşturan haksızlıktır (Özgenç,
2018, S. 239).

Sonuç olarak bu yazarlara göre, kusurun yokluğu, fiilin hukuka aykırılığını
etkilememekle beraber failin cezalandırılmasını engellemektedir (Bkz. Koca
ve Üzülmez, 2018, s. 152). Yani, ceza kusuru şart koşmakta. Bir kalıp şeklinde
söylemek gerekli olursa ‘‘kusursuz ceza olmaz’’ bu ilkenin, kusur ilkesi, iki
işlevi vardır; ilk olarak gerçekleştirilen bir haksızlık dolayısıyla failin yalnız
kusurlu olması durumunda cezalandırılabileceğini ifade eder. Bu anlamda,
failin işlediği suçla bağlantılı olarak kusurlu olmaması durumunda faile
ancak güvenlik tedbirleri uygulanabilir. İlkenin ikinci görevi ise, failin kusu-
ruyla orantılı olarak cezalandırılabilme görevidir (Bkz. Zafer, 2016, S. 363-
364; Sözüer,2013, s. 9).

Irak ve Arap Ceza Hukuku Öğretilerinde Hatîe ile Manevi Unsur İlişkisi

Arap Ceza Hukuku literatüründe hâlâ klasik teorinin etkisi devam etmekte
olup suçun manevi unsuruna, hatîe, isim, günahkâr ruh (nefis), kötülük
(suçlu veya günahkâr) iradesi, Cürümi Hata veya Cinaiyi Hata, geniş an-
lamıyla hata, manevi, şahsi ve psikolojik unsuru adları da verilmektedir. 

Hatîe, cezai sorumluluğun ilk unsurunu oluşturur. Cezai sorumluluğun oluş-
ması için işlenen suç, failin kendi hatîesi nedeniyle meydana gelmiş olmalı;
aksi halde, failin iradesi dışında bir eylem sonucunda meydana gelen zararlı
netice (suç) faile cezai sorumluluk yüklemez (El-a’wci, 2016, s. 39).
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68 Ancak, Öztürk’e göre esas yaptırımı emniyet tedbiri olan fiillerin suç olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Detaylı bilgi için bkz. (Öztürk, 1991, s. 3;
Özgenç, 2018, Dn. 257).



Suçlu irade, hatîeyi vücuda getirir. Söz konusu irade ise hukuka aykırı bir
amaca (fiil ile netice) yönelmiş olduğu için suçlu irade vasfını alır. Başka bir
anlatımla, irade, kanunun emrine aykırı yönlendirilirse kusurlu bir irade
olur. Dolayısıyla, manevi unsur, suçun maddi unsurları (fiil) ile failin
psikolojisi arasındaki bağı göstermektedir (El-hedisi, 1992, s.274). Bu psikolo-
jik bağ iki suretle ortaya çıkabilir; neticeyi görür ve ister. İkinci sureti ise fail
olayın gerçekleşebileceğini öngörür ancak neticeyi istememektedir. Fakat
suçlar değişse de bu psikolojik bağının cevheri değişmemektedir.
Dolayısıyla, suçun işleyiş şekli ister kasıtlı ister hatalı olsun suçun hep bir
cevheri vardır o da hatîe (manevi unsur)dur (Abdişweiş, 1981, s. 28).

Nitekim, Hatîenin şekillerinin adlandırılması şöyledir; kusur oranı çok olan
hatiêye cürüm kastı adı verilir ve bu suretle işlenen suç, kasıtlı suç olarak
nitelendirilmektedir. Fakat kusur oranı daha az olan hatîe ise Hata adını
alır ve bu şekille gerçekleştirilen suç kasıtlı olmayan suç olarak nite-
lendirilmektedir. Ceza hukuku genelinde kural olarak cezalandırma kasten
işlenmiş suçlara mahsustur. Dolayısıyla kanunun açıkça izah etmediği
halde hatayla gerçekleştirilen bir netice (zararlı olsa da) suç olarak nite-
lendirilmeyip cezayı gerektirmez. Başka bir deyişle kural olarak kast ol-
madan suçun varlığından da bahsedilemez. Fakat istisnai hallerde,
kanunda hatayla(taksir) işlenebilir bir suç olmasına dair açıkça bir hükmün
bulunması şartıyla ancak bir suç hatayla (taksir) işlenebilir ve işlenmiş suç-
tan dolayı fail cezalandırılabilir. Bunun içindir ki bir suçun tanımında
manevi unsurundan bahsedilmemiş ise söz konusu suçun oluşması için
kastın varlığı zorunludur (El-hedisi, 1992, s. 39).

Irak-Yargıtay Ceza Genel Kurulu da kararlarında, söz konusu adam öldürme
suçundan ilk araştırılması gereken şey faildeki kastın var olup olmamasıdır.
Çünkü hatalı suçların varlığı, failin kasıtlı hareket etmemesine bağlıdır. Başka
bir anlatımla, ancak kastın bulunmadığı halde ihmalden (hata) söz edilebilir.
Açıklamalarına yer verilerek bu ilkeyi benimsemiştir (IYCGK, kn. 2750,
19.12.1971; aynı yönde başka bir karar: IYCGK, kn. 757, 21.04.1965, El-hedisi,
1992, dn. 1).

Belirtmemiz gereken husus şu; adı geçen kurala ilişkin Arap ülkelerinin ceza
kanunu metinlerinin içerisinde açıkça bir hükmün bulunmamasına rağmen
tatbikatta uygulanan bir kuraldır.
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İradenin yönlendirmesinden ibaret bulunan ayni esasa, ilim ve iradeye
(bilme ve isteme) dayanan Kast ile hata’nın esas itibarıyla bir farkı bulunma-
maktadır. Fakat bilme ve istemenin kapsamı bakımından farklılık gösterirler,
yani failin iradesinin (ne kapsadığı) neye yönlendirildiğine göre kast ve hata
belirtilir. Şöyle ki, kastta failin iradesi fiil ve neticeyi kapsar yani ikisini ister.
Örneğin; fail birini öldürmek amacıyla bıçakla saldırır, burada fail, fiili
(bıçaklama) de neticeyi (öldürme) de ister. Fakat hata söz konusu olduğunda
failin iradesi sadece fili kapsar. Başka bir deyişle fail, fiili ister lakin kendi
işlediği fiil neticesinden meydana gelebilecek neticeyi istememektedir. Ancak
kendi ihmalinden veya tedbirsizliğinden dolayı istemediği zararlı netice (ka-
nunen cezalandırılması gereken netice) gerçekleşir, bu nedenle de fail so-
rumlu tutulur. Örneğin; fail, bir hayvana av amacıyla ateş ederken bir insanı
vurup öldürdüğü takdirde failin neticeyi istememesinden dolayı bir hata söz
konusu olacaktır. Başka bir anlatımla, kastta, suçun tüm maddi unsurları (fiil
ve netice) failin iradesi kontrolündedir. Fakat hata durumunda suçun maddi
unsurlarının bir kısmı (fiil) failin irade kontrolünde olmaktadır. Ancak suçun
maddi unsurlarının diğer kısmı (netice) ile irade ilişkisi sadece kontrol
imkânı ile sınırlıdır (Husni, 1977, s. 557).

Yukarıda belirttiğimiz gibi klasik suç teorisinin etkisi altında kaldıkları için
hâlâ hatîe ile manevi unsuru aynı kavram olarak kullanılması hususunda
Arap ceza hukukçuları arasında bir fikir birliği vardır. Başka bir deyişle, her-
hangi Arap ülkesinin ceza hukuku kitaplarını incelediğimizde hatîe
kavramını -ayrı isimler altında ele alınırsa da- gördüğümüzde hemen manevi
unsur aklımıza gelmektedir. Çünkü hatîeyi manevi unsurdan ayrı bir kavram
olarak ele alıp inceleyen bir yazar bulunmamaktadır.  

Ancak, belirtmek gerekir ki, hatîei manevi unsur olarak nitelendirme
konusunda bir fikir birliği mevcutsa da hatîenin, ceza ehliyeti (kusur
yeteneği-capacité pénale) de kapsayıp kapsamayacağı konusunda tartış-
malar vardır. Söz konusu tartışmaları iki grupta sınıflandırabiliriz;

a. Kusur yeteneğini hatîenin bir unsuru olarak kabul edenler;

Yazarların bir grubu (kısmı) ve özellikle normatif teorisini savunanlara
göre; hatîe hukukun yüklediği ödeve aykırı bir irade ile hareket etmek ise,

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

263

69 Arap ceza hukuku literatüründe hatîeye her ne kadar farklı terimler kullanılsa da içerik itibarıyla aynı olup manevi unsur olarak anlaşılmaktadır.



söz konusu irade hukuk tarafından muhatap olmalı. Dolayısıyla akıl
hastalığı olan kişi veya (ceza ehliyetini kaybeden) ceza hukukunca irade
sahibi olarak kabul edilmeyenin kusurlu sayılması mümkün değildir (Ra-
mazan, 1959, s. 39).

Bir başka deyişle, irade tabii şartlar altında oluşmadığı halde, yani failin
iradesi özgür ve bilinçli olmadığı takdirde kusurdan bahsetmek söz konusu
olmayacaktır (Ramazan, 1964, s. 615). Bununla birlikte bazı yazarlar, failin
kusurundan bahsedebilmesi için failde, temeyyüz ile idrak yeteneğine
dayanan ceza ehliyetin (kusur yeteneği) bulunması, hatîenin ön şartı olarak
mütalaa etmektelerdir (Ramazan, 1959, s. 39-40).

Bu fikirde olan yazarlara göre; hatîe, kanunen muaheze edilebilir bir
iradenin, ceza kanununun gerekli kıldığı bir ilkeye aykırı yönde yön-
lendirilmesinden oluşmaktadır (Husni, 1977, s. 522; Selame, 1979, s.249). 

Ceza ehliyeti (kusur yeteneği), hatîenin bir unsuru olarak addeden yazarlar
düşüncelerini şöyle izah etmektedir; manevi unsur veya cezai sorumluluğun
şahsi (kişisel) yönü, faili hukuka aykırı fiile (suça) zevk eden issimli
(günâhkar) iradenin araştırılmasından başka bir şey değildir (Elliot and
Woods, 1993, s. 16; Nejım, 2005, s. 258). Hatta, cezanın ağırlığı da fiil ile
faildeki (suçlunun) iradesinin ağırlığına göre tayin edilir. Yani mesuliyetin
menetmesi, mesuliyetin azalması veya cezadan muafiyeti, işlenen suça değil,
suçu işleyen failin şahsi durumlarına dayanmaktadır. Dolayısıyla manevi
unsurun esası incelenirken aslında faili ve failin iradesinin suç işlemeye yön-
lenmesini incelemiş oluruz. Çünkü failin mesuliyeti söz konusu iradenin var-
lığına bağlı ve şiddetiyle orantılıdır. Bu nedenledir ki manevi unsurun
oluşması için failde idrak ve temeyyüz yeteneğine dayanan bir iradenin
(kusur yeteneği) bulunması şarttır (Nejım, 2005, s. 258). Aynı fikirde olan bir
başka yazar El-helebi’ye göre de; manevi unsurdan bahsedilebilmesi için fiil
mutlaka ceza ehliyeti (kusur yeteneği) olan bir kişi tarafından işlenmelidir
(El-helebi, 1997, s. 187). 

Görülüyor ki, bu düşünceyi savunan yazarlara göre; hatîe uç unsurdan oluş-
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70 Ancak, Arap doktrininde hatîenin isimlendirilmesiyle ilgili kavramsal bir farklılık bulunmaktadır. Örneğin; Mısır’da issim ile hata, Suudi Arabistan’da
issimli nefis (سفنلا ةدارإلا) ve Ürdün’de issimli irade (همثآلا kavramı kullanılmakta. Irak ve diğer Arap ülkelerinde ise genel anlamıyla hata veya (همثآلا
sadece hata ibaresi kullanılmaktadır. Yani Arap ceza hukuku literatüründe hatîeye her ne kadar farklı terimler kullanılsa da içerik itibarıyla aynı olup
manevi unsur olarak anlaşılmaktadır.



maktadır. Onlar da; A- cezai vakıa (netice) ile fail arasındaki psikolojik bağ,
b- iradi fiil, c- ceza ehliyeti (kusur yeteneği)dir (Surur, 1981, s. 492.; Ramazan,
1959, s.40; Wezir, 1988, s. 9).

Zikredilen yazarlar, fikirlerini kanıtlamak için şöyle bir gerekçe sunmaktalar;
ceza ehliyeti (kusur yeteneği) olmayan kişi kanun hükümlerine muhatap
değildir. Dolayısıyla kanunun bir emrine aykırı bir davranışta bulun-
duğunda da sorumlu tutulamaz. (Wezir, 1988, s. 9; Ramazan, 1964, s. 615).

Mülahaza edilir ki bu görüşü ileri sürenler genelde Fransız ceza hukukunun
etkisinde olan yazarlardır. Sözgelimi; Fransız ceza kanununun 64. Mad-
desinde şöyle bir hükme yer verilmiştir; fail, fiili işlediği anda akıl sağlığı
yerinde değilse (deli) veya fiili cebir altında işlemişse, işlenen fiil suç oluş-
turmaz. Böylece ceza ehliyetinin bulunmaması halinde işlenmiş bir suç söz
konusu olmayacaktır. Aynı doğrultuda Fransa Yargıtay Mahkemesi de
13.12.1956 tarihli kararında, ‘‘küçük yaşta bir çocuk suç işleyemez, çünkü bir
suçun işlenebilmesi için fiili işleyen failde, idrak ve iradenin bulunması
gerekir, ki reşit olmayan bir çocuğun idrak ve iradesi yoktur.’’ Bu ilkeyi ben-
imsemiştir (Cass. Crim. 13 déc. 1956. D. 1957. 349. Note patin. Akt. El-a’wci,
2016, s. 42).

b. Ceza ehliyetini (Kusur yeteneği) hatîenin unsurları dışında ele alan
yazarlar;

Ancak Irak başta olmak üzere Arap ülkelerinde çoğunlukla kabul edilen
görüş, ceza ehliyetini (kusur yeteneği) hatîenin dışında mütalaa eden
görüştür (Mehdi, 1983, s. 197; Wezir, 1988, s. 10).

Bu kısım yazarlara göre; ceza ehliyeti (kusur yeteneği), hatîeyi oluşturan un-
surlardan biri olarak sayılması isabetli değildir. Çünkü ceza ehliyeti hatîe
içinde ele alındığı zaman hatîe, cezai sorumluluktan bir farkı olmayıp aynı
anlamına gelecektir. Bu anlayışın sonucunda da cezai sorumluluk suçun
tipiklik unsuruna girecektir. Dolayısıyla hatîe (Culpabilité) suçun tipiklik un-
surlarından biriyken işlenen suçtan doğan cezai sorumlulukla karıştırılma-
ması gerekmektedir (Mehdi, 1976, s. 142-143; Muhammed, 1978, s. 210).

Nitekim, ceza ehliyeti (kusur yeteneği) olmasa da suç işlenebilir. Başka bir
deyişle kusur yeteneği olan biri nasıl bir suç işleyebiliyorsa aynı şekilde ceza
ehliyeti (kusur yeteneği) olmayan biri de suç işleyebilir. Yani akıl hastası olan
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biri suçu kasıtla ya da hatayla işleyebilir fakat ceza ehliyeti olmadığı için
cezalandırılamaz (Muhammed, 1978, s. 210; Wezir, 1964, s.9). Ceza ehliyeti
(kusur yeteneği), failin şahsi özelliklerine ilişkin olup fiille bir bağlantısı bu-
lunmamaktadır. Dolayısıyla hatîenin bir unsuru olarak değil, cezai sorum-
luluğun içinde ele alınmalıdır (Mehdi, 1983, s. 197; Wezir, 1964, s.9-10).

Söz konusu yazarlara göre; idrak ve temeyyüze dayanan ceza ehliyeti suçun
unsurları dışında olan bir değerdir, bulunduğunda fail sorumlu tutulabilir.
Ancak suçtan doğan cezai sorumluluktan bahsedilebilmesi için ceza ehliyeti
olan bir kişi tarafından suçun tüm unsurları işlenmiş olması gerekmektedir.
Bir başka deyişle failin, ceza ehliyetini ortadan kaldıran bir sebepten dolayı
cezai sorumluluk söz konusu olmazsa da failin işlediği fiil suç vasfını kay-
betmemektedir (Wezir, 1964, s. 11).

Sonuç

Görüldüğü gibi, hem Türk ceza hukukçularının büyük kısmı hem de tüm
Arap ceza hukukçuları, klasik suç teorisinin etkisi altında kaldıkları için hâlâ
hatîe ile manevi unsuru aynı kavram olarak nitelendirmektelerdir. Bunun
yanı sıra bu düşüncede olan yazarların bir kısmı ceza ehliyeti (kusur
yeteneği) manevi unsurun bir alt unsuru veya ön şartı olarak mütalaa etmek-
tedirler. Bu nedenledir ki söz konusu yazarlarca kusur yeteneği olmayan bir
kişinin işlediği fiilden dolayı gerçekleşen netice kanun tarafından suç olarak
tanımlanmış ise de failin kusur yeteneği olmadığı için manevi unsurdan
bahsedilemez dolayısıyla işlediği fiil bir suç oluşturmamaktadır. 

Ancak, kanımızca hem manevi unsurla hatîe (kusurluluk) hem de manevi
unsurla ceza ehliyeti (kusur yeteneği) birbirinden farklı kavramlardır.
Manevi unsur fiil (suç) ile fail arasındaki psikolojik bağı ifade ederken hatîe,
gerçekleştirdiği haksızlıkla ilgili olarak faildeki iradenin oluşum şartlarının
tespiti ve bu tespite binaen gerçekleştirdiği haksızlık nedeniyle, failin şahsen
muaheze edilmesi gerekip gerekmediği konusundaki yargıyı ifade etmekte-
dir.  Şöyle ki; manevi unsurun bulunmadığında, suç oluşturan bir haksızlığın
mevcudiyetinden söz edilemez. Fakat, hatîenin (kusurun) yokluğu, fiilin suç
vasfını haiz bir haksızlık olması üzerinde etki doğurmayacaktır. Yani bir fiil,
failinin kusuru olmaksızın işlense bile, suç (haksızlık) vasfını muhafaza ede-
cektir. Ceza ehliyeti (kusur yeteneği) ise failin şahsi özelliklerine ilişkin olup
fiille bir bağlantısı bulunmamaktadır. Dolayısıyla manevi unsurun bir un-
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suru olarak değil, cezai sorumluluğun içinde ele alınmalıdır.
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The Negative Impacts of Religious Differences on the Religious and Social

Life: India in the Context of Hindu-Muslim Conflict

Haneef C. Muhammad

Abstract: The Indian subcontinent is known for its multi-religious and multi-cultural identity.
Dozens of religions and ideologies were prevalent in India from the early period of its formation.
Communities of these different religions and ideologies managed to co-exist harmoniously with
each other for centuries, even though there were minor disputes and tensions. When the British
colonized India this condition began to change drastically and started to deteriorate the com-
munal harmony because Hindu-Muslim unity was the major threat to the ‘divide and rule policy’
of Britain.  Hurting of religious sentiments and emotional outrages were the basic factors that
played a major role in the outbreak of communal violence in India all the time. Similarly, the
rising of some nationalist religious groups like Hindu Maha Sabha and Arya Samaj, the launching
of several campaigns like Shuddhi movement (a movement to reconvert the neo-Muslims) and
the counter-responses of major Muslim religious movements also had the major impact on the
cultural co-existence and communal harmony in India. India, Pakistan partition, the demolition
of Babri Mosque and a number of communal riots were also the byproducts of the severe Hindu
Muslim tension. 

In this study, I discuss the history, causes and key incidents of the Hindu-Muslim conflict in
India categorizing them into pre-independence and post-independence periods of India. This
paper tries to investigate how the religious differences affect the religious and social life of India
and this paper also suggests some practical solutions to minimize the ideological and religious
clash in the world.  

Keywords: Islam, Hinduism, Communal Violence, Cultural Co-existence, Communal Violence

Introduction

Since the very beginning of history, the human being sensed the need for
a religion or a specific belief to follow, along with his basic needs like
food and shelter. Researches and archaeological findings show that each
and every community and civilizations followed a specific religion or be-
lief system. Religion played a major role in the shaping of social identity
in every society. The group identity and sense of belongings to a partic-
ular religion may draw a direct or an indirect border between different
religious communities and it facilitates to prepare the ground for reli-
gious conflict, forming the dichotomy of “we” and “they”. (Meredit, 1987,
p. 169)
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Here, a general assessment of religion and violence would be better before
coming into the Hindu-Muslim conflict in India. 

Religion and Violence

Generally, religion is held up as a vessel of peace, although it is often woven
together with violence in history. Religion ensured the building of certain
identity and self-confidence in society, putting forward some kind of moral
and ethical values. Basic tenets of almost all major religions are made upon
peace, harmony and human brotherhood. These religions have little room
for violence and conflict in either theology or practice. (Dillon, 2003, p. 359) 

However, these religions have justified and gave approval for the violence
under certain circumstances. These types of violence can be seen during the
early period of religion. The severe conflict between Jews and Christian fol-
lowers were reported in the early centuries prior to the introduction of Chris-
tianity as a religion. (Cohen, 1991, p. 345)

Birth of Islam in Arabia, where local tribes were the sole authority and it is
the place known for its multi-cultural identity, was the revolution both so-
cially and religiously. In the beginning, Islam faces bitter opposition from the
local pagan community of Makkah. The involvement of Muslims into the
conflict was gradual and after establishing a secure state in Madina. This pe-
riod can be traced by certain verses from Qur’an.   Crusades, which longed
about two centuries (1096-1291), is the typical example of the violence, atroc-
ities and ethnic cleansing based on certain religious motives. These crusades
were organized under a Christian king to conquer the holy land of Quds for
the hands of Muslims with all supports from the popes, the higher authority
of Christianity. (Crusades , 2019)

The violence inspired by religious intolerance may be interconnected with
geopolitical and ethnic issues like the continuing struggle between Jews and
Muslims in Palestine, Protestant-Catholic conflict in Ireland, the constant
clash between India and Pakistan, Hindu-Muslim conflict in India, the pros-
ecution of Rohingyan Muslims in Myanmar and Uyghur Muslim in China.
(Dillon, 2003, p. 360)
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Hindu-Muslim Conflict in India 

Hindu- Muslim relation has a long tradition in Indian history. It begins with
the advent of Islam in different ways. Islam arrived in the northern part of
India by the invasion of Muhammad Bin Kasim, while it entered in the south-
ern part of India by the hands of traders and Sufi scholars. India was invaded
by different Muslim powers like Turks Afghans and Mughals. Although there
were bloodshed and the severe power struggle between Hindu powers and
Muslim invaders, the rulers were committed to maintaining the communal
balance and harmony. Mughal ruler Akbar was a great symbol of inter-reli-
gious tolerance. Different mystic movements from both Hinduism and Islam
like Sufi movements and Bhakti movements played an important role in
strengthening the human bond between people with different ideologies.
Writers like Dara Shikoh, the son of emperor Shajahan and the author of Ma-
jam’al Bahrain also tried to reconcile the different ideologies. (Puniyani, 2009,
p. 18)

However, this positive relationship did not last long and it was constrained
to a certain class of society. This relationship begins to shatter in the later
Mughal period. Sometimes this religious tension and communal violence be-
came more stringent.

Communal Violence and its Causes 

Communalism, as described in the Oxford dictionary, “is a strong sense of
belonging to a particular, especially religious, community, which can lead to
extreme behaviour or violence towards others”. (Oxford Learners Dictionar-
ies, 2019) Communal violence was the counterpart of communalism in India.
Communal violence is a form of violence that is perpetrated across ethnic or
communal lines, the violent parties feel solidarity for their respective groups
and victims are chosen based upon group membership. The term includes
conflicts, riots and other forms of the violence between communities of dif-

72  Qur’anic Verses like “Hast thou not turned thy vision to those who were told to hold back their hands (form fight) but establish regular prayers and
spend in regular charity? When (at length) the order for fighting was issued to them behold! a section of them feared men as or even more than they
should have feared God: they say: “Our Lord! Why hast Thou ordered us to fight? Wouldst Thou do not grant us respite to our (natural) term near
(enough)?” Say: “Short is the enjoyment of this world: The Hereafter is the best for those who do right: never will ye be dealt with unjustly in the very
least!” (Nisa,77), “Nor can Goodness and Evil Be equal. Repel (Evil) With what is better: Then will he between whom and there was hatred Become as it
were Thy friend and intimate!” (fussilat,34) and “To those against whom War is made, permission Is given (to fight), because They are wronged; —and
verily, God is Most Powerful For their aid.” (Haj,39) shows the different phases of entering of Muslims to the battle against the pagans of Makkah.  



ferent religious faith or ethnic origins (Shukla, 2017)

There may be micro and macro reasons for the outbreaking of communal vi-
olence and conflict. The micro factors may include local and regional issues
while macro factor may often ideological and has nationwide reached. Here
we can discuss some major reasons for communal violence in India. 

Religious and Social Issues

The main cause of the Hindu-Muslim conflict in India is the utter differences
in the basic tenets and belief systems of both Hinduism and Islam. Islam has
been in contact with Hinduism in India for twelve long centuries as com-
mented by Murray Titus, (Titus, 1979, p. 179) and it is in most respects the
very anti-thesis to Hinduism.   (Thomas, 1892, p. 12) Both these two religions
and their own histories and legends that each group would interpret the
events through their viewpoint when their history began to overlap both
Hindus and Muslims, mostly tried to keep their identities alien as they
tended to live apart from other in cities. (Manshardt, 1936, pp. 35-37)

Most of the communal tension in India can be attributed to utter ignorance
of common people, which lead to nourishing the prejudices and emotional
outbreaking’s, by mere rumors. The so-called political leaders and certain
media used these prejudices and rumors as to their stock in trade and tried
to stir up the hatred for their vested interests. The publication of books and
pamphlets that hurt the sentiments of other religions was one of the stimu-
lant factors of communalism in India. Rangila Rasul, the book published by
an unknown Hindu in Punjab that tried to malign the Prophet Muhammad
(pbuh) with grossly abusive allegations, was a typical example of this kind.
(Thursby, 1975, p. 40)

Similarly, differing religious practices some time quite the opposite practices
of both Hindus and Muslims were the most immediate causes of the com-
munal tensions. Slaughtering of cow, the animal that has been venerated by
Hindus, by Muslims in connection with Bakr id, and playing of music in loud
voice in connection with the certain religious procession of Hindus, in front
of Muslim mosque are the two important examples. Since Muslims and Hin-
dus don’t follow the same calendar, the major Muslim festivals and Hindu
festivals may fall upon the same dated coincidently like Moharram ceremony
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of Shiite Muslims and other Hindu festivals, which may lead to series of com-
munal strife. (Chatterji, 2002, p. 216) 

Inter-religious marriage forced conversion or massive proselytizing cam-
paigns, the emergence of different fanatic and extremist religious groups and
the generalization of trivial incidents from a person of the community to his
entire community were other major factors that lead to terrible communal
violence. (Durrany, 1982, p. 21)

Economic Issues 

Since the economy is the backbone of any society, the economic competitions
and economic imbalance between Hindus and Muslims were other major
factors for the outbreaking of severe communal tensions. Land and its gov-
ernance were the most important issue in India because India was predom-
inantly an agricultural country. Thus, the struggle of the landlords/
zamindaris versus the farmers got the color of communal issue when a land-
lord become Hindu and the tenants become Muslims or vice versa. Similarly,
money lending for a huge interest also created a big economic imbalance in
society. (Manshardt, 1936, pp. 51-55)

The power transformation of British power from the Mughal Empire, that
ruled India for more than three centuries, created a major setback of Muslims
from the mainstream of governance and economic institutions. That has hap-
pened when the British changed the official language from Persian to Eng-
lish. At first, Muslim hesitated to learn English, while Hindus learned it and
had been placed in government services. Due to loss of political power ac-
cording to Omer Khalidi, the Muslim community in India is a helpless spec-
tator to the recurring pogroms, poor achievement in education,
discrimination in the opportunities for economic advancement and a relent-
less assault on aspects of Muslim culture and identity such as Urdu. (Man-
shardt, 1936, pp. 51-55)

Divide and Rule Policy

The so-called policy of British colonialism has a major impact on the re-
lationship between religious communities in India namely Hinduism and
Islam. Mishandling of communal riots and false propaganda manipulat-
ing historical texts happened as an outcome of this dangerous policy
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(Najar, 2014).

Partition of the country

The Partition of the country into India and Pakistan added fuel to the on-
going communal violence in India. When the independence of the country
from the British colonial power is about to realize, Muslim elite and political
leaders fought battle to get the share of power from their Hindu counterparts,
but these efforts were in vain and partition of the country into the northeast,
the Muslim majority regions, and others happen with full support of British
governors. This unfortunate division of the country made deep injury to the
integrity of the nation and it was followed by severe communal violence and
a series of communal riots. Consequently, millions of people from both sides
were slaughtered and other millions were deprived of their homeland and
livelihood. (Heo, 2007, p. 416)

Religious Conflicts in India: Pre-Independence Period  

India witnessed several religious conflicts and communal violence through-
out different periods. It was just starting at the time of the collapse of the
Mughal Empire, soon after the death of Emperor Aurangzeb in the first
decade of the 18th century. The first conflict was taken place in 1713 in Ah-
madabad. The reason behind this riot was issues related to cow slaughtering
and the Holi celebration. It was followed by a Hindu-Muslim riot in Kashmir
(1719-20), Delhi (1729), Ahmedabad (1730) and Maharashtra (1786). (Alam,
1988), (Khalidi, 1995, p. 15)

In the early nineteenth century, a Hindu-Muslim communal riot took place
in Benaras in 1809, at Koil in 1820, in Muradabad in 1833, in Shahjahanpur
in 1837 and in Bareilly and Kanpur from 1837 to 1852. The riots took place in
Bareilly and Philibhit in 1871 and in Azamgarh in 1893 was deeply connected
with the usual cow slaughter problem as well as conversion issues. (Khalidi,
1995, p. 15)

The twentieth century was not free from severe communal violence.
Moreover, its intensity increased in subsequent years. Series riots took
place in Bengal in 1907, in Peshawar in 1910, Ayodhya in 1912, in Agra
in 1913, in Bihar in 1917 and the Mopla uprising in Malabar in 1921.
(Ansari, 2015, p. 46)  
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After 1925 the major cause of the communal riot was the organized prosely-
tization campaign like Shudhi (similar to Khar vapasi of modern time) by
certain militant groups like Arya Samaj. These riots continued in a certain
interval during the 1930s and 1940s. The death toll and calamity of each riot
at both sides particularly for the Muslim side is beyond our imagination.
(Kausar, 2007, p. 354)

Religious Conflict in India: Post Independence Period 

After the long years of struggle, India got independence from the British
colonial power, resulting in the partition of the country into India and Pak-
istan. There was a general assumption that the partition will bring an end to
the prevailing communal violence, However, the partition triggered off the
wave of the riots and violence, caused for severe bloodshed, which resulted
in the loss of millions from both sides rather solving the problem. It contin-
ued almost until 1948. In that year another seed of communal violence had
been sown by installing idols of Rama in the Babri Mosque (a famous mosque
in north India, built according to the instruction of Emperor Babar Shah).
Subsequently, the mosque was closed for security issues. (Pant, 2012, p. 253)

In the timeline of 1950 to 1960 the overall condition of the country was quite
satisfactory. During this decade very few incidents were recorded. There are
several reasons for that like, the Muslim population had been diminished
drastically, a large number of Muslims had been brutally killed and most of
the Muslim elite and leaders were in Pakistan. Aftermath the partition Indian
Muslims had to pay the high price for the partition. They felt insecurity in
the country. Different political parties developed different appeasement
strategies over the notable Muslim population for mere political gains.
(Kingston, 2016, pp. 154-155) 

Years after the partition of the country, the situation in India remained un-
changed. A tiny spark of the communal issue was enough to burn the whole
country. The first major communal violence after the partition riots was Ja-
balpur riot in 1961.  Factors like the economic competition between two busi-
nessmen, false rumors by the press played a key role in this riot also. A
Muslim bidi manufacturer fell in love with the daughter of another Hindu
bidi manufacturer. The Hindu press reported this case at the request of the
girl’s father as a Muslim tried to rape a Hindu girl. Thus, it resulted in a se-
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vere riot, killing hundreds of innocent Muslims. After this incident, Indian
Muslims lost their hope in the Congress party and government as they failed
to curb this violence and ensure security for citizens. (Engineer, 2006)

Jawaharlal Nehru, the first prime minister of India, took this matter seriously
and planned to organize a National Integration Council to foster the emo-
tional links between Hindu and Muslim communities. Some Muslim leaders
like Faridi tried to organize the Muslim voice, and started the Majlis-e-
Mushawarat,  as a common platform for Indian Muslims. Although the Urdu
press welcomed this move, the National press mainly Hindi press criticized
this move and questioned the aim of this organization, because any political
orientation of Indian Muslims was interpreted as an attempt for another par-
tition. (S. K. Ghosh, 1987, p. 41)

In this period communalism was at its highest level in India as the Hindu
communalist leaders urged for Indianization of Indian Muslims and imple-
ment the uniform civil code in India. In this context, the Muslim leader
formed the Indian personal law board, to protect the shari’a and it was rec-
ognized by the government. This move also led to strong resentment from
Hindu leaders as they interpreted it as Muslim appeasement. (Gani, 1988,
pp. 65,99)

After the Jabalpur riot, the series of riots occurred in the various cities of the
country. The riot broke out in Ranchi (1967), in Gujarat (1969), In Bhivandi
Maharashtra (1970). In the 1970s the situation was comparatively peaceful
due to the National emergency declared by Indira Gandi in 1975, the prime
minister of India of that period. The situation changed again in the 1980s as
the severe riots were continued in various places like Jamshedpur, Aligarh,
Varanasi, and Moradabad. (Rajeshwari, 2004) Hindu-Sikh riot in Delhi (1984)
has resulted in the killing of about 3000 innocent Sikhs. (Kausar, 2007)

Shah Bano Case 

It would be incomplete if we didn’t discuss the role of the Shah Bano case
in the strengthening of the communal gap between the two communities.
The Shah Bano case deals with the divorce issue of Muslim women. Shah
Bano, an old Muslim lady filed a maintenance case under the secular crim-
inal code against her husband after she was divorced. And the Madhya
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Pradesh high court ordered her husband to pay the maintenance. Her hus-
band filed an appeal against this judgment in the Supreme Court, saying it
was against the Muslim Personal Law. However, the Supreme Court upheld
the judgment of the high court, rejecting the argument of the advocate of
the Muslim Personal Law Board that it is against the Muslim Personal law
board. (Stromquist, 2014, p. 97)

Muslim leadership across India stood up and started protesting this Supreme
Court judgement along with the huge Muslim crowd in the public. They de-
manded to amend this law exempting Muslims from provisions of the Indian
penal code section125. This protest provoked the common Hindu and
strongly opposed the amendment in the common criminal law. However, the
dynamic Muslim leadership succeeded to get recognition from the govern-
ment to enact a new law called Muslim Women’s Law. This move also widely
used by Hindu communalist parties to legitimate their communal views in
the heart of common Hindu. (Narain, 2008, p. 13)

The Demolition of Babri Mosque

The demolition of the Babri Mosque in 1992 is an incurable wound for Secu-
lar India. Hindu communalist parties like RSS and VHP tried their best to
reopen the Babari controversy, which was closed for four decades after in-
stalling the idols in the five-century-old mosque. BJP (communist political
party) leader L.K Advani started the Rathyathra (The Chariot Procession)
from Somnath, causing several riots and communal conflict in the various
part of the country. Finally, the Rathyathra (The Chariot Procession) led by
L.K Advani, M.M Joshi, and Umabharathi resulted in the demolition of the
Babari mosque by the hands of thousands of Hindu karsevakas, witnessing
the central and state security forces. Actually, the mosque was built by Mir
Baqi Tashqandi, governor of the Avadh province in the reign of the Mughal
Emperor Babar Shah. The counterclaims by Hindu fanatic leaders, that the
mosque was built destroying the Hindu temple and the spot of the mosque
was the birthplace of the Hindu god Rama, are not proven yet historically.
(Kausar, 2007)
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Millet, Ittihad Muslimeen, Muslim Block and Muslim Majlis, established under the leadership of Dr.Sayed Mahmud in 1964. (S. K. Ghosh, 1987, p. 41)



u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

279

Some Hindu scholars also express the same reality. Sushil Srivastava writes, 

“It is quite evident that no temple-mosque controversy was known in Ayo-
dhya until the nineteenth century. Local stories were put into circulation and
claims were raised over the places of worship in Ayodhya. The British played
a significant role in strengthening the claim by providing the local stories on
a historical basis.” (Srivasthava, 1991)

This demolition caused several riots and conflicts again in the country and
extensively used for the political gains by the BJP, the current ruling party.
This burning issue came under the consideration of court several times.
Firstly Allahabad high court announced the verdict in September 2010, ruling
the 2.77 acres (1.12 hectares) of disputed land be divided into three parts with
1/3rd going to the Ramlala (infant Lord Rama) represented by the Hindu
Mahasabha for the construction of the Rema temple, 1/3rd going to the Is-
lamic Sunni Waqf Board, and remaining 1/3rd going to the Hindu religious
denominations, Nirmohi Akhara. (Ranjan, 2019) 

Later this case was filed in Supreme Court of India by different bodies from
each Hindus and Muslims and the Verdict came on Saturday 09/11/19 ruling
the entire disputed land to the Hindu parties with a trust, to be formed by
the Government of India to monitor the construct the Ram Temple in this
disputed land, and allotting 5 acres of alternative land for Sunni Waqf Board
in the prominent place of Ayodhya to construct mosque. (Ayodhya Verdict
LIVE Updates, 2019)   

Finally, the list of communal conflicts and riots has been never-ending. Gu-
jarat riot in 2002, Assam communal violence in 2012 and Muzaffar Nagar vi-
olence in 2013 were some of the infamous communal violence in India in
recent history. 

Conclusion

India, the country with multicultural and multi-ethnic identity, had wit-
nessed so many riots and communal violence in the period of pre-indepen-
dence as well as post-independence. There are so many factors that lead to
communal violence, Such as divide and rule policy of colonialist British, Par-
tition of the country, and socio-political and religious factors. The number of
communal violence and riot-affected the country and its community in al-



most all matters adversely. Some important measures should be taken to
tackle the problem of colonialism in order to make the country livable for
every community. The government should take some important steps to en-
sure the education of the common people because ignorant people are very
likely to be utilized by communal powers. All religions and their basic doc-
trines must be taught in schools in order to get the awareness of all religion
and avoid misconceptions and communal hatred. Some restrictions should
be given to political parties and their communal mobilizations. Minorities
and backward classes should be cared for and given priorities for the better-
ment of the whole society. The country like India, which has high potential
in both human resources and modern technology should focus on construc-
tive measures rather than communal issues. The power of this country lies
in the diversity of cultures, not in “cultural nationalism”, the phrase articu-
lated by some BJP leaders. The project of transforming India into a country
for the people of a specific religion   and enacting the uniform civil code will
destroy the spirit of the country which is proud with the concept of “unity
in the diversity”. 
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International Solidarity and Migration: Issues and Challenges

Khalimat Rachida Benazir

Abstract: The concept of solidarity appears with the formation of society. History of man has
always been accompanied by that of solidarity. As far as we can imagine, there was a form of
solidarity between persons and communities. Many studies are focusing on the role of solidarity
in its various forms and manifestations within traditional societies, while others have been able
to construct a classificatory typology of its forms evolving within different traditional and mod-
ern societies. The researchers were able to understand the types of social assistance and forms
of solidarity and their changes in large coorporations as well as among the restricted groups of
membership and their communication networks. In a world of intense migration, solidarity be-
comes more and more important for every migrant but specially for asylum seekers. The goal
of this paper is to examine the evolution of solidarity and its importance for migrant. As the
number of migrants increase, forms of solidarity also diversify with the spread of associations
in that field, the action of states and international organizations. But, the securitization of borders
by national states increased also. Therefore, the aim of this paper is to shed light on international
solidarity which is perceived as necessary and its issues and challenges. 

Keywords: Solidarity, International solidarity, Migration, Securitization, International Organiza-
tions, Refugees

Introduction

The concept of solidarity has always been closely linked to the concepts of
community, territorial proximity and social affinities. The concept of solidar-
ity espouses different forms: family, intergenerational, social, citizen. Indeed,
the concept of solidarity finds its first formulation rooted in the field of law
and legislation referring to the solidarity of everyone with their community
in terms of its responsibility. Its operational implementation in sociological
studies or other research in the social sciences and humanities has not less
enriched in polysemy to go far beyond its initial contexts that is to say based
solely on links. 

As the independent expert on human rights and international solidarity
stated, people viewed international solidarity as the cornerstone of their re-
sponsibility to humanity and entry point for building a better society, and as
a glue for social cohesion and guarantee against marginalization, exclusion
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and excessive disparities (Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights [OCHCR], 2018a). Others described it as a superior right
that includes or supports all other rights, and as a value embodied in princi-
ples that serve the human person, that also contributes to the autonomy, in-
dependence, economic and social freedom of less developed countries.
International solidarity is seen as a means essential to the international com-
munity’s pursuit of peace, sustainable development and the eradication of
poverty (OCHCR, 2018a).

Nowadays, the new social movements are formed with the aim of finding
new horizons for the treatment of the problems of poverty, oppression, war,
the destruction of the environment and unequal exchange as well as migra-
tion issues. In terms of social practices, these movements were able to bring
together a network in which groups, organizations and individuals of dif-
ferent political and ideological persuasions and different social, cultural and
ethnic and racial affiliations intertwined. The actions carried out were
marked by the highlighting of the need for solidarity and the rejection of all
forms of discrimination and inequality between ethnicities, nations, peoples,
countries, classes, genres, and for stopping all wars and aggression. 

The main question of our study is how international solidarity has developed
as a humanitarian tool and what is the current situation of international sol-
idarity regarding the worldwide migration crisis? We argue that, the diver-
sity of problems in our contemporary society as the displacement of
populations due to various factors leads to the intensification of international
solidarity on one hand, and on the other despite this intensification, interna-
tional solidarity remains an area to improve. Alongside our work, we focus
first on the evolution of solidarity, then we highlight law and positive prac-
tices solidifying international solidarity before discussing the issues and chal-
lenges faced by this tool of human rights.

Theoretical Framework

Durkheim is considered as the pioneer of the concept of solidarity. Durkheim
was primarily interested in what holds society together when it is made up
of people with specialized roles and responsibilities. In the Division of Labor
in Society, Durkheim provides an answer by turning to an external indicator
of solidarity—the law—to uncover two types of social solidarity, mechanical
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solidarity and organic solidarity. Durkheim argues that societies move from
mechanical to organic solidarity through the division of labor (Lukes, 1972).
So, Durkheim introduced the terms mechanical and organic solidarity as part
of his theory of the development of societies in The Division of Labour in So-
ciety.

Today, from solidarity economy (Singer, 2002) to Solidarnosc's trade union
solidarity (Donovan, 2005), through the institutionalized solidarity of soli-
darists (Gelissen, 2003), to religious solidarity (Schilderman, 2011), solidarity
as a concept is the subject of several studies. Therefore, it is understandable
that the meaning given to the word solidarity, the way of understanding it
and of translating it into social realities, differs widely. The area covered by
international migration is complex and diverse too. Many intellectuals are
interested in international migration in its various aspects (Arango, 2000;
Castles, 2011; De Haas, 2010; Faist & Fauser, 2011; Kerr & Kerr, 2011; Skeldon,
2010; Sutherland, 2013). The relationship between solidarity and migration
is studied by laying down the limits of solidarity and analyzing these two
concepts in the current context (Bauder & Juffs, 2018; Tazzioli & Walters,
2019).  

In the context of our study, solidarity is part of the international solidarity
has necessity given global contemporary situation. Transnationalism explain
well how migration cannot only be seen in a negative perspective has it cre-
ate transnational social space and favorize economic development. A
transnational perspective on migration is increasingly relevant due to the
forces of globalization and their impacts on mobility (International Organi-
zation for Migration [IOM], 2010). In fact, “the impacts of the transnational
migration of groups, although different, need to be understood within the
context of globalization. The changes created by each are mutually reinforc-
ing.” More policy tightening migration criteria and security in borders have
the opposite effect on global economic. International solidarity is a humani-
tarian tool seeking the right balance on migration issues. Indeed, from the
English school perspective, solidarism refers to types of international society
with a relatively high degree of shared norms, rules and institutions. Thus,
international society world society or, in other words, to people (Yannis A.
Stivachtis, 2018). In this paper, we seek to extend the reflection on the relation
between migration and solidarity and securitization of borders.
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First Initiatives of International solidarity

History of international solidarity begins in a way with the founding of the
Red Cross in 1863. In fact, the Red Cross was born in 1863 when five Geneva
men, including Dunant, set up the International Committee for Relief to the
Wounded, later to become the International Committee of the Red Cross (In-
ternational Committee of the Red Cross [ICRC], 2010). The Red cross actions
during that period was the first non-military population interventions to in-
tervene in conflict situations.

Solidarity Before 1970s

In the aftermath of the two great wars, international solidarity has grown.
While some actions were carried out in the 1950s, the great trigger of inter-
national solidarity was independence. Following independence from the
1950s, the first associative mobilizations took place, particularly around the
issues of hunger in the world and the situation of childhood. The idea of de-
velopment came in the 60s, with the finding that sending food is not a solu-
tion, it is better to "help" to produce. This observation has given rise to an
important period of volunteering. Thus, in the face of conflict situations, the
emergency wave was born, with all associations “without borders” and Non-
Governmental Organizations (NGOs). In the 1970s, two trends developed in
parallel: development and emergency associations. 

The Rise of Solidarity in Contemporary Discourse

With unemployment, famine, natural disasters and wars, international soli-
darity has increased. More specifically in the context of assistance and the
safety of the individual, there are legal and normative basis for international
solidarity and burden-sharing in terms of providing protection, assistance
and durable solutions for person of concern mostly refugee and returnee
populations, and in averting future refugee outflows. International solidarity
is also a way to alleviate poverty, including extreme poverty. Solidarity be-
came not just an occasional action in favor of those who are sometimes in
need, but rather a fundamental conception of human relations among per-
sons, groups and nations. It is a basic moral principle found in virtually all
major religions and cultures, namely, to treat others as you would have them
treat you (OHCHR, 2018a). 
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More a conception of human relations among persons at first, solidarity
evolved and is today a conception of relations among groups, peoples and
States. Article 1 of the draft declaration on the right of international solidarity
define international solidarity as follow: “International solidarity is the ex-
pression of a spirit of unity among individuals, peoples, States and interna-
tional organizations, encompassing the union of interests, purposes and
actions and the recognition of different needs and rights to achieve common
goals.” (OHCHR, 2017). International solidarity has emerged, and its field
has diversified. Laws and positive practices give it more strength.

Laws and Positive Practices of the Civil Society 
Enhancing International Solidarity

Today, many laws tend to promote more and more solidarity around the
world. There is an emerging international legal framework around solidarity
and positive practices by civil society as well as NGOs action are enhancing
international solidarity. 

Emerging International Legal Framework 

Global level and regional level laws have contributed significantly to the en-
hancement of human rights-based international solidarity in the global mi-
gration context. 

Global level laws

Giving a self-standing legal meaning of solidarity is not easy. However, a
number of international human rights treaties have guaranteed certain rights
either to migrants specifically, or to all human beings in general. The Protocol
to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women
and Children, supplementing the United Nations Convention against
Transnational Organized Crime and the Protocol against the Smuggling of
Migrants by Land, Sea and Air; and also, the International Convention on
the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their
Families are the legal framework enhancing international solidarity. In fact,
global-level laws such as the Global Compact for Safe, Orderly and Regular
Migration, has the potential to contribute to some extent to the enhancement
of the enjoyment of human rights-based international solidarity in the global
migration context (International Organization for Migration [IOM], 2018a).
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The “Global Compact offers a 360-degree vision of international migration
and recognizes that a comprehensive approach is needed to optimize the
overall benefits of migration, while addressing risks and challenges for in-
dividuals and communities in countries of origin, transit and destination.”
(IOM, 2018b).

Regional level laws

The best-known example is the European Union. Indeed, the European
Union in its framework has made some efforts to encourage its member
states to work in solidarity with each other to tackle what it sees as the mi-
gration crisis that it is facing, and to share the “burdens” and benefits of mi-
gration more evenly across its membership than has been the case to date
(Traynor, 2015). Other positive efforts made by the European Union to
strengthen international solidarity for migrants are those to strengthen the
rights of unaccompanied minors who migrate to European Union member
states. In addition to existing international instruments such as the United
Nations Convention on the Rights of the Child, the European Union has en-
acted policies which will prevent minors being transferred from one Euro-
pean Union member state to another and mandated that European Union
member states must give minors the chance to file an application for protec-
tion once they enter the European Union (Papademetriou, 2014). 

Another instance of the positive expression of human rights-based interna-
tional solidarity in the global migration context by a European regional body
is the decision of the European Committee of Social Rights of the Council of
Europe in a case brought by the Conference of European Churches against
the Netherlands (complaint No. 90/2013). In fact, refugee crisis has brought
policies against migrant smuggling to the forefront of European Union and
states concerns. The independent Expert on human rights and international
solidarity, Obiora Chinedu Okafor in his report set out that: 

“Although many countries around the world criminalize those assisting ir-
regular migrants to enter or remain on their territories and do so without sig-
nificant regard to the humanitarian nature of the act, a small number of
European States have enacted clauses in their immigration laws introducing
some kind of humanitarian exemption to these offences. All of these humani-
tarian exemptions are, to varying degrees, positive expressions of human
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rights-based international solidarity in the global migration context.”
(OHCHR, 2017). 

Positive Practices by the Civil Society

In a global context of migration and the witnessed securitization of border,
there are growing positive practices by the Civil society which are the ex-
pressions of international solidarity. In fact, some of the most important pos-
itive expressions of human rights-based international solidarity in the global
migration context can be observed in the customary practices of certain pro-
gressive civil society groups, individuals and NGOs around the world. 

Civil Society Groups and Individuals

There are growing positive practices by the Civil society groups and indi-
viduals. As the Independent expert said it, 

“These practices mostly take the following forms: the patrolling of large bodies
of water by vessels belonging to humanitarian and other groups to rescue ir-
regular migrants at risk of death by drowning; the facilitation of the entry
into a given country of irregular migrants; the transportation of such mi-
grants either into or within a country; the granting of sanctuary in churches
to such migrants; the organization of mass rallies, protests and “national days
of solidarity” in support of such migrants; protests on board aircrafts directed
at the perceived ill-treatment of persons being deported by air; speaking out
in the media in favor of irregular migrants; the provision of basic necessities
of life, such as food, water and shelter, to such migrants — including those
facing a serious risk of death in inhospitable border areas; and the provision
of medical or legal assistance to such migrants” (OHCHR, 2018a). 

The action of Pope Francis who have repeatedly appealed to believers to shel-
ter migrants and refugees is an important instance of a positive civil society
practice in the current context. In fact, the Pope has called upon every parish,
religious community, monastery and sanctuary to take in one migrant and
refugee family (Faiola & Birnbaum, 2015). Another example is that of a local
farmer who is now internationally renowned for providing shelter to home-
less migrants (“French Farmer”, 2017). In the same spirit, a number of groups
provide food and shelter to migrants in France (Brown, 2017). Today, there
are many group or individuals who acted in the spirit of solidarity like Aid
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Delivery Mission (ADM), a group of volunteers who operating in a border
area in Southern Europe, prepares approximately 6,000 meals per day for mi-
grants and refugees and supports detained migrants in the area close to the
border (World Organization Against Torture [OMCT], 2016). Thus, as men-
tioned above, we find that solidarity is first and foremost a relationship of
individual to individual. Positive Civil society practice and laws in favor of
solidarity are more and more present and active nowadays. The spread of
NGO’s as well and their activities play an important role in the consolidation
of international solidarity.

Importance of NGOs

Given that the world is currently in a moment of heightened turbulence in
terms of the global migration situation, and in the light of the multiplication
of NGO’s around the world which are in-depth struggling to provide a better
condition to those who are fleeing war and insecurity, we can say that inter-
national solidarity is growing day after day. NGO’s such as International sol-
idarity, Doctors of the World, OXFAM to name just a few, are aiding people
all around the world and their actions have to be supported by the interna-
tional society. With the current flow of refugees, especially from the middle
East, they multiplied their actions and positioned themselves as leaders in
the field of assistance. That’s why we can say that in certain case NGO’s suc-
cess were states failed. Today, despite their supporting action, international
solidarity remains an area in which challenges are multiples.

Challenges and Issues

Migration is a growing issue, but international solidarity remains a challenge.
There is lacks of international solidarity in the terms that it still insufficient
permanently. In the case of migrant, as highlighted by Obiora Chinedu
Okafor, in terms of issue areas, many legal frameworks for the regulation or
protection of migrants, many domestic social protection systems for migrants
and many socio-legal arrangements for the regulation of the rendering of hu-
manitarian aid to migrants are riven by certain human rights-based interna-
tional solidarity gaps. So, in acting in international solidarity to address the
challenge posed by migration, he recalls that states must remain cognizant
of the human rights of migrants. These rights are grounded in international
human rights treaties, including the International Covenant on Civil and Po-
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litical Rights, the International Covenant on Economic and Social Rights and
the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families (OHCHR, 2018a). As same as gen-
erally disfavored people must be more helped by giving them more oppor-
tunities through implementing program designated to provide them more
not only economically but socially also. In fact,

“Various mechanisms exist for the coordination of international humanitar-
ian and rescue assistance when disasters strike. Countries have demonstrated
their readiness to assist, as witnessed for example in the aftermath of cyclone
Nargis in Myanmar, the tsunami in South-East Asia, and the earthquakes in
Pakistan, China and, more recently, Haiti” (OHCHR, 2010). 

It means that thank to international solidarity, many persons, families have
new life and home. But as noted, to some extent, the provision of interna-
tional humanitarian and rescue assistance is achieved, although it is still frag-
mented (OHCHR, 2010). Moreover, there are certain rights guaranteed
specifically to migrants in the International Convention on the Protection of
the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, such as
the rights to enjoy treatment that is no less favorable than that which applies
to nationals of their host state in terms of remuneration and other conditions
of work, employment and to social security (OHCHR, 2018a). Nevertheless,
one question remains, to which extend is it applied? 

An important indication of human rights-based international solidarity in
the global migration context is to take in migrant. Today, many countries
around the world have taken in large numbers of migrants, and many have
taken in a disproportionate percentage of that number, relative to the sizes
of their own populations and the availability of resources. (OHCHR, 2018a)
But, this not enough of what can the international society as a whole can pro-
vide to secure and keep safe people in emergency if we consider that there
still countries which refuse to share the burden of migration. The case of
mainly Eastern, Central and Southern Europe countries, which stood out as
resisting pressure to do their fair share is obvious (Baczynska & Ledwith,
2016). More, some leaders of Eastern European countries have even gone as
far as claiming that taking in migrants will detract from the “christianness”
and “cultural purity” of Europe (Walker, 2018). Clearly there is religious and
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culture issues that arise. This kind of discourses is a threat to solidarity and
international community should fight against it. If the European Union make
efforts to encourage its member states to work in solidarity with each other
to tackle the migration crisis, securitization still a challenge to overcome.

Today, there are NGOs which particularly introduce these issues to their
fight. Unfortunately, anti-migrant discourses, populism and xenophobia are
on the rise and have formed a part of customary state practice in too many
countries around the world, increasing anti-immigrant sentiments, policies,
laws and practices. In Europe, securitization process grows after 9/11 and
the Madrid and London bombings of 12 March 2004. Since, Muslim migrants
face integration problems. The example of what happened and perhaps still
current in the North America as well is striking. In fact, senior government
officials have too often used racist and xenophobic language to describe im-
migrants and have also tended to pursue very harsh anti-immigrant policies,
laws and practices, such as separating children from their parents in order
to discourage irregular migration (OHCHR, 2018b).  They are also, banning
Muslims from certain countries from entering their territory whatever with
some exceptions and attempting to punish sanctuary cities (The White
House, 2017). Recently, the report written by the United States Commission
on Civil Rights, raises grave concerns about the Trump administration's asy-
lum policies. Many drastic measures have been taken against migrants since
Trump became president (The United States Commission on Civil Rights
[USCCR], 2019). Another striking example is the case of Kenya which an-
nounced plans to build a wall on its borders with one of its neighbors (So-
malia) and has also directed all urban refugees to refugee camps and ordered
mass arrests of irregular migrants (African Union, 2016). Such measures lead
to serious human rights and international solidarity deficits. We must notice
that these facts alone are evidence of some of the serious human rights-based
international solidarity gaps that exist within many countries in relation to
the management of global migration. This is because such laws, policies and
rhetoric are not predicated on a recognition of our common humanity and
are motivated not by a view of individual migrants as human beings and
rights-holders, but rather as members of amorphous groups that are asserted
as presenting a threat (OHCHR, 2018a). 

Moreover, various economic, environmental, social, political and security is-
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sues need to be involved in order to fulfill the purpose of solidarity. There-
fore, to strengthen international solidarity and burden-sharing, the burden-
bearers must focus on national, regional and international responsibilities,
and promote cooperative partnerships. International solidarity is essential
to responding to current global challenges. However, in which extend mi-
grants should receive social solidarity? The case of Turkey is illustrative. For
several years, Turkey has been hosting the world’s largest refugee popula-
tion. Taking in Middle Eastern refugees is an act of international solidarity.
Turkish officials have long complained about insufficient recognition of the
effort accomplished and the lack of international solidarity to assist Syrians
and Turkey (Batala & Tolay, 2018). As Laura Batala and Juliette Tolay stated
it, Turkey deserves acknowledgment for its resilience in managing the situ-
ation with calmness and openness. Unlike other countries, it has demon-
strated both financial and organizational capacities, as well as political will
(Batala & Tolay, 2018). 

Conclusion and Recommendations

In the face of insecurity, injustice and inequality, international solidarity is a
necessity. States, supra-national organizations as well as NGOs seek through
their various actions to maintain international solidarity. To defend funda-
mental rights, support social alternatives and build bridges between actors
of different origins, the commitment of each one is necessary to build a more
just and sustainable world. Some measures could be used to support the
functioning of solidarity, such as: financial assistance, practical cooperation,
relocation, resettlement, and joint processing. 

Among other modalities of action, international cooperation involves work-
ing in partnership with structures, state or civil society, on various projects
whether in long or short term. The actors of international society must, in
order to better support the well-being of individual in our society as a whole,
consider that international cooperation is at the heart of international soli-
darity, but this solidarity is not limited to international assistance and coop-
eration, help, charity or humanitarian aid. 

International solidarity must be understood in a broader concept that in-
cludes sustainability in international relations, in particular international eco-
nomic relations, peaceful coexistence of all members of the international
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community, equitable partnerships and equitable sharing of benefits and
harms avoiding harm or hindering the greater well-being of others, including
in the international economic system and our common ecological habitat for
which all are responsible (OHCHR, 2018b). 

In order to provide better assistance to person in danger and in need as act
of solidarity, religious and cultural issues have to be discussed, as well secu-
ritization policies must be debated and revised. Migration creates transna-
tional social spaces. Thus, migration have also its perks on the global
economic context. Looking towards the future of human and social, economic
and ecological well-being in a globalizing world with the non-controllable
migration, any action, must be guided by the realization of all universal
human rights and social justice for all people in the universe.
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Jalaluddin Tursani’s Political Theory in Safinatul Hukkam

Muhammad Akbar Angkasa

Abstract: This article aims to describe the social and political understanding from an Acehnese
scholar Jalaluddin Tursani through his book named Safinatul Hukkam. The scholar who lived
in the 18th century wrote his book as Islamic law book/fikih. Like many other Islamic jurispru-
dence books, it contains provisions for every single case, nevertheless safinatul hukkam more
focuses on the criminal law. This paper particularly attempts to describe a topic from the book
that related to the politic. In this regard, Tursani explains the importance of sultan and norms
in the state, the terms for getting those position in the state, their tasks and responsibility and
lastly about the classification of society.

Keywords: Jalaluddin Tursani, Safinatul Hukkam, Political Theory, Fiqih, Aceh

Jalaluddin Tarusani: An Acehnesee Scholar in 18th Century

The Context of Aceh Sultanates Scholarship 

The emergence of highly educated scholars in Aceh Sultanate not merely in-
crease the speed of Islamization in the region but also lead to social and po-
litical change. Even though ulama considered as an elite group, nevertheless,
it doesn’t mean that they don’t have strong relation with the society, despite,
they have close interaction. The close interaction between ulama and society
could be seen through the preaching activities, the education in dayah or me-
unasah, and their role in motivating people to attend the jihad (holy war).
Also, from political aspect, we see that the position of ulama is very signifi-
cant due to their contribution in terms of ideas and practice. Meanwhile, they
have a certain position in the state structure.(Saby, 2001, pp. 1–2) 

The significance of ulama in the state started from the beginning of Islamic
Sultanate embodied as Samudera Pasai which established in 1270.(Amirud-
din, 2005, p. 9) Hence, the role of ulama in the social life is structured from
the beginning of Islamic sultanate in those regions. In the following era, the
continuity of Islamic sultanates in  the region which is encapsulated as Aceh
sultanate, legalize the position of ulama as the second important person after
the sultan. That position named as Qadhi Malikul Adil, or in the context of
Ottoman empire called as Shaikhul Islam.
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When we see the timeline of Aceh Sultanate Darussalam which established
in 1511, it has it peak in the 17th century, as the reflection of its developed
civilization, this golden age succeed to produce wonderful ulama whose
ideas triggered to open a discussion among them. Those ulama are Hamza
Fansuri, Shamsuddin Sumatrani (d.1630), Nuruddin Raniri (d.1658), and Ab-
durrauf Singkili (d.1693).(At-Tarusani, 2015, p. i) Afterwards, the gap of in-
tellectual debate happened in the last 17th century, but it started again in the
late 18th the scholar from the Minangkabau territory came up, viz Jalaluddin
Tursani or Tarusani. These ulama, wrote their book both in Malay language
and Arabic.(Reid, 1993, p. 157) The most important book had been written
in the tradition is Islamic jurisprudence/fikih compilations book, because it
is the most applied knowledge in the territories. Those fikih books are writ-
ten in the Shafii school due to the Royal ruling class which had been accepted
it as state mazhab. As a tradition in the sultanates, those fikih books distrib-
uted all around the regions in order to execute the law. 

In Malay archipelago, the Malay language is the commonly used in the local
administrative area, also it used as the lingua franca in the regions since the
era of Samudera Pasai Sultanate. Meanwhile, in every region, people speak
their own language, for instance, the Aceh folks used their Acehnesse lan-
guage in their daily life. On the other hand, in the context of  Islamic territo-
ries, Malay sultanates used Arabic as their international language, and
interestingly this language is well-spoken by the statesmen as well. There-
fore, Arabic was used in the political issues and intellectual domain in Islamic
world encompassing North Africa, Arab peninsula, the Balkans, Anatolia
and Central Asia. The book written in Malay territories both in Malay and
Arabic. The Malay written books frequently titled in Arabic. For instance,
the fikih books like Raniri’s siratul mustakim, Singkili’s mir’atu tullab  and
Tursani safinatul hukkam were titled in Arabic and the content is Malay lan-
guage. 

The Biography of Tursani

It’s need to say that we don’t have strong evidence that tell about the biog-
raphy of Jalaluddin Tursani. Most of author confess that they just know a lit-
tle information about Tursani’s life. That information is valid thanks to  book
that he compile and the position which he gained in the history of Aceh Sul-
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tanate make him prominent as the other ulama. And that is the existence of
intellectual tradition’s continuity. Nevertheless, Ali Hasjmy argues that Tur-
sani is the son of Shaikh Kamaluddin bin Shaikh Khatib, and he was the Ju-
rist/Qadhi of Tarusan, the region in West Sumatra. His title Tarusani in fact
referred to his hometown’s name. Hasjmy continued that, prior to his schol-
arly journey, initially he studied in his hometown with his father Shaikh Ka-
maludin, and then he started the journey by travelling to Mecca and India.
In his study, Tursani achieved to master himself especially in Islamic ju-
risprudence/fikih which include the criminal, family and civil law  (fikih ji-
nayat, munakahat and mu’amalat). But in the same time, interestingly he
also became an expert in political law that related to internal and interna-
tional relation affairs (fikih siyasi and duwali). His political expertise which
embedded some of them in his Safinatul Hukkam will be the concentrated
topic of this article. Furthermore, Hasjmy alleges that he or his son wrote an-
other book regarding theology and mysticism teachings titled as Mudharul
Ajla Ila Rutbatil A’la. Therefore, Teuku Iskandar remark that Tarusani was
the most prolific scholar in Aceh in 18th century due to his intellectual con-
tribution.(Chambert-Loir, 2017, p. 60)  The statement of Iskandar seemed ac-
ceptable due to minimum of the writing production in that century. 

When we see at the Tursani’s biggest achievement, he succeeded to become
a Qadhi Malikul Adil between the reign of Sultan Alaiddin Ahmad Shah
(1727-1735) and Sultan Alaiddin Johan Shah (1735-1760). The position of
Qadhi Malikul Adil is very crucial in the state, as stated in the Constitution
of the Sultanate, Qanun Meukuta Alam, the Qadhi is the second man who
has the authority after the Sultan in the state. His position as the Qadhi gives
him a chance to apply his theoretical knowledge in the society. It was a cus-
tom of some sultans to request some books from the scholar at that moment.
Likewise, Safiatuddin requested from her shaikhul Islam  Singkili.

The Magnum Opus of Tursani: Safinatul Hukkam

The Manuscript of Safinatul Hukkam 

Tursani’s book Safinatul Hukkam fi Takhlisil Khassam or called as Safinatul
Hukkam is the magnum opus of the Shaikhul Islam of the 18th century of
Aceh Sultanate, particularly in the reign of ‘Alauddin Johan Shah which is
between 1735-1760. The sultan demanded from Tursani to write the book, re-
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sponding to that Tursani started to write the book which took many years.
In fact, there were many books that had been written in the area of Islamic
jurisprudence but the written book didn’t include all the fikih topics. The pe-
culiarity of Safinatul Hukkam is in its comprehensiveness of the topic of
criminal law.(At-Tarusani, 2015, p. v) 

In fact, Safinatul Hukkam is not among well-known book written in Aceh
Sultanate such as Siratul Mustaqim. Hence, the copy of the manuscript was
not many. Therefore, it has been a great issue when the manuscript was
found in 20th century. Here, I will explain the three manuscripts which found
from the different people.

The first manuscript was found by Ali Hasjmy in 1974 from the collection
of Yunus Jamil. The manuscript is titled in Arabic but written in Malay
language. According to Hasjmy and Jamil, the book was never printed
before. The ink of the manuscript merely black. The total of the manu-
script is 502 pages. The large of manuscript is 16x22,5 cm. Every page
normally filled by 21 lines. And lastly, this manuscript is written in
1540.(At-Tarusani, 2015, p. iii)

The second Safinatul Hukkam manuscript found by Zainal Abidin from Aceh
Besar. This manuscript was written by naskhi kaligraphy style with black
and red ink. The quality of the paper shows that it was manufactured in Eu-
rope. And the large of the paper is 21x16 cm, and the text within it is in
14x12,5 cm. Differently to the first manuscript it contains page is 652
pages.(Ar, 2018, p. 173)

The third manuscript found from the collection of Sayyid b. Ahmad, known
as Teungku Dimeulek in Banda Aceh. This manuscript also has the European
fabricated papers. The large of the paper is 16x21 cm. The text also has red
and black ink. This manuscript whose total page is 651, has written in
1848.(At-Tarusani, 2015, p. iii)

The book that I will take as the reference is the one published by Lembaga
Naskah Aceh (NASA) in 2015. The book is edited by Muliadi Kurdi and
Jamaluddin Thaib and they transformed the script from Arabic alphabet
into Latin.

Generally, the book is divided into two muqaddimah. The first muqaddimah



is about the terminology of wajib, sunnat, shahih, batil, sharat, mashrut
lazim, ma’lum, hukum, adat, qanun, and resam. The second muqaddimah
is related to the tasks, the wajibat, the sharat to become a sultan, wazir, qadhi,
hulubalang etc. And the second muqaddimah contains three bab (chapter),
the first chapter includes the rules of trade, some principles about the max-
ims and the instructions for qadhi and hakim (jurist). The second bab in-
cludes the rules about marriage, and some rules related to family life. The
third bab is regarding the criminal law and also related to instructions for
jurist how to apply them.  

Safinatul Hukkam is fikih book which dominantly refered to Shafii school.
The reason is firstly because of the state and secondly is the used sources
which is grand books of shafii like al-Mahalli, Fathul Wahhab, Ashbah wa
Nazair, Fathurrahman, Tanqih al’Lubab, Anwar, Tuhfah, Nihayah, Sharah
Rawudh, Iqna’, Bikri and Mizan. Altough in the topic of Mu’amalah/trade,
contrast from Mir’atu Tullab which totally refer to shafii mazhab, Safinatul
Hukkam prefer fatwa from Hanafi Mazhab.(At-Tarusani, 2015, p. vi)

The Political Theory in Safinatul Hukkam

As the purpose of this article which is to describe the explanation of the book
regarding the ethics and rules for sultan in ruling, therefore, I will focus on
the second muqaddimah. Generally, when the advice is both for jurist and
the ruling class which includes the sultans, wazier, hulubalang and so forth.
In the beginning of the article, Tursani starts with verses and hadis related
to the topic. Those verses emphasize the importance of shariah/Islamic law
(5:44,5:45,5:47,59:7), and the crucial position of being a jurist.(At-Tarusani,
2015, pp. 16–18) 

The jurist and the sultan is accounted as the law maker in the state which
known in the terminology of fikih as ta’zir for sultan’s decision and fatwa
which is originated from the jurist. They have the authority to execute the
rules after making a decision. Therefore, the power that they have similarly
to the three elements of the modern state which are executive, legislative and
Judicative. Meanwhile, the jurist position more to be in Judicative and the
Sultan is in executive. Thus, the sultan and the jurist who actually have big
impact on forming the skeleton of the state.
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In the second matlab/problem of the second muqaddimah, Tursani men-
tions about the ethics for a ruling class. He asserts that there are two prin-
ciples for sultan/raja need to acquire, the first one is to know the religion
and the Islamic law. Because, if the sultan is not equipped with this charac-
teristic, the regulation that he would apply includes many mistakes. Con-
sequently, wrong decision leads him to act more arbitrary which is not
legalized by Islamic perspective and it might originated from the desire.(At-
Tarusani, 2015, p. 22)

The second principle is to control the desire (hawa nafsu). Tursani claims that
the source of the wise while speaking is the ability to control the desire.
Therefore, there is an interconnection between the desire and intellect. He
argues that people who able to control the desire is who can think more ra-
tionally (fakih). Furthermore, the mechanism of controlling desire is con-
nected with nurturing the five senses. So, people whose five senses trained
and educated are who can control the desire, and this people who able to
think rationally.(At-Tarusani, 2015, p. 22)

Tursani makes a beautiful analogy between the reason and desire. He argues
that if the body is a house, then the reason is a husband and the desire is a
wife. To make a harmony relationship between two elements, the reason
must be predominant than the desire, if the opposite happens, the family will
be collapsed. The other analogy that represent the sultan, the wazir, the jurist,
the folks, and the devils are the heart, the reason, the knowledge, the desire,
and the enemy. These first four elements are different classes in one society
which have their own tasks, and the last one which is enemy is the thread
on the existence of the state. These elements are interconnected each other,
and the devil is always in the endeavor of collapsing the state. So, the devil
starts to attack the folks firstly, and then it goes to wazir, and then jurist, and
lastly the sultan. In consequence, the state will be extinct by the disappearing
of sultan.(At-Tarusani, 2015, p. 23) Here, we see that, Tursani attempts to
make the abstract attributes be in the level of seen elements by making an
analogy. Meanwhile, he also try to explain the problem by transforming the
micro level of human conditions into macro level which is encapsulated in
state formation. And as the methodology of explanation he constantly used
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the analogy. 

In the third topic of second muqaddimah, Tursani describes the elements of
the state and the attributes that they have to acquire. Also, he makes the dif-
ferentiation of the group within the sultanate related to their job, and he also
articulates the normative way how a ruler should be. Initially Tursani de-
scribes the five principles of the sultan, those are: the first is having ability
to govern the folk and the sultanate. The second, having a good moral. The
third, equipped with strong mind. The fourth, to be just. And the fifth is
braveness.(At-Tarusani, 2015, p. 24) Here, Tursani puts some ideal character-
istic that the sultan must be equipped. In these principles, he doesn’t signify
a hierarchical importance between the attributes. To emphasize every prin-
ciple, he resemble every of them as the pillar of the house, if any of them is
missing then the houses cannot be constructed. On the other hand, regarding
the women sultana, he accepts the legality of them merely during the emer-
gency period,(At-Tarusani, 2015, p. 28) and this hint his position regarding
the debate that emerge in the 17th century. 

Tursani beside the five principles of sultan he also remarks the five pillars of
the sultanate, those are: the first is every wazir. The second is every subject.
The third, is to be strong and valorous. (kuat lagi haybah). The fourth is
wealth. And the last is to be firm (teguh kuat).(At-Tarusani, 2015, p. 24) Here,
Tursani signifies that there are two main classes in the sultanate, the first one
is ruling class which is wazir, and the ruled class is subject. And the remains
he mention three important elements, which is wealth and to be strong.
Wealth also means the economy of the state which gained from the tax and
the bounty from the war. The two attributes are seem similar, but in the first
term which is haybah connotate the strong looking from the outside. On the
other hand, the second is teguh connotate more inner strength. Hence the
word “strong” here has two dimensions, the first one is looked strong and
the second one is to be literally strong.  Also, the terminology of haybah is
different from khauf in Arabic, the haybah means that the feeling of fear from
the outsider doesn’t come from the thread or coercive domination, but it
more to be from the feeling of respect. 

The wazirs, a group of ruling class, divided into two different types. The first
one whose task is to do the sultan’s job, and the second type is to speak behalf
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on the sultan regarding all the sultan’s job. Tursani states that the wazir must
require ten attributes: the first is to have knowledge. The second is must to
be old. The third is to be trustworthy. The fourth is to be loyal. The fifth is
not to being greedy. The sixth is not being malicious and having much dis-
putation. The seventh is to have strong memory. The eighth is to be kind with
the official things. The ninth is not obeying his desire. The tenth is having
enough wealth and know how to use them.(At-Tarusani, 2015, p. 24) 

The rakyat/folks, a group of ruled class also divided into two groups, the
first one called khass/elite, and the second is ‘amm/the majority. The khass
group according to their occupation again differentiated into two fractions.
The first fraction is whose job to manufacture the sultan/raja’s clothes. And
the second is the group that have strong loyality and affection toward the
raja. The ‘amm group is again divided into three classes. The first is the cho-
sen class. The second class is the moderate one. And the third class is the less
of chooseness. And the instruction that come from ruling class is according
to their certain classes. (At-Tarusani, 2015, pp. 24–25)

The justice circle is the most famous known political theory in Islamic tradi-
tion. Tursani seems doesn’t adopt the same way as another scholars (like
Mawardi and Ibn Khaldun) because he doesn’t emphasize that theory. Nev-
ertheless, he quotes a similar sentence which he says that it is originated from
Persian tradition. The sentence is “no kingdom without the men, and there
is no men without the wealth,  and no wealth without the people, and lastly
there is no people without the justice”. Therefore, although he doesn’t show
this theory as the main frame of his work, we can still recognize the popu-
larity of the idea through Tursani’s quoting. 

In the fourth bab of the second muqaddimah Tursani again emphasize about
the attributes of the raja. He accounts fifteen attributes: ‘adil/just, ‘aqil/ra-
tional, being brave, being generous, being carefully/slowly in doing job,
being trustworthy (tepat janji), being honest, showing affection, being pa-
tient, able to hold the evil’s desire, being consistent and great.(At-Tarusani,
2015, p. 25) 

The justice is the most crucial attribute that a raja must be equipped. Tursani
argues that to achieve justice he ought to do ten terms. The first one is to in-
crease the dignity of religion and must to practice the religion’s instructions.
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The second is the raja has to do the beneficial things for the folks and avoid
the danger which can be emerge in within the society. The third is to civilize
(meramaikan) every province (negeri) and the capital/ports (bandar). The
fourth is to avoid the lack (taqshir) facilitation which done upon the people.
The fifth is to control the trade process in the ports, especially on the officer
including the amil (the officer), nazhir (the controller), and the shahbandar
(the tax collector). The sixth is to avoid the violence happen in the crowded
place, and if there is any disputation he has to reconcile. The seventh is to
stake out the money that taken from baitul mal (treasury). The eighth is to
execute the hadd (the punishment) on guilty people according to their mis-
take. The ninth is to choose the religious representative of the state, from the
qadhi/jurist, the faqih, the big and small hulubalang/the chief of every
province. They ought to start the work with trusteeship and diligently. The
tenth is to finish the job of the every khalifah/the officer, if it is not finished
(At-Tarusani, 2015, p. 26).

All the terms that Tursani mentions are strongly related to morality and
economy. The emphasis on the trade is due to the state whose income
mostly gained from the ports area. Therefore, the understanding of justice
here more about how to control the economy and the stability of the state.
In this circumstance we can conclude that the terms and rules that Tursani
proposes is shaped by the context that he live which is the Aceh Sultanate
in 18th century. 

In the regard Islamic leader types, Tursani from the Koranic verses (3:26) ar-
gues that there are three types of ruler. The first one is malik and zhill, they
are whose seven iklims of the world, for instance Zulkarnain and Namrud.
The second type of ruler is Sultanullah whose one or two iklims in the world.
And the last one is Amirullah whose ½ iklim of region in the world. And he
argues that malik and zhill is required to be from quraish clan, and this term
is not for sultanullah and amirullah (At-Tarusani, 2015, p. 27).

In the context of abdication of the throne, Tursani inducted four legal types
through Islamic tradition. The first one is by giving bai’at to the sultan, and
this is what practiced by Prophet Muhammad (PBUH) in hudaybiyah. And
the second is by the model of maintaining the successor/khalifa, and this is
happened in the period of Abu Bakar and Umar as the successors of Prophet
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(PBUH). The third model is by muwafakah/confabulation which applied by
Umar. He gave six names, and them the companions conducted a confabu-
lation to determine the successor. And the last model is by shawkah/coup
d’etat way which had been applied by Abbasids against the Umayyads.(At-
Tarusani, 2015, p. 28) 

Conclusion

Tursani as the Acehnesee scholar who lived in 18th century continued the
scholarship of Aceh intellectuality by writing his book of Safinatul Hukkam.
The book is regarded as a comprehensive, especially in the criminal law
topic. Nevertheless, one of the peculiarities of the book also about its expla-
nation regarding the rules and ethic for rulers/raja. The second muqaddimah
of the book, articulates the meaning of Raja position, the terms that they
ought to equipped with, and the classification of the groups whether in the
royal family or in society. In this regard, Tursani had being idealist while ex-
pressing the norms of rulers, and in the same time he had being realist while
making the classification of the society. On the other hand, Safinatul Hukkam
signifies the paradigm of the social thinking which is more to use the fikih
approach. As an example, is in his conceptualization of the ‘amm and khass
which is used in the usul fikh literature. 

The methodology that constantly used by Tursani is induction and analogy.
Meanwhile, as an Islamic scholar, he also used the main reference of Islam,
the Quran and hadith in order to prompt his arguments. As an example of
induction, he shows the four way how the abdication of the throne in Is-
lamic history and proposing as such. The analogy that he used normally
aimed to explain some abstract concept by concrete things in order to make
it more understandable. As for Qur’an and hadith he constantly cited the
related verses with the topic, for instance the importance of applying the
sharia as a state law. 

At last, I think Tursani had proposed very good politic view according to his
context of life which was the Aceh sultanate. His way to look at the social
problem with the Islamic approach could shed light on whom study the tra-
dition of Islam from the Islamic perspective. Also, the fikih identity of Tursani
also shows us the how fikih and social science especially politic strongly re-
lated each other. 
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The Future of Political Relations Between Bosnia and 
Herzegovina and Turkey

Nikolina Kunic

Abstract: Bosnia and Herzegovina has a tradition of political relations with the Republic of
Turkey, since the very beginning of Bosnia and Herzegovina as an independent state.  Relations
between these two states are based on several aspects, which are political, educational, military,
cultural and economical. The examples of relations which are significant and impact upon further
development of Bosnia and Herzegovina are relations which are focused on political, educational
and economic strengthening. Due to deep historical, cultural and social bonds, Bosnia and Herze-
govina has always been one of those countries which have a privileged place on the Turkish
foreign policy agenda. The main focus of this research is to closely examine and analyze the
extent of bilateral political relations between Republic of Turkey and Bosnia and Herzegovina.
The methodology is based on analyzing the general definition of international relations as an
introduction, followed by a synopsis of bilateral relations between these two countries, while
the main focus will be placed on the current state of political and economic cooperation.

Keywords: Bosnia And Herzegovina, Turkey, Politics, Relations, Economy, Future Perspective

Introduction

Bosnia and Herzegovina (B&H) and Turkey have maintained their specific
political relationships rooted in deep historical, cultural and religious ties
and economic trends since old times. The relationship between the Republic
of Turkey and Bosnia and Herzegovina dates back to 15th century – long be-
fore these two current entities existed. Since the 1990s, Turkey has been in-
creasingly present in the Balkans, especially in B&H. Following the
dissolution of former Yugoslavia and Turkey’s recognition of B&H as an in-
dependent state in the 1990s, however, relations began developing intensely.
Gradually, first through the provision of humanitarian aid to war-ravaged
B&H and later, through extensive investments in the restoration of Ottoman
cultural heritage and education, Turkey succeeded to become one of the most
influential international actors in B&H. B&H is a country with three con-
stituent peoples and these three peoples also share political complexity. As a
result, Turkey and its political presence in B&H are understood and accepted
accordingly. The insurmountable difference in visibility and perception of
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Turkish influence in B&H is very evident among its three constituent peoples.
Turkey’s possessive attitude towards the issue shows us that the society
which shares the similar socio-cultural conditions presents a similar perspec-
tive and interest against the political issues. So far, Bosnia and Herzegovina’s
attempt to rely on friendly relations with Turkey to prosper economically is
clearly not working. Given the context in which the B&H and Turkey coun-
tries currently are building on their ties, there is much space for improve-
ment. This paper seeks to analyze the depth and the extent of the relationship
between Bosnia and Turkey by focusing on political, cultural, and economic
activities shared between the two countries in the future perspective.

Historical Relations Between Bosnia and Herzegovina and Turkey

Turkey views the Balkans as a neighboring region. Turkey's foreign ministry
itself says in its official document on its accession to the Balkans that
Turkey: "Develops relations to the highest possible level with the Balkan
countries with which Turkey has historical, cultural and humanitarian ties;
enhancing the existing atmosphere of regional peace and stability; keeping
Turkey's transport links with Western and Central Europe open”. (Repub-
lika Turska, Ministarstvo Spoljnih Poslova). Turkey, therefore, views the
Balkans as a single region, whether EU member states or not, and individ-
ual countries in the Balkans in the bilateral relations complex - not as a pri-
ority European integration of the region, which gives a rather geopolitical
tone to Turkey's foreign policy.

Accordingly, as a significant factor in international relations, Turkey is pur-
suing a policy in the Western Balkans that is in line with NATO's stability
priorities in the Western Balkans. However, Turkey is trying to build new re-
lationships on both the political and economic support. Mediation in regional
problems, international initiatives, strategic investments are just some of
them. Many countries in the region continue to embrace Turkey's stand-alone
initiatives, which is an opportunity for Turkey to put its influence in the re-
gion on a hundred negotiations with the EU.

According to that, historical relations between Turkey and Bosnia and Herze-
govina ongoing and the two countries are strengthening day by day to ensure
that relations. Centuries of Ottoman administration had a serious impact on
Bosnia and Herzegovina's society. Turkey, as a member of the staff of the
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Peace Implementation Council Steering and Board for the protection of civil
society in the ongoing peace continues to support life in Bosnia and Herze-
govina according to Dayton Peace Agreement (Mirovni Sporazum Rajt Pe-
terson, 1995). Turkey's cultural diplomacy in Bosnia-Herzegovina, has the
most traditional formal and top-level diplomatic activity.  It is quite different
from the forms known to society. Focusing on culture and soft power tools
Turkey, has increased its strength by selecting a positive image and visibility
of development in Bosnia and Herzegovina. Bosnia and Herzegovina has
special place because it is located on a vital border; Davutoglu give the name
and draw the boundaries as follows: "Bihac - Central Bosnia - Eastern Bosnia
- Sandzak - Kosovo - Albania - Macedonia - Kardzhali - Western Thrace -
Eastern Thrace, like a life limit for Turkey in the Balkan geopolitical and geo-
culture sense.(Davutoğlu, 2001:134).

Historically and also in the present, Turkey sees Bosnia and Herzegovina as
the second largest ally in the world. According to a recent survey conducted
by the think tank for international strategic research by USAK from Ankara,
Turkish citizens identify Azerbaijan as their country's greatest friend and ally,
with Bosnia and Herzegovina immediately behind. (Dnevnik.ba, 2010). How-
ever, although the civil war ended almost twenty years ago, it is difficult to
define Bosnia and Herzegovina as a stable state today; even more difficult is
to define this country as a self-sustaining country. To be exact, B&H main-
tains a committed, determined, complex and cumber some way of life, pro-
tecting the idea of protecting "multicultural" societies at all costs. The main
problem in Bosnia and Herzegovina is the fact that neither the political party
nor the largest national groups in the status of the constituent people share
a common vision of the future of the state. There is no consensus on key state
and political issues in Bosnia and Herzegovina, and even if the three con-
stituent peoples agree, there is a desire for independence and, most impor-
tantly, on other important national issues. Therefore, the country's political
integration is very uncertain, and B&H is still fully dependent on a strong
international presence. Nevertheless, it is of great importance for Europe
throughout Bosnia and Herzegovina and the South East region, but this in-
ternational community has undergone major changes throughout the period.
Compared to the war-time rulers in B&H and the signing of the Dayton Peace
Agreement, it is possible to see that these relations are quite different. The
dynamic and turbulent movements on the political scene at the international

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

311



level have led to significant changes over the last two decades in political
and economic relations between major and regional powers, or until a new
balance of power is established. Turkish politics was constantly working in
the Balkans to unite, strengthen and increase the political power of the Mus-
lim peoples in this part of Europe. Since the breakup of the former Socialist
Federal Republic of Yugoslavia, Turkey, clearly supported the Bosniak na-
tional community and advocated the centralization of a country that will sig-
nificantly reduce the political influence of Serbs and Croats.

Furthermore, in the future, the complex system of government in Bosnia and
Herzegovina it will be a problem because it cannot position itself clearly in
international relations. Today, Bosnia and Herzegovina, together with the
four main actors (USA, EU, Russia and Turkey) is located between the tri-
partite activities. These actors should help Bosnia to ensure security and sta-
bility in the region. The balance of power and influence in Bosnia will
represent the geopolitical effect of world power on the entire region. Because
of its intercultural and political conditions, B&H is important in terms of
geopolitics today. Thus, Turkey's strategic help and support in this process
will be necessary.

Perception of Turkey in Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina is a southeast European country, while Turkey is a
transcontinental country with a small European part on the Balkan peninsula
around Istanbul. After the Dayton Peace Agreement, Bosnia and Herzegov-
ina was assigned to two entities: the Republika of Srpska and the Federation
of Bosnia and Herzegovina. The two entities coexist but do not share the
same view on Turkish politics. It is clear that Turkey respects a high position
in the Federation of Bosnia and Herzegovina if we consider the close rela-
tionship between Turks and Bosniaks (Dejtonski Sporazum, 1995). In the
Bosniak-dominated part of B&H, Turkey is often considered and called its
mother. Former reis of the Islamic Community in B&H, Mustafa Ceric, has
often used this phrase about Turkey as a mother, though largely without any
clear argument. (Peščanik, 2016). The thesis about Turkey as a mother is
therefore largely emotionally inspired, perhaps most notably by Turkey's at-
titude towards Bosniaks during and after the last war.

Former member of B&H Presidency, Bakir Izetbegovic, said that Bosnia and
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Herzegovina has as never before good relations with Turkey. Turkey as a
member of NATO helped to B&H in infrastructure construction recovery, in
the economy, towards better relations. Bakir Izetbegovic pointed this in the
program commemorating the 14th anniversary of the death of Alija Izetbe-
govic, which was realized at the Ankara Beştepe Congress Center, where the
series "Aliya" was shown (Blic.rs, 2017). In the same place, Bakir Izetbegovic
thanked the Turkish President and his wife for remembering Alija Izetbe-
govic and expressed his gratitude to all the people who stood by his struggle.
Relations between B&H and Turkey by his words, were always friendly.
Bakir İzetbegovic in all these descriptions, in the eyes of Bosnia-Herzegovina,
Turkey is the greatest friend and supporter of B&H. However, when we talk
about Bosnia and Herzegovina, we should not forget the entity Republika of
Srpska, which is also part of B&H. Attitudes and postures from this entity
are not as friendly as the Federation of Bosnia and Herzegovina. 

However, everything in Bosnia and Herzegovina is often politicized to a de-
gree that disrupts business. The country is torn apart by ethnic and religious
lines and tensions; Anything seen as blessing by one group is seen as a threat
by the other group. Many Bosnian Serbs and Croats thinks for Turkey that is
closely associated with Muslims in the country. Moreover, when the country
was separated as a Republika Srpska and a Muslim-Croatian Federation, it
became impossible to reach consensus. Especially Bosnian Serbs, abstained
from acting against Turkey because of domination by the Ottoman Empire
lasted for centuries. From the perception of Bosnia and Herzegovina, Turkey
is very valuable because is one of the countries that supports B&H path to
euro-atlantic integrations. Relations with Turkey, towards the Bosnian side
strongly affected by the Bosniak politicians. In B&H three constituent peoples
communicate with Turkey through diplomatic channels and this should re-
duce the risk of any negative images and separation. The biggest tasks for
B&H is to start a plan that combines the priority to provide every assistance
to Turkey and also a clear list of priorities. Neither the one of the political
leaders in the region today, will not call Turkey as an enemy country (and
realistically, why should it), but local action will be largely aligned with "pop-
ular" opinion. In this case in B&H, this is further complicated, because each
nation has its own opinion, mostly formed on “centuries-old experiences”,
which is really just a mask for mere ignorance.
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Perception of Bosnia and Herzegovina in Turkey

Active Turkish foreign policy toward Balkans is not a recent issue but it
rather is a long process with strong ties and attractions. During the Bosnian
war Turkey showed its interest toward the region and tried to follow an ac-
tive foreign policy toward international community in order to provide hu-
manitarian assistance as well as peace back in the region. It had been
following strong diplomacy in order to lift the arms embargo, which was
leading to unfair treatment of Muslim Bosnians, and preventing their pri-
mary right for self-protection. Also, we should have in mind that all actions
of Turkey were in correspondence with the Western powers and America.
Bosniaks consider Turkey as the real trustworthy friend that will not wait
until things become tragic to lend its hand. (Vracic, 2014).

Although Turkey’s agenda has been occupied by the political relations with
Russia, Europe, and the USA for the last couple of years, Bosnia and Herze-
govina has always held a particular place for Turkey, due to Erdogan’s
pledge to the founder of the current Bosnian state, Alija Izetbegovic, regard-
ing the assistance to the country. On October 18, 2003, Erdogan visited Izetbe-
govic in his home, a day before his death. In 2010, during the Srebrenica
Memorial, Erdogan told a reporter that Izetbegovic said to look after Bosnia
and I told him that “We will never leave Bosnia alone.” (Akparti Avrupa,
2010) Turkey and Erdogan were regularly given space in the mainstream
Bosnian media, as well as the social media. Analyzing Turkey’s history and
activities in the country, this is not very surprising. 

Thanks to the merits of Alija Izetbegovic, Turkey has been a big supporter of
the Federation of Bosnia and Herzegovina since its inception. The Turkish
government recognized Bosnia and Herzegovina on February 6, 1992 as an
independent state even before Bosnia held its independence referendum on
February 29, 1992. Accordingly, as in the past, so today Turkey is the
strongest supporter of Bosnia’s membership to NATO and European Union.
Somehow, Turkey was always playing mediator role in Bosnia and Herze-
govina. There is a lot of examples to prove that but one of the most important
is Balkan Summit of 2010 which is “historical” example of mediation. (Turbe-
dar, 2011: 193-158). These meetings resulted in Bosnia opening an embassy
in Belgrade, and Serbia condemning the Srebrenica massacre. Bosnia and

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

314



Herzegovina is governed by the Western powers whose decisions cannot be
directly influenced by Turkey. 

In order to maintain influence, Turkey has to be active in Bosnia through soft
power tools. For Turkey this is simply an effort to obtain power in Bosnia
and Herzegovina. With that perform activities in the cultural field, especially
Turkey wants to keep strong relations with Bosnia and Herzegovina. For ex-
ample, Turkey together with Turkey Scholarship program in higher educa-
tion is taking many young people from Bosnia and Herzegovina. These
young people have the potential to come to important positions in Bosnia.
Thus, Turkey can benefit in Bosnia, it has raised the soft power elements that
could affect the future of Bosnia. Secondly, Yunus Emre Institute, the Presi-
dency of Religious Affairs carries out activities in the region based on the
emphasis on the Islamic brotherhood. In the future the cultural relationship
within two countries have a good base and if it will continue in this direction
that will provide positive image for the all the region. 

New Ottoman Perception in the Bosnia and Herzegovina

Balkans in terms of relations with Turkey, in common with the other two re-
gions features, but there are also significant differences. First, for centuries
the Balkan region was an important and stable area of the Ottoman Empire
until the last century of the Ottoman period. Many Grand Viziers came from
the Balkans and became one of the official languages in Bosnian courts. On
the contrary, despite sharing the same Turkish roots and culture, the
Eurasians were never part of the Empire. As the central determinant of Turk-
ish foreign policy (especially in Bosnia and Herzegovina), the phenomenon
of Neo-Ottomanism, increasingly cited, can be analyzed from every aspect
of geopolitics. According to the definitions of Bulla (Bulla, 2002) and Brljavac
(Brljavac, 2011), the characteristics of the great powers are economic, military,
diplomatic and cultural forces. Turkey cannot say that it has a global impact
so far, but modern Turkey today has more influence in southeastern Europe.
This impact is particularly noticeable at different levels in Bosnia and Herze-
govina, politically, economically and culturally. Given the geopolitical aspect
of the connection between these two countries deeply embedded in history
and geopolitical culture, the impact of geopolitical relations and geopolitical
imagery can be extremely interesting for research.
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Multilateral foreign policy, Turkey has made an effective global player. Such
a kind of foreign policy towards the Balkans has inspired writers to talk
about the phenomenon of Neo-Ottomanism. Ježová sees Neo-Ottomanism
as a matter of identity that wants to change the failed identity ideology
(Ježová, 2011; 19-37). Disintegration of Yugoslavia and above all, the war in
B&H has given impetus to the new Ottoman ideologues. The war in the for-
mer Yugoslavia in the 1990s and the complex political situation in Turkey in
solving the political issues has become one of the most important actors.
(Güzelipek, 2013; 133-142). The doctrine of Neo-Ottomanism refers to the
Balkan Peninsula. Given the political instability in B&H, we can see foreign
policy towards Turkey's Neo-Ottomanism with three important aspects of
political, economic and cultural influence. The phenomenon of Neo-Ot-
tomanism can be seen with the prism of Turkish foreign policy towards
Bosnia and Herzegovina in three chapters and in two periods: First, from
1990 to 2002; a period involving armed conflicts and post-war consolidation
in the former Yugoslavia; the second from 2002 to 2014; Erdogan and the AKP
(Party of Justice and Development) coming to power in Turkey, the rapid
modernization of Turkey. These segments can be divided into political, eco-
nomic and cultural dimensions. The economic and cultural sector can be
monitored and analyzed in the second defined period, which has important
reasons. The strong acceleration of foreign policy towards Bosnia and Herze-
govina in the second period, exceptional financial investments as well as cul-
tural creativity strengthened effects in the field.

When it comes to Neo Ottomanism in Bosnia and Herzegovina, it is indis-
pensable to mention former B&H Ambassador to Turkey, Hajrudin Somun.
Former Ambassador of Bosnia and Herzegovina Hajrudin Somun, has dif-
ferent opinion about Turkey’s interest in B&H. He thinks that when it comes
to relations in B&H, Turkey is busier with the problems in the Middle East.
Turkey is occulated with the Syrian crisis and other problems in the Middle
East so there is not enough time to be active present in Bosnia and Herze-
govina since is busy with the other regions. (Deutsche Welle, 2017). Naturally,
there are several counter arguments against the practicability and the success
of the idea of Neo-Ottomanism which anticipates a new expansion through-
out the former Ottoman Empire territory. One of the most common argument
is that Neo-Ottomanism is a nostalgic passion in the age of nation states.
(Güzelipek, 2013:141). However, Neo-Ottomanism does not provide any
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practical benefits for interests of Turkey and at the same time for the solution
of the current problems. 

The high level of cultural co-operation is in line with the Neo-Ottoman policy
that seeks to influence politically, economically and culturally in the coun-
tries of the former Ottoman Empire, and the AKP supports such projects in
order to gain a stronger ally for B&H as a close ally in the Balkans and in Eu-
rope. The Turkish public, on the other hand, supports this policy. It is also
possible to point out that the future direction of Bosnia and Herzegovina's
policy will largely depend on the countries in the region, two-way. These
countries' policies towards B&H, their discursive affiliation, and on the other
hand, the receptivity of such policies in Bosnia and Herzegovina.

Conclusion

Turkish foreign policy toward Bosnia and Herzegovina was socially con-
structed with history and culture playing important roles for the interest to-
ward the issue. Supporting the Bosnia before and during the Yugoslav war,
following the peace agreement, the Turkish government launched numerous
missions to Bosnia and Herzegovina. The success of the Turkish policy is vis-
ible in Bosnia’s favorable response to Turkish demands as well as Bosnian
interest in Turkey’s domestic issues. Bearing in mind that also, Bosnia and
Herzegovina is also significant for observing the cultural struggle between
Turkey and the West. Turkey asserts its history, culture and religion while
Europe asserts Western liberal values and stability. 

The truth is that the history of the Balkan peoples is deeply related to Turkish
history. Moreover, the fact that the Ottoman Empire ruled the Balkan lands
for more than five centuries seems to be sufficiently large evidence of influ-
ences and connections. In the future, Turkey should continue its efforts in
Bosnia and Herzegovina. Its democratic experience is an important resource
that should be highlighted more often. Moreover, emphasis on not only re-
searching the Ottoman history in Bosnia, but also using a secular narrative
may weaken non-Muslim resistance. In any case, Turkey is following a prom-
ising strategy. 

However, present – day world is working interdependent and in order to
survive, a country has to have relations with other countries, where it can
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seek for help if needed. In this case, especially small countries like Bosnia
and Herzegovina which survival depends on the friendly relations with the
rest of the world. All in all, the Turkish – Bosnian cooperation can be consid-
ered as moderate and improvements have to be done. Still projects are on-
going and the relations are improving where both sides gain benefits.
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Muslim Malays Opposing British Colonialism in Malaysia (1786-1911)

Nuraa Ashikin Binti Abdul Ghani Yolhamid

Abstract: Malaysia is a country located on a strategic sea-lane that exposes it to global trade
and foreign culture. Malaysia gained its independent on 31 August 1957.Before independent,
Malaysia had undergone some series of unique historical journey where the process of inde-
pendent were gained through series of society consolidation. Throughout the historical per-
spective Malaysia had been colonized by Portuguese, Dutch, British and Japanese. These long
colonization period had left a significant impact to the society of Malaysia. The struggle of being
administered by the foreign power had drastically change the demographic of the original in-
habitants which result Malaysia as a multi-racial country .This study will focus on the British
colonization, its policy and also the opposition of the locals specifically Malay people towards
their intervention that takes place between 1786-1911.The coming of British to Malaya started
in 1786 by the establishment of British East India Company in Penang as a port base for the
company. Penang was the first state that received British political control before other state in
Malaysia. The opposition of Malay people began when British started to intervene in the political,
religion and culture matters. One of the British policies is Residential System where it was in-
troduced into the state of Perak, Selangor and Negeri Sembilan, and Pahang. Throughout this
system local society at stipulated time start to have disagreement on how British conduct the
administration and trigger the society to oppose the British. This paper will explain the reason
of the Malay people opposition to the British, the key figure that plays an important role to this
resistance and also how it impacts Malaysia to breakthrough from the colonization period.

Keywords: Colonialism, Colonial History, British Policy, British Malaya, British East India Com-
pany, Anti British Movement

Introduction

Malaysia is located in Southeast Asia and divided in two, partly on mainland
Asia and partly on the northern island of Borneo.  Peninsular Malaysia bor-
ders Thailand and connects with neighbouring Singapore with a causeway
and bridge. Malaysia covers an area about 336.700 square kilometres, occu-
pying the Malay Peninsula and States of Sabah and Sarawak in north-west-
ern Borneo Island. The two regions are separated by about 643 kilometres of
the South China Sea. Peninsular Malaysia has its frontiers with Thailand
while Sabah and Sarawak, lie north of Indonesia’s Kalimantan.

The Federation of Malaysia consists of the States of Perlis, Kedah, Pulau
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Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Kelantan, Tereng-
ganu and Pahang in Peninsular Malaysia. Sabah and Sarawak in East
Malaysia and Wilayah Persekutuan.

In the history of Malaysia generally, there have been recorded episodes of
the struggle of the Malaysian community against the occupation. Beginning
with the Portuguese, then the Dutch, British and Japanese. The struggle con-
tinued with the resistance of the Japanese occupation in 1941. This resistance
was based on factors such as consciousness, nationalism (independence), de-
fence of rights and interests and so on. The struggle against the colonialists
in other words the national struggle (patriotism) instead of starting in the
19th century but began centuries earlier the 16th century patriotic movement
happened in Malaya is at district and state levels. It happened starting from
the entrance to the Malacca Portuguese in 1511 AD, The Netherlands in 1641
and the English in the 19th century British Intervention in Malaya stems from
the Pangkor Treaty in 1874 (Abdul Latif, 2001).

Before gaining independent, Malaysia’s known as Malaya. The name
Malaysia was adopted in 1963 when the existing states of the Federation of
Malaya, plus Singapore, North Borneo and Sarawak formed a new federa-
tion. Colonisation by the British followed on centuries of colonial intrusion
started by the Portuguese in 1511. Dutch merchant capitalism was able to
establish its rule over Malaysian-Indonesian territory in 1641 and British
decided to focus on India. Yet when the Netherlands was captured in 1795
during the Napoleonic Wars, Malaysia was given to British to prevent it
falling to the French. It was returned to the Dutch in 1818 under the treaty
of Vienna.

After the defeat of Napoleon, the Dutch government tried to prohibit British
ships from trading in the archipelago (except at Batavia). Therefore, the
British established a strategic port in the southern Malay waters in 1819. Sin-
gapore was born. Prior to The Anglo-Dutch Treaty in 1824, the Dutch ceded
Malacca and recognized the British claim to Singapore, while the British
agreed not to enter into treaties with rulers in what was to become Indonesia.
In effect, the Dutch were granted the right to rule over the southern part of
the archipelago in exchange for their recognition of British hegemony. Britain
established in 1826 the crown colony of the Straits Settlements, uniting its

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

321



three possessions in Malaya: Penang, Malacca and Singapore. This was the
first type of British administration that had been established in Malaya at
that time. This imposed an arbitrary frontier on the Malay world, in complete
disregard of ethnic and linguistic factors. The Straits Settlements were ad-
ministered under the British East India Company in Calcutta India until 1867,
when they were transferred to the Colonial Office in London.

During those first centuries of colonial rule, this was the time of merchant
capitalism in which European capitalists were mainly interested in trade:
spices from the Moluccas, textiles from India, silk and porcelain from China.
The Malayan peninsula was extremely well positioned as far as maritime
trading and warfare goes. Through strategic ports, Britain wanted to bolster
the defence of its Indian empire and secure the trade route to China. In fact,
Singapore was established to safeguard the British opium trade with China.
But until 1874 the British Malay possessions were limited to the three ports
of Singapore, Malacca and Penang. 

In the 17th century, large deposits of tin were found in several Malay states.
But it was only during the second half of the 19th century that investment in
the tin mines started to boom when world demand dramatically increased
due to, amongst other things, the American Civil War. European and Chinese
capitalists from Singapore began to argue for the "pacification" (i.e. occupa-
tion) of the interior states to secure their returns on investment. The local
press, financed by these capitalists, constantly called for intervention. D.R.
SarDesai (2013) writes:

The opening of the Suez Canal in 1869, the establishment of telegraph in Sin-
gapore in 1871, and the increasing use of steam-powered sea transport linked
European ports directly with the Southeast Asian markets. British traders,
unaccustomed to competition as yet, became restive as important inroads were
made by European rivals into the tin trade and, even worse, into Singapore's
entrepot business. (...) The British government's policy of non-intervention
in the Malay states, repeatedly enunciated in the second and third quarters
of the 19th century, stood in the way of trading interests. (p. 102)

Perak is one of the states in Malaya. The Sultanate of Perak's wealth in tin
mines made political stability there a priority for British investors. Hence,
Britain manoeuvred to get its own candidate, Sultan Abdullah, elected by
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the Perak chiefs as the new sultan. In an agreement known as The Pangkor
Treaty 1874, the British Empire promised to protect the state against its in-
ternal and external enemies in exchange for the supervision by a British "Res-
ident". The sultan had to "ask the advice" of this imperialist representative
on all questions other than those touching Malay religion and custom. The
collection and control of all revenues and the general administration of the
country had to be regulated under his advice.

However, the British were soon to discover that custom and tradition played
a bigger role in the Malay world than in the world of the imperialist "advis-
ers". As D.R.SaiDesai (2013) writes that "Justice, tax collection, debt-slavery,
and succession to the throne were all sanctified by custom and therefore, in
the Malay view, beyond the pale of the Resident's advice." (p.105)

This led to the opposition from the locals and eventually led to the murder
of British Resident, Resident JWW Birch in 1875, the British reacted promptly
and crushed the rebellion of Perak's chiefs in the so-called Perak War. The
sultan was exiled. The capitalists had finally overruled the traditional ruling
class. The Malay aristocracy was allowed to continue its formal rule over
their subjects, but in effect it was the Residents that dictated the rules. This
British intervention had led the people at that time to protest because the
British clearly violated the principle of Pangkor Treaty 1874 as not to interfere
in the culture, religion and customs of the people.

During the 1890s, British intervened frequently in disputes in other Malay
states, each time extending the Resident system. By 1895, four Malay states
were merged into a federation with a Resident-General who was headquar-
tered in Kuala Lumpur. This administration was known as Federated Malay
States. Malaya's obvious attractions were its tin mines and to a lesser extent
gold. But in 1877 the rubber plant was introduced from Brazil, and rubber
soon became Malaya's staple export, stimulated by booming demand from
European industry, especially with the development of the automobile. Rub-
ber was later joined by palm oil as an export earner. Over time, Malaya be-
came the world's largest producer of tin, rubber, and palm oil.

All these industries required a large and disciplined labour force. However,
the British were reluctant to use the Malays as workers in these industries.
Prior to this matter, British brought people outside from Malaya to come as
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workers in those industry and disregard the Malay people as native inhabi-
tant that have the right to work in their own country. They address Malay
people as peasants with according habits and mentality and were incapable
worker. This resulted in the changes of population demographics. Prior to
the matter of supply labour to Malaya, the native Malay population refused
to the idea. British pursue the idea to recruit workers to work in the sectors
of tin mining and rubber plantations. Thus, the beginning of the importation
of workers from India and China. The Indians came mainly as labourers to
work in the rubber plantations and public works. The mines, mills and docks
attracted a flood of immigrant workers from southern China. Soon towns
like Singapore, Penang and Ipoh were majority Chinese, as was Kuala
Lumpur, founded as a tin-mining centre in 1857. By 1891, when Malaya's first
census was taken, Perak and Selangor, the main tin-mining states, had Chi-
nese majorities. In fact, Chinese had been in the region for centuries as
traders and middlemen. These "Straits Chinese" often had become rich mer-
chants and played an important role in attracting manual labourers from
their home country. In the 1890s Yap Ah Loy, who held the title of Capitan
China of Kuala Lumpur, was the richest man in Malaya, owning a chain of
mines, plantations and shops. Malaya's banking and insurance industries
were run by the Chinese from the start. Capitan simply means leader or a
chief. Nevertheless, real power remained safely in the hands of British im-
perialism, but they had severely altered the country's ethnic mix.

The Malay Administration System before the Coming of British

In the aspect of administration, Malay practice the Sultanate system of ad-
ministration. The Sultan need to be respected by the rakyat means by the
people. Most Malay sultan had genealogies of comparable prestige and sta-
tus. It can be said that the ruling families did not share a common genealogy.
The origins of the kings of Patani and Pasai for example have no connection
with those of the line of Melaka, and its successor, Johor. In the seventeenth
century Johor was the foremost Malay power but it did not equal Melaka in
area. Throughout this period other Malay states arose, such as Patani in the
south of present-day Thailand, and Brunei in North Borneo. These states
eventually able to remain as a power but did not create large scale empires
of their own.
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Other features that used to identify Malay people at that time was through
apparel. Dress was perhaps the most obvious feature which characterized
Malay people for foreigners who toured the Malay lands in the early nine-
teenth century. John Anderson, one of the English East India Company’s
most experienced Malay specialists, when describing East Sumatra in 1823,
could remark that “the dresses of all Malays are so much alike in almost all
countries”. The Malay men in East Sumatra usually wore “short bajoos”, a
“sarong” and “trousers”. Dutch and English accounts of the Peninsula and
of other parts of the archipelago suggest that the (baju), trousers, and sarong
were indeed the usual attire of Malays. Nineteenth-century travellers also
noted a recognizable style in Malay manners. Malay manners generally con-
formed to one pattern. Besides, language also was another feature of Malay
unity. Malay was spoken throughout the southern portion of the Malay
Peninsula, and it was noted in the early nineteenth century that Malay lan-
guage was vastly used usually in a port trade of Malay region. It stated that
people who don’t understand Malay language are not considered as an ed-
ucated man in the east.

Spoken Malay varied from place to place. The dialect of Kelantan in the east
Peninsula was different from that of Melaka in the west of Johor in the south.
Literary Malay, however, displayed much less variation. William Marsden
acted as an East India Company official in West Sumatra received letters from
all over the archipelago, noticed “a striking consistency in the style of writ-
ing, in the books, prose and verse.

British Residential System

In Malaya, British introduced British Residential System and install a British
resident for each state that was under British rule. The Residents choose to
rule via the Malay aristocracy acted as advisor to the Sultan

The emergence of classical imperialism in the second half of the 19th century
went hand in hand with an ideology of racial superiority, the "White Man's
Burden", which denied the fitness of subjugated peoples for self-government.
In the same way so-called scientific theories of race were used to organize
the division of labour in Malaysia. As (Syed, 1977) analyses: 

Officials assumed each racial and ethnic group possessed inherited predispo-
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sitions toward performing needed roles in the colonial division of labour, be
they martial arts, commerce, wage labour, efficient administration or subsis-
tence farming. In turn, these beliefs provided the necessary ideological ratio-
nalisation of colonial Malaya's social order as well as the basis of profitability
in the Imperial economic system. (p.131)

Clearly this racist ideology was based on false assumptions and a complete
lack of historical analysis. For example, far from being indolent and lacking
an industrious spirit, Malayan merchants in the 15th century had swarmed
throughout the immense Indonesian archipelago, making Bahasa Melayu the
trading language of the region. As a consequence, today the national Indone-
sian language is not the language of the central island Java, but a variant of
Bahasa Melayu. It was only with the brutal intrusion of the colonial power
that this Malay merchant class ceased to exist. The colonial power try to por-
tray that the native inhabitants were incapable to compete as a successful
people and disregard that the native already have their own civilization. In-
stead Malay people at that time already have their own administration
through the sultanate system and also their own development of socio cul-
ture economy.

Clear-cut ethnic "realities", that still persist today, were constructed by the
colonial state according to its capitalist interests. Though sharing a common
Han cultural identity, the Chinese belonged to regionally distinct linguistic
groups and organised themselves in Malaya through dialect associations
with often violent clashes between them. The Indians were also not at all a
united community, since they were divided between Hindus and Muslims
and along lines of language and caste. Although an Indian petty bourgeoisie
emerged during the early 20th century, the majority of Indians remained poor
in rural ghettos in the rubber-growing areas. Cutting through the ethnic di-
visions were indeed class divisions. In terms of classes the vast majority of
the Indians, the Chinese and Malays were exploited by a minority. Yet what
hindered the solidarity between the exploited masses was a class divide
along ethnic lines: Malay peasants, Indian and Chinese workers, a Malay feu-
dal aristocracy, and European and Chinese capitalists.

The real reason behind the racist ideology was of course a British strategy of
divide and rule policy. Chinese merchants were tolerated and used as mid-
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dlemen. But British capital wanted to keep them away from direct political
power. Since the Malay Sultans tended to spend well beyond their incomes,
they were soon in debt to Chinese bankers, and this made them dependent.
To counteract Chinese capitalist political aspirations, the British leaned on
the Malay feudal lords and allowed them a virtual monopoly of positions in
the police and local military units, as well as a majority of those administra-
tive positions open to non-Europeans. Although these positions did contain
only minimal power, they gave them the necessary prestige. After all, the in-
digenous elite was in desperate need of some pride as they resented the suc-
cess of the Chinese capitalists and their own dependence upon them.

The British educational policies also segregated the different ethnic groups,
providing minimal public education for the Malays, and leaving the non-
Malays to their own devices. While the Chinese mostly built and paid for
their own schools and colleges, importing teachers from China, the govern-
ment fostered education for Malays. The Malay were kept in misery. The
agricultural rights of the indigenous Malays, the Bumiputra (Sons of the
Soil), were protected by law to soothe them against colonial domination. In
reality, Malay were encouraged to grow rice for local consumption, as they
had done for ages, but were prevented from planting rubber, a more lucrative
crop reserved for plantations and commercial farmers (often Chinese). British
colonial administration not only discouraged Malay rubber production but
introduced in 1913 a land reservation policy that blocked Malay land sales
to non-Malays, thus driving down land values by as much as 50 percent. 

Rodan, Hewison, &Robison (1998) stated that:

As a consequence of this ethnic division of labour, the Malay escaped the
harsh conditions of early colonial capitalism that took a heavy toll on migrant
labour. But the rural Malay community was thereby locked into an immiser-
ating close-to-subsistence sector. (p.53)

Definition of Colonialism

Syed Muhd (2011) discuss in depth about colonialism. Colonialism literally
can be understood as a form of domination which mean the control by indi-
viduals or groups over the territory and/or behaviour of other individuals
or groups. Colonialism also been seen as a form of exploitation which em-
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phasis on economy variable and as a culture change process. Horvath (1972)
stated the idea of domination is closely related to the concept of power. To
understand British colonialism in Malaya, the term "colonialism" should be
clarified. According to Fieldhouse (1981), the term evolved in the 19th cen-
tury to refer to the state of political, economic and intellectual domination
of a controlled nation. Colonialism was generally the establishment of a
colony by a stronger colonial power, a form of occupation that dominated
and took advantage of a weaker government. Horvath (1972) states that colo-
nialism is a form of domination that is control over the territory or behaviour
of other groups by other groups. 

British Administration System in Malaya

In Malaya there are three forms of governance under the British control.
Straits Settlements (NNS) consist of Penang, Malacca and Singapore. Feder-
ated Malay States (FMS) and the Non-Federated Malay State (NFMS).

British colonialism in Non-Federated Malay States has already seen strong
results from the Resident system of government that has taken power of the
Malay rulers. Subsequently British colonialism was developed through the
Federal Convention of 1895. Through the treaty, the NFMS was officially a
British state of affairs to be governed under the advice of the British Govern-
ment represented by the Resident General (Sidhu, 1980). British rule over the
Sultan through residency and the Resident General added to the British con-
fidence that the states of his protection were fully under British rule. 

According to the FMS, although these states were recognized as British pro-
tected states, their administration was under the advice of the British gov-
ernment. “In this case, British as the colonial power began to advise Malay
Rulers on how to govern in a civilized ‟manner, meaning adopting English
law, government and, as much as possible, way of life”(López, 2001: 15).
López in writing to associate colonialism in Malaya with the expansion of
British influence is applied through the advice that is "binding". The cultural
impact of the colonial powers continued to expand to the local community. 

The instruments used by the British for control of the Malay states is by a
treaty. British signed an agreement with the government for so many Malay
states throughout the 19th century. The treaty was the "Pangkor Treaty"
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signed on January 20, 1874.The essence of this agreement is very close to the
situation in Perak.' A British man to be named Resident' is detailed before
proceeding in Clause 7, 8 and 10. At the same time, British power in Perak is
also described in Clause 11 to 14. Interestingly, the last four words in the
paragraph of Clause 14 read “… and make business safe ‟. This is where the
true motives the British want to control the Malay states. On the local side,
however, Western and local values are at stake concluded as the source of
their opposition. British involvement in administration of the Malay states
sued the reality of power, authority and privileges government as well as
confusing the population with various identities regulations and fines.

Resistance to the British Colonialism in Malaya

According to Abdul Rahman (1994), the study of this anti-colonial theme has
long been influenced by “Eurocentric” or “Anglo-centric” approaches that
regard the Malay opposition of the occupation as rebels. Through the “Asia-
centric” or “Malay-centric” approach assumes that the Malay opposition are
the warriors or heroes of the nation.

Naning

Naning is located in the northern outskirts of Malacca bordering between
Rembau and Malacca. Naning has 25 districts; 22 is located in the Alor Gajah
area while three are in Jasin. The leader of Naning's opposition movement is
Penghulu Abdul Said Dol Said is the 9th Naning Chief appointed on in
1802.Penghulu is a Malay word means chief of a certain area.

The issue that led to Naning's opposition to the British was the position the
territory claimed by the British as part of Malacca. This is based on Naning's
previous relations with the Portuguese and the Dutch. When The Portuguese
conquered Malacca, Naning became part of their territory but did not pay
any tax to them. Nonetheless, Naning does not recognize Portuguese influ-
ence. After conquering Malacca in 1641, the Dutch established sovereignty
over it Naning. In February 1680, the Treaty of Holland was signed and one
of them from its condition is that Naning is required to carry 400 bushels of
rice a year Melaka (equivalent to 1/10 of Naning crops a year). Leader Nan-
ing is also required travels to Malacca every year for advice. The British ruled
Naning for the first time in 1795-1818 on behalf of Dutch. During this period,
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the British signed a treaty with Naning (1801) endorses Dol Said as the 9th
Naning Leader - given the East Indies Company stamp English and required
to comply with the Company's instructions. The second stage of the British-
Naning relationship began in 1825 when the British took over Malacca. This
caused the British considered Naning his right and the people of Naning
under the charge of British.

The Naning administration has been disrupted due to the 1/10 tax payment
and law enforcement in Malacca. The British also intervened in the Naning
administration questioning Dol Said's judgement on the case Naning mur-
ders, slavery and robbery cases of Chinese merchant. The point of denial of
British intervention in Naning was a dispute over the status of a fruit garden
at Panchor in October 1830. Dol Said's actions defending Naning's rights in
the 1/10 tax issue, his independence as the Naning Leader and his grit in ne-
gotiating with the British causing the British to attack Naning.

Perak

Among the main leaders of the opposition movement based in Pasir Salak
are the head of the Orang Besar Lapan Perak, that is Orang Kaya-Kaya Ma-
haraja Lela Tun Jana Putera Pandak Limo Machang Lela Tun Mahmud. Fol-
lowing the Pangkor Agreement 1874, Perak received its first British Resident
J.W.W. Birch on November 4, 1874. The arrival of Birch changed the situation
in Perak where the power and authority of the sultan and the nobility was
challenged. The first British resident in Perak introduced new tax rules. Tax
collection centralized and the consolation was given to those who had pre-
viously been in charge of collecting taxes. This has caused major outrage over
tax and revenue collection it is customary and is in conflict with the clause
of the Charter itself. According to a letter from Governor Clarke dated April
22, 1875, the sultan and the emperor shall no longer be entitled to tax except
with the consent of the Resident or Assistant Resident. The British also im-
pose a tax on almost all goods other than compulsory obtaining a permit for
the construction of a ship (and it’s like) and wood extraction in the forest
Land rules is also enforced. Uncharted land, for example, belongs to the state.
The British also created a power struggle with local leaders in particular lead-
ers through the establishment of police forces and the construction of police
stations. Birch's involvement in the very issue of slavery violates the terms
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of the Pangkor Agreement which prevents Residents from interfering with
Malay customs matter. Apparently, British involvement in Perak was aimed
at seizing power, authority and the privileges of the sultan and the ruler of
Perak.

Pahang

Pahang is one of the states in Malaya that received British Resident. The onset
of British intervention in Pahang has made the community uncomfortable
and dissatisfied. As a result, the fighters raised threats and drove the British
out of a series of wars. The struggle against the occupiers of Pahang was a
form of preserving Islam religion in Pahang. It is parallel to the pivotal po-
sition of Islam practiced and understood by the community in Pahang. Pre-
serving religion is one of the many teachings of Islam that can be used to
promote and defend Islam in one place. Thus, the opposition that took place
in Pahang reflected the strength and role of Islam in the country. This is be-
cause, in the Islamic tradition, combating evil is one of the way to preserve
Islamic religion. 

On review of the struggle against the colonialists there are several writings
or studies that touch on it. Exposures and strains of colonial opposition in
Pahang have been widely cited, for example in the writings of the Malaysian
Historical Society of Pahang Branch (2001), Buyong (1972), Abd. Jalil (2012),
Noor Masliza (2006) and Muhammad Yusoff and Aruna (1992). The commu-
nity does understand the correlation of nationalism by the spirit of preserv-
ing Islamic religion. For Dr. Burhanuddin Helmi, a well-known Malay
scholar, it is true that the spirit of love for this homeland is closely linked to
Islam. There are four elements related to the spirit of love for this nation:
faith, self, nation and religion. Faith stands above self. Just as humans need
freedom and independence to survive, then the independence of the nation
and the will is essential to ensure that religion is maintained on the earth.

In the historical frame it was recorded that the British attempted to enter Pa-
hang in 1885 through the efforts of Frank Swettenham (who had been ap-
pointed by Governor Smith), but failed. In 1886 Governor Fred A. Weld also
came to see the Sultan for an agreement with the British. However, the at-
tempt was unsuccessful. However, the British never gave up, until in 1887
Hugh Clifford came under the intervention of the Johor Government which
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forced Sultan Ahmad to sign an agreement with the British (Linehan, 1936).

However, this treaty was not something that Sultan Ahmad rejected, nor did
the Pahang chiefs. As such, it has created a series of resistance against the
British in Pahang. The beginning of the war marked the hostility and resist-
ance of the colonialists from 1891 to 1895 in the Territory (Gin, 2009). War is
also known as Bahamian War has become the starting point of the rise of Pa-
hang Malay warrior against colonialism and all those agenda (Mohamad
Roselan, 1998).

Colonial resistance in Pahang is the struggle to defend religion, homeland
and the dignity of the Malays (Syed Husin, 2008). This is because, fighters
against invaders knew the real purpose of their coming to the Malay world
that want to spread Christianity, took the land and spread their power and
strength. Historians defines the purpose of the invaders to the Malay world
as 3G that is, God or the Gospel, Glory and Gold (Uka, 2009).This statement
is in fact supported by the statement given by Mat Kilau's grandson about
his struggle against the British (Tuan Sharifah & Zafri, 2006).

Mat Kilau realized that the British in addition to colonizing them also wanted
to spread Christian teachings rather than their original intention of conduct-
ing a trade in the hundred spices and tin. Mat Kilau's statement is in line
with the main purpose of defending religion. Allah s.w.t has emphasized pre-
serving Islamic religion is to uphold the word of Allah on earth, proclaiming
his religion Islam (Salih, 2009). As a result of any threat to the existence of
Islam and its followers, defending Islam from foreign destruction has been
the case in Pahang.

The Pahang fighters also have close ties with the states of Kelantan and
Terengganu. Dato 'Bahaman, Tok Gajah and Mat Kilau are said to have re-
treated and hid in the two countries during the British occupation. This is
due to the fact that there is a link between the states of Pahang and Kelantan
and Terengganu, while it is known that the struggle against the invaders in
the two states was raised by the clergy and fuelled by the spirit of defending
Islam. Therefore, the relationship between Pahang, Terengganu and Kelantan
is not only from an intellectual standpoint but also from the point of struggle
and preserving Islam (Mohd Roslan, 2011).
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The Pahang fighter has a relationship with a scholar in Terengganu, Tok Ku
Paloh. Tok Ku Paloh is one of those who boost the spirit of the Pahang fight-
ers. With the spirit of the preserving Islam, Dato 'Bahaman (along with Tok
Janggut and Mat Kilau) invaded the British fortress in Kuala Tembeling and
subsequently captured Jeram Ampai (Abdullah Zakaria, 2012).

Basically, the defending Islamic network in Pahang is broader in nature. As
mentioned, Uthman Senik was a martial arts teacher to Pahang fighters such
as Mat Kilau, Dato 'Bahaman, Tok Gajah,and Mat Lela and Panglima Muda
Jempol. Uthman Senik was in fact a disciple of Sheikh Abd Qadir Tok Ben-
dang Daya who was a prominent scholar in Patani. He studied knowledge
in depth with the Tok Bendang Daya (Mohd Taib, 2001). Therefore, it is clear
that the anti-occupation forces in Pahang have links to the defending Islam
doctrine of Patani (Mat Rofa, 2015). In addition to Uthman Senik, another
scholar who taught and preached in Pulau Tawar is said to have boost spirit
into the Malay resistance in Pahang that was Tuan Haji Ishak (Amnah, et.al,
2014).

It began in 1891 after the Pahang uprising leader, Bahaman took retaliatory
measures on the actions of the Temerloh district officer who had erected a
police station in Semantan. Buyong (1972) provides details on the forces and
casualties on both sides, of military movements, the personality’s involved
and major skirmishes at Batu Balai, Kuala Cheka, Jeram Kangkung and
Kuala Tembeling. British forces were augmented by police personnel from
Perak and Selangor. 

By the end of 1892, Bahaman and his group had taken refuge in Kelantan
and Terengganu. While many had returned to Pahang following the October
1892 amnesty, efforts to get the leaders to surrender failed. In fact, they were
reinvigorated through contacts with an influential religious teacher in
Terengganu Sayyid Abdul Rahman al-Idrus or Tok Ku Paloh (1817–1917)
who had infused the jihad element. The conflict dragged on until 1895. In
March 1895, Clifford scoured the hinterland of Terengganu and Kelantan but
failed to apprehend them. 

Bahaman's significant role in Pahang modern history included his success in
establishing a state with a ruler and hierarchy of chiefs, to make Pahang a
sovereign state vested with its own power and to assist the Selangor sul-
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tanate that was under threat by a civil war.

British Colonial Attitude towards Malay People in Pahang

British colonialists were aware of the influence of religion sentiment in Pa-
hang. It directly has been the motivating principle of resistance against the
British colonialists in Pahang. In the history of the Malaya, which is con-
structed by the colonial perspective, Pahang Malay opposition highlighted
that the fight is isolated, alone, and it was founded by self-interest. They de-
nied that it was founded on religion sentiment. In fact, they are trying to
drown out the history of the ancient Islamic greatness that has given rise to
the spirit of the Muslims. Instead, they present themselves as torchbearers
of civilization to the Malay community (Rahimin Affandi, 2012). In Pahang,
colonial records show how Dato 'Bahaman was against the British because
of the dissatisfaction of his income, the tax commonly collected was not al-
lowed by British residents. It is also reported to be dissatisfied with the
amount of allowances offered to it (Abdullah Zakaria, 2012). In this respect,
they look at the struggle of the Malay warriors as their worldview that only
work based on material factors alone. 

Conclusion

As a conclusion, being a Malay as native society at that time faced a lot of
challenge when there were a foreign power that come to the nation and try
to implement new rules and also want to control the country according to
their mould. This surely was not easy for the native to do their part. Apart,
they also need to abide by all the new rules introduced by the British. This
anti-British movement that erupt were the sign of people uprising against
the power that try to control the people and disregard their rights of the peo-
ple of the land at that time. These was the sign of defending the country from
any foreign intervention that try to manipulate people right in getting their
objective done. These papers however focus in three states/area that received
British residents that were Perak, Pahang and Naning. Further research can
be conducted for other Malay states.

It can be fairly said that these Malay people opposition towards the British
become the catalyst that boost the people spirit to breakthrough from the
colonial power and pave the way to create people based organization and
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drafting more diplomacy movement with the British to gain independent.
This resistance lead by the people however become the first step for the
Malaya to breakthrough from the British colonialism. The role of education
become the catalyst that open the people’s mind to construct better move-
ment in resistance to the British. The emergent of newspaper, books, poem
and prose that spread the nationalism spirit and awareness among the people
to have their own administration without any foreign intervention. The pan-
Islamism movement also somehow influence the society and also the stu-
dents that finish their studies in the Middle East to contribute back for the
society. Their ideas, and establishment of movement that eventually create
awareness to the society as a whole and give big impact to the process of
gaining independent.
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Avrupa Parti Sisteminde Kriz: Brexit ve Aşırı Sağ

Ravshan Goziev

Özet: Bu çalışmada Avrupa’da parti sisteminin gelişmesi ve değişmesiyle ortaya çıkan krizler
incelenmektedir. Avrupa parti sistemindeki kriz nedenleri öğrenilirken onun Brexit ve aşırı sağ
hareketleriyle ilişkisi açıklanmıştır. Brexit ve aşırı sağın karşılaştırılması her ikisi için genel geçer
yaklaşımların (Euro-septisim, göçmen karşıtı, pro-teksionizm vs.) var olmasından kaynaklan-
maktadır ve Brexit ile birlikte aşırı sağın gündeme gelmesinde sosyo-ekonomik, güvenlik ve
diğer nedenlerin yanı sıra parti sistemindeki uzun ama kaçınılmaz değişimlerin sonucu olarak
ortaya çıkan krizlere bağlı olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda Avrupa (esasen Batı Avrupa)
parti sistemindeki gelişme ve değişmelerin tarihsel okuması yapılmıştır ve Brexit sebepleri,
Brexit olayının aşırı sağla ilişkisi hem de benzerlikleri analiz edilmiştir. Siyasal partilerdeki
yapısal-işlevsel gelişim ve değişimlerin birer nedeni olduğu gibi onun sonucu olarak aşırı sağ
hareketlerin ortaya çıkması ve güçlenmesi, Brexit gibi Euro-septik olayların gerçekleşmesinde
yeterli koşulların sağlandığı açıklanmıştır. Son olarak, aşırı sağ hareketlerin devam eden bir
süreç olduğu ve Brexit’in er ya da geç gerçekleşeceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Brexit, Parti Sistemi Krizi, Aşırı Sağ, Popülizm, Göçmen Karşıtlığı, Euro-sep-
tisizm

Giriş 

Günümüzde başta Avrupa demokrasileri olmak üzere birçok ülkenin parti
sisteminde krizler yaşandığını söyleyebiliriz. Bu hususta partilerin eskisi
kadar güçlü olmamalarının yanında seçmenlerin de eskisi kadar partilerine
sadık olmamaları etkilidir. Geleneksel partiler yerine popülist ve aşırı sağ
partiler güçlenmektedir. Tabi ki burada geleneksel partilerin sürekli başarı
kazanması gerektiğini düşünmüyoruz. Ancak, bunun bir sistemsel sorun
olduğunu kaydetmek gerekmektedir. Demokrasinin son dalgasıyla yaşa-
makta olduğumuz dünyada küreselleşmenin hem ülkeleri hem de insanları
birçok yönden etkilediğini görüyoruz. Mali krizler, ülkelerde sosyo-
ekonomik durumun bozulması, göçmen sayısındaki artış, son dönemlerdeki
ticari rekabet, savaşlardan dolayı uluslararası ilişkilerdeki belirsizlikle bir-
likte krizin daha da arttığını söyleyebiliriz. Bu ve bunun gibi toplumsal-
yapısal sorunlara çözüm üretemeyen ya da politikaları başarısızlıkla
sonuçlanan birçok ülkelerde iktidara karşı popülist ve radikal söylemler ve
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hareketler ortaya çıkmıştır. Bu hareketlerin halk tarafından büyük destek
görmesi, onların kurumsallaşmasının hızlanmasını ve seçimlerde önemli
kazançları ele geçirmesini sağlamıştır. Bu durum hem sağda hem de solda
görülmekle birlikte birçok ülkeye yayılmıştır.  Özellikle, Avrupa
ülkelerindeki aşırı sağcı ve solcu partilerin mevcut statükoya karşı olup
bugüne kadar şekillenen liberal değerleri, birlik, beraberlik ve dayanışma
politikalarını ciddi bir yönde eleştirmeleri, Avrupa Birliği gibi kurumların
geleceğine olan güvenin ve ümitlerin kaybolmasına neden olmaktadır.
Bunun bir göstergesi olarak Brexit olayını ve bu olayın Avrupa’nın diğer
ülkelerinde de Avrupa Birliği’nden “exit”i daha da artıracağının inkâr edile-
meyecek bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmada Avrupa parti sistemi
hakkında genel kavram incelemesi yaparak parti sistemindeki krizin neden-
leri, radikalleşmenin sağ boyutları ve parti sistemindeki krizleri aşırı sağ ve
Brexit bağlantılı bir şekilde araştıracağız. 

Avrupa Parti Sistemi Gelişimi ve Değişimi 

Parti ve parti sistemi hakkında birçok şey yazılmıştır. 1945’ten 2000’lere
kadar ki süreçte Batı Avrupa’da yalnızca partiler ve parti sistemleri ile ilgili
yaklaşık 11.500 kitap, makale ve monografi yayınlanmıştır (Ramón ve Gun-
ther, 2002:2). 2000’lerden bugüne dek bu konuda bilimsel çalışmalar yeter-
ince yapılmakta olsa da bu konu hiçbir zaman kapanmamaktadır. Çünkü,
siyasal partiler hayatımızın bir parçasıdır. Dünyanın neredeyse her yerinde
ister demokrasiyle yönetilen ülkeler isterse totaliter veya otoriter ülkeler
olsun tek, ikili ve çok partili sistemler mevcuttur. Kitlesel iletişim yayınları
radyo, televizyon, basın, internet ve sosyal medya aracılığıyla siyasi parti-
lerin faaliyetini, parti liderlerinin konuşmalarını, güncel sorunlar üzerindeki
tartışmalarını sık-sık görüyoruz ve duyuyoruz. Bu siyasi iletişim (political
communication) partilerin işlevlerinden biri olarak kitlenin siyasal partilerle
bağlantısını artırmakla beraber, partilere özellikle de yeni ortaya çıkmakta
olan partilere ilginin daha da yükselmesine neden olmaktadır. 

Öncelikle “parti sistemleri” ile “partiler” kavramının aynı şeyi ifade
etmediğini belirtmek faydalı olacaktır. Partiler seçimleri kazanmayı hede-
fleyen organizasyonlardır. Parti sistemleri partilerin birbiriyle karşılıklı etk-
ileşimleridir. Partilerle, ağaçlara bakılırken, parti sistemleriyle ormanlara
bakılmaktadır. Bir siyasal sistemin sağlığı büyük ölçüde parti sistemine
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dayanmaktadır. Sistem istikrarlı mı istikrarsız mı, çok sayıda parti mi yoksa
az sayıda parti mi var; partiler bir merkez-arayıcı tarzında mı yoksa merkez-
den-kaçıcı bir tarzda mı rekabet ediyor? İstikrarsız bir parti sistemi, öbür
türlü iyi olan bir anayasayı karaya oturtabilir. İstikrarlı, ılımlı parti sistemleri
ise demokrasinin gelişmesini ve işleyişini sağlar (Roskin vd., 2013:234). 

Avrupa’daki ilk partiler kitle ve kadro partileriydi. Hem sağ hem de sol bir-
biriyle çok karşılıklı etkileşim ve mücadele faaliyetinde bulunuyordu. Çok
ideolojik kutuplaşma vardı. Yirminci yüzyıl başlarında neredeyse tüm Batı
Avrupa’daki partiler merkez-kaçıcı şeklindeydi. Michels’in ortaya koyduğu
gibi parti organizasyonlarındaki bazı eksiksizliklerine (“oligarşinin demir
yasası” gibi) rağmen seçmenler de partilerine çok sadıktı. İki savaş arasında
ortaya çıkan aşırı sağ ve aşırı sol hareketlerin İkinci Dünya Savaşının sebepçi-
leri olarak suçlanmaları beraberinde sosyal-demokratların başarısızlığını
göstermişti. Çünkü Almanya’da sosyal-demokratlar savaşı önleyememişti.
Savaş sonrası parti sistemi derin bir değişime uğramıştı. 

Savaş sonrası parti sistemleri hakkında bilimsel bilginin hızlı bir şekilde art-
masıyla birlikte siyasal partiler dikotomi şekilde, yani demokratik ve totaliter
(Duverger, 1964) ya da rekabetçi ve rekabetçi olmayan (Sartori, 1966) olarak
gruplandırılmaya başladı. Pratik olarak da zaten öyleydi. Batı Avrupa
ülkeleri demokratik ve rekabetçi sisteme tekabül ediyordu. Doğu Avrupa
ülkeleri ise SSCB başta olmak üzere totaliter ve rekabetçi olmayan bir sis-
temdi.  

Bununla beraber Batı Avrupa ülkelerinde sosyo-ekonomik değişimlerle parti
sisteminde de değişimler gerçekleşmişti. Bu değişimler Batı Avrupa’da
kalkınma döneminde partilerin sosyal problemler hakkında daha az konuş-
malar yaparken ideolojik odaklanmalarının da azaltmış olduğundan kay-
naklanıyordu. Neticede partiler stratejilerini değiştirdi. Kirchheimer (1966)
bu modernleşme sürecini Batı Avrupa’daki kitlesel partilerin “herkesi
yakalayan partiler”e (catch-all party) dönüşmekte olduğunu belirtmişti. Bu
partiler kitlesel entegrasyon partilerinden ideolojik olarak yumuşak bir yüz-
eye dönüştürülen politik partiler olup kitlelerin entelektüel ve ahlaki olarak
istila edilmesini reddeden tüm partileri yakalar, ideolojinin rolünü küçümser
ve bulunabileceği her yerde seçim desteği arar (Wolinetz, 2002). 

Batı Avrupa ülkelerinde siyasi partiler daha çok oy kazanmak için siyasi yel-
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pazede merkeze yerleşmeye başlamıştı ve merkez partileri sık-sık iktidara
geliyordu. Bu partiler merkez-sağ ve merkez sol görünüşte gelişmeye
başlamıştı. 1979’da Avrupa Parlamentosu’na yapılan ilk seçimlere kadar
ulusal düzeyde olan siyasi partiler Avrupa siyasetinin “yeniden ortaya çık-
ması”- özellikle de uluslar üstü bir karar alma düzeyinin ortaya çıkması -
siyasal partilerin operasyonel bağlamında temel bir değişiklik geçirmesini
sağlamıştı. Bu bir yandan ulus ötesi parti etkileşimini teşvik etmişti ve Euro-
party sisteminin kurumsallaşmasını geliştirmişti. Başka bir yandan partilerin
işlevselliğini zorlaştırmıştı. 

Değerlere ilişkin değişim sürecinin göstergeleri, dini yönelimlerin kaybol-
ması, sol-sağ çatışmalarının, zayıflayan sosyal temelli, çevre odaklı, nükleer
ve göç karşıtı ve feminist gruplar gibi yeni toplumsal hareketlerin ortaya çık-
ması ve yeşil partilerin seçim başarılarıdır (Müller-Rommel ve Poguntke,
2002). Çevreci ve ekolojik hareketler sadece siyasi muhalefet hareketi olarak
kurumsallaşmadılar aksine giderek iktidar partilerine ve ana partilere
dönüşmüştüler. Bu gibi “yeni politik” alanlarının ortaya çıkması geleneksel
partilerinin de (seçim programında olmasa bile) her konuya dikkat etmesi
ve duyarlı olmasına zorlamıştı. Bu Panebianco’nun (1988) teklif ettiği gibi
“profesyonel partinin” gelişimini göstermişti. Bununla beraber Avrupa kitle-
sel partilerinin “cartel” (kartel) partileri (Katz ve Mair, 1995) şeklinde
değişmeye başlaması, partilerin devlet kaynaklarını siyasi sistem içinde var-
lığını sürdürmek için ve kendi hayatta kalmalarını sağlamak için kullanmaya
çalışan devlet aracıları olarak kabul edilmesine yol açmıştı. Bu değişimler
Avrupa kitlesel partileri Amerikan tarzı kadro partilere dönüşmekte
olduğunu göstermekteydi. 

Avrupa Parti Sisteminde Kriz Nedenleri

Yukarıdaki gördüğümüz Avrupa parti sisteminin gelişim ve değişmeleri el-
bette ki liberal demokrasilerdeki değişimlerle kaçınılmaz olarak ilişkilidir.
Ancak bu gelişme ve değişmeler birçok yönden partileri olumsuz etkilemiş
ve krizlere neden olmuştur. Yeri geldiğinde söylememiz gerekir ki birçok
akademisyen bunun parti sisteminde kriz olmadığını belki doğal olarak par-
tilerin değişimlere uyum sağlamakta olduğunu ifade etmektedirler (Crotty
ve Katz, 2006). Onlara göre, şu anda, sendikalar ve toplum aracılığıyla
desteklenen yüksek sınıf kutuplaşmalarını ve ekonomik bölünmeye sahip
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kitlesel partilerin yeniden canlanmasını beklemek imkansızdır. Partiler kısa
vadeli ve görev odaklı hale gelirler (seçimlerden önce kaynakları etkin-
leştirir) ve seçmenlerin iletişim teknolojilerini kullanarak erişmeleri için daha
esnek hale gelirler ki bu “kriz” anlamına gelmez. Mevcut partileri krizde
olarak görüp görmediğini düşünürken, “partilerin bir zamanlar oldukları
gibi olmadığını” hatırlamamız gerekir (Schmitter, 2001). Öyleyse de birçok
araştırmadan sonuç çıkararak bugün parti sisteminde kriz yaşamakta
olduğunu ve bunun sistemsel, sosyo-ekonomik ve siyasal nedenleri
olduğunu düşünmekteyiz.

Sistemsel Nedenler

Kitlesel geleneksel partilerin yapısal-işlevsel ve ideolojik değişimleri parti-
lerin geleneksel yapısının bozulmasına neden olmuştur. Ayrıca, üyelik önem-
sizleşmiştir. Bir kitlesel parti kitlesel olmaktan çıkıyorsa ki bu bir kaybediştir.
Eğer bir ülkede ya da Avrupa genelinde (en az Batı Avrupa’da) birçok kitlesel
parti kitlesel olmaktan düşüyorsa bu mutlaka sistemsel krizdir. Bugün Avru-
pa’da aşırı ve popülist partiler ki onlar küçük organizasyonlu ve belli konu-
lara odaklanmış partiler olmasına rağmen iktidara gelmektedir. Bu da kitlesel
geleneksel partilerin değişim ve gelişmelere uyum sağladığını değil, aksine
uyum sağlayamadığını, zamanında çeşitli “çağrılar”a cevap veremediklerini
göstermektedir. Ayrıca, bazı yazarlar partilerin ideolojilere önem ver-
mediğini çağdaş seçmenlerin ideolojik çizgiden çok belirli bir politik soruna
odaklandığıyla açıklamaya çalışmaktadır (Crotty ve Katz, 2006). Bunun da
göreceli bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, çağdaş seçmenleri
belli bir sosyo-politik soruna geçici olarak odaklanmış olabilir ama kendi
düşüncesi, değerleri ve ideolojik tutumlarından kolay bir şekilde vazgeçmez.

Bunun yanı sıra kitlesel medya ve baskı gruplarının partilerin bazı işlevlerini
devraldığı, yeni siyasal fikirlerin genellikle düşünce kuruluşlarındaki uz-
manlardan gelmesi, halkın sorunlarının da sosyal medyada ortaya çıkıp
tartışıldığını görüyoruz. Bu durum özellikle, geleneksel partilere olan itibarı
düşürmüştür. Geleneksel partilerin de bu toplumsal değişimlere zamanında
uyum sağlayamadığını kadro politikalarının zayıf olduğunu ya da buna
önem vermediğiyle açıklayabiliriz. Örneğin popülist partilerdeki karizmatik
liderlerin geleneksel partilerdeki sıkıcı liderlerden çok daha kapsayıcı ve etk-
ileyici olduğu açıktır. 
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Sosyo-Ekonomik Nedenler

Avrupa ülkeleri on yıllardır kolektif etkisi, bazı yazarlar tarafından
endüstriyel ve post-modernize bir topluma doğru bir hareket olarak nite-
lendirilen, önemli sosyo-ekonomik bir değişim yaşamaktadır (Klingemann
ve Fuchs, 1995). Nüfus artışı azalmakta, yaşlı (kohort) insanlar artmakta,
kadınların iş istihdamındaki önemi ve rolü artmakta, bununla beraber sosyal
refah düzeyi bazı ülkelerde yüksek olsa da özellikle doğu ve güney Avrupa
ülkelerinde beklendiği gibi olmamaktadır. Sanayi istihdamı Batı Avrupa’da
azalırken hem özel sektörde hem de kamu sektöründe hizmet istihdamı art-
maktadır. Ancak, mesleki yapıya ilişkin olarak artan sayıda işsiz gözlemlen-
mektedir. Avrupa devletlerinin uğraştığı ekonomik sorunların birçoğu artan
bağımlılıklarından ve küreselleşmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu
bağlamda araştırmacı Andrea B. Haupt’ın (2010) açıklaması dikkate değerdir:

Keynesçi refah devleti modeli ekonomik verimliliği eşitlik ve dayanışma ile
birleştirmede oldukça başarılı olmuştu. Ancak, daha sonra uluslararası are-
nada Bretton Woods kurumları istikrarlı ve serbest akan uluslararası ticaret
ortamını teşvik etmek için tasarlanmıştı. Birkaç yıl boyunca, hızlı ekonomik
büyüme refah devletinin genişlemesi için gerekli ekonomik kaynakları
tanımlamış ama 1970’lere geldiğinde ekonomik düşüş gözükmeye
başlamıştı. Bunun nedeni devletleri yatırımlara bağlı kılan, serbest ticareti
oluşturan Bretton Woods sistemiydi. Ekonomik yüksek büyüme dönem-
lerinde “parti sistemleri” birçok gelişmiş demokrasinin belirleyici özellik-
lerini oluşturmuş. İktidar partileri daha sosyal bir devlet yaratmaya çalışmış
ve sol partilerin de nüfus etmesini sağlamıştı. Ancak, Bretton Woods sis-
temiyle daha sosyal bir devletin oluşumu yatırımlara bağlı kalmış. Doğrudan
yabancı yatırım, istihdamın, teknolojik ilerlemenin, üretkenliklerin iyileştir-
ilmesinin en önemli belirleyicisi olmuştu. Hükümetler ekonomik büyümeni
sağlamak için yabancı şirketlere karşı misafirperver bir ortam yaratmalarını
motive etmesi, “potansiyel olarak ülke ekonomisinin de facto egemenliğine
meydan okuyan”, iç ekonomik politika modellerini demokratik yönetişim
ile değiştirebilir bir ortam yaratmasına neden olmuştu. Hükümetler yabancı
şirketleri çekmek için birbirleriyle rekabet ederken, “en altta bir yarış için”,
vergileri düşürmeyi, ücretleri düşürmeyi, çevre standartlarını zayıflatmayı
ve hükümet harcamalarını azaltmayı gerektiren eylemlere başvurmak
zorunda kalmıştı.  
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Böylece yatırımlara bağlı kalan devletlerin sosyal harcamaları düşürmesi seç-
menlerin partilerine olan duyarlığını da kesmişti. Seçmenler her seçimde
sosyal problemleri çözmeyi vaat edenlere oy vermeyi tercih etmişti. Ancak,
verilen vaatler çoğu zaman yerine getirilmemesi bazen toplumun
radikalleşmesine ve sonunda aşırı hareketlerin ortaya çıkmasına neden ol-
muştu. Ayrıca, bu parti sisteminde parçalanmayı ve ideolojik kutuplaşmayı
da hızlandırmıştı.

Avrupa parti sistemindeki krizin sosyo-ekonomik nedenleri muhakkak ikti-
sadi ve mali krizlerle daha da belirgin halde olduğunu söyleyebiliriz. 2008’de
Lehman Brothers’ın çöküşünü takip eden ekonomik kargaşa, genel olarak
protesto oyları teşvik edip ve özellikle de popülist partilere destek vererek
kurulan parti sistemlerinin aşınmasını hızlandırmıştı. Aynı zamanda, Avrupa
krizi ve eşlik eden bazı ülkelerdeki tasarruf tedbirleri konusundaki siyasi
ihtilaflar ve diğer ülkelerdeki kurtarma paketleri, kitlesel Avrupalı halkın
AB’ye duyduğu yaygın olumlu kayıtsızlığa son vermişti. Bunun yerine,
Avrupa entegrasyonu siyasallaştırılmış ve Avrupa karar alma mekaniz-
masının ulusal politika ve yaşam koşulları üzerine yansımaları konusundaki
farkındalık büyük ölçüde artmıştı. Sonuç olarak, AB üye ülkelerindeki siyasi
partiler “Avrupa” konusundaki tutumlarını yeniden değerlendirmeye
başlamıştı (Poguntke ve Schmitt, 2018:1-2).

Parti sistemindeki kriz Avrupa ülkelerine özellikle, Batı Avrupa’ya özgü
olduğu söylense de bunun küresel mali ve iktisadi krizlerle kalıcı bir süreç
veya olay olduğu açıklanmaktadır. Rosa Luxemburg Vakfı Toplum Analizi
Enstitüsü’nün iddia ettiği gibi, güncel krizin “malî piyasalar kapitalizminin
organik krizi hâline geldiği”, bir yandan günümüz Avrupa’sında sağ popül-
izmin seçim başarılarının “geçici” olmadığını (Çakır, 2011:7) belirlese de
diğer yandan tüm parti sisteminin de değişimine neden olabilir.

Siyasal ve Güvenlik Nedenleri

İkinci Dünya Savaş’ı sonrası iki kutuplu dünyada sosyalist blok ve kapitalist
blok ortasında ciddi mücadele yaşanmıştı ve bu mücadelenin merkezi
Avrupa idi. İki kutuplu sistem döneminde özellikle, Avrupa’da diğer ideolo-
jik hareketler bastırılmıştı. Ancak, bu baskıcı sistemden kurtulan Avrupa’da
1990’lardan sonra çeşitli düşünceler, hareketler şekillenmeye başlamıştı.
Aşırı, popülist düşünceler boy göstermeye başlasa da bölgede genel olarak
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özgürlük ve dayanışma düşüncesi ve politikası hükümran olmuştu.
Dolayısıyla Avrupa ülkeleri kolay bir şekilde Avrupa Birliği’ni (AB) kur-
muştu. Bu birlik bazı meselelerde üye devletlerin egemenliğini alıkoyuy-
ordu. Sosyalistik Blok’un dağılması sürecinde ortaya çıkan milliyetçilik ve
ulusal hareketler bugün Avrupa genelinde Avrupa Birliği’ne karşı, ondan ra-
hatsız olan ulusal hareketleri şekillendirmektedir. Çünkü Avrupa ülkeleri
için ülke halklarının kaderleri, seçilmiş ulusal meclislerden ziyade AB
komisyonlarında verilen kararlarla belirlenirken seçilmiş hükümetler diğer
yandan da uluslararası finans merkezleri, uzmanlar, mahkemeler, bürokrasi
elitleri, belli çevrelerce finanse edilen “bağımsız” STK’lar ve medya eliyle
giderek kısıtlanmaktadır (Eliaçık, 2018). Zira bu süreçte Avrupa Birliği üyesi
ülkelerinin elindeki birtakım yetkiler Birliğe devredilmekte, üye ülke
demokrasilerinin temeli olan hükümetlerden bürokratlara aktarılmaktadır
(Çelik, 2019: 88). Mevcut gelişmeler ışığında ortaya çıkan kısıtlamaların iki
kutuplu sistemdeki kısıtlamalara biraz olsa da benzer olduğunu söylemek
gerekmektedir. Ayrıca, iki kutuplu sistemin çöküşüyle ideolojik hükümranlık
sadece sağda kalmıştı. Bu çeşitli sağ ve aşırı sağ hareketlerin gelişmesine fır-
sat sağladı. Bu sağ hareketler merkez partilerden daha etkileyici ve kapsayıcı
rol oynamaya başlamıştır. 

Ayrıca, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Mahkemesi, Avrupa Komisyonu,
ancak hepsinden önemlisi Bakanlar Konseyi gibi birimler aracılığıyla karar
alma sürecinin merkezileşmesi, Avrupa Birliği’nin karar alma kapsamı, Tek
Avrupa Yasası (SEA) ve tek pazar şartları ile büyük ölçüde artırılmış ulus
ötesi gelişmeler bugün yaygın politik tartışma konusu olmaktadır. Örneğin,
açık sınırlar, açık işgücü piyasası ve trans-Avrupa eğitim programları ve
değişimlerin teşvik edilmesi gibi Avrupa siyasal alanının gelişimine, ortak
bir Avrupa siyasi kimliğinin büyümesi eşlik etmektedir. Bu durum Alman,
İngiliz, Fransız, İtalyan, Fin, Macar ve başka birkaç ultra-milliyetçi hareket-
lerin ve karşı tepkilerin gelişmesini sağlamıştır.

Bunun yanı sıra göç ve göçmenler meselesi aşırı sağ hareketler için en güncel
sorunlardan birisi olarak kalmaktadır. Aşırı sağ parti ve hareketleri, göçmen-
leri kültürel farklılıklarından dolayı topluma uyum sağlamakta zorlanmaları
ve ekonomik “yük” olmaları hem de güvenlik açısından tehdit edici unsur
gibi çoğu zaman komplo teorilere odaklandığını (Yardım, 2017:217) görüy-
oruz. Ayrıca, göçmen meselesinin aşırı sağ ve popülist partiler için iktidarı
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eleştirmede ve toplumsal destek almasında çoğu zaman siyasi malzeme
olduğu birçok araştırmada tespit edilmiştir (Kaya ve Tecmen, 2018, Eliaçık,
2018). Bazı araştırmalar da yerel halkın çok kültürlülüğe karşı olduğunu açık-
lamıştır (Caldwell, 2010) veya onu tehdit olarak (Huntington, 1996) gör-
müştür. Ne olursa olsun, göç ve göçmenler meselesi kesinlikle seçim
oynaklığı, partiler arası parçalanmanın (fragmentation) hızlanması, iktidar
koalisyonu kurmada zorlanılması gibi parti sistemi krizlerine neden olmak-
tadır. Özellikle, 2011’de başlayan “Arap Baharı” ve Suriye savaşından sonra
yaşanan göç ve kaçak dalgası Avrupa ülkelerinin sadece ulusal siyasetinde
değil, Avrupa Birliği düzeyinde de siyasal kargaşaya neden olmuştur. Hatta,
göç sorununun Avrupa Birliği’nin parçalanmasının gerçek nedeni olabileceği
de ileri sunulmaya başlamıştır (Collett ve Le Coz, 2018).

Brexit ve Aşırı Sağ

Brexit ve aşırı sağı beraber ele almamızın temel nedeni ikisi arasında birçok
genel yaklaşımlar olduğudur. Avrupa Birliği’nin hayatta kalması için
büyüyen tehditleri sadece Brexit olayıyla değil aşırı sağ hareketleriyle de
açıklanabilir. Bu bağlamda Fransa Cumhurbaşkanı E. Macron “Avru-
pa’mızın sınırları içinde ortaya çıkan milliyetçi hareketler tarafından tehdit
edildiği, acı verici bir Brexit’in üzüntü yarattığı, ulusların ötesine geçen
büyük uluslararası değişimlerden endişe duyulan bir dönemdeyiz”, diye
belirtmiştir (Tulun, 2019:7).

Brexit olayını ve aşırı sağ konusunu parti sisteminde krizle bağlayacak olur-
sak, ana partiler olarak Avrupa Birliği’nin kurucuları Hristiyan Demokratlar,
Sosyal Demokratlar ve Liberal Demokratlar ciddi karşı tepkilerle karşılaş-
maktadır. Özellikle, Avrupa Birliğiyle beraber ortaya çıkan problemlerle
suçlu olarak görülmektedirler. Avrupa çapında Euro-septisizm (Avrupa
şüpheciliği/karşıtlığı) hareketleri, düşünce ve tartışmaları hızlı bir şekilde
büyümektedir. Bunun en net bir örneği İngiltere’de başlayan Brexit olayı ol-
muştur.

Brexit Tarihi ve Sebepleri

23 Haziran 2016’da Birleşik Krallık Halkı, Avrupa Birliği’nden ayrılmak için
yapılan referandumda katılanların %51,9 “exit”i destekleyerek oy verdi.
Brexit’e oy vermek, dünya çapında şok yarattı, finansal piyasaları sarstı ve
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AB’nin geleceğiyle ilgili kuşkuların yanı sıra ulusal popülizmin çekiciliği
hakkında küresel tartışmalara yol açtı (Goodwin, 2017:59). Liberal demokrasi
ve küresel pazarların korunmasına ilişkin çabaların yanı sıra Brexit’in oyları
aynı zamanda İngiliz siyasetindeki geleneksel parti çizgileri arasında derin-
leşen bölünmeleri vurgulamıştı. Ayrıca, Brexit’e oy vermek, İngiltere’nin yer-
leşik Euro-septik geleneğinin ve ülkenin Avrupa ile olan ilişkisinde siyasi
seçkinleri arasındaki akılda kalıcı bölünmelerin güçlü olduğunu göstermişti.
Ancak daha derin bir düzeyde, Brexit Birleşik Krallıkta ve diğer Batı
demokrasilerinde kamuoyunu, politik davranışı ve parti rekabetini sessizce
yeniden şekillendiren uzun vadeli sosyal değişimlerin bir belirtisi olarak
görülmelidir (Goodwin, 2017:59). 

Brexit tarihi hakkında, onun ortaya çıkışının birkaç on yıllara dek
uzanacağını bildiren fikirlerle mutabakattayız. İngiltere ve AB’nin, birliğin
kuruluşundan bu yana sık-sık sorunlarla karşılaştığını biliyoruz. Özellikle,
ilk başlarda Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurulmasına katılmaması, Eu-
ro’ya katılmamasına ilaveten ve genel olarak İngiltere’nin, AB üyeliğine,
diğer üye devletlerin çoğundan daha fazla işlevsel ve daha az politik bir yak-
laşıma sahip olduğunu (Begg, 2016) fark edebiliriz. Ayrıca, Winston
Churchill’in “Avrupa ile birlikteyiz fakat onun bir parçası değiliz.” söylemi,
II. Dünya Savaşı sonrası Brexit’e giden süreci özetlemektedir (Aras ve Günar,
2018:93). Ancak, Brexit’e sürükleyen önemli bir sebepler olmuştur. Bu sebe-
pler AB’ni yapısal-işlevsel faaliyetini sorgulayan ve sadece Birleşik Krallık
halkının değil, tüm AB üyeleri toplumunun hoşnutsuzluğuyla maruz kalan
ciddi durumlar söz konusu olmuştur. 

İlk önce söyleyebileceğimiz AB’ye karşı protestolar AB’nin merkezîleşmiş
otoriteye sahip bir kuruma dönüşmesidir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi
Avrupa ülkeleri için ülke halklarının kaderleri, seçilmiş ulusal meclislerden
ziyade AB komisyonlarında verilen kararlarla belirlenmesi, Tek Avrupa
Yasası, tek pazar şartları ve diğer birçok ulus ötesi gelişmeler Avrupa merke-
zli gelişmeler olup bu zamanında büyük bir imparatorluk kuran İngilizlerin
birçok aydınları için her zamanki gibi bugünler de pek iyi karşılanmayan
durumdur. 

Brexit’e neden olan en önemli ve belki de en etkileyici neden sosyo-ekonomik
neden olmuştu. Goodwin (2017) makalesinde, Birleşik Krallıktaki işçi
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sınıfının geleneksel değerlerinin ve ideolojilerinin nasıl değiştiğinin ve bu
toplumsal değişimlerin geleneksel partilere ve seçim süreçlerine olumsuz
etkilerinin üzerinde durmuştu. Ayrıca, AB’nin oldukça büyük bürokra-
sisinin ve kurallarının ekonomik büyümenin önünde bir engel olduğunu
iddia edenler ciddi bir kitle de bulunmaktadır. Örneğin, Minford’un çalış-
malarında İngiliz tüketicilerin AB ticaret kısıtlamaları ile korunan üreticil-
erden daha ucuz dünya fiyatlarına geçmekten kazanacakları
varsayımlarına dayanırken, İngiltere’deki işletmeler “Brüksel” tarafından
uygulanan pahalı düzenlemelerden kaçınmaktan GSYİH’da yüzde 4’e
varan bir kazanç sağlayacağını belirtmektedir (Begg, 2016: 31). Elbette,
Brexit’e karşı olanların da seçmenlerin hemen hemen yarısı olduğu, çoğu
seçmenlerin bilinçli olmayan bir şekilde protesto oylarını kullandığı veya
Brexit’ten sonra ekonomide yaşanan kayıplardan üzgün olanların sayısının
daha da arttığı hususunda konuşanları da kattığında bugün Brexit’e karşı
olanların fazla olacağını iddia edenler olsa da Brexit, er ya geç gerçek-
leşmesi olası bir durumdur.

Göç ve göçmenler sorunu Brexit’in gerçekleşmesini önemli derecede etk-
ilemiştir. İngiltere, AB’ye 2004 yılanda giren birkaç Orta ve Doğu Avrupa
ülkelerinden gelen nüfusun hızlı bir şekilde arttığını ve göçü kontrol et-
menin daha da zorlaştığını ifade etmektedir. Net göç 1997 ve 2004
arasında yıllık 48.000’den 268.000’e yükselmişti ve Brexit öncesi yıllarda
300.000’i aşmıştı. Bu gidişat artan göç konusunda çok endişelenen seç-
menler arasında güçlü bir tepki yarattı. Göçmenleri ülkenin en önemli
sorunlarından biri olarak nitelendiren seçmenlerin payı, 1997’de %3’ten
2003’te %30’a, ardından da 2007’nin sonuna doğru % 40’a yükselmişti
(Goodwin, 2017: 60). Bu durum Brexit öncesi kampanyalarda slogan ha-
line dönüşmüş ve AB’den ayrılmanın göç konusunda kontrolü geri al-
manın tek yolu olduğu mesajı verilmiştir (McSmith, 2016). Gerçekten de
İngiltere diğer AB üye devletlerine göre işsizliğin düşük olduğu (%5’ın
altında) ve sterlin para biriminin değeri ve yüksek maaş göçmenler için
cazip olduğundan göçü kontrolü zor bir durum olacaktı ve bu Brexit
öncesi ciddi bir yanıt vermişti. 

Brexit’e birkaç diğer siyasi, sosyal, ekonomik, güvenlik ve psikolojik sebep-
leri olmuştur ki Brexit bugüne kadar (Ekim 2019) üç kez ertelense ve bazı
sorunları olsa de İngiltere’nin AB’den ayrılacağı kesinleşmektedir.
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Brexit ve Aşırı Sağın Benzerlikleri

Brexit’in tam anlamıyla Euro-septik bir hareket olduğunu düşündüğümüzde
Avrupa’daki bugünün aşırı sağcılarının en temel amaçları Euro-septisizm
olduğundan her iki hareketlerin de genel amacının bir ya da birçok açıdan
benzer olduğunu söyleyebiliriz. Aslında Avrupa Birliği’nden ayrılma
hareketleri İngiltere’den önce Greklerden (Grexit) başlamış olduğunu söyle-
memizde yarar var. Daha da ileri gidersek 2008’deki mali krizler Euro’ya sert
bir zarar vermişti. Tüm AB ülkelerinde ekonomik düşüş yaşarken aşırı sağcı
hareketler boy göstermeye başlamıştı ve art arda seçimlerde başarı kazan-
mıştı. Poguntke ve Schmitt’in (2018:3) haklı olarak yazdığı gibi, Aralık
2008’den bu yana tüm ulusal seçimleri kriz sonrası seçimler olarak tanımlıy-
oruz. Kriz sonrası Avrupa seçimlerinde aşırı sağcı ve popülist partilerin çoğu-
nun esas amacı AB ve göçmenlere karşı çıkıştı. Bugün Almanya’da gittikçe
güçlenmekte olan Alternative für Deutschland (AfD) partisi de 2013’te Bun-
destag seçimlerinden yedi ay önce kurulmuştu ve genel amacı Euro’ya karşı
olmuştu (Berning, 2017). 

Brexit yanlıları özellikle referandum kampanyasının son haftalarında yoğun
bir şekilde göç konusuna odaklanmışlardır ve Euro-septik ve göç karşıtı poli-
tikaların yoğun olarak desteklendiği bölgelerde AB’den ayrılmaya yönelik
oylar ciddi şekilde yükselmiştir (Goodwin & Heath, 2016:324). Göçmen
karşıtlığı ile AB’den çekilme mesajlarını birleştiren ve lokomotifi olan Birleşik
Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) ve onun lideri Nigel Farage olmuşsa da
Almanya’da bu işleri AfD ve onun karizmatik liderleri Gauland ve Alice Wei-
del yerine getirmektedir. Aynı şekilde Fransa’da Ulusal Cephe (RN/FN) ve
lideri Marine Le Pen, Italia’da Lig, 5 Yıldız Hareketi partileri, Belçika’da
Vlaams Blok, Macaristan’da FIDESZ ve Jobbik partileri ve diğer neredeyse
tüm Avrupa ülkelerinde bu gibi partiler vardır hem de başarılı faaliyet
göstermektedir.

En dikkat çekici husus AB devletlerinde genel olarak aşırı ve popülist parti-
lerin güçlenmekte olmasıdır. Bununla beraber geleneksel kitlesel partilerin
zayıfladığını görüyoruz. Eğer 1990’lerden bugüne İngiltere’de muhafazakâr
ve işçi partilerinin değişmesine ve güçsüzleşmesine giden birçok gelişmeler
olmuşsa da 2010’lerden bu gibi olaylar Almanya, Avusturya, İtalya, Fransa
ve diğer AB devletlerinde yaşanmaktadır. 2019 AB Parlamentosu seçim-
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lerinde aşırı ve popülistlerin kazançlı çıktığını söyleyebiliriz. Çok
eleştirmelere rağmen Nigel Farage’ın Brexit partisi yüzde 31,7 ile öncülük
etmiştir. İngiltere’nin diğer partileri olan Liberal Demokratlar yüzde 18,55,
İşçi partisi yüzde 14 ve Yeşiller yüzde 11,09 alırken şu an ki iktidar olan
Muhafazakâr Parti yüzde 8,7’de kalmıştır (Celimli & Aktan, 2019). Bu seçim-
ler Fransa’da Marine Le Pen’in partisi yüzde 23,53 oy oranıyla ilk sırada yer
almasını sağlamıştı. Diğer AB üye devletlerindeki seçimlerinde de aşırı ve
popülist partiler çok başarı kazandığını dikkate alındığında, ileride Avrupa
Parlamentosu hem formda hem de içerikte bazı büyük sorunlarla karşı
karşıya kalacağını belirtmişti (Marques & McCaffrey, 2019).

Almanya’da aşırı sağ (AfD) ve aşırı sol (Die Linke) partiler hem AB Parla-
mentosuna (Mayıs 2019) seçimlerde hem de ulusal ve Dresden, Thüringen
(Ekim, 2019) ve diğer yerel seçimlerde iyi performans sağlamaktadır. Bu Al-
manya’da 2021’de gerçekleşecek Bundestag’a seçimlerde şu an ki iktidar olan
Angela Merkel’in partisi CDU-CSU ve Sosyal demokrat partisi (SPD) tek
başlarına iktidar kuramayacaklarını kesinleştirmektedir. Eğer, Almanya,
Fransa, İtalya, Polonya ve diğer ülkelerde bugünkü aşırı ve popülist partileri
iktidara gelecekse, AB’nin ciddi değişime uğrayacağını söyleyebiliriz. Bu
Avrupa ülkelerinin bugüne kadar şekillenen liberal değerleri, birlik, beraber-
lik ve dayanışma politikalarının değişmesine neden olacak birkaç diğer sis-
temsel krizlerin ortaya çıkmayacağını da belirtecektir.

Sonuç

Ünlü filozof Carl G. Hempel genel tarih yasasını açıklarken her olay “yeterli
koşullar kümesi”yle ortaya çıkacağını yazmıştı (Gordon, 436-442). Bugün
Avrupa ülkelerindeki krizler de yeterli koşullar kümesiyle gerçekleşmekte-
dir. Toplumsal ve siyasal değişimler parti sisteminin yapısal-işlevsel değişim
ve gelişimlerine neden olmuştur. Her değişme ve gelişmenin birer nedeni
olduğu gibi birer sonucu da olmalıdır. Aynı şekilde parti sistemindeki
değişime ve gelişmelerin sonucu olarak aşırı sağ ve popülist partilerin ortaya
çıkışı ve başarı sağlaması, İngiltere’de olduğu gibi Brexit olaylarını sıralaya-
biliriz. 

Avrupa parti sisteminde krizlere neden olan olayları yukarıda sırasıyla
göstermeye çalışmıştık. Tabii ki diğer nedenler de vardır. En önemlisi parti
sistemindeki gelişim ve değişmelerin Brexit olayını ve aşırı sağ hareketleri
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gündeme taşımasıdır. Bugün herkes bu konuda tartışmaktadır  ve bunu
tartışmakla haklıdır. Çünkü, AB gibi dünyada benzersiz ve birçok yönüyle
de örnek olabilecek bir kurumun geleceğine ilişkin kaygılar tüm diğer böl-
geler için de dikkat çekici olaydır. AB kurumsallaşmasındaki  eksikler, neden
entegrasyon gelişmeler sorunlu ve sorumlu tutulmakta, neden aşırı sağ ve
popülist partiler AB’yi eleştirmekte gibi sorulara yanıt vermek önemli ve
gereklidir. Birçok araştırmacılara ve bize göre de, son zamanlarda AB’de
yaşanan kriz durumları öncelikle parti sistemindeki değişim ve gelişmelerle
bağlıdır. Parti sistemindeki değişme ve gelişmelere kitlesel ve geleneksel par-
tilerin kendi ideolojilerinden kayması, seçmen tabanından uzaklaşması,
esasen seçim öncesi mobilizasyonlaşması, iktidar yanlısı ya da iktidarla iş
birliği içinde büyümesi gibi olaylar örnek olabilir.

Son olarak, bu değişim ve gelişmelerin sonuçlarının ne olacağıyla ilgili fikir-
leri topladığımızda karşımıza Brexit olayı gibi Euro-septik bir duruma
ilaveten ve göçmen karşıtı partilerin ve hareketlerin başarı kazanması gibi
de bir neticeyle karşı karşıya gelinmektedir.

Kaynakça

Aras, İlhan & Günar, Altuğ (2018), Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden Ayrılma
Referandumu: Brexit Süreci ve Sonuçları, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler
Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, s. 90-110.

Begg, Iain (2016), Brexit: Why, What Next and How? CESifo Forum 2/June, s. 30-
36.

Berning, Carl C. (2017). Alternative für Deutschland (AfD) – Germany’s New Radical
Right-wing Populist Party, ifo DICE Report 4 / 2017 December Volume 15.

Caldwell, Christopher (2010), Reflections on the Revolution in Europe: Immigration,
Islam and the West, Anchor Books. 

Celimli, Kadir & Aktan, Sertaç (2019), Avrupa Parlamentosu seçimleri: Ülke seçim
sonuçları, https://tr.euronews.com/2019/05/27/avrupa-parlamentosu-secimleri-
ulke-ulke-secim-sonuclar (Erişim tarihi: 22.10.2019). 

Collett, Elizabeth & Le Coz, Camille (2018), After The Storm Learning From The EU
Response To The Migration Crisis, Migration Policy Institute Europe. 

Crotty, W. & Katz, R. (2006), Handbook of Party Politics. London: Sage Publications.

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

351



Çakır, Murat (2011), Neoliberalizmin Egemenlik Aracı Sağ Popülizm: Avrupa’daki
Sağ Popülist Parti ve Hareketler, CopiLeft. 

Çelik, Fatih (2019), Siyaset-Bürokrasi İlişkileri: Teorik Yaklaşımlar, Güncel Tartışmalar,
Lykeion Yayınları.

Duverger, Maurice (1964), Political Parties: Their Organization and Activity in
Modern State, (Barbara & Robert North tercümesi), Londra: Methuen and Co. 

Eliaçık, Zeliha (2018), Göçmen Sorunundan Sistem Krizine Almanya //
https://kriterdergi.com/dosya-bati-demokrasilerinin-olumcul-kri/gocmen-
sorunundan-sistem-krizine-almanya (Erişim tarihi: 4.09.2019) 

Goodwin, M. J. & P. Heath, O. (2016), The 2016 Referandum Brexit And The Left
Behind: An Aggregate-Level Analysis of The Result. The Political Quarterly, 87(3),
323-332.

Goodwin, Matthew J. (2017), Brexit: Causes & Consequences, Japan SPOTLIGHT,
November / December, s. 59-62. 

Gordon, Scott (2013), Sosyal Bilimler Tarihi ve Felsefesi, çev. Ümit Tatlıcan & Hasan
Kösebalaban, Küre Yayınları. 

Haupt, Andrea B. (2010), Parties’ Responses To Economic Globalization: What is
Left for the Left and Right for the Right? Party Politics, VOL 16. No:1, s. 5-27. 

Huntington, Samuel P. (1996), “The West: Unique, Not Universal”. Foreign Affairs,
No:75/6. 

Katz, Richard S. & Mair, Peter (1995), “Changing Models of Party Organization and
Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party”, Party Politics, No:1, s. 5-28. 

Kaya, Ayhan & Tecmen Ayşe (2018), Europe Versus Islam: Populist discourse and
the construction of a civilizational identity //
https://eu.bilgi.edu.tr/media/files/Kaya-and-Tecmen-Critical-Analysis-Tool-3.pdf
(Erişim tarihi 20.08.2019)

Kirchheimer, O. (1966), “The Transformation of the Western European Party
Systems” der. Joseph La Palombara & Myron Weiner, Political Parties and Political
Development içinde, Princeton: Princeton University Press. 

Klingemann, H.D. & Fuchs, D. (1995), Citizens and the State, Oxford: Oxford
University Press. 

Marques, Joao Vitor Da Silva & McCaffrey, Darren (2019), New EU Parliament
postpones vote on its  presidency, https://www.euronews.com/2019/07/02/new-
eu-parliament-postpones-vote-on-its-presidency (Erişim tarihi: 01.10.2019). 

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

352



McSmith, A. (2016). Can the EU and U.K. Survive a Breakup?
http://businessresearcher.sagepub.com/sbr-1775-100664-
2746203/20160815/brexit (Erişim tarihi: 26.10.2019). 

Müller-Rommel, F. & Poguntke, T. (2002), Green Parties in National Governments.
Londra ve Portland, OR: Frank Cass. 

Panebianco, Angelo. (1988), Political Parties: Organization & Power. Cambridge:
Cambridge University Press. 

Poguntke, Thomas & Schmitt, Johannes (2018), The Crisis, Party System Change,
and the Growth of Populism, der. Brigid Laffan & Lorence Gicchi, 2017: Europe’s
Bumper Year of Elections içinde, European University Institute, s. 1-24. 

Ramón-Montero, José & Gunther, Richard (2002), 1 Introduction: Reviewing and
Reassessing Parties, der. R. Gunther, J. Ramón-Montero & Juan J.Linz, Political
Parties: Old Concepts and New Challenges içinde, Oxford University Press, s. 1-35. 

Roskın, Michael G., Gord, Robert L., Medeiros, James A. & Jones, Walter S. (2013),
Siyaset Bilimi: Bir Giriş, çev. Atilla Yayla, Adres Yayınları, 1. Baskı. 

Sartori, Giovanni (1966), “European Political Parties: The Case of Polarized
Pluralism”, der. Joseph La Palombara & Myron Weiner, Political Parties and Political
Development içinde, Princeton: Princeton University Press. 

Schmitter, P. (2001), “Parties Are Not What They Once Were” der. L. Diamond &
R.Gunther, Political Parties and Democracy içinde, The John Hopkins University
Press, Baltimore, s. 67-89. 

Tulun, Teoman Ertuğrul (2019), Brexit Sonrası: Gerçek Bir Karolenj Avrupa Birliğinin
Ayak Sesleri, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) No 4. 

Yardım, Müşerref (2017), Aşırı Sağ ve Çok Kültürlük: Avrupa’da Ötekileştirilen
“Göçmenler”, Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, s. 217-234.  

Wolinetz, Steven (2002), “Beyond the Catch-all Party: Approaches to the Study of
Parties and Party Organization”, der. Richard Gunther, José Ramón Montero & Juan
J. Linz, Political Parties: Old Concepts and New Challenges içinde. Oxford: Oxford
University Press, s. 136-165. 

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

353



Yeni Yüzyılda Türkiye’nin Uluslararası Arenadaki Konumu: 

Oyunculuktan Oyun Kuruculuğa (2001-2011)

Sayyad Sadri Alibabalu

Özet: 2000’li yıllarda tek kutuplu ve hiyerarşik düzenin simgesi olarak tanıtılan ABD’nin Afgan-
istan ve Irak müdahaleleri gelmektedir. Türkiye, ABD’nin Afganistan müdahalesine olumsuz
bakmayarak bu operasyonun ardından ABD’ye destek vermiştir. ABD’nin Irak müdahalesi ulus-
lararası kural ve kurumları yasalarının ihlali anlamında bir özgün operasyondu ve dolayısıyla bu
operasyon, tek kutuplu sistemin getirdiği bir sonuçtu. Türkiye bu müdahaleye şiddetle karşı
çıkarak, ABD askerlerinin Türkiye sahasını kullanmasına ve Irak’a saldırısına izin vermemiştir.
Böyle bir politikan, eski iki kutuplu sistemde mümkün olmazken yeni dönemde yeni fırsatlar or-
taya çıktı. Dolayısıyla, Türkiye, yeni dönemde kendi politikasını geliştirmeye çalışarak ABD’nin
isteğini reddetmiştir. Eski dönemlerde ABD çatısı altına politika yürüten Türkiye, 2000’li yıllarda
ABD’nin isteklerine karşı çıkma cesaretini bulmuştur. Bu operasyonun ardından, Türkiye-ABD
ilişkileri bir gerginlik dönemine girmiştir ki hala devam etmektedir. Özellikle Irak üzerinde ABD
politikalarını sürekli eleştiren Türkiye, kendi Ortadoğu oyununu kurmaya çalışarak bu poli-
tikaların odağını Irak olarak görmüştür. Türkiye, ABD’nin tek başına yürüttüğü politikalardan
etkilenmemesi için oluşan ortamdan kendi güvenlik politikalarını geliştirmiştir. Bu makale,
Türkiye’nin kendi politikasını bölgesel kritik bir ortamda oturtması için geliştirdiği teori ve uygu-
lama yöntemlerini ele almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Sistem, Türkiye, Ortadoğu, Kriz, Oyun Kuruculuk

Giriş 

Türkiye’nin 1990’lı yılların zor bir ortamından kurtuluşu akademik
toplumun araştırma konusu olmuştur ve bu yönelim hala devam etmektedir.
2000’li yıllardan itibaren Türkiye kendi çıkarlarını yeniden tanımlayıp ken-
disine yeni yol haritası çizmiştir. Bu bağlamda yeni stratejiler ortaya koyu-
larak dış ve iç politikada düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin nasıl
ve hangi yönlerde olduğu bu araştırmanın konusudur. Yazara göre, iç poli-
tikada değişiklik olmasa dış politikada herhangi bir değişiklik yapmak
mümkün değildir. Dış politikanın iç politikanın devamı olduğunu göz
önünde bulundurarak bu meselenin iç politikayla ilişkili olduğunu söylemek
mümkün hale gelmektedir.  Bu araştırmada yazar, iç politikanın önemini vur-
gulayarak, Türkiye’nin 2002’den sonra bölgesel ve küresel çapta rolünü
araştırmaktadır.    
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2000’li Yıllardaki Düşünsel Değişim 

Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra dış politika dok-
trininde tehdit tarifini genişleterek çevresinden bir nevi izole edilmiş, Orta-
doğu ve komşu bölgelerdeki ilişkilerde sorunlara neden olmuştur. Ancak
yeni elitlerin Doğu’ya ve Müslüman dünyaya bakış açısı, Türkiye’nin tehdit
odaklı dış politikasını değiştirerek çok boyutlu bir bakış açısı sunmuştur.
Dolayısıyla bu siyaset gözden geçirilip yeni gelişmeler ışığında tehditler fır-
sata dönüştürülmüştür.

AKP iktidara geldiğinde, Türkiye daha çok Batılı ülkelerle iyi ilişkilere
sahipti. Bunun nedeni, Türkiye’nin Soğuk Savaş döneminin sona ermesinden
sonra henüz Soğuk Savaş algılarından ayrılmamasıydı. Bu anlamda, bu süre-
den sonra, Türkiye, Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi güçlü bir desteğe
sahip olmamakla birlikte, komşularıyla yeni bir Soğuk Savaş’a girmişti.
Böylece, AKP iktidarıyla gelen yeni elitlerin güçlenmesi, dış politikada özel-
likle İslam dünyasıyla ilişkilerde bir devrime yol açmıştır. Türkiye’nin dış
politika konularındaki genel politikası bir değişime uğradı.

Dolayısıyla yeni dönemdeki stratejiler tek boyutlu tepkilere dayanarak karar
vermekten ziyade çok boyutlu bir politika geliştirme süreci başlatmıştır. Bu
bağlamda dış ve iç politika ve güvenlik meselelerdeki gelişmelerin
sonuçlarına bakılarak Türkiye’nin pozisyonu ortaya koyulmuştur.
Dolayısıyla, Kararlar, önceden tanımlanmış belirli programlara ve çok
boyutlu anlayışlara bağlı belirli mekanizmalara dayanmıştır. Tüm eylemlerin
gelecekte nihai bir hedefi gerekmekteydi ve uzun vadeli olması bunların
uygulamasını da sağlamaktaydı. Bu yüzden geliştirilen politikalar
sonuçlarının Türkiye’ye net yarar sağlaması söz konusuydu. (Ishlir, 2014).

Yeni elitler arasında, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül gibi isimler
önem arz etmektedir. Özellikle Erdoğan, 1997 yılında, içeride ve dışarıda
dikkat çeken “minareler süngü” şiirini okudu ve bu yeni Türkiye’nin Müs-
lüman dünyasına geri dönüş bileti haline geldi. Türkiye'nin yeni vizyonu,
Batı’dan kopmak anlamına gelmemekteydi, ancak bölgedeki Soğuk Savaş
sonrası güvenlik ortamındaki yapısal değişikliklere reaksiyon anlamındaydı
(Larrabee, 2007, p. 1). Aslında Türkiye, 75 yıl tarihsel olarak bir parçası
olduğu İslam dünyasını ve Orta Doğu’yu yeniden keşfetmişti. Türkiye’nin
dış politika önlemleri aslında geleneksel bir politikaya dönüş niteliğindeydi
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(Larrabee, 2007, p. 5). Bu, Türkiye’nin Müslüman dünyasındaki tarihsel etk-
isinden canlanma ve İslam dünyası veya en azından Ortadoğu ve Batı
arasında bir köprü haline gelmek anlamına gelmektedir. Bunu yaparken,
Türkiye ulusal ve güvenlik çıkarlarının kapsamını genişleterek her iki alan-
daki diplomatik amaç ve hedeflerini mümkün olduğunca sürdürdü.

Yeni vizyonlar Türk politikacıların bölgedeki ülkeler hakkındaki
düşüncelerinde dönüşüm yarattı ve bu yüzden yeni dış politika seçenek-
lerinin önünü açtı. Buna karşılık, bölgedeki aktörler, özellikle Ortadoğu,
Balkan devletleri ve Rusya, Türkiye’ye yönelik dış politikalarını yeni devlet
adamlarının proaktif diplomasisi ışığında tasarladılar. Bu ortamdan doğan
karşılıklı güven, Türkiye’nin elini güçlendirdi ve ekonomik işbirliğine dayalı
yeni bir siyasi yapılanmayı oluşturdu ve Türk dış politikasının güvenlik
odaklı politikadan uzaklaşmasına yol açtı. Bunun anlamı güvenlik mese-
lelerin rafa kaldırılması değildir aksi takdirde bu alanda da gerektiği zaman
önemli adımlar atılmıştır. Örneğin 2008 Güneş Harekâtı (Erkmen, 2015: p.
176) ve 2011’de (Haber Türk, 2111) diğer bir harekâtla PKK’ya karşı ciddi op-
erasyon gerçekleştirilerek örgüte önemli darbeler vurulmuştur. 

Bu süreçte, Türkiye Müslüman ülkelerle ekonomik işbirliğini önemli ölçüde
arttırdı ve Fas, Filistin, Tunus, Suriye, Mısır ve Arnavutluk ile Serbest Ticaret
Anlaşmaları imzaladı (Yelken Akta, 2010: p. 83). Ardından, 2010 yılında ikili
serbest ticaret bölgelerini ortaklaşa yönetilen bir serbest ticaret bölgesine
dönüştürmek için Lübnan, Suriye ve Ürdün ile bir anlaşma imzalandı. Bu,
Türkiye’nin Müslüman komşularıyla birlikte AB tarzı birçok taraflı mekaniz-
manın oluşturmasına doğru attığı ilk adımdı (Pope, 2012). Yeni dış poli-
tikada, komşularla ilgili Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana eşi
görülmemiş adımlar atılmış ve çevre ülkelerin Türk dış politikasındaki önem
ve önceliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, küresel ekonomik krizin ve Batı’da
yaşanan durgunluğun ardından, Türkiye ticaret alanında çevre ülkelere
odaklanmıştır. 

Türkiye’nin yeni dış politikası, 21. yüzyılın başından bu yana ulusal, bölgesel
ve küresel düzeyde meydana gelen değişikliklerin bir ürünüdür. Yeni elitler,
çok boyutlu siyasi, dini, tarihi ve kültürel kimlikleri benimseyerek,
Türkiye’nin kendisini yeni küresel gerçekliklere adapte edebilecek bir
değişime götürerek yenidünyada söz sahibi olabilecek bir devlet haline ge-
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tirmeyi hedeflemişlerdir. Bunun nedeni Batı ile Doğu arasındaki güç
boşluğunun giderek azalmasıdır. Bu anlamda Batı’nın yenidünya
siyasetindeki etkisini azaltan küresel değişimlerin yanı sıra küresel ve bölge-
sel krizler de Türkiye’yi komşuları ve yeni ortaya çıkan güçler ile aktif ilişk-
iler kurmaya zorladı (Muzalevsky, 2012). Yani, dünyada giderek artan
şebekeleşme ve çeşitli bağımlılıktan kaynaklanan değişimler Türkiye’ni rol
oynamaya teşvik etmiştir. Dolayısıyla, Türkiye artık oyun kurucu bir aktör
olarak ortaya çıkarak kendi oyunun kendisi çizip, kendisi de bunu sahaya
indirmiştir.

Çok boyutlu bir kimliğe sahip Türkiye, artık tek bir rolle yetinmemiştir (Ka-
plan, 2012). Buna göre Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkasların ve genel
olarak Avrasya’nın merkezi haline gelmeliydi. Dolayısıyla, Basra Körfezi,
Türkiye’nin doğal denizalanı olarak görülmeye başlandı (Murinson, 2006, p.
952). Türkiye’nin dış politikası Balkanlarda, Kafkaslarda ve Ortadoğu’da is-
tikrarı korumaya odaklandı. Zira gelecekte, bu alanlarla birlikte Türkiye
küresel politikanın merkezi olacaktı (Petrović and Reljić, 2011, p. 162).

Aslında, Türkiye’nin amacı çok boyutlu bir diplomasiyi kullanmak ve ulus-
lararası sistemdeki gücünün tüm unsurlarından yararlanmaktı. Bu
bağlamda, Türkiye yumuşak bir güç olarak tanıtılıp ülkenin uluslararası
prestiji artırılmıştır. Aynı zamanda, Türkiye komşu bölgelere yönelik adımlar
atmalı ve başta Rusya ve Çin olmak üzere tüm uluslararası aktörlerle ilişki-
lerini genişletmelidir. Yani İlişkiler artık yalnızca Avrupa Birliği ve ABD odak
noktası değildir. Bu çok boyutlu kriterleri dâhil ederek, Türkiye’nin Orta
Asya ve Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika gibi alanlardaki rolü özel olarak
canlandırılmalıdır (Herzog, 2009, p. 2). 

Türkiye, Stratejik Derinlik doktrini doğrultusunda, beş temel dış politika
ilkesinin peşine düşmüştür ki en kısa şekilde şu şekilde sıralanabilir; güven-
lik ve demokrasi arasındaki iç denge, komşularla sıfır sorun, bölgesel ve
bölge-ötesi aktörlerle ilişkilerin arttırılması, çok boyutlu dış politika ve den-
geli diplomasi (Kaplan, 2011).

Stratejik Adımların Operasyonelleştirilmesi

Stratejik adımlar çerçevesinde Türkiye’nin birinci amacı güvenlik ve
demokrasi arasındaki iç dengedir. Burada iç politikada demokratik adımların
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atılmasıyla, Türkiye’de insan hakları, hukuka uygun bir şekilde davranma,
azınlıkların haklarının verilmesi gibi konularda eşi görülmemiş adımlar at-
mıştır. Bu adımlarla, Türkiye geleneksel güvenlik odaklı politikaları terk ed-
erek Türk halkının tamamını kapsayacak stratejik planlamalar yapmıştır.

Komşularıyla sıfır sorun politikası bağlamında, Türk siyasetçileri halkın
düşüncelerini değiştirmeleri ve kışkırtmamaları gerekmektedir. Çünkü in-
sanların ruhunu değiştirmeden, insanları motive etmek mümkün değildir.
Türkiye’de uzun süre Türk genç kuşağına, Rusların eski düşman olduğunu
öğrenmiştir. Benzer şekilde, Yunanlıların çağdaş düşman oldukları, Ara-
pların Türkiye’ye ihanet ettiği ve Ermenilerin sorun yaratan halk oldukları
konusunda eğitim görmüşlerdir. Davutoğlu’na göre bu psikoloji ile proaktif
olmak mümkün değildir. Bu zor bir görev olsa da psikolojik bir devrim an-
lamına gelmektedir. Bu nedenle, çevre halkların algısını dönüştüren, güven
yaratan psikolojik algı değiştirilmelidir (Davutoğlu, 2012).

Üçüncü endekse göre, Türkiye bölgedeki işbirliğini artırmak için birkaç
bölgesel kuruluş yarattı. “Türk Konseyi” ve “Türk Dili Konuşan Ülkeler Par-
lamenter Asamblesi” gibi bölgesel işbirliği artırmak için birkaç kuruluş ku-
rulmuştur. ABD’nin Irak’ı işgal etmesinin ardından bu ülkede siyasi ve
güvenlik istikrarını yeniden sağlamak için ve bölgesel çatışmaların
çözümünde de çok aktif rol oynanmıştır. Ağustos 2008’de, Rusya’nın Gürcis-
tan’a saldırısının ardından, Recep Tayyip Erdoğan harekete geçti ve çatışma
sırasında her iki ülkeye seyahat ederek ateşkesin sağlanmasında rol oynadı.
Ayrıca Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformunu (Fotiou, 2009, p. 3) sınır-
larındaki şiddeti önlemek için önermiştir. Plana göre, Türkiye, Rusya, Gürcis-
tan, Azerbaycan ve Ermenistan, uzun süredir devam eden düşmanlıklara son
vermek amacıyla bir organizasyonda bir araya gelmeleri gerekirdi. Erdoğan
13 Ağustos 2008’de Moskova’ya, 14 Ağustos’ta Tiflis’e ve 20 Ağustos’ta
Bakü’ye giderek projenin ABD ve Avrupa Birliği gibi bölgesel güçlerin varlığı
olmadan oluşturulmasına dair garanti vermişti (Yelken Akta, 2010: p. 76).
Çeşitli nedenlerden dolayı bu platform gerçekleşmese de Türkiye’nin cid-
diyeti açısından önemli bir adımdı. Bu savaş, Bakü, Tiflis ve Kars demiryolu,
Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru
hattının güvenliğine zarar verebilecek potansiyel taşımaktaydı. Ayrıca diğer
önemli altyapı projeleri de Türkiye’nin endişelerini arttırmıştı (Babacan,
2008).  
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Çok boyutlu ve ritmik diplomasiye göre, Türkiye Soğuk Savaş durumundan
ders almalı ve güçlü bir aktör tuzağına düşmekten kaçınmalıdır. Bir başka
deyişle, dünyadaki bütün ülkelerle aktif ekonomik iş birliğini sağlamak için
dış politikayı dengelemelidir. Çünkü bir tarafa yönelmek diğerinden uzak-
laşmaya neden olur. Böylece Türkiye, dünya düzeni yaratmada rol oynayan
ve dünya güçleriyle uyumlu bir ilişki içinde olan dünya çapında bir aktör
haline gelmiştir (Yeşiltaş and Balcı, 2013, p. 13-20).

Krizlerde Aktif Rol Oynama

İran’ın Nükleer Programı 2000’li yıllardan itibaren uluslararası bir kriz haline
gelmiştir. 1990’lardan ABD-İran ilişkileri çerçevesinde gündemde olan bu
konu 2005’te Türkiye’nin dikkatini çekmeye başlamıştır. Diğer bir ifadeyle
bundan önce, Türkiye konuya ilişkin kayıtsız kalmıştır. ABD’nin baskılarıyla
küçük bir meseleden ulusalrarsılaşan bir krize dönüşen bu konu, giderek
Türkiye’nin dikkatini çekmiştir. Hem komşuluk açısından hem bölgesel rek-
abet ve sonuçlarından dolayı, Türkiye, İran’ın Nükleer silahlara erişmesine
karşı çıkmıştır fakat İran’ın barışçıl enerji kullanma hakkı konusunda İran’ı
desteklemiştir. Bunun çeşitli nedeni vardır. Birincisi ortak kimlik ve iç poli-
tikada kamuoyunun isteğidir. Diğer bir faktör Türkiye’nin bu dönemde
izlediği komşularla sıfır sorun politikasıdır. Üçüncü neden daha geniş bir ne-
dendir ve o da Türkiye’nin uluslararası krizlerde aktif ve etkin rol oyna-
masıdır. Bu politikanın bir sonucu olarak 2010’da Türkiye’nin İran ve
Brezilya’yla birlikte imzaladığı Tahran Anlaşmasıdır (Barrıonuevo & Arsu,
2010) ve bu vesile ile Türkiye uluslararası imajını yükseltti.

Bu yaklaşımdan hareket ederek komşularda sıfır sorun politikası izlenmiştir.
Bunun anlamı Türkiye’nin bulunduğu bölgede komşularının da sorunlarıyla
ilgilenmektir. Bu politikanın hedefinde, uzun dönemde Türkiye’ye bölgesel
ağırlık kazandırmak gelmektedir ve bu vesile ile ülkenin uluslararası itibarı
artacaktır. Bu dönemde Türkiye, oyunculuktan oyun kurucu bir statüye
geçmiştir ve bölge konularında kendi politikalarını yürütmeyi başarmıştır.
Türkiye’nin uluslararası konumu, çok kutuplu küresel bir sistemin içerisinde
Türkiye manevra kabiliyeti yaratmıştır. Bu kapsamda, Türk dış politikasının
tehdit algısını bırakarak işbirliği ve dayanışmaya odaklanması söylenebilir.

Dolayısıyla, Türkiye uluslararası sistemdeki rolünü daha etkili kullanarak
yakın çevresindeki krizlere daha girişken hareket etmiştir. Örneğin 2010
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Tahran Nükleer Anlaşması, Türkiye ve Brezilya’ya uluslararası prestij kazan-
mış ve bu yüzden uluslararası toplum, Türkiye’nin yeni rolünü kabullen-
miştir.  Bu antlaşmaya göre İran, zenginleştirdiği uranyumun yarısını
depolayabilecekti. Bu girişimler tek kutuplu sistemdeki konumunu kaybet-
meye meyilsiz olan ABD’yi rahatsız edip üç ülke girişimini kabul etmemiştir
(Larrabee and Nader, 2013, p. 28). ABD’nin bu politikası Türkiye’nin ulus-
lararası toplumdaki rolünü konsolide etmesinin ne kadar zor olduğunu da
göstermiştir.

Türkiye girişimci faaliyetlerinin diğeri ise Arap-İsrail krizleridir. İsrail
makamlarının Türkiye’ye Golan Tepeleri’nin Suriye’ye geri verilmesi için söz
vermeleri başlangıç için önemli bir adımdı (Stratton, 2008) fakat 2008’de İs-
rail’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonu bu işbirliğinin gerçekleşmesini
zorlaştırdı.  2009 Davos’ta yaşanan Başbakan Erdoğan’ın İsrail Cumhur-
başkanı Şimon Perez ile tartışması ve Mavi Marmara olayı da bu adımların
başarısız kalmasında önemli rol oynadı (Stern and Ross, 2013, p. 119). Yakın-
dan incelendiği zaman, Türkiye’nin yeni dış politikasının Arap dünyasındaki
rolünün engeli İsrail’in kışkırtma siyasetiydi. Olayların her gün patlaması,
Ortadoğu’nun zor bir coğrafya olduğunu göstermiştir.

Sonuç

Türkiye 2000’li yıllara geldikten sonra bölgesel ve küresel arenada kendi kon-
umunu yakalamaya çalışmaktadır. Burada önemli olan Türkiye’nin yeni
uluslararası sistemin değişikliklerini anlamasıdır. Küreselleşen dünyada de-
vlet rolünün tartışıldığı dönemde, Türkiye kendi konumunu yeniden tanım-
layarak önce bölgesel çapta menfaatlerini elde etmeye çalışmıştır. Uzun yıllar
izole edilse de Türkiye Ortadoğu’yu yeniden keşfederek kendi güç kay-
naklarını yerelleştirmeye çalışmıştır. Kültürel olarak bölgenin ayrılmaz bir
parçası olan Türkiye, 2000’li yıllarda büyük projesini gerçekleştirmek için
uzun yıllar süren komşu coğrafyasıyla olan sorunlarını gidermeye çalışmıştır.
Yunanistan, Ermenistan başta olmak üzere diğer komşularla temasa geçilmiş
onlarla bir yeni güven ilişkisi kurulmaya çalışılmıştır. Bazen başarılı bazen
başarısız olsa da önemlisi Türkiye’nin bu hamleleri yapmasıdır. Suriye
savaşıyla bölgesel düzen bir çöküşe gitse de Türkiye 2011 öncesi Ortadoğu’-
nun kaderine imza atacak bir duruma gelmişti. Çeşitli oyun kurucu planlar
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bu dönemde Türkiye’nin ne kadar aktif olduğunu ispat etmektedir.  

Küresel ölçekte, Türkiye kendi konumunu konsolide etmeye çalışmıştır.
Artık dünya meselelerinin Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi üyesi beş
ülke tarafından yönetilemeyeceğine dikkat çeken Türkiye, dünya sisteminin
değişmesine yönelik çağrılarda bulunmuştur. Ayrıca dünya krizleriyle
doğrudan doğruya ilgilenerek küresel meselelerde yerini bulmuştur. Bunu
yapmak için ekonomik kapasitelerin de arttırılması gerekmekteydi.
Dolayısıyla, Türkiye’nin ekonomik indeksleri de değişmiştir. Tüm bunlar
Türkiye’nin Batı dünyasının bir zamanlardaki çizdiği çizgiden çıkıp kendi-
sine özgün politika geliştirmesini sağlamıştır. Nitekim Türkiye küresel çapta
söz sahibi iken bölgesel çapta bir mutlak gücü yakalamıştır ve bu da dış poli-
tikada kendisini göstermiştir. Nitekim Türkiye artık kendi göbeğini kendisi
kesmekten ziyade, uluslararası sistemin önemli aktörlerinden birine
dönüşmüştür. Dolayısıyla, Türkiye artık oyun oynamak yerine oyun kurucu
bir aktör olarak ortaya çıkmıştır. 2011 sonrası dönemde bu düzen bazen sek-
teye uğrasa da, Türkiye bugün hem küresel aktörlerle hem de bölgesel
güçlerle masaya oturup kriz yönetiminde kendi rolünü oynamaktadır ki
Suriye krizi bunun en belirgin örneğidir.
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Why Saudi Arabia Entered Yemen's Quagmire

Slsabil Saeed

Abstract: Yemen and Saudi Arabia, the two neighboring countries on the border and the inter-
mingling countries in the lineage, ethnicity, customs and traditions. Yemen and Saudi Arabia
have had very close relations with each other for hundreds of years, and this relationship has
often seen an ups and downs between them. But most of the relations between Yemen and
Saudi Arabia are relations of protection of their common interests and the pursuit of stability in
the common border between them. However, the recent stage of the relations between these
two countries took a new direction under the name of the “Decisive Storm”. At 2 am on Thursday,
March 26, 2015 Saudi Arabia launched a military intervention in Yemen after a request by
Yemeni President Hadi as a result of his administration's failure to control Houthi movement
and its control of state facilities.

Thus, the main objective of the study is to analyze the reasons that Saudis decisions-makers
took the decision of War in Yemen in March 2015 and the results and crises that happened in
Yemen from that decision. The study also will analyze deeply the influencing factors in Saudi
foreign policy, which made Saudi to adopt the resolution of war at this time of its relations with
Yemen. The study is based on the analytical method of the events that preceded the ‘Decisive
Storm’ crisis, and on following the facts and reasons that resulted in radical change in Saudi
decision-making. The study also tracks the results and developments that have taken place in
the whole region as a result of intervention decision in Yemeni territory and the international
interactions with the war crisis.

The study found that the growing power of Iran in Yemen, as well as the international commu-
nity's focusing on issue of fighting the terrorist organizations and the change of Saudi Arabia
royal authorities was one of the main reasons that led Saudi Arabia to enter the quagmire of
Yemen.

Keywords: Yemen War 2015 – Houthi Movement- Saudi Security- Iran Interests - International
Variables

Introduction

The Saudi war in Yemen has been described as a qualitative shift in Saudi
foreign policy, which has led to conflicting interpretations of the real reasons
behind this mysterious change. Most of analysts agreed with a change in the
internal regimes structure was a prominent factor that made Saudi Arabia
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move to direct attack against the Houthi group in Yemen. The recent security
appointments in Saudi Arabia, which accompanied King Salman's taking
power, have showed a pivotal role of security and defence dimensions in
Saudi foreign policy, appointment of Prince Mohammed bin Salman as de-
fence minister, head of the Royal Court, adviser to his father.( Abdelrahman
& Fatna, 2016:74).

The main aim of that appointments was to stress that the Saudi foreign policy
will be marked as distinct from previous policies. An aggressive policy will
be applied in the new era and   the previously used soft power policy will be
underestimated. King Selman wanted to assure Saudi audiences that he will
be the master of Riyadh’s security and the kingdom’s future and he needs to
his distinguished son Mohammed in that mission. Thus, Muhammad Bin
Salman held many positions at the same time, especially the Minister of De-
fence and the Deputy Crown Prince.  There was an urgency need in this re-
gard, given Salman's advanced age. Surely the young prince wants to be well
established before his father dies. (Madawi, 2015)

We cannot neglect the political fast-developed events on the global level at
recently period. The severe economic crisis in 2008 and its influence of oil
markets and global banks, emergence of ISIS and the international efforts fo-
cused on eradicating it and the nuclear arrangement between Iran and the
great powers. In addition, the rise of Arab Spring and its support by west
countries, especially, their silence of ousting of President Mubarak of Egypt
and accepting of the Muslim Brotherhood. All this have left a strong impact
on Saudi decision makers, who felt there is a real risk for their existence and
the supporting countries are concerning in other issues. The Saudis regulator
found itself alone to maintain its interests in the region, the powerful exter-
nalities have generated a tremendous concern in the internal Saudi house
and helped to obfuscate the political policy making processes.

The Iranian-Saudi conflict to dominate the Middle East states impacted
on the policy making of Saudi Arabia. This conflict is not rooted in sec-
tarianism (Sunni-Shiite), but in a national existential struggle. Saudi Ara-
bia, which was at the forefront of region countries and plays an important
role in shaping countries decisions, found that it is losing much of its in-
fluence in the region in favour of Iranian expansion, which posed a direct
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threat to Saudi security and existential entity. According F. Gregory
Gause, who explains the rivalry between Iran and Saudi, said that Iran’s
transnational Islamist political system has posed an ideological threat to
the Saudi dynastic monarchy. ( Ezz, ():7)

Furthermore, the nuclear deal, which was held in July 2015 between the 5 +
1 group and Iran, deepened the existential fears of Saudi Arabia, which had
been seen as a crisis in its relations with the Western countries, especially the
United States. People of Gulf States believed that was an international sup-
porting for Iran at the expense of their states, while Tehran had considered
it as a political victory for them.

Before the “Decisive Storm” operation the kingdom was monitoring the sit-
uation in Yemen closely without any denouncing or condemnation, and that
for various reasons. The internal situation was unstable, sickness of King Ab-
dullah and preparation for transition of power, made the role of Saudi totally
absent at that time. Another reason was not declared but many analyses had
mentioned it, which was about Saudi Arabia seeks to exhaust the Islamic
'Islah' Party by facilitating Houthi access to Sanaa and direct confrontation
with them. Especially that Arab Spring produced an intense presence of Is-
lamic movements in the region, which disturbed Saudi Arabia.

The study attempts to analyse the events that led to the war in Yemen and
by relying on the analytical approach, the study will identify the reasons that
resulted the war decision, which was a crucial decision for the power con-
tinuation of the Saudi Kingdom and its stability and existence.

The Intervention Engines  

“Decisive Storm” began when Saudi Arabia launched the first airstrike on
Sanaa after a request by Yemeni President Hadi who asked help from the in-
ternational community and regional countries to return the legal government
to power as a result of his administration's failure to control Houthi move-
ment which controlled the whole state facilities. The movement started under
the pretext accusing president Hadi of corruption and supporting terrorism,
large demonstrations by people for many days under an order Houthi leader
who provoked people against the government and that was on mid of Au-
gust. After that, armed group of Houthis exploited the instability of the coun-
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try, moved presidential palace and surrounded it in September 2014, they
also stormed the army camps and other of government institutions such as
the official television, the Yemeni parliament, the Central Bank, and the head-
quarters of the armed forces. Houthi got good support from republican guard
forces and the Yemeni Special Forces associated with the family of Ali Saleh
the previous president of Yemen, also from some tribes that believe the gov-
erning should be with president from north not south while Hadi was from
a city south of Yemen. 

This move ended by control on Sanaa on 21 September. Therefore, president
Hadi and Prime Minister Bahah resigned on January 22, 2015 after the rebels
had put them under house arrest with some other council members, but Par-
liament was not able to look into the resignation as provided by the Yemeni
constitution. The Houthi movement continued to deepen its control over the
state, made a constitutional declaration in February 2015, and they dissolved
the parliament. They also had assigned a five-member revolutionary com-
mittee headed by Mohammad Ali Al-Houthi, the commander of rebel forces
that seized Sanaa. The UN security council on 15 February unanimously
adopted a resolution demanding that Houthi rebels relinquish control of
Yemen’s government “immediately and unconditionally” and engage “in
good faith” in UN-led peace talks. But the resolution approved by all 15
council members at an emergency meeting does not act under chapter seven
of the UN charter, which would allow it to be militarily enforced (The
guardian, 2015).  Actually, that had not liked the Gulf Co-operation Council
countries which had felt a real risk to their national security and asked the
Security Council to intervene.

The rebel did not stop in Sanaa and they had continued their launching to
the south under a new excuse: Fighting terrorism and extremism groups.
They seized city after city where Houthi fighters had seized many areas in
the north without any resistance. Also had seized parts of the southern city
of Taiz on 22 of February, the country's third-largest city, tens of tanks and
armoured personnel carriers of Houthis crossed into al-Dhalie and Aden gov-
ernorates (Al-Jazeera Site, 2015). One day before that on 21 February 2015,
President Hadi managed to flee to Aden and announced his retreat from res-
ignation and stated that all the decisions announced by the Houthi and called
for international intervention to stop the rebel forces. At that point Saudi Ara-
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bia had realized the rebels will trying to seize the whole country with all its
significant ports and borders so did not delay responding to this calling and
had started its first missile raid against Houthis in the early morning hours
on 26 March 2015.

The operation, "Asifatul al-Hazm” or “Decisive Storm”, was supported by a
coalition of Sunni Muslim countries, like Morocco, Sudan, Egypt, Jordan and
Pakistan. Gulf Cooperation Council (GCC) countries (except Oman) were
front fore of the coalition, U.S. provided logistics and intelligence and has a
joint planning with Saudis. The contributions of these countries in the coali-
tion against rebels in Yemen has taken 100 fighter jets, 150,000 soldiers and
other navy units from KSA, 30 jets from the UAE ,15 fighter jets for the op-
eration from Kuwait, Bahrain sent 12 fighter jets from the Royal Bahraini Air
Force, Qatar has contributed 10 fighter jets to the operation. Sudan has of-
fered to dispatch 6,000 soldiers for ground operations in addition to the four
fighter jets that Sudan had put at the disposal of Saudi Arabia. Egypt, Jordan,
Pakistan and Morocco showed their absolute solidarity with Saudi Arabia
and their support to maintain legitimacy in Yemen. They also confirmed their
readiness to participate with military forces in the operations. (Jon, 2015).

Although the Saudis decision to enter Yemen's quagmire was a surprise de-
cision and new on the Saudi political scene, the reasons behind this unprece-
dented attitude made a necessary need to analysis this decision that had been
taken in the serious stage of Yemeni-Saudi relationship:

The Houthi Controlling on Sanaa

“Some of what you see today mirrors events that have kind of occurred in
Yemen throughout its history”, “what you’re seeing now kind of with the
Houthi rebellion — although they are occupying Sana’a, which is fairly new
in terms of how these dynamics kind of play out — it is a bit of a repeat be-
tween what is historically been a North-South divide in Yemen.” [John Arter-
bury] a Middle East analyst focusing on Yemen at the Navanti Group in
Arlington, Va. (Ben Watson, ())

For than more a thousand years, Yemen has been living in an internal conflict
between groups fighting overrule. One takes ruling and another overturns,
and that were inside the ruling family itself. Therefore, the Houthi's control
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over Sanaa is linked to the events of past and recent Yemen's history. What
distinguishes here is the external variables that were pushed the Houthi
movement to determine its outer destination, with which side will be and
what they should have to do. The Houthis found themselves in an abrupt
war with Saudi Arabia while their plans were just to get the governance, not
to interfere with the kingdom in a long-term conflict.

Returning to the order of the events, Sana'a fell after Houthi movement took
control of all state institutions, creating by that a new reality in the region
because Sanaa, which is the capital city with borders Saudi Arabia, is now in
the hands of a group loyal to the Saudi Arabia's prime enemy. Iran, in turn,
celebrated of Sanaa fall and mentioned in different occasions that Sanaa is
the fourth Arab capital under its alliance after Beirut, Baghdad and Damas-
cus. For example, For "Ali Reza Zakani" a member of the Iranian Parliament,
who is close to Iran's Supreme Leader Ali Khamenei, he referred during his
speech to the Iranian Parliament in September 2014 that "three Arab capitals
became under the Islamic Iranian revolution", also indicated that Sanaa on
its way to join the Iranian revolution, and his speech was before Houthis con-
trolled Sanaa. (Mahmud, 2019).

The Houthis applied their control and became actually the ruler of the coun-
try. They started to argue that the Gulf initiative is over, they also declared
their rejection of all negotiations that preceded their control, the most promi-
nent of which is the Peace and Partnership Agreement, which provides for
the withdrawal of Houthis from the cities and areas they control. Yemen has
drowned in a dark tunnel whose effects are still visible to this day, after the
movement stated a constitutional declaration on February 6, 2015, which in-
cludes dissolving the parliament, forming a 551-member national council
that elects a presidential council composed of five members to run the coun-
try under the supervision of Al-Houthi's committee for two years, and im-
posing house arrest on the president and prime minister along with a group
of resigned ministers. (CBS NEWS, 2015).

That was a point Saudi has realized they are under really threatened and the
foreign ministry has said “As result of deterioration in security and political
conditions in the Yemeni capital Sanaa, the kingdom has suspended all em-
bassy operations in Sanaa and evacuated its entire staff, who arrived safely
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in the kingdom,” as the state news agency SPA quoted (Al Arabiya News,
2015) Saudi Arabia's calculations before Houthis control on Sana'a were dif-
ferent from those that followed its control where the kingdom has not ex-
pected the movement will be extend to totally takeover the capital of Yemen
at that quick, or perhaps they thought they can use Al-Houthi's expansion
to remove or weakened some political parties that Saudi Arabia wants to ex-
clude them of the Yemeni political scene, especially the ‘Islah Party’ which
is belong to the organization of Muslim Brotherhood. However, the kingdom
after the control has felt that its security needs are under threatened and they
have to act rapidly to protect them.

The speeches of the Kingdom ruling authority in the period preceding and
accompanying the Decisive Storm operations were confirming that no one
was allowed to tamper with the kingdom's security and stability. This is what
happened in entering to Yemen war, where Saudis border safety and national
security has forced it to resort to military force away from dialogue with
Yemeni side or using soft power. All these was for seeking to maintain the
balance of power for Saudi kingdom favour in the region.

Changing of The Governance Structure In Saudi Arabia

The campaign on Yemen is closely related to internal change process, where
the decision maker sometimes resorts to fabricating external crises or wars,
in aim to gain internal legitimacy for a decision, or pacifying public opinion
and re-order it behind decision-maker under the pretext of achieving national
unity or facing the growing external threat. ( Amjad , 2015:6)

The new prince Mohammed bin Salman stole the spotlight in Yemen war,
where the media has published numerous photos of him engaging in activ-
ities such as directing the war from his office, visiting soldiers on the battle-
field and sitting in the cockpit of a fighter jet, and so on (Stig, 2015:1). Over
Saudi military expedition against Houthis, King Salman perhaps goaled to
strengthen the position of his son Muhammad bin Salman and make him es-
teemed among his half-brothers and cousins as an effective leader, allowing
him to be on equal standing with his older cousin Muhammad bin Nayef.

Actually, Abdullah died in January 2015 after almost 20 years of ruling the
kingdom, Abdullah had tried to prepare for an orderly succession to avoid
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any possible crisis in the process. In July 2012 he made his brother prince
Salman the Crown Prince and his half-brother Prince Muqrin the deputy
prime minister, who was very close to Abdullah and his reforms. The royal
decree confirmed in a clause specifying that the order could not be altered,
king Abdallah and his heir prince Selman have agreed that Prince Muqrin
would become the next heir (Joseph, 2014). The king sought to organize the
access to throne in a way protect the Kingdom’s stability, because he did not
want to see an internal struggle for Saudi throne.

Once Salman ascended the throne, he made Muqrin crown prince, as was ex-
pected, and moved Muhammed Bin Nayef up to second in line as deputy
prime minister. It was assumed that Muqrin, who was the 35th son of Ibn
Saud, would become king someday, and that Muhammed Bin Nayef would
then have some years to prepare for his own ascension, and to get the country
ready for the generational transition from the sons of Ibn Saud to his grand-
sons (Bruce, 2015).

But after just four months of his ascending the throne, exactly on 29 April,
King Salman has made unmatched changes in succession that benefit his own
son Prince Mohammed bin Salman. The king removed the sitting Crown
Prince Muqrin, his half-brother, and made Prince Mohammed bin Nayef, his
nephew in the sitting of crown prince. Salman made his own son, Mo-
hammed bin Salman, the new deputy prime minister which mean his son
became closer to the kingdom succession (Bruce, 2015). Basing on 25 royal
orders on 29 Apr. 2015, radical transforms had been taken in the monarchy,
especially in the foreign affairs. Where Foreign Minister Saud al-Faisal, who
had been in his post for four decades, had been removed and replaced by
Adel al-Jubeir, the outgoing ambassador to Washington (Dickson, 2015). Per-
haps the reason lay to the way of Prince Saud in dealing with regional and
international affairs after Arab Spring, which put Saudi Arabia in permanent
disagreement state with the US foreign affairs.

Another change was with the key security officials. For example, Prince
Bandar bin Sultan, a former intelligence chief and ambassador to the US,
removed from any role as a result to failure his Syria policy. Also, King
Salman also fired two sons of the late monarch, King Abdullah: Prince
Mishaal, who acted as governor of Mecca, and Prince Turki, who ran

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

370



Riyadh province (Martin, 2015).

Pursuant to royal decree, Prince Muqrin Bin Abdul Aziz had desired to ex-
empt him from the crown, and the royal commission had respected and ac-
cepted his choice. Fallowing that new appointments were taken, Mohammed
bin Nayef as crown prince and Mohammed bin Salman as deputy prime.
From all 25 decrees, Muhammad Bin Salman appointment had this clarifica-
tion:

Because of the requirements to offer the supreme interests of the state over
any other consideration, and according to the great abilities of His Royal
Highness Prince Muhammad Bin Salman Bin Abdul Aziz, which became
clear to everyone through his optimum perform in all the actions and tasks
entrusted to him, and because His Highness enjoys the qualities of his qual-
ification for this position, it had appointed in deputy prime crown (Riyadh
Newspaper Website, 2015).

The raising of name Muhammed bin Selman was besides many national
changes to improve the preforms of state facilities, which is called ‘2030 ver-
sion’. King Selman here wanted to show that the kingdom is now in new
stage, totally different from the previous one. According to Michael Stephens,
Salman's attempt to legacy build at the expense of his predecessor, although
bad for Abdullah loyalists, is actually a strategically wise move. Barring any
other major family disputes or an imminent failure in the king's health in the
near future, the kingdom's lead policy team is now a strong one. It is reflec-
tive of a renewed sense of urgency in the kingdom to face up to the chal-
lenges that have beset it internally and externally since the outbreak of the
Arab Spring in 2011(Michael Stephens, 2015). And for showing the name of
Mohammed bin Salman and his team prominently internally, regionally and
internationally, who had been charged to present renewing the Saudi Arabia
policy and power in the region, Saudi Arabia had to start using military force
in Yemen to ensure these interests and to continue in leadership of the re-
gion.

Fear of Houthi And Iran's Control Of Yemen's Ports 
And International Trade Routes

If the destructive bombings continue, the Houthi rebels could find that their
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only chance of surviving is through help from Iran. As a result, they could
indeed become dependent on Tehran’s aid and become a tool of its policy.
Tehran itself, with its progressing normalisation of relations with the Western
world, could, in order to save face as a protector of Shiites, rise to the provo-
cation and provide the Houthis with more support (Świętek, 2017:14)

Yemen geographical location and its supervision of Bab al-Mandab strait
played a significant role in controlling of commercial routes between East
and West. Through it 3.3 million barrels of oil passes per day, representing
4% of the world demand for oil, and around 10% of global commercial ship-
ments passes through it (Ali:5)

Yemen-Saudi relations have been extremely affected by the Yemen location.
Saudi Arabia as the largest oil exporter in the world does not have any direct
control over the main straits of international trade routes, which pushed it
to neutralize the strait from any threats that could impact on its oil trade.  Be-
cause any threat to the seafaring safety in Bab al-Mandab or Aden Gulf could
have a negative impact on the security and stability of Gulf States in general
and Saudi Arabia in particular.

Many western specialists, intelligence agencies and most citizens of indus-
trialized nations tend to evaluate Saudi Foreign Policy in terms of Oil Policy.
The kingdoms ability to affect the other Arab countries policies stem from
its oil-based financial power and its willingness to use it (John, 1979:6).

Saudi Arabia represents over 20 % of GDP of Middle East-North Africa
(MENA) region according to the latest IMF numbers, making it the region
economic engine and an effective partner of the G-20. The Saudi stock market
represents over 50 % of the entire stock market of MENA region, and Saudi
companies make up five of the top 10 companies in the area. The kingdom
central bank, is the world’s third-largest foreign-exchange reserves holder,
managing just about $850 billion; holdings of $500 billion. Lastly, Saudi
Aramco, the Kingdom’s national oil company, is the world’s largest petro-
leum producer and exporter, produce 12.5 million barrels per day. It also has
the world’s largest spare capacity, approximately 70% of unused global ca-
pacity (Turki, 2013:1)

The most important element in the conflict in Yemen, according to the analy-
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sis of some experts, is the economy, as Saudi Arabia feared Iran's moves in
Yemen through its support for the Houthi movement would turn into a con-
trol of international trade lines, which Yemen supervises through its strategic
location. Overlooking of the most important straits through which Saudi oil
exports pass, as the Kingdom's exports through the Bab al-Mandab are esti-
mated at 65% of its total oil exports, and if this port is closed or controlled
from Iran, the kingdom will suffocate economically (Kalmes, 2015-2016:
90,92)

Since the oil trade represents the main artery of the Saudi economy, and if it
was a subject of any Iranian threat, Saudi Arabia's ability in the region may
be undermined, and may this weaken its regional leadership in favour of
Iran.

Iran, actually, was not among its primary interests to control the seaports in
Yemen, but as a result of the escalation of the Saudi-Iranian conflict after the
Arab Spring waves, each country was seeking to obtain what would guar-
antee its leadership in the areas of revolutions. The same applies to the
Houthis, whose main objective was to restore the glory of their rule and con-
trol, and only found Iran as a regional ally supporting their actions.

Houthi rebels found that their only chance of surviving is through help from
Iran. As a result, they could indeed become dependent on Tehran’s aid and
become a tool of its policy. Tehran itself, with its progressing normalisation
of relations with the Western world, could, in order to save face as a protector
of Shiites, rise to the provocation and provide the Houthis with more support
(Świetek, Ibid, 51)

The Growing İnfluence of AQAP in Yemen

For Riyadh, Yemen is the nest of hornets: If it crashes, it will be difficult to
contain all the fractions. Regardless of the Houthis, who, as the Kingdom of
Saudi Arabia and the United Arab Emirates have portrayed, are backed by
Iran, AQAP and other terrorist groups have a safe haven there and are said
to be using it as a base for launching a "regional conspiracy" aimed at "desta-
bilizing the countries of the region" (Eman, 2017: 45).

Yemeni government after the Arab Spring has become unable to exert its con-
trol firmly on Yemeni lands, which are already have been settled by terrorist
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groups who found a safe place through its rugged terrain. After 2012, AQAP
had appeared in public in Abyan province and began applying its rules on
people of the city. Abyan became an explicit state of AQAP organization and
the government could not do anything about this at that time. Thus, AQAP’s
expansion to the neighbouring provinces became easier, where they get to a
point, they were controlling most of government buildings in the temporary
Yemeni capital of Aden.

Saudi Arabia could not support the government's efforts in the transitional
period, since most of the security leaders fighting terrorism were from the
Saleh family, which was removed from the security scene after the signing
of the GCC initiative. This led to the movement of these groups safely be-
tween the Yemeni governorates and their activity expanded significantly,
raising the fear of the United States and Saudi Arabia about the expansion
of terrorist activity out of Yemen in a stage considered sensitive for both
countries in terms of the increasing ISIS control in Syria and Iraq and extend-
ing their operations to European countries.

That is why Saudi sought external support in its operations by saying: the
operation has prevented Yemen from "becoming a theatre for terrorism, dis-
cord, and internal fighting, similar to some countries," said Salman, in re-
marks published by the official SPA news agency (Al-Arabiya, 2015).

It is notable as the Saudi-led coalition’s campaign against the Houthis con-
tinues, the United States has sustained counterterrorism operations against
AQAP and various affiliates of the Islamic State. The US strikes against
AQAP in Yemen became more severe in 2017 with 125 strikes (Jeremy,
2019:13), while it did not reach that number in previous period. This reflects
Washington's concern about AQAP's control of the scene and its capacity to
export outside Yemen.

However, some reports indicated that Saudi involvement in some operations.
In 2010, Amnesty International said it was ‘extremely likely’ – though diffi-
cult to verify – that Tornado fighter-bombers supplied by the UK to Saudi
Arabia were used in indiscriminate attacks against Houthi rebels that killed
civilians as well as militants. The Guardian suggested that some deadly
bombings of Yemen were ‘outsourced’ to the Saudi Air Force (Sheila, 2014:
116).
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It can be concluded that there is clear coordination between the United States
and Saudi Arabia regarding distribution of efforts. While the American air
forces raided the strongholds of AQAP and killed thousands of them, the
Saudi aircrafts focused on the Houthi targets beside counter terrorism and
the sure loser in both cases on Yemeni sovereignty and innocent citizens,
many of whom were killed by mistake fire.

Conclusion

The study discussed the reasons behind the force use policy by Saudi Arabia
to guarantee its interests in the region and protect its national presence. Ac-
cording to the reasons, which had been pursued at that period, it showed
that the role and influence of Iran in Yemen was the main reason of the new
conduct of Saudi Arabia. Furthermore, the Yemeni internal crises had peaked
its level and led to a severe instability inside Yemen territories and Saudi
Arabia as usual was scared of exporting crises to it, thus the Saudi reaction
came in this method. 

After the Arab Spring, the region has entered a new era, which characterizes
by the weakness of key actors which have become less influential. In this era,
it was inevitable and natural for Saudi Arabia to resort to force after the dom-
ination of the Houthi movement, who get Iranian support, all over Yemen
territories, which are bordered to Saudi Arabia.

The study has found out that the use of military force brought to Yemen sev-
eral calamities and led to spread famine and epidemics, as well as the killing
of thousands of Yemenis by mistake raids. Also, the other party 'Saudi king-
dom' has gained some notoriety in the international community as a result
of its violation of international humanitarian laws and the rules of war, which
resulted to many trials are being conducted against it now internationally.

Determining the identity of political players in the future of the relationship
between the two countries will be complicated, especially the changes on the
political scene are constantly evolving. Another thing, the undermining of
the legitimate governments inside Yemen and emergence of armed groups
out of the state, which represented by the Houthi movement in the north and
the separatist forces in the south, which receive support Strong from the
UAE, Saudi Arabia's strategic ally in its military operations in Yemen.
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The Internal Displacement Persons Issues in Iraq and the Role of the In-

ternational Organizations (The UN)

Zyad M. Nuri

Abstract: It has been many decades that Iraq is in a conflict, emergency situation, and human-
itarian crisis, which all ended with displacement of people in the country. The displacement in
Iraq formed in different ways including war caused conflict displacement, forced displacement
by the Iraqi government, environmental displacement and security related displacement, and
lately internal disputed displacement. The cause encouraged to focus on the issue of displace-
ment in Iraq is the security incident in 2014 and the security threat by Islamic state in Iraq and
Syria (ISIS) which caused an international chaos in the country. Both Iraq government and Kur-
dish regional government-Iraq could not be able to deal with this huge number of Internally Dis-
placed Persons (IDPs) and humanitarian emergencies. The Iraqis tried to manage the problem
of IPDs and with the help of international coalition stopped the expansion of ISIS in Iraq. However
even after withdrawing of ISIS, the issue of displaced people remains unsolved, this is due to
the internal disputes which caused more displacement. In order to explain the IDPs in Iraq, this
study will examine the issue of displaced people in Iraq especially after 2014 and the role of
the UN, NGOs and other international organization in helping Iraqi government and displaced
people in the camps, returning to their home, and recover from the trauma of war.    

Keywords: Internal Displacement, Iraq, Humanitarian Intervention, Refugee, Conflict

Introduction 

The history of social unrest and displacement are not new phenomenon in
Iraq, dating back to the early 1990s. It has been many decades that Iraq is in
a conflict situation which undermined socioeconomic development and it
also resulted in a degradation of infrastructure which lied with resurgences
of violence in the region. These all, means that the country has been in an
emergency situation and humanitarian crisis. The displacement in Iraq
formed in different ways including war caused conflict displacement, forced
displacement by the Iraqi government, environmental displacement and se-
curity related displacement, and lately internal disputed displacement. 

The cause encouraged to focus on the issue of displacement in Iraq is the se-
curity incident in 2014 and the security threat by Islamic state in Iraq and
Syria (ISIS) which caused an international chaos in the country. The spread
of insecurity has emerged in Iraq since the beginning of the attack of Iraqi
territories by ISIS in 2014, which resulted a major displacement of Iraqis:
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almost five to six million of Iraqis from Mosul and other districts around
the city moved to other part of the country especially to fled to the northern
part of Iraq.  Mosul is the second largest city of Iraq and homed to very
divers religious and minority groups especially Assyrian and Chaldean
Christians, Sabaean-Mandaeans, Turkmen, Shabak, Kaka'i and Yazidis, and
this made the case to be even more critical since the ISIS claim to wipe all
non-Muslim and non-sharia-law rule in the region. When In 2015, ISIS ex-
panded its control over some other corners of Iraq situation got worse.
Though, both Iraq government and Kurdish regional government-Iraq
could not be able to deal with this huge number of Internally Displaced
Persons (IDPs) and humanitarian emergencies for two reasons; first both
Iraqi government and regional government were in war with ISIS, and the
second, the governments were not strong in the country, though, the dis-
placed Iraqis moved to the camps or spread within different cities, and with
limited help from NGOs, and the United Nations (UN). The Iraqi govern-
ment tried to manage the problem of IPDs and with the help of interna-
tional coalition stopped the expansion of ISIS in Iraq. However, the issue
of displaced people still remains even though a part of displaced people re-
turned to their home after withdrawing ISIS their cities but the internal dis-
pute caused more displacement in Iraq after ISIS.

Thus, to understand the statue of displacement in Iraq and the role of inter-
national organization, this study will examine the issue of refugee and dis-
placed people in Iraq especially after 2014 and the role of the UN, NGOs and
other international organization in helping Iraqi government and displaced
people in the camps then returning to their home and recover from the
trauma of war. 

The Definition of IDP 

Before defining the term of IDP, it’s important to mention the rule of inter-
national humanitarian law to protect them and it’s also needed to emphasize
of the danger of increasing number of IDPs around the world. International
humanitarian law seeks to protect humans from violence of war and limit
effect of conflicts on the people who does not participate in the conflict, be-
cause the violence of civilian’s rights such as; attack on civilian, ill treatments,
destruction of properties, sexual violence and restricted access to health are

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

380



the violence of international humanitarian law as well. Although, there is not
a specific international humanitarian law for displaced people and the inter-
national humanitarian law is the law to protect humans in any violently sit-
uations, international humanitarian law attempts to prevent the IDPs (ICRC,
2002). 

It’s not wrong to say that until very recent time IDP, as a category of person
who need to be protected tended to be ignored by the international com-
munity, there had no place in the UN’s Agenda. However, in 1992 the sec-
retary general of the UN appointed the Francis Deng as a representative of
IDPs Issues (Jacques, 2012). Short after his appointment in the position
Deng submitted a comprehensive study on the human rights issues related
to the IDPs to the Commission of Human rights, which lead to release of a
declaration related to the protection of IDPs. In the 1998 the UN general as-
sembly and UN commission on human rights took note of “the guiding
principle on displacement” but this is not binding to the states (Jacques,
2012). However, it provides a non-binding guideline to government, inter-
governmental and non-governmental organizations in dealing with the
IDPs. The mentioned non-binding principles positively affected regional
organizations to act (Deng, 1999): the regional organizations take steps to
protect people from being displaced. For example, in 2009 the African
Union adopted the Kampala convention on IDPs, which, was a good step
to protect displaced people in the region, due to the large number of IDPs
in Africa (ICRC, 2002). Despite those efforts the issue of displacement re-
mains unsolved. The danger of displacements is increasing every day. Since
the end of the cold war the number of people who fled by conflict, and the
violence of human rights has soared. According to the UN High Commis-
sion for Refugee (UNHCR) in 2004 there were about 20 to 25 million dis-
placed people around the world (Albuja, et.al, 2012). However according
to the internal displacement monitoring center, due to the armed conflict
generalized violence or human rights violation this number has increased
to approximately 40 million at the end of 2017 (UNHCR, 2017).

Moreover, to understand further we should define the term to separate from
other form of fleeing people such as refugee, asylum seekers and immigrants.
Thus, the most common definition of displaced persons come from the UN
guideline principles of the internal displacement. In the (Handbook for the
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Protection of Internally Displaced Persons, 2006) The UNCHR defined inter-
nally displaced persons as a “person or groups of persons who have been
forced to flee or obliged to flee or to leave their homes of places of habitual
residence in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed
conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or nat-
ural or man-made disasters and who have not crossed an internationally rec-
ognized state borders.” It should be understandable that this definition by
the UNHCR is a descriptive, rather than legal one which, simply describe
the factual situation of a person being uprooted within their country of their
residence place. This does not discuss a special legal status or rights in the
same way that recognition as refugee does (Global Protection Cluster work-
ing Group, 2006). In her research on “displaced people and the challenge to
development” Sarah Haynes argues that the UN definition of IDP is very a
narrow, because in the case of Myanmar, Iraq, and Ethiopia displaced people
were not forced to flee but they were expelled from home because of ethnic
and religious ties (Haynes, 2018).

Furthermore, there are other factors that cause a displacement such as natural
disaster, among significant example tsunami of 2004 in Asia, Development
projects can also be a cause of IDPs. In new project plans most of the time,
marginalized groups and poor people are displaced without any consulta-
tion, and in a very rare cases they are offered settlement or compensation
(UNHCR, 2014). Though, the displacement has many causes but the displace-
ment that caused by the conflict rise a concern and draw international atten-
tion, therefore, this study mostly emphasizes on the conflict rooted
displacement in Iraq in the following sections. 

War as a Cause of IDP

In the armed conflict situations displacement commonly caused by violation
of the international humanitarian law, and fundamental human rights. In
some cases, the displaced people can stay at their home, however they don’t
whether because of pressure and forceful flew or they don’t want to oblige
the demand of those armed groups (International Committee of the Red
Cross, 2009). The president of ICRC Jakob Kellenbeger in talking about the
danger of displacement argued that “internal displacement poses one of the
most daunting humanitarian challenges of today the impact not only on
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many millions of the IDPs but also on countless host families and resident’s
communities is hard if not impossible to measure”(International Committee
Of The Red Cross, 2009).

Nevertheless, some scholars argue that the displacement can be a cause of
more conflict as well. In their study on Africa, (Bohnet, Cottier, and Hug,
2018) argue that refugees my contribute to the spread of conflict. The IDPs
can change the ethnic composition in one area and provide support to rebel
groups. The case of Darfur, Uganda, has shown that IDP can pay an impor-
tant role in the diffusion of conflict, yet it has been ignored by the scholars
in this field. According to authors the study of spread patterns at the internal
level is significant since domestic conflict spread over international borders
as has been seen in the case of Syria, because refugees has been IDPs once
(Heidrun, Cottier, and Hug, 2018). It’s important to note that this understand-
ing of IDP as a cause of conflict should not cast a negative light on IDPs, be-
cause IDP’s are living in a very poor condition and more vulnerable to armed
groups, therefore they need more support and assistance from international
community and internal governmental and non-governmental actors (Hei-
drun, Cottier, and Hug, 2018). Thus, IDPs are victims of war and conflict and
they are even vulnerable within the territories which they flee and live. In
some cases, the displaced people might be considered as a disloyal by the
armed groups and governments and could be subject to further violence
where they resettle. Though, the armed groups can target the IDPs for dif-
ferent numbers of reasons (Steele, 2018). Consequently, IDPs during the war
and conflicts are a victim of the conflict and participate in conflicts, because
of the environments in which they live, and even vulnerable to be target after
resettlement.

The History of IDP in Iraq 

The history of Iraq is full of displacements cases due to war-pro regimes in
Iraq. Many Iraqis become IDPs since the earlier rule of Baath party in Iraq. It
has been said that IDPs repeatedly started in the 1970s when Saddam burned
villages on the Iranian Iraq and turkey borders and forcibly relocated the
Kurdish villagers into (Ordogay Zoremle) military-run collective towns
(Jones, 2005). The first stage of displacement started from the Kirkuk and
Mosul cities that relocated or pushed Kurds and Turkmens minorities from
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those cities. After the Iran Iraq war in 1988, despite killings many civilians’
hundreds of thousands of Iraqis were fled to other places within Iraq. Fol-
lowing the Gulf war and failed uprising in 1991, hundred thousand of people
from Kurdish and Shia religious group displaced again (Jones, 2005). The
history of displacement does not end here but rather continued during and
after the regime change in Iraqi in 2003.

Following to the conflict after the U.S invasion in Iraq, about 400,000 Iraqis
displaced due to insecurity and military operations. Later in 2006 due to
bombing Al-Askari mosque in Samara the conflict escalated to the sectarian
violence drastically changed the cause and scale of displacement, though al-
most 1,204,000 Iraqis have displaced in Iraq 2006. In 2007 Wasit city hosted
a large number of IDPs which mostly originated from Baghdad and Diyala,
this most probably was because of increased military operation by the central
government (Ministry of Displaced and Migrants, 2006). According to the
IOM-IRAQ report, in 2008, many families were returning to their home, how-
ever according to the IDP working groups in March 2008 there were 2.77 mil-
lion people displaced within Iraq (IOM, 2008). Furthermore, according to
UNHCR survey in 2010 most of the people who has returned to their home
said that the general insecurity and fear prevented them to return to their
original place of residence (London School of Economics, 2012). In the years
later flee of displacement within Iraq were continued up to the emergence
of ISIS which caused more than five million IDPs in Iraqis. 

The ISIS Terrorist Organization and IDPs in Iraq after 2014

The ISIS bron as a result of the U.S invasion in Iraq in 2003, this was mostly
due to the disolvement of Baath party by the U.S,. Hundersds of thousands
of Sunni loyals to Saddam Hussain were left without jobs and thausands
were put into jail, inculding military officiers (Dietrich and Carter, 2017).
Thus, Iraqi branch of Al-Qaeda terrorist organization could get benefit from
this and was able to recurit those people and train them against the U.S
troops. In 2006 Al-Qaida-Iraq controled a part of Anbar provence, but in 2008
with the help of the U.S,  Sunni tibesmen could retake the controled areas
(Dietrich and Carter, 2017).  During the arab spring Qaid could control a part
of syria and remane itself as a Islamic State In Iraqi And Syria (ISIS). In sum-
mer 2014 the group could control Mosul Porvence in iraq, and continued the
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expansion untill the capital city of Baghdad (Dietrich and Carter, 2017).

With its cross to Iraqi territory the largets prize ISIS claimed was a Mosul
City. The jihadisit millitia forces pushed iraqi military forces to withdrow
from the city and within short time they captured the whole city, this caused
the city’s large portion of population to flee. From the whole population of
the city roughly 600,000 resident remaining in the city. Thus, the second
largets populated city in Iraq become under the control of most brutal jihadist
ever (Malsin, 2016). The ISIS is not only controlled Mosul, but other part of
Iraq fall under control of the organization including Anbar, Diyala, and
Salah- Al Din. Due to the security issue, and military operation, people could
not get access to humanitarian aids and the host communities faced difficul-
ties in assisting both displaced people. Over 23000, Syrian refuges were also
settled in the country due to the Syrian war (The World Health Report, 2014).
The humanitarian condition become worse day by day, that led The UN to
qualify the situation in Iraq as becoming “the single most complex humani-
tarian operation in the world (act alliance, 2016).” 

Fighting between the Iraqi army vis a vis people mobilize forces (Shia mili-
tias) where continued against ISIS especially in Diyala Mosul and Tickrit and
this caused tens of thousands of civilians to caught in the crossfire (IOM,
2017). In May 2015, ISIS controlled Ramadi which increased the number of
displaced people by %13. Later Iraqi government led to a counter military
attack to the ISIS controlled Areas in the place between Ramadi and Fallujah
which triggered even more displacements. Violence and conflict caused
500.000 people to flee in Anbar (IOM, 2017). The late of 2015, is also the year
of the first round of returning people to their home as well. In the begging
of 2016 recapturing cities from ISIS successfully conducted Ramadi,
Makhmur, and Fallujah and many other areas recaptured from ISIS, and
many IDP returned to their home.  In this year almost one million Iraqis re-
turned to their home. In 2017 Mosul returned back under to the Iraqi gov-
ernment’s control (IOM, 2017). After three years of war which displaced more
than 5 million Iraqis in December 2017 the Prime Minister of Iraq Haider Al-
Abadi, declared the military victory and the end of ISIS group in Iraq. How-
ever, the war has not totally ended. Around three million Iraqis returned to
their home but the more than two million still waiting for the solution to
their displacement (Saieh, Brown & Mccluskey, 2018). Finally, the last IDP

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

385



movement happened due to the Kurdish Region-Iraq refurndaum and the
dispute between Iraqi government and Kurdish regionl govemenment, be-
cause of the fight between both governments many people from Duz Khu-
matw and Kirkuk left their home, later many of them has returned but there
as hunderds of families are living in the dispalced Camps yet.

The Role of the UN and Other Organizations to Help IDPs in Iraq 

The international and local organizations have played a key role to help IDPs
needs in Iraq. The United Nations High Commissioner of Refugee (UNHCR)
and other organization such as IOM, Oxfam, USAID, have helped the IDP
by providing shelters, food, medical assistance, education and other services
in the camps in different part of Iraq. However, there are shortcoming of serv-
ices for IDPs, hundreds of thousands are living in poor condition of life and
returned people are out of many humanitarian services.

In September 2014 The United Nations Assistant Mission for Iraq (UNAMI)
released its report on the humanitarian crisis in Iraq, the report presented by
the UNAMI human rights officers showed the concern of the violations of a
wide range of humanitarian rights. UNAMI/OHCHR has received reports
of serious violations by the ISIS with an apparent systemic and wide range
of attacks that directly targeting civilians and civilian infrastructure
(UNAMI/OHCHR, 2014). Since then the UN development program has been
supporting the Iraqi government with the stabilization in liberated areas
under the umbrella of “the Funding Facility for Immediate Stabilization”
project in liberated areas in different part of the country. It has also discussed
that, the long terms help is needed (Higel, 2016). The UNAMI continuously
warn the international community for the seriousness of Iraqi crisis and the
problem of IDPs in the country. The UN Security Council session based on
Iraqi request followed the UN members’ aid to Iraq including; the U.S air-
drop of humanitarian aid for civilians in Sinjar Mountain, this followed the
United Kingdom, France, and Australian aid to the humanitarian needs in
Iraq (UNAMI/OHCHR, 2014). From the beginning of ISIS attack the UN pro-
vided direct services to the IDPs for example in the report in September 2014
the UN reported of assisting more than one million IDPs with food, medi-
cines and medical supplies, 500,000 humanitarian cluster, assist 300,000 dis-
placed with shelters and 150,000 with emergency kits (UNAMI/OHCHR,
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2014). The other members of the UN organized shipments of humanitarian
aid assisted the Kurdish and Iraqi governments address the needs for hun-
dreds of thousands of IDPs who continued stream within the country’s bor-
der (UNAMI/OHCHR, 2014).

In June 2015 Special Representative of the UN Secretary-General Mr. Ján
Kubiš explained his concern about continuation of humanitarian crisis as he
stated that “The UN has serious concerns about the thousands of civilians,
including women and children, who remain captive by ISIS or remain in
areas under the control of ISIS or where armed conflict is taking place. I am
particularly concerned about to tell that; acts of terrorism continue to take
on ordinary Iraqi people. Iraq, and the international community must do
more to ensure that the victims of these violations are given appropriate care
and protection - and that any individual who has perpetrated crimes or vio-
lations is held accountable according to law (UNAMI/OHCHR, 2015).” The
Role UN is continued up to the end of ISIS in 2017, and now still working
with Iraqi officials to help in returning people to their places. 

Moreover, other organizations played a significant role, as asking for more
help is heard from IOM, which asked for help for more than $26.7 million,
highlights that urgent need for the returned people across the country and
host community members and remaining IDPs. Especially those who are liv-
ing in camps or informal settings, or those who displaced for the second time
(IOM, 2018). The USAID supported rapid response to the IDP crisis and as-
sisted with food and relief commodities in numerous displacements sites, re-
ceiving Hawija and Shariqa IDPs in Kirkuk, Nainawa and Tikrit. The total
funding aids by the USAID was $601,386,753 based on the report released
by the organizations in 2017(USAID, 2017). The other main organization that
is helping Iraqi IDP’s in the field are: The International Rescue Committee,
which has been working in the humanitarian field for more than 80 year now
is providing humanitarian aid for Iraqi IDP’s. It provides shelter for IDP’s in
the Northern part of Iraq. It also offers education and legal services to women
and children (Carey, 2014). Doctors without Borders, the France based organ-
ization, which honed a noble peace prize in 1999, is working in Iraq to pro-
vide IDP’s with urgent medical care. World vision (Christian humanitarian
organization) is another non-governmental organization currently working
in Iraq. It provides IDP’s with, food, water, safety and shelter, this organiza-
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tion attempts to help minorities and those who effected by violence and left
their home without taking anything’s with them (Carey, 2014). Save The Chil-
dren, Norwegian Refugee Council, UNICEF, Oxfam, and almost all of the in-
ternational and regional humanitarian organizations are working in Iraq to
help IDP’s. However, the IPD issue has not been solved and people could
not return to their homes yet, this is due to the destructions of wars and the
threat of violence.  

Conclusion 

The instability and violence in Iraq caused flee of millions of Iraqis from their
home due to a sudden expansion of the ISIS terrorist groups in 2014. This ex-
pansion caused an internal crisis to the Iraqi governments and to interna-
tional organization as well, because the humanitarian organizations
including UNHRC and other non-governmental organization has to use their
efforts to prevent the disaster in the country. Even though, fleeing people
and internally displacement in Iraq has a historical root, but with this large
number and within a short period of time never took place before. Moreover,
there were many causes that lead ISIS to control a part of the country namely,
inequality, misbehaviors of Iraqi military forces with the Sunni populated
areas, and poor condition of living in the Sunni areas. However, this does
not change the reality that ISIS become a cause of the IDPs crisis. Interna-
tional organizations and the most importantly the UN organizations func-
tioned by helping IPDs, providing them with shelters foods, water and
medical services, along with other non-governmental organizations to serv-
ice internally displaced people and the host community in the country.  De-
spite the help of the UN, recapturing ISIS controlled territories by Iraqi
government, yet Iraqis who internally displaced could not return back to
their homes due to the destruction of war and having no services in the war
left zones. Though, the IDPs issue is an obstacle for development of Iraqi
central, Kurdish regional governments, and international organizations.  
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Cumhuriyet Döneminden Sonra Afganistan Türkiye İlişkileri

Najeeb Ullah Qarizada

Giriş

Afganistan; kuzeyinde Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan ile;
doğusunda Çin Türkistan’ı (Doğu Türkistan), Keşmir ve Pakistan ile;
güneyinde Pakistan ve batısında ise, İran ile komşudur. 

Ancak, çok karışık bir etnik özellik gösteren Afganistan; esas itibari ile Afgan,
Tacik ve Türklerden meydana gelmektedir. Dolayısıyla Ülkedeki ikinci
büyük etnik grubu oluşturan Türklerin nüfusu, 5-6 milyon dolayındadır.
Özbekler, Türk grupları içinde en çok nüfusa sahiplerdir.

Ayrıca, 19. yüzyıl itibarıyla, siyasal anlamda dünyada yaşanmaya başlayan
bir takım fikri gelişmelerden Afganistan’da kendi çapında etkilenmeye
başlamıştır. Daha önceleri monarşik düşünceler ile idare edilen bu ülkede
“Seyid Cemâleddin Afgan” ve daha sonraları “Mahmut Tarzi’nin” meşru-
tiyetçi fikirleri ve hemen ardından yayılmaya başlayan parlamenter idare
fikirleri, ülkede hâkim olan istibdat yönetimi tarafından, kendi bekası için
bir tehlike olarak algılanmıştır. Asya kıtasında, Orta Asya ve Ortadoğu
ülkeleri arasında yer alan Afganistan, denize açılışı olmadığı halde, kara
ulaşımı açısından son derece elverişli bir yerde bulunduğundan (es-
kiçağlarda dünyanın kavşak noktası olarak adlandırılmıştır), yakınçağa
kadar Orta Asya'daki savaşlar, göçler ve ticaretin odak noktasında yer
almıştır. Türk ve Afgan münasebetleri oldukça eski biri tarihe dayanmak-
tadır. Hatta bu iki ülke arasındaki ilişki bir bakıma Türklerin Orta Asya’daki
yaşayışlarına kadar uzanmaktadır. Afganistan’ın ikinci kalabalık etnik
grubunu oluşturan Türkler, ülkenin en eski yerleşik etnik grubundan biri ol-
makla beraber, bir kısmı Orta Asya'nın Ruslar tarafından işgal edilmesi ile
bu bölgelere göç ettiği de bilinmektedir.

Türk halkının 1919’da kurtuluş Savaşı’na başladığı sırada İngilizlere karşı
zafer kazanan Afganistan, Türkiye için özel bir önemi vardır. Afganistan 1
Mart 1921’de imzalanan Moskova Anlaşması’yla Türk Devletini tanıyan ilk
ülke olmuştur. Ankara’ya elçi gönderen ilk ülkede yine Afganistan’dır. Türk
– Afgan ilişkililerinin en canlı olduğu dönem Mustafa Kemal devri (1923-
1238) olmuştur. 
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Tarihte Türkiye- Afganistan İlişkileri

Afganistan ismi de zaten “Afganlara ait ülke” anlamına gelmektedir. Bölge,
18. Yüzyılın ortalarından itibaren bu isimle anılmaya başlamıştır. Afgan-
istan’ın ikinci büyük etnik grubunu Türkler oluşturmaktadır. Türk gru-
plarını, kuzeyde yoğunlaşmış olan Özbekler, Türkmenler ve Kırgızlar teşkil
eder. Bunlar dışında diğer küçük Türk grupları da Afganistan nüfusu
içerisinde varlığını sürdürmektedir (GATSEB, 2009: 14).

Afganistan Asya kıtasının ortalarında yer alan mütevazı bir ülkedir.
Türkiye’ye yakın olan yüzölçümü ile, bulunduğu bölgede çok önemli bir
konuma sahip olan Afganistan; İran, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan,
Tacikistan gibi Asya’nın Müslüman ülkeleri ile komşu olan bir ülkedir
(Çeçen, 2006: 469). 

Türklerin Afganistan ile ilişkileri; Gazneli Mahmut döneminde (999-1030)
başlamış, Türk devleti olan Selçuklulardan sonra 1762 yılında Osmanlı Sul-
tanı III. Mustafa ile devam etmiştir . Afgan ve Türk halkları tarihten
günümüze ortak tarih, dil, kültür ve inanç havzasında tarihi ipek yolu güz-
ergahında yaşamış olmanın ve ortak paydalar etrafında buluşmanın getirdiği
yakınlıkla iki kardeş millet olarak tarih boyunca tarihin kırılma noktalarında
daima dayanışma içerisinde olmuşlardır. 1.Dünya Harbi sonlarında 1918 yıl-
larında, Türkiye-Afganistan arasındaki dostluğun gelişmesinde Osmanlı De-
vleti’nin Erkan-ı Harbiye Reisi Enver Paşa ile eski 4. Ordu Komutanı ve
Bahriye Nazırı Cemal Paşalarında katkıları olmuştur. Özellikle Almanya ve
Fransa’nın Afganistan’ı tanımaları konusunda etkili olmuşlardır. Ayrıca
Cemal Paşa, 1920 yılında 15 civarında Türk subayı ile birlikte Afganistan’a
gelmiş ve Afganistan Ordusunda öncelikle bir “Örnek Alay”ı oluşturmuştur.
Osmanlı İmparatorluğu’ndan beri, Türk-Afgan dostluğu zarara uğramadı
ve iki tarafın çıkarları hiçbir zaman çatışmadı (Nimani, 2014: 3).

Türkiye ile Afganistan arasındaki resmi ilişkiler ilk kez Emanullah Han döne-
minde gerçekleşti. Lozan Anlaşması’nın ardından Atatürk’ü ilk kutlayan ya-
bancı devlet başkanı Emanullah Han oldu. Yine Türkiye’nin yeni başkenti
olarak Ankara’nın ilan edilmesinin ardından Ankara’ya taşınan büyükelçi-
likler yalnızca Sovyetler Birliği ve Afganistan büyükelçilikleri oldu (Akbaş,
2008: 313). 
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Atatürk Dönemi Türk – Afgan İlişkileri

1 Mart 1921’de, Afgan heyeti ile Türk sefaret heyeti arasında ilk imzalanan
Türk–Afgan ittifakı Moskova’da akdedilmiştir. İki Müslüman ve kardeş mil-
let arasında imzalanan ve on maddeden meydana gelen antlaşmayla Afgan-
istan, Ankara Devletini tanıyan ilk Müslüman ülke oldu. İki kardeş milletin
temsilcilerinin arasında imzalanan bu ittifak Ankara ve Kabil hükümetlerince
memnuniyetle tasdik edilmişti. Bir müddet sonra da eski Medine muhafızı
Fahreddin Paşa, Kabil’e ilk Türk elçisi olarak atandı. Böylece, Türk-Afgan
münasebetlerinde yeni ve dostane bir devir başladı (Saray, 1987: 96).

Islahatçı bir kral olan Amanullah Han, daha sonraları Atatürk’ün girişim-
lerinden çok etkilenmiş ve Türkiye’deki yenilikleri aynen kendi ülkesine taşı-
mak istemiştir. Böylece bir taraftan liderlerin birbirine olan sempatisi, öte
yandan Türkiye ve Afganistan’ın eş zamanlı istiklal mücadelesi vermesi ve
reform hazırlıklarına girişmesi iki ülkeyi birbirine yaklaştırmıştır. Örneğin,
Türk Kurtuluş Savaşı’nda Afganistan, siyasi, diplomatik ve ekonomik
yardımlar yapmıştır. Bu savaşta çok sayıda Afgan gencinin Türk askerleriyle
birlikte savaşarak şehit düştüğü bilinmektedir. Çanakkale şehitliğinde bulu-
nan ‘Mehmet Afganistan’ şehitlik anıtı çok anlamlı olup iki milletin
kardeşliğini ön plana çıkarmaktadır (Nimani, 2014: 4)

Emanullah Han ülkesinde başlattığı çağdaşlaşma hamlesini yönlendirmek
için diğer ülkelerdeki gelişmeleri yerinde izlemek amacıyla 1927’nin Aralık
ayında birçok ülkeyi kapsayan bir geziye çıktı. Sırasıyla Mısır, Fransa,
Belçika, İsviçre, Almanya, İngiltere ve Rusya’yı ziyaret etti. Emanullah Han
gezisinin önemli bir durağı olarak değerlendirdiği “Mustafa Kemal’in Yeni
Türkiye’sini yerinde görmek” dileğini Ankara hükümetine iletti (Akbaş,
2008: 313).

Amanullah Han seferi Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal paşa
hazretleri tarafından takip edilmiş ve Afgan Kralı ve Kraliçesi hazretlerini
Sivastopol’den İstanbul’a getirmek için İzmir vapuru tahsis edilmiştir
(Şimşir, 1993: 24).

Eski Dördüncü Ordu Komutanı ve Bahriye Nazırı Cemal Paşa Türkler ile Af-
ganistanlılar arasındaki dostluğun gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Cemal
Paşa 1920-1921 yıllarında Afganistan’da faaliyet göstermiştir.
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Cemal Paşa, Afgan kralının isteğiyle bir “Örnek Alay (Kıt’a-i Numune)”
kurma işine girişmiş ve çok kısa bir zamanda Afgan ordusuna modern bir
hava getirmiştir (GATSEB, 2009: 36).

1928 Türkiye – Afganistan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması iki ülke ilişki-
lerinin gelişmesi bakımından bir aşama olmuş ve işbirliğinin somut biçimde
gerçekleşmesine yol açmıştır. Antlaşmanın 4. ve 5. Maddelerinde, Türkiye’-
den çeşitli alanlarda Afganistan’a uzmanlar gönderilmesi öngörülmüştür
(Soysal, 1989: 329).

Bu Askeri ve Teknik İşbirliği  antlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Mustafa Kemal Atatürk, Afganistan’daki temel devlet kurumlarının
tesisi için örneğin, Afganistan’da bilahare geleceğin Kabil Üniversitesi’ni
oluşturulacak fakülteler arasında yer alacak olan ilk Tıp Fakültesi 1932
yılında, Prof. Dr. Kamil Rıfkı Urga tarafından, ilk Bakteroloji Bölümü 1932
yılında Prof. Dr.  Zühtü Berke tarafından, Afgan Ordusunda ilk Bando’nun
teşkil edilmesi 1933 yılında Dz. Bando subayı Halil Recep Arman tarafından,
Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi ilk defa 4 Ekim 1938 tarihinde Prof. Dr.
M. Ali Dağpınar tarafından kurulmuştur. Mühendislik Fakültesi ve Güzel
Sanatlar Fakültesi’nin yanı sıra, Harp okulu ve Devlet Konservatuvarı,
Türkiye tarafından Afganistan’da kurulan ilk kurumlar arasındadır. Bu
yardımlar, yirminci yüzyılın devletten devlete kalkınma yardımlarının ilk-
lerinden birini hatta muhtemelen ilkini teşkil etmektedir. Askeri personel,
öğretim üyeleri, doktorlar, teknik uzmanlar ve diğer alanlar için eğiticiler
göndermiştir (08.04.2019, www.guneyturkistan.wordpress.com).

Soğuk Savaş Sonrası Afganistan ve Türkiye İlişkisi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 24 Temmuz 1956’da Af-
ganistan’ı ziyaret etmiş, Afgan Kızılay’ına da 1000 dolar para yardımında
bulunmuştur. 1 Kasım 1956 tarihinde TBMM’nin açılışı dolaysıyla yaptığı
konuşmada;

“Afganistan’ın müreffeh ve kuvvetli olmasını isteriz. Bunu yalnız aramızda
mevcut hissi ve manevi bağlardan dolayı değil, Afganistan’ın bölgemizde
işgal ettiği mühim mevki bakımından da samimiyetle temenni etmekteyiz.”
Demiştir (10.04.2019, www.izzettincopur.com).
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Sovyet İşgali Döneminde Afganistan

Afganistan’ın yeni hâkimi Hafızullah Emin, Sovyet taraftarı bir politika takip
edeceğini açıklamasına rağmen Sovyetler; Hafızullah Emin’i etkisiz bir hale
getirdikten sonra yerine sadık bir uşak gibi kendilerine bağlı olan Bebrek
Kârmel’in Afganistan idaresini ele geçirdiğini ilan etmişlerdir. 27 Aralık 1979
tarihinde Sovyet Ordusu Afganistan’a girmiş ve Bebrek Kârmel Afgan-
istan’ın yönetimini devralmıştır. Sovyetler başta Kabil olmak üzere diğer
Afgan şehirlerini fiilen işgale başlamışlardır (10.04.2019,
www.izzettincopur.com).

Ancak, Komünist ihtilali ve ardından Sovyet işgali ile beraber, tüm Afgan-
istan’da direnişlerin başlaması ile bölgedeki Türklerin çoğu, Tacik asıllı
Burhaneddin Rabbani liderliğindeki Cemiyet-i İslami Afganistan Partisi,
Sovyetler işgaline karşı mücadele etmekteydi. 1981 yılın sonlarında Pak-
istan’ın Peşaver kentinde, Afganistan Özbekleri ve Türkmenlerinin ortak bir
toplantısıyla İttihad-ı İslami Velayat-i Şimali Afganistan (Kuzey Afganistan
İlleri İslam Birliği) adıyla yeni bir örgüt kurulmuştu. Bu örgütün başına ilk
olarak Afganistan Türkmenlerinden. Abdülkerim Mahdum getirildi. Ancak
Mahdum 1982 yılında Türkiye’ye yerleşince örgütün başına, Özbekistan göç-
meni ve Pakistan vatandaşı olan Azad Beg Kerimi getirildi. Kuzey Afgan-
istan İlleri İslam Birliği adıyla beraber anılan Azad Beg, Afganistan’daki
Türkler için oldukça önemli bir isimdir. Türk kamuoyu Afganistan’daki mü-
cadelede Türklerin de var olduğunu ve orada aynı zamanda bir Türklük kav-
gasının da yaşandığını ilk önce Kuzey Afganistan İlleri İslam Birliği Partisi
ve Azad Beg adıyla duydu (GATSEB, 2009: 87).

Afganistan’daki Türklerin lideri olan General Raşid Dostum 1954 yılında
Cevzcan Vilayeti’nin Hoca Deko ilçesinde doğdu. 1980’li yılların başında
Raşid birçok Özbek genci ile birlikte paralı milislere katıldı. General Reşit
Dostum, başlangıçta Sovyetlerin yanında rejimin yıkılmasından sonra ise
komünist hükümet kuvvetlerin yanında yer almıştır. Olayların gelişmesi
karşısında mevcut hükümetin (Necibullah hükümeti) yıkılmasında ve müc-
ahitlerin hükümetinin (Sıbgatullah Müceddidi hükümeti) kurulmasında
önemli rol üstlenmiştir. Türkiye Dostum’un yönetimi ile çok yakından il-
gileniyordu. Dostum yönetimi ve Dostum’un izlediği laik demokratik çizgi,
Türkiye’nin izlediği resmi politika ile tam bir uyum içerisindeydi.
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Ankara’nın çıkarları ve izlediği dış politika, Afganistan’da gittikçe büyüyen
köktendincilik tehlikesinin önünde bir kalkan işlevi gören Dostum yöneti-
mini desteklemesini gerektiriyordu. Nitekim Türkiye çok geçmeden Mezar-
ı Şerif’te Konsolosluk ve Afganistan-Türkiye Dostluk Okulları’nı açtı
(Kalafat, 1995: 63).

Bu dönemde General Dostum ve Taliban birlikleri ile arasında yoğun çatış-
malar olmuş ve bu çatışmalar General Dostum’un ülkeyi terk etmesiyle
sonuçlanmıştır. Taliban grubu, Afganistan'ın modern devlet olarak gelişmesi
için büyük yardımlar yapmış olan laik Türkiye Cumhuriyeti'ni sevmeyen
yegâne topluluk olarak tanınmıştır. Afganistan’da yaşanan iç çatışmaların
yoğun olduğu bir dönemde, General Abdurraşid Dostum’un birlikleri ile Tal-
iban birlikleri arasında kanlı çatışmalar yaşanmıştır. Türkiye, bu mücadele
sırasında yeterli olmamakla birlikte Türk mücahit gruplara çeşitli yardım-
larda bulunmuştur. Türkiye, bu dönemde Pan-Türkist bir dış politika izlemiş
ve Afganistan’daki Türk azınlıkları aktif bir şekilde desteklemiştir .
Başlangıçta sadece Türkiye, Rusya ve İran’ın desteklediği Kuzey İttifakını,
11 Eylül saldırılarından sonra bütün dünya desteklemiştir (Nimani, 2014: 10).

SSCB’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından Batılı ülkeler Kabil’in müc-
ahitler tarafından işgale uğrayacağı düşüncesiyle 1989 başından itibaren Ka-
bil’deki elçiliklerini boşaltmaya başlamışlardır. Türkiye ise Kabil’de
maslahatgüzarlık düzeyinde bulunan personelinden tek bir diplomat dışında
kalanları geri çekmemiştir. Böylece Türkiye 1989–1992 arasında Kabil’deki
diplomatik temsilciliğini açık tutan birkaç ülkeden biri olmuştur (08.04.2019,
www.guneyturkistan.wordpress.com).

11 Eylül Saldırısı, ABD, Afganistan ve Türkiye

11 Eylül olayı Türkiye’de doğal olarak bir üzüntüyle karşılanmıştır. 11 Eylül
olayının Türkiye’ye yansımasına iki başlık halinde toplamak mümkündür.
Birincisi, Türk toplumu, PKK’ya karşı yapılan mücadeleden çok büyük ve
derinden etkilenmiştir. Bu yara daha iyileşmeden ABD’de çıkan bu olay,
biraz empati, biraz da sempati yaratmıştır. İkincisi, Türkiye devleti, toplum-
sal tartışmalardan farklı olarak, 11 Eylül terörüne karşı açık ve şiddetli bir
muhalefet göstermiştir. Hatta o kadar ki, dünya kamuoyunda kurulmaya
çalışılan İslam–terör bağlantısına şiddetle tepki göstererek, bu bağlantının
olmayacağını tezini savunmuşlardır. Cumhurbaşkanı Sezer’den Başbakan
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Ecevit’e ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e kadar herkes, “İslam ile terörün
bağdaşmayacağını, terörün dininin olmayacağını”, hem ulusal hem de ulus-
lararası kamuoyuna yüksek sesle dile getirmişlerdir (Nimani, 2014: 11).

ABD’ne karşı 11 Eylül 2001 tarihinde El-Kaide terör örgütünce gerçekleştir-
ilen ve binlerce ABD vatandaşının öldüğü hava saldırılarından hemen sonra
ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri, 7 Ekim 2001 tarihinde Afganistan’da
bulunan Taliban terör örgütüne karşı taarruza geçmiştir. Taliban kuvvetleri
ise Afganistan’ın güneyine çekilmişlerdir. Afganistan’da 5 yıldır Ortaçağı
yaşatan Taliban’a karşı savaşan Kuzey İttifak Güçleri, 13 Kasım 2001 günü
ABD savaş uçakların desteği altında Afganistan’ın başkenti Kabil’e gir-
mişlerdir (10.04.2019, www.izzettincopur.com).

Kabil’de Hamit Karzai önderliğinde bir geçiş dönemi hükûmeti kurulmuştur.
2004 yılındaki seçimleri kazanan Hamit Karzai Afganistan devlet başkan-
lığına getirilmiştir. 

Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkiler 2001’den sonra ileri bir düzeye
ulaşmıştır. Dönemin Başbakanı Bülent ECEVİT, 8 Kasım 2001’ de parti
grubunda Afganistan’a Türk askeri gönderilmesi ile ilgili yaptığı konuşmada
Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkilerin hassasiyetini şu sözlerle dile ge-
tirmiştir: “Türkiye’nin Afgan halkının özgürlüğüne ve kalkınmasına bulun-
ması, Mustafa Kemal Paşanın bize bir vasiyetidir” (Gatseb, 2009: 92).

Türkiye, Afganistan’da barışın yeniden tesisi için BM Güvenlik Konseyi
kararı ile teşkil edilen Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti’nde (ISAF), 14
subay, 21 astsubay, 232 er ve erbaş olmak üzere toplam 267 personelden
oluşan bir kuvvetle yer almıştır. Görevlendirilen bu Türk Görev Kuvvetinin
ilk bölümü, 15 Şubat 2002 tarihinde Afganistan’a hareket etmiştir.
(10.04.2019, www.izzettincopur.com).

Afganistan Genelkurmay Başkanı General Bismillah Muhammedi, 11 Şubat
2010 tarihinde Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada; “Türk askerinin
Afganistan’a gelmesi, Afganistan’a yabancı askerlerin gelmesi demek
değildir. Tarihten gelen Türk-Afgan dostluğunun derinliğini tüm dünya
bilmektedir. Türkiye’nin bize sağladığı yardımların değeri milyon dolarlarla
ölçülemez. Türkiye benim ikinci evim gibi. Buradaki operasyonların amacı;
Afganistan topraklarını uyuşturucu ve ülkenin düşmanlarından temizlemek-
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tir. Düşmanlar derken Taliban, El-Kaide ve Gudbeddin Hikmetyar’ı kaste-
diyorum. Türkiye’den ne kadar çok asker gelirse bu bizim yararımızadır
(10.04.2019, www.izzettincopur.com).

Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvvetinin Türkiye’ye Geçmesi

Türkiye, Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözünü her zaman kendine
ilke edinmiş ve bugüne kadarki birçok Barışı Destekleme Harekâtında
katkıda bulunmuş ve birçoğunda aktif rol üstlenmiştir. Genelkurmay
Başkanlığı’nın sitesinde yayınlanan bilgilere göre, Afganistan halkına yardım
etmek, onlara Türk milletinin sevgi ve yardımlarını göstermek için TBMM,
10 Ekim 2001 tarihinde aldığı karar ile TSK’nın Afganistan’a asker gönder-
mesi için yetki verdi45. Bunun ardından UGYK’nın 1. döneminde 267 kişilik
askeri kuvvet gönderen TSK görevin kendisine devredilmesinden sonra bu
sayıyı 1.400’e kadar çıkarmıştır. 20 Haziran’da UGYK(ISAF) Komutanlığı’nı
devralmış olan Türk askerlerini, Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu
ve Kuvvet Komutanları, Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutan-
lığı’nda düzenlenen bir törende uğurlamıştır. Genelkurmay Başkanı Hüseyin
Kıvrıkoğlu, askerlere şöyle seslenmiştir; “Sizler, dost Afganistan’da huzur
ve barışın tesisine katkıda bulunmak gibi şerefli bir amaç için
görevlendirilmiş bulunuyorsunuz. Asil Türk Ulusuna layık olacak şekilde,
üstün vazife anlayışınız, vatan ve millet sevginizle görevinizi en mükemmel
şekilde icra edeceğinizden ve bir kere daha tüm dünyanın güven ve takdirini
kazanacağınızdan, hiç şüphem yoktur” (Akkurt, 2005: 270).

Türkiye görevi devralması ile BM çatısı altında Afganistan’daki güvenliği
sağlayan 22 ülkenin askerinin komutası, Tümgeneral Hilmi Akın Zorlu’ya
geçmiştir. Türkiye daha önce 2007’de üstlendiği Kabil Bölge Komutanlığı’nı
1 Kasım 2009 tarihi itibari ile ikinci kez devraldı. Bugün Afganistan’da hiçbir
yabancı asker Türk askerleri kadar rahat görev yapamıyor. Bunun nedenler-
ine bakacak olursak, Türk halkı ve Afgan halkı arasındaki tarihi bağlar
önemli bir rol oynuyor. Tarih boyunca devam eden dostluk ve güven bugün
bölgede Türk askerinin Afgan halkı ile olan ilişkilerini
biçimlendiriyor49.Türkiye’nin operasyona fiilen katılacak asker göndermesi
ve görev sahasında ve tanımında esneklik göstermesi hariç yeni stratejiye
olumlu cevap vermesi beklenmektedir. Bu çerçevede çekilmenin öncelik-
lerinden olan Afgan güvenlik güçlerinin kapasitesinin artırılması için
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Türkiye’nin, Afgan ordusunun eğitim ve organizasyonunda daha fazla katkı
sağlaması beklenmektedir (Nimani, 2014: 15).

Afganistan’ın Yeni Yapılandırılmasında Türkiye’nin Katkısı

Afganistan’ın jeopolitik konumu ve coğrafi yapısı ile tarihten gelen Türk-
Afgan dostluğunun günümüzde en üst seviyede seyretmesinden dolayı,
Türk halkının dost ve kardeş Afgan halkına yapmış olduğu faaliyetler içinde,
Afganistan’ın yeniden imarı, halkın barış ve huzur içerisinde hayatını idame
ettirmesi için Türkiye Cumhuriyeti TİKA aracılığıyla birçok faaliyetlerde bu-
lunmaktadır. Halk için sağlanan imkânlar artarak devam etmiş, bazı sektör-
lerde karşılaşılan aksaklıklar giderilmeye çalışılmış, ülkede istikrarın
sağlanması refah seviyesinin yükseltilmesi, zarara uğrayan altyapıların
yeniden yapılandırılması kapasite geliştirme ile eğitim ve sağlık alanında
olduğu gibi diğer alanlarda da birçok projeler gerçekleştirilmiş olup, bazı
projeler halen devam etmektedir. TİKA’nın sağladığı katkılarla Afganistan’da
istikrarın sağlanması, yoksulluğun ortadan kaldırılması, insan kaynaklarının
geliştirilmesi ve Afgan halkının yararına olabilecek her alanda Türkiye’nin
dost elinin uzatılması hedeflenmektedir (08.04.2019,
www.guneyturkistan.wordpress.com).

20–21 Nisan 2005 tarihleri arasında Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN, Af-
ganistan’a bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Erdoğan, ziyaret kapsamında Afgan-
istan İslam Cumhuriyeti Devlet Başkanı Hamit KARZAİ ile görüşmüştür. Bu
görüşme sonunda bir açıklama yapan Başbakan Erdoğan, “Ortak tarih, din
ve kültür birlikteliği olan Afganistan’ın yeniden yapılandırılması kap-
samında, güvenlik ortamının sağlanması, istikrara kavuşması ve kalkın-
masına destek olunması konusunda Türkiye Cumhuriyeti olarak eskiden
olduğu gibi bundan sonra da Afganistan’ın yanında olunacağını” ifade et-
miştir (08.04.2019, www.guneyturkistan.wordpress.com).

Afganistan-Türkiye Ekonomik İlişkileri

Afganistan-Türkiye arasında yapılan anlaşmaları şu şekilde sıralayabiliriz:
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması- 10.04.2004, Ticaret
ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması – 10.06.2004,  Tarım Alanında Tekniki Bil-
imsel ve Ekonomik İş Birliği Protokolü – 06.12.2004,  Sağlık Alanında iş Bir-
liği Anlaşması – 20.04.2005, Gümrük Konularında iş Birliği ve Karşılıklı
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Yardıma ilişkin Anlaşma – 26.04.2005, Uluslararası Kara Ulaştırması Anlaş-
ması – 27.04.2005, TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetlerine ilişkin
Anlaşma – 05.01.2006 (10.04.2019, www.disisleri.gov.tr).

Afganistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yıllar itibariyle dalgalı bir
seyir izlemiştir. 2000’li yıllarda bu ülkeyle olan ticari ilişkiler gözle görülür
derecede artmıştır. Örneğin, 1999 ithalat 698.422 ABD Doları ihracat 667.250
ABD Doları iken 2006 yılına geldiğimizde ithalat 9.586.512 ABD Doları, ihra-
cat ise 91.105.599 ABD Doları ve 2018 yılında ithalat 11,6 milyon ABD Doları,
ihracat ise 145,5 milyon ABD Doları kadar yükseldiği görülmektedir. Afgan-
istan’a ihraç edilen başlıca ürünler; tütün, sabun, demir çelikten inşaat ve ak-
samı, pancar şekeri, taş, metal cevheri, ekmek, pasta, kek, bisküvi, mobilya
özel amaçlı motorlu taşıtlar. Türkiye’nin Afganistan’dan ithal ettiği ürünler
ise; kabuklu meyveler, mısır, koyun ve kuzuların ham derileri, düğümlü ve
sarmalı halılar, pamuk, anason, rezene, kimyon tohumu ve ardıç meyveleri
(10.04.2019, www.dtm.gov.tr).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019/3 ay

İhracatımız 260 276 290 228 186.5 161.7 145.7 172.3 145.5 29.7

İthalatımız 5.1 4.8 6.5 10.7 16.5 11.8 9.3 8.8 11.6 2.3

Hacim 265.1 280.8 296.5 238.5 203 173.5 155 181.1 157.1 32

Tablo 1 Türkiye’nin Afganistan ile İthalat ve İhracat Rakamları (milyon $)     (26.10.2019,
http://www.mfa.gov.tr)

Afgan-Türk Eğitim Kurumları

Türkler Afganistan coğrafyasını yüz yıllarca yönetmiş ve her alanda sayısızca
tarihi eser bırakmışlardır. Günümüzde yüzlerce Türk kültürüne, Türk tari-
hine ait olan eserler Afganistan’ın her Şehrinde vardır. Türk dili bu
coğrafyada uzun yıllar hâkim olmuştur. 1919 yılından sonra Afganistan’da
Peştu dili zorunlu dil olduğu için Türk lehçelerine eğitim ve öğretim yasak-
lanmıştır. Resmi dil günümüze kadar hep Peştunca ve Farsça ( Derica)
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zorunlu dil olarak okutulmaktadır. 

Bildirimizde Afganistan Türkleri Özbekler, Türkmenler kendi ana dillerine
eğitim ve öğretimine, Afgan yönetimi 1963 yılında izin vermesi ve
günümüzde hangi seviyeye ulaşmasıdır. Ayrıca 2001 yılında yeni Afgan
hükümetinin kurulması ile Türkiye Cumhuriyeti eğitim ve öğretimde büyük
destek vermiş, 2002-2003 yıllı ve 2013-2014 yıllarında Afgan Üniver-
sitelerinde Türkoloji bölümleri açılmıştır. Bu bölümlerde Afgan öğrenci-
lerinin ilgisi her yıl artarak devam etmektedir (Faozi, 2018: 772).

Türkiye Afganistan genelinde 27 okul inşa etmiştir. Faaliyete geçen bu
okullardan 38.000 öğrenci faydalanmaktadır (Gatseb, 2009: 100).

Türkiye Kabil Büyükelçiliği, Mezar-ı şerif Başkonsolosluğu, TİKA ve Yunus
Emre Enstitüsü gibi resmî kurumların veya birimlerin yoğun çalışmalarıyla
ilişkili olarak Türkiye Türkçesinin Afganistan’da çok rağbet gördüğü gözler-
den kaçmayacak kadar açıktır. Kabil Devlet Üniversitesi bünyesinde açılan
ilk Türkoloji bölümüne Burhaneddin Rabbani Üniversitesinde ve Cevizcan
bölgesinde açılan diğer Türkoloji bölümleri de eklenmiştir. Türkçenin yoğun
olarak konuşulduğu Kuzey Afganistan’da Türkçe, Türkoloji ve Türk kültürü
yönünde daha aktif çalışmaların olduğunu görüyoruz. Bazı üniversitelerde
Özbek Türkçesi ve Türkmen Türkçesi gibi Türk lehçeleri de okutulmaktadır
(Faozi, 2018: 780).

TMV (Türkiye Maarif Vakfı)Afganistan Ülke Direktörlüğünden yapılan açık-
lamada, Afganistan ile Türkiye Eğitim Bakanlıklarınca imzalanan anlaşmaya
istinaden "Afgan-Türk Kabil Ariana Erkek Lisesi", "Kabil Kız Lisesi", "Kabil
Darul-Ulum Lisesi", "Kabil Uluslararası Bereket Lisesi" ve "Kandahar
İlkokulu"nun yönetiminin TMV'ye devredildiği bildirildi. Açıklamada,
bugün FETÖ'den alınan söz konusu 5 okulla birlikte, ülkedeki toplam 13
okulun TMV'ye devredildiği belirtildi. Böylelikle, iki ülke arasında 26 Şubat
2018'te imzalanan ve Birleşmiş Milletler (BM) Sekretaryası tarafından tescil
edilen Uluslararası Anlaşmaya göre, ülkedeki 13 FETÖ iltisaklı okulun
TMV'ye devri tamamlandı (26.10.2019, www.hurriyet.com.tr).

Sonuç

Atatürk döneminde, Afganistan’a dönük Türk politikasının ana amacını bu
yönde değerlendirmek gerekir. Ortadoğu ve Asya konumunda İran, Afgan-
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istan ve Türkiye arasındaki bu birliktelik gündeme geldiğinde Kemalizm;
Türkiye’nin sınırları dışına çıkarak her iki ülkede de etkin olmuştur. Türk ve
Afgan halkı aynı dönemde, aynı kaderi paylaştıkları için işbirliği içine gir-
mişler ve birbirlerine destek olmuşlardır. Özellikle Emanullah Han za-
manında Türkiye, Afganistan’a modernleşme çalışmalarında hem örnek
olmuş hem de fiilen yardım etmiştir. Emanullah Han reformlarında M. Ke-
mal’i örnek almıştır. Türkiye’den giden çeşitli uzmanlar Afganistan’da
oldukça başarılı hizmetler yapmışlar ve Afganlıların kalplerini kazanarak
Türk Milleti için birer iftihar vesilesi olmuşlardır. İki ülke arasındaki dostluk
ilişkileri Atatürk döneminde üst düzeye çıkmıştır. Atatürk’ten sonra da iyi
ilişkiler devam etmiştir.

Dolayısıyla 1991 yılından sonra Türkiye’nin Afganistan ile ilişkilerindeki
olumlu gelişmeler görülmektedir ancak Afganistan’ın içinde bulunduğu iç
savaş nedeniyle bütün bu ilişkiler sadece Kuzey Afganistan ile sınırlı kalmak-
taydı. Fakat 2001 yılından sonra Türkiye’nin gerek sivil gerekse askeri yol-
larla yaptığı yardımlar ve bu yardımlarla etnik köken ayrımı yapmaksızın
tüm Afgan halkına eşit bir tutum sergilemesi Afgan-Türk ilişiklerinin
gelişmesi yönünde oldukça önemli olmuştur. Afganistan’ı yapılandırmak
için kurulan UGYK’ta gönüllü olarak liderlik üstlenerek hem yardımsever-
liğini hem de tecrübelerini gösteren Türkiye böylece uluslararası platformda
kendisini gösterme fırsatına da sahip olmuştur. Zor koşullar altında görevini
yerine getiren Türkiye, bu görevi ikinci kez üstlenerek Afgan halkına her
türlü yardımı yapmıştır. Bu görevde Türkiye’ye ABD tarafından vaat edilen
parasal yardımlar yerine getirilmemesine rağmen Türkiye UGYK’daki bu
görevin üstesinden en iyi şekilde gelmiştir. Görevini tamamlamakta olan
Türkiye tüm dünyaya gücünü ve başarısını göstererek Afgan halkının sevgi
ve itimadını da kazanmıştır. Ancak, Türkiye’nin Afganistan politikası sınırı
olmayan yakın komşusu, dost ve kardeş ülke temaları düzleminde gelişmek-
tedir. Türkiye’nin Afganistan’da devlet inşası, güvenlik ve istikrar sağlama
alanlarında artan rolü.Buna rağmen çok yönlü dış politikasıyla ABD, AB, Çin
ve son zamanlarda ise Türkiye arasında denge kurmaya çalışmıştır. Bölgede
güçler dengesinin değişmesiyle birlikte Afganistan üzerinde Türkiye’nin rolü
belirlenmiş olacaktır.
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The Significance of Michel Foucault's Works in the

discipline of International Relations

Benazir Banu

Abstract: Paul Michel Foucault, the eminent French philosopher and historian of 20th century
grew up in the World War II period. The menace of war felt like the background of his existence.
This article aims to make a comprehensive study of Foucault’s personal and intellectual life,
about his significant concepts and methodology and focus on their relevance or contribution to
the discipline of International Relations. Foucault’s ideas and methods can be located in diverse
stages of post-structuralist analysis in International Relations. Firstly, this paper will focus on
providing a detailed biographical account of Foucault’s life. Secondly, this work will deal with
the contributions of Michel Foucault’s philosophy and concepts in the discipline of International
Relations which will highlight upon the relevance of Foucault’s concept of ‘governmentality’ in
IR; significance of Foucault’s concept of Bio-power and Biopolitics and power-knowledge nexus
in the discipline of International Relations; Bio-power and disciplinary powers which are per-
ceived to be the two ends of Foucault’s idea of power over life; Michel Foucault’s Ideas on The-
ory-Practice. The third major part will focus on Michel Foucault methodology and its Relevance
in IR. All these sections and sub-sections combined together will try to explain, define, analyse
the different concepts and methodology of Michel’s Foucault’s works and its corresponding
relevance in the discipline of International Relations.

Keywords: Bio-power, Biopolitics, International Relations, Michel Foucault, Post-structuralist,
Power, Knowledge

Introduction

Paul Michel Foucault was one of the most renowned philosophers, intellec-
tual, historian, academician and was counted in 2007 as the ‘most cited
scholar in the humanities’ according to the ISI Web of Science. He spent his
career forensically criticizing the power of modern bourgeois capitalist state
which was inclusive of its police, law codes, doctors and physiatrists. His
goal was concentrated on examining “how power worked” and to alter it in
the path of a Marxist Anarchist utopia. Although he used up most of his time
in libraries and seminar rooms, at the same time he was a committed revo-
lutionary figure and was a very popular figure of his time. He was born to a
successful family of surgeon in Poitier which was located in Central France.
His family expected that he will grow up to be a doctor, but Foucault thought
differently and was interested in studying history, psychology and philoso-
phy. Foucault excelled in his academic life and in the year 1953 when he was
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on a holiday in Italy he went through Nietzsche’s book “Untimely Medita-
tion” in his he read an essay named ‘On the Uses and Abuses of History for
Life’. This essay had a big impact of Foucault’s thought post- 1953. In this
article Nietzsche claimed that academics have poisoned the way in which
history must be read and taught, they made it seem as if history should be
read and taught in some sort of disinterested way in order to learn how it
was all in the past. But Nietzsche was against this idea and practice and said
that there is no point learning about the past for its own sake, the only reason
to read or study history is to dig out from the past the ideas, concepts and
examples which can help us to lead better lives in our present time. This ar-
ticle enlightened Foucault knowledgeably and instantly he altered the course
of his work and determined to become some particular kind of philosophical
historian and someone who could look back into the past to help us sort out
the urgent issues of his own time. Therefore, eight years later he published
what’s recognised as his mater piece that’s “Madness and Civilisation: A His-
tory of Insanity in the Age of Reason”.

Throughout his life he dealt with and wrote on a number of topics which
ranges from madness, civilisation, to clinical medicines, to prison conditions,
archaeology of knowledge, power, sexuality and also wrote on topics like
discipline, punishment, mental illness and psychology. Foucault’s works
have had a deep philosophical, theoretical and methodological impact in al-
most all disciplines of social science/humanities, psychology in general and
to the discipline of International Relations in particular. Michel Foucault’s
works and his methodology, approaches and concepts are perceived to have
constantly influenced International Relations and these works are consis-
tently allied to Post-structuralist framework and method which not only
comprise of theoretical interferences but at the same time it possesses com-
prehensive genealogies. Foucault’s ideas and methods can be located in di-
verse stages of poststructuralist analysis in International Relations.
Foucault’s impact can be traced in the initial critiques of the ruling or dom-
inant paradigms in International Relations theory, in the study of global gov-
ernmentalities and in discourse analysis.

Michel Foucault was influenced by thinkers and philosophers like Louis Al-
thusser who was a structuralist-Marxist thinker of France and he was also
said to be Foucault’s guide; Friedrich Hegel who’s works motivated Foucault
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to rethink about rationality and truth; Martin Heidegger was one of the
biggest influences in Foucault’s works and Foucault himself considered that
it was his vigorous readings on Heidegger’s helped him in his philosophical
progress and thinking; Jean Hyppolite was a Hegelian scholar who had a big
influence on Foucault’s thought and made Foucault aware that philosophy
has the capability to explain history and Nietzsche who’s works influenced
Foucault’s famous book Madness and Civilization.

This article on Michel Foucault titled “The Significance of Michel Foucault's
Works in the discipline of International Relations” aims to study Foucault’s
works and highlight on the relevance of his philosophical ideas, concepts
and methodologies in the discipline of International Relations. This paper is
divided into three main parts with several sub-parts. The first part will deal
with the bibliographical account of Michel Foucault and tries to give a quite
detailed description of Foucault’s personal and intellectual life along with
the brief mentioning of his works. The second section will deal with the con-
tributions of Michel Foucault’s philosophy and concepts in the discipline of
International Relations. This part is sub-divided into sub-parts which will
focus on the relevance of Foucault’s concept of ‘governmentality’ in IR; sig-
nificance of Foucault’s concept of Bio-power and Biopolitics and power-
knowledge nexus in the discipline of International Relations; Biopolitics and
Discipline which are perceived to be the (Bio-power and disciplinary powers)
two ends of Foucault’s idea of power over life; Michel Foucault’s Ideas on
Theory-Practice. The third major part will deal with the methodology of
Michel Foucault and its Relevance in IR. All these sections and sub-sections
combined together will try to understand, define, analyse the different con-
cepts and methodology of Michel’s Foucault’s works and its corresponding
relevance in the discipline of International Relations.

In this article I have made use of Michel Foucault’s original books as my pri-
mary source (which have been translated from French to English) and also
his College de France lecture series. Among his significant works I have used
the following books in my research namely; “Madness and Civilisation: A
History of Insanity in the Age of Reason” (1955), “The Order of Things: An
archaeology of Human Sciences” (1966), “The Archaeology of Knowledge”,
“Discipline and Punish: The Birth of the Prison” (1975), “The History of Sex-
uality” (Vol; I, II, III). As secondly source in my research I have made use of
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books and research article which are written specifically on Foucault and his
concepts and methodologies.

Biographical Account of Michel Foucault

Paul Michel Foucault was born on October 15, 1926 to an upper-middleclass
family in Poitiers, France. Foucault and his two siblings were raised as loyal
Roman Catholics. He was born to a respectable and notable family who had
the privilege of enjoying both social prestige and social power. His family
was politically conservative possessed a robust sense of tradition (Macey,
2004: 9). Sometime around 1975, Foucault in a radio interview (radio inter-
view with Jacques Chancel, October 1975) talked about his childhood and
expressed that he had a feeling that he was brought up in an atmosphere in
which the law of being lay in knowledge. There prevailed a competitive at-
mosphere in which what mattered most was accomplishing and knowing
more than anyone else. In addition to this Foucault’s brother too approves
that: the Foucault children were ‘born to learn’ and they were anticipated to
prosper and flourish (Macey, 2004: 12).

Foucault grew up in the World War II period and he was just fourteen years
old during the invasions of Nazis in France. The menace of war felt like the
background of his existence. In this phase of World War II, France decided
to join forces with Germany. France was divided into occupied regions and
free regions, in which Poitiers was demarcated as an occupied area and the
German armed forces patrolled throughout the city. Due to these events, Fou-
cault grew up with a confused feeling as to what he would grow up to be; a
French or a German.

He attended school at the early age of four and studied in Lycee Henry-IV
for a short term of two years and later joined regular Lycee and studied till
the year 1936. In school Michel Foucault excelled in Latin, History, Greek and
French and was an intelligent and a popular student. Later he completed his
‘baccalaureate’ from College Saint-Stanislas in June 1943. After his gradua-
tion he once again returned to Lycee Henry-IV and this is when he took up
courses on history and philosophy under the supervision of Louis Girard.
Michel Foucault’s father Paul Foucault was a surgeon by profession and
wanted Michel Foucault to take up the same profession, but Foucault was
not interested in doing so this was a matter of disappointment and disagree-
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ment between the father and son. Foucault started developing interest in phi-
losophy and history. In Foucault’s philosophy course the subject of philoso-
phy was divided into psychology, logic and ethics. The teachings of
philosophy started with Greeks but more focus was emphasised on the sev-
enteenth and eighteenth century which was signified by Descartes, Pascal,
Leibniz, Kant, Spinoza, Rousseau and Condillac (Macey, 2004: 16-17). Fou-
cault’s growing interest in philosophy led him to prepare for the tough com-
petitive entrance exam for holding a seat in the leading elite institution in
Paris, Ecole Normale Supérieure (ENS). He returned to Lycee Henry-IV in
order to prepare for the entrance to ENS. Here he was initially introduced
to Jean Hyppolite who taught Foucault philosophy for two months. Jean
Hyppolite was perceived to be one of the chief Hegelians who absolutely
altered the post-World War II philosophy in France. Therefore, Foucault
was very fascinated by the Hyppolite’s classroom orations and often recol-
lected that Hyppolite sounded and talked so much like Hegel it was like
listening to Hegel himself, or even to the voice of philosophy (Foucault,
1969: 179). The lectures consisted of the initial oral form of the Hegel’s Phe-
nomenology of Mind, which Hyppolite had previously translated. So over-
all outcome of Henri-IV was satisfactory, and Foucault achieved the fourth
rank in the country in the ENS entrance exam. The recruitment process was
tough and, but Foucault managed to get selected to this elite academy in
his second attempt after the end of the war in 1946. Entry into this academy
was perceived to be a doorway to an academic life in the field of Humani-
ties in France. After joining ENS he became a voracious reader and was so
benefited by the rich library in the institute. During the initial years at ENS
Michel Foucault underwent severe depression and even had to undergo
psychiatric treatment. At this phase he even revealed about his homosexu-
ality. His encounter with the psychiatrist made him captivated by Phycol-
ogy and soon he started reading reports on Kinsey and Freud. He achieved
degrees in both Phycology and Philosophy and soon started teaching Phy-
cology at ENS from the year 1951 to 1954. He was given the post of a Phy-
cology instructor at ENS. Along with this he also taught phycology at the
Universite Lille Nord de France (1953-1954). Before this in the meantime in
1950 he joined the French Communist Party but was an inactive member.
His ties with the party lasted for just three years. Foucault’s first work
“Mental Illness and Phycology” was published in 1954 and later Foucault
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disowns this first publication (Rainbow, 1984: 24).

In 1954 Michel Foucault went to Sweden and there he took up a diplomatic
position at the University of Uppsala. In this period, he started his research
on his new work “Madness and Civilisation” and was influenced by the
works and thoughts of Nietzsche and famous musician Jean Barraque. He
later became the head of the ‘Centre Francais’ at the University of Warsaw,
Poland in the year 1958. Later Foucault was asked to leave Warsaw because
of sexual embarrassment and then he shifted to Germany. Foucault was not
only influenced by Nietzsche but at the same time he read Hegel, Heidegger
and Sartre. Foucault is usually perceived by many as a Nietzschean thinker
but in reality, he studied or analysed Nietzschean philosophy or ideas via
Heidegger and critiqued Hegelian philosophy. Foucault read Nietzsche back
in the 1950’s but Nietzsche meant nothing to him alone, it was the combina-
tion of Nietzsche and Heidegger that made proper sense (Le choc
philosophique/ philosophical shock). Michel Foucault wrote in an era when
structuralism and post-structuralism established itself in the discipline. But
he never associated himself with either one nor liked to be branded as one.
As we know that Nietzsche was the big antidot to Hegelian ideas on ration-
ality. Foucault in the similar manner critiqued Hegelian philosophy and was
against the idea of negation and dialectic. He was in favour of divergence,
discontinuity instead of completion, thoughts without contradictions and
about thinking problematically instead of question and answer dialectically.
Foucault signifies a break in philosophical traditions, he presented philoso-
phy through and inside history (Macey, 2004: 20-24).

Michel Foucault made a comeback to France at the age of 34 and this is when
he completed his thesis named “Madness and Insanity: History of Madness
in the Classical Age” in the University of Clermont-Ferrand and this work
was published in the year 1961. This publication became a big success. Michel
Foucault attained his doctorate degree with two thesis the first on being
“Madness and Insanity: History of Madness in the Classical Age” and the
second one was a translation and commentary on Kant’s anthropology from
a pragmatic point of view “Madness and Insanity”. These works branded
him with the title of ‘the new Kant’. Later in 1963 he published two works,
‘Death and the Labyrinth: The World of Raymond Roussel’ and ‘The Birth of
the Clinic: An Archaeology of Medical Perception’. The first one was dedi-
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cated to Raymond Roussel and for the second piece of work Foucault thor-
oughly read through all books on clinical medicine which were published
between 1790 to 1820. In 1965 Foucault shifted to Tunisia and took up a po-
sition in the University of Tunis. Here Foucault taught about Nietzsche,
Descartes and Manet. Later a year after in 1966, “The Order of Things” was
published which was another path breaking work in Michel Foucault’s life.
Foucault finally came back to France in 1968 and that’s when his next work
was published which is the famous work “The Archaeology of Knowledge”.
In the same year (1968) he became head of the department of Philosophy in
the University of Paris VIII at Vincennes and he tried to appoint only the aca-
demicians who possessed leftist inclinations or ideology. He was even ar-
rested in the same year for watching films about 1968 and this event brought
a change in his political involvement (Mills, 2003: 11-33).

In 1970, Foucault was selected to one of France’s most significant academic
institution ‘College de France’, in a self-proclaimed title as the ‘Professor of
Systems of Thought’. He delivered 12 weekly lectures a year and was con-
sidered very significant and which was also open to public attendance. His
lectures were gradually published as ‘The Discourse of Language’. He was
also invited to deliver lecture in Tokyo and University of California Berkeley.
Foucault’s work and his lectures made him one of the most popular acade-
micians and intellectual of his time. In the same period (1971), Foucault and
Pierre Vidal-Naquet founded the ‘Group d’information sur les Prisons’ (GIP/
Prison Information Group). They conducted detailed investigation and re-
search on the poor prison conditions and the ruthless penal codes. The mem-
bership of this body went up to three thousand within a period of three years.
In 1975, his most famous work ‘Discipline and Punish’ was published and
his active political involvement during this phase made this work politicized
which focused on prisons and school systems. The very next year he pub-
lished the first volume of his six-volume venture titled, ‘The History of Sex-
uality: The Will to Knowledge’. This was an unfinished venture. The second
volume of this work was published late in 1984 (Macey, 2004).

Towards the last few years of his life he even wrote as a journalist about the
Iranian Revolution and even travelled to Iran in 1979. He reported on Aya-
tollah Khomeini’s Islamist movement and his report was published in an
Italian newspaper named ‘Corriere Della Sera’. Later in the 1980, he lived in
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USA devoted his time to the University of California, Berkeley and in the
University of Buffalo.  But eventually, he delivered his last few lectures in
the College de France. Michel Foucault died in 1984 of an AIDS associated
disease.  His works were remarkable for structuralist and post-structuralist
movement of that period and Foucault believed that a person is not just an
author of a book but the same time he is the author of a theory, tradition or
discipline which he termed as ‘trans discursive’ (Rainbow, 1984: 24).

Contributions of Michel Foucault’s Philosophy and Concepts in the Dis-
cipline of International Relations

Michel Foucault’s works and approaches and concepts have constantly in-
fluenced International Relations and these works are consistently allied to
Post-structuralist framework and method which not only comprise of theo-
retical interferences but at the same time it possesses comprehensive genealo-
gies. Foucault’s ideas and methods can be located in diverse stages of
poststructuralist analysis in International Relations. Foucault’s impact can
be traced in the initial critiques of the dominant paradigms in International
Relations theory, in the study of global governmentalities and in discourse
analysis. Post-structuralism started developing or rising as a critique to the
dominant assumptions of realism and neo-realism. Significant post-struc-
turalist like Richard K. Ashley, Shapiro, Walker, Campbell, Der Derian and
Dillon all possess the common doubt that modern ‘metanarratives’ and pre-
dominant theories of International Relations like realism, liberalism, and
Marxism exhibit or represent certain mark of ahistoricity, closure, and essen-
tialism (Richard, 1988). The proponents of post-structuralist ideas discard
transcendental concepts such as reason and consciousness and claim that
their content is historically and culturally dependent. At this juncture Fou-
cault and his idea of ‘truth’ becomes significant which he states as a system
of well-organized measures for the production, regulation, distribution, cir-
culation and operation of statements… [and] is linked in a circular relation
with systems of power which produce and sustain it, and to effects of power
which it induces and which extend it. Along with this the relationship he
recognised amid power and knowledge, have been predominantly conven-
ient to interpret and critique the assumptions and political properties of IR
theories. For Foucault, the purpose of knowledge is not to recognise correla-
tions between pre-existing entities, but to classify, regulate, and normalize
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in view of making things and people manageable. Therefore, in this context
knowledge gives rise to definite effects, identities and problems (Foucault,
1980: 133). Foucault throughout his lifespan researched in a number of dis-
courses for instance, psychiatric, carceral and medical discourses. He was of
the opinion that illness and deviance are not objective situations, but created
through a sequence of random truth claims, purposive segregations, and seg-
mented routines in definite established institutions. When the same logic is
used in the field of International Relations, the concepts like ‘anarchy’ and
‘state sovereignty’ are the paradigms that demarcate and authenticate certain
views of world politics at the cost of others. In this context, Jan Selby appro-
priately opines that the first wave of poststructuralist in International Rela-
tions impacted by a varied array of philosophers and thinkers in which
Foucault is considered to be a motivation for the rest (Selby, 2007: 324-345).

In Archaeology of Knowledge, Michel Foucault talks about ‘discursive for-
mation’ by which he means that discourse entitles the linguistic agreements,
modes of illustration and importantly rules that produce particular domains
of knowledge. Foucault’s concept of power, knowledge and truth is associ-
ated with discourse. In opposition with the prevailed views in social science,
discursive formations according to Foucault constitute of discontinuity, prob-
ability as well as cultural and historical precision rather than an underlying
consistency or unity (Foucault, 1969: 18). On the other hand, archaeology is
an intricate methodological and philosophical exercise, intending to on re-
veal the settings of possibility for ‘knowledge’ and meaning. Foucault has
seldom been recognised as a Nietzschean philosopher because he was in-
spired by Nietzsche’s ideas and methodologies. Therefore, Michel Foucault’s
later books made a little shift in its discourse analysis which was inspired
from Nietzsche termed genealogy. Therefore, genealogy is a method that ex-
amine the constitution of a given discourse by restoring the counter-dis-
courses which have been vigorously rejected. It tries to demonstrate that the
apparently linear features of a particular knowledge domain are reached
through the vehement elimination or silencing of alternative explanations.
Genealogy tries to provide an alternative that power can be channelled in a
better way rather than being in the hands of specific actors.

In the discipline of International Relations in general and social science in
particular, Michel Foucault’s conception of discourse have influenced a num-
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ber of thinkers in a direct or indirect fashion. Some post-structuralist thinkers
like Campbell (1998) and Bartelson (1995) have preferred genealogy and oth-
ers like Neal (2006), Larsen (1997) and Milliken (2008) have preferred archae-
ological method. Particular works in the discipline of International Relations
that scrutinise policy papers, official speeches, and further means in view of
acknowledging the discursive construction of hostility, insecurity, and exis-
tential menace frequently depend on Michel Foucault’s method and critical
viewpoint.

Significance of Foucault’s Concept of Bio-power and Biopolitics and Power-
Knowledge Nexus in the Discipline of International Relations

The concept of ‘biopolitics’ in general implies politics that is concerned with
our lives. The word ‘bio’ comes from a Greek terminology which possesses
two different terms for life these are Zoe which means unadorned life and
bios which represent a qualified or capable life in some specific arrangement
(Esposito, 2008: 15). On the other hand, some scholars do not take into con-
sideration the Greek vocabulary and have suggested that the concept of
‘biopolitics’ is connected to biology which means ‘a politics that deals with
life’ (Lemke, 2011: 2). Thomas Lemke in his ground-breaking work Biopoli-
tics: An Advanced Introduction, suggests that the remnant of the notion of
biopolitics can be found in the initial half of the twentieth century. In Lemke’s
research the notion of biopolitics was introduced by Rudolf Kjellen who was
a Political Scientist from Sweden. In Lemke’s view the first upsurge of
‘biopolitics’ was fundamentally connected with the question of race and eu-
genics which has a negative repercussion or overview post the enormities of
Nazi Germany. The period of 1960’s marked the onset of the second upsurge
of biopolitics which consisted of the school of ‘bio-politicians’ from US. These
‘bio-politicians’ used interdisciplinary bases. They focused on the utilization
of biopolitical perceptions and methods of research for examining the reasons
and procedures of political behaviour. In short, they stressed on the natura-
listic study of politics. In the same period that is between 1960’s and 1970’s
biopolitics started gaining relevance and was increasingly being used by the
environmentalists for creating consciousness of the growing environmental
calamities and for conserving the environment from further degradations.
The main concern of this wave of bio-politicians was to conserve the envi-
ronment and the forthcoming life of human beings. In the same period
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(1970’s) biopolitics was getting tangled with the queries of bioethics due to
the fast growth in biotechnology (Lemke, 2011: 25-27).

Michel Foucault’s College de France lectures were published during the
1990’s and later translated into English during 2000’s and this led to the
emergence of several options for scholars working on Foucault’s concepts
and philosophy towards a clearer and broader study of bio-power and
biopolitics. During the period when Foucault dealt with bio-power there was
a significant methodological and philosophical alteration in his writings (Ra-
binow, 1997: 225). Foucault does not use the terms bio-power and biopolitics
consistently and this in turn has led to the rise of ambiguity over these ter-
minologies or concepts. Scholars from different disciplines and fields of work
have used this concept in several ways. For instance, there is biopolitics of
race (Stoler, 2006: 24), biopolitics of gender (Repo, 2011), biopolitics of gov-
ernmental studies (Burchell et al., 1991).

In this article I have referred to number of significant works of Foucault
which in some way or other connects to the concept of power over life and
the very important power and knowledge relationship which is categorised
by bio-power and disciplinary power. In his works like the Discipline and
Punish (1975), College de France lectures- ‘Society Must Be Defended’ (1976)
and History of Sexuality: An Introduction, (1976), Michel Foucault analyses
the above-mentioned concepts. He also relates bio-power with sexuality, race
and the methods which is directing to change and regulate biological process
linked to life of human beings. He elaborates that he is attempting to confront
the problematics of how humans are subjugated through techniques of dom-
ination. According to Foucault’s view these problems are connected to power
and knowledge and to this he opines that bio-power can provide a remedy
to improve or change human life (Foucault, 1997: 281-282).

While discussing about Foucault’s concepts of bio-power and bio-politics it’s
important to make a detailed analysis about the concepts of power, knowl-
edge and subject and their prescribed relationships.  One of the elementary
concepts in Foucault's approach is power. Power is not a one-sided concept
according to Foucault. So, when we compare it with other forms of power,
we can see how Foucault's concept of power is different from other defini-
tions. Foucault’s conception of power is in contrary to philosophical theories

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

415



which portray power in relation to law and the sovereign. He objected the
common perception of the state-centred analysis of power. He contends that
power should not be thought only in relation to laws or restrictions along
with that Foucault argues that it is not sufficient to decrease power into a
sovereign-subject-model. It is not true that power should be treated as a ho-
mogeneous sovereignty of one individual over another, one group over the
other. Sovereignty must not be thought of as something that is held between
those who have it, those who do not have it, and those who have endured it.
In this respect, according to him, the place of power must be resolved as
something that cannot be determined, something that is never possessed as
a wealth and a property in the hands of some, but only in circulation and
functioning. From this point of view, it must be considered that the individ-
ual is not the one who stands in the balance of power but that he is an agent
and that the power is spread through the constituent individuals. He feels
it’s important to disclose relations of domination instead of bases of sover-
eignty (Foucault, 2003: 43-46). According to Foucault, while superficial
knowledge corresponds to any discourse of a particular period, in-depth
knowledge corresponds to the circumstances that make this discourse pos-
sible. Knowledge is the second kind of information that Foucault aims at in
his archaeological work when it comes to knowing the discourse itself in the
epistemic context of a period and revealing this discourse as the knowledge
of the possible condition of knowledge itself (Urhan, 2007: 58-59). When the
relationship between knowledge and power is discussed, the first view, nec-
essarily, is that there is a sense of opposition to two alternatives: a) a knowl-
edge-power relationship centred on knowledge b) a knowledge-power
relationship centred on power. Foucault suggests that instead of being in-
cluded in a certain class by certain lines here, the real purpose is to reveal
"the interface between knowledge and power, truth and power" (Urhan, 2007:
117). If the ideal field of study in the resolution of knowledge-centred entered
knowledge-power relationship was human sciences; in the same way, the re-
lation of power-centred knowledge-power relation the ideal solution is the
power applied by the bureaucracy and technicians’ class. According to Fou-
cault, power and knowledge contain each other in an infinite fashion (Urhan,
2007: 131-132). In modern liberal society, power is everywhere and nowhere
(Alain, 2002: 186). This is an indication that power is not central to its most
important feature. Power is never in the hands of some. Power is a mecha-
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nism that is constantly circulating. Power works, power works in the form
of a network, and individuals in this network are not alone in getting in cir-
culation, but also have to submit to it and apply it. Individuals are always
the instrument of power. Power uses individuals as a way of passage. The
individual is not outside and against the government. The individual is the
influence of power and at the same time an agent. It works through the in-
dividual whom he has power (Foucault, 2005: 107). 

In Foucault’s views power is not confined to certain institutions or the state
(hospitals, prisons, police stations, etc.) but is a term for those relations and
practices in the process by which humans are initially exposed to accept cer-
tain social roles (patient, students, official). According to his conception of
power, all human relation contains a power relation, even though the type
of this power could be dissimilar in sexual relationships and in political de-
bates or controversies (Foucault, 1997: 283). Foucault didn’t support the idea
of absolute subordination, he argued that any sort of absolute subservience
is not power instead it is a condition of extreme domination deprived of any
compromise or feedback. In this context, bio-power is just an analytical de-
vice through which particular set of practices and methods tends to change
or restructure human life as a biological process (Foucault, 1978: 94-95). A
very significant point to be noted in his concept of power is that “power pro-
duces, not only ordered relations or spheres of the legal and the illegal
nonetheless also the actual situations in which knowledge is produced and
human subjects are established”. This means humans are positioned in a def-
inite historical power-knowledge grid which outlines the rules for practices
and discourses by which humans can be established as subjects (Foucault,
1995: 194). Therefore, power-knowledge is a historically dependent ontolog-
ical condition for the composition of subjects. It is incidental in nature be-
cause it is in a condition of constant change. Therefore, in Foucault’s opinion
there is absence of a static or indispensable human subjectivity. Instead
human subjects are instituted through discourses and practices this is in tune
with an intricate network of power-knowledge. In this context we can quote
Foucault’s statement which says, “we should be trying to discover how mul-
tiple bodies, forces, energies, matters, desires, thoughts, and so on are grad-
ually, progressively, actually and materially constituted as subjects, or as the
subject.” 
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Therefore, while elucidating the concept of power, Foucault emphasizes the
connexion between knowledge and power, and alters the common percep-
tions based on this relation. Foucault argues that knowledge is a power over
others, and that it defines others accordingly. According to Foucault, the con-
cept of the subject needs to be examined in order to put forward and develop
the theory of power and in particular the relation between knowledge and
power in a clear and distinct way. According to him, the subject itself is the
product of historical forces, and the different conditions produce different
kinds of subjects. Foucault opines that subjects are formed in social relations,
shaped by power. Thus, analysing the power- knowledge system means
doing archaeology of the subject (Foucault, 2003: 28). The subject, according
to Foucault, emerges as a result of this reciprocal relationship between power
and knowledge and its historical transformations. Foucault revealed the in-
separable relation between power and subject. In Foucault’s opinion, subjects
are formed in social relations, shaped by power. If the subjects are not free
and it is impossible to talk about a relationship of power here unless it has
the possibility of resistance. As long as the subject is free, the relation of
power may exist here. According to Foucault, power is applied to free entities
or individuals, meaning it is pointless to speak of power where people, indi-
viduals or entities does not possess freedom. He adds to this that there are
particular sets of rules which tend to regulate the method through which a
sort of behaviour or subject can be understood as correct or incorrect, as valid
or invalid (Foucault, 1997: 297). In Foucault’s opinion “To become individual,
one must become subject (Foucault, 2007: 231).” In this context, power is as-
sumed or perceived in relation of production: “In fact, power produces; it
produces reality; it produces domains of objects and rituals of truth. The in-
dividual and the knowledge that may be gained of him belong to this pro-
duction (Foucault, 1995: 194).”  Hence at this instance it can be assumed that
biopolitics is a technology of power through which a human being or subject
can be altered and subjected as individual as well as an unidentified member
of a populace.

In the initials period of 1970’s Michel Foucault dealt with the approach
through which the multiplicity of human entities gets skilled, modified and
characterised within a system of rules and normalcies. In the same period,
he also focused on the issue as to how power operates in normalizing frame-
work (Foucault, 1978: 144). The concept of biopolitics was first used by Fou-
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cault in the 1974 Conference in Rio (Esposito, 2008: 27). But it came into pub-
lication only in the last section of the first volume of History of Sexuality
(1976) and was also found present one of his lectures among the series of lec-
ture in College de France named “Society Must Be Defended” (1976). In these
works, Foucault analysed biopolitics as an important tool used for the nor-
malizing power. He takes up an important subject in his book “Discipline
and Punish” which is the concept of ‘power over life’, this power according
to Foucault is intended to reshape or refashion our lives so as to make it eas-
ily controllable and prolific. In the same work (Discipline and Punish) he
looks into the various establishments like mental asylums, prisons and bar-
racks and analyses the methods by which humans become subjected in var-
ious establishments (Foucault, 1995: 25). At this instance Foucault undergoes
a problematic issue that is the study of the process by which the body of a
human being is reduced to an accommodating or obedient and beneficial
subject in a specific social arrangement (Foucault, 1995: 163-169). On the
other hand, in his famous series of work History of Sexuality, he analyses
how sexuality has been utilized in various discursive arrangements or setups
and practices for yielding the effects of power. In this work Foucault relates
sexuality with bio-power. Therefore, in this context power over life has two
connotations, the first one being individualization and the subjectivation
which is attained through discipline and surveillance, and second one being
regulation and manipulation of the overall qualities of population
(Foucault,1978: 139).

Biopolitics and Discipline

Bio-power and disciplinary powers are the two ends of Foucault’s idea of
power over life. Some social and state establishments such as educational in-
stitutes and workshops possess norms and techniques to maintain discipline
in order to obtain their desired goals or aims. In this context Foucault tries
to bring into light the methods of power that infiltrate into human life by
practices and discourses (Foucault, 2003: 28).

In his work named Discipline and Punish, Michel Foucault suggests on a
new method which he calls “micro-physics” of power (Foucault, 1991: 26-
31). This particular kind of power is perceived by Foucault to flow from bot-
tom to the top and at the same time it is personified in practices which he
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termed as capillary form of power (Foucault, 1978: 84). In his opinion the
human body is directly involved in the political field and this is somewhere,
“power relations have an immediate hold upon it (the body); they invest it,
mark it, train it, torture it, force it to carry out tasks, to perform ceremonies,
to emit signs (Foucault, 1995: 25).” Therefore, the goal of disciplinary form
of power is subjectivation and individualization. In History of Sexuality Vol.
1, Michel Foucault mentioned about a significant concept which he called;
“a biopolitics of the population”. In his opinion, there was emergence of a
new form of power that focused on the human body with its distinctive phe-
nomenality together with propagation, dying, illness, health, life expectancy,
mortality rate, sexual behaviour so on and so forth. Furthermore, this type
of power objects to accomplish all the things that can make the abovemen-
tioned phenomenality to differ, for instance drought, insufficiency, sanitation,
health procedures (Foucault, 1978: 139). Altogether these progresses in
human and natural sciences extracted innovative method for government
and control over of our lives are made probable. This was a very significant
research output for Foucault and he called this instant in history as the
“threshold of modernity” which denotes that in this moment man is no
longer what he was for Aristotle: “a living animal with the additional capac-
ity for a political existence”, but an associate of a group which could be in-
fluenced by a several techniques (Foucault, 1978: 143).

Foucault opined that disciplinary and bio-power led to a fundamental alter-
ation in prevailing power relations which was grounded on sovereignty and
societal relations in feudal period. He very finely drew a link between growth
of capitalism and power over life. The several significant historical develop-
ments from the period of Early-Modern to Modernity like the industrial rev-
olution, technical and scientific inventions and the rise of civil society, all
together these new progresses were perceived by Foucault to be the result of
the methods positioned by power over life. Therefore, to summarize this sec-
tion it can be said that in Foucault’s views modern form of power plays a
very important role in demonstrating itself to control and amend or alter
human life. In short, in his opinion this is conducted on two separate points.
First one is on the level of persons by disciplinary methods and secondly on
the level of population by bio-power and the methods and techniques it pos-
sesses. These methods aim to place life in a certain way by using methods of
biopolitics to strengthen life and disciplinary subjugation.
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Michel Foucault’s Ideas on Theory-Practice 

In Michel Foucault’s analysis or work the difference between the theoretical
and the practical can be noticed when he describes or outlines the “philo-
sophical ethos appropriate to the critical ontology of ourselves as a historico-
practical test of the limits that we may go beyond, and thus as work carried
out by ourselves upon ourselves as free beings” To sum-up the modern philo-
sophical ethos is a matter of a “theoretical and practical experience”. By pro-
viding a critique of modernity as a universal concept, Foucault talks about
the not-attained promises of the perks of the modernity and scientific dis-
courses and the endless discontent in relation to it in our present state. He
believed that we must look into the present situation and analyse it not in
the context of what is universally accepted but according to the present prac-
tices and situations. We as researchers or historians should not try to guard
this difference as if it was something universal, instead attempt to reach more
into its historically dependent structure. In this context we can quote Fou-
cault’s statement which says; “putting itself to the test of reality, of contem-
porary reality, both to grasp the points where change is possible and
desirable and to determine the precise form this change should take” (Fou-
cault’ 1984: 46-47).

The Relevance of Foucault’s Concept of Governmentality in IR

Michel Foucault in his initial works during the early half of 1970’s dealt with
concepts of power, subjectivity and how individuals are converted into sub-
jects by particular techniques of power. But in the latter half of 1970’s, he ex-
amines the process by which the intricate problematic established about the
notion of population was looked into in relation to government. In this phase
of his life he concentrated in his analysis in the direction of governmentality
and was keen on studying and handling the problem of population and the
state. Foucault was bent on tracing the origin of the state which he believed
originated from the Christian church and its pastorate (Foucault, 2007: 116).
At the same time, he also analysed liberalism, neo-liberalism, political ra-
tionalities of the reason of state and an enhanced focus on the concept of gov-
ernmentality. Foucault analysed the concept of bio-power from the
perception of governmentality, pastoral power and security.

Global governmentality is one of the most current elements of work encour-
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aged by Foucault in the discipline of International Relations. In a series of
lectures in the late 1970s, Foucault defines governmentality as:

“the ensemble formed by the institutions, procedures, analyses and reflections,
the calculations and tactics that allow the exercise of this very specific albeit
complex form of power, which has as its target population, as its principal
form of knowledge political economy, and as its essential technical means ap-
paratuses of security” (Foucault, 1991: 102).

By governmentality Foucault means that it is the process of investigation
which decides as to who is eligible to govern and who will be governed and
also the process which determines someone else’s activities. For instance,
when a man is ill the doctor talks about the ill person and when a mad person
visits a psychologist it’s the psychologist again who talks about the mad man
but it’s never the vice-versa. This is completely related to the connection be-
tween power and knowledge. Subsequently, governmentality being princi-
pally allied with ‘liberal’ political administrations therefore rationalities of
rule pursue political and economic freedoms (Foucault, 2004: 65). 

Michel Foucault in his explanation of governmentality uses the term security
which denotes the strategies and means that are utilised to regulate the lacks
and excesses of freedom. In this context we can take into consideration the
study of “risk” conducted by Aradau and Van Munster from a largely Fou-
cauldian viewpoint is concerned definitely with how contingency is regu-
lated world-wide and with how forthcoming growths can be anticipated and
controlled (Aradau and Munster, 2007). In a (neo) liberal setup risk-manage-
ment rely on the twofold goals of preserving circulation and making the pop-
ulation ‘happy’ and productive. In this context, governmentality of Foucault
highlights a comprehensive design which consists of both the ideational and
material constructions to govern individual behaviour. In the discipline of
International Relations various research scholars and academicians have
begun to utilize governmentality for reconstructing the “practices, pro-
grammes, techniques and strategies” that take the international population
as grounds of intervention (Larner and Walters, 2004: 4). The concept of gov-
ernmentality in International Relations have been criticised by some like
Selby and Joseph who opine that the global sphere is irregularly governmen-
talized and can only be described by denoting to the structural characters of
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the global political economy (Joseph, 2010). However, the concept of govern-
mentality is a prevalent perception in the disciple of International Relations
and international politics.

Although Michel Foucault is considered as the most cited scholar in the field
of social sciences and is of a big influence on the discipline of International
Relations in particular but the concepts and ideas which Foucault has en-
couraged in the discipline remains negligible. But Foucault’s work has left
behind a critical philosophy or ethos which in return has significantly en-
couraged the research scholars in the discipline of International Relations
who have raised questions on coherence, permanence and unity of signifiers
like sovereignty, security, state and identity. Moreover, the critical philosophy
of Michel Foucault has an important role in the emergence of post-positivist
methods or ideologies.

In 1970’s lectures Michel Foucault made an enhanced and broader analysis
of the concept of power of the state by linking it to his other concepts of “bio-
power” and “governmentality” (Foucault, 2007). He used the concept of gov-
ernmentality as an aggregation of notions and practices like for instance as
governmental rationality and sometimes to denote it as government itself
but usually associating it to the concept of power (Kelly, 2008). The multiple
connotation of the same term led to ambiguities over the concept of ‘govern-
mentality’. Hence, the concept of governmentality has been criticized by
some scholars in International Relations on the other hand the very concept
has be connected to “global governmentality” by some other scholar in the
discipline of IR who accept and use the concept of Foucault’s governmental-
ity. The proponents of this concept are of the view that ‘governmentality’ in
the present world order has presumed global magnitudes or status. 

Scholar like Nicholas J. Kiersey was of the idea that “neoliberalism” is the
one governmental rationality which is central or leading throughout the
world today (Kiersey, 2009). There were some scholars like Michael Dillon
and Julian Reid (2001) who utilized the term ‘global governmentality’ by de-
noting ‘governmentality’ to be somewhat equivalent to Michel Foucault’s
perception of biopolitics. Another scholar named Michael Merlingen consid-
ers ‘governmentality’ to denote power conventionally. Merlingen was of the
opinion that ‘power functions at an international platform and in an inter-
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national system or web of power relations’ (Merlingen, 2003: 361). 

N. Fraser (2003) opined that the growth and expansion of international laws,
international organisations and establishments in a way direct towards the
existence of ‘global governmentality’ in the impression of world government.
Unlike the ambiguity over the term ‘governmentality’, Michel Foucault de-
fines bio-power / bio-politics in a precise way and sometimes uses these
terms interchangeably. He defined these terms as a ‘technology’ of power
that may include various specific techniques and discoveries, which can be
used amenably by any department and communicated as know-how. Pre-
cisely, ‘bio-power’ was considered as a technology which can be used to reg-
ulate or order the population. These techniques include electoral ballots,
insurance policies, censuses and hydrography that enclose governmentality.
In Foucault’s view, population became a ‘political being’ or gained ‘political
personification’ only in the 18th century prior to that population simply
meant persons existing in a certain area (Foucault, 2007).

The concept of ‘global governmentality’ and ‘global biopolitics’ are rather
contested concepts. According to M. G. E. Kelly, one of the main reasons that
goes against the presence of global biopolitics is the presence of territorial
borders among nations. In the present world order territorial borders are in-
creasingly becoming unimportant which led William Walters to use the new
terminology for new kind of borders called ‘biopolitical borders (Kelly, 2010:
5). According to Michel Foucault’s opinion there are two opposing concepts
named ‘biopolitics’ and ‘thanatopolitics’. These two concepts can be briefly
defined as; biopolitics-it works towards extending and maximizing human
life by taking care of our biological welfare on the other hand thanatopolitics
is the power of the sovereign as opposed to bio-power and it uses threat and
instils fear in the population to keep control over them (Foucault, 2002: 216).
As because both of these technologies are opposing each other and are func-
tioning at the same time so it’s important to find methods to segregate them.
This assumption is called ‘state racism’ by Michel Foucault (Foucault, 1997:
88). Therefore, thanatopolitics is used against the opponents or adversaries
like convicts and for the persons dwelling external to its borders. On the
other hand, state racism is the tool through which these aspects are separated
from the populace taken care for by bio power. Foucault’s perceived that
those external to the inhabitants are professed to belong to a unlike ‘race’,
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and those within who are considered to be its adversaries or foes are declared
to be the diseased rudiments of the ‘race’ (Kelly, 2002).

One thing that must be drawn into attention is that, biopolitical borders differ
from territorial borders and they partition not land but the people. It is per-
ceived by scholars that biopolitical borders are increasingly growing in sig-
nificance and it is gradually substituting the old ‘geopolitical borders
predominantly inside the ‘Schengenland’ of Europe. In the ‘Schengenland’
of Europe the biopolitical borders among the old countries exist but the old
land borders cease to function as they are no more an obstacle for the move-
ment of the people (Walters, 2002). Territorial borders no doubt still exists
along with biopolitical borders and this biopolitical borders to a degree in-
clude territorial borders too. At the same time biopolitical borders are said
to be extensive and vast because it may exist both within the geographical
territory as well as external to it (Kelly: 2010: 6). In this context we can site
the example of illegal migrants who manage to pass through the territorial
border illegally but in most cases, remain bio-politically secluded or deprived
of the nation’s biopolitical advantages like proper security measures, health
facilities, etc. Nations have their refugee policies and it differs from one na-
tion to the other, and proving refuge to the migrants is considered to be an
exemption to the bio-political advantages but the refugee policies are per-
ceived to be a type of selfish interest of the receiving state. Initially the inter-
national resolutions that administer asylum were approved because they
were at advantage of the signing members. In general refugees are accepted
only from those nations who are enemies to the receiving country. In this
manner the receiving nation try to make the opposing nations demographi-
cally fragile (Kelly, 2010). There are other benefits too of allowing refugees
to settle in the recipient nation like for instance Western countries suffer from
demographic calamity therefore the flow of population into the country fills
up this crisis to a certain degree. On the other hand, not just refugees but mi-
gration of skilled professionals with a significant biopolitical character like
doctors, nurses and technocrats etc.  This is mainly termed as ‘brain drain’
of professional population from poor to rich nations. USA has been the coun-
try receiving the maximum benefits from this kind of migration (Ncayiyana,
1999: 245). Therefore, the complete effect of the migration regime is not just
self-serving, but a method of biopolitical parasitism, through the process by
which rich nations attract people from the bunch of humankind external to
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its population. Examples can be sited from the wars in Iraq, Syria, Yemen
which has led to fleeing of these war-stricken population from their countries
to the different countries of the world including Western countries and some
perceive it as an advantage to resolve their demographic crisis and provide
readymade labour force for the recipient nation. On the other hand, the eth-
nic cleansing of the Rohingya’s from Myanmar or the Arakan region is an
example of how the Myanmar population, military and the government
looked to the Rohingya’s as bio-politically segregated community and de-
prived them of all basic facilities of livelihood.  The people belonging to the
Arakan region of Myanmar were bio-politically subjugated and deprived of
any citizenship rights in their own homeland. If people continue to be bio-
politically excluded, then there is still absence of a concept of global bio-pol-
itics which was assumed to be present by some scholars.

The Methodology of Michel Foucault and its Relevance in IR

The works of Foucault can be divided into two phases according to the shift
in his   methodologies. Firstly, the period of 1960’s (The Birth of the Clinic:
An Archaeology of Medical Perceptions,1963; The Order of Things: An Ar-
chaeology of Human Sciences, 1966) can denote archaeology as a method in
Foucault’s works, secondly the period of 1970’s can denote genealogy (Dis-
ciple and Punish: The Birth of the Prison, 1975; History of Sexuality: Volume-
I, II, III, 1976) as a prominent method in Foucault’s work. The publication of
the College de France lectures is perceived to have filled the vacuum in the
various pattern of Foucault’s books in different periods of time and it mostly
follows a genealogical methodology (Golder, 2007). The research methodol-
ogy which Michel Foucault used and he himself termed it as archaeology
and genealogy. Among the two, archaeology is the study of epistemological
constructions, historically based on theory (a priori) or a number of estab-
lished rules to which perceptions (concepts) and discourses can be shaped
in a given period (Foucault, 1972). On the other hand, genealogy signifies
the study of plans and practices to reshape or modify these epistemological
structures. In this context Foucault states that archaeology is a precise tech-
nique for studying local discursivities while genealogy traces the struggles
that is linked to the procedure by which some discourse can be established
as science or knowledge in place of others (Foucault, 2003). Foucault utilises
the term or methodology of archaeology to differentiate his method from his-
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tory. Foucault was focused and concerned mainly with the philosophical as-
pect of his works or research  and termed it as the ‘politics of truth’ and in
his College de France lectures (Security, Territory, Population, 1977-1978) he
was also inclined on combining the empirical sources with history of ideas
(Foucault, 2007). While examining or researching on the association between
power and knowledge, Foucault (2003) aims to demonstrate how power har-
monizes or correspond to the creation of truth in scientific practices. Accord-
ing to Foucault (2008) historical analysis holds political significance because
it exposes the circumstances under which some truths are formed, and
through which practices these truths comprehend their effects in reality. Out
of the two major methodology of Michel Foucault, genealogical method is
important and holds relevance because through this method he goes past the
normalizing effects of prescribed scientific discourse and universalization.
Foucault (2003) aimed to show through his methods and work that how by
the help of some power mechanisms particular kinds of knowledges are ap-
proved as truth whereas the rest of the knowledges are disregarded or side-
lined. Moreover, Foucault (1997) by his methodology named genealogy aims
to circumvent interpreting history intelligible by descriptive principles of
unity instead he was in search of intelligibility from manifold sources, diver-
sity of relations, from diversity among the necessities of dissimilar connec-
tions. Therefore, the job of a genealogist is to rebuild the system of relations
through which a particular incident takes place.

Michel Foucault (1980) critiqued theories like Marxism and psychoanalysis
for being imposing and reductionist in exercise and opined that these set of
theories must be substituted by multiple forms of knowledge and micro-
analysis. As we know that Nietzsche has had a tremendous influence on Fou-
cault’s ideas and methodology. Nietzsche instilled into Foucault the subjects
or themes which possess post-humanist and post-metaphysical characteris-
tics. It was again Nietzsche who imparted Foucault with the idea to work on
genealogical history of eccentric subjects such as madness and sexuality.
There are some more aspects of influences (Nietzschean) which can be found
present in Foucault’s works among which two are quite significant; firstly,
the determination to attain truth and knowledge are attached from the de-
termination to power, secondly, in his critique for humanities and liberal hu-
manism. Foucault’s approach (rationality is power of obligation) also
reflected some resemblance with two members of the Frankfurt School
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named Horkheimer and Adorno. 

Michel Foucault was of the view that his genealogical method is a new
method of historical work in which the genealogists are the novel historians.
It can be noticed that in his later works like the “Discipline and Punishment”
and “The History of Sexuality”, Foucault substituted his archaeological
method by the method of genealogy and through this method historical in-
vestigation intended at finding the ways by which individuals are formed
into subjects and objects of knowledge. Therefore, in Foucault’s opinion by
the process of genealogy our day to day life’s reality is being problematized;
for instance, social institutions (families, prisons, hospitals, schools), our bod-
ies (sexuality), and scientific norms (normality, insanity, health and disease)
which are essentially objects formed in altering historical associations of
power. Hence understanding of own self, our social organisations and our
practices in a genealogical manner, discloses how the process of power is ef-
ficiently merged into the social whole, and also displays how the individual
can generate new effects of power.

Another significant point which Foucault opines is that the modern form of
power is different from all other types of power because its main objective is
towards the normalization of power and creates controllable bodies which
can be moulded according to the rules of the institutions. He points out some
significant members of this modern type of disciplining and normalizing
power who are psychiatrists, doctors, educators, social scientists and workers
and which also include the humble ordinary citizens who approve of the
rules and norms of the particular administration or body. Therefore, Michel
Foucault (1980) claims that genealogies are “anti-science” since they princi-
pally encounter the effects of the centralizing powers those of which are con-
nected with organisations and the working of ordered scientific discourse.
In conclusion in can be stated that archaeology and genealogy are linked in
form of theory-practice, in which theory is precisely practical based on its
character. In his 1980’s work Foucault states that; “Archaeology would be an
appropriate analysis methodology of local discursivities, whereas genealogy
would be a tactic while the subjected knowledges would be introduced in
the game based on the descriptions of these local discursivities”. 

If we incorporate genealogical methods in the discipline of International Re-
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lations, then the researchers in this disciple could use this method in order
to challenge or critique certain universal concepts and theories. This is sig-
nificant because whenever a concept is universalised the probability of it
being challenged too reduces and the world in general tends to accept it be-
cause it is something universal and accepted by one and all. But genealogical
method goes against the principles of universalization because universalisa-
tion of any concept or idea tends to make particular kinds of knowledges as
truth whereas the rest of the knowledges are ignored. In this discipline, a
concept or idea which is applicable and functional in one part of the world
may not be beneficial or applicable in the other. Therefore, the voice of the
powerful who possess knowledge should not be considered as an absolute
truth and should always be open to criticism and analysis. Michel Foucault
(1982: 777-795) was of the opinion that theory needs a prior objectification
without which it cannot be the base for analytical work. He gives importance
to persistent conceptualization of any kind of analytical work which in return
focuses on critical thinking which he terms as ‘a constant checking’. In Fou-
cault’s (1982: 778) opinion the first step while analysing or while conducting
a research is that one must enquire into the historical situation or state that
inspires the process of conceptualization. The second step that follows is that
after having the historical consciousness of the present situation one could
as well reproduce the instant reality which one is engaged with.

Conclusion

Michel Foucault is one of the most eminent and frequently quoted French
philosopher. The works of Michel Foucault from the 1950’s to the mid 1980’s
have had a deep philosophical, theoretical and methodological impact in al-
most all disciplines of social science and humanities in general and to the
discipline of International Relations in particular. Particular works in the dis-
cipline of International Relations that scrutinise policy papers, official
speeches, and further means in view of acknowledging the discursive con-
struction of hostility, insecurity, and existential menace frequently depend
on Michel Foucault’s method and critical viewpoint. His concepts and philo-
sophical outlook make the reader rethink and re-evaluate the already ac-
cepted predominant universal concepts and theories by focusing on the
problematic features of universally perceived knowledge, rationality, subjec-
tivity and the creation of social norms. Michel Foucault is significant for mod-
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ern-day analysis by focusing on how three diverse super-imposed concepts
of power, knowledge and subjectivity which creates social reality. Foucault
grew up in the World War II period and he was just fourteen years old during
the invasions of Nazis in France. The menace of war felt like the background
of his existence. If we summarise the different significant phases of Michel
Foucault’s life, we can summarise it as; Intelligent and popular student at
school. Lonely, depressed student at ENS along with being a voracious
reader. He was a pleasure seeking intellectual and academician in Sweden,
Poland and Tunisia at the same time an extraordinarily excellent observer of
the movements and changes in his time in the different parts of the world.
Politically active in the period of 1968 and after. An excellent lecturer and
philosopher in the College de France period. A humanist and sympathizer
of the prisoners which led him to research about the prison conditions and
penal codes of conduct of that period. This also culminated into his work
named ‘Discipline and Punish’. A journalist during the 1979 Iranian revolu-
tion. A loyal leftist in most part of his life. Michel Foucault throughout his
career took up various administrative and intellectual positions in France
and abroad. He was an excellent orator, a vivid reader, a passionate and un-
conventional thinker, a critique of modernity and domination, etc. 

One of the most important relationship put forward by Michel Foucault is
the relationship between power and knowledge. In his opinion knowledge
is constantly jointed to power and the power to knowledge, power relation
give rise to knowledge and this produced knowledge always leads to power
effects. Power itself creates new knowledge objects and saves new knowl-
edge matters. Foucault’s conception of power is in contrary to philosophical
theories which portray power in linked to sovereign and law. He objected
the common perception of the state-centred analysis of power. He contends
that power should not be thought only in relation to laws or restrictions
along with that Foucault argues that it is not sufficient to decrease power
into a sovereign-subject-model. It is not true that power should be treated as
a homogeneous sovereignty of one individual over another, one group over
the other. Sovereignty must not be thought of as something that is held be-
tween those who have it, those who do not have it, and those who have en-
dured it. In this respect, according to him, the place of power must be
resolved as something that cannot be determined, something that is never
possessed as a wealth and a property in the hands of some, but only in cir-
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culation and functioning. From this point of view, it must be considered that
the individual is not the one who stands in the balance of power but that he
is an agent and that the power is spread through the constituent individuals.
He feels it’s important to disclose relations of domination instead of bases of
sovereignty (Foucault, 2003). According to Foucault, while superficial knowl-
edge corresponds to any discourse of a particular period, in-depth knowl-
edge corresponds to the circumstances that make this discourse possible.
Knowledge is the second kind of information that Foucault aims at in his ar-
chaeological work when it comes to knowing the discourse itself in the epis-
temic context of a period and revealing this discourse as the knowledge of
the possible condition of knowledge itself (Urhan, 2007).

Foucault (2003) revealed the inseparable relation between power and subject.
The subject, according to Foucault, emerges as a result of this reciprocal re-
lationship between power and knowledge and its historical transformations.
Furthermore, Bio-power and disciplinary powers are the two ends of Fou-
cault’s idea of power over life. According to Foucault, power over life has
two connotations, the first one being individualization and the subjectivation
which is attained through discipline and surveillance, and second one being
regulation and manipulation of the overall qualities of population. Some so-
cial and state establishments such as educational institutes and workshops
possess norms and techniques to maintain discipline in order to obtain their
desired goals or aims. In this context Foucault tries to bring into light the
methods of power that infiltrate into human life by practices and discourses.
Therefore, the goal of disciplinary form of power is subjectivation and indi-
vidualization. In his opinion, there was emergence of a new form of power
that focused on the human body with its distinctive phenomenality together
with propagation, dying, illness, health, life expectancy, mortality rate, sexual
behaviour so on and so forth. Furthermore, this type of power objects to ac-
complish all the things that can make the abovementioned phenomenality
to differ, for instance drought, insufficiency, sanitation, health procedures
(Foucault, 1978: 139). Altogether these progresses in human and natural sci-
ences extracted innovative method for government and control over of our
lives are made probable. This was a very significant research output for Fou-
cault and he called this instant in history as the “threshold of modernity”
which denotes that in this moment man is no longer what he was for Aris-
totle: “a living animal with the additional capacity for a political existence”,
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but an associate of a group which could be influenced by several techniques
(Foucault, 1978: 143). 

Global governmentality is one of the most current elements of work encour-
aged by Foucault in the discipline of International Relations. In the discipline
of International Relations various research scholars and academicians have
begun to utilize governmentality for reconstructing the “practices, pro-
grammes, techniques and strategies” that take the international population
as grounds of intervention. N. Fraser opined that the growth and expansion
of international laws, international organisations and establishments in a
way direct towards the existence of ‘global governmentality’ in the impres-
sion of world government (Fraser: 2003).

As mentioned above, Michel Foucault’s methodology is significant in the dis-
cipline of International Relation. If we incorporate genealogical methods in
the discipline of International Relations then the researchers in this disciple
could use this method in order to challenge or critique certain universal
concepts and theories. This is significant because whenever a concept is
universalised the probability of it being challenged too reduces and the
world in general tends to accept it because it is something universal and
accepted by one and all. But genealogical method goes against the princi-
ples of universalization because universalisation of any concept or idea
tends to make particular kinds of knowledges as truth whereas the rest of
the knowledges are ignored. In this discipline, a concept or idea which is
applicable and functional in one part of the world may not be beneficial or
applicable in the other. Therefore, the voice of the powerful who possess
knowledge should not be considered as an absolute truth and should al-
ways be open to criticism and analysis. Foucault’s work has left behind a
critical philosophy or ethos which in return has significantly encouraged
the research scholars in the discipline of International Relations who have
raised questions on coherence, permanence and unity of signifiers like sov-
ereignty, security, state and identity. Moreover, the critical philosophy of
Michel Foucault has an important role in the emergence of post-positivist
methods or ideologies. We can conclude by stating that Foucault’s concepts,
philosophy, ideas and methodologies is significant and relevant in the dis-
cipline of International Relations and students and research scholars of In-
ternational Relations should try to study Foucauldian ideas and philosophy
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and find out the co-relations in his work with the discipline. 

As we know that no philosophy or concept/ideas/theory/methodology is
flawless. Therefore, the works or concepts and ideas of Michel Foucault too
possesses some limitations and has been critiqued time and again. According
to Habermas, Merquior, Taylor and other if we take into consideration Fou-
cault’s critique on modernity it can be observed that he has been little biased
while judging the concept by highlighting only the negative and repressive
side of rationality and in some way, he has ignored to look deep into the nu-
merous positive and reformist developments brought in by spread and
growth of modernity. On the other hand, as readers of Foucault’s ideas and
concepts we can come to the conclusion that he instils in us the enthusiasm
or urge to rethink or re-evaluate concepts like political approaches and power
and he had always been a critique of domination but at the same time Fou-
cault did not suggest any remedy to overcome the state of domination or the
process by which an antagonistic movement can be brought into practice in
order to overrule the organs of power and domination brought in with it. In
this context we can quote Gramsci as he says, how can a ‘counter-hegemonic
bloc’ be formed and brought into practice.

In conclusion we can state with ample justifications that despite the crit-
icisms of his thoughts and concepts, Michel Foucault had a huge and eter-
nal impact to the world with his ideas, concepts and the way we look at
history. According to him, there are several things in the modern world
which are repetitively being considered as fantastic but Foucault encour-
ages us to break us to come out from our optimistic outlook and to go
back to the past and look deep into history and try to find out ideas and
concepts which may be superior than what we possess in the present. The
fact is he was not trying to make us nostalgic, but he wanted us to pick
up lessons of the way back in order to enhance our lives now. Foucault
did not care much about historical accuracy. In fact, history for him was a
store house of good ideas and he wanted to read it instead of keeping it
untouched. We should use Foucault as a motivation to focus on the central
ideas and institutions of our time and to question and critique them by
examining their histories and evolutions. The most noteworthy contribu-
tion made by Foucault was that he made history life enhancing and philo-
sophically rich again.
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Turkey's Foreign Policy Towards the Countries of the Caspian Region

Khadizhat Saikhanova

Abstract: When the Turkish Republic was formed by Kemal Atatürk, the country's domestic
and foreign policy was directly guided by the principles of its founder. For a long time, Kemalism
was the official ideology of Turkey, but now, with the coming to power of Recep Tayyip Erdogan,
the foreign policy course is beginning to change, and the ideology of Kemalism was replaced
by the ideology of neo-Osmanism.

With the coming to power of the Justice and Development Party, as well as with the popular-
ization of neo-Osmanism, the re-formatting of Turkish interests and its reorientation to the Black
Sea-Caspian region begins. So, Turkey begins its amplification in the region through participation
in such projects as "Black Sea Force" and "Black Sea Harmony", as well as "Caspian Guard".
Turkey is increasingly fighting for Caspian energy resources, as strengthening Ankara in this
region will allow it to amplify its positions in the Caucasus and Central Asia.

Due to the forming of three new Turkic Caspian states after the collapse of the Soviet Union the
amplification of Turkey in the Caspian region was greatly facilitated. The new vector of Turkey
in its foreign policy, as well as the establishment of relations with Russia and the Turkic states,
provides a new format of relations between the states in the near future. However, the aggra-
vation of Ankara's relations with Moscow and the strengthening of rivalry with Tehran in the
Caspian region for the establishment of geopolitical control over the Caspian region are not
ruled out.

Keywords: Turkish Foreign Policy, Caspian Region, International Relations, Energy Resources,
Caspian States

Geopolitical Position of the Caspian Region

The Caspian region is one of the important focal points of the global geopo-
litical game. The strategic value of the region is determined by the following
factors:

- Firstly, the Caspian shelf is one of the richest oil fields in the world. Proved
reserves of crude oil and natural gas are estimated, respectively, to 3% and
4% of the total in the world. Regional proven oil reserves range from 17 to
33 billion barrels, depending on various sources. Proven natural gas reserves
are estimated at 232 trillion cubic feet (including Uzbekistan) (Kaliyeva D.,
2004).

The oil factor plays an important role in international relations. It determines
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the strategic importance of the region and historically determines the polit-
ical situation there. Great powers have historically been involved in oil-rich
regions and countries to control them. The situation is complicated by the
fact that hydrocarbon resources are not renewable and are unevenly distrib-
uted around the world.

- Secondly, the geographically Caspian region covering the Caucasus, adja-
cent to the sea regions of Russia, northern Iran and the western parts of Kaza-
khstan and Turkmenistan, is located in the central part of Eurasia. The region
is located between the politically and economically important regions of the
world - Europe, the Middle East, South and East Asia. The Caspian region
provides the best land routes connecting these regions.

The energy factor, the geographical location of the Caspian region and its
strategic importance for coastal states, great and regional powers, the pres-
ence of common and diverse national interests and the international situation
as a whole are political factors that largely determine the geopolitical condi-
tions in the region.

In the Soviet period, the Caspian region was completely controlled by the
Soviet Union, sharing the sea with Iran. At that time, Moscow could influence
global and regional trends around the region. The collapse of the Soviet
Union radically changed the geopolitical conditions in the Caspian basin.
The emergence of new participants, affirming their own national interests,
the energy vacuum created by the loss of control on the part of Moscow, the
lack of accurate data on unused energy sources characterize the first period
(early 1990s) of the geopolitical situation in the region. All players had to de-
termine national interests and shape or transform their strategies in the new
political conditions.

Since the mid-1990s, the Caspian Sea has been an active phase of the geopo-
litical situation. It became apparent that it has enormous potential for oil and
gas. The main feature of the second half of the 1990s was the competing in-
terests of Western countries and Russia on the issue of pipeline routes. Cur-
rently, all export pipelines are routed through Russia, including a new large
pipeline from the Tengiz fields on the Caspian Sea to the Black Sea via the
Russian port of Novorossiysk. The only pipeline that does not pass through
the territory of Russia is Baku-Tbilisi-Batumi. This situation benefits Moscow
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by providing it with political tools to strengthen its position in the region.
Other coastal states are very interested in diversifying export routes in order
to increase their economic benefits and reduce Russia's political influence.
These interests are shared by other actors involved in the region, and espe-
cially the United States (Kushkumbayev S., 2000).

A new stage of political events in the Caspian region began after the events
of September 11, which changed the strategic conditions at the international
and regional levels. In the new strategic conditions, the United States of
America strengthened its political and economic positions in the countries
of Central Asia and the Caspian region, while Russia's political influence was
weakened.

Thus, the main interest groups can be defined as follows: the states of the
Caspian basin or the Caspian states include Kazakhstan, Turkmenistan, Rus-
sia, Azerbaijan and Iran. These states are interested in exploring the rich re-
sources of the sea for their export to the world market. The export of raw
materials allows these countries to solve their economic problems, since it is
the main source of hard currency for most of them. But coastal states have
different positions on the legal status of the Caspian Sea, an unresolved issue
and have diverse interests in transport routes.

Transit countries, such as Russia, Iran, Turkey, Georgia, Armenia, Ukraine,
Romania, Bulgaria, China and other countries, are trying to capitalize on
their geographical location between the Caspian oil and gas fields and the
world market by using or promoting pipeline routes through their territo-
ries.

Global and regional powers - the USA, Russia, Iran, the EU and Turkey - seek
to strengthen their positions in the Caspian region and use it as a platform
to advance their interests in other strategically important regions of the
world. Russia is one of the key players in the Caspian region. Its presence in
the region for more than one and a half centuries and close historical and
cultural ties with the newly independent states have determined its leading
position in the region. In addition to historical and cultural factors, Russia
has a relatively strong military potential, which is the strongest among the
coastal states. After the collapse of the Soviet Union, Russia became an im-
portant transit state, providing the main routes for exporting energy re-
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sources of neighboring landlocked countries to lucrative world markets. For
Moscow, the Caspian region is a traditional zone of national interests.

In the early 1990s, geopolitical rather than economic factors largely deter-
mined Russia's policy in the region. Russia tried not to lose further influence
and maintain geopolitical positions in the region, and often at the expense
of its economic interests. At that time, Russia could not develop a full-scale
study of natural resources due to economic difficulties and inadequate in-
frastructure. Moscow actively opposed the creation of an international oil
consortium with the participation of external states, as it tried to prevent the
new littoral states from developing their own hydrocarbon resources and co-
operation with external forces, in particular with the US and the EU.

During the second period of the geopolitical situation in the Caspian Sea,
Moscow’s policy became more constructive. Russia began to cooperate with
other coastal states, promoting mutually beneficial projects in the energy sec-
tor. Nevertheless, Russia continued to resist the construction of alternative
pipelines in order to maintain its monopoly position in the transportation of
energy resources. In recent years, the situation with a solid Russian position
in the field of transport has changed. The threat of losing control of export
routes pushed Moscow to greater flexibility and pragmatism. The Russian
company Lukoil has joined the consortium for the construction of the main
export pipeline Baku-Tbilisi-Ceyhan with a 7.5% stake.

Thus, Russia and the United States began to build partnerships. Currently,
there are three main tasks for Russian politics in the Caspian region:

- protection and strengthening of positions in the region;

- promoting stability in the region;

- development of regional cooperation (Nogmova A., 2017).

However, the stability and development of regional cooperation requires an
urgent solution to the problem of the legal status of the Caspian Sea. This is
currently the most important issue determining the relationship between the
Caspian states. The main reason for the disagreement between the parties is
the lack of international documents governing access to marine resources.
More recently, Kazakhstan, Russia and Azerbaijan have made progress in re-
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solving this controversial issue. They signed a number of agreements regu-
lating their interaction on this issue. 

The Turkmen position is mainly close to that of Russia, Azerbaijan and Kaza-
khstan. But there are disagreements between Russia, Kazakhstan and Azer-
baijan, on the one hand, and Iran, on the other. Iran supports equal
separation of the surface of the water and the seabed of the Caspian basin.
This discrepancy can lead to an obstacle to beneficial cooperation between
the parties and even conflict. Kazakhstan is one of the richest countries in
the world in terms of oil and gas reserves and is the main oil producer in the
Caspian region. This is the main fact of the geopolitical struggle for Caspian
oil (Darabadi P., 2010).

In these geopolitical conditions, ensuring the protection of economic and po-
litical interests and promoting national security is the main task for Astana.
For Kazakhstan, the energy sector is the main source of export earnings nec-
essary for economic development. This sector represents a key asset and at-
tractiveness for foreign investors. The existing network of oil pipelines
through Russia makes vulnerable, landlocked Kazakhstan, political and eco-
nomic pressure. Astana is very interested in alternative energy export routes.
A number of oil and gas pipeline projects have been proposed for the trans-
portation of Central Asian resources. The cheapest oil route may be via Iran.
However, any scheme involving Iran is unlikely to attract Western funding
due to tensions between Iran and the United States. Other routes are quite
expensive and cross-large, remote and often unstable areas.

East-West routes are supported by Western countries, especially the United
States. However, a combination of economic and political factors hinders the
prospects for most of them. After gaining independence, Azerbaijan found
itself at the center of the “geopolitical triangle” of conflicting interests of Rus-
sia, Iran and Turkey. Baku has chosen a pro-Western orientation based on
close relations with Turkey, representing the interests of the United States in
the region. One of the most important issues in close cooperation between
Azerbaijan, Turkey and the United States is the project for the construction
of the Baku-Ceyhan oil pipeline, where they have common economic and
geopolitical interests (RIA., 2009).

Relations with Russia were not so close until recently. The rapprochement
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between Russia and the United States in the Caspian region created for Baku
the need to find common ground for Moscow. This trend ultimately led to
the signing in June 2002 of a bilateral Agreement on the Delimitation of Re-
lated Sectors of the Caspian Seabed between Russia and Azerbaijan. Despite
Baku’s close cooperation with Western countries, relations between Azerbai-
jan and Iran have deteriorated significantly due to the disputed oil fields
Alova, Araz and Sharga. The situation also worsened after an incident in the
South Caspian in 2001, when an Iranian warship forced it to stop Azerbaijani
oil exploration.

Turkmenistan takes the third place in the region in terms of liquid and
gaseous hydrocarbon resources. Gas reserves are estimated at 8.1-8.7 trillion
cubic meters. m., and exploration potential - 10.5 trillion cubic meters. How-
ever, Turkmenistan has made less progress in developing hydrocarbon re-
sources than in other coastal states. In the early 1990s, Turkmenistan could
not realize its potential in the gas and oil sectors due to the transportation
problem. All pipelines to world markets were routed through Russia, which
entailed great economic and political restrictions for Ashgabat.

Currently, Turkmenistan is still dependent on Russia in the export of natural
gas. This gives Russia an advantage over the United States, which is also in-
terested in the country's rich gas fields. For Turkmenistan, another attractive
area of cooperation in the energy sector is Iran. Iran is trying to strengthen
its position in Central Asia by developing cooperation with Turkmenistan.

The following interests determine Iran’s policy in the Caspian:

- ensuring the security of the northern borders by maintaining stability and
security in the states of Central Asia;

- development of relations with the states of the region within the framework
of the policy of overcoming international isolation. For example, Iran coop-
erates with the countries of Central Asia and the Caucasus to normalize re-
lations with the EU, China and Japan.

- Maintain good relations with Russia and Turkey. Cooperation with Moscow
is of great importance to Tehran. Russia is the main supplier of military
equipment and technologies for Iran. In the political sphere, Russia is seen
as a counterweight to the influence of the West in the region. Both countries
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have common interests in promoting stability in the neighboring countries
of Central Asia and the Caucasus (Zyuzin Y., 2006).

In addition to Russia and Iran, other regional powers such as Turkey partic-
ipate in the Caspian geopolitical “game”. After the collapse of the Soviet
Union, Turkey was and remains one of the key regional powers seeking to
spread its influence in Central Asia, the Caucasus and, in fact, in the Caspian
region. Ankara is trying to play the role of a bridge between East and West,
but at the same time acts with caution to maintain good relations with Russia,
one of the most important economic partners. In the Caspian region, Turkey
is interested in achieving control over the export of the flow of Caspian hy-
drocarbon resources to the world market. This is the main driving force be-
hind the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline project. First of all, the
development of cooperation with the Caspian littoral states would make it
possible to strengthen its position in the international system. Moreover,
given that there are Turkic states in the region, the region is becoming even
more important for Turkey. Turkey is an oil importing country and energy
security is very important to it.

Therefore, we can conclude that the geopolitical importance of the Caspian
region has increased significantly in the XXI century. In the region, there is a
struggle not only between the Caspian countries themselves, but also be-
tween external actors who seek to strengthen their influence in the region.
The Caspian is now a tidbit for many foreign investors; however, many un-
resolved issues significantly complicate the development of business of some
countries in the region.

Turkey's Interests in the Caspian Region

The Caspian Region offers both foreign opportunities and new challenges
for foreign investors. An unstable investment atmosphere has developed in
the post-Soviet region; there are no proper tax and legal norms. The Caspian
countries, which gained sovereignty in the early 1990s after the collapse of
the Soviet Union, are still at the stage of transition from a command economy
to a liberal market economy. However, this transition period obviously can-
not proceed without problems.

Turkey is aware that the development of commercial activities in the region
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will be of great importance in the economies of the newly independent Turkic
countries and will lead to economic cooperation. In addition, cooperation
will allow establishing closer Caspian with Turkic states, which will allow
Turkey to directly strengthen its positions in Central Asia and the Caucasus.
So, in addition to economic benefits, from a political point of view, it is ex-
pected that Turkey will become politically more effective in regional and
global politics due to cultural and ethnic ties with the large Turkic states of
the region that are undergoing profound political changes. This view is also
based on the belief that secular and emerging democratic values in Turkey
will increase its importance as a model for the former Soviet republics.

In addition, Turkish business groups are aware that there are many oppor-
tunities for the implementation of small and medium-sized businesses in
many sectors, not only in the Caspian region, but also in Central Asia and
the Caucasus. Here, Turkey has its advantages over Western and European
investors, since Turkey enjoys the privilege of linguistic and cultural prox-
imity.

Turkey forms a strategic energy bridge between the main oil and gas pro-
ducing regions of the Caspian Sea basin and the consumer markets of the
West. This feature of Turkey makes it increasingly important for global oil
markets. However, Turkey lacks significant domestic energy resources.
Turkey also needs oil for its growing industry. It was estimated that in order
to maintain the current course of economic development, Turkey will require
the importation of a huge amount of oil in the coming decades, approxi-
mately 55 million tons per year (Aras B., 2012).

The oil sector in Turkey includes both state and private oil companies. TPAO
Turkish Oil Corporation (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) accounts for
about 70 percent of domestic oil production in Turkey. The Ministry of En-
ergy and Natural Resources monitors the oil sector and makes decisions on
new projects. Turkish Petroleum Refineries Corporation (TUPRAS) is a com-
pany that dominates the oil storage and refining sector in Turkey. TUPRAS
controls 85% of domestic refining in Turkey. The company that is responsible
for the oil transportation sector is the Petroleum Pipeline Corporation (Boru
Hatlari Ile Petrol Tasima A. S / BOTAS) (Aras B., 2012).

In December 2003, the Turkish parliament passed a bill to reform the oil mar-
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ket. The purpose of this law is to liberalize the pricing of oil and oil products,
to end restrictions on vertical integration, to integrate the functions of the
pipeline, refining and distribution. As a result of the adoption of this law in
early 2005, marginal prices and import quotas for petroleum products were
increased.

Today, Turkey is actively cooperating with Azerbaijan and Turkmenistan on
the transportation of Caspian oil and gas. The Turkish leaders were quite sat-
isfied that the former Soviet states were very willing to approach the Turkish
development model.

Moreover, in all post-Soviet republics, Turkey is actively pursuing an educa-
tional policy, thereby promoting its “soft power,” as mentioned earlier. Edu-
cation plays a crucial role in transforming the economic, political and cultural
systems of the former Soviet republics. The Turkish Ministry of Education
and some private groups, such as the Gulen community, have opened sec-
ondary schools and universities in the Caspian countries, thereby creating a
good reputation throughout the region.

Turkey also has strong energy ties with Azerbaijan. Not only oil is exported
from Azerbaijan, but also natural gas. Turkey needs natural gas for domestic
consumption, and the first gas supplies from the Azerbaijani Shah-Deniz-
Guneshli field began back in 2007 [Reuters, 2019].

Turkey’s choice of Azerbaijan as an oil and gas exporting country proves that
common social and cultural ties are important for Turkey in doing business
with other countries. Turkey can buy oil from Russia and Iran. However,
Turkey is not as comfortable doing business with these two countries as it is
with Azerbaijan. The cultural models of Turkey and Russia are very different:
the first is based on the Ottoman-Islamic heritage, and the second is based
on the Christian. Iran is also not considered by Turkey as a good partner in
the Caspian region, since intensification of rivalry with Tehran for establish-
ing geopolitical control over the Caspian region is not excluded.

Moreover, there is no guarantee that in the future relations between Ankara
and Moscow will be exclusively positive. However, due to Turkey’s energy
dependence on Russia, as well as extensive recreational ties, a sharp deteri-
oration in relations between the two countries is also unlikely.
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Caspian Vector in Turkish Foreign Policy

While relations between Russia and Turkey underwent the best period in his-
tory after 2002, they reached an all-time high with statements by Russian
President Vladimir Putin during their visit to Ankara in December 2014.
Putin said that the South Stream gas pipeline project will be canceled, and
the Turkish Stream project will be initiated instead.

However, the civil war in Syria was to create a storm of relations between
the two countries; this became apparent after a Turkish bomber crashed in
the Eastern Mediterranean Sea in 2012. In recent months, tension could have
been expected, as states did not share their positions with regard to Syria.
Syria’s military support for Russia has raised diplomatic tensions to the level
of security associated with border violations. As a result, on November 24,
the Turkish side shot down the Russian side.

Given the impact of this tension on the economy, as well as the security of
energy supply, it will not only create serious risks and problems in the short
term, but it is also expected that the existing risks will be eliminated for
Turkey and will have an adverse effect on the Russian economy, as well as
long-term export of natural gas run. The volume of gas exports from the
Russian Federation to Turkey has already reached $ 25 billion (Caspian Bar-
rel, 2015).

Despite the fact that the volume of trade between Russia and Turkey has be-
come quite high, the trade balance has become negative for Turkey. Accord-
ing to information for 2014, the total volume of trade between the two
countries amounted to 31.2 billion dollars. Turkey had a deficit of $ 19.35 bil-
lion in the trade balance. Between January and October 2015, bilateral trade
fell to $ 20.4 billion due to sanctions imposed on Russia, the economic crisis
and falling commodity prices. In turn, the trade deficit between Turkey and
Russia decreased to $ 14.2 billion. At a time when we can estimate Turkey’s
total trade deficit at $ 84.5 billion (2014), the trade deficit specifically with
the Russian Federation was 23%. In addition, the amount of payments made
by Turkey for Russian oil and natural gas in 2014 amounted to approximately
$ 12.8 billion (Caspian Barrel, 2015).

Turkey is the second largest market for Russian natural gas. While Turkey
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became the second largest buyer of natural gas in Russia, it turned into a
great dependence of Turkey on natural gas supplies. Due to the rapid growth
of the Turkish economy and increased demand for energy, natural gas con-
sumption has increased proportionally, which is why Turkey has become the
largest importer of natural gas in Europe. Natural gas consumption in Turkey
increased from 14.5 billion cubic meters in 2000 to 48.7 billion cubic meters
in 2014. (Caspian Barrel, 2015).

In the past two decades, Turkey became the world's second largest importer
of electricity in the world after China, which in the early 2000s attracted more
attention to the demand for natural gas fields to meet demand, since these
fields have low investment costs and short construction periods. Along with
the increasing industrial and urban gas consumption, there has been a logical
sharp increase in natural gas demand in Turkey.

In 2014, Turkey imported 49.26 billion cubic meters of natural gas from Rus-
sia, which is 54.7% of Turkey's total natural gas imports. In Turkey, there is
no problem maintaining a balance of supply and demand, but it is difficult
to maintain maximum demand in the winter (Caspian Barrel, 2015).

Azerbaijan, Iraq, and Eastern Mediterranean gas can provide further devel-
opment of resources in Turkey. The Trans-Anatolian Gas Pipeline (TANAP)
project, the most important channel of the Southern Gas Corridor, which is
being implemented by Turkey and Azerbaijan, will begin in Azerbaijan and
reach Italy through Turkey. It will supply 6 billion cubic meters of additional
natural gas supplies to Turkey in 2019. In the coming years, Turkey will have
the opportunity to buy 15 billion cubic meters of additional natural gas. At
the same time, Iraq plans to export to Turkey 10 billion cubic meters of gas
per year per year from 2019 after signing an agreement with the Kurdistan
Regional Government (KRG) of Northern Iraq. The Turkish and Iraqi sides
are still negotiating the terms of the project.

Also, if relations between Turkey and Israel normalize, offshore Israeli oil
and gas fields will be developed and a new pipeline will be built, which will
allow Israeli gas to be included in the list of imported gases in Turkey.

Together with the natural gas reserves that will be delivered to Turkey in
early 2019, Turkey's diversification of its natural gas sources in the long term
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will ensure the security of energy supply and at the same time lead to a re-
duction in the future costs of natural gas imports.

At the same time, Russia's share in the Turkish gas market may decline after
2021, as the agreement between Turkey and Russia on 8 billion cubic meters
of gas will be completed in 2021. These facts become more significant after
the announcement of Russia that the Turkish stream will undergo some
changes.

At the same time, it cannot be denied that Turkey will play a significant role
in access to natural gas resources far exceeding its demand, as well as in the
commercialization of these resources, as it will supply them to European
markets after 2021. In this case, the Blue Stream will remain Russia's only ex-
port line to the Turkish market, and Russia may lose its dominant position
and market share. A similar situation could be with Iran, where Turkey pur-
chases the most natural gas. The crisis between Turkey and Russia will cer-
tainly affect the energy sector, since energy is one of the main aspects of
relations between the two countries.

However, Turkey may face a great risk in terms of energy security in the next
two to three years, until it starts new projects and other alternatives. These
new alternatives, which will be implemented in the medium and long term,
will ensure Turkey’s supply security by attracting resources and the diversity
of countries in the end and help develop renewable energy more rapidly.

Russia may also face billions of economic losses, failing to hold more than
50 percent of its share in Turkey, the second largest gas export market with
the highest demand growth in Europe. Russian State Gazprom’s revenues
from gas exports of $ 61.8 billion in 2013 fell to $ 50.6 billion in 2014 due to
continued decline in European demand for Russian natural gas, a rapid de-
cline in gas prices last year and the rapid development of the renewable sec-
tor sources of energy. The calculations show a regression of Gazprom's
revenues of $ 36 billion to $ 37 billion in 2015 and $ 32 billion in 2016 (Caspian
Barrel, 2015).

However, one cannot argue about a sharp deterioration in relations between
Turkey and Russia, since Turkey has many joint projects with Russia in the
field of energy, economy and Turkey.
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The Caspian vector in Turkish foreign policy has become the highest priority,
because of the previously identified three new priority vectors (the Caucasus,
Central Asia, the Caspian region), it is the Caspian that provides more op-
portunities for its strengthening not only in the region, but also for rap-
prochement with all Turkic states Caspian, Central Asia and the Caucasus.

Conclusion

The main results of the studies carried out in this work include the fact that
the foreign policy of Turkey has undergone significant changes since Recep
Tayyip Erdogan came to power. The futility of the Western European direc-
tion has revealed the need to reformat the country's interests. Thus, Turkish
scientists and politicians identified three new priority vectors for Turkey: The
South Caucasus, Central Asia and the Caspian region. However, it was the
Caspian region that became the highest priority for Ankara. The study re-
vealed that the following factors served as the reasons for distinguishing the
Caspian region as the most promising.

First, the Turkic littoral countries serve as an instrument for realizing
Turkey’s foreign policy interests in the region. The idea of pan-Turkism, again
gaining popularity, gives impetus to the development of Turkey's “soft
power” in the region through cultural and educational events. As the leader
of the Turkic world, Turkey is interested in spreading its influence on other
Turkic countries.

Secondly, in the process of comparing the prospects of the South Caucasus,
Central Asia and the Caspian region, it was revealed that the Caspian, more
than the South Caucasus and Central Asia, corresponds to the economic in-
terests of Turkey, as it has relatively large energy reserves. For a number of
reasons, the countries of the South Caucasus and Central Asia cannot be a
priority basis for economic cooperation with Turkey.

Thirdly, through the strengthening of its influence in the Caspian region,
Turkey will directly strengthen its positions in the South Caucasus and the
Central Asian region.

However, in the process of research it was revealed that Turkey, like Iran,
does not currently have sufficient military-political and economic capabilities
to secure its dominance in the Caspian region, which suggests that in the
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near future the deterioration of relations between Turkey and the Caspian
countries unlikely. At the same time, the possibility of rivalry between
Ankara and Tehran cannot be ruled out, which will be caused by an intensi-
fying struggle to establish geopolitical control over the Caspian region.

The principles of the priority of using “soft power” declared in the Turkish
concept of “Strategic Depth” while maintaining the potential of economic
and military influence do not contradict the conceptual approaches of Russia.
At the same time, if earlier it seemed that the military and political situation
in the Caspian Sea in the zones of intersection of Russian and Euro-Atlantic
interests, Turkey would be more in solidarity with the West than with Russia,
now Ankara’s cooperation with Washington is sharply weakening. However,
this does not guarantee that in the future relations between Moscow and
Ankara will not worsen. The strengthening of Turkey in the region strategi-
cally important for Russia will only have a negative impact on relations be-
tween the two countries and Russia, in turn, will begin to put pressure on it
economically.

Thus, we can conclude that in the short term, the relations between Turkey
and the Caspian littoral countries will be relatively constructive, but it is also
impossible to exclude rivalry between Ankara, Tehran and Moscow.

References

Aras B. (2012). The New Geopolitics of Eurasia and Turkey’s Position. London: Frank
Cass Publishing.

Bagcı Huseyn. (2019). The Role of Turkey as a New Player in the G20 System. Retrieved
from: http://www.kas.de/upload/dokumente/2011/10/G20_E-Book/chapter_15.pdf

Barkey J.H. (2011). Turkish Foreign Policy and the Middle East. Retrieved from
http://www.ceri-sciences-po.org/ressource/n10_ 06062011.pdf

Cornell E. (2011). What Drives Turkish Foreign Policy? Changes in Turkey. Retrieved
from http://infognomonpolitics. blogspot.com/2011/12/what-drives-turkish-foreign-
policy.html#. T0eGj4dcBw0

Darabadi P. (2010). The Caspian Region in the International Geopolitical System of the
Beginning of the 21st Century. Retrieved from:
https://cyberleninka.ru/article/n/kaspiyskiy-region-v-mezhdunarodno-geopoliticheskoy-
sisteme-nachala-hhi-veka/viewer

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

451



Davutoğlu A. (2011). Türk Dış Politikasının İlkeleri. Retrieved from
http://setadc.org/multimedia/texts/202-unofficial-transcript-of-foreign-minister-ahmed-
davutoglus-speech 

Davutoğlu A. (2010). Türkiye'nin Sıfır Problemleri Dış Politikası. Retrieved from
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/05/20/turkeys_zero_problems_foreign_p
olicy

Kaliyeva D. (2004). The Geopolitical Situation in the Caspian Region. UNISCI Discussion
Papers. Retrieved from: http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
72537/Dinara.pdf

Kanbolat H. (2002). Karadeniz'in Değişen Jeopolitiği. Karadeniz Araştırmaları. Retrieved
from http://www.karam.org.tr/Makaleler/177648484_kamalov.pdf

Kushkumbayev S. (2000). “Geopolitics of Transport Communications in the Caspian
Region”, in National and Regional Security of Central Asian States in the Caspian Sea
Basin (Conference papers). Almaty: The Kazakhstan Institute for Strategic Studies under
the President of the Republic of Kazakhstan.

Mehdiyev A. T. (2016). “Neosmanism” v Regionalnoy Politike Turtsii. Moskva: Vestnik
MGIMO.

Nogmova A. (2017). Geopolitical Prospects of Modern Russian Policy in the Caspian
Region. Moscow: Bulletin of the diplomatic academy of the Russian Foreign Ministry.

Reuters. (2019). BP to Ramp up Azeri Shah Deniz Gas Output, Sees flat ACG Oil
Production. Retrieved from: https://www.reuters.com/article/bp-azerbaijan/bp-to-ramp-
up-azeri-shah-deniz-gas-output-sees-flat-acg-oil-production-idUSL5N20D4V9

RIA. (2009). Baku-Tbilisi-Ceyhan Oil Pipeline. Retrieved from:
https://ria.ru/20090417/168381928.html

Taleski M. (2011). The rise of Turkey in the Balkans. Retrieved from
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/articles/2011
/07/11/reportage-01

William M.H. (2000). Turkish Foreign Policy, 1774-2000. London: Frank Cass Publishers

Yazar Y. (2011). Ministry of Energy and Natural Resources of Turkey: Turkey’s role
growing in EU’s security of energy supply. Retrieved from
http://www.europeanenergyreview.eu/pagina.php

Zyuzin Y. (2006). The Caspian Region Abroad of the Millennium: The Fight for
Resources and Transport Communications. Astrakhan: Caspian region: policy, economy,
culture.

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

452



The Security Dilemma in West Africa

(Securitization/ De-Securitization theory)

Moudassir Hafiz Oumar

Abstract: One of the most important requirements that countries are currently seeking is their
ability to provide security to itself at various levels, various mechanisms and strategies have
been developed, some of which have become national in nature and others have taken on a re-
gional or international character.

This research seeks to address the most important obstacles facing the West Africa States,
the issue of national and regional security of these countries and the proliferation of terrorist
groups in the region, based on this initial interest, the research seeks to verify the validity of
the argument that terrorist groups could be contained in West Africa based on securitization
and dis-securitization theory.

In our research, we will use the securitization/dis-securitization theory, the analytical descriptive
approach to describe the phenomenon of terrorism and to highlight its content in the context
of international politics and we also will use a historical analytical approach that we will use it
to obtain an analytical view of the phenomenon studied and how to address it at the level of
West Africa countries.

The study aims to test the validity of the following hypotheses: It is possible to contain the
threat of terrorist movements and turn them into peaceful movements. The regional organiza-
tions established over the past 10 years have contributed to and reduced the role of terrorist
organizations in Central and West Africa and the efforts of regional organizations to combat
terrorism. Foreign interventions impede the containment of terrorist organizations, specifically,
French military bases deployed in Central and West Africa.

Keywords: Securitization/ De-Securitization Theory, Regional Organizations, Terrorist Move-
ments, West African States

Introduction 

Dealing with the issue of terrorism is one of the most challenging issues for
countries, organizations, and individuals worldwide and in West Africa in
particular. International concern is growing about the serious security dete-
rioration in the West African region and the security situation in this sensitive
region is linked to the security situation within the Republic of Mali, whose
territory has become the open space for armed violence of all kinds. This con-
cern continues to be expressed strongly and consistently through the UN Se-
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curity Council, the reports of the G-5, as well as news from several locations
in Mali, Niger and Burkina Faso that add to the ever-deteriorating security
situation in Nigeria, the Lake Chad region and Cameroon due to terrorist op-
erations To the Boko Haram terrorist movement.

Based on this initial concern, this paper seeks to provide more proactive so-
lutions to the issue of terrorism in West Africa based on the theory of de-se-
curitization. To Bypassing that security approach of all West African
countries which proved to be unfavorable in dealing with the issue of ter-
rorism

The optimal application of securitization theory gives us more options to
contain the threat of terrorism, to make the general public move away from
this extremist ideology and make them engage more in public work and par-
ticipate in the administration of the regions where they live.

Securitization Theory

Securitization Theory, was developed by the Copenhagen School of Barry
Buzan, Ole Wœver, Jaap de Wilde and others, so-called because most writ-
ings emerged at the Conflict and Peace Research Institute (COPRI) in Copen-
hagen in the 1990s,  the main argument of securitization theory is that
security is a  speech act, solely by uttering ‘security’ something is being done.
It is by labeling something a security issue that it becomes one (Wæver 2004:
13). By stating that a particular referent object is threatened in its existence,
a securitizing actor claims a right to extraordinary measures to ensure the
referent object’s survival. The issue is then moved out of the sphere of normal
politics into the realm of emergency politics, where it can be dealt with
swiftly and without the normal (democratic) rules and regulations of poli-
cymaking. For security, this means that it no longer has any given (pre-exist-
ing) meaning but that it can be anything a securitizing actor says it is.
Security is a social and intersubjective construction. That is the meaning of
security.

A successful securitization consists of three steps. These are (1) identification
of existential threats, (2) emergency action, and (3) effects on inter-unit rela-
tions by breaking free of rules (Buzan et al. 1998: 6). To present an issue as
an existential threat is to say that: ‘If we do not tackle this problem, every-
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thing else will be irrelevant, because we will not be here or will not be free
to deal with it in our own way’ (Buzan et al. 1998: 24). This first step towards
a successful securitization is called a securitizing move. A securitizing move
is an option open to any unit because only once an actor has convinced an
audience (inter-unit relations) of its legitimate need to go beyond otherwise
binding rules and regulations (emergency mode) can we identify a case of
securitization. In practice, securitization is thus far from being open to all
units and their respective subjective threats. Rather, it is largely based on
power and capability and therewith the means to socially and politically con-
struct a threat. In this way, the study of security remains wide, but with re-
strictions pertaining to ‘who’ can securitize it is neither unmanageable nor
incoherent. This being said it should be noted that Wæver (Wæver, 1998) is
extremely critical of framing issues in terms of security. For him: ‘security
should be seen as a negative, as a failure to deal with issues of normal poli-
tics’ (Buzan et al. 1998: 29). Because of this, he favors a strategy of des-secu-
ritization whereby securitization is reversed and issues are moved out of ‘the
threat defense sequence and into the ordinary public sphere’ where they can
be dealt with in accordance with the rules of the (democratic) political system
(ibid.). Although this is clearly a normative statement on the part of Wæver,
it is important to notice that it has no bearing on what securitization theory
can do. This is so, and this will become much clearer later in this article be-
cause securitization and for that matter, des-securitization are political acts
and therefore outside of the securitization theorist’s personal preference.

Securitization theory is not a political statement on the part of the analyst,
but that securitization theory is instead a theoretical tool of analysis with
which the analyst can trace incidences of securitization and des-securitiza-
tion. Securitization theory by itself does not enable the analyst to say what
security should be/not be. Securitization theory thus seeks to answer the
question: what does security do? And little beyond this. In this understand-
ing, the securitization theory is nothing but a theoretical tool to facilitate
practical security analysis. (Taureck, Rita, 2006 )

Desecuritization Theory 

Ole Waever’s Securitization and Desecuritization article, similarly to Secu-
rity: A New Framework for Analysis, is a text that is essential to the founda-
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tional understanding of Securitization Theory. Waever’s text answers the
question of what the threshold for determining whether an issue has been
securitized is. Waever explains that securitization is essentially a “speech
act”, and as such, the mere utterance of “security”, and its inherent implica-
tion for the necessity to remedy a threatening security issue, constitutes the
threshold whereby it gains a securitized extra-political status. (Balzacq,
Thierry, 2005, 172),  Though the securitization act can be carried out on as
small of a scale as amongst individuals, for instance, Waever commonly
refers to “elites” as the actors that are responsible for initiating the securiti-
zation of a particular issue. Waever explains that the extra-political status al-
ways accompanies the securitization of an issue / security problem due to
the state and the main power holders within the state’s natural inclination
to use all means within the possessed power to eliminate existential threats
to the state before any other less threatening issue can be addressed. 

Additionally, Waever makes a point in his text to dispel the notion that secu-
rity and insecurity have a binary relationship where there can only be one
or the other. Insecurity, according to Waever, is still a situation where exis-
tential threat has been established, but no response has been initiated to
counteract the threat.( Waever, Ole, 1955, P.55), Desecuritization is the aspect
of the theory that represents the binary alternative to securitization. As the
alternative to securitization, desecuritization is the process that removes an
issue from the position of being transcendent of the sphere of political dis-
course to alleviate the threat posed to the referent object.

The term “desecuritization” is rarely used in Weaver’s article as he opts to
use “détente” as an exemplary term to describe desecuritization. Waever ac-
complishes this by examining the dynamics within the East-West dialogue
during the later stages of the Cold War, particularly the efforts made by “dé-
tente-orientated” Western actors towards guiding the Eastern actors in the
avoidance of securitizing issues that they felt to be threatening.( Waever, Ole,
1955, P.60 ), The Western actors’ push for the Eastern elites to shift “threats
into challenges and security into politics” evidences the way in which dé-
tente-orientated dialogue represents the process of desecuritizing issues so
as to remove them from the speech-act-induced transcendent position above
political discourse.( Waever, Ole, 1955, P.60 ), Waever’s text is far more in-
strumental in terms of explicitly determining the foundational theoretical
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understanding of the desecuritization concept than Buzan et al.’s Framework
text. However, Waever’s Securitization and Desecuritization falls short in of-
fering a detailed explanation of the application of desecuritization with re-
spect to the multifarious issues that have or could become securitized by
actors who have a stake in the existentialism of a particular referent object.
The task of applying Waever’s conceptual framework for desecuritization
towards the broadened field of potential referent objects within security stud-
ies falls upon other academics, both within and outside of the Copenhagen
School, to articulate the nature and dimensions of desecuritization( Michael
Phillip Roush, 2015 ).

Lene Hansens Reconstructing desecuritization: the normative political in the
Copenhagen School and directions for how to apply it is perhaps the best
and most up to date consolidation and analysis of the essential works that
have been done on the topic of securitization and desecuritization. Hansen
draws from the conceptualization of desecuritization as it is originally pre-
sented by Waever, as well as from the subsequent critiques emanating from
academics outside of the Copenhagen School in order to assess the current
standing of both the shortcomings and applicability of this theoretical con-
cept. One of Hansen’s initial tasks in her analysis is to reference the critical
evaluation that the Copenhagen School lacks any “normative connotations
due to its repudiation of the concept of emancipation.”(Hansen,Lene,
2012,P.527), Hansen cites Rita Taurek’s critique of Securitization and Dese-
curitization in which she criticizes the lack of initial theorization leaving “the
door wide open for interpretation”, as well as Taurek’s claim that desecuri-
tization can be seen as an “emancipatory ideal” because of its nature as being
a process in which an issue is freed from its securitized status as an existential
threat as the two largest gaps in the theorization of desecuritization.(Taureck,
Rita, 2006,P57)

Hansen’s second point of emphasis is to highlight the diverse pool of influ-
ences on both the primary Copenhagen theorists and the critical theorists
outside of the school in their interpretation of the theory. Hansen notes that
Buzan et al. have not been particularly explicit in their definitive position on
the understanding of politics, but cites their brief admission of being a mid-
dle ground” of numerous theorists that include, Arendt and David Easton,
Schmitt and Habermas, and Max Weber and Ernesto Laclau. (Hansen, 2012,
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P.527), Despite listing these influences, the lack of an explicit discussion of
the epistemological basis for the political as it is understood in the theory, is
a serious indictment of the original theorists.

Hansen also spends a significant amount of time in her article articulating
the foundational understanding of the desecuritization concept as presented
by Waever and other academics in their application of the concept to other
fields of study (gender, identity, & migration) in order to further develop the
concept beyond the superficial presentation originally offered by Waever.
Hansen explains that desecuritization is reliant on the fluctuation of identi-
ties, specifically a change in the “friend-enemy” dynamic wherein there is
an existence of oppositional identification.(Ibid, 533),  In this explanation,
Hansen references the east vs. west Cold War dynamic used by Waever in
Securitization and Desecuritization in order to express the necessitation of
process of transforming or destroying the attribution of a threatening enemy
towards the “Other” to facilitate a cessation of security inducing speech
acts.(Ibid, 533), Finally, Hansen completes her analysis by listing four polit-
ical forms of desecuritization in what can be seen as an attempt to expand
the ability of the researcher to more accurately discern between the varied
ways in which desecurtization takes place.

Hansen’s legitimization for doing this is that there are no particular instances
in which the process of desecuritization aligns with all four of the categories,
and thus can be used as analytical tool to presuppose a theoretical articula-
tion of the trajectory of a selected conflict. The first of these four political
forms are “Change through stabilization.” This form of desecuritization is
most closely associated with the détente concept as originally explained by
Waever in his Securitization and Desecuritization article. The major critique
of this manifestation of desecuritization that is offered by Hansen is the “con-
servative, system building character” it exhibits (Ibid, 540).In addition to this,
change through stabilization generally operates on the macro scale and fails
to address the security issues on the micro scale, as exemplified by the case
of attempted stabilization in Iraq and Afghanistan with the intervening actors
leaving local actors to take up the responsibility to maintain small-scale se-
curity (Ibid, 540).

The second political form of desecuritization, “Replacement” is simply de-
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fined as, “the combination of one issue moving out of security while another
is simultaneously securitized.”(Ibid, 541). As explained by Hansen, replace-
ment desecuritization occurs as a result of the persistently changing state
identities as well as power dynamics both locally and abroad. Through the
process of change and replacement, potentially securitized threats are re-
placed by threats relevant to the new dynamic. As a result of this progressive
change, a securitized threat will fall out of security discourse and effectively
become desecuritized in place of a new threat that concomitantly becomes
securitized in its place. Replacement desecuritization, however, carries about
an implication in which there are threats within the same categorization (e.g.
different ‘enemy’ states) periodically replacing one another’s statuses of se-
curitized and desecuritized. This points to the necessity for a close evaluation
of whether political dynamics related to ‘replacement desecuritization’ are
based in a normative inclination of the state to require an “other” (Ibid, 541).
for the maintenance of a figurative vacuum of desecuritization / securitiza-
tion.

Hansen’s third form of desecuritization is “Rearticulation.” Hansen explains
that rearticulated desecuritizations are defined as a direct action in which
“an issue from the securitised by actively offering a political solution to the
threats, dangers, and grievances in question” (Ibid, 542). Rearticulation of an
issue for the purpose of bringing it back into the realm of political discourse
has a much greater positive connotation than the prior two forms of desecu-
ritization because it is not naturally followed by an eminent securitization
of a new threat as a result of the initial desecuritization. In spite of this gen-
erally positive connotation for this manifestation of desecuritization, it is im-
portant to note that it has the appearance of offering finality to the conflict
and securitization surrounding an issue, but in reality Rearticulation does
not inherently prevent a threat from reappearing and subsequently becoming
re-securitized (Ibid, 544).

The fourth and final type of desecuritzation introduced in the Hansen article
is “Silencing” Hansen defines Silencing as “when an issue disappears or fails
to register in security discourse (Ibid, 545). Viewing Silencing as an actual
form of desecuritization is extremely problematic when keeping in mind that
the Copenhagen School views desecuritization as the desirable result within
the overall theory, as well as being a move from the special status of the se-
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curitized issue down into a state within the realm of political discourse. The
reason why this type of desecuritization is so problematic is because Silenc-
ing actually removes the issue completely out of the proverbial securitization
spectrum.  In this regard, it is clear that understanding Silencing as a certain
form of desecuritization is quite difficult. Though the issue, once silenced,
has technically become desecuritized in the sense that it is no longer in a se-
curitized status, it is still problematic when juxtaposed with the way in which
the Copenhagen School views the nature of desecuritization. As such, this
form of de securitization must be approached cautiously when used by a re-
searcher as a tool for the analysis of the de securitization of a particular
threat. (Michael Phillip Roush, 2015).

The Main Terrorist Groups in West Africa

Boko Haram Terrorist Group

Boko Haram group is a Nigerian Islamic group that means the Hausa lan-
guage "Western education is haram" is active in northern Nigeria and seeks
to apply Islamic law, a movement officially banned and described as terrorist,
Boko Haram was founded in 2002 in the northern state of Borno, under the
leadership of Mohamed Yousef, but the movement's actual presence began
in 2004 after it moved to the Yobe state on the border with Niger where it
began operations against Nigerian security and civilian institutions,the
Nigerian authorities confirm that Boko Haram's appearance dates back to
1995, when Abu Bakr Lwan established the Ahlu Sunna and Migration
Group at Miduguri University in Borno State, the group rejects the name
"Boko Haram", which was launched by the media on it, and prefer the name
" Jama'atu Ahli Sunna Lidda'awati wal-Jihad", (Guy Birchall,2018) the exact
number of members of the movement is not known but mainly consists of
students who have left school because of their rejection of Western educa-
tional curricula .

Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM)

The organization of an armed Salafist emerged from the Algerian Salafist
Group for Preaching and Combat (GSPC), which changed its name and de-
clared allegiance to al-Qaeda. Was placed on the international list of terrorist
organizations, after carrying out several armed operations, the organization,
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led by Abdelmalek Droudkal, nicknamed "Abu Musab Abdel Wadood",
emerged on 25 January 2007 after changed his name from the Salafist Group
for Preaching and Combat (GSPC) to al-Qaeda in the Islamic Maghreb, It
seeks to liberate the Islamic Maghreb from the Western presence and its loy-
alists and to protect the region from foreign ambitions, There are no accurate
statistics on the number of fighters of the group, mostly Algerians, while the
rest are divided into different nationalities, notably Mauritania, Libya, Mo-
rocco, Tunisia, Mali, and Nigeria, this group is active mainly in Algeria and
extends its influence to the south of the Sahara, and also trains elements from
neighboring countries. (Aljazeera,2014), The organization also trains ele-
ments from neighboring countries, carrying out operations within its terri-
tory such as Mauritania, Morocco and Tunisia, although the organization has
launched bloody attacks in Algeria in recent years, its military activity re-
mains limited

Ansar Al-Din Movement

An armed jihadist movement in northern Mali, described as the largest
armed organization in the province of Azwad says it seeks to apply Islamic
law and to obtain an expanded autonomy for the region, the Ansar al-Din
movement was founded in December 2011 in Kidal, northern Mali, led by
Iyad Ag Ghali, a Tuareg historical leader, who fought the government of Mali
in the 1990s with the Popular Movement for the Liberation of Azawad, the
founder of the movement, Ag Ghali, was closer to the national leftist nation-
alist, but later embraced the Salafi-Jihadist orientation. He returned with the
fall of the regime of the late Libyan Colonel Muammar Gaddafi into Azwad.
He took from the Agargar mountain range bordering Kidal.  He began to as-
semble Tuareg fighters, to form the nucleus of the Ansar al-Din movement
(Aljazeera,2014) , In early 2013, the movement demanded the application of
Islamic law throughout the north of the country and stressed that it was "a
non-negotiable condition.", the defense of the identity of the Tuaregs and Is-
lamic law was the focus of the Movement's political program, which was
handed over by its delegation on 1 January 2013 to the Burkinabe President,
who acted as mediator in Mali crisis mandated by the Economic Community
of West African States (ECOWAS), In contrast to the Liberation of Azawad
movement, Ansar al-Din does not call for the independence of northern Mali,
and only demands an expanded autonomy within the framework of the state,

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

461



provided that the constitution provides for the Islamic character of the coun-
try, Ansar al-Dine Movement has long funded its activities through kidnap-
ping for ransom, and arms, drugs and cigarette trafficking. (RIAS,2016).

Al-Muaqioon Biddam Brigade

It was announced the establishment of the battalion "bloodthirsty" in late
2012, after the announcement of its leader Mokhtar Balmokhtar Separation
of his main group "masked" form the organization in the Islamic Maghreb
states, a separation that came after the issuance of the leadership of al-Qaeda
in the Islamic Maghreb states, a decision to remove him from the leadership
of the battalion. "Al-Mua'qi'oon Biddam " it's a Salafi jihadist group close to
al-Qaeda, and its leader Mukhtar Belmokhtar, one of the most prominent al-
Qaeda leaders and activists in northern Mali, although he broke away from
al-Qaeda in the Islamic Maghreb and established his own organization before
returning to it, he remained in close contact with al-Qa'idah's parent organ-
ization, maintaining close ties and maintaining ties with it (Aljazeera, 2017).

Belmokhtar claimed responsibility for another terrorist attack on 23 May
2013. In this attack, a French-owned uranium mine in Arlit, Niger, as well as
a military base 150 miles away in Agadez, were attacked by suicide bombers
with truck bombs. Experts saw no reason to doubt the claim of responsibility.
Anouar Boukhars of the Carnegie Endowment for International Peace saw
the bombing as retaliation for the earlier French intervention in the Northern
Mali conflict (Adam nossiter, 2013)

Movement for Oneness and Jihad in West Africa (MUJAO)

The Unification and Jihad Movement was established in West Africa in Oc-
tober 2011, after its secession from the organization of "Al Qaeda in the Is-
lamic Maghreb," and after refusing to form a battalion or a secret for Arab
fighters similar to the secret Ansar of the organization, which includes in its
membership mainly Tuareg fighters, the movement, which has been de-
scribed as the most influential in northern Mali, adopts the Salafist-Jihadist
orientation. Its objectives are to spread the ideology of Jihad in West Africa
rather than the Sahel, Formed from Arabs and gangs to smuggle drugs after
they seized a large number of heavy weapons coming from Libya (al-
jazeera,2014).
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The movement formed four military brigades, namely Abdullah Azzam, Abu
Musab al-Zarqawi, Abu Lait al-Libi, and the martyrdom of the martyrdom,
it has another battalion known as the "Osama bin Laden Battalion" led by a
member of the Shura Council of the Tawheed and Jihad Ahmed Ould Amer
known as Ahmed Talmsi, the movement justified this division by expanding
its influence and increasing numbers of fighters, the movement, in coopera-
tion with fighters from the National Liberation Movement of Azwad, cap-
tured the cities of Gao, Timbuktu, and Kidal, but quickly ended cooperation
with Liberation Movement Azwad and fighters and commanders were ex-
pelled from the region after receiving support from the masked group of al-
Qaeda in the Islamic Maghreb, it adopted the weapon of abducting
foreigners to exchange them for ransom.(Ibd,2014)

Absorb and Contained The Threat Of Terrorist Groups 

Terrorism is no longer confined to closed societies, not to individuals and
small groups, but has also been managed at regional and international orga-
nizational levels, managed by groups outside laws, religion, morality and
states, it has made fighting terrorism a top priority for States in this age, Un-
fortunately, in the last ten years if we look at counterterrorism efforts in West
Africa. we will find that countries had adopted and implemented the security
solution only " Securitization Theory " without taking into account other as-
pects that could be more successful than the security solution, therefore, we
will try in this paper to find a solution to  issue of terrorism in West Africa
away from the security solution based on De securitization theory.

De securitization theory  based on dealing with opponents or extremists
through containment rather than exclusion and isolation, which ultimately
leading to a state of stability, while in many countries experiences, exclusion,
prohibition, and even war, are the first ways that the state resorted to con-
front its opponents without going through containment, pacification and de-
bate with them. As mentioned above, De securitization theory is based on
four main factors, if applied, we can get different results.

1- Change through stabilization: The lifeblood and the secret of life for
human societies and also for the continuation of political systems is the su-
premacy of the concept of change. Change is an inevitable act, either you are
led, or it leads you. It is like a wild horse that either drags you or tames it.
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Change is not contrary to stability but maybe one of its most important ele-
ments. Stability does not mean inertia and non-change but means the com-
patibility of circumstances, conditions, regulations, and rules. Just as
circumstances are changing, so should the rules and regulations. Failure to
keep pace with the evolution of these conditions and circumstances generates
clashes and explosions and thus threatens the basis of stability. Central and
West African governments, particularly those of Mali, Nigeria, and
Cameroon, should, therefore, contribute more to pushing forward the stabil-
ity process in the areas from which terrorist movements have sprung up to
pave the way for real change. The point here is that change is not necessarily
blowing up reality and replacing it with a new reality, but who leads reality
can lead to change. Continued stability in areas where terrorist groups are
embraced is linked to the adoption of ideas related to the concept of change
as a method and a means. This is a key point that I think should be applied
in behavior if they really want to maintain the stability of those societies.

2- Replacement: The renewal of blood or the introduction of various
features from within the society in the structure of governance and adminis-
tration in the areas from which terrorist groups are launched is the level of
Replacement that I am talking about, and is capable of making a deliberate
change controlled by the intention of stability. Governments in the Central
and West African region must realize that the security solution they have
adopted over the past ten years has not yielded positive results and must
therefore move from a traditional security discourse to a more open and in-
clusive discourse that does not exclude any of the people from the areas
where the terrorist attacks that are active. Governments must also realize that
the most powerful weapon possessed by terrorist groups is thought, so
thought must be fought with thought, not with weapons. Government sup-
port for clerics in the region will have a major impact in changing the mis-
conception of terrorist groups and the likelihood of reducing the risk of these
groups will be enormous.

3- Rearticulation: One of the most important ways for governments
in Central and West Africa is to re-articulation. Governments should take
care to re-articulation identity and instill values of national belonging, loyalty
and should not give any opportunity to any organization or group to dese-
crate the identity and culture of the inhabitants of the areas that now host
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terrorist groups. For example, if governments organize meetings and lectures
periodically in these areas in order to re-correct the psychological, intellectual
and moral direction of the people living in those areas will accelerate the
process of obtaining positive results that help reduce the risk of terrorism
and possibly eliminate it in those areas.

4- Silencing: It is the fourth and final stage in the process of de-securi-
tization and depends mainly on silence and completely refrain from using
the security discourse in the media and replacing it with the discourse of tol-
erance, love, and peace. This stage is the stage of building peace in the soci-
eties from which terrorist attacks are launched. Changing the security
rhetoric addressed to them by the governments will make the focus more on
building internal institutions in these areas and the participation of the peo-
ple of the region in local government to ensure the fair distribution of power
and wealth. Refraining from the use of terms such as terrorist zones and ter-
rorists will contribute to national integration and thus contribute to the sta-
bility of the state and the region as a whole. This is confirmed by this process
" Silencing"

The Role of External Powers

It is known that after the events of September 11, 2001, the world powers
started to look at the African Sahel in general and West Africa in particular
with a lot of attention and scrutiny. France has military bases deployed in
this region, the United States has established the African military command
to fight terrorism in West Africa and has a military base in Niger and Euro-
pean Union is financially supporting the Sahel group's forces to be more ef-
ficient in fighting terrorism, we will talk about each role of these forces.

1- France: It is clear that France always sets its eyes on Africa, It plays
in all the cards, especially when it comes to the Sahel, West or North Africa,
where it still wants to retain its influence in these areas especially in light of
the competition of the United States of America in the region, France has
played a key role in the creation of the G5 group. The first person was very
pleased after its establishment was the French general Pierre Dévé in his fa-
mous phrase, "This is the time to improve the security situation in the region"
(General Pierre de villiers,2014) , the official announcement of the formation
of the 5,000-strong contingent was also announced on July 2 in Bamako, the
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capital of Mali, in the presence of French President Emmanuel Macaron.
(Dossier de Presse....,2017)

Six months after its creation, France announced the end of Operation Serval
and replaced it with a new operation called the end of the process was not
the will of the Mali government, as France claims, but only to adapt to the
new situation and expand French army  control of the territory, the process
of "Serval" was limited in Mali, while the operation "Barrakhan" in which
France distributed its soldiers and military bases in the five group countries
and the number of French troops 4000 soldiers, which is approximately equal
to the number of special forces of the group combined, the troops are led by
a French general stationed at his headquarters in Chad. The plan is based on
three main support points, Gao in Mali, Niamey in Niger and N'Djamena in
Chad and six advanced temporary bases in Kidal, Tisalit, Agla, Madama,
Faya and Abeche and three points of maritime support in Dakar, Abidjan,
and Douala (Ibid....,2017)

2- United States of America: Despite the weakening of American in-
fluence in the region economically compared to China, and politically and
militarily compared to France and the European Union countries, Washing-
ton does not hide its interest in remedying this situation. The continent in-
cludes the largest gathering of developing countries in the world with
markets that are hungry for investment and the fastest growing population
in the world and the enormous wealth and governments that lack the tools
to impose Security and stability, modernization of infrastructure and provi-
sion of basic services.

No one knows for sure whether Washington has already formulated a new
strategy for Africa, or what the details of its calculations there are in the light
of these facts. However, a number of recently leaked reports highlight un-
precedented movements, especially in the west and north-west of the conti-
nent. Unlike Washington's previous focus on the Horn of Africa where its
only military base is in Djibouti, it is close to the Middle East. In conjunction
with the outbreak of the killing of four US soldiers in Niger, on October 2017,
the magazine "The Intercept" leaked documents from the Pentagon on large-
scale theoretical exercises involving land, sea and air forces, simulating a
major military operation in West Africa in 2023, to eliminate " Terrorists "car-
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ried out attacks in the United States and a number of countries in the region
are the bloodiest since the events of September 11, 2001 (Muhammad Abed,
2018).

The role of the US military in the fight against "Boko Haram" is to send
drones and planes to search for the abducted by the organization and the
training of Nigerian forces and provide advisory services to them without
engaging in direct clashes. The Nigerian ambassador in Washington has ex-
pressed his disapproval of America's policy in fighting armed groups in his
country, He said in 2014: "We find it difficult to understand how and why
Boko Haram is expanding and becoming more lethal despite the US presence
in Nigeria with advanced military technology." (BBC, 2014).

The United States also provides technical and intelligence support to the
African Sahel group forces.

3- European Union: The European Union also supports the Sahel
group's forces to counter terrorist movements, on 23 February 2018 the In-
ternational High Level Conference on the Sahel which took place today in
Brussels under the auspices of the European Union, the United Nations, the
African Union and the G5 Sahel group of countries (Burkina Faso, Chad,
Mali, Mauritania, Niger) made it possible to confirm political commitment
to the Sahel countries, mobilise EUR 414 million to support the G5 Sahel Joint
Force and reinforce the coordination and effectiveness of sustainable devel-
opment aid in the region. On the occasion, the President of the European
Commission, Jean-Claude Juncker said: ‘Faced with so many factors making
for instability and all so closely linked, our response must be suitably ambi-
tious and comprehensive. Security and development go hand in hand, and
we must continue to mobilize all the instruments we have at our disposal to
guarantee a visible impact in the region. With EUR 100 million mobilized by
the European Union, we are doubling our support to reinforce the opera-
tionalization of the G5 Sahel Joint Force and I am proud that all partners and
friends of the Sahel are joining us in these efforts (European commission,
2018).

From all this we can conclude that the role of external forces focuses prima-
rily on the security solution to deal with terrorist and foster movements to
which they belong, ignoring the economic, social and political role that con-
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tributes more to increase terrorism in those areas and this against totally the
process of de- securitization that we emphasized on this paper.

Conclusion

The crime of terrorism reached an unprecedented level in Africa and now
threatens the present and future of the continent. This is what the decision-
makers of the continent have reached. However, their enthusiasm to keep
the contents from falling to the bottom because of terrorism has not been ef-
fectively translated into effective action programs at the existing challenge
and coming challenges, 

The total reliance on the solution and the security rhetoric to combat terrorist
movements has proved to be a failure over the past 10 years, so the results
are not expected to be positive if countries and governments continue to fol-
low this approach. Accordingly, this paper offers a different vision to hide
terrorist movements and reduce their danger based on the theory of de-se-
curitization. This paper argues that the application of the four main elements
of the de- securitization theory (Change through stabilization, Replacement,
Rearticulation, Silencing) by states and governments will yield positive re-
sults in the fight against terrorist movements.

The role of external forces in the counterterrorism process is questionable be-
cause each force seeks to preserve its interests first and place them first, even
if this will increase the suffering of the local population in those areas. The
failure of external powers to present an economic development plan to those
areas from which terrorist attacks originate and to focus solely on military
support for African military forces is an important element in the spread of
terrorism in the region.
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Turkish-African Relations: An Institutionalist Approach 

of Turkish Foreign Policy Towards Africa

Neba Ridley Ngwa

Abstract: This article examines the distinctive role played by Turkish formal and semi-formal
or structured and semi-structured institutions in the formulation and implementation of Turkish
foreign policy in Africa for the past sixteen years. The paper answers two main questions, how
has Turkey been establishing itself as a legitimate actor in Africa? What reasons and mecha-
nisms provide the guideline for Turkish-African Relations?  An institutionalist theoretical ap-
proach was employed as a framework for analysis.   The outcome of the analysis reveals the
extent to which issues of classical diplomacy and international politics is no longer the sole pre-
rogative of the ministry of foreign affairs and other state-run institutions. Turkey is now appre-
ciating the changing roles and functions of non-state actors and business organizations in the
conduct of foreign affairs.  Its image in the region is greatly enhanced by structured and semi-
structured institutions. The article concludes by highlighting the challenges and limitations that
resurface from Turkey’s institutional flows and those that result due to the political dynamics
in Africa. 

Keywords: Foreign Policy, Institutionalism, Structured and Semi-Structured Institutions 

Introduction

Turkey has a long-standing historical and cultural relation with the northern
part of Africa dating back centuries past. But despite the long-standing rela-
tions it is only in the 2000s that Africa as a continent did really feature in
Turkey’s foreign policy agenda. Before then, Turkey showed more interest in
the West, Central Asia and Middle East. However, in the late 90s and early
2000s in a bit to establish itself as global actor in world politics Turkey
adopted a multidimensional foreign policy approach that permitted her to
diversify its relations with new partners (RTMFA, 2019). The new multidi-
mensional foreign policy led to the introduction of the “Action plan for
Africa” in 1998, and a subsequent declaration of the 2005 as “The Year of
Africa”.  Thus, since 2005 Turkey has showed interests and determination to
become a leading actor in Africa and to play a strategic role in addressing
the numerous problems facing the continent (RTMFA, 2019). Nonetheless, a
great deal of foreign policy experts has been inclined to focus on the tradi-
tional role of state-run institutions in their efforts to analyze the nature of re-
lations between Turkey and its African counterparts. They are disposed to
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overlook the distinctive role played by Turkish semi-formal or semi-struc-
tured institutions in the formulation and implementation of foreign policy
in the continent. 

With this in mind, this article seeks to answer two pertinent questions, how
has Turkey been establishing itself as a legitimate actor in Africa? What rea-
sons and mechanisms provide the guidelines for Turkish-African Relations?
In the past a great deal of academic literature on Turkish-African relations
have persistently failed to explain and situate the relations between both par-
ties beyond the classical context of foreign policy discourse. It is as a conse-
quence of such deficiency that this article aims to unveil the unique approach
that serves as the basis for Turkish-African relations.  An institutionalist the-
oretical approach was employed as a framework for analysis.  An institu-
tional foreign policy refers to that which enables countries to interact together
through formal, semi-formal and informal institutions such as NGOs and
multinational corporations (Rhodes et al, 2008).  The Institutional foreign
policy framework informed by functional and rational choice theories pro-
vide an open ruled-based system, reduced cost in coordinating political
transactions and create wide avenues for states to cooperate and achieve mu-
tual gain.  

Engagement with formal and semi-formal or structured and semi-structured
institutions provides the legal and legitimate impetus to strengthen bilateral
cooperation between Turkey and African countries. Turkey’s engagement in
Africa has been extensively noted, it has strengthened its relations with
African countries through its activities with structured and unstructured in-
stitutions in both Turkey and Africa. Such institutions include The Turkish
International Cooperation and Development Agency-TIKA, Turkey’s Inde-
pendent Industrialist and Businessmen Association-MUSIAD, Maarif Foun-
dation, Turkish-African Business Association-TABA, Presidency for Turks
Abroad and Related Communities-YTB, The Turkish Red Crescent, Doctors
Worldwide (DWW), Economic Relations Board, Turkish Airlines etc. In Africa
the African Union-AU, Economic Community of West African State-
ECOWAS, East African Community-EAC, and Economic Community of Cen-
tral African States-ECCAS. 

This paper notes that even though Turkey’s foreign policy agenda in Africa
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dates as far back as the pronouncement of the action plan in 1998, the effec-
tive implementation of such approach started with measures initiated by the
Justice and Development Party (AK Party) in 2005. Thus it’s only after de-
claring 2005 as  “The Year of Africa” that some real changes could be dis-
cerned in Turkey’s approach towards Africa.  The article adopts qualitative
research methods while it made use of secondary data gathered from the
World Bank. The paper is structured into three main sections, an introductory
section, the institutionalist theoretical framework and lastly the foreign pol-
icy analysis. 

Institutionalist Theoretical Framework: How Institutions Shape Foreign
Policy Making

Since the beginning of the 21st century hitherto today Ankara’s new multi-
dimensional foreign policy approach and action plan in Africa has accorded
them a special place within the continent. Most foreign policy analysts tend
to focus more on the traditional state centric approach in explaining Turkey’s
relations with African states. Over the years the Turkish government has
moved beyond state to state interaction in foreign affairs as it’s increasingly
recognizes the role and importance played by non-state actors in the conduct
of foreign affairs in Africa. This paper embraces an alternative approach com-
prised of interaction between States and non-state actors as the basis for socio
economic, political and humanitarian relations. It sheds more light on how
an institutionalist theoretical framework provides the main lenses through
which Turkish-African relations can be viewed. 

As from the periods of 1970s onwards it can be argued that increasing inter-
actions between states and non-state actors, or structured and semi-struc-
tured institutions reduced the primacy of a state centric foreign policy
approach. Institutionalism set the foundation for an open based-rule system
in which multiple actors interact to overcome constraints, address security
dilemmas and pursue collective actions. The usage of structured institutions
such as formal state, regional, sub-regional and global institutions in tandem
with semi-structured or semi-formal institutions such as non-governmental
organizations, multinational and bilateral economic corporations, trade agen-
cies, interest groups and trade unions has been phenomenal in the imple-
mentation of foreign policies. In this article emphasis will be on the
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interaction between formal state institutions and semi-formal institutions in
the conduct of foreign affairs. 

Institutionalist claim is explained by the fact that world politics is character-
ized by complex interdependence of diverse forces and groups. Therefore,
foreign policy through an institutionalist approach considers a range of ac-
tors, both at formal and informal actors that shape diverse societal prefer-
ences and influence socio-economic, political cultural context of bilateral
relations (Putnam et al, 1993). This piece notes that liberal institutionalism
or institutionalism per say built on the rational choice and functionalist the-
oretical approach best explains how institutions provides guidelines for an
open ruled based system in which states and other actors cooperate and
achieve mutual benefit. Hence rational choice institutionalism are the major
liberal institutionalist mid-level theories that provide explicit account for in-
ternational cooperative behaviour between multiple set of actors in Africa
and Turkey (Putnam et al, 1993).  

Rational Choice Institutionalism 

Rational choice institutionalist argues that institutions provide guidelines for
agents to form alliances pursue common interest in a rational way and solve
existential problems. In simple terms institutions provides equilibrium ways
to do things. (Shepsle, 2006, p.23-28) Accordingly, rational choice institution-
alism maintains the fact that institutions offer avenues for collective actions
as it enables different groups of individuals to coordinate activities for mu-
tual advantage. Sometimes coordination for mutual gain may take the form
of a more formal arrangement and at other times it may take an unusual,
strange or informal coordination. Base on this distinction rational choice in-
stitutionalist identified two types of institutions involved in the coordination
of activities for mutual gains, that is structured institution considered in this
article as formal institutions and unstructured considered as informal insti-
tutions (Rhodes et al, 2008).   

Structured institutions are those characterized by politicians who are selected
through a well-defined electoral process. It is argued by Rhodes and Sarah
that while in office the policies of the elected politicians must reflect the de-
mands and objectives of their electorates. This is the case with institutions
administered by politicians and state bureaucrats whose responsibilities to
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design domestic and foreign policies that suits the demands of their elec-
torates. While semi-structured institutions are those who’s legitimacy and
guidelines for operation are determine by structured institutions (Rhodes
et al, 2008).  They operate in an open rule-based system govern by guide-
lines instituted by structured institutions. The relationship between struc-
tured and unstructured institutions can be understood as that of
principal-agency interaction. Rational choice institutionalist contends that
the delegation of certain powers by the principal to the agent enables the
principal to lower cost of political transactions. Thus, the delegation of
powers by principal (structured institution) to agency (unstructured insti-
tutions) has several advantages; firstly, it enables the principal to take ad-
vantage of technical expertise within the agency. Secondly, delegation by
principal increases the efficiency in foreign policymaking and management
of scarce resources. Thirdly, delegation by principal to agency secures cred-
ible commitment and releases the pressure and responsibility on the part
of elected politician to uphold particular policies (Shepsle, 2006). Hence it
is on the basis of such rational choice institutionalist beliefs that Turkish
foreign policy makers delegate management powers and operated in syn-
ergy with some non-stats actors in conducting relations with African coun-
tries. Turkey Independent Industrial and Businessmen Association
(MUSIAD) have been fundamental in that respect. 

Rational choice institutionalism is applicable to institutions at global, re-
gional, national and local levels. At national and local levels, it is important
to understand the evolution, functions and activities of Turkish structured
and semi-structured institutions in Africa. This article submits that these in-
stitutions whose origins lie in rationalist orientation have achieved a myriad
of success by creating zones for peace through norms that guides its mem-
bers. Rational choice underpinnings help guides foreign policy makers to
understand the new forms of governance networks and informal steering
groups that provide self-regulated arrangements of governance in pluralistic
societies. The following section explains how rational choice institutionalism
lays the foundation for Turkey’s foreign policy in Africa. The new forms of
governance networks applicable to Turkish-African relations is reflected in
the role semi-structured institution that regulate and consolidate Turkey’s
foreign policy agenda with its African counterparts.
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Foreign Policy Analysis: A New Momentum of Institutionalized Relations

Economic Institutionalism and Trade diplomacy

This article contends that the desire of Turkey and African states to improve
their economic and trade relations account for intense cooperation between
both parties in recent years. Even though Turkey has a long-established re-
lations with North African countries owing to its historical and cultural ties
dating back to the Ottoman era, however an extensive and in-depth economic
strategic cooperation only started to improve with the declaration of 2005 as
the year of Africa. The Turkish Ministry of Foreign Trade’s introduction of
the strategic plan for the improvement of economic relations with African
states was the beginning of the new phase of cooperation between both part-
ners (Langan, 2017).  Building on these discussions this article underpins that
Turkey took the bold step to strengthen economic relations with African
countries through engagement with state and non-state actors. That is the
adoption high level economic cooperation with both formal and semi-formal
institutions quickly increased its legitimacy and consolidated its position as
a legitimate partner in the region.  In this respect I will explain the role played
by key semi-structured institutions in Turkish and African relations in recent
years. The analysis here focuses on prominent economic institutions like
TABA, MUSAID, and DEIK. 

Independent Industrialist and Business Association (MUSIAD)

The Independent Industrialist and Business Association (MUSIAD) is a Turk-
ish NGO established in 1990. It has as mission the desire to develop eco-
nomic, commercial, social and cultural relations between Turkey and its
foreign counterparts. MUSIAD declared 2018 as the year of Africa and to that
effect has as one of principal objectives to advance cooperation and devel-
opment in Africa through investment partnership, technology transfer, im-
port and export trade.  In recent years   the organization has advanced
Turkey’s foreign relations with African states by encouraging Turkish busi-
nessmen to setup investment programs and engage in import and export
trade. The association promotes not just economic partnership between
Turkey and African states; it also consolidates cultural relations with its fel-
low Muslim communities (MUSIAD, 2019). It’s in this context that the asso-
ciation has established offices with representatives in    Sudan, Nigeria, South
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Africa, Niger, Senegal, Benin, Chad, Mauritania, Ethiopia, Ghana, DR Congo,
Uganda, Tanzania, Kenya, and Somalia. 

Its activities of foreign affairs are carried out by three main commissions: first
the Foreign Organizational Development Commission (FODC), second, In-
ternational Relations Commission (IRC) and third Fair-Forum & Organiza-
tion Commission (FFOC). The Foreign Organizational Development
Commission has been maintaining bilateral relations with formal and state
recognized institutions in oversea member states. It also searched for new
markets and expanded business networks in the continent. Fair-Forum & Or-
ganization Commission has been Implementing of MUSIAD’s standards and
quality guidelines of import and export trade. It also organizes major African
Business Forums, seminars and conferences. The International Relations
Commission hosting foreign trade delegations at MUSIAD’s headquarters
and branches in Turkey (MUSIAD, 2019). Generally, the business organiza-
tion works in works in synergy with the Turkish Ministries of Foreign Affairs,
Economy, Development and Industry. It has been engaging diplomatic mis-
sions, building and preserving bilateral relations with diplomatic represen-
tatives in Turkey. For instance 2018 MUSIAD continued its economic and
trade diplomacy approach with visit to South Africa and Zambia, during the
visit the organization met representatives leading business companies in
South Africa and a Memorandum of Understanding (MoU) was signed with
MINERA one of the most important business organizations in South Africa.
Such moves show a decentralization of duties from top down to bottom up
and has the advantage of building trust and to improving people to people
relations. 

Foreign Economic Relations Board (DEİK)

Foreign Economic Relations Board (DEİK) is a semi-structured intuition in-
volved the conduct of foreign relations. DEİK was established in 1986 and
assigned to organize and manage Turkey’s foreign economic relations in the
private sector in respect to foreign trade, international investments, and
agreements.  DEIK explores investment opportunities home and abroad and
help boost the country’s exports. In 2014 DEİK’s activities were restructured
by law No: 6552 of 11 September 2014 assigning it the task of “conducting
the foreign economic relations of the Turkish private sector”, to become
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“business diplomacy” organization comprising Business Councils (DEIK,
2019).  By legally recognizing and legalizing DEIK to an economic diplomacy
institution, the Turkish government appreciates the changing roles and func-
tions that these organizations has on foreign affairs and international politics.
In a bit to boost trade relations with African countries, DEIK has established
43 business councils in African countries. Its activities have been prominent
in Algeria, Morocco, Ethiopia, South Africa, Egypt, Libya, Tunisia and Sudan
(DEIK, 2019).   Trade relations established by DEIK became beneficial to most
African countries in the area of construction, Agriculture and water drilling
(Önis, 2011).  Its activities have significantly contributed to the development
of bilateral relations between Turkey and African states. 

The Turkish-African Business Association, (TABA) is the semi-formal insti-
tution that concentrates on establishing strong socio-economic and commer-
cial ties between Turkey and African states. Since 2012 hitherto today it has
been organizing trade and development programs in African countries
(TABA, 2017). It has increased both the level of communicative interactions
and investments between both partners. Turkish-African Business Associa-
tion is one of the main institutions that work in close collaboration with the
Turkish government.  The association undertakes the government’s financial,
industrial and investments opportunities coupled with other trade and de-
velopment programs. To this end, the Turkish government appreciates the
changing roles and functions of business organizations in shaping foreign
affairs and international politics. They are using their informal institutions
(NGOs) to help facilitate economic interactions with African states. Hence,
Turkish image and presence in in the region has been enhanced by her en-
gagement with multinational private companies and NGOs. 

In the backdrop of these discussions it is important to note that since 2005
trade volume with between Turkey and African countries have significantly
increased.  In the period between 2005-2017 Turkey’s bilateral trade volumes
with African countries has increased three-fold with imports of $7.1 billion,
exports of $11.6 billion and a total trade volume of $18.9 billion (RTMFA,
2017). It is estimated that the trade volume will reach U.S $50 billion by 2025
Turkey’s main trading partners now cuts across North and Sub-Saharan
Africa, they include; Egypt, Algeria, Morocco, Libya, Sudan, Ethiopia, Nige-
ria, Senegal, and Ghana. The most important exports from Turkey include
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electrical machineries, agricultural appliances, chemicals, vehicles, and con-
struction equipment. African countries in return exports mineral fuel, metals,
inorganic chemicals, timber, cocoa, iron and steel to Turkey.

Figure 1 Turkey’s Top 10 Import and Export Trading Partners in Africa-2017

Source: World Bank. Accessed: 7/16/2019

Figure 2 Turkey’s Top 10 Import and Export Trading Partners in Africa-2018

Source: The World Bank. Accessed: 9/30/2019
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Turkey's 16 years Africa initiative partly implemented through semi-struc-
tured institutions has increased economic cooperation, while also bringing
political and cultural relations to another level. The experience of Turkish
semi-structure institution, companies and NGOs has been transferred to the
region and it has contributed to the development of the continent. The num-
ber of African countries with which Turkey has signed trade and economic
cooperation agreements has increased from 32 in 2003 to 45 in 2017. Turkey
has also signed free trade agreement with four African states including
Tunisia in 2005, Egypt 2006, Morocco 2006 and Mauritius 2011 (Genç & Tekin,
2014). As concerns reciprocal protection agreement, before 2003 Turkey had
signed only six reciprocal protection agreement, so far the number has in-
creased to 26. Equally prevention of double taxation Agreement has been
signed with 11 countries compared to the 4 in 2003. According to a 2015 re-
port on the impact of Foreign Direct investment published by the “Financial
Times”, Turkish investment agencies and companies in Africa creates the
highest amount of jobs compared to other foreign investment companies.
The Turkish government has signed numerous agreements and permits its
agencies to ensure the implementation process.  Worthy of mention is activity
of Turkish Airlines in the region. Turkish Airlines is another example of semi-
structured institution that help shape the volume of trade flow and the pat-
tern of economic interaction between Turkey and its African counterparts.
The air transport company provides cargo services that facilitates commercial
interactions in the continent (Genç & Tekin, 2014).  As of July 2019, Turkish
Airlines fly to 52 destinations in 34 African countries, before 2005 it was
merely flying to North Africa but it has now extended its reach to Sub-Saha-
ran Africa. Latest additions to its flight include Freetown, Sierra Leone and
the Comoros Island.  

Turkey now appreciates the changing role and function of business organi-
zations in shaping foreign affairs. The government is using its informal in-
stitutions (NGOs) to help facilitate economic cooperation with African states.
Turkish image and presence in the region has been greatly enhanced by her
engagement with private companies and NGOs. Thus at this point it’s im-
portant to accentuate the fact that Turkey represents one of Africa’s top
emerging strategic economic partners as classified by the African Union, and
the African Development Bank.
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Institutionalized Political Relations

In the quest to build strong political ties with African states, Turkey embraced
cooperation through regional and sub-regional institutions in Africa. In this
regard key formal institutions based in Africa shape the pattern of political
interaction between Turkey and its African counterparts. At regional level
the African Union, at sub-regional level ECOWAS, ECCAS, EAC etc. Through
exchange of high-level official visits, participation in Turkish-African sum-
mits and conferences organized by state and non-state actors the government
of Turkey has established itself as a well-recognized and legitimate actor with
the continent.  

Organization of Summits and Conferences

Political relations between Turkey and African states over the past years have
greatly been observe through conferences and international summits organ-
ized by formal institutions. The first international Turkish summit was or-
ganized by Turkish-Asian Center for Strategic Studies, (TACSS) in Nov. 2005.
It was at the summit that Turkey officially declared 2005 as the year of Africa.
At the summit both partners established a roadmap for the new form of part-
nership. (Langan, 2017, p.25).  The second international Summit took place
in Istanbul in 2008.  This first ever Turkey African Partnership summit or-
ganized by a formal institution, ministry of foreign affairs in partnership with
the African Union.   The summit emphasized that Turkey’s relations with
African states should be built on the basis of the mutual and brotherly part-
nership. That is relations should be guided by win-win cooperation (RTMFA,
2019)  In the aftermath of the summit Turkey’s membership into the African De-
velopment Bank was approved and she was equally accorded an observer status
and strategic partner by the African Union (Ozkan, 2013).  Thus, the conference
provided the impetus for mutual economic cooperation, investment opportunities
and mutual trade agreements which till date continues to be at the epicentre of the
high-level strategic partnership.

The 2008 summit ended with the formulation of a framework for cooperation and
follow up mechanism to ensure the intensification of continues collaboration. As a
follow up approach, the second Turkey-African Partnership summit was held in
Nov. 2014 in Malabo capital of Equatorial Guinea. The Malabo summit housed rep-
resentatives from 30 African countries, seven African head of states including the
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host Equatorial Guinea, Mauritania, Chad, Niger, Benin, Zimbabwe and DR
Congo. Equally present was the chairperson of the African Union. The theme of
the summit titled “A new model of partnership for the strengthening of sustainable
development and integration” marked the beginning of a new chapter of cooper-
ation with the adoption of a joint implementation plan for the period 2015-2019.
Turkish-African summits organized by the formal institutions particularly the
Turkish ministry of foreign affairs and African union created avenues to strengthen
political ties (Siradag, 2013).  Formal international institutions coordinate and struc-
ture agendas that significantly influence the capabilities, understanding and mu-
tual interests of states.  The summits organized by formal institutions at national
and regional levels influence interstate relations with multiple set of partners. The
paper notes that the importance of political relations between both partners was
highly visible with the activities of the United Nations. For instance, in 2008 Turkey
was voted as a non-permanent member with the UN Security Council. This
achievement was partly due to the massive support received from African States
who all voted in support of Turkey with the exception for South Africa and
Mozambique. More so since Turkey’s intends to play a leadership role in world
politics, most African states backed its permanent membership position in order
to ensure the protection of their interest within the UN forum. 

Within the framework of this analysis, accreditation by sub-regional institutions
in Africa is pivotal in determining the legitimate status of Turkey in Africa. In the
year 2005 the Turkish embassy in Abuja was accredited to the most formal regional
institutions in West Africa known as the Economic Community of West African
States (ECOWAS). In Parallel lines in 2010 the Turkish embassy in Dar-es Salam in
Tanzania gained accreditation from the East African Community. (EAC) In 2012
Turkish embassy in Lusaka was accredited to common markets for Eastern and
Southern Africa and in 2013 that of Libreville-Gabon was accredited to Economic
Community of Central African States- ECCAS (Njuafac, & Katman, 2016). With re-
gards to Turkey relations with the African Union, Turkey remain committed to the
support institutional capacities in both Turkey and Africa. Turkey has strengthened
its relations with African Union and other sub-regional organization in the conti-
nent. Through interaction with the African Union, Turkey has quickly increased
its legitimacy and is consolidating its position as a strategic partner. In 2008 the
African Union accorded Turkey an observer and a strategic partner status.  Since
then the country has establish a plan for regular meetings with AU. Apart of the
African Union, the Turkish government has also made significant efforts to con-
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solidate relations with other sub-regional institutions.

Intitutionalized Security Relations 

The coordination of security partnership and security assistance by in Turkey in
Africa is exclusively reserved for formal institutions. Security coordination through
formal peacekeeping institutions is at the heart of Turkey’s foreign in Africa. This
work maintains that Turkey has greatly contributed to international peace and se-
curity in Africa. Since 2005 hitherto the country has taken up the responsibility to
provide security assistance within the framework of formal international institu-
tions to crisis stricken African states. Turkey acted within these institutions as the
voice of Africa to defend the rights and interest of African states facing security
challenges. As illustrated in the table below, it has immensely contributed to UN
and AU peace keeping missions in Africa operating since 2003 hitherto today. 

Table 1 Turkey’s Participated UN Peace Keeping Missions

Data source: Turkish Ministry of Foreign Affairs
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The table above demonstrates that since 1993 Turkey had been participating
in UN peacekeeping mission in order to maintain peace and security in
Africa. Nonetheless, after the declaration of the special initiative for Africa
in 2005, Turkey attached special importance to ensuring peace and stability
in the continent through formal sub-regional, regional and global security
institutions.  Out of the existing nine peacekeeping missions in Africa, Turkey
is currently providing personnel and contributing financially to seven of
them, they include MONUSCO-DRC, MINUSMA-Mali, MINUSCA-CAR,
UNAMID-Darfur, UNMISS-South Sudan, UNOCI-Cote d’Ivoire and
UNMIL-Liberia. 

As illustrated above, Turkey has embarked on providing military and finan-
cial assistance to major UN and AU peace keeping missions within the con-
tinent. Additionally Turkey partnered with United States in a Combine Task
Force (CTF), a multinational task force situated at the coast of Somalia that
carries out anti-piracy operation under the auspices of the UN Security
Council. It is important to note here that in 2012 Turkey assumed full com-
mand of the Task force (Ozerdem, 2019).  The Turkish National Police pro-
vides training in various fields to military personnel from African countries.
The training program is scheduled to run from 2014-2022, in recent years the
number of trainees has increased dramatically (Genç & Tekin, 2014).  Since
the introduction of the training program hitherto Turkey has signed more
than 25 agreements with African states in the fields of defense and security
and training. In 2015 alone Ankara hosted 570 trainees from different African
countries and up to the moment it has trained more than 1000 foreign police
officers and soldiers (Genç & Tekin, 2014). In Libya most of the assistance is
in the health sector. The coordination of security partnership and security
assistance is exclusively reserved for formal institutions.  

Humanitarian Institutionalism 

Humanitarianism is an essential aspect of Turkish foreign policy in Africa, it
is at the centre of AKP’s approach in the continent. Turkey’s narrative in Sub-
Saharan Africa presents her as emerging state with no colonial ambition, its
interest is not predicated solely on economic partnership but also on human-
itarian concerns. The Turkish model has influenced some foreign affairs ex-
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perts to describe Turkey as a country that is not obsessed with its own inter-
ests but is to a large extent concerned with the wellbeing of Africans (Ozkan,
& Orakci, 2015). As an emerging country, it is keen to share not just provide
humanitarian relief assistance in areas of humanitarian concerns but most
importantly to share its development experience with African states. A de-
tailed assessment of Turkey’s institutionalist model in the continent is guided
by two elements, first the desire to share her development experience with
Africa and exalt the continent and secondly to help address humanitarian
concerns. The distinctive feature of the model rest on the fact that it does not
rely on the ministry of foreign affairs and other stat-run institutions; rather
humanitarian assistance is channeled through coordination between state
and non-state actors. In this respect the proceeding section explores the syn-
ergy between formal humanitarian institutions such as Directorate of Reli-
gious Affairs (Diyanet) and Turkish Cooperation and Coordination Agency
(TIKA) that function with semi-formal ones like Turkish Red Crescent (TRC)
and Humanitarian Relief Foundation (HRF), Maarif Foundation, Presidency
for Turks Abroad and Related Communities YTB and Turkish Airlines.   

Turkish International Cooperation and Coordination Agency

The Turkish International Cooperation Agency (TIKA) is a state-run devel-
opment and humanitarian institution that prioritize a human centered ap-
proach of cooperation with African states. In January 1992 TIKA was
established through Statutory Decree No. 480 as a technical assistance agency
under the Ministry of Foreign Affairs. By virtue of Law No 4668 it was tasked
with the responsibility of coordinating other humanitarian institutions and
NGOs in Turkey.  Therefore, TIKA is a state agencies that operate and func-
tion in synergy non-state actors, particularly cultural groupings, business or-
ganizations and multinational corporations. TIKA’s has as one of its principal
objectives in Africa to share development experience with African states and
provide humanitarian relief assistance to countries hit by humanitarian se-
rious crisis. TİKA’s President Serdar Çam noted "Our main aim is to con-
tribute to developing countries by conveying Turkey's experience and to
consolidate fair and sustainable cooperation which is based on mutual trust
with African countries” (TIKA, 2019).

According to statistics from TIKA’s Humanitarian Report in 2014, Turkey’s

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

485



humanitarian assistance stood at 3.3 billion USD. In 2014 she became the
third largest humanitarian donor in the world (TIKA, 2017). In 2015 Turkey’s
emergency and humanitarian budget was $3.2 billion, in 2016 it was esti-
mated at 6.4 billion and in 2017 it surpassed $ 8billion. In terms of develop-
ment assistance, in 2018 Turkey was 6th according to global ranking. It has
surpassed many developed countries like the France, Germany, United States
and United Kingdom. Such progress is largely owed to the country’s human-
itarian agencies operating in synergy with non-state actors.  TIKA operates
in more than 150 countries and is ranked as the highest institution in Turkey
that promotes humanitarian and development assistance with other states.
In 2017 Turkey was ranked the highest humanitarian assistance in the world
(TIKA, 2017). Through TIKA, Turkey provides humanitarian and develop-
ment assistance to over 37 African countries in the field of Education Agri-
culture, health, water and vocational training (TIKA, 2017). Its numerous
projects has greatly contributed in creating employment opportunities and
in reducing the hyper unemployment and poverty rates within the region.
TIKA has been one of the major agencies used by the Turkish government to
help meet up its objective of providing humanitarian assistance in Africa.

Figure 3 Turkey’s Official Emergency and Humanitarian Assistance

Source: Turkey Assistance Development Report 2016
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Turkey’s development and humanitarian assistance has been greatly felt in
the domain of education, it has provided substantial scholarship to African
students from all ethnic and religious backgrounds. In recent years the num-
ber of scholarships to African students has increased significantly. For in-
stance, in 2015-2016 Turkey provided 1239 scholarships to students from
Africa. According to information from the semi-formal institution responsi-
ble for coordinating Turkish government scholarship, (Presidency for Turks
Abroad and Related Communities YTB) they’re more than 5000 African stu-
dents studying under Turkish government scholarship RTMFA (2019). Fur-
thermore, the Turkish Maarif Foundation established by law in 2016 is an
institutions with semi-autonomous status. It is responsible for coordinating
Turkish schools abroad. Maarif Foundation functions as a non-profit organ-
ization under the Turkish Ministry of Education and now operates in 33
countries across six continents in the world. Its activities are highly promi-
nent in Africa and in the Balkans where it provides education from primary
to university level. As of 2019 Maarif has over 84 operational schools across
14 African countries (Daily Sabah, 2019). The Foundation does only offer ed-
ucation, it provides assistance to many high school students in the continent.
Vocational training programs offered by Maarif is another feature of shared
development experience. 

Since 2011 hitherto, Turkey has been providing development assistance to
Somalis as part of its foreign policy objective (Daily Sabah, 2019). In 2015
TIKA donated ambulances to five regional hospitals across the country. In
the domain of education Turkey offered special scholarship programs to So-
malis to study in Turkey. In 2014 about 600 computers were donated to insti-
tutes of higher learning with University of Mogadishu being the greatest
beneficiary (TIKA, 2017). In the aftermath of one of the nation’s deadliest ter-
rorist attacks in Mogadishu that killed over 300 people, the Turkish govern-
ment in synergy with its formal and semi-formal institutions, that is the
Turkish ministry of health and Turkish airlines provided emergency medical
assistance with a team of health experts, seriously injured patients were also
evacuated to Turkey.  In a bit to recognize and endorse Turkey’s hard efforts
in humanitarian assistance in the region, in 2016 the United Nations held its
first ever Humanitarian World Summit in Istanbul (TIKA, 2017).

TIKA gives more importance to the improvement of water and environmen-
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tal conditions in its activities in Ethiopia. 40 percent of aid to the country is
directed to this area and close to 35 percent is spent on social infrastructure.
Also, the development of administrative and civil infrastructure is amongst
the activities TIKA prioritizes in Kenya. The Agency also assists Kenya in the
domain of Agriculture, communication, education social infrastructure and
services. In an effort to support agricultural production and mechanization
in Kenya,  in 2018 TIKA donated  modern mechanization equipment in the
districts of Garissa, Wajir, Mandera, Isiolo, Tana River and Lamu located in
the Eastern and the North Eastern Provinces of Kenya (TIKA, 2019). The
agency also carried out activities in communication, administrative and civil
infrastructure, education and social infrastructure in Libya. Most of the as-
sistance is in Libya is devoted to the health sector.

In Niger, TIKA is operating mostly in the fields of social infrastructure and
improvement of water and environmental conditions. As well as health, ed-
ucation, administrative and civil infrastructure, the forestry and communi-
cation sectors are also supported by TIKA. For Instance, in 2018, TIKA
constructed a Maternal and Rehabilitation Center with 51 beds and other
equipments in Niger. The facilities were handed over to Niger’s Ministry of
Public Health.  In Senegal TIKA has been very active in recent years, in 2018
the agency made sure that 35% of the aid assigned to Senegal was spent on
education, 25% on health, 19% on agriculture, and 8% on the improvement
on water and sanitation.
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The Turkish Red Crescent

The Turkish Red Crescent is another non-profit and semi-formal institutions

that builds Turkey’s image in Africa. The organization has been operating

for more than 150 years and is well known for its humanitarian and relief as-

sistance in many parts of the world. It is highly recognized by the Interna-

tional Committee for Red Cross and its role in international relations in not
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Table 2 Turkey Development Assistance to African countries [2016; Million US
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new (Ozkan, 2013).  In the past two decades the Turkish Red Crescent has
been active in a number of African countries in need of humanitarian assis-
tance. The Vice president of organization Fuat Oktay reported in 2018 that
the organization has provided relief assistance to 51 countries across the
globe (Kizilay, 2019). In 2006 it built and equipped a hospital worth $5 million
in Darfur. In 2008, it established a modern pharmaceutical center in Ndja-
mena, Chad. One of its biggest assistance in the region was in 2011 when it
launched a nationwide campaign to assist famine victims in Somalia. The
Red Crescent coordinates a team of Turkish medical experts called Doctors
Worldwide (DWW). In recent years the team has been providing medical as-
sistance to African countries including Kenya, Sierra Leone, Ghana Sudan
and DR Congo. In 2007 and 2014 DWW in partnership with the Turkish Red
Crescent provided medical services and food relief to Central African Re-
public (Kizilay, 2019).  DWW runs a hospital and medical training center in
Mogadishu and has been responsible for the training of Somali medical ex-
perts. In a related development in 2017 the Humanitarian Relief Foundation
(IHH) constructed one of largest orphanages in the Horn of Africa.

Observation 

The analysis dawn in this paper answers the questions; how has Turkey been
establishing itself as a legitimate actor in Africa? What reasons and mecha-
nisms provide the guideline for Turkish-African Relations? Turkey’s institu-
tionalist model predicated on rational choice theory provides an open
ruled-based system and avenues for Turkey and African states to cooperate
and achieve mutual gain. From this vantage point I identified three main rea-
sons, firstly semi-formal institutions provide alternative form of bilateral
state interaction, such as decentralized cooperation. It’s a mechanism for in-
ternational decentralized cooperation. Secondly Semi-formal institutions
allow for the centralization of Turkish foreign policy through a concrete and
stable organizational structure and supportive administrative apparatus.
This enhances the ability of semi-formal institution to shape and affect the
understandings and interests of Turkey in Africa. Semi-formal formation in-
stitutions also perform an independence function, by independence I mean
it provides the Turkish government with the ability to act with some degree
of autonomy within defined sphere. This is the case of the Turkish Maarif
Foundation that operate in synergy with the Turkish government and in ef-
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fect to enable the state to have some control and autonomy over Turkish
schools in Africa.  This paper further notes that since it’s costly for states to
negotiate with one another on an ad hoc basis the semi-formal institutional
model reduces the cost of coordinating political transactions. The model also
provides rules and norms that enable a wide range of actors to overcome
constraints and settle on specific course of actions. Therefore, it is due Turkish
institutionalism that Ankara has quickly increased its legitimacy and consol-
idated its position as an observer in the African Union and as key strategic
actor in the continent according to classification from the African Develop-
ment Bank and Organization for Economic Cooperation and Development.

Institutional Challenges and Limitations

Turkey’s institutions face several challenges while conducting activities in
different parts of Africa that inter alia affect their efficiency. This paper notes
that some of the challenges resurface from their own institutional errors,
while others are the outcome of the political dynamics in Africa. The chal-
lenges encountered by Turkey institutions include problems such as lack of
sufficient expertise, funding and professionalism. Turkish semi-structured
agencies face problems of procuring sufficient resources to operate programs
across the continent (Bulent, 2017).

A major limitation is lack of coordination, mismanagement and duplication
of services. This often comes as a result of poor feasibility studies or inade-
quate preliminary inquiries and pre-deployment assessment before a partic-
ular project is executed.    In an interview detailed by Bulent Aras with a
representative of the Humanitarian Relief Foundation NGO operating in the
continent stated as follows.

“There is a problem of coordination and mismanagement of available funds
in humanitarian operations. For example, one NGO built a hospital but failed
to manage it. Hospital management is a totally a different area. There are dif-
ferent resources at our disposal, but we fail to cooperate amongst each other
to be able to make good use of them” (AID representative interviewed by
Bulent Aras, March 2016). 

This draws attention to the absence of a culture of cooperation among the
semi-structured institutions particularly Turkey NGOs and civil society or-
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ganizations operating in Africa. In parallel terms, El-Gazzar chief physician
of the Kibuli Muslim Hospital in Uganda noted a similar problem: 

“Someone has to coordinate the activities of Turkish humanitarian NGOs.
We do not want them to duplicate activities. It is a waste of time, energy, and
funds. Maybe we need one local coordinator to coordinate activities with
principles, plans, and a common timetable” (M. El-Gazzar, 2015). 

In some cases, lack of sufficient management and cooperation with local part-
ners affect the efficiency of Turkey’s presence in Africa. Although the coop-
eration through NGOs, multinational corporations and civil society
organizations marks a significant transformation in Turkish foreign policy
in Sub-Saharan Africa, to some extent relations are is restricted to East and
some South and West African countries.  For example, while TIKA exten-
sively works with local actors in some Eastern and Southern African coun-
tries, there is little cooperation across Central Africa States. Thus, there’s
insufficient unified and cooperative activities in these parts of the continent,
many of them remain divided along lines of political ideology, religious ide-
ology and geography. In some cases, cooperation have been constrained by
historical and cultural affinity. Turkey’s presence and huge influence in
North and Eastern African is partly explain by shared common culture and
history. However, in order to further enhance its presence and image in the
continent as a legitimate global actor, Turkey needs to move far beyond re-
lations grounded on cultural and historical dictate. 

In terms of institutional limitations from the African side, a substantial ma-
jority of the research have found that lack of democratic and politics of in-
clusion has a negative effect on institution building in developing countries.
Accordingly, the practice of authoritarianism, rentierism, rogue and failed
state system weaken incentives to build institutions can shape the foreign
policy of most African states. As predicted by institutionalists scholars,
African countries that suffer from political and economic instabilities like So-
mali have been are caught up in a vicious cycle of dependence of oversee de-
velopment assistance from external partners like Turkey. Turkey is very
familiar with challenges of building institutions, democratizations and pol-
itics of inclusion. Through its formal and semi-formal institutions Ankara
can offer more in that regard. 
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Conclusion 

The analysis in this article so far revealed the extent to which issues of clas-
sical diplomacy and international politics is no longer the sole prerogative
of the ministry of foreign affairs and other state-run institutions. This paper
answered key questions on; how has Turkey been establishing itself as a le-
gitimate actor in Africa? What reasons provide the guidelines for Turkish-
African Relations?   Drawing from the aforementioned foreign policy
analysis, the article contends that Turkey’s engagement in Africa has been
extensively noted through its activities with formal and semi-formal institu-
tions in both Turkey and Africa. Such has been the case with the Turkish-
African Business Association-TABA, Turkish International Cooperation and
Development Agency-TIKA, Turkey’s Independent Industrial and Business-
men Association-MUSIAD, Maarif Foundation, Presidency for Turks Abroad
and Related Communities YTB, The Turkish Red Crescent, Doctors World-
wide (DWW), Economic Relations Board, Turkish Airlines etc. In Africa the
African Union-AU Economic Community of West African State-ECOWAS,
East African Community-EAC, and the Economic Community of Central
African States-ECCAS.  

The analysis dawn in this paper answers the question; why Turkey fre-
quently use semi-formal intuitions as vehicles for cooperation in Africa.
Turkey’s institutionalist model predicated on rational choice theory provides
an open ruled-based system and avenues for Turkey and African states to
cooperate and achieve mutual gain. From this vantage point I identified three
main reasons, firstly semi-formal institutions provide alternative form of bi-
lateral state interaction, such as decentralized cooperation. It’s a mechanism
for international decentralized cooperation. Secondly Semi-formal institu-
tions allow for the centralization of Turkish foreign policy through a concrete
and stable organizational structure and supportive administrative apparatus.
This enhances the ability of semi-formal institution to shape and affect the
understandings and interests of Turkey in Africa. Semi-formal formation in-
stitutions also perform an independence function, by independence I mean
it provides the Turkish government with the ability to act with some degree
of autonomy within defined sphere. This is the case of the Turkish Maarif
Foundation that operate in synergy with the Turkish government and in ef-
fect to enable the state to have some control and autonomy over Turkish

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

493



schools in Africa.  This paper further notes that since it’s costly for states to
negotiate with one another on an ad hoc basis the Turkish institutional model
reduces the cost of coordinating political transactions. The model also pro-
vides rules and norms that enable a wide range of actors to overcome con-
straints and settle on specific course of actions. Therefore, it is due Turkish
institutionalism that Ankara has quickly increased its legitimacy and consol-
idated its position as an observer in the African Union and as key strategic
actor in the continent according to classification from the African Develop-
ment Bank and Organization for Economic Cooperation and Development. 

It is apparent that the government of Turkey is now appreciating the chang-
ing roles and functions of non-state actors and business organizations in the
conduct of foreign affairs in Africa.  In recent years the government has been
using its formal and semi-formal institutions to help strengthen economic,
political, security and humanitarian relations with African states. Hence,
Turkey’s image and presence in the region has been greatly enhanced by the
accreditation of non-state actors, private, regional and sub-regional organi-
zations.  Thus, Turkey remain committed to the support of institutional ca-
pacities in both Turkey and Africa, It has strengthened its relations with
African Union and other sub-regional and global institutions in the continent.
However, in order to further enhance its presence and image in the continent
as a legitimate global actor, Turkey needs to move far beyond relations
grounded on cultural and historical dictate. The article underpinned the lim-
itations that resurface from Turkey’s institutional flows and those that result
due to the political dynamics in Africa.
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Güvenlik Realizm ve Liberalizm Açıdan Orta Doğu'daki Stratejik

Gelişmelerin Türkiye Güvenliği Üzerindeki Etkisi

Amir İmani

Özet: Orta Doğu'daki mevcut gelişmelerin bakıldığında, aslında bölgenin yeni düzeninin gelişme-
sine yöneldiği görülmektedir. 11 Eylül sonrası, Ortadoğu’nun stratejik ortamındaki değişiklikler,
bazı ülkelerin politikasında fırsatlar ve tehditler getirdi. Bu fırsatlar arasında iki kutuplu yapının
çöküşü, iletişimin küreselleşmesi ve devlet dışı aktörlerin rolünün artması idi. Tehditler ise, AB-
D’nin doğrudan müdahalesi, büyük bir Ortadoğu projesi, 2010 yılındaki gelişmeler ve onun
sonucu olarak El-Kaide, IŞID, bölgedeki isyanlar ve iç çatışmaların yükseldiğini söyleyebiliriz.
Bu gelişmeler, çoğu ülkelerin İç ve dış politikasını etkiledi ve bölgedeki güç yapısındaki
değişimde katkıda bulundu. 

Bu Araştırma, tanımlayıcı, analitik ve kütüphane bilgisi toplama yöntem kullanarak bu soruyu
cevaplamayı amaçlıyor: Güvenlik Realizm ve Liberalizm bağlamında Ortadoğu'daki yeni stratejik
gelişmeler, Türkiye'nin ulusal güvenliğini nasıl etkiliyor? 

Araştırmanın amacı, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki yeni güvenlik fayların analizinde teorik ve
kuramsal analiz eksikliği ve boşluğu nedeniyle, uluslararası ilişkilerde ana akımından iki önemli
güvenlik teorisi olan, liberalizm ve realizm açıdan, bu yeni stratejik değişimin, Türkiye’yi nasıl
etkilediğini incelemektedir.  Yazara göre Araştırmanın ana sonuçları, Türkiye ilk başta, çoğu ak-
törler gibi bu gelişmeleri tutarsızlıkla karşıladı ama bu olaylar ulusal güvenliğini etkiledikten
sonra, yeni bölgesel güvenlik ortamını şekillendirmedeki rolünü arttırdı ve yeni düzenin ortaya
çıkmasında yeni rol oynadı. Ayrıca, Türkiye ulusal güvenliğini tehdit eden faktörleri tanımlayarak,
bu tehditleri fırsatlara dönüştürüp çeşitli alanlardaki çıkarlarını korumaya çalıştı. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Türkiye, Ulusal Güvenlik, IŞID, Yeni Düzen, Realizm, Liberalizm  

Giriş

Ortadoğu'nun stratejik bağlamında, aktörler daha etkin bir rol oynamak ve
çıkarlarını içindeler. Bu bağlamda, Orta doğu, küresel hegemonyasını ko-
rumak isteyen ABD’nin çıkarları doğrultusunda yeniden şekillendirilme
arzusu içerisindedir.

Bu arada, Türkiye’nin bölgeye yönelik açılımlarını, stratejik öngörü eksik-
liğiyle ani ve dönemsel olarak şekillendirmektedir. Söz konusu istikrarsı-
zlık, Türkiye’nin başta ekonomik alanında olmak üzere siyasi, güvenlik ve
kültürel ilişkilerini de doğrudan kısıtlayarak bölgesel etkinliğini zayıflattığı
düşünülmektedir.  
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Irak ve Suriye'nin geleceği, Filistin sorunu ve sınırlardaki güvenlik ilişkileri,
Türkiye'nin bölgedeki dış politikasındaki "Doğuya bakış" politikası her iki
ülkenin çıkarlarını daha da etkiledi. Ama bu mesele ilişkilerin genişlemesi
ve bölgede çök konuda rekabet ve çatışma alanlarının yokluğu anlamında
değildi.  

Devletlerin Orta Doğu'daki dış politikaya yaklaşımları, özellikle bölgedeki
Arap devletlerinin yeni değişimlerinden sonra, güvelik hale gelmiş ve real-
izme yönelik daha fazla odaklanmıştır. Bu realizm farklı devletlerle ilgili
farklı kararlarla eşlik ediyor. (Güvenliğin önemi, uluslararası sistemin
yapısının etkisi (Orta Doğu siyasal sistemi), devletin karar almadaki merkezi
olması, bölgedeki farklı gelişmelerin farklı konumlara arabuluculuğu,
ulusal güvenliklerinde güvenlik ikilemi, güç ve güç dengesi anarşik bir sis-
temde birinci önceliği olduğunu göstermektedir).

Realist Açıdan Ortadoğu

Uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde kuramsal açıdan yapılan ilk en
önemli çalışmalara imza atan A.Wolfers’a göre güvenlik, kazanılan değerlere
yönelik bir tehdidin olmaması halidir (Brauch, Hans G.2008, p:2). Burada da
ifade edildiği gibi güvenlik elinde var olan veya kazanılan değerlerin
güvende olması durumudur. 

Yazarlar ve akademisyenler genellikle Ortadoğu'da siyaset ve hükümeti in-
celemek için gerçekçi yaklaşımı kullanırlar. Temel olarak ulusal hükümetin
gücünü güvence altına almak ve en üst düzeye çıkarmak ve diğer ülkelerle
ilişkilerinde askeri gücü ve diplomasiyi vurgulamak ister. Realizm, hükümet-
leri anarşik bir rekabet sistemi içinde üstünlüklerini maksimize etmek
isteyen monolitik aktörler olarak görmektedir (Hans J. Morgenthau,1995).
Realist teorisi, otoriter devletlerin davranışlarının iyi bir açıklamasına rağ-
men, kendi ontolojik ve epistemolojik sınırlamalarına sahiptir. Tamamen
materyalist duyarlılıktan dolayı, ideoloji, inanç sisteminin ihmali, içsel,
ekonomi ve sosyal güçler gibi faktörlerin göz ardı edilmesi sebebiyle eleştir-
ilmektedir (Mahmud, Yazdan Pham,2011).

Realist yaklaşım, ulusal çıkarları sağlama amacı ile, uluslar tarafından gücün,
etkili ve akıllıca kullanılmasını vurgulayan deneye dayalı ve faydacı bir yak-
laşımdır. 
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Realizmin güvenlik anlayışında devlet temel aktör olarak yerini almakta ve
devletin temel amacı bekasının sağlanması, çıkarının yerine getirilmesi şek-
linde tanımlanmaktadır. Temel analiz birimi olan devletin bekasının sağlan-
masındaki araç ise güç unsurudur. Realizmin güvenlik anlayışı devletlerin
sahip oldukları güç unsurları ve bu unsurların uluslararası ilişkileri “güç
mücadelesi” üzerinden şekillendirmesine dayanmaktadır. Devletlerin güç
potansiyellerine etki eden önemli faktörler bulunmaktadır. Coğrafya, de-
mografi, kaynaklar ve jeopolitik unsurlar bunlar arasında yer alırken güç un-
suru temel olarak askeri güç üzerinden tanımlanmaktadır. Düzen kurucu
merkezi bir otoritenin bulunmadığı anarşik uluslararası yapıda devletlerin
çıkar odaklı davranışlarını sınırlandıran, sistem içerisindeki diğer devletlerin
güç kapasiteleridir (Övgü kalkan küçüksolak,2012). Bu görüşe göre, Kant’ı
anlamda bir kalıcı barışın sağlanması mümkün değildir. Devletlerin tek ya-
pabileceği, devletlerden birinin tam bir hegemonya elde etmesini önlemek
için, diğerlerinin gücünü dengelemeye çalışmaktır. 

Uluslararası ilişkilerde büyük ölçüde karamsar olan bu bakış, Kenet Waltz
ve John Mearsheimer gibi çağdaş yazarlarca da paylaşılmıştır. Bu “Neo-re-
alist” yazarlara göre (yapısal realistler), güvenlik veya güvensizlik, büyük
ölçüde uluslararası sistemin yapısının sonucudur. Anarşik yapının büyük
ölçüde sürekli olduğu kabul edilmiştir. John Mearsheimer, “Back to the Fu-
ture” başlıklı makalesinde, Soğuk Savaş’ın sona ermesinin, aşırı milliyetçilik
ve etnik çatışmaların geniş istikrarsızlık ve çatışmalara yol açacağını,
geçmişin çok kutuplu geleneksel güç dengesi politikalarının dönüşüne sebep
olmasının muhtemel olduğunu savunmaktadır (Mearsheimer,1990).

Waltz, uluslararası politikaların değişimlerini sorgulamakta ve dönüşümden
bahsetmektedir. Bu noktada bu dönüşümle realizmin; demokrasi tarafından
yayılışının etkilenmesi, karşılıklı bağımlılık tarafından çevrelenmesi ve ku-
ruluşların barışın yolunu açmaları ile saf hale getirilmesi söz konusudur
(Kenneth Waltz,2000). Neo-realistlerin, realistlerden ayrıldıkları nokta ise,
devletin nihai amacının güç değil güvenlik olduğunu belirtmeleri olmuştur.
Neo-realistlere göre, güç, devletin daha fazla güvenliğe sahip olmasında
amaç değil bir araçtır.

Devletlerin birbiriyle olan ilişkilerindeki karşılıklı bağımlılık olgusu ulus-
lararası analizi yapılırken yetersiz kalması, devlet merkezli olmayan teori-
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lerin ortaya çıkmasına neden oldu. Devlet merkezli olmayan teorilerde,
dünya politikasında devlet tek aktör olarak görüşmemekte ve güvenlik algısı
da devlet güvenliğinden birey güvenliğine indirilmektedir. Bununla birlikte,
güvenliğin temininde de askeri güç uygulamak yerine yumuşak güç mü-
cadelesine geçilen bir dönem olarak nitelendirmek mümkündür (Nil,
Duygu,2015).

Liberalizm ve Güvenlik Algısı

Liberal düşünce sisteminde güvenlik kavramı ülke topraklarının savunul-
ması ve ülkenin bekasının sağlanmasına yönelik askeri faaliyetlerden daha
fazlasını ifade etmektedir. “İşbirliği odaklı bir güvenlik anlayışı ortaya koyan
liberalizm, uluslararası ilişkileri “sıfır toplamlı bir oyun” olarak görmemekte
ve “mutlak kazanç” varsayımından hareketle aktörlerin işbirliğine
yönelmeleri halinde tarafların kazanç sağlayacaklarını ileri sürmektedir.
Ayrıca liberalizm, uluslararası hukuk ve normların tesis edilmesiyle kolektif
güvenliği sağlamaktadır. Bu konuda uluslararası kurumların uluslararası
düzeni sağlayacağını belirterek kurumsallaşmaya özel bir rol atfetmektedir
(Sandıklı, Atilla, 2012).

Liberalizm, uluslararası ilişkilerin ana akımının en önemli ve en kökenli
görüşlerinden biri olarak, bireysel insan özgürlüklerini vurgulayarak, siyasi
topluluklar içinde demokratik bir sistem oluşturmak, uluslararası ilişkilerde
dönüşüm olasılığına inanmak ve savaş olasılığını azaltmak, devlet dışı ak-
törlere ve küreselleşme kavramına dayanarak, devlet aktörlerine meydan
okuyan bir bilgi ve iletişim devrimi uluslararası kurumların, rejimlerin ve
nihai olarak ulus ötesi milliyetçiliğin rolüne vurgu yapmak gibi, bölgesel
gelişmelerin teorik analizinde önemli bir rol oynayabilir (Griffiths, Martin.
2009). Genel olarak, liberalizm teorisinin bu temel kavramları, devrimci
gelişmelerin neden ortaya çıktığını ve bölgenin farklı ülkelerine yayıldığını
açıklamak için, kullanılabilir. Liberal teorinin izleyicilerini doğrulayan aynı
kavramlara dayanarak, bu devrimler, meşruiyet krizinden ve ilgili hükümet-
lerin sivil toplumunun demokratikleşmesinden dolayı, Ulusal Uyanış olarak
adlandırılan liberal demokratik devrimlerle ifade ediliyor. Aynı şekilde, kitle-
sel medyanın değişimin yayılmasında ve örgütlenmesinde oynadıkları
rolden bahsediyorlar. Scott Burchill'e göre, liberalizm, Anayasa ile güvence
altına alınan siyasi, demokratik ve yasal özgürlükleri, yasa önünde özgürlük
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ve eşitliği desteklemektedir (Scott Burchill,2005).

Liberalizmin perspektifinden bu tür analizler, küreselleşme kavramına vurgu
yaparak, gelmektedir. Aynı şekilde, James Rosena küreselleşmeyi, bölgesel
kısıtlamaların insani kaygıları ve ülkelerin devlet sisteminin geleneksel
düzenlemeleri dönüşümsel bir süreç olarak görür (Rosanna, James. 1999).
Kitaplarındaki en önde gelen liberal teorisyenlerden olan Cohen ve Nye,
küreselleşme çağında ulus ötesi olarak adlandırılan olgularla karşı karşıya
olduğumuzu belirtiyorlar; Bu yani, Uluslar ötesi ilişkiler yaratarak,
hükümetler yavaş yavaş olayların kontrolünü kaybeder.  Toplumlar arasında
uluslar üstü iletişimin yaygınlaşması, yeni araçların yaratılmasıyla birlikte,
devletlerin, özellikle de otoriter devletlerin egemenliğine meydan okuyan
toplumlar arasında tavırlarda değişim ve yeni tavırları teşvik edecektir (Keo-
hane, R and Nye, J. 1973). Bu yüzden, liberaller, küreselleşmenin gelişmekte
olan toplumlar üzerindeki etkileri, üç farklı fakat birbiriyle bağlantılı kültür,
ekonomi ve politika süreçleri aracılığıyla anlaşılmaktadır. Kültür alanında
geleneksel toplumdan yeni topluma geçiş, ekonomi alanında, özel sektörün
güçlendirilmesi yoluyla ticaret serbestleme, siyaset alanında, insanların
siyasete katılım sürecini arttırarak, sivil toplumu ve genel olarak
demokrasinin temellerini güçlendirmektir (Rosanna, James. 1999). Bu ne-
denle, küreselleşme kavramının uluslararası ilişkilerin liberal bakış açısıyla
vurgulanmasıyla, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki devrimci
gelişmeleri ve bunun uç boyuttaki politik, kültürel ve ekonomik etkilerini
analiz etmek mümkündür.
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Tablo 1 Realist and liberal security systems

Kaynak: Paul D. Williams, Security studies: an introduction, First published 2008
by Rutledge, p: 42

Liberal Açıdan Arap Baharı, Siyasi ve Ekonomik Etkileri

Küreselleşme süreçleri siyasi boyutta, bu ülkeler için bir ikilem getirdi. Bir
yandan bu süreç, Batı'nın demokrasiye dayalı demokratik ve politik temel-
lerini oluştururken, bu toplumlardaki politik güçlerini güçlendirir (özellikle
bilgi araçlarının yayılması yoluyla), öte yandan, geleneksel politik yapıların
küreselleşmeye karşı direnişi ile karşı karşıyadır (Eşref Nazari, Ali ve Nuri
Asl, Ahmad. 2011). Küreselleşme, bu toplumların kültürel ve politik boyut-
larında, aşiret kültüründen demokratik kültür geçişe de yol açmıştır ve bu
da bir meşruiyet krizine yol açtı. Devrimci gelişmelere dahil tüm
hükümetlerde, demokrasi eksikliğini, sivil kurumlara kıyasla toplumdaki
askeri güvenlik kurumlarının üstünlüğünü, hükümetin askeri güvenlik güç-
lerin desteğindeki liderlere bağımlı olması ve sistemdeki güçler ayrımının
yoksunluğu gibi sorunlara neden olmuştur (Blaydes, L. 2011).

Liberal hükümetlerde barış, meşru bir iç düzen temelinde garanti edilir.
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Genel olarak siyasi boyutu bu konularda özetleye biliriz: 

1. Arap ülkelerindeki liderlerin demokratikleşme yolunda adım atma-
maları, demokratikleşmemeleri.  

2. Arap ülkelerinin Batı ile kurumsal ilişkilerinin olmaması. 

3. Göstermelik parlamenter uygulamalar ile halkın gerçek iradesinin
sandıklara yansıyamaması, azınlıkların ve Şiilerin orantılı temsil hakkı bu-
lunmaması (Kuveyt), halkın bu yüzden seçimlerde sandığa gitmemesi.  

4. Devletin aygıtlarıyla bürokratik yapılanmanın yetersizliği, devletin
kurumsal değil patronaj olması ve devletin de aile şirketi gibi yönetilmesi.
Libya’da Kaddafi’nin iktidar döneminde kabile yönetir gibi devlet yönettiği
söylenmektedir. Libya Halk Sosyalist Cemahiriyesi sistemi bile Kaddafi’nin
kendisinin kurduğu bir sistemdir.

5. Liderlerin siyasi meşruiyetlerini kendi ülkelerindeki destek gru-
plarından değil, uluslararası düzenden almaları (, Murat Tekek,2012). 

Böylelikle, liberal okuldan etkilenen yazarlara göre, Ortadoğu ve Kuzey
Afrika'daki devrimler, bu devletlerin sivil toplumunun ulusal uyanışından
ve küreselleşmenin bilgi aracılığıyla etkilerinden kaynaklanan demokratik
yapıların ve sivil özgürlüklerin eksikliğinden kaynaklanıyordu. Bu
bağlamda, analizlerinde, bu toplumlardaki düşük demokrasi ve sivil özgür-

lük göstergelerini kullanırlar (Lutter-
beck, D. 2012).

Örneğin, dünyanın yedi coğrafi böl-
gesinin sıralamasında, serbest seçim-
ler, bireysel oy hakları (seçmen
güvenliği), dış güçlerin hükümet için-
deki etkisi ve nihayetinde vatan-
daşların politikaları uygulama
kabiliyeti olmak üzere dört göstergeye
göre, Orta Doğu ve Kuzey Afrika en
düşük düzeydedir. 

Ekonomik boyutta, liberaller küre-
selleşme kavramını ve bunun en
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önemlisi, uluslararası ekonomik rejimlerin artan rolünün, ticaret liber-
alleşmesinin ve özel sektör katılımının arttırılmasının önemini vurgulayarak,
küreselleşme çağında, gelişmekte olan ülkelerin stratejik hedeflerinden biri,
küresel zorunluluklara dayanan ekonomik ve ticari kalkınma politikalarını
düzeltmek olduğuna inanmaktalar. Ancak, küreselleşme çağındaki Orta-
doğu'nun otoriter hükümetleri, monarşi, etnisite, toprak ve dinin özel yo-
rumları da dahil olmak üzere, otoriterliklerinin geleneksel temellerini
vurgulamaya devam ediyor.  Bu aynı zamanda bu alanlarda devrimci
gelişmelere de neden olmaktadır. 

Ayrıca, uluslararası ilişkilerin liberal görüşü, bilgi devrimi ve yumuşak güç
kavramına dayanmaktadır. Bu açıdan, devrimci gelişmelerin yayılmasındaki
temel faktör ve çeşitli Arap ülkelerine yayılması, küreselleşme çağında kitle
iletişim bilgi araçlarının yaygınlaşması başka bir deyişle, yumuşak gücün or-
taya çıkması idi. 

Bu bağlamda Nye, bilgi devrimi çağında yumuşak gücün, milli egemenliğin
sınırlarını kolaylıkla geçebilen çok taraflı iletişim kanallarının varlığından
dolayı, sert güç kadar önemli olduğunu savunuyor (Nye, J. 2002). 

Arap Baharının uluslararası düzeyde ortaya çıkardığı etkilere gelince bun-
ların ilki bundan böyle Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu böl-
gelerinin küresel sistemin dışarısındaki konumlarının yavaş yavaş sona
ereceğidir. Bu bölgelerdeki ülkeler yaşayacakları liberal demokratik
dönüşümlere paralel olarak küresel sisteme daha fazla bütünleşmiş olacak-
lardır. İkinci olarak, Arap Baharı sırasında yaşanan gelişmeler Amerika Bir-
leşik Devletleri’nin bölgede sahip olduğu tartışmasız liderlik konumunu
zayıflatmıştır. Obama yönetiminin ABD’nin stratejik önceliğini Güney ve
Uzak Doğu Asya olarak belirmesi bu revizyonu gerekli kılmakta ve hız-
landırmaktadır.

Uluslararası düzeyde yaşanmakta olan bir diğer gelişme ise ABD’nin
bölgedeki göreceli düşüşüne paralel olarak, bölgedeki yerel aktörlerin
çeşitlendiği, belirsizlik ortamının tırmandığı ve ABD’nin liderlik konumunun
zayıfladığı bir ortamda diğer küresel aktörler Ortadoğu’da daha rahat
hareket etmeye başlamışlardır. Suriye söz konu olduğunda Çin ve Rusya’nın
benimsedikleri tutum, Çin’in İran ve Suudi Arabistan’la olan ilişkilerini
geliştirmeye başlamışlardır (Tarık Oğuzlu,2011).
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Arap Baharı ve Türkiye’nin Güvenlik Açıdan Bakışı

Türkiye’nin Ortadoğu’ya yönelik dış politikasında Yeni Osmanlıcılık fikir-
lerinin tartışıldığı ve Komşularla Sıfır Sorun gibi ilkelerin sergilendiği bir
dönemde, Arap baharı parametrelerde büyük sarsıntılar yaratmıştır. Özel-
likle komşularla sıfır sorun politikası çerçevesinde barış ve refah nite-
lendirmesiyle öne çıkan bölge, bir savaş alanına dönmüştür. Sıfır sorun
yaklaşımı, Türkiye’nin komşularıyla ve yakın coğrafyasıyla mümkün
olduğunca asgari ölçüde sorun yaşamasını hedeflemekte ve bölgeyi bir
güven ve istikrar bölgesi haline getirmeyi hedeflemektedir. Türkiye komşu-
larıyla ve yakın coğrafyasıyla sorunlu olduğu takdirde, bölge dışı aktörlere
bağlı kalacağını bildiği için, mümkün olduğunca sorunsuz ve dengeli poli-
tikalar izlemektedir (Hasan Duran, Çağatay Özdemir). 

Arap coğrafyasına yayılan değişim ve demokratikleşme süreci olarak ad-
landırılan Arap Baharı ya da Arap uyanışı, Türk dış politikasının son yıllarda
uyguladığı “çok taraflı, aktif, yapıcı, bölgesel ilişkileri ekonomik, ticari,
kültürel ve güvenlik alanlarında güçlendirmeye” dönük stratejisi,
Türkiye’nin “model” olma niteliğini gündem haline getirmiştir. Ortadoğu ve
Tunus, Mısır ve Fas’ta yapılan parlamento seçimlerini siyasal İslam ge-
leneğinden gelenlerin kazanmış olması, Türkiye’nin modelliği üzerine
yapılan tartışmaları canlandıran diğer bir olgudur. Bir taraftan Türk dış poli-
tikasının “yumuşak güç” yönünü sağlamlaştırırken, diğer taraftan bölge
ülkeleri nezdindeki “Türkiye modeli” fikriyle, küreselleştikçe demokratik-
leşmekte ve demokratikleştikçe de küresel demokratikleşmeye bir model
olarak katkı sunmaktadır (Zafer Akbaş, Zeynep Arslan Düzgün,). Ancak,
Türkiye’nin bütün bir bölge için etik, ilkesel ve değişmeyen bir dış siyaset
tarzı kurgulaması çok kolay değildir. Yıllarca ülkeyi yöneten otoriter lider-
lerin gitmesi ile Arap coğrafyasına liberal demokrasinin gelme ihtimalinin
ne olduğunun yanında, zor bir uluslararası sorun olan ve kilitlenme tehlikesi
yaşayan Libya’da demokrasinin yeşerme ihtimali de merak konusudur. Ben-
zer şekilde, Suriye, Bahreyn ve Yemen’de önümüzdeki günlerde
demokrasiye geçme anlamında siyasi reformların yapılıp yapılmayacağı
hususunda var olan muğlaklık da devam etmektedir. 

Türkiye’nin model olma isteği iki strateji ile de örneklendirmek mümkündür.
Bunlardan birincisi 11 Eylül saldırıların sırasında ABD başkanı Bush’un
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özgürlük gündemi stratejisi bağlamında Türkiye’yi model olarak sunmuştur.
Bir diğer ABD başkanı Obama’nın Arap baharı sonrası İslamcıların
demokratik hayata katılmalarında Türkiye’yi model olarak göstermiştir. Bu
model doğrultusunda Türkiye komşularla sıfır sorun politikasını ciddi bir
revizyona tutması gerek (Ayşegül Aras,2017). 

AKP Döneminde Arap Baharı ve Liberal Politik Yürütme Nedenleri

AK Parti hükümetinin on yıllık iç ve dış politikasına baktığımızda şu özel-
liğini rahatlıkla ortaya koyabiliriz: İstikrar içinde değişim. Türkiye’nin ve
özellikle AK Parti hükümetinin siyasal felsefesi, devrimsel değil evrimsel
değişimden ve dönüşümden yanadır. Türkiye ve AK Parti, gerek tarihsel ve
toplumsal-kültürel olarak gerekse güncel tecrübeleri itibarıyla değişimin
ancak istikrar ve barış içinde yapılmasından yanadır.

Türkiye’nin son on yıllarda kendisinin içinden geçmekte olduğu siyasal,
güvenlik ve askeri sorunların ortaya çıkardığı “istikrarsızlık” olduğunu
düşünüyorum. PKK terörüyle mücadelenin hala devam etmesi ve bu süreçte
birçok insanın hayatını kaybetmesi, demokratikleşme sürecinde yaşanan Er-
genekon davası gibi sorunlar, AK Parti’nin hem düşünce olarak hem de dış
politika olarak “istikrar içinde değişim” yaklaşımının oluşumunda etkili ol-
muştur.

Arap Baharı gelişmelerine bakıldığında gözden kaçmaması gereken bir nokta
var: Batılı ülkeler; Tunus, Mısır, Libya, Suriye ve hatta kısmen de olsa Yemen
örneklerinde ayaklanmacılara destek vermiş, diktatörlerin iktidarı bırak-
maları yönündeki çağrılar yapmış ve gerektiği durumlarda değişik yollardan
müdahalelerde bulunmuşlardır.

Türkiye’nin Arap Bahar’ında ayaklanmacılara destek konusunda Batılılarla
birlikte tavır takınmasının dört nedeni olduğunu düşünüyorum.

Birincisi, Türkiye’nin ve özellikle AK Parti’nin Batılı, liberal, demokratik ve
hukuka dayalı bir devlet düzeninden yana olmasıdır. İkincisi, Türkiye, Arap
Baharındaki diktatörlerin halklarına yaptığı şeylerin desteklenemez ve hoş
görülemez olduğunu kabul etmiştir. Kaddafi’nin ve Esad’ın göstericilere
askeri güç kullanması, binlerce insanı öldürmesi, değişim için gerekli reform-
ları yapmaktan uzak olmaları, Türkiye’nin bu liderlerle ve rejimlerle olan
bağını koparmıştır. Üçüncüsü, Türkiye’nin, Arap ülkelerindeki diktatörlük-
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lerin artık zamanının geçtiğini düşünmekte olmasıdır. Dördüncüsü,
Türkiye’nin bölgeye model veya örnek olabileceği söyleminin, bu süreçte
uygulanabilme ihtimalinin doğmasıdır (Ramazan,Gözen,2011). 

Arap Baharı çerçevesinde ortaya çıkan gelişmeler Türkiye için zorluklar ve
riskler olarak görülse de aslında bu gelişmeler bir başka açıdan bakıldığında
Türkiye için fırsatlar da sunmaktadır. Bu yöndeki dönüşümü tetikleyen en
yakın sebep, Suriye’de yaşanan insanlık dramı neticesinde çok sayıda
Suriyelinin Türkiye’ye göç etmesi ve Türkiye’nin bu insani krizden çıkış yolu
olarak gördüğü tek önlem Esad rejiminin bir an önce liberal-demokratik re-
formları hayata geçirmesidir.

İkinci olarak Türkiye’nin AB üyelik ve küreselleşme süreçleri çerçevesinde,
Türkiye’nin kendini Batılı değerler etrafında yeniden tanımlaması ve başta
Kürt sorunu olmak üzere diğer yapısal sorunlarını bu şekilde halletmeye
çalışması kaçınılmaz olarak onu kendi yakın bölgesinde demokrasinin yayıl-
masını desteklemeye yöneltmektedir. Görünen odur ki Türk yöneticiler
giderek şuna inanmaya başlamışlardır: Bölgedeki işbirliği ve istikrarın artırıl-
masında bölge ülkelerinin benzer değer ve normlara inanmaları önemlidir.

Türkiye ve Liberal Model Olma Zorlukları

Türkiye; Mısır, Libya ve Suriye’deki ayaklanmaların ortaya çıkardığı is-
tikrarsızlığın ve belirsizliğin yarattığı kararsızlığın içine düştü. Diktatörlük-
lerin sağladığı “nispi” istikrarın bozulmasının ülkelerde kargaşa
yaratacağından ve bu kaosun diğer bölge ülkelerine de yansıyacağından
endişe duydu. Bu bağlamda Türkiye’nin yaşamakta olduğu en büyük zorluk
bu ayaklanmalara verilmesi gereken karşılık bağlamında ortaya çıkmaktadır.
İnsan hakları odaklı dönüşüm politikaları ile mevcut rejimlerle faydacı
stratejik ilişkileri önemseyen politikalar önümüzdeki zaman diliminde daha
fazla birbiriyle çatışacaktır. Türkiye’yi ayrıca zora sokabilecek bir önemli
durum halk hareketleri neticesinde iktidara geleceklerin bu süreçte
Türkiye’nin kendilerini yeterince desteklememiş olduğunu düşünmeleri ola-
caktır.

Ortaya çıkan başka zorluk, Arap kamuoyu gözündeki ‘’Türk modeli‟ al-
gısının özellikle Mısır’da yaşanan dönüşümden nasıl etkileneceğiyle ilgilidir.
Ayrıca, Mısır’ın Sünni Arapların doğal lideri olduğu algısı güçlenmektedir.
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Diğer yandan da İran’ın bölgedeki Şii kesimlerin doğal temsilcisi olduğu
düşüncesi zemin kazanmaya bağlamıştır. İran’ın Esad rejimine verdiği yakın
destek, Irak’taki Şii Arap unsurların iktidarını desteklemesi ve de Lübnan’-
daki Hizbullah hareketinin en temel destekçisi olmaya devam etmesi bu
bağlamda dikkate alınmalıdır (Tarık Oğuzlu,2012).

Türkiye’nin bu şüpheciliğinin iki boyutu vardı: Biri somut diğeri de soyut
güvensizlik algısıdır. Somut güvensizlik algısı, Türkiye’nin sıfır sorun poli-
tikasının kazandırdığı doğrudan veya dolaylı, maddi veya imajsal
kazançlarının zarar göreceği endişesinden kaynaklandı. Türkiye, son on yıla
yakın sürede başta Arap ülkeleri olmak üzere tüm İslam dünyasında yükse-
len bir imaj kazanmış, bu imajına paralel olarak ilgili ülkelerle çok iyi ticari,
ekonomik, sosyal, siyasal, diplomatik ve hatta stratejik ilişkiler geliştirmiştir.
Bu ilişkilerin kopması ya da yara alması, sıfır sorun anlayışının uygulan-
masına da olumsuz şekilde yansırdı. Türkiye’nin Arap Bahar’ındaki “de-
vrimsel değişimlere” bu nedenlerle destek vermekte tereddüt ettiğini
söyleyebiliriz. Ama daha büyük bir tereddüt nedeni, soyut güvensizlik al-
gılamasının kaynağı olan “uluslararası sistemdeki anarşinin” varlığından
kaynaklanan belirsizlik ile açıklanabilir (Ramazan, Gözen, 2011). 

Türkiye’yi bekleyen en büyük sorunlardan biri de sınırdan normal ya da
kaçak yollardan geçiş yapıp şehir merkezlerinde yaşam savaşı veren kayıt
dışı mültecilerdir. Ayrıca mültecilerin giderleri devlet üzerine bir yük olduğu
ve bunun ne zamana kadar sürdürülebilir olduğu belirsizdir. 

Türkiye’nin, Suriye’deki iç savaştan dolayı kaygılı olduğu açıktır. Mülteci
akını ihtimali, olası ekonomik kayıplar ve özellikle Kürt sorunuyla ilgili
stratejik sonuçları dolayısıyla, Suriye’nin gidişatı hakkında ciddi endişeler
taşımaktadır. Aynı zamanda göç sorunuyla baş etmek adına ister Türkiye is-
terse de Suriye sınırlarının içeresinde güvenlikli bir bölge kurulması fikri
ayrı bir risk olarak değerlendirilmiştir (Tarık Oğuzlu,2012).

Arap baharının şekillenmesine katkı sağlayan diğer bir olgu, Kürt di-
namiğidir. Arap baharı ile ortaya çıkan Kürt dinamiğinin en önemli boyu-
tunu ise Türkiye’de hükümetin PKK ile başlattığı “süreç” oluşturmaktadır.
PKK’nın Türkiye sınırları dışına çekilmesi sonrası “demokratik özerklik” ve
benzeri taleplerinin karşılanma düzeyi Kürt dinamiğini ve bölgesel güç den-
gelerini etkileyebilecek önemdedir. Türkiye’deki gelişmelerden ilave güç
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kazanan Kürt olgusu ile birlikte; İran’dan başlayarak, Türkiye ve Irak’ın için-
den geçerek Suriye’ye uzanan bir “Kürt ekseni” en az “Şii ekseni” kadar
gerçeklik arz etmektedir (Oktay Bingöl,2013).

Realist Açıdan Arap Baharı ve Bölgesel Güvenlik Etkileri

Tunus’ta başlayan ve 2011 Ocak ayında zirveye ulaşan halk hareketleri Sykes-
Picot düzeninin geriye dö¬nüşü olarak da yorumlanmaktadır. Arap
dünyasının kendi iç dinamikleriyle başlayan bu hareketler Arap dünyası
denen jeopolitik alanın sunduğu düzen ve o düzenin ürettiği düzenler Sykes-
Picot Antlaşması sonrası oluşturulmuştur. Dışarıdaki güç dengelerinin Or-
tadoğu’daki halk hareketini yönlendirmeye çalışması da bölgenin kendi
geleceğini tayin etme hakkını tehlikeye atmaktadır. Yumuşak ve akıllı güç
kullanarak bölgedeki hareketleri kendi çıkarları doğrultusunda yönetmek
isteyen ABD, Rusya, Çin ve Avrupa ülkeleri Soğuk Savaş dönemindeki gibi
kamplaşmalara sebep olmaktadır (Zeliha Sağlam). 

Arap Baharının bölgesel düzeyde ortaya çıkan ilk etki bölgedeki istikrarsı-
zlık, belirsizlik ve kargaşa ikliminin tırmanmasıdır. Bölge ülkelerinin birbir-
lerine ve bölgesel güç dinamiklerine ilişkin algılamaları radikal anlamda
değişmektedir. Örneğin birçok gözlemci İsrail’in ve Suudi Arabistan’ın Arap
Baharı çerçevesinde yaşanmakta olan olaylara olumsuz yaklaştığını söyle-
mekte, buna mukabil Türkiye, İran ve Mısır’ın bu süreci kendileri açısından
daha olumlu değerlendirdiklerini iddia etmektedirler. Bu da bize bölge içi
ilişkilerde bir kutuplaşma atmosferinin ortaya çıkmakta olduğunu göster-
mektedir. Bölgedeki iki önemli aktör; Türkiye ve İran da halk hareketlen-
melerini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalışmaktadır (Tarık
Oğuzlu,2011).

Arap Baharı sürecinde halkların amaçlamadıkları iç istikrarsızlıklar, kaoslar,
iç savaşlar ve iç güvenlik sorunları gibi sonuçlar da ortaya çıkmıştır. Arap
Baharı sürecinde Libya’da seçimler yapılmış olsa da bir istikrar ve güven or-
tamı tesis edilememiştir. Daha sürecin başında kabileler arası bir rekabet ve
çatışma ortamı ortaya çıkmıştır (Kuşoğlu, 2012, 108). Ülkede silahlı çatış-
malar devam etmiştir. Arap Baharı ile amaçlanan sorunların çözülememesi
yeni isyan ve çatışma dalgalarına neden olmuştur. 

Arap Baharı coğrafyasında sürecin hali hazırdaki sonucu olarak iç savaş, kar-
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gaşa ve istikrarsızlığa sürüklenmiş bir diğer ülkesi de Yemen’dir. Hadi’nin
bazı politikalarını tasvip etmeyen Şii eksenli Husi Hareketi, Abdulmelik el-
Husi’nin 18 Ağustos 2014’te yaptığı çağrı sonrasında önce daha sonra silahlı
isyana, şehirleri ve hükümet binalarının ele geçirilmesine dönüşecek olan
protesto gösterilerini başlatmıştır. 

Arap Baharı sürecinde Suriye en farklı gelişmelere sahne olan ülke duru-
mundadır. Henüz ne liderin düşürülmesi sağlanabilmiş ne serbest seçimler
yapılabilmiş ve ne de ülkede istikrar ve güven ortamı muhafaza
edilebilmiştir. Ayrıca, bölgesel güvenlik açısından yakın tehdit üreten
gelişmelerden bir diğeri Suriye merkezli olmuştur. Bölgede farklı terör gru-
pları tarafından oluşturulan coğrafi temelli siyasi yapılar bölge güvenliğini
ve çevre ülkeleri tehdit eder hale gelmiştir. Bölgede ortaya çıkan IŞİD
yapılanması bölge ülkelerince, bölgesel güvenlik açısından önemli tehdit un-
suru olarak kabul edilmektedir. IŞİD’e karşı yine Suudi Arabistan başta
olmak üzere diğer bölge ülkeleri gerek kendi sınırları üzerinde gerekse ulus-
lararası alanda tedbir almaya yönelik girişimlerde bulunmuş ve bulunmak-
tadırlar (Ahmet Hüsrev Çelik). IŞİD’in bölgedeki tutumu bölgedeki rejimler
ve iç güvenlik sorunlarının yanı sıra mülteci ve katliamlar ile de doğrudan
ilgilidir. IŞİD tehdidinden kaçanlar ve IŞİD’in tehdit ettiği halklar bölgesel
güvenliğin bir parçasını oluşturmaktadır.  

Arap Baharı ve Bölgesel Güç Denge Oluşumunda Etkisi

Arap Bahar’ının getirdiği değişim süreci Ortadoğu’daki bölgesel güçlerin
hepsini bu süreci yönetme ve kendine has bir yeni Ortadoğu düzeni kurul-
ması için mücadele etme zorunluluğu ile karşı karşıya bırakmıştır (Burhanet-
tin Duran,2015). 

Ortadoğu’da Şii ekseni olgusunun ABD’nin 2003’te Irak’ı işgali sonrasında
güçlenmeye başlamıştır. Şii ekseni olgusu/algısı karşısında özellikle monarşi
ile yönetilen Sünni ülkelerin bir kısmının çabaları ile Sünni işbirliğinin hız-
landığı görülmüştür. Suriye’deki kriz bu dinamiğin açığa çıkmasında özel-
likle belirleyici olmuştur. Sünni monarşilerden Suudi Arabistan ve Katar,
Suriye’de Esad rejimine karşı çabalarının yanında bu rejimin devrilmesi du-
rumunda algılanan Şii ekseninin zayıflatılması amacıyla Lübnan’da Hizbul-
lah’a karşı Sünni grupları desteklemektedirler (Oktay Bingöl,2013). 
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Diğer yandan İran ise Arap dünyasında tek müttefikini kaybetmenin bölge-
sel pozisyonuna stratejik bir darbe indireceğini görerek var gücüyle Esad re-
jimini desteklemeye başladı. Bu noktada İran ile ittifak halinde bulunan
Hamas’ın tutumunu da değerlendirmek gerekmektedir. Suriye’deki kriz
Hamas’ın İran ve Suriye’den uzaklaşmasına neden olmuş, Hamas lideri
Halid Meşal Ocak 2012’de Şam’dan ayrılmıştır. Ancak, Mısır’da Müslüman
Kardeşlerin iktidarı kaybetmesi, yeni yönetimin İsrail ile işbirliğine
yönelmesi Hamas’ı zor durumda bırakmıştır. Arap baharına mezhepsel açı-
dan bakıldığında Sünni-Şii farklılığının ve gerginliğinin derinleştiği
söylenebilir. Ancak yeniden şekillenen Ortadoğu’nun tek ve baskın dinamiği
değildir.

Arap Baharı ve Yeni Güçler ve Güvenlik Açıdan İran

Şu anda ikili ilişkiler başında bölgeyle ilgili 3 ana konu gündemi işgal ediyor:
Suriye’deki krizin kontrol altına alınması, İran’ın nükleer programının
savaşa dönüşmeden yönetilmesi, İsrail’in bozucu değil yapıcı bir dış poli-
tikaya zorlanması (Nuh Yılmaz, 2012). Ayrıca, Prof. Dr. Peter Jönse, İran’ın
Arap isyan hareketlerine üç temel perspektif üzerinden yaklaşmaktadır. Bun-
lardan birincisi dinî lider tarafından da paylaşılan Arap Bahar’ını gerçek an-
lamda bir İslami uyanış olarak gören yaklaşımdır. İran Dışişleri Bakanlığı ise
Arap Bahar’ının Batılı güçlerin kendi çıkarları doğrultusunda Arap devrim-
lerini manipüle ve provoke ettiğini öne süren ikinci yaklaşıma yakın dur-
maktadır. Öte yandan daha bağımsız analizcilerin benimsediği üçüncü
yaklaşım; Arap isyan dalgasını yozlaşmış rejimlere karşı gerçekleşen bir halk
hareketi olarak görmektedir. Johns’a göre, İran’ın yumuşak gücü bölgeyi etk-
isi altına alan isyan dalgasıyla birlikte büyük zarar gördü. Özellikle Suriye
krizinin İran’ın bölgesel imajını olumsuz etkilediğini dile getiren Jönse, Arap
Bahar’ının ardından İran’ın bölgedeki etkisinin daha da azalacağı yoru-
munda bulundu. İsrail’in İran, İran’ın da İsrail üzerinden güç gösterisi
yapma yarışı birbirini düşmanlık üzerinden besleyen bir politikaya
dönüşmüş görünmektedir. Esad giderse Hizbullah sadece çok önemli bir
hamisini kaybetmiş olmayacak, aynı zamanda Lübnan siyasetinde de mevzi
kaybedecek. İsrail’in bu fırsattan yararlanmayı ihmal etmeyeceği açıktır
(Zeliha Sağlam). Türkiye ise İran’la hem Irak hem de Suriye’de sorunlar
yaşasa da bu ülkenin güvenlik kaygılarının giderilmesini ve İran’ın bölgede
normal bir siyasi aktör olarak var olmasını istiyor. Türkiye, Enerji güvenliği
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ve ekonomik kaygılarla rekabet ve işbirliği temelinde gerilimli ama üretken
bir ilişki kurduğu İran’ın, askeri tedbirlerle yabancılaştırılmasının öngörüle-
mez bölgesel bir krize yol açacağını düşünerek, gerilimin yönetilmesi için
yaratıcı çözümler üretmeye çalışıyor.

Arap Baharının İran açısından ortaya çıkardığı bir diğer sonuç ise bu ülkenin
nükleer silah edinme yönündeki arzularını körüklemesidir. Varlığını
tehlikede gören Tahran rejimi hem İran halkı üzerindeki meşruiyetini
tazelemesinde hem de ABD ve İsrail’e karşı caydırıcılık kabiliyetini artır-
masında nükleer silahların varlığından daha fazla medet umabilir. Ancak
Suriye ayaklanmasıyla birlikte, İran nükleer probleminin getirdiği diplo-
matik gerilimin daha da arttığı ve Türkiye’yi ilgilendiren riskleri de
güçlendirdiği görülmektedir (Şaban Kardaş, 2013).

Körfezdeki emirlikler, Suudi Arabistan’ın desteğiyle iç hareketlenmeleri
bastırırken Hürmüz Boğazı’nın niteliği konusunda Suudi Arabistan’la
İran arasında gerilim gün geçtikçe artmaktadır. Suudi Arabistan İran’a
karşı silahlanmakta, Ortadoğu ülkeleri sert güç kullanma yolunda adım-
lar atmaktadır.

Arap Baharı ve Realist Güvenlik Açıdan Türkiye

Arap Baharının Türk dış politikasında ortaya çıkardığı en önemli etki,
‘komşularla sıfır sorun’ politikasının ciddi bir revizyona tabi tutulması
gereğini ortaya çıkarmış olmasıdır. Davutoğlu ve Erdoğan'ın stratejik işbir-
liği, bölgesel güvenlik sisteminde ihtiyaç duyulan tehditlerin dengesine bir
fonksiyonu olarak düşünülebilir. Bu yaklaşıma dayanarak, Türkiye’nin Mısır,
Suudi Arabistan ve İsrail gibi ülkelerle koalisyonu, İran’a karşı bir politika
anlamında ifade buluyor. 2011’den beri böyle bir süreç, İran ve Türkiye
arasındaki zıtlığı arttırdı. 2014 ten itibaren, Davutoğlu’nun geleneksel den-
gesinden geçiş nedeniyle, İran ve Türkiye arasındaki anlaşmazlık daha da
arttı ve 2015–2016 da zirveye çıktı. Türkiye’nin dış politikasında İran’ı göz
ardı etmesi, stratejik dengeyi yetersiz bir duruma sokuyor.

Türkiye'nin bir başka dengeleme eylemi, çatışma ve bölgesel kargaşa
alanında bir rol oynamaktadır. Başka bir deyişle, Türkiye'nin politikası Selefi
gruplara destek sürecinden ayrıldı ve yavaş yavaş bölgesel istikrar ve denge
haline geldi.  Türkiye'nin Suriye'deki IŞİD militan güçlerine yönelik askeri
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ve savaşçı saldırısı, Türkiye'nin stratejik ve operasyonel dengelemesinin
göstergelerinden biridir. Bu tür eylemler, Türkiye'nin Orta Doğu'daki strate-
jik politikasında dengeleme sürecini yeniden inşa etme girişimi olarak yan-
sımaktadır (Abraham Moghighi ve Fatima Niko Lal Azad,2016).

Genel olarak, Türkiye'nin gelişmelere tepkisi, Türkiye'nin bölgedeki stratejik
çıkarlarına bağlıdır. Bu nedenle, Türkiye'nin Arap dünyasındaki son
gelişmelere yönelik politikasını incelerken üç aşama vardır:

1. Bu ayaklanmalarda Türkiye'nin özellikle Mısır ve Tunus'ta aktif
olarak rol alması, Türkiye'nin o dönemde politik bir model olarak görülme-
sine neden olmuştur. Türkiye'nin Mısır'a yönelik politikası saldırgan ve halk
tarafından kabul edildi. 

2. Libya örneğinde, Türkiye muhafazakâr bir yaklaşımla ortaya çıktı.
Bu dönem, Libya'daki saldırıların başlangıcıyla başladı, çünkü bu ülkede
Türkler güçlü ekonomik düşüncelere sahipti. 

3. Suriye'deki gelişmelerle birlikte, Türkiye'nin bölgedeki
gelişmelerinde rol oynaması yolunda, Suriye hükümetindeki muhalefet gru-
plarını destekledi.  

Öte yandan Türkiye, Körfez İşbirliği Konseyi ve Batı politikası doğrul-
tusunda, Bahreyn ve Yemen gibi ülkelerdeki gelişmeler için statükoyu ko-
ruma politikasını benimseyerek İran'ın bölgesel manevrasını ve etkisini
azaltmaya amaçlamakta. Böylece Mısır'ın zayıflaması ve İran'ın kontrolü
ışığında, bölgedeki gelişmelerde daha büyük bir rol oynayacak (Bayat,
Nasır,2011). Bu yüzden, Türkiye, giderek artan bir şekilde Orta Doğuda
jeopolitik hesaplamaların ve sürekli değişen güç dengelerin yönelmektedir. 

Orta Doğu’da gerçekleşmekte olan diğer büyük süreç ise, Orta Doğu’daki
tehditlerin değişen yapısıdır. Bu duruma göre, bu bölgenin güvenli ortamını
çevreleyen riskler ve belirsizlikler Türkiye için de önemli sorunlara yol aç-
maktadır.  Çünkü sınır hattına patlak veren iç savaşla ilgilenmesi gerekmek-
tedir ve söz konusu durum hali hazırda mültecilerin Türkiye’ye akın etmesi
ve sınırda silahlı çatışmaların yaşanmasıyla sonuçlanmıştır. Ancak bölgede
etkileri dolaylı olarak hissedilebilecek diğer riskler de bulunmaktadır. Bu
risklerden biri devletlerin mevcut sınırları ve bölgesel bütünlüklerinin bölge-
sel kargaşa sırasındaki zayıflık halinde tartışmaya açılabilecek olmasıdır, bu
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durum yalnızca Türkiye için değil aynı zamanda diğer aktörler için de ben-
zersiz sorunlar teşkil etmektedir. 

Şii ve Sünni gruplar gibi dini kimliklerin siyasallaşması Orta Doğu’da
Türkiye için diğer bir güvenlik sorununu oluşturmaktadır. Dini kimlikler
siyasal çatışmalara dahil oldukça, daha ayırıcı nitelikte sonuçlara neden ola-
bilmektedir. Buradaki risk Şii ve Sünni eyaletler ve gruplar söz konusu dini
faktörler etrafında mobilize oldukça bölgedeki çatışmaların daha da
büyümesine neden olabilecekleridir. Türkiye için bu gelişme benzersiz bir
sorun teşkil etmektedir, çünkü Türkiye büyük çoğunluğu Sünni bir ülke olsa
da Sünni kimliğini temel olan bir dış politika izlememektedir. 

Orta Doğu’da ortaya çıkan diğer bir güvenlik riski ise etnik kimliklerin
giderek siyasallaşmasıdır. Dini kimliklere benzer şekilde etnik ayrışmalar da
giderek artan bir şekilde ön plana çıkmakta ve vurgulanmaktadır. Örneğin,
Suriye’de Kürt kesimi giderek daha önemli bir unsur haline gelmekte ve
İran’daki gelişmelerle birlikte ele alındığında, bölgedeki etnik siyaset güven-
lik ortamını tehlike altına sokmaktadır.

Bölgedeki güvenlik ortamının risklere karşı açık olduğu düşünüldüğünde,
Türkiye doğal olarak sert güç varlıklarını daha ciddi olarak düşünmektedir,
ancak Türk diplomasisinin önümüzdeki günlerde sert ve yumuşak güç be-
cerileri arasındaki hassas dengeyi sağlaması da önemli bir zorluk teşkil ede-
cektir. Bölge ülkeleri arasında değerler mi yoksa çıkarlar mı dış politikayı
daha fazla yönlendirmelidir tartışmasını en fazla Türkiye yaşayacaktır.

Sonuç

Arap devrimleri ile ilgili literatürleri baktığımızda, bu çalışmaların çoğu, bu
gelişmelerin nedenleri uluslararası ilişkiler teorileri açısından karşılaştırıl-
mamıştır. Bu makaleler çoğunlukla kavramsal veya sadece tanımlayıcıdır.
Araştırma boşluğu, bu gelişmeleri uluslararası ilişkilerin en önemli teorileri
açısından karşılaştırma ve açıklamam yapmamıza neden oldu. Bu bağlamda,
uluslararası ilişkilerin teorik akımlarını gözden geçirerek, son olarak, mevcut
teorik yaklaşımlar arasında, ana akımın liberal ve realist teorisinin en iyi açık-
lamaları sağlayabileceği sonucuna vardık. Bu nedenle, devrimci gelişmeleri
bu iki teori açısından ele aldık ve analitik / karşılaştırmalı bir yöntem kul-
landık. Bu teorilerin her birinin temel kavramlarının yanı sıra ontolojik
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varsayımlara dayanarak, bu gelişmelerin nedenleri, hedefleri ve etkileri
konusunda tamamen farklı bir analiz yapılabildiği sonucuna vardık. Aynı
teorik farklılıklara dayanarak, her teorinin teorisyen ve analistleri, bu
gelişmelerde belirli bir nokta kullandığını gördük. Örneğin, liberaller bu
gelişmeleri liberal demokratik devrimler olarak ifade ediyorlar. Temel olarak
güvenlik ve ulusal çıkarlara odaklanan realist yaklaşım, güç kavramına ve
hükümetlerin ülkeler arasındaki ilişkilerde güçlerini en üst düzeye çıkarma
çabalarına odaklanmaktadır. Realizm, devletleri anarşik rekabet sisteminde
güç ve üstünlük arttırmaya çalışan bağımsız eylemciler olarak görmektedir.
Buna göre, son yıllarda bu gelişmelerin başlangıcında, kendi çıkarları doğrul-
tusunda hem bölgesel hem de ulus-ötesi düzeyden çeşitli aktörler olmuştur.

Kaynakça

Abraham Moghighi ve Fatima Niko Lal Azad, Türk Dış Politikasında Bölgesel

Dengelemeden Gerilime Geçiş, Üç Aylık Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 9, Sayı 33, Bahar,

2016, ss. 105- 136

Ahmet Hüsrev Çelik, Buazizi’den Rabia’ya, Trablus’tan Şam’a Arap Baharının Sonuçları

Üzerine Bir Değerlendirme, KIŞ 2015 CİLT: 6 SAYI:2, 34-50

Arap baharı nedenleri, Murat Tekek, Gazi Üniversitesi U.İ.B. TUİC akademi  28 Kasım

2012,

Ayşegül Aras, Türkiye ve Ortadoğu bağlamında “Arap Baharı”, Sahipkıran Stratejik

Araştırmalar Merkezi, SASAM, 26 Kasım, 2017, http://sahipkiran.org/2017/11/26/arap-

bahari/ 

Bayat, Nasır, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmelere vugulayarak Ortadoğu'daki Gelişmelerdeki

Rolü, Üç Aylık Politika Planlama Dergisi, İkinci Yıl, Sayı 2, 2011,  p: 162-164

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ortadoğu analiz, 2011, cilt 3, sayı:36 , p:

8-16

Blaydes, L. 2011. “One Man, One Vote, One Time? A Model of Democratization in the

Middle East” Journal of Theoretical Politics, Vol. 24, No. 1. P:111

Brauch, Hans G. ,  “Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve

Çevre Kavramsal Dörtlüsü”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 5, Sayı 18, Yaz 2008, s. 2

Burhanettin Duran, Nuh Yılmaz, Ortadoğu'da Modellerin Rekabeti: Arap Baharı'ndan

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

515



Sonra Yeni Güç Dengeleri, November, 2012,  Available at:

https://works.bepress.com/uluslararasi_iliskiler/14/, p: 22

Eşref Nazari, Ali ve Nuri Asl, Ahmad. 2011. Körfez Arap Ülkelerinde Küreselleşme ve Yeni

Siyasi Eğilimler, Orta Doğu Çalışmaları Üç Aylık. Yıl 18,  p: 25

Griffiths, Martin. 2009. Uluslararası İlişkiler ve Dünya Politikaları Ansiklopedisi. Çevirmen:

Ali Reza Tayeb, Tahran: Yayınevi Ney.

Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace,

Translated by Homira Mozhirzadeh, Tehran: Political and International Studies Office,

1995. P: 30

Hasan Duran, Çağatay Özdemir,  Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic

Inquiries) Cilt/ Volume: 7, Sayı/Number: 2, Yıl/Year: 2012, p: 186

http://www.tuicakademi.org/arap-bahari-ve-nedenleri/ 

Kenneth Waltz, “Structural Realism After The Cold War”, International Security,Vol. 25,

No. 1, Yaz 2000, s.6

Keohane, R and Nye, J. 1973. Transnational Relations and World Politics, Cambridge:

Harvard University Press.

Lutterbeck, D. 2012. “Arab Uprisings, Armed Forces, and Civil Relations” Armed Forces &

Society, Vol. 1, No. 1. Pp:14-15

Mahmud, Yazdan Pham, Arap Dünyasındaki Gelişmeler: Ortadoğu'da Güç ve Kimlik

Oluşumu, Üç Aylık Stratejik Çalışmalar, 4. yıl, sayı 2, Haziran 2011,  p:3

Mearsheimer, “Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War”, International

Security, Cilt 15, No1, 1990, s. 5–56

Nil, Duygu, Uluslararası Sistem Açısından Güvenlik ve Güvenlik Algısında Yaşanan

Değişmeler, tuicakademi, 31 Mayıs 2015 

Nuh Yılmaz, Arap Baharı, Yeni Ortadoğu, Model Ortaklık, 14 Nisan 2012,

http://www.tuic.org.tr, http://www.tuicakademi.org/arap-bahari-yeni-ortadogu-model-

ortaklik/ görüntü tarihi: 06.04. 2018

Nye, J. 2002. “Information Revolution and the American Soft Power” Asia- Pacific Review,

Vol. 9, No. 1

Oktay Bingöl, Arap Baharı ve Ortadoğu: Çok Eksenli Güç Mücadelesinde Denge Arayışları,

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XIII/2 (Kış 2013),

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

516



s.25-49.

Övgü Kalkan Küçüksolak, Turan-Sam, yıl: 2012, cilt: 4, sayı: 14,  ilkbahar, 2012 Turan

Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, p: 2

Ramazan, Gözen, Türkiye ve Arap Baharı: Değişimi Açıklamak ve Anlamak, Yıldırım

Beyazıt Üniversitesi, Adam Akademi, 2011/2: 1-25

Rozana, James. 1999. Küreselleşmenin Karmaşıklığı ve Paradoksları, Çevirmen: Ahmad

Sadeghi, Üç Aylık Dergi . Dış Politika, sayı 24, p: 23

Sandıklı, Atilla, 2012 (Ed.), Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş, Barış ve Çatışma Çözümleri,

Bilgesam Yayınları, İstanbul, , p: 211- 250

Scott Burchill, Andrew Linklater, Theories of International Relations, Third Edition,

Published 2005 by PALGRAVE MACMILLAN, p: 55-81

Şaban Kardaş, Türkiye ve Arap baharı: Türkiye’nin orta doğu politikasındaki değişiklikler,

Hazar Raporu Bahar 2013, p: 71-79

Tarık Oğuzlu,  türkiye ve arap bahari: türk dış politikasinda liberal, iddiali ve batili eksenin

yükselişi

Tarık Oğuzlu,№ Arap Baharı ve Yansımaları, ortadoğo analiz, OERSAM, arlık 2011, cilt 3,

sayı 36, p: 8-16№

Uluslararası Antalya Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü Akademik

Orta Doğu, Cilt 6, Sayı 2, 2012. P: 48

Zafer Akbaş, Zeynep Arslan Düzgün, Libya’daki Arap Baharı’na Yönelik Türk Diş

Politikasina Konstrüktivist Bir Yaklaşım, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz

2012, Cilt:8, Yıl:8, Sayı:2, 8:57-81

Zeliha Sağlam, Güç kavramı ve Ortadoğu’da Değişen Dengeler Üzerinden Güç Okuması,

İnsani Ve Sosyal Araştırmalar Merkezi İHH, p:1-12

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -1- Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler-Hukuk

517



Afganistan İslâm Cumhuriyeti’nde Yargı Teşkilâtı

Khatera Sadat

Özet: Bir ülkedeki yargı teşkilatı o ülkede adaletin sağlanması için faaliyet gösteren en önemli

birimdir. Bu itibarla, yargı teşkilatını analiz etmek, o ülkenin hukuki yapısı ile ilgili çok önemli

bilgiler sunmaktadır. Bu çalışmanın hedefi 2002’de kurulan Afganistan İslam Cumhuriyeti’nin

yargı teşkilatını ayrıntılı bir biçimde ele almak ve bu teşkilatı geliştirecek bazı teklifler sunmaktır.

Farsça, İngilizce ve Türkçe kaynaklara dayanan bu çalışma muhteva olarak iki ana başlıktan

oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Afganistan, Yargı Teşkilatı, Hukuk Sistemi, Modern Hukuk, İslam Hukuku

Giriş

Afganistan, çağımızda devlet yapısı ve yönetim sistemi İslam dinine
dayanan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu ülkede dini hassasiyeti oldukça
fazladır ve bu hassasiyetten dolayıdır ki şimdiye kadar bir yandan Afgan
halkının dini değerlerini muhafaza edip şimdiye kadar değişmemesine
sağlamışken diğer yandan ise ülkenin nice gelişmelerden geri kalmasına
sebep olmuştur. Çalışmamızın konusunu teşkil eden “Afganistan İslam
Cumhuriyet’in Yargı Teşkilatı” da bu süreçten etkilenmiş durumdadır. Ancak
yıllardır savaş içinde kalmış bir ülke olarak Afganistan’ın Yargı Teşkilatı asıl
kimliğini muhafaza etmekte ve İslami Yargı Teşkilatını uygulanan ülkelerden
sayılmaktadır.

Türkçe, Farsça ve İngilizce kaynaklara dayanan bu çalışmamız iki ana başlık
olarak el alınmaktadır (ayrıca “Afganistan İslam Cumhuriyetin Yargı Teşki-
latı” başlıklı yüksek lisans tezimden de büyük ölçüde istifade edilmiştir).
Önce Afganistan İslam Cumhuriyet’inin siyasi düzeni, yönetim yapısı ve
hukuk sisteminden kısaca bahsederek, ardından bu ülkenin yargı teşkilatının
tarihi sürecine temas etmekte, şimdiki yargı teşkilatının özellikleri ve
yapısından bahsedilecektir. Çalışmanın son kısmı ise Afganistan İslam
Cumhuriyeti (AİC) Yargı Teşkilatı’nda ön görülmüş fıkhi mezhep ve Müslü-
man olmayan vatandaşların davalarına nasıl bakıldığına dair kısa bilgiler
yer almaktadır. 

Konu ile alakalı çalışmalar daha çok tarihsel araştırmalarla sınırlı olduğun-
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dan dolayı ülkenin yargısal açısından hizmet kalitesini arttırmak için güncel
çalışmalara ihtiyaç olduğunu kanaatindeyim. Ayrıca bu konu İngilizce
makalelerde Afganistan Hukuk Sistem’i İslam’a dayanan bir sitem olduğu
için özellikle müsteşrikin dikkatine çekmektedir. Dolayısıyla Afganistan
Yargı Teşkilatı daha çok İslami bir sistem olarak İngilizce makalelerde ele
alınmıştır.  

Afganistan’da Siyasi Düzen, Yönetim Yapısı ve Hukuk Sistemi

Afganistan özellikle stratejik konumu açısından bölgede önemli bir yer
olduğu için yıllardır büyük güçlerin iktidar kavgalarına şahit olmuştur.
Ancak nice sıkıntılar ile beraber bu ülkenin öz yönetim sistemi olup aynı za-
manda dünyada sayısı az olan İslami nizama sahip olan ülkeler sırasında
yerine muhafaza etmiştir. Afganistan; İslam Cumhuriyetin unvanını taşıyan
ve aynı zamanda demokrasiye dayalı bir yönetim sisteme sahiptir. Fakat Af-
ganistan’da demokrasi düzeni yüz yıldan fazla geçmişe sahip değildir. Bu
ülkede demokrasinin ilk kıvılcımları 1919-1929 yılları arasında ortaya çık-
maya başlamış ancak yurtdışından ithal edilmiş bir eylem olarak karşılandığı
için halk tarafından hoş görülmemiştir. Afganistan Devleti bugünkü adıyla
“Afganistan İslam Cumhuriyeti” savaştan sonra 2002’de kuruldu ve 2004’te
halkın özgür iradesini temsil eden Loya Jirga (Demokratik prensibiyle)
tarafından Afganistan’ın yeni anayasası düzenlendi.  Bu anayasada yine
demokrasinin uygulamasına devletin bir görevi olarak yer verildi (Afgan-
istan İslam Cumhuriyeti Anayasası [AİCA], 2004, md. 6; Daneş, 2016, s.4).

Afganistan İslam Cumhuriyeti merkezi yönetim sistemine sahiptir. Tarihe
baktığımızda ülkemizin hem başkanlık hem parlamenter sistem tecrübesi ol-
muştur ve şimdi yürürlükte olan anayasada başkanlık sistemi öngörülmek-
tedir. Fakat Afganistan hukuk uzmanlarının çoğu, anayasada yer verilen
cumhurbaşkanı ve parlamenter yetkilerini mukayese ederek Afganistan’ın
daha çok karma (yarı başkanlık) sistemi ile yönetilen bir yapıya sahip
olduğunu söylemektedir. AİC’in anayasası, geçici olarak toplanan Anayasal
Büyük Meclis (Loya Jirga) tarafından hazırlanarak, 8 Ocak 2004 tarihinde on-
aylanmış ve 16 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe koyulmuştur. Bu anayasaya
göre devlet başkanı (cumhurbaşkanı) ve iki yardımcısı doğrudan halkoyuyla,
beş yıllık süre için seçilmektedir. Loya Jirga (Büyük Millet Meclisi): Afgan
halkının iradesini temsil eden ülkenin en büyük yapısıdır. Loya Jirga, loy
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(Peştuca bir terim olup büyük anlamına gelmektedir) ve jirga (Farsça bir ter-
imidir, meclis anlamındadır) kelimelerinden oluşur. Jirga veya loya Jirga’nın
Afganistan tarihinde büyük bir yeri vardır, nitekim tarih boyunca ülkenin
siyasi ve hukuki sorunları jirga yoluyla hal olmuştur.  Ancak modern hukuk
anlayışında loya jirga’nın hukuki tanımı üzerinde farklı yorumlar ortaya çık-
mıştır. Afganistan hukuk sisteminde görüş sahibi olanların bazılarına göre
Loya jirga “               ”       (Anayasa Meclisi)dir. Bazıları ise Afganistan’da
loya jirga’yı İslam hukuk sistemindeki hel ve akit meclisine benzetirler. Loya
Jirga’nın hukuki kimliğinin örfi ve yerel kaynağı olduğunu söylemektedirler.
Bu görüşe sahip olanlar “örfün; kendisi hukukun muteber bir kaynağı
olduğu için loya jirga da hukuken meşruiyete sahiptir” şeklinde açıklamada
bulunurlar. AİCA’da Büyük Millet Meclis’ini halkın iradesini temsil eden en
yüksek makam olarak tanımış ve anayasanın düzeltmesi veya herhangi
değişiklik getirilmesi, Cumhurbaşkanın soruşturması, bölgesel bütünlüğü,
milli egemenlik ve bağımsızlık gibi ülkenin önemli kararlarda kurulmasını
lazım görülmüştür (AİCA, 2004, m. 111-115; Daneş, 2004, s. 61-72).

Halkoyuyla seçilen başkan, hükümeti kurma ve hükümete başkanlık etme
hakkına sahiptir. Ancak başkanın önemli anayasal yetkileri olmasına rağmen;
iki meclisli ulusal meclisin, başkanı denetleme ve engellemeye yönelik hak-
ları bulunmaktadır (Kiren, 2012, s. 50). 

Ülkenin yürütme makamı olarak hükümette yirmi beş bakan bulunmaktadır
ve bu bakanlar; cumhurbaşkanı tarafından belirlenip, Ulusal Meclisin on-
ayına sunulmaktadır. Ulusal Meclis tarafından, kabine üyelerine bireysel
olarak güvenoyu verilmektedir. Afganistan, hali hazırda 34 il ve 398 ilçeden
oluşmaktadır. İl yönetimlerinin başında vali, ilçe yönetimlerinin başında da
kaymakamlar bulunmaktadır. Bu yöneticiler, merkezi hükümet tarafından
atanmaktadır (Kiren, 2012, s. 50-54). 

Anayasaya göre, Afganistan İslam Cumhuriyeti’nin en yüksek yasama or-
ganı, tüm ulusu simgeleyen, Afganistan halkının genel çıkarları ve üstün
yararları doğrultusunda kararlarını veren Milli Şura’dır. Milli Şura kendi
içeresinde iki meclisten oluşmaktadır; biri Ulusal Meclisi                         iken
ikincisi ise Büyükler Meclisi                       dir (AİCA, 2004, md. 34/ 83).

Aslında devlet düzeni ve hukuk ilminin modern sistemleştirme açısından
Afganistan nasıl bir hukuk sisteme sahip olduğu konusu hukuk uzmanları
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arasında tartışılan bir konudan ibarettir. Bazılarına göre roma sistemine sahip
iken çoğunluk karma sisteme sahip olduğunu inanırlar. Fakat şu andaki
uygulanan hukuk sistemi çağdaş hukuk sistemi ve İslam hukuk sistemini
içerek farklı bir hukuk sistemi olduğu söylenebilir. Çünkü Afgan hukuku
resmi ve gayri resmi kaynakları (yazılı kanunlar, örf, Yargıtay içtihatları, dok-
trin (hukuk uzmanları))  da içine alarak İslam hukuku ile çağdaş hukukun
kaynaklarını da kullanılarak bir hukuk sistemi oluşturulup karma modeli
içeresinde yer alması söylenebilir.  Böylece kendi içerisinde doğası gereği
yasal bir yapı ortaya çıkar. Afganistan’da oldukça katı İslami düşünce hâkim
olduğu için bu ülkede hukuki çalışmalar oldukça geç zamanda başlamış olsa
bile son yıllarda meydana gelen değişmeler ve ülke çapındaki gelişmeler
hukuk sisteminin bilimsel araştırmaların gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu çalış-
malar ilk olarak Bon Konferansından  (Taliban dönemi bittikten sonra ilk
konferans) sonra başladı ve ülkenin yasama sisteminde hukuk plüralizmi
olduğu için araştırmaların daha da yavaş ilerlemelerine neden olur. Hukuki
konuların büyük bir kısmı yasa ile etkileşimli olarak çözümlenmesine rağ-
men Afganistan’da gerçek kaynak daha tespit edilememiştir. Ama adalet
ilkelerine uygun olarak çözülebilen davalar teamülü hukuk (interaktif hak-
ları)  ile de çözülebilmektedir. Ancak Anayasada teamülü hukukun yeri daha
tespit edilmediği için bu durum Afganistan İslam Cumhuriyetin hukuk sis-
teminde büyük bir boşluğu uluşturmaktadır (Hasani, 2014, s. 20-24). 

Afganistan İslam Cumhuriyeti Yargı Teşkilatının Tarihine Bir Bakış 

Afganistan’da yargı teşkilatı İslamiyet’ten önce: Eski haritalar incelendiğinde
Asya ve özellikle Horasan bölgesinde farklı soy ve farklı medeniyetlerin bir
araya toplandığı ve o dönemdeki yargı işlemlerinin de daha çok inanç üzer-
ine kurulduğu için farklı medeniyetlerin farklı yargı uygulamalarının bulun-
duğu anlaşılmaktadır. Afganistan’a gelince durum aynı olup bu ülke
İslamiyet’ten önce, orta Asya’da var olan dini anlayışın etkisi altındaydı.
Kuzey bölgelerinde Zerdüşt inancı var iken, güney bölgelerinde ise Hin-
duizm inancı ağırlıktaydı. Dolayısıyla yargı fonksiyon da dini inanışa göre
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76 Ulusal Meclisin üyeleri, özgür, genel kapsamlı ve seri bir şekilde doğrudan halk tarafından seçilirler. Ulusal Meclisin üye sayısı her ilin nüfusuyla orantılı
olarak toplam sayı iki yüz elli kişiden fazla olmamak ve her ilde en az iki kadın milletvekiline yer verilmesi kaydıyla belirlenmektedir. 
77 Büyükler Meclisinin üyeleri ise seçici ve atama şeklindedir. İl ve ilçe alt şuralar tarafından sırayla dörder ve üçer yıllığına seçilir ve geri kalan üçte bir
kısmı ise ülkenin cumhurbaşkanı tarafından (daha çok uzman ve bilirkişilerden) beşer yıllığına atanma şeklinde gerçekleşir. 



işlem gördüğü için vidi (eski Hint din anlayışı) ve evista (Zerdüşt kutsal
kitabı); bu bölgelerde ilk kanun ve kaza kıvılcımları olarak önem taşımak-
tadır. Bunların dışında Arya halkının “Simiti” ve “Sebha” adlarına kurumları
vardı ki devletin idari işlemlerinin yanısıra yargılama işlemleri de bu ku-
rumlar tarafından yapılmaktaydı. Hevan TESİNG; Çince bir gezgin adamı
(230 M.) Afganistan’ın doğu bölgeleri gezmiş ve hatıra defterinde “Yöneti-
ciler ve Kadılar her biri arazi parçalarını kendi hesaplarına bağlamışlardı.”
yazısı ile Horasan bölgelerinde devlet sistemin içeresinde hukuk ve ceza
uygulamalarının olduğunu kanıtlamıştır (Hosâmi, 2009, s. 22-23). Ayrıca
Sasanî devletinde (226-651) kaza fonksiyonu en yüksek kurum olduğu tarihi
belgeler üzerinde ispatlanmıştır. Bu belgelerde anlatıldığına göre, kadıya:
dazver (mubed) ve baş kadıya ise dazver-i dazveran; (mubed’i-mubedan)
denilmekte idi ki bunlar devlet içeresinde yüksek (hatta en yüksek) otoriteye
sahip olan etkin kişilerden oluşmaktaydı. İslamiyet’ten önce bu bölgelerle
alakalı yargısal bilgilerin azlığından dolayı yeterli bilgi bulunmamaktadır.
Ancak zikredildiği devirlerde de dönem ve zaman prensiplerine göre gerek
yargı gerek diğer hukuk dallarına uygun kurallar var idi (Feyzan, 1990,
s.101).

Afganistan’da Yargı Teşkilatı İslamiyet’ten Sonra: Horasan bölgesi hicri al-
tıncı asırda İslam dini ile tanışmış oldu. Tabi ki İslam sadece inanca dayalı
bir din olarak kalmayıp aynı zamanda toplumsal adaleti sağlayabilecek
kaideleri içeren bir nizam olarak kabul edildi ve böylece halkın yaşam tarzı
ile beraber hukuki meseleleri de İslam’a uygun bir şekilde yürütmeye başladı
(ki bu eylem şu ana kadar birçok bölgede devam etmektedir) (Khwajamir,
2015, s. 285-286). 

İslamiyet’in ilk dönemlerinde devletin tüm işleri halifeye (cumhurbaşkanına)
bağlı iken İslamiyet’in yayılması ile beraber görev dağılımı (halifenin kendi
kontrol altına olması gerektiği kaydıyla) başladı. Nasıl ki İbn Haldun
“Mukaddeme” eserinde şöyle demişti: “halifenin aktarılmış yetkileri, aslında
kendisinin yetkileridir.” dolayısıyla İslam dininin gelişmesi ve yayılması ile
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78 “…adaleti doğru bir şekilde İslam dinine uyduğu şeklinde yerine getireceğim…” şeklinde İslam dini vurgu yapıldığına göre bu ülkede salt hukuktan daha
ziyade din eğitime ve daha doğrusu İslam hukuka önem verilmektedir.   
79 (Afganistan'daki Daimî Tesislerin Yeniden İnşa Edilmesi için Geçici Düzenlemeler Anlaşması)
80Afganistan’da teamüllü hukukun büyük bir önemi vardır. Kırsal bölgeler ile beraber şehirlerde de halkın büyük çoğunluğu resmi mahkemelerden daha
ziyade dini otoriteye ve bilgiye sahip insanlara başvurmaktadırlar



beraber görev dağıtımı da yaygınlaştı ve yargı alanında da farklı kurumlar
oluşturmaya başlandı (Hosâmi, 2009, s. 24).

a. Cumhuriyet kurulmadan önce: Afganistan’da Çengiz (Moğol dönemi),
Temurlar, Babürler gibi tarihte gelmiş geçmiş imparatorlukların bazı icraat-
ları otoriteyi kendilerine (şah ailesine) has etmişse bile kaza fonksiyonuna
büyük bir özen göstermişlerdir. Ki her döneme ait kaza düzeni olduğuna
kanıtlayan tarihi eserler günümüze kadar ulaşmıştır. Örnek vermiş olursak;
kaza kurumuna en çok özen Sultan Mahmut Gaznevi (Gaznevi devleti; 977-
1186) zamanında gösterilmiştir. Onun döneminde Arus’l-Felek (uzayın
gelini) adına yapıldığı cami yanında bir medrese de inşa edildi ve bu
medresede adli konuları takip etmeleri için hâkimler görevlendirildi. Aynı
zamanda hâkimleri korumak adına kazi-ş-şurta adına görevliler koyuldu.
Afganistan’da ilk bu devirde ilk kaza fonksiyonu devlet idaresinden ayrı
olarak uygulanmaya başladı ve böylece ülkemizde yargı bağımsızlığının ilk
defa bu dönemde gerçekleştiğini söyleyebiliriz (Khwajamir, 2015, s. 289). 

Moğol ısıtılasından sonra Temoriler dönemi başladı (1369-1514). Bu dönem
de ilmi ve irfan-i gelişmeleri ile meşhurdur. Yargı sisteminden bahsedecek
olursak, bu dönemde yasalar iki şeklinde idi: Yasa (Çengiz yasası)  ve Şeri
yasası. Yasa kısmı çengiz zamanında uygulaması zorunlu olan kanun idi ve
ondan sonra ise artık teamülü hukuk (görenek) şeklini almıştı. İkincisi ise
şar-i yasalardı. İslam şeriatının Korallarına göre uygulanıyordu. Bu dönemde
İslam’a çok büyük özen gösterilmektedir, hatta Şahroh zamanında çengiz
yasaları tamamen yasaklanıp İslam dinini yegâne din ve şerii yasaları yegâne
kanun olarak uygulamaya koyuldu.    

Sonraki dönemlerde mahkeme tarafından uygulanan kanunlar üç kısımdan
ibaretti. Bunlar İslam şeriatı, yönetimsel/sivil kanunlar ile kabile kanunları
idi. Bu kanunlara dayalı 1880-1901 seneleri arasında Emir Abdurrahman Han
tarafından adli düzeni tesis etmek için çeşitli mahkemeler kuruldu  (Max
Planck Foundation, 2009, s. 16). Ticaret mahkemeleri, genellikle iş kavgalar
ve ticari anlaşmazlıklar gibi davalara bakmakla görevli olup Hintli Müslü-
manlar, Afganlar ve Afgan olmayan tüccarlardan oluşan bir heyet tarafından
yönetiliyordu. Ceza mahkemeleri ise kadılar ve polis başları (kutwal) tarafın-
dan yönetiliyordu. Bu dönemde tüm Mahkeme kararlarının İslam hukuku
ile tutarlı bir şekilde karşılaştırılıp, Emir’in onayından geçmesi zorunlu idi
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(Çelikbilek, 2016, s. 46). 

“Daha sonra adli alanda yapılan birtakım reformlara rağmen Afganistan,
standart bir kanun yapısına sahip olmaktan çok uzaktı. Yönetimsel bütünlük
bir derece kurulmasına rağmen, yasal sistem oldukça karışık ve anakronik
kaldı. Her yasa veya kanun İslam hukukuna, yerel adetlere ve en azından
Afgan kabile yasalarına uymak zorundaydı. Ülkenin istikrarı, huzuru, refahı
ve barış ortamının aksamaması için, sert cezalar hazırlandı. Emir Abdurrah-
man Han yeni bir suç yasası çıkardı. Buna göre, cinayet işlediği anlaşılan ve
yakalananın akıbeti, ölen kişinin arkadaşları ve ailesinin insafına
bırakılmıştı.” (Çelikbilek, 2016, s. 45-46)

1901-1919 seneleri arasında ise, İdari davalarda Kitabche-i Hukumati ve Dini
mahkemeler ise İslam hukukun eserlerinden Asas-ul Kuzzat esas alındı. Bun-
ların dışında Emiri Mahkeme diye bir başka mahkeme de vardı. Bu
mahkemede; devlet mamurlarının ve diğer mahkemelerde hükümler itiraza
uğradıkları durumda (bugünkü istinaf mahkeme tarzına) davalar değer-
lendiriliyordur (Çelikbilek, 2016, s. 68).

b. Cumhuriyetten sonra (Cumhuriyet Dönemi): Serdar Muhammed Davud
Han tarih 1973’te başarılı bir darbe ile iktidara geçti ve iktidara geçer geçmez
radyo kanalı üzerinden Cumhuriyeti (İslam şeriatına uyumlu bir nizam
olarak) ilan etti. Başta 1964 Anayasası olmak üzere yeni nizama (cumhuriyet
rejimine) aykırı olan tüm yasaların kaldırma emirinde bulundu. Devletin
diğer organlarıyla birlikte yargı organında da kapsamlı değişiklikler yapıldı.
Bu değişikliklerin başında ise Yüksek Mahkemenin kaldırılması ve tüm yetk-
ilerinin Adalet Bakanlığına devredilmesi bulunmaktaydı. Bu dönemde
mahkemeler; Genel Mahkemeler ve Özel Mahkemeler olarak ikiye ayrılır.
Genel Mahkemeler; tüm davalara (kanunda zikredilmiş istisnai durumlar
hariç) Temyiz, İstinaf ve İptidai olmak üzere üç merhaleden bakma yetkisine
sahipti. Özel Mahkemeler ise kanunla belirlenmiş sınırlı salahiyetlere sahip
olan mahkemelerdi. Dönemin Özel Mahkemeleri şöyledir: Yüksek Hakim-
lerin M. (yüksek Yargı M), Çocuk M., İş ve İşçi M. , Birinci derece Devlet
Memurları M. ve Adalet Bakanlığının gerekli gördüğü diğer mahkemeler. Bu
dönem yargı reformlarında dikkat çeken önemli kısmı Askeri Mahkeme bu-
lunmamasıdır. Askeri Mahkemeler Afganistan yargı tarihinde çok büyük
yere ve öneme sahip iken Cumhuriyet dönemi itibariyle askeri davlar, nor-
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mal devlet memurları veya sonradan kurulan Polis Mahkemeleri tarafından
görülmeye başladı (Ferheng, 1991, s.4; Hosami, 2009, s. 254-258).

1973’te başlayan Cumhuriyet Dönemi, 1978 tarihinde Demokratik Parti
tarafından düzenlenen başka bir darbe ile sona erdirildi. Darbeden sonra
ülke genelinde iç karışıklıklar gittikçe artmaya başladı. Tabi ki bu durumdan
ülkenin Yargı Organı da hissesini aldı ve her darbe dönemi ile yıkılıp yeniden
oluşturmaya maruz kaldı ve yargı alanında uygulayabilen nice gelişmeler-
den geride kaldı.

Afganistan İslam Cumhuriyeti Yargı Teşkilatının Yapısı

Afganistan gerçek manada İslam Cumhuriyeti unvanını 2002’de (savaşın
ardında geçici hükümetin kurulması ile) aldı. Bu tarihten sonra diğer
kuvvetler ile birlikte yargı teşkilatının da yeniden yapılandırılması devletin
misyonlarından biri oldu. Bunun için Yüksek mahkeme yeniden kuruldu ve
ülkenin adli işlemlerini araştırıp, yargı teşkilatının yeniden canlandırması
için gereken önerileri Yetkili makama vermek üzere kaza ve adli reform adına
bir komite düzenlendi. Yargı teşkilatı, Afganistan İslam Cumhuriyetin
Anayasasının yedinci faslının (20 madde) tümünü oluşturmaktadır. Yargı
(kaza) bölümünün başında (116. md.) yargı teşkilatı devletin yasama ve
yürütme organları ile birlikte üçüncü müstakil bir birim olarak tanındı. Af-
ganistan İslam Cumhuriyeti yargılama yetkisi; (devlet dâhil) gerçek ve tüzel
kişiler (davalı veya davacı fark etmeksizin) tarafından mahkeme önünde
açılan davaların tümünü bakmaktan ibarettir. Afganistan İslam
Cumhuriyetinde yargı yetkisi (Askeri ve diğer Özel Mahkemeler hariç)
sadece yargı teşkilatına aittir (AİCA, 2004, md. 120/122). Afganistan İslam
Cumhuriyet Yargı Teşkilatında davalar, özel durumlar hariç iptidai ve istinaf
şeklinde iki aşamalı olarak bakılmaktadır. Ancak kanundan geçen durum-
larda yüksek mahkeme tarafından yeniden incelenmeye alınabilir. Afgan-
istan İslam Cumhuriyeti sekiz yargı bölgesinden uluşmakta, bu bölgeler ve
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81 Çengiz Han döneminde kaza mahkemelere Yergu ve kadıları Yerguçi, mahkeme kararları ise Molçegan deniliyordu. Bunların Hacip adına dini
müsteşarları vardı. (AİC Adalet Bakanlığı, 2018)
82 Emir Abdurrahman Han Afganistan Yargı Teşkilatı tarihinde reform getiren birinci devlet adamı idi. Tarihi rivayetlere göre Emir Abdurrahman han
kendisini İslam camianın rehberi ve Allah’ın temsilcisi (halifa) olarak tanıtıyordu. Bundan dolayı ulemanın gücü ve nüfuzunu kendi makamına bir tehdit
olarak baktığı için ve ulema camiayı kendi kontrol altına alabilmek için yargı teşkilatını devletin idari sistemine dâhil etti ve Asas’l-kuzzat eserini kadılar
için rehber kitabı tain etti. Artık davalar merkezi devlet tarafından görevlendirdiği kadılara verilmiştir ve kadılara maddi destek amacıyla kurulmuş tüm
vakıflar kapatıldı ve böylesine devlette kaydedilmeyen kadıların mali gelire de el koyuldu. 
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kapsadığı illeri şöyle sıralayabiliriz:

- Kabil Bölgesi (Kabil Zonu), Kabil ilinde olup Kabil İstinaf Mahke-

menin Başkanın başkanlığındadır. Bu yargı bölgenin kapsadığı diğer iller ise

şunlardır: Pervan, Kapisa ve Pençşir. 

- Güney Bölgesi, Pektiya şehrin başkanlığı ile Loger, Gazni ve Kust il-

leri içermektedir.

- Güney Batı Bölgesi, Bu zon (bölge) ise Kendahar başkanlığıyla Zabul,

Uruzgan ve Helmend illeri dâhildir.

- Batı Bölgesi, yine Herat başkanlığıyla Nimroz, Farah, Gur ve Badgiz

illeri kapsamaktadır.

- Doğu Bölgesi, Nengarhar başkanlığıyla Pagman, Kunerha,

Nurestan’ı içerir.

- Kuzey Doğu Bölgesi, yine kunduz ilin başkalığıyla, Badahshan,

Tahar ve Bağlan illeri kapsamaktadır. 

- Kuzey Bölgesi, Belh başkanlığı ve Faryap, Samangan, Şebergan ve

Ser-i pul illeri içerir.

- Merkez Bölgesi, Bamiyan başkanlığı, Daykndi, Meydanverdak illeri

dâhildir (Kamavi, Jobel, 2011, s.66).

Afganistan İslam Cumhuriyetin Yargı Teşkilatına göre mahkemeler üç

dereceden ibarettir ki şöyle sıralayabiliriz: 

a) Birinci derece mahkeme (Bidayet M.)

b) İkinci derece mahkeme (İstinaf M.)

c) Üçüncü derece mahkeme (Yüksek M.)

Birinci derece mahkeme (Bidayet M.)

83 Şahı nizamının yıkılması ve cumhuriyete iktidara geçirmesinde Demokratik Halk ve Perçem partini büyük bir payı vardı. Bu parti aynı zamanda Rusya
liderinden (Lenin’den) destek aldıkları için Rusya’daki sosyalizm nizamından iyice etkilenmeleri normal. İş ve İşçi olarak özel mahkeme olarak
düzenlemeleri de Rusya nizamından etkilerinden olduğunu söyleyebiliriz. 



İptidai mahkemeler AİC’in yargı teşkilatın çatı altında yer alan üç önemli
mahkemeden biridir. AİCYKYKHK’ye  göre iptidai mahkemesi temel
mahkeme olup davanın şekli ve niteliği bakımından ilk aşamada ele alan ve
inceleyen makam olarak tanımlanmaktadır (AİCYKYKHK, md. 61/62). Her
ilde İstinaf Mahkemesi çatı altında beş ayrı bidayet mahkemesi bulunmak-
tadır. Bunlar; Şehir İptidai Mahkemesi, Çocuk Mahkemesi, Ticaret İptidai
Mahkemesi, İlçe İptidai Mahkemesi ve Ahval-i Şahsiye (Aile M.) İptidai
Mahkemesi’dir. Normalde her ilin istinaf mahkemesi çatısı altında bir şehir
iptidai mahkemesi bulunmakta fakat ihtiyaç halinde yüksek mahkeme
tarafından ülkenin cumhurbaşkanı onayı ile yeni mahkemeler (şehir iptidai
mahkemeler) de kurulabilir (AİCYKYKHK, md. 61/62). Şehir kapsamında
herhangi iptidai mahkeme kolları olmadığı takdirde ona yakın diğer
mahkeme davaları ile ilgilenmektedir aynı zamanda yargıç eksiklerini şehir
iptidai mahkeme ve üst makam olarak şehir istinaf mahkemesi tarafından
giderilmektedir. Örneğin: eğer bir şehirde çocuk mahkeme birimi olmazsa
çocuk ihtilafı davaları ile şehrin bidayet mahkemesinin genel ceza divanı il-
gilenmesi gerekmektedir (AİCYKYKHK, md. 65/66/67, 3.f.). İptidai (bi-
dayet) mahkemelerin her bölümünde bir başkan ve azami oranda dört üye
bulunması gerekmektedir aynı zamanda bu teşkilat il merkezi iptidai
mahkemelerin divanlarında (alt kollarında) da geçerlidir ki her il iptidai
mahkemesi kendi başına beş ayrı divandan oluşuyor (AİCYKYKHK, md. 62).

Afganistan İslam Cumhuriyet’in İstinaf Mahkemesi (İkinci Derece Mahkeme)

İstinaf mahkemesi; davayı iptidai (ilk derece) mahkemeden sonra ikinci aşa-
mada ele alma ve inceleme ile görevlidir. Bu mahkeme iptidai mahkemeden
gelen davalara ikinci kez bakmak ve vermiş olduğu hükümleri Kanuna day-
alı şekilde düzeltme, değiştirme, onaylama veya iptal etme yetkisine sahiptir.
AİC ‘in yargı teşkilatının kapsamında her ilde (şehirde) bir İstinaf mahkemesi
bulunmakta ve istinaf mahkemesi tarafından başvurular konu açısından beş
ayrı divanda incelenmeye alınmaktadır. Divanlar ise bunlardan ibarettir:
Genel Ceza D. Kamu Güvenliği D. Medeni ve ahval-i şahsiye D. Kamu
Hukuk D. ve Ticaret D. ki divanların her birinde azami olarak altı yargıç
görev alırken Genel Ceza divanın başkanı ise aynı zamanda ilin İstinaf
Mahkemesi’nin başkan yardımcısı olarak tanınır. İstinaf Mahkemesi devletin
diğer kurumları gibi faaliyetlerini düzenli bir şekilde yerine getirebilmek için
kendi içerisinde alt dairelerden oluşabilir (AİCYKYKHK, md. 50-60). 
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Afganistan İslam Cumhuriyet’in Yüksek Mahkemesi

AİC. Yüksek Mahkemesi                                                        ; ülkenin yargı teşk-
ilatının en yüksek makamını teşkil etmekte olup ülke çapında yargı ve hatta
hukuki alanında büyük yetkilere sahiptir. Örneğin: tüm kanunlar, kanun
değerinde kararnameler, uluslararası sözleşmeler ve antlaşmaların
anayasaya eşleştirme, yorum ve açıklamasında bulunma hakkı sadece yük-
sek mahkemeye aittir (AİCA, 2004, md. 121).

Afganistan’da hukuk kaynakları arasında teamülî (örfî) hukukun büyük
bir önemi vardır. Bunun yansıması olarak yargı alanında da resmi yargıdan
daha ziyade örfe dayanan mahalli yargı uygulamasına özen gösterilmek-
tedir. 2004 Anayasası’nda kuvvetler ayrılığı prensibine dayanan yargı teşk-
ilatı devletin müstakil bir organı olarak kabul edildi ve merkezi devlet
tarafından halk arasındaki anlaşmazlıklara bakmak için tek mercii olarak
kabul edildi. Ancak yasal istikrarsızlık ve yolsuzluk gibi nedenlerden
dolayı mahkemelere halk tarafından güvenilmemektedir ve dolayısıyla
yasal olmayan Mehakim-i Sahrayi (Sahra Mahkemeleri) denilen yargı
uygulaması ülkenin birçok yerinde (özellikle kırsal bölgelerde)
sürdürülmektedir ne yazık ki merkezi hükümet ise bu tür yasal olmayan
mahkemelere katılanları şimdiye kadar muhakeme etmedi. Afgan halkının
büyük çoğunluğu aşiret yaşam tarzına sahip olduğu için genel olarak
yargısal ve hukukî sorunlarını çözmek için devlete başvurmaktan ziyade
kendi aralarında sulh yoluyla çözüme gitmeyi tercih etmektedirler (Afgan-
istan İnsan Hakları Bağımsız Komisyonun, 2010, s. 1).

Afganistan İslam Cumhuriyeti’nde Yargı Eğitimi

Afganistan’da Yargı eğitimi ülkenin Yüksek Mahkemesi tarafından sunul-
maktadır. Yargı eğitim programı genel olarak iki kategori şeklinde verilir:
biri iki yıllık staj programıdır ki normal Şeria (İlahiyat), Hukuk fakülteler ve
Daru’l-ulum (dini medreseler)’den mezun olup Hâkimlik sınavını kazanan-
lara sunulur. Bunun dışında mesleki bilgileri artırmak amaçlı normal hâkim-
lere hizmet içi eğitim verilir. 2004’ten sonra, AİC’in yargı organının hem nicel
hem nitel açıdan yargısal faaliyetleri yürütebilen kişilere ihtiyac duyulduğu
için her iki eğitim programı Yüksek Mahkemenin (beş) yıllık planlamasında
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84 Afganistan İslâm Cumhuriyeti Yargı Kuvvetin Kuruluş ve Yetki Hakkındaki Kanun.



ön sıralarda yer almaktaydı. Staj eğitim programının içeriğini teşkil eden
müfredatını şöyle sıralayabiliriz: kanunlar, miras örneği fıkhi dersler, yargı
ve hukuk içeriği bilimsel dersleri ve ilmi ve mesleki alanlarda seminerler.
AİC’in kuruluşundan (2004) bu yana on iki kur şeklinde hem erkek hem
kadın mezun hâkimler yetiştirildi. Ancak teşkilat (Yargı Teşkilatı) genelinde
bakıldığında hala çok sayıda eksiklikler vardır (Jobel, 2007, s. 40).   

Afganistan Yargı Sisteminde Uygulanan Fıkhi Mezhebi 
ve Müslüman Olmayan Vatandaşların Davaları

Din ve mezhep açısından tüm ülkelerde farklı Anayasal yaklaşımı bulun-
maktadır. Bazıları tam din zıddı, bazıları ise laik (din ve siyaset ayrımı) sis-
temi benimserken bazı ülkelerde (İslami ülkelerde) dine ve inanca dayalı bir
anayasa kabul görülmüştür. Fakat yönetimi tam olarak dine dayanan ülkel-
erde de farklı yorumlar esas alınmıştır. Örneğin: İran’da yasaların tümü İs-
lam’a (Şii mezhebine) uyması gerekliyken Mısır hukuk sistemine göre din
(İslam Dini) asıl kaynak olarak kabul edilmekle birlikte İslami olmayan kay-
naklardan faydalanmasına bir sakınca görülmemiştir. Afganistan’da ise Tal-
iban zamanında İslam’ın çok sert yorumu kabul görmüştür. Ancak Taliban
dönemi çok aşırı bir mekanizmaya tabi tutulduğu için hâkimiyeti beş sene-
den fazla süremedi (Daneş, 2010, s.76/5-9). Afganistan hukuk uzmanlarına
göre Afganistan’ın şu anda yürürlükte olan anayasasında din konusunda
icabî yaklaşım ile beraber selbi yaklaşımı da benimsemiştir, yani AİCA ikinci
maddesinde ülkenin resmi dininin İslam olduğu, üçüncü maddesinde de Af-
ganistan’da İslami değerlere ve prensiplerine karşı hiçbir kanun koyulamay-
acağı kaydedildi. Dolayısıyla anayasanın bu maddelerine istinaden
ülkemizde İslam dininin kanunlaşmasının asıl kaynağı olduğu rahatlıkla
söylenebilir. Fakat anayasa ve diğer kanunlarda da hâkimler karar verirken
ilk önce yazılı kanuna sonra İslami mezheplere en sonda da (kanuna ve
adalete aykırı olmayan) örfe dayanması şart koşulmaktadır. Medeni Ka-
nunun md. 2: “İslam’a karşı olan kanunlar ve fermanlar verilemez” Ancak
bununla birlikte İslam’a karşı olmayan modern gelişmeler ve değişmelere
açık bir kanun niteliğindedir.  Afganistan’da tarihsel olarak, yüzyıllar
boyunca, kabile geleneği ile yorumlanan şeriat hâkim olmuş ve bu nedenle
halkın büyük çoğunluğunu muhafazakâr Müslümanlar oluşturmaktadır.
Ancak geleneksel olarak uygulanan İslam anlayışı, diğer dinlere ve İslam’ın
diğer mezheplerine karşı oldukça toleranslı kalmıştır (Daneş, 2010, s. 9).
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Genel bakışta AİCA İslam dinini (her hangi fıkhi mezhebi söylenmeksizin)
merkez almıştır. Ancak anayasanın 130. Maddesinde yargıç anayasa ve diğer
yazılı yasalarda hüküm bulamadığı takdirde Hanefi mezhebine göre karar
verir ki burada da Hanefi mezhebinin tercih edilmesinin sebebi Afgan
halkının yaklaşık yüzde sekseninin bu mezhepten olmasıdır. Ülkemizde
mezhep açısından ikinci büyük toplum ise Şii mezhebi mensuplarıdır. Bu ne-
denle 2004 Anayasası’nda Şii mezhebine de yer verildi ve bunun içindir ki
Medeni Kanun yanında Şii mezhebinin mensupları için ayrıca ahval-i şahsiye

kanunu da düzenlenmiştir (Daneş, 2010, s.76/5-
9). Yine AİCA’nın 130. ve 131. Maddelerinde kanunda bir mesele hakkında
hüküm bulunmadığı takdirde Hanefi mezhebine ve Şiiler için de kendi
mezhep kaynaklarına başvurulmaktadır. Ancak mezhep fıkhına başvurma
tamamen serbest olmayıp anayasa ve diğer kanunlara uygun şekilde olması
gerektiği anayasada belirtilmiştir. Bunun içindir ki Hanefi mezhebi için Me-
celle ve Şii mezhebi için de Resale tevzih el-Mesail kaynak olarak kabul
edilmiştir (AİCA, 2004, md.130) . Mezhep ve din farklılığı konusunda bunu
da eklemek gerekir ki bu özgürlük sadece medeni alanda vardır, ceza-i konu-
larda genel ceza kanununun tüm Afgan vatandaşlarına (istisnasız) uygulan-
ması zorunludur. 

Afganistan yasa ve yargı teşkilatı üzerinde İslam dininin büyük bir etkisi
vardır. Ancak nüfusunun yaklaşık yüzde birlik kısmı gayrimüslimlerden
(çoğunlukla sik) oluştuğu için diğer inançlara ve dinlere de saygı ve
gayrimüslim hakları anayasal teminat altına alındı. Bundan dolayı AİCA’nın
ikinci maddesinde Afganistan’ın dininin İslam olduğu kaydedilmekle be-
raber diğer dini inançlara  mensup olanların da (kanun sınırlarını aşmak-
sızın) özgür oldukları bildirildi (AİCA, 2004, md. 2). Bunun yanında coğrafi
konumu açısından kavşak bir noktada bulunduğu için tarihte birçok ya-
bancının ticari amaçla yollarını kullanmak zorunda olduğu bir kent ol-
masının sonucu sık sık ticari sorunlar ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla Emir
Habibullah Han zamanında (1901-1919) Afganistan’da Pencap adında özel
ticari mahkeme kuruldu. Mahkemenin işleyişi ve mahkemede uygulanan
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85 Afganistan’da, 1925 (Amanullah Han dönemi) medeni hukuk kurallarının uygulanmaya başlanmasına kadar, tamamen şeriat kuralları uygulanmıştır.
Bu durum, İslam’ın Afganistan’da derin köklerinin oluşmasına neden olmuş ve İslam inancı, etnik kökenine bakılmaksızın tüm Afganların günlük
hayatının merkezinde yer almıştır. Din öğesi, ülkedeki insanları bir araya getiren ve bir arada tutmayı sağlayan yegâne unsur olmuştur. Yıllar boyunca
komünizme karşı mücadele verilmiş olan ülkede, zengin, fakir, komünist, köktendinci olduğuna bakılmaksızın, bütün insanlar aynı özenle İslami değerlere
sahip çıkmışlardır



kurallar gayrimüslim (sik) kurallarına göre idi ve başkanlığı da bir sik vatan-
daşa verildi. Bundan ötürü Hindistan’dan Afganistan’a ticaret yapan tacirler
büyük kâr elde ettikleri için yerel ve Müslüman esnafın şikâyetlerine sebep
oldu ve aynı zamanda ulema camiası tarafından da büyük tepkiler ortaya
çıkmaya başladı. Nihayetinde 1922’de Emir Amanullah han tarafından bu
mahkeme imha edilip yerine Şerii Ticaret Kanunu yürürlüğe yürürlüğe
konuldu (Daneş, 2010, s.76/21; Hosami, 2009, s. 110). Sonuç olarak AİC
yasaları göre Afganistan’ın gayrimüslim vatandaşlarının davaları da ülkenin
anayasa ve diğer kanunlarına göre bakılır. Fakat Afganistan İslam
Cumhuriyeti uyruklu olmayan, siyasi, ticari vb. amaçlar üzerine geçici
ikamette bulunan gayrimüslim kimselerin durumu farklı olup onlara ilişkin
uyuşmazlıklar uluslararası antlaşmalar ve milletlerarası özel hukuk ka-
nununa göre çözümlenir. 

Sonuç

2004 yılında Afganistan İslam Cumhuriyeti kurulduktan sonra devletin diğer
kuvvetleri gibi yargı kuvveti ve teşkilatı da İslam Hukuku ve İslâm Yargı
Teşkilatı ile modern hukuk ve yargı sistemlerinden etkilenmiş karma bir
yapıyla oluşturulmuştur. AİC Yargı Teşkilatına göre genel olarak
mahkemeler üç dereceden oluşmaktadır; Bidayet Mahkemeleri, İstinaf
Mahkemeleri ve Yüksek Mahkemesi. Yüksek Mahkeme ülkenin yargı teşki-
latını en üst makamı olarak tüm mahkemeleri yönetmektedir. Bununla bir-
likte ülkede özel mahkemeler de bulunmaktadır.

Afganistan’da hukuk kaynakları arasında teamülî (örfî) hukukun büyük bir
önemi vardır. Bunun yansıması olarak yargı alanında da resmi yargıdan daha
ziyade örfe dayanan mahalli, gayr-i resmî yargı uygulamalarına başvur-
maları sıklıkla görünmektedir. Gerek maddi gerek zaman açısından daha az
sürede anlaşmazlıkları heledilebilme inancı ile halk genellikle gayr-i resmi
yargı uygulamasını tercih etmektedirler. Bunun dışında Yargı Teşkilatı
içeresinde yolsuzluk ve yargı personelin gerek ilmi gerek mesleki açısından
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86 Fakat bu da bir gerçek ki Hanefi mezhebi Afganistan derinlerinde yer almıştır ve yargı organı devletin önemli bir kuvvetini teşkil ettiği için sadece yeni
anayasada değil bundan önceki anayasalarda da yer verilmiştir. Örneğin yetmişlerdeki anayasalarda hâkimin kanun metinlerinde hüküm bulamadığı
takdirde Hanefi mezhebine göre karar vermesi gerektiği zikredilmiştir (Afganistan Anayasası, 1976, md. 99).
87 2004’te yürürlüğe konulan anayasada “diğer dinler” şeklinde genel bir ifade tercih edildi, hâlbuki bundan önceki anayasalarda sadece sik ve Musevi
dinlerine yer verilmişti. Dolayısıyla hukuk uzmanları tarafından bu genel ifade üzerinde doktrinde farklı görüşler vardır: 1. Belirli inancı olmayan ateistleri
de içerir, 2. İslam dışında herhangi dini inancı içermekte, 3. Afganistan vatandaşları değil dışarıdan gelen yabancılar kastedilmiştir.



yetersiz olmaları da halkın güvenini sarsmasına neden olmaktadır.   
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