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DAY ONE 12 DECEMBER 2016, MONDAY
SECTION I (11:00-12:30)
OPENING SESSION: OPPORTUNUTIES AND CHALLENGES FOR
COOPERATION

H.E. Mrs. Nadezhda Neynsky, Ambassador of the Republic of Bulgaria
H.E. Mr. Zoran Markovic, the Consul General of the Republic of Serbia
Dr. Yevgeniya Gaber, Political Officer, Embassy of Ukraine
Ellen Wasylina, President of Geostrategic Maritime Observatory
Prof. Valeriy A. Kryukov, Deputy Director of Institute of Economics and
Industrial Engineering, Siberian Division of the RAS
H.E. Ahmet Ünal Çeviköz, Retired Diplomat
Salim Dervişoğlu, Retired Admiral
DAY ONE 12 DECEMBER 2016, MONDAY
SECTION II (13:00-15:00)
Blue Hall: THE US ROLE IN WORLD POLITICS AND EFFECTS ON
THE BLACK SEA REGION
The Role of the United States in Current World Politics
Prof. Pekka Korhonen, University of Jyvaskyla, Finland
Obama’s Legacy
Prof. Çağrı Erhan, Istanbul Kemerburgaz University, Rector
The Obama Administration’s Response to New Model Great Power Relations and US Reflection on the Engagement Policy towards China
Prof. Suisheng Zhao, University of Denver, USA
Post-Crimea Black Sea: Embodying the renewed US-Russia Confrontation
Dr. Igor Delanoe, Harvard Ukrainian Research Institute, USA
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Blue Hall: RUSSIA IN THE BLACK SEA: RISKS AND OPPORTUNITIES
Russia in Ukraine’s Quagmire: drowning or coming through?
Dr. Anna Matveva, Kings College London, UK
Russia and the Use of Force in the Black Sea Region
Dr. Tracey German, Kings College London, UK
An Offensive Realist Account of Russia’s Foreign Policy in the Black Sea
Region
Asst. Prof. Aslı Kelkitli, Istanbul Arel University
Russian Hybrid Warfare and Its Implications in The Black Sea
Şafak Oğuz, PhD, USGAM
Turkish Eurasianism: Roots and Discourses
Asst. Prof. Özgür Tüfekçi, Karadeniz Technical University
Russian Military Presence from Black Sea to the Mediterranenan and Possible Developments
Prof. Ulvi Keser, American University of Cyprus
Sea Hall: ENERGY POLITICS IN BLACK SEA
Turkey’s Energy Agenda and the Black Sea Region
Prof. Mert Bilgin, Istanbul Medipol University
Pipeline Politics in the Black Sea With Turkısh Stream: Confrontatıon Versus Cooperation
Asst. Prof. Filiz Katman, Istanbul Aydın University
Turkey’s Unique Energy Corridor Role at the Center of Eurasia in the 21st
Century
Sına Kısacık-Furkan Kaya, Istanbul Yeditepe University
The Effect of Energy on Russian Foreign Policy
Sabri Aydın, Karamanoğlu Mehmetbey University
Geopolitical Importance of Eurasia Black Sea Region and Energy Interdependency
Melek M. Ibrahimoğlu, Marmara University
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DAY ONE 12 DECEMBER 2016, MONDAY
SECTION III (15:30-17:00)
Blue Hall: INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY
An Evaluation for the Future of Contaıner Transport in The Black Sea
Assoc. Prof. Soner Esmer, Dokuz Eylül University
The Importance of Coordination in the Strategic Plans in the Context of Global Governance
Prof. Ömer F. Gençkaya- Hakan Gündoğdu, Marmara University
Data Mining in Structural Analysis of International Technology Companies
and Reflections for International Relations
Prof. Mehmet Özkan, Marmara University, Asst. Prof. Levent Boran, Nişantaşı University
Research and Development Investments in Developing Countries: An Overview of Competition and Its Effects
Assoc. Prof. Idris Sarısoy, Marmara University
Blue Hall:REGIONALISM IN BLACK SEA
An Economic Cooperatıon Model Among Intercontinental States in the Greater Black Sea Basin: A Proposal
Prof. Ersan Bocutoğlu, Avrasya University
Necessity of Regional Security Organization in Black Sea Region
Asst. Prof. Gökhan Duman, Istanbul Aydın University
The Limits of Black Sea Regional Cooperation: Between External Intervention and loose Institutionalization
Ariel Gonzalez Levaggi, Istanbul Koç University
Challenges and Opportunities for Establishing a Security Community in the
Wider Black Sea Area
Dr. Mukhtar Hajizada, Khazar University
Collective Security Treaty Organization as the Corner Stone of Regionalizing Security in Caucasia
Zeynep S. Acar, Ege University
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Sea Hall: KARADENIZ’DE RUS POLITIKALARI: UKRAYNA
KRIZININ GETIRDIKLERI
Russian Hegemony in Black Sea as a Cyber Power;
Data Of 2015-2016 Cyber War
Vahit Güntay, Karadeniz Technical University
Modernization of Russian Black Sea Fleet and the Effects of the Annexation
of Crimea on the Balance of Military Power in Black Sea
Arda Mevlütoğlu, Reseracher
Russia’s Black Sea Fleet in The Post-Soviet Period And The Regional Security
Assoc. Prof. Dr. Fatih Özbay, Istanbul Technical University
Abstract
Church as a Tool of Dispersion in Russian Foreign Policy: the Discourses of
“Canonical Territory” and the “Russian World”
Asst. Prof. Merve Irem Yapıcı, Adnan Menderes University
Nationalist Movements in the Russian Federation and Its Periphery: A Debate over Igor Girkin (Strelkov)
Asst. Prof. Utku Yapıcı, Andan Menderes University
The Analyzing of Russian Federation-Ukraine Conflict in the Context of
Securitization Theory
Dr. Selim Kurt, Giresun University
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DAY ONE 12 DECEMBER 2016, MONDAY
SECTION IV (17:00-18:30)
Blue Hall: BLACK SEA-RUSSIA-NATO AND EU
Ukrainian crisis and NATO-Russia diplomatic rivalry in the Black-Sea region:
End of post-cold war NATO expansion?
Necat Buğra Demirtaş, Istanbul University
The Black Sea and Russia-NATO Relations
Sümeyye Sarıkaya, Yıldız Technical University
The Effects Of International Political Economy On Central Banking Policy
Making
Burcu Özdil, Marmara University
Current Geoeconomic Structure, Political Activity and Geostrategical Alternatives of The Black Sea Region
Mehmet Yüksel, Marmara University
European Union Neigborhood Policy and its effects on Global Security
Emre Erdemir, Marmara University
Evaluation of Mutual Relations Among Europe-Russia and UK from Political Economy Perspective
Elson Lala, Marmara University
Abstract
Organization of the Black Sea Economic Cooperation in The Context of
Local Events: Evaluation in terms of International Political Economy
Mustafa Çelik, Marmara University
Blue Hall:CONFLICTS RESOLUTIONS-EURASIA AND ENERGY
Crises of Turkish Foreign Policy Caused by Violation of Status Quo and
Treaties: Cases of Cyprus and Nakhchivan
Yunus Çolak, Yıldız Technical University
Leader’s Trait in Conflict and Crises Management: The Example of Adnan
Menderes
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Ibrahim Tekeş, Yıldız Technical University
Is Neo Eurasianism Endangering Global and Regional Security New Russian
Emperyalism?
Sinan Aytaş, Giresun University
Big Moves in the Russia and United States Axis on Eurasia
Gizem Özgür, Izmir Kâtip Çelebi University
Blue Switch Of Security And Economy: Black Sea
Mervenur Çelenk, Karadeniz Technical University
Energy Transport and Pipelines
Gözde Söğütlü, Uludağ University
Sea Hall: RISING POWERS
Influence of China’s Rise in Central Asia since 2000s: an analysis from realist and liberalist perspectives
Dovletgeldi Myradov Myradov, Marmara University
Analysis of MIKTA Countires in Terms of Development
Büşra Kılıç, Marmara University
BRICS as a Possible Actor at The Blacksea
Emrullah Demirtaş, Bolu Abant Izzet Baysal University
Turkey’s Contribution and Position in the Global Security Governance
Ahmet Ozan Gökçe, Marmara University
MIKTA ve Küresel Yönetişim
Tuğçe Ceyda Durgun, Marmara University
A Theoretical Overview Of Rising Powers’ Humanitarian Diplomacy
Nilay Tunçarslan, Marmara University
Russia, As a Global Actor : Russia’s Energy Policy and Energy Dependency
to the Russia
Ahmet Sindiraç, Marmara University

6

DAY TWO 13 DECEMBER 2016, TUESDAY
SECTION I (9:00-10:30)
Blue Hall: SOUTH CAUCASUS
Trans-Border Cooperation in South Caucasus
Archil Zhorzloniani, Tbilisi State University
The Latest Situation in Armenia-Azerbaijan Negotiations and the Nature of
International Mediation Elkhan Mehdiyev, University of Maryland at College Park, USA
The Impact of Non-State Actors on South Caucasus Equlilibrium
Dr. Alessia Chiriatti, University for Foreigners of Perugia
Iranian Foreign Policy to the Black Sea Region in Terms of Ideology, Prgamatism, and Terrorist Threat
Vedran Ohucina, The Institute for European and Globalisation Studies, Croatia
Russia’s Policy on Abkhazia and South Ossetia in the UNSC
Asst. Prof. Mehmet Zeki Günay, Istanbul Aydın University, Turkey
Blue Hall:SOUTH CAUCASUS AND INCREASING IMPORTANCE OF
BLACK SEA
Reflections From Turkey-Russia Bilateral Relations On Armenia-Azerbaijan
Conflict:
Nagorno-Karabakh Conflict
Asst. Prof. Ismail Burak Küntay, Bahçeşehir University
The Relations Between Azerbaijan And Armenia Since The Formation Of
The Osce Minsk Group
Ahmet Demir, Marmara University
Bandwagoning Strategy and Free-Rider Seeking: The Case of Azerbaijan
Dr. Fazlı Doğan, Selçuk University
The Strategic Importance Of Black Sea in China’s One Road One Belt Initiative
Doç. Dr. Soner Esmer, Dokuz Eylül University
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Sea Hall: BLACK SEA IN EU FOREIGN POLICY
Black Sea Synergy: Success of Failure fort he EU?
Asst. Prof. Hatice Yazğan, Çankırı Karatekin University
A Comparasion of EU and Russian Policies towards the Black Sea Countries
E. Elif Peker, Yıldız Technical University
The EU’s New Neighborhood Policy and Turkey-EU Relations
Asst. Prof. Zelal Kızılkan, Martin Artukulu University
Role and Position of Bulgaria and Romania in the Black Sea Region
Dr. Aslıhan Anlar
Political-Economic Competition Between Russia and the EU in the Caspian
Region: The “Ukrainian” Factor
Assoc. Prof. Dr. Emel Parlar Dal, Ali Murat Kurşun, Marmara University
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DAY TWO 13 DECEMBER 2016, TUESDAY
SECTION II (11:00-12:30)
Blue Hall: TURKEY’S RELATIONS WITH ITS NEIGHBORS
The Crisis of International Values and Regional Security: Turkish Russian
Conflict in Turbulence of Arab Spring
Prof. Ramazan Gözen, Marmara University
Hold Your Friends Close, but Your Enemies Closer: Testing the Tethering
Strategy Over Russia and Turkey Relations
Asst. Prof. Erdem Özlük, Selçuk University
The Role of Akkuyu in Russia-Turkey Energy Relations: Is It a Strategic
Investment or a Strategic Blindness?
Dr. Azime Telli, 19 Mayıs University
An Evaluation on The Potential Impacts of “Channel Istanbul” Project on
Montreux Convention: A Geopolitical Mistake in The Black Sea?
Asst. Prof. Bülent Şener, Karadeniz Technical University
Blue Hall:CHANGING DYNAMICS IN BLACK SEA GEOPOLITICS
Power Competition in the Black Sea Basin and Importance of Regional Security
Asst. Prof. Dr. Nadire Filiz Irge, Marmara University
Turkey’s Contribution to Black Sea Security
Prof. Gökhan Koçer, Karadeniz Technical University
Opportunities of the International Conjuncture for the Russian Foreign Policy in Putin Period
Abdurahman Gümüş, Yıldız Technical University
NATO and the Russian Federation in a New Rivalry Area: Black Sea
Asst. Prof. Doğan Şafak POLAT, Istanbul Arel University
NATO’s Black Sea Policies
Asst. Prof. Erhan Akdemir, Eskişehir Anadolu University
The Importance of Black Sea in Terms of American Geopolitical Doctrine
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Lecturer Betül B. Akdemir, Istanbul Kemerburgaz University
Sea Hall: TURKISH FOREIGN POLICY
Analyzing “T” In Mıkta: Turkey’s Middle Power Role At The UN
Asst. Prof. Gonca O. Gök, Marmara University, Asst. Prof. Funda Karadeniz, Marmara University
Ideational Settings of The JDP Foreign Policy And The EU: Romanticisim
vs Formalism
Asst. Prof. Dr. Zuhal M. Uzuner, Marmara University
Turkey’s Growing Involvement In The Gulf: Critical Perceptions From Inside And Outside Turkey
Dr. Nur Çetinoğlu, Marmara University
Reassessing Turkey’s Multi-Execptionalism(S) In The 21st Century: A
Four-Layered Analysis Of Patterns And Types
Assoc. Prof. Emel P. Dal- Ali M. Kurşun, Marmara University
The Impacts Of Turkish-Russian Normalization Process On Syria And Middle East
Assoc. Prof. Emre Erşen
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DAY TWO 13 DECEMBER 2016, TUESDAY
SECTION III (13:30-15:00)
Blue Hall: UKRAINIAN CRISIS AND AFTERMATH
The Focus of the Black Sea Waves: Russia’s Annexation of Crimea
Asst. Prof. Elif Kılıçbeyli-Seçil D. Çıtır, Çukurova University
Regional Crisis and Conflict Management After the Russian Invasion of
Crimea: The Case of Crimean Tatars
Assoc. Prof. Sezai Özçelik, Çankırı Karatekin University
Post-Crimea Black Sea: Changing Geo-Politics and Strategies
Kateryna Paiuk, Odessa I.I.Mechnikov National University
Ukrainan Crisis and Proliferation of Nuclear Weapons
Kahraman Süvari, Yıldız Technical University
Identity Fault lines in Crimea
Anna Matveva, Kings College London, UK
Blue Hall:TURKISH- RUSSIAN RELATIONS: WHAT IS NEXT?
Moving away from the West or Normalization of Relations? Comments on
Turkey-Russia Rapprochment
Assoc. Prof. Çiğdem Üstün, University of Bonn
Turkey-Russia Energy Relations in the Light of the Crisis in Ukraine: An
Incentive for Conflict or Confronttaion?
Asst. Prof. Bahadır Kaynak, Istanbul Kemerburgaz University
The Impact of Turkish-Russian Normalization Process to Security of the
Black Sea
Prof. Kamer Kasım, Bolu Abant Izet Baysal University
Currency Cycles and Their Impact on Georgia-Turkey Trade Relations
Prof. Mikheil Tokmaziahvilli, Tbilisi State University
Döviz Döngüsü ve Türk-Gürcistan Ticaret İlişkilerine Etkisi
Prof. Dr. Mikheil Tokmaziahvilli, Tbilisi Devlet Üniversitesi
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Turkey and Russia in Economic Interaction with Georgia: Cooperative and
Expansionist Strategies
Samir Balakishi, University of Bristol, UK
Sea Hall: ENERGY POLITICS IN THE BLACK SEA REGION
The Effect of Caspian Energy Resources in the Kazakhstan Foreign Policy
Assoc. Prof. Giray S. Derman, Sakarya University
Significance of Black Sea Region as a Transit Hub for Natural Gas in the
EU’s Energy Diversification Efforts
Dr. Sıla T. Baykara, Izmir Institute of Technology
Energy Security in the Caucasus Energy Subcomplex: Challenges and Opportunities Hriday Sarma, Jawaharlal Nehru University
From Nationalism in Water Resources Development and Growing Anti-Dam
Activism in Turkey: The Case of Black Sea Region
Dr. Ahmet Conker, Yıldız Technical University
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DAY TWO 13 DECEMBER 2016, TUESDAY
SECTION IV (15:30-17:00)
Blue Hall: COOPERATION IN THE BLACK SEA
Investment Advice; Reduce the EU, Increase the BSEC
Asst. Prof. Dr. Tahsin Gürler, Balıkesir University
Economic Regionalism and Black Sea in a Comperative Pespective
Asst. Prof. Arzu Al- Hakan Mehmetcik, Marmara University
Comparative Advantages in The Global Markets of The Countries of The
Organization of The Black Sea Economic Cooperation (BSEC)
Assoc. Prof. Dr. Birol Erkan-Şule Batbaylı, Uşak University
In The Context of International Political Economy, The Comparison of IBSA
Countries And Turkey
Asst. Prof. Arzu Al- Nur Aslan, Marmara University
Asst. Prof. Arzu Al- Nur Aslan, Marmara Üniversitesi
Black Sea Economic Cooperation from the Establihment to Today
Prof. Alaeddin Yalçınkaya, Marmara University
Black Sea Socio-Economic Growth and New Cooperation Strategies
Assoc. Prof. Yüksel Demirkaya, Marmara University
Blue Hall:FOREIGN POLICY THEORY AND PRACTICE
Power, Economic Interests and Ideational Attraction: A Theoretically Heterogeneous Approach in Understanding Turkey’s Foreign Policy in the Early
AKP-era
Ismail E. Sula, Bilkent University
Red Bull Effect: Causes and Consequences of Overconfidence in Foreign
Policy Decision Making
Asst. Prof. Imran Demir, Marmara University
The Obama Administration and The USA’s Use of Force: Same Method,
Similar Instruments
Mehmet T. Çağlar, Işık University
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Sea Hall: ECONOMY AND FINANCE
Minimum Wage Workers, Wage Gaps and Determinants Of Working for
Minimum Wage By Regions
Asst. Prof. Gürdal ASLAN, Istanbul Aydın University
Minimum Wages in Turkey and Unemployment and Inflation: An Analysis
Assoc. Prof. Utku Altunöz, Sinop University
Will Secular Stagnation be the Result of Great Recession?
Dr. Özgür Üşenmez, Marmara University
The Impact of the Retirement Policy of Turkey to the Social Security Budget
in The Period of 2000-2015
Assoc. Prof. Muzaffer KOÇ, Marmara University
Stock Exchanges Cooperation Among The Members Of BSEC
Yasemin Uğur Çam, Marmara University
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Day One 12 December 2016, Monday
SECTION I (11:00-12:30)
Opening Session: Opportunuties and Challenges for Cooperation
Sustainability and resiliency are key to long-term geopolitical and geoeconomic regional
stability
Ellen Wasylina, President, the International Geostrategic Maritime Observatory
Globalism has flattened out borders, identities, culture and religion. The rise of
multinational corporations that compete for loyalty and power against the nation-state or
political power broker that should be in charge of guaranteeing security, prosperity and
happiness to its citizens. But many governments of nation-states are unable to govern their
citizens and maintain the bond between the governor and the governed. Have
politicians/political leaders forgotten about their citizens, about creating policies that generate
economic opportunity that translate into wealth and prosperity, that allow them to house, feed
and educate their children? Or have politicians neglected their citizens and are only thinking of
their own self-aggrandizement? But how do politicians /governments guarantee the future for
their people in face of rising isolationism, increasing terrorist risks, rising
pollution/environmental challenges, such as climate change, drought or erratic weather patterns
that create a general feeling/sentiment of UNCERTAINTY? Political uncertainty translates into
economic and social uncertainty and unrest: if the political and economic climates are uncertain,
people, companies, foreigners won’t invest in the country because there is no future, which will
and has translated into capital and humain flight, and contributed to the overall degradation at
each level of the economy. Innovation is important for a country to stay ahead; and R&D is the
key to a country’s capacity to innovate and create the jobs of tomorrow, giving hope and
opportunity for families to have children, who can support the economy of tomorrow. So how
do the Black Sea countries create the economies of tomorrow? Corruption is the principal
enemy of most emerging economies and take away as much as 25% of the national GDP. This
is primarily the case in the non-diversified economies, where for example, energy or primary
energy resources are the main source of GDP revenue and exports.

Blue Hall: THE US ROLE IN WORLD POLITICS AND EFFECTS ON THE BLACK SEA REGION

he ole o the Un ted States n Current

orld Pol t s

Prof. Pekka Korhonen, University of Jyvaskyla, Finland
A stra t
In discussions of the power of the United States attention is often focused on
the military might of the superpower. It spends about 40% of the annual global
military expenditures, and this fact undoubtedly has a lot to do with its global position. Another and more important element is its organizational capacity,
both in military terms and in the creation of global norms of conduct in various
fields. This aspect of the US power can be understood from the perspective of
the concept of the”West”. The ”West” is an amoeba like coalition of states whose
resources the US is able to organize for its support in differing operations, whether then military or economic. The West is thus not a direction of compass; it can
be found in Western Europe, but as well in Western Asia, or Western Pacific;
any state can be seen as part of the West, but no state is necessarily always a
member of these coalitions. What the US is doing with these coalitions, and how
successful is it in collecting them, is an indication of its changing - and diminishing - global role. A ”rebalance to Asia”, where Asia means most of all East
Asia and secondarily South Asia, has been a feature of the Obama administration
since 2012. At the same time other actors, not least Turkey and Russia, but on a
longer perspective also China and India, are becoming active in the Western part
of the Eurasian continent. This has interesting implications on how international
politics in the Middle East and Europe are conducted, and will be conducted
from now on.
ey ords United States Foreign Policy, International Affairs, West-East Conceptions
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Blue Hall: THE US ROLE IN WORLD POLITICS AND EFFECTS ON THE BLACK SEA REGION

n m z

resel Pol t asında AB

n n ol

Prof. Dr. Pekka Korhonen, Jyvaskyla Üniversitesi, Finlandiya
zet
Amerika Birleşik Devletlerinin gücüne ilişkin tartışmaların odağını genel olarak
bu ülkenin askeri gücüne dönük tartışmalar oluşturmaktadır. Küresel askeri
harcamaalrın kabaca %40’ına yakını Amerika tarafından yapılırken, hiç kuşkusuz Amerika’nın küresel pozisyonuyla askeri harcamaları arasında bir bağlantı
vardır. Bir başka alan ise organizasyonel kapasite olarak adlandırabileceğimiz
askeri olduğu kadar küresel normların oluşturulmasını da içeren diğer alanlarıda kapsamaktadır. Bu alanlar ise “Batı” kavramı düşünülerek anlaşılabilir.
Batı Amerika’nın askeri ya da ekonomik organizasyon kapasitesi bağlamında,
tıpkı gönüllüler koalisyonu gibi kendi kendini yaratan ve yayılan bir kavrama
dönüşmektedir. Bu anlamıylada Batı sadece bir Batı Avrupa, Batı Pasifik gibi
coğrafik yönlendirme olmaktan ziyade herhangi bir yerde ve herhangi bir ülkeyi
içerebilen bir olguya dönüşmektedir. Bu çerçevede Amerika’nın küresel rolündeki değişiklik böylesi ülke gruplarını organize edebilme yeteneğindeki değişimler
üzerinden ölçülebilir. Asya’nın Doğu ve Batı Asya olarak alınabileceği Asya’ya
yönelim stratejisi 2012’den bu yana Obama’nın dış politikasının en önemli
unsurlarından bir tanesidir. Bu çerçevede Türkiye ve Rusya dışında Çin ve
Hindistan gibi aktörlerde ABD’nin Batılı Avrasyalı aktörleri olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu da geniş anlamda uluslararası politika’nın Orta Doğu ve
Avrupa’da nasıl değiştiğini ve değişeceğini uzun dönemlde belirleyecektir.
Anahtar
vramları

el meler Amerikan Dış Politikası, Dünya Siyaseti, Batı-Doğu Ka-
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Blue Hall: THE US ROLE IN WORLD POLITICS AND EFFECTS ON THE BLACK SEA REGION

O ama s ega y
Prof. Çağrı Erhan, Istanbul Kemerburgaz University, Rector
A stra t
When President Obama got elected on 8th of November 2008 after 8-years period
of Bush administration, it was expected that the global leadership of US would
based on international consensus in the new term. More specifically, continuity
of Bill Clinton’s presidency characteristics such as stressing international organizations, international co-operation, and policies that give priority to globalization
was anticipated regarding the coming Obama era. President Obama delegated
much of his effort to confront global financial crisis and fight against its impacts
on US national economy where he had to re-structure the defense expenditures.
On the other hand unexpected process starting at the end of 2010, that has been
called ‘Arap Spring’, deeply affected Obama’s engagement policies in Middle
East. Though US’ role in Libya operation as ‘leading from behind’ at the end of
2012, and ending to its presence in Iraq, US could never accomplished to withdraw completely from Middle East. On the contrary, due to DAESH’s actions
targeted American citizens directly, US military activity in the region dramatically increased. When beginning and end of the Obama period is compared from
Middle East perspective, mentioned goals referred in Obama’s speeches given
in Cairo University, and at Turkish Grand National Assembly (both in 2009)
that stress more freedom and democracy, seem far from being accomplished. In
8-years of Obama period, more than 300.000 people died only in Syria and 4.5
millions of people had to leave their countries and became refugees. In Egypt,
the system got worse in terms of democracy and the nature of politics became
more autocratic. In Libya and Yemen due to ongoing civil war, both countries
were de-facto divided. The problem of Palestine’s recognition is still pending
and US could not happen to prevent illegal settlement policies of Israel.
ey ords Obama’s Term, American Foreign Policy, Middle East, TurkishAmerican Relations, US’ Middle East Policy
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Blue Hall: THE US ROLE IN WORLD POLITICS AND EFFECTS ON THE BLACK SEA REGION

O ama nın Mirası
Prof. Dr. Çağrı Erhan, Istanbul Kemerburgaz Üniversitesi/ Rektör
zet
Barack Obama, 8 yıllık Bush yönetiminin ardından 8 Kasım 2008 günü Amerikan Başkanı olarak seçildiğinde, ABD’nin yeni dönemde küresel liderliğini
uluslararası uzlaşmaya dayandıracağı yönünde yorumlar yapılmıştı. Obama’nın
döneminde hususi olarak Bill Clinton’ın başkanlığı döneminde ifadesini bulan
uluslararası kurumlara, uluslararası işbirliğine ve küreselleşmeye öncelik veren
politikaların devam edeceği umulmuştu. Başkan Obama, mesaisinin büyük bir
bölümünü küresel ekonomik krizle mücadele etmek ve krizin Amerikan milli
ekonomisi üzerindeki etkilerini minimize etmeye ayırdı. Bu kapsamda savunma
bütçesini yeniden yapılandırdı. Diğer yandan beklenmedik bir şekilde 2010 yılının sonunda başlamış ‘Arap Baharı’ adı verilen süreç, Obama’nın Orta Doğu’ya
ilişkin politikalarını etkiledi. ABD, 2012 yılının sonunda Libya operasyonundaki “perde gerisinden yönetme” rolü üstlenmiş ve Irak’taki mevcudiyetini sonra
erdirmiş olsa da, Orta Doğu’dan tamamen çekilmeyi başaramadı. Tersine, DAEŞ’in Amerikan vatandaşlarını hedef alan eylemlerine binaen, bölgedeki Amerikan askeri faaliyetleri belirgin şekilde artış gösterdi. Obama döneminin başlangıcı ve sonu, Orta Doğu perspektifinden incelendiğinde, Obama’nın 2009 yılında
Kahire Üniversitesi’nde ve TBMM’de yaptığı konuşmalarda telafuz ettiği özgürlük ve demokrasi yönünde hedeflerin başarılamadığı görülmektedir. 8 yıllık
Obama döneminde, Suriye’de 300.000’den fazla sayıda insan hayatını kaybetti,
4.5 milyon insan evlerini terketmek zorunda kaldı ve mülteci durumuna düştü.
Mısır’da siyasal sistem demokrasi açısından daha da kötüleşti ve siyasetin doğası otoriterleşti. Yaşanan iç savaşa binaen, Libya ve Yemen fiili olarak bölündü.
Filistin sorunu halen devam etmekte ve ABD, Israil’in yasadışı yerleşimlerini engelleyememektedir. Iran ile imzalanan nükleer anlaşma, Iran’ı nükleer programını uygulamaktan caydırmış görünse de Iran, Obama döneminde Orta Doğu’daki
etkisini daha önce olmadığı kadar artırmayı başarmıştır. ABD’den silah yardımı
alan Suudi Arabistan’ın Körfez’in yeni efendisi olma yönünde attığı adımlar,
Iran ile yaşanacak potansiyel bir çatışma riskini artırmıştır. Obama döneminde
Türk Amerikan ilişkilerinde, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanmış en keskin
çatışmalar yaşanmıştır. Obama’nın dış politikasını üç kavramla tanımlamak gerekirse bunlar, tereddüt, strateji eksikliği ve beklentilerin karşılanmaması olurdu.
Hülasa, Obama “Evet, biz yapabiliriz” sloganıyla göreve gelmiştir. Ne var ki
Orta Doğu’daki icraatlari şunu göstermektedir; “Hayır, yapamadı”.
Anahtar elimeler Obama Dönemi, Amerikan Dış Politikası, Orta Doğu,
Türk – Amerikan Ilişkileri, Amerikan Ortadoğu Politikası

19

Blue Hall: THE US ROLE IN WORLD POLITICS AND EFFECTS ON THE BLACK SEA REGION

he O ama Administration s esponse to e Model reat Po er
elations and US e e tion on the Engagement Poli y to ards China
Prof. Suisheng Zhao, University of Denver, USA
A stra t
After President Xi Jinping proposed a new model of big power relations to free
China and the US from the so-called “Thucydides trap” of the established power
and the emerging power colliding inexorably, the US responses have been evolving and often in contradictory. On the one hand, the Obama administration has
responded positively because President Xi’s call resonates with the long-standing
US effort to integrate China into the existing international system. On the other
hand, many in the US are reluctant to go along with such lofty rhetoric and prefer
to work with China on concrete issues to avoid an implicit acceptance of China’s
conception of core interests. Seeing a rising China creating anxiety among neighboring states and attacking western values, some scholars and policy-makers in
the US have found undesirable outcomes in their reflection on the past 40 years
of engagement with China and, therefore, called for a return to containment. But
containment is not a viable option for the US, just like dominance cannot be a viable objective of China either. China and the US have to work together to prevent
their rivalry from boiling over into a new Cold War.
ey ords The US- China Relations, Power Transition, New Model of Great
Power Relations, Asia Pacific.
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O ama Y netimi nin Yeni B y
li ileri Modeline Yanıtı ve
AB nin in e Y neli Anga man Politi ası Yansıması
Prof. Dr. Suisheng Zhao, Denver Üniversitesi, ABD
zet
Başkan Xi Jinping Çin’i ve ABD’yi yerleşik güç ve yeni ortaya çıkan gücün değişmez bir şekilde çarpışmasına yol açacak ‘Thucydides tuzağı’ndan kurtarmak
için yeni güç ilişkileri modelini önerdikten sonra, ABD’nin yanıtı çoğunlukla
çelişki içerisinde gelişmektedir. Bir taraftan, Obama yönetimi olumlu bir şekilde yanıt verdi çünkü Başkan Xi’nin çağrısı, ABD’nin Çin’i mevcut uluslararası
sisteme entegre etme çabasıyla uyumluluk gösteriyor. Öte yandan, ABD’de pek
çokları böyle iddialı bir retorik içerisinde girme konusunda isteksizdir ve Çin’in
temel çıkarlar üzerine kavramsallaştırmasının örtülü bir şekilde kabulünden kaçınmayı ve Çin ile somut konularda çalışmayı tercih ediyorlar. Çin’i Yükselen
bir güç olarak görmek, komşuları arasında bir endişe yaratmakta ve Batılı değerlere zarar vermektedir, ABD’deki bazı uzmanlar ve politika yapıcılar Çin ile
geçen 40 yıllık angajmanın arzu edilmeyen sonuçlarını gördüler ve bu yüzden
çevrelemeye geri dönme çağrısında bulundular. Ancak çevreleme ABD için geçerli bir seçenek değildir, dominant duruma gelmenin Çin için geçerli bir seçenek olmaması gibi. Çin ve ABD yeni bir Soğuk Savaş’a yol açabilecek rekabeti
engellemek için beraber çalışmak zorundadırlar.
Anahtar

elimeler Çin, ABD, Yükselen Güçler, Uluslararası Sistem, Denge
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Post Crimea Bla

Sea Em odying the rene ed US

ussia Con rontation

Dr. Igor Delanoe, Harvard Ukrainian Research Institute, USA
A stra t
The Ukrainian crisis has shed the light on the Black Sea space as one of
the epicenter of the US-Russia renewed confrontation. Since the 2008 Russian-Georgian conflict, and the subsequent – and failed – ‘Reset’, the US influence
has waned and retrenched on the Black Sea stage, allowing the resumption of
Russia’s ‘revanchist’ policy across the region. However, Moscow’s annexation
of Crimea and the conflict in Eastern Ukraine have called for a more robust US
presence in the region. Today, the US-Russia confrontation in the Black Sea is
taking place in three main areas: military, politic and energy. From the military
perspective, Russia’s fortification of Crimea on the one hand, and the presence
of the US ABM shield in Romania on the other hand, are likely to shape security
dynamics in the years to come. On the political level, Moscow has reasserted
an approach based on spheres of influence – or so-called “areas of special interests” – that Washington has not acknowledged, while perfectly understanding
this language elsewhere in the world. The Turkish factor holds here a critical
place since Ankara and Moscow have recently both demonstrated their ability to
agree upon zones of influence in Syria. Finally, the battle for energy is entering
a new stage across the Black Sea with the potential resumption of South Stream
and the reactivation of Russian-Turkish talks on Turkish Stream. This paper argues that, although the Black Sea region strategic importance has been critically
enhanced from Russia’s perspective in the dual context of the Ukrainian crisis
as well as Moscow’s involvement in Syria, Washington has not displayed any
renewed strategic appetite for this area. Security dynamics in the Levant could
furthermore bring a better understanding between Russia and Turkey, further
reducing room for the US influence across the Black Sea region.
ey ords Russia - US - Crimea - Energy - Military Balance
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ırım Sonrası

aradeniz Artan Ameri an

us

erginli i

Dr. Igor Delanoe, Harvard Ukrayna Arşatırma Enstitüsü, ABD
zet
Ukrayna, Rusya ile mücadelenin yeni merkez üstlerinden bir tanesi olarak ortaya çıkmıştır. 2008 Gürcistan savaşından ve devamında gelen ve başarısız olan
Rusya ile ilişkileri yeniden başlatma stratejisinden bu yana, Rusya’nın revanşist
politikalarına da izin verir şekilde Amerika’nın Karadeniz’de rolü ve önemi azaldı. Fakat, Rusya’nın Kırım’ı ilhakı ve Doğu Ukrayna’da devam etmekte olan
çatışma daha güçlü bir Amerikan varlığını bölgede gerektiriyor. Bugün Karadeniz’de Rus-Amerikan mücadelesi üç temel alanda devam ediyor: askeri, siyasi
ve enerji. Askeri açıdan, bir yandan Rusya’nın Kırıma yaptığı askeri yığınak ve
ABD’nin Romanyadaki füze savunma kapasitesi önümüzdeki yıllarda güvenlik
dinamiklerini etkileyeceğe benziyor. Siyasi düzeyde, Moskova Amerika’nın kabul etmediği özel çıkar alanları bağlamında etki alanı görüşüne dayalı politikalar
geliştiriyorken dünyanın geri kalanında da benzer politikalar yayılıyor. Türkiye
faktörü burada özel bir önem arz ediyor zira Ankara ve Msokova Suriye’de etki
alanları üzerine hali hazırda antlaşmış görünüyorlar. Son olarak, enerji konusunda Türkiye Rusya arasında Türk Akımı’nın ve Güney Akım projesinin yeniden
gündeme gelmesiyle savaş farklı bir aşamaya geçiyor. Bu çalışma Karadeniz
bölgesi Ukrayna krizi ve Moskova’nın Suriye çatışmalarına dahil olması bağlamında stratejik olarak önemli olmakla birlikte Amerika bu bölgeye bir stratejik
ilgi duymamaktadığını iddia etmektedir. Orta-Doğu’daki güvenlik dinamikleri
Rus-Türkiye arasındaki ilişkileri daha anlaşılır bir zemine çekerken Amerika için
bölgede etki kurma zeminini azaltmaktadır.
Anahtar

elimeler Rusya, ABD, Kırım, Enerji, Askeri Güç Dengesi
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ussia in U raine s

uagmire dro ning or oming through

Dr. Anna Matveva, Kings College London, UK
A stra t
The research question is the impact of developments in South-Eastern Ukraine on Russia and prospects for resolution of the Donbass conflict in a way
that allows mending Russia – European relations. The article firstly explores
the reasons why Moscow did not foresee the Euromaidan events in Ukraine as
coming despite its geographical proximity and cultural closeness, and failed to
act to calm down a developing confrontation. It proceeds to assess the phenomenon of grassroot activism which emerged in Russia in response to Euromaidan,
and how it impacted upon the Russian state and its ability to act. The article
argues that the ideology and identity coming out of Donbass movement expands
beyond the region’s borders. It analyses how Moscow managed Donbass affairs
after the active fighting subsided. On the one hand, it never admitted its direct
management role for an apprehension to be dubbed as a party to conflict, but on
the other actively participated in the de facto statebuilding. This duality results
in elusive and at times contradictory strategies. The paper addresses the international dimension of Ukraine’s crisis where the goal is to make Kyiv admit
that it does not wish the breakaway region back. The tactics is to turn the Minsk
process into a routine similar to Geneva talks over South Ossetia. In this paradigm, Minsk process pushes Kyiv into a corner where a winning option is not
to play. Internationally, time works in Moscow’s favour while domestic troubles
in Ukraine make it a weak and unconsolidated player. Russian ruling elite can
exercise strategic patience waiting until Ukraine transforms from an existential
battleground between Russia and the West into a developing country in a need
of international assistance. The challenge is an absence of an end picture: how
the ruling elite can square anti-Westernism it unleashed with being personally
integrated with the West in material and cultural terms? And after Ukraine, is
Europe a friend or a foe?
ey ords Russia, Ukraine, Ukrainan Crisis, Crimea, Minsk
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U rayna Bata lı ında usya Batıyor mu ı ıyor mu
Dr. Anna Matveva, Kings College Londra, Birleşik Krallık
zet
Araştırma sorusu Güneydoğu Ukrayna’daki gelişmelerin Rusya üzerindeki etkileri ve Rusya-Avrupa ilişkilerini düzeltmek üzere Donbas çatışmasının
çözümlenebilmesi olasılığıdır. Çalışma öncelikle Rusya’nın Ukrayna’da vuku
bulan Euromadian gösterilerini ve sonuçlarını kültürel ve coğrafi yakınlığına
rağmen neden öngöremediğini ve yükselen çatışma esnasında soğukkanlılığını
neden koruyamadığını tartışmaktadır. Bu bağlamda Euromadian protestolarına
karşı Rusyada yükselen taban aktivismi olgusunun incelenmesi ve bu olgunu
Rusya ve Rusya’nın hareket kabiliyetleri üzerindeki etkisinin tartışılmasıyla
devam edecektir. Makale Donbas’tan yükselen kimlik ve ideolojinin etkisinin
sınırları aştığını iddia etmektedir. Makale Rusya’nın Donbas’taki çatışmalar durulduktan sonra bölge olaylarını nasıl idare ettiğini analiz etmektedir. Bu çerçevede Rusya bir yandan asla çatışmanın bir parçası olduğunu kabul etmemiş fakat
öte yandan Donbass’ta vuku bulan ulus inşası sürecinin aktif bir katılımcısı olmuştur. Çalışma Ukrayna krizinin, Ukrayna’yı ayrılıkçı bölgeleri geri kazanmayı
düşünmekten uzak tutan uluslararası boyutuna da işaret etmektedir. Minsk
süreci bu çerçevede nasıl Geneva süreci Güney Osetya çatışmasının süreklilik
kazanmasında rol oynadıysa bir rutine dönüşmektedir. Dolayısyla Minsk süreci
Ukraynayı bir köşeye sıkıştırmakta ve zaman Rusyanın lehine çalışmaktadır.
Rusya Ukrayna’nın Batı ve Rusya arasında bir çatışma zemininden dış yardıma
muhtaç bir gelişmekte olan ülke haline dönmesi sürecinde stratejik sabır
gösterecektir. Buradaki temel zorluk fotoğrafta bir sonun henüz ortaya çıkamış
olmasıdır. Yönetici elit kültürel ve materyal anlamda Batı ile bütünleşmiş durumdayken bir Batı karşıtlığı kıskacındadır ve Ukrayna’dan sonra Batı’nın dost
mu yoksa düşman mı olduğuna karar vermesi gerekmektedir.
Anahtar

elimeler Rusya, Ukrayna, Ukrayna Krizi, Kırım, Minsk
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ussia and the Use o

or e in the Bla

Sea egion

Dr. Tracey German, Kings College London, UK
A stra t
For more than a decade, since 2001, both the West and Russia have demonstrated an increased willingness to use force as an instrument of policy. Despite
this, many in the West continue to be surprised by the primacy of hard power
in Russian policy-making and its heavy reliance on instruments of hard power.
Moscow has sought to exert pressure through a variety of means in countries
throughout the Black Sea region and broader post-Soviet space in order to maintain its influence for over a decade: energy shut-offs are the most well-known,
but other means include economic sanctions and embargoes, as well as military
pressure. Russia’s proactive (and often ambiguous) use of force in the post-Soviet space and the Black Sea region (and now the Middle East), has been related
to a variety of issues, not least an attempt to counter the attraction of the EU,
NATO and the West, with hard power tools of coercion and threats. This paper
will examine the use of force by Russia in order to understand how it deploys
military force as a tool of policy. Critical for both regional and global stability, it
is imperative to understand the nuances of how, when, and under what circumstances regional powers such as Russia use military force to meet their political
objectives.
ey ords Russia, Use of Force, Black Sea Region, Crisis Stability
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usya ve

aradeniz B lgesinde

ullanımı

Dr. Tracey German, Kings College Londora, Birleşik Krallık
zet
10 yıldan fazla bir süredir, 2001’den itibaren hem Batı hem de Rusya bir
siyaset aracı olarak güç kullanma eğilimine artan bir ilgi göstermişlerdir. Buna
rağmen batıda birçok kişi hala Rus siyaset yapımında sert güce ve sert güç araçlarına ağırlıklı olarak öncelik verilmesine şaşırmaya devam etmektedir. Moskova, Karadeniz bölgesi ve daha geniş Sovyet sonrası coğrafyada etkisini devam
ettirebilmek için çeşitli araçlar vasıtasıyla baskı kullanmaya çalışmıştır: enerji
kesintileri bunların en bilinenleri arasında iken, ekonomik yaptırımlar, ambargolar ve askeri baskılar da bunlara dâhildir. Rusya’nın Sovyet sonrası coğrafyada
ve Karadeniz bölgesinde (şimdi de Ortadoğu’da) proaktif (ve genellikle belirsiz)
güç kullanımı sadece AB, NATO ve Batının çekiciliğine sert güç araçlarından
baskı ve tehditler ile karşı koymak için değil başka birçok mesele ile de ilgilidir. Bu çalışma Rusya’nın askeri gücü nasıl bir siyaset aracı gibi kullandığını
anlamak için Rusya’nın güç kullanımını inceleyecektir. Bölgesel ve küresel istikrar için mühim olan bu mesele üzerinden, Rusya gibi bölgesel güçlerin siyasi
amaçlarını gerçekleştirmek için nasıl, ne zaman ve hangi koşullarda askeri güç
kullandığını anlamak zorunludur.
Anahtar

elimeler Rusya, Güç Kullanımı, Karadeniz Bölgesi, Kriz Yönetimi
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An O ensive ealist A ount o

ussia s oreign Poli y in the Bla

Sea egion

Asst. Prof. Aslı Kelkitli, Istanbul Arel University
A stra t
From the Tsarist epoch to the Soviet period and then since the establishment
of the Russian Federation, the Black Sea has been evaluated as a region of substantial importance for Russian national interests from the viewpoint of the Russian foreign policy makers. The incumbent Russian President Vladimir Putin in
the early years of his stint, in September 2003 had described the Azov-Black Sea
basin as a zone of Russian strategic interests due to its access to warm sea, its
maritime links to Europe and its proximity to the Northern Caucasus where Russia was fighting against separate currents that were detrimental to its territorial
integrity. In accordance with this general outlook, Russia has been pursuing an
active and assertive foreign policy line in the Black Sea region since the mid2000s which did not hesitate to resort to military instruments if vital interests
were perceived to be at stake. Borrowing from the main premises of the offensive
realist theory that was put forth by John Mearsheimer, this paper claims that
Russia, as a great power, seeks to establish a regional hegemony in the Black Sea
by beating off its rivals, specifically the NATO and the EU and utilizes various
political, economic and military tools to attain this goal. The study while trying
to analyze the main contours of this multi-faceted foreign policy, will also aim to
assess the extent of its success in the light of recent developments in the region.
ey ords Black Sea, Russia, post-Cold War period, regional hegemony, offensive realism
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aradeniz de us ı Politi asının Saldırgan ealist er eveden O uması
Yrd. Doç. Dr. Aslı Kelkitli, İstanbul Arel Üniversitesi
zet
Karadeniz, Çarlık devrinden Sovyet dönemine daha sonra da Rusya Federasyonu’nun kuruluşundan günümüze kadar geçen süre boyunca Rus dış politika
yapıcıları tarafından Rus ulusal çıkarları açısından büyük öneme sahip bir bölge
olarak değerlendirilmiştir. Mevcut cumhurbaşkanı Vladimir Putin görevinin ilk
yıllarında, Eylül 2003’te, sıcak denizlere erişimi, Avrupa ile denizcilik bağlantıları ve Rusya’nın toprak bütünlüğüne zararlı ayrılıkçı akımlarla mücadele ettiği
Kuzey Kafkasya’ya yakınlığı nedeniyle Azak-Karadeniz havzasını Rus stratejik
çıkar bölgesi olarak tanımlamıştı. Bu genel görüş uyarınca Rusya Karadeniz bölgesinde 2000’li yılların ortalarından itibaren hayati çıkarlarının tehlike altında
olduğunu hissettiğinde askeri enstrümanlara başvurmaktan kaçınmadığı aktif ve
iddialı bir dış politika çizgisi izlemektedir. Bu bildiri John Mearsheimer tarafından ortaya konulan saldırgan realist teorinin temel varsayımlarını ödünç alarak
Rusya’nın büyük bir güç olarak olarak rakiplerini özellikle NATO ve AB’yi bertaraf ederek Karadeniz’de bölgesel bir hegemonya kurmaya çabaladığını ve bu
hedefe ulaşmak için muhtelif siyasi, ekonomik ve askeri araçlardan yararlandığını iddia etmektedir. Çalışma bu çok yönlü dış politikanın ana hatlarını analiz
etmeye çalışırken başarısının boyutlarını da bölgedeki son gelişmeler ışığında
değerlendirmeyi hedeflemektedir.
Anahtar elimeler: Karadeniz, Rusya, Soğuk Savaş sonrası dönem, bölgesel
hegemonya, saldırgan realizm
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uss an Hy r d

ar are and ts mpl at ons n he Bla

Sea

Şafak Oğuz, PhD, USGAM
A stra t
Although Hybrid Warfare is an old concept, theoretical studies in Western
countries began mainly in the post-Cold War era, focusing on asymmetrical
threats against the conventional superiority of Western countries such as the USA.
The September 11th attacks and the 2006 Lebanon War played important roles
in the evolution of hybrid warfare theories. Studies in Russia on hybrid warfare,
which the Russians call non-linear war, are based primarily on lessons learned
during the Color Revolutions and the Arab Spring. Although there have been intensive study of hybrid warfare, no consensus among scholars has emerged on an
exact or unique definition of hybrid warfare. Hybrid warfare emerged as one of
the main security issues for the West, and especially for NATO, with the beginning of the Russia-Ukraine crisis. The Russian military strategies called “hybrid
warfare” by Western countries resulted in the successful annexation of Crimea
and became a serious security issue for the West, resulting in important structural
and functional changes in NATO’s military system. Russian military activities
during the Ukrainian crisis, and the Russian annexation of Crimea, resulted also
in important changes in the security of the Black Sea. The crisis intensified Russian military build-up and the military presence of NATO, especially the USA, in
the region, while the Black Sea, which was intended to be a peaceful region, became a stage for military showdown between NATO and Russia. This paper will
study Russian hybrid warfare in Ukraine and especially in Crimea, and analyze
its implications for the Black Sea region.
ey

ords Russia, Hybrid Warfare, NATO, Black Sea, Crimea
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us H r d Sava ve

araden ze Et ler

Dr. Şafak Oğuz, USGAM
zet
Karma Savaş eski bir konsept olsa da batılı devletlerdeki teori çalışmaları
genel olarak ABD gibi batılı devletlerin konvansiyonel üstünlüğüne karşı asimetrik tehditlere odaklanarak Soğuk Savaş sonrası dönemde başlamıştır. 11 Eylül saldırıları ve 2016 Lübnan savaşı karma savaş teorisinin gelişiminde önemli
rol oynamışlardır. Rusların “doğrusal olmayan savaş” olarak adlandırdıkları Rus
karma savaşına yönelik çalışmalar esas olarak Renkli Devrimler ve Arap Baharı
esnasında alınan derslere dayalı olarak şekillenmiştir. Her ne kadar karma savaş
konusunda yoğun bir çalışma yapılıyor olsa da akademisyenler tarafından karma
savaşa yönelik tam ve özel bir tanım konusunda herhangi bir uzlaşma ortaya çıkmamıştır. Rusya-Ukrayna krizinin başlaması ile karma savaş batı ve özellikle de
NATO için temel güvenlik sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Batılı devletler tarafından karma savaş olarak adlandırılan Rus askeri stratejileri Kırım’ın başarılı bir
şekilde ilhakı ile sonuçlanmış ve NATO’nun askeri sisteminde önemli yapısal ve
işlevsel değişikliklere yol açacak şekilde batı için bir önemli bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Rusya’nın Ukrayna krizindeki askeri faaliyetleri ve Kırım’ı
ilhakı Karadeniz’in güvenliğinde önemli değişimlere yol açmıştır. Kriz bölgede
Rusya’nın askeri anlamda takviyesini ve NATO’nun ve özellikle ABD’nin askeri
varlığını artırırken bir dönem barış bölgesi olması amaçlanan Karadeniz NATO
ve Rusya arasındaki güç gösterisi alanı haline gelmiştir. Bu çalışma Rusya’nın
Ukrayna’daki ve özellikle Kırım’daki karma savaşını incelemekte ve bunun Karadeniz’deki etkilerini analiz etmektedir.
Anahtar

elimeler Rusya, Karma Savaş, NATO, Karadeniz, Kırım
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ur ish Eurasianism

oots and is ourses

Asst. Prof. Özgür Tüfekçi, Karadeniz Technical University
A stra t
Turkey has always had a fertile environment and circles for debates of ‘secularism’ and ‘Islam’; ‘Pan-Turkism’ and ‘Pan/Neo Ottomanism’, etc. These debates and confrontations can be traced back to the Ottoman Empire. In spite of
the fact that the newly established Turkish Republic’s main official direction was
toward the West, these debates still exist today.
As a consequence of these debates and confrontations, it should be mentioned
that Russian Eurasianism has had some reflections in Turkish society. In particular, the conditions of the post-Cold War era and the recent activism in Turkish
foreign policy have brought the Eurasianism debates back on the agenda. In this
sense, this paper will analyse Turkish Eurasianism. In addition, the main pillars
on Turkish Eurasianism: Neo-Ottomanism, Islamism, Pan-Turkism and Pan-Turanianism will be examined. In the second part of the paper, the differences between the various discourses of Turkish Eurasianism will be scrutinised.
ey ords Eurasianism, Turkish Eurasianism, Neo-Ottomanism, Islamism,
Pan-Turkism
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r Avrasya ılı ı

ler ve S ylemler

Yrd. Doç. Dr. Özgür Tüfekçi, Karadeniz Teknik Üniversitesi
zet
Türkiye, geçmişten günümüze Laiklik-Islam; Türkçülük-Osmanlıcılık vb.
tartışmalar için uygun bir zemin olmuştur. Bu tartışmalar, Osmanlı Imparatorluğu dönemine kadar geriye giderler. 1900’lü yılların başında yeni kurulan Türkiye
Cumhuriyeti’nin yönü Batı olarak tayin edilmiş olsa bile bu tartışmaların hız
kesmeden yoluna devam etmekte olduğunu görmekteyiz.
Bu bağlamda, Rus Avrasyacılığı’nın Türkiye’de bahsi geçen tartışmaların
ortasında özellikle soğuk savaş sonrası dönemde yerini aldığı yadsınamaz bir
gerçektir ve bu ideolojik yaklaşımın Türkiye’deki çeşitli entelektüel çevrelerde
hatırı sayılır yansımaları mevcuttur. Özellikle son dönem Türkiye dış politikasında vuku bulan aktivizm Avrasyacılık tartışmalarını daha da gündeme taşımıştır.
Bu bağlamda bu çalışma Avrasyacılığın Türkiye’deki yansımasının bir sonucu
olarak ortaya çıkan Türk Avrasyacılığı’nı analiz edecektir. Böylece Türk Avrasyacılığı’nın dayanakları olan Yeni Osmanlıcılık, Islamcılık, Türkçülük ve Turancılık incelenecektir. Çalışmanın ikinci kısmında ise Türk Avrasyacılığı’nın çeşitli
fraksiyonlar arasında mevcut olan farklı söylemleri irdelenecektir.
Anahtar elimeler Avrasyacılık, Türk Avrasyacılığı, Yeni Osmanlıcılık, Islamcılık, Türkçülük
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ussian Military Presen e rom Bla Sea to the Mediterranenan and
Possi le evelopments
Prof. Ulvi Keser, American University of Cyprus
A stra t
Russia being a global power, Russia has started a new era with the Greek Cypriot Administration (GCA) located in the south part of the island of Cyprus as
the strategic partner for the Mediterranean as well as the Middle East through the
history. While Turkey tries to continue its own plans and the strategies through
TRNC, Russia also does the same through the GCA as the USA does the same
even if seems to be impartial so as to establish a new balance of power. As naval
strategist Alfred Thayer Mahan depicts, a country of land may happen to be powerful but the global power is valid only by the sea. Russia being the most powerful country of land has headed for the sea, and the island of Cyprus strategically.
Black money laundering, off-shore banking activities, Russian intelligence activities, Russian tradesmen’s interest in the region, close relations with communist
AKEL party, and the relations with the Orthodox Church on the island all show
why Russia is there. Thus Russia has a great ability of military operation besides
the strategic security. Russian activities to establish a military base in Latakia
as well as Tartus, military presence in the Mediterranean Sea, and its reflections
on the area covering Middle East and the Eurasia turn to be a very serious issue.
This scientific research will focus on Russian military activities starting from the
Black Sea up to the Mediterranean as well as the possible influences upon the
region.
ey ords Russia, Black Sea, Mediterranean, Cyprus, Syria, Tartus
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aradeniz den o u A deniz e us As eri Mev udiyeti ve
Muhtemel eli meler
Prof. Dr. Ulvi Keser, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
zet
Küresel bir güç olan Rusya’nın Akdeniz’in ortasındaki Kıbrıs adasındaki iki
ülkeden birisi olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarihsel süreçte stratejik ortaklığı, Doğu Akdeniz yanında Ortadoğu bölgesi için de yeni bir dönemin
başlangıcını oluşturmaktadır. Adanın kuzeyinde Türkiye ve KKTC üzerinden ve
resmen taraf olmasa da ABD’nin Kıbrıs politikaları, güneyinde ise Rusya’nın
GKRY üzerinden strateji ve politikalar sürdürmesi yeni bir denge düzenini oluşturmaya başlamıştır. Deniz stratejisti Alfred Thayer Mahan’ın Deniz Hâkimiyeti
Teorisinde de belirttiği gibi bir kara devleti güçlü olabilir, fakat dünya hâkimiyetinin yolu denizlerden geçer. Dünyanın en büyük kara devleti olan Rusya da bu
bağlamda yönünü denizlere çevirmiştir ve jeostratejik açıdan önemli Kıbrıs adasını çekim alanına almıştır. Adada kara para aklama girişimleri, off-shore (kıyı)
bankacılığı, Rus istihbarat faaliyetleri, Rus yatırımcılarının bölgeye akın etmesi
yanında bir yandan Kıbrıs Rum tarafında komünist AKEL partisi ile dirsek teması devam ederken öte yandan Ortodoks kilise de faaliyetlerin inanç eksenini ortaya koymaktadır. Bu durum Rusya’nın bölgede stratejik güvenlik yanında savunma ve askeri operasyon kabiliyetini de artıran faktörlerdir. Rusya’nın son olarak
Tartus’un ardından Lazkiye’de askeri üs kurma çabaları, Doğu Akdeniz’de askeri mevcudiyeti ve bunun Ortadoğu ve Avrasya’ya yansımaları ciddi bir sorun
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bilimsel çalışma kapsamında Rusya’nın Kıbrıs ve
Suriye üzerinden Ortadoğu ve Avrasya bölgesine yönelik askeri girişimleri ve
bunların etkileri mercek altına alınacaktır.
Anahtar

elimeler Rusya, Karadeniz, Akdeniz, Kıbrıs, Suriye, Tartus
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Sea Hall: ENERGY POLITICS IN BLACK SEA

ur ey s Energy Agenda and the Bla

Sea egion

Prof. Mert Bilgin, Istanbul Medipol University
A stra t
This paper analyzes Turkey’s energy agenda with regard to existing and
emerging energy policies in and around Black Sea. Turkey’s energy agenda is
highly related to its growing demand. It is expected to channel 150 billion Euros
of investments in the next decade. Turkey’s geographic location, in the mean
time, increases the significance of pipeline projects that pass through Turkey.
This paper looks into Turkey’s Energy Agenda and its implications concerning
the Black Sea Region in terms of three aspects: 1- Domestic demand, markets
and investments; Turkey’s energy demand has been growing by an annual average of 5.7 per year for the past twelve years. Turkey needs to attain an installed
capacity of 100000 MW in the next decade not to confront an energy deficit.
2- Oil and gas transport to EU member countries and World markets; Turkey
has already become an important energy transport country with oil and gas pipelines and marine trafficking originating from Russia, Azerbaijan, Kazakhstan,
Georgia, Turkmenistan, Iran and Iraq. This transit contributes to global oil and
gas markets and supports international cooperation. Turkey intends to increase
transport capacity. 3- Infrastructure and Network Integration; Turkey is committed to get fully integrated with European Energy Grid while developing and
adjusting infrastructures with neighboring countries. In short, this paper acknowledges the significance of Turkey’s energy agenda for the Black Sea countries
and elaborates its highlights from this trilateral conceptual perspective.
Keywords: Turkey, energy strategy, Black Sea
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r iye nin Ener i A andası ve

aradeniz l eleri

Prof. Dr. Mert Bilgin, İstanbul Medipol Üniversitesi
Özet
Bu çalışma, Türkiye’nin Karadeniz ve çevresindeki enerji ilişkilerini mevcut
ve geliştirmekte olduğu politikalar odağında incelemektedir. Türkiye’nin enerji
ajandası önemli ölçüde yüksek iç taleple ilgilidir. Bu talebin önümüzdeki 10
yıllık dilimde, 150 milyar Avro yatırım kanalize etmesi beklenmektedir. Türkiye’nin jeopolitik konumu ise topraklarından geçen boru hatlarının önemini artırmaktadır. Bu makale Türkiye’nin enerji ajandasını Karadeniz ülkelerine referansla üç yönüyle irdelemektedir: 1- Iç talep, piyasalar ve yatırımlar: Türkiye’nin
enerji talebi son 12 yıl boyunca yıllık ortalama yüzde 5,7 oranında büyümüştür.
Türkiye’nin enerji açığıyla karşılaşmaması için kurulu gücünü 10 yıl içerisinde
100.000 MW’a çıkartma gereksinimi vardır. 2- AB üyesi ülkelerle dünya piyasalarına petrol ve gaz taşımacılığı: Türkiye hali hazırda Rusya, Azerbaycan,
Kazakistan, Gürcistan, Türkmenistan, Iran ve Irak örneğinde olduğu gibi pek
çok ülkeyi içeren bir yapıda petrol ve gazın geçiş merkezi konumundadır. Türkiye, dünya petrol ve gaz piyasalarına katkıda bulunup, uluslararası işbirliğini
teşvik eden bu yapıyı daha da kuvvetlendirmeyi hedeflemektedir. 3- Alt yapı ve
işbirliği ağı entegrasyonu: Türkiye Avrupa Enerji Hattıyla tem entegrasyonu
hedeflerken diğer komşularıyla da bu uyumu sağlamayı istemektedir. Kısacası
bu çalışma, Türkiye’nin enerji ajandasının Karadeniz ülkeleri nezdindeki
etkisini tanımlamakta ve Türkiye’nin enerji politikalarını bu üçlü kavramsal yapı
içerisinde analiz etmektedir.
Anahtar elimeler Türkiye, enerji stratejisi, Karadeniz.
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Pipeline Politi s in the Bla

Sea ith ur ısh Stream Con rontatıon
ersus Cooperation

Asst. Prof. Filiz Katman, Istanbul Aydın University
A stra t
This paper discusses pipeline politics in the Black Sea with Turkish Stream
with energy security perspective. Turkish Stream, as Russian initiation for closer
relations with Turkey during sanctions on Russia by the West, transforms Black
Sea to an arena for confrontation versus cooperation. Black Sea region will be
analysed with regard to energy relations, and energy as a matter of cooperation versus clash, as reflected in the region throughout history. Paper provides
a discussion the strategic value of the region and former Ukrainian and recent
Crimean crisis with a historical perspective revealing that energy is one of the
key factors in the region and relations with Europe. Turkish Stream, TANAP,
TAP, Nabucco and other alternative pipelines will be comparatively discussed
with criticism on Turkish Stream with country perspectives. Transforming Black
Sea region into an arena for confrontation versus cooperation will be discussed
through current power struggle between status quo and change with regard to
order in the region. Turkish goal for energy hub will also be evaluated within that
framework regarding Russian support versus Iran’s reconciliation with the West.
ey ords Azerbaijan, Black Sea, Crimean Crisis, Energy, European Union,
Georgia, Russia, Turkey, Turkish Stream, TANAP, Ukraine.
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r A m le

araden z de Boru Hatt S yaset

at ma vs

rl

Yrd. Doç. Dr., Filiz Katman, İstanbul Aydın Üniversitesi
zet
Bu çalışma Türk Akımı ile birlikte Karadeniz’deki boru hattı siyasetini enerji güvenliği perspektifinden tartışır. Türk Akımı, batının Rusya’ ya yönelik
ambargoları sırasında Türkiye ile yakın ilişkilere istinaden geliştirilen bir Rus
girişimi olarak Karadeniz’i çatışma ve işbirliğinin yer aldığı bir arena haline getirmiştir. Karadeniz bölgesi, tarih boyunca enerji ilişkileri ve işbirliği-çatışma
konusu olarak lanse edilen enerjiyle birlikte analiz edilecektir. Çalışma bölgenin
stratejik önemini ve Ukrayna ile Kırım krizlerini, bölge ve Avrupa ilişkilerinde
ana faktörlerden biri olarak belirtilen enerjiyle birlikte tarihsel bir perspektifle tartışır. Türk Akımı, TANAP, TAP, Nabucco ve diğer alternatif boru hatları
Türk Akımı’na yönelik eleştirel ülke perspektifleriyle birlikte mukayeseli olarak
tartışılacaktır. Karadeniz bölgesinin çatışma-işbirliği arenasına dönüşmesi,
bölgedeki düzenle birlikte statüko ile değişim arasındaki mevcut güç mücadelesiyle birlikte tartışılacaktır. Bu çerçevede, Türkiye’nin enerji hubı olma hedefi
de Rusya’nın desteği ve Iran’ın batı ile uzlaşısıyla birlikte değerlendirilecektir.
Anahtar el meler Avrupa Birliği, Azerbaycan, Enerji, Gürcistan, Karadeniz,
Kırım Krizi, Rusya, TANAP, Türk Akımı, Türkiye, Ukrayna.
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ur ey s Uni ue Energy Corridor ole at the Center o Eurasia in the
Century

st

Sına Kısacık-Furkan Kaya, Istanbul Yeditepe University
A stra t
With the start of using oil and natural gas in the industry and also elsewhere,
drilling, processing and transporting these resources have become an important issue between demanders and suppliers. Although Eastern Eurasia is rich in
terms of hydrocarbons, Western Eurasia lacks significant volume of hydrocarbons. In terms of energy security perspective, both producers and demanders
prioritize the safe and uninterrupted transportation of hydrocarbons for the sustainability of their economic systems. This situation necessitates the presence of
reliable transit countries in the 21st century. Nowadays, the new world order has
been shaping in the perspective of regional instabilities. Furthermore, center of
gravity of the continent has been changing. Turkey is positioned at the center of
these developments and continent as an energy corridor thanks to its special geographical location. Hence, the existing and projected oil and gas pipeline projects
will be beneficial for both Turkey and energy supplier/demander countries in 21st
century’s Eurasia geography.
ey ords Turkey, Eurasian Energy Security, Azerbaijan, Russian Federation,
Iraq, Iran, Eastern Mediterranean.
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r iye nin

Y zyılda Avrasya nın Mer ezinde i E siz Ener i
Rolü

oridoru

Sına Kısacık-Furkan Kaya, İstanbul Yeditepe Üniversitesi
zet
Petrolün ve doğalgazın endüstride ve de çeşitli alanlarda kullanılmaya başlanmasıyla, bu kaynakların çıkartılması, işlenmesi ve taşınması, talep eden ülkeler ve tedarikçiler arasında önemli bir konu haline gelmiştir. Doğu Avrasya
hidrokarbonlar bakımından zengin olsa da, Batı Avrasya’da önemli miktarda
hidrokarbon kaynağı bulunmamaktadır. Enerji güvenliği perspektifi bağlamında, hem üreticiler hem de talep edenler, kendi ekonomik sistemlerinin sürdürülebilirliği için hidrokarbonların güvenli ve kesintisiz bir biçimde taşınmasını
öncelemektedirler. Bu durum, 21. yüzyılda güvenilir transit ülkelerin varlığını
zorunlu kılmaktadır. Günümüzde, yeni dünya düzeni bölgesel istikrarsızlıklar
perspektifinde şekillenmektedir. Buna ilaveten kıtanın çekim merkezi de değişmektedir. Türkiye, özgün coğrafi konumu sayesinde bir enerji koridoru olarak bu
gelişmelerin ve kıtanın merkezinde konumlanmaktadır. Ayrıca, mevcut ve proje
halindeki petrol ve doğal gaz boru hatları, 21. yüzyıl Avrasya coğrafyasında hem
Türkiye hem de enerji tedarikçisi hem de enerji talep eden ülkeler için yararlı
olacaktır.
Anahtar elimeler Türkiye, Avrasya Enerji Güvenliği, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Irak, Iran, Doğu Akdeniz.
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he E e t o Energy on ussian oreign Poli y
Sabri Aydın, Karamanoğlu Mehmetbey University
A stra t
The history of Russian energy politics is cyclical which consists of the invitation of foreigners to the sector if the technology is needed and the energy prices
are low, and nationalization of energy companies and use of the energy weapon
when the world energy prices are high. As Putin came to power in 2000 and the
energy prices in the world markets were rising, he started to nationalize Russian
energy industry gradually and used the energy as a foreign policy instrument
by subsidizing friendly regimes and punishing the insurgents with supply interruptions or imposing higher prices. From 2008 onwards, dramatically declining
energy prices have undermined Russian energy weapon and Putin’s ability to use
energy exports as a foreign policy tool. Besides, Kremlin’s need to modernize
its energy sector and to diversify Russian exports has become much more urgent
as the energy prices is not expected to rise in near future. In addition, Russian
economy and energy industry needs institutional reforms in order to attract foreign investments in times of low energy prices as well. Such reforms in Russian
economy including development of rule of law, property rights protection, more
transparency and liberal institutions, in turn mean the erosion of the state influence on the economy which is the case Putin never favors. Russia also has to
make huge investments in order to extract oil in new and cheaper oil fields and
for the construction of new gas pipelines to be able to diversify customers. Such
concerns will shape future of Russian energy and foreign policy. This study aims
to investigate the pattern of historical development of Russian energy sector and
its effects on Russian foreign policy especially by focusing on current dilemma
that Russia face in times of low energy prices.
ey ords Russian Foreign Policy, Russia’s Energy Policy, Energy Prices,
Energy Weapon, Oil, Natural Gas
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Ener inin us ı Politi ası zerinde i Et isi
Sabri Aydın, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
zet
Rusya’nın, sektörel teknoloji transferine ihtiyaç duyduğu ya da uluslararası enerji fiyatlarının düşük olduğu dönemlerde yabancı yatırımcıyı davet eden;
enerji fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde ise Rus enerji şirketlerini millileştirme yoluna giden ve enerji silahını kullanıma sokan konjonktürel bir enerji
politikası tarihi olduğu görülmektedir. Putin’in 2000 yılında enerji fiyatlarının
yükseldiği bir dönemde iktidara gelmesiyle Rus enerji endüstrisini yavaş yavaş millileştirdiği, dost ülkelere uyguladığı sübvansiyonlar ve problem yaşadığı
ülkelerin enerji arzında yaptığı kesintiler ya da yüksek fiyat uygulamaları ile
enerjiyi bir dış politika aracı olarak kullandığı görülmektedir. Fakat 2008 yılıyla
beraber enerji fiyatlarında yaşanan dramatik düşüş Rus enerji silahını zayıflatmış
ve Putin’in enerji ihracatını bir dış politika enstrümanı olarak kullanabilmesini
zorlaştırmıştır. Enerji fiyatlarında yakın gelecekte yükselme beklenmemesi sebebiyle, Kremlin’in Rus enerji sektörünü modernize etme ve ihracatını enerji sektörü dışındaki ürünlerle çeşitlendirme ihtiyacı daha da acil hale gelmiştir. Bunun
yanında Rus ekonomisi ve enerji endüstrisi enerji fiyatlarının düşük olduğu dönemlerde de dış yatırım çekebilmek için kurumsal reform ihtiyacı duymaktadır.
Hukukun üstünlüğünün sağlanması, mülkiyet hakkının korunması, şeffaflık ve
liberal kurumların geliştirilmesi gibi reformlar aynı zamanda devletin ekonomi
üzerindeki etkisini zayıflatan reformlar olması sebebiyle Putin’in sıcak bakması
beklenmemektedir. Yeni petrol sahaları araştırmak, petrolü daha düşük maliyetle
çıkarmak ve doğalgazını satabileceği bölgeleri çeşitlendirmek için inşa edeceği
yeni boru hatları Rusya’yı büyük yatırımlar yapmak zorunda bırakmaktadır. Bu
meseleler gelecekte Rusya’nın enerji ve dış politikasını şekillendirecektir. Bu
çalışma Rus enerji endüstrisinin tarihsel gelişimini araştırmak ve enerjinin Rus
dış politikası üzerindeki etkisini bugün olduğu gibi özellikle enerji fiyatlarının
düşük seyrettiği dönemlerde Rusya’nın içinde bulunduğu açmaz özelinde incelemeyi amaçlamaktadır.
Anahtar elimeler Rus Dış Politikası, Rusya’nın Enerji Politikası, Enerji Fiyatları, Enerji Silahı, Petrol, Doğalgaz

43

Sea Hall: ENERGY POLITICS IN BLACK SEA

eopoliti al mportan e o Eurasia Bla Sea egion and Energy
nterdependen y
Melek M. Ibrahimoğlu, Marmara University
A stra t
Eurasia; located in the center of the world’s. Therefore, of great strategic importance as politically. Energy is an important political tool of the state. One of the
reasons for Turkey’s importance at this point, the energy sector in the region will
be considered critical (Central Asia, the Caucasus, the Black Sea and the Middle
East) is the proximity. World energy resources (especially oil and gas), more than
60 percent are located in the Middle East. Trade routes and strategic points located
in Eurasia. Therefore, they want to take control of the great powers of Eurasia. a
state or states are establishing dominance in this region will be dominated world.
Black Sea; south of the interSECTION with the north has an important position
politically. The Black Sea region is a critical place for Eurasia. The conflict stems
from the great powers want to dominate the region. Because; Eurasia will be
brought under control with the control of the Black Sea. In this study, referring
to developments in the geopolitical importance of the Black Sea basin and the
region; Energy dependence and energy security will be discussed.
ey ords Eurasia, the Black Sea, the Black Sea Basin, Energy, Geopolitics
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Avrasya da

aradeniz B lgesinin eopoliti

nemi ve Ener i Ba ımlılı ı

Melek M. Ibrahimoğlu, Marmara Üniversitesi
zet
Avrasya; dünyanın merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle politik açıdan
stratejik olarak büyük öneme sahiptir. Enerji, devlet arasında önemli bir siyasi
araçtır. Türkiye’nin bu noktada önem kazanmasının sebeplerinden biri, enerji
alanında kritik sayılacak bölgelere (Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz ve Ortadoğu) olan yakınlığıdır. Dünyadaki enerji kaynaklarının (doğalgaz ve özellikle
petrol) yüzde 60’dan fazlası Orta Doğu’da yer almaktadır. Ticaret yolları ve stratejik noktalar Avrasya’da bulunmaktadır. Bu nedenle büyük güçler Avrasya’yı
kontrol altına almak istemektedirler. Bu bölgede hakimiyet kuran devlet ya da
devletler dünyaya hakim olmuş olacaklardır. Karadeniz; kuzey ile güneyin kesişme noktası olduğundan politik açıdan önemli bir konuma sahiptir. Avrasya için
Karadeniz bölgesi kritik bir yerdir. Büyük güçlerin çatışmaları bu bölgede hakimiyet kurmak istemelerinden kaynaklanmaktadır. Çünkü; Karadeniz’in kontrol
altına alınması ile Avrasya kontrol altına alınmış olacaktır. Bu çalışmada, Karadeniz havzasının jeopolitik önemine ve bölgedeki gelişmelere değinerek; enerji
bağımlılığına ve enerji güvenliği açıklanacaktır.
Anahtar

elimeler Avrasya, Karadeniz, Karadeniz Havzası, Enerji, Jeopolitik
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An Evaluation or the uture o Contaıner ransport in he Bla

Sea

Assoc. Prof. Soner Esmer, Dokuz Eylül University
A stra t
Around 90% of cargoes in the world is carried by the international sea transportation. At this point, ports come into prominence as one of the important transportation infrastructures. The intensity of cargoes at the ports is a vital indicator
of the trade in the hinterland, thereby of the logistics related activities. Various
cargo types are processed in the ports. The importance of container transportation as one of the cargo types in sea transportation has been increasing for 60
years and is a much-needed transportation type due to its great advantages. One
of the main reasons why it is needed so that much is its suitability for intermodal
transportation. Black Sea maintains its vital feature as being an important sea
for trade from past to present. Countries which have coasts to the Black Sea, play
strategic roles in global supply chains with their container ports. Because these
ports serve not only to their own countries but also to such international trade
corridors as One Belt One Road and Traseca. On the other hand, lower rates of
container handling in the Black Sea region of Turkey in comparison with other
regions in Turkey and other countries in the Black Sea, give critical signs about
the economy, trade, and logistics infrastructure in the region. In this research, the
existing situations of all container ports and container lines that are active in the
Blacksea are evaluated and also the cargoes carried with containers are examined. Additionally, the research involves a cargo demand forecasting towards the
year of 2035 in order to determine the cargo potential for the ports in the Black
Sea.
ey ords Black Sea, Container, Port, Logistics, Cargo Forecast
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aradeniz de

onteyner a ıma ılı ının
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ir

Doç. Dr. Soner Esmer, Dokuz Eylül Üniversitesi
zet
Dünyada ürün taşımalarının yaklaşık %90’ı denizyolu ile gerçekleşmektedir. Bu noktada limanlar en önemli ulaştırma alt yapılarından birisi olarak ön
plana çıkmaktadır. Limanlardaki yükün yoğunluğu, liman hinterlandındaki ticaret ve dolayısıyla lojistik ile ilgili faaliyetlerin önemli bir göstergesidir. Limanlarda birçok yük tipi işlem görebilmektedir. Konteyner taşımacılığı, deniz
taşımacılığında taşınan yük türlerinden birisi olarak önemi son 60 yılda sürekli
artış gösteren ve sahip olduğu avantajlarıyla çok fazla tercih edilen bir taşımacılık türüdür. Konteyner taşımacılığının tercih edilmesindeki en önemli nedenlerden birisi intermodal taşımacılığa uygun bir taşıma biçimi olmasıdır. Karadeniz,
geçmişten günümüze önemli bir ticaret denizi olma özelliğini sürdürmektedir.
Karadeniz’de kıyısı olan ülkeler, sahip oldukları konteyner limanlarıyla küresel
tedarik zincirinde stratejik oyuncular olarak rol almaktadır. Çünkü bu limanlar
sadece kendi ülkelerine değil, One Belt One Road ve Traseca gibi uluslararası ticaret koridorlarına da hizmet vermektedir. Diğer yandan Türkiye’nin Karadeniz
Bölgesi’ndeki konteyner elleçleme yoğunluğunun Karadeniz’in diğer ülkeleri ve
Türkiye’nin diğer coğrafi bölgelerine göre beklenen seviyelerde olmaması, bölge
ekonomisi, ticareti ve lojistik alt yapısının düzeyi hakkında önemli fikirler vermektedir. Bu araştırma kapsamında Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren ve
konteyner elleçleyen tüm ülke limanlarının mevcut durumları, bölgede faaliyet
gösteren konteyner gemi hatları ve konteynerlerde taşınan yükün neler olduğu
değerlendirilmektedir. Ayrıca yapılacak yük talep tahmini ile bölge limanlarında
elleçlenen konteynerin 2035 yılına yönelik yük potansiyeli tahmin edilmektedir.
Anahtar

elimeler Karadeniz, Konteyner, Liman, Lojistik, Yük Tahmini
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he mportan e o Coordination in the Strategi Plans in the Conte t o
lo al overnan e
Prof. Ömer F. Gençkaya- Hakan Gündoğdu, Marmara University
A stra t
In global governance, facilitating the coordination of the implementation of
common interstate or intergovernmental goals is an indicator of change in public
administration. In this study, we discuss those steps which have been taken to
facilitate the coordination of public policy as a result of the cooperation and the
coordination developing from local to global, in consideration of the developments in global governance are discussed. In this context, we touch upon the advantages and the disadvantages of coordination and explain those criteria which
are used for the evaluation of the effectiveness of coordination in public policy.
The study consists of two main parts. First, we focus on the place and importance
of strategic planning in the coordination of public policy in Turkish public management. Second, we examine the lack of strategic planning and coordination in
Turkish public management on the basis of “2015 Progress Report” of the European Commission and “Capacity Building in Strategic Management Technical
Support Project Revised Draft Gap Assessment Report” prepared by Ministry of
Development. Furthermore, we make an evaluation of the effectiveness of coordination in Turkish public administration and suggest improvements.
ey ords Global Governance, Effectiveness in Public Management, Coordination, Strategic Planning, The Law No. 5018.
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resel Y neti im E seninde Strate i Planlarda

oordinasyonun

nemi

Prof. Dr. Ömer F. Gençkaya- Hakan Gündoğdu, Marmara Üniversitesi
zet
Küresel yönetişimde devletlerarası - hükümetler arası ortak hedeflerin yerine
getirilmesinde, koordinasyonun sağlanması kamu yönetiminde değişimin göstergelerindendir. Bu çalışmada, küresel yönetişimin temelinde yaşanan gelişmeler
ışığında yerelden küresele doğru artan işbirliği ve koordinasyon sonucunda kamu
politikalarında koordinasyonun sağlanmasına yönelik adımlar ele alınmaktadır.
Bu bağlamda, koordinasyonun avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedilmekte ve kamu politikalarında koordinasyonun etkinliğinin ölçüldüğü kriterler
açıklanmaktadır. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Ilk olarak, Türk kamu
yönetiminde kamu politikalarının koordinasyonunda stratejik planlamanın yeri
ve önemi tartışılmaktadır. Ikinci olarak, Türk kamu yönetiminde stratejik planlama ve koordinasyon eksikliğinin Avrupa Birliği’nin “2015 yılı Ilerleme Raporu”
ve Kalkınma Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu “Stratejik Yönetimde Kapasite
Geliştirme Teknik Destek Projesi Revize Edilmiş Taslak Boşluk Değerlendirme
Raporu” temelinde irdelenmektedir. Sonuç olarak, Türk kamu yönetiminde koordinasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi ve yapılması gereken iyileştirmeler
açıklanmaktadır.
Anahtar elimeler Küresel Yönetişim, Kamu Yönetiminde Etkinlik, Koordinasyon, Stratejik Planlama, 5018 Sayılı Kanun.
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ata Mining in Stru tural Analysis o nternational e hnology
Companies and e e tions or nternational elations
Prof. Mehmet Özkan, Marmara University,
Asst. Prof. Levent Boran, Nişantaşı University
A stra t
International relations is a discipline that tries to explain the relations between the governments and developments on this area via cause effect relationship
and it influences not only governments but also communities and individuals.
International relations are being affected by some disciplines such as diplomacy,
law, economics etc. and it is shaped by international economics including financial markets and institutions. International economics is evoked international
companies and their effects because of financial, commercial and technological
developments and international companies cover the biggest part of countries
economy. Analyzing and comparing the financial situations of some international technology companies are not only concern of investors, loan providers and
employees, but also became an international problem. Studies on methods and
techniques to solve this problem were accelerated and one of most important
method to solve international companies’ assessment problem is data mining.
Data mining supports decision makers via classifying the facts in determined
groups, clustering the close facts and defining facts that have similar behaviors.
Developments on science and technology influence both international relations and international technology companies and increase needs for data mining.
In this study, technology companies that registered by NASDAQ are selected
and impacts of their financial situations on international relations are evaluated.
If size of companies and effects of them on global economy are considered, contribution of this article to literature could be realized properly. Inter disciplinary
aspect of this study, which data mining techniques derived from computer science and statistics are applied on financial statements of most precious technology
companies and outputs are evaluated with international relations point of view,
differentiates from similar studies.
ey ords International Relations, International Technology Companies, Data
Mining, Clustering Analysis, Financial Structure
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Uluslararası e nolo i ir etlerinin Yapısal Analizinde eri Maden ili i
ullanımı ve Uluslararası li iler A ısından e erlendirilmesi
Prof. Dr. Mehmet Özkan, Marmara Üniversitesi ,
Yrd. Doç. Dr. Levent Boran, Nişantaşı Üniversitesi
Özet
Uluslararası ilişkiler, devletler arasındaki ilişkileri ve ilişkilerdeki gelişmeleri
neden- sonuç ilişkisi çerçevesinde açıklayan bir disiplin olarak ortaya çıkmış
olup; etki alanı sadece ülkelerle kısıtlı kalmayarak bu ülkeler içerisinde yer alan
toplulukları, hatta bireyleri de kapsayan bir disiplindir. Uluslararası ilişkiler disiplini; diplomasi, hukuk, ekonomi vb. disiplinlerden etkilenmekle beraber, günümüzde finansal piyasaları ve kuruluşları da kapsayan uluslararası ekonominin
bu alanı biçimlendirdiği gözlenmektedir. Uluslararası ekonomi, öncelikle ülkeler
arasındaki mali ve ticari ilişkilerin yanında yaşanan teknolojik gelişmeler nedeniyle çok uluslu şirketler ve bu şirketlerin küresel ekonomiye etkilerini akla
getirmekte olup, ülke ekonomilerinde en büyük alanı uluslararası teknoloji şirketleri kaplamaktadır.
Bazı ülke bütçelerinden daha büyük bütçeleri olan, teknoloji şirketlerinin finansal yapılarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi, sadece yatırımcıların, kredi
sağlayıcıların, çalışanların konusu olmaktan çıkmış olup, uluslararası bir sorun
haline dönüşmüştür. Bu sorunun çözümünde, teknik ve yöntem arayışları artan
bir ivme kazanmış olup; çözüm için kullanılan birçok yöntemden en önemlisi Veri Madenciliği Yöntemidir. Bu yöntemin, temelini oluşturan algoritmalar
sayesinde olguların önceden tanımlanmış sınıflara dahil edilmesi, birbirine yakın olanların kümelerinin tanımlanması ve paralel gelişen olguların belirlenmesi yoluyla karar verme süreçlerini destekleyerek karar alıcıların omuzlarındaki
yükleri azaltmaktadır. Bunun sonucunda, işletmelerin hem bugünkü faaliyetleri işletme amaçlarına en uygun biçimde gerçekleştirilirken hem de gelecekteki
faaliyetleri bugünden planlanabilmektedir. Bilim ve teknoloji alanında oluşan
büyük değişimler hem uluslararası ilişkileri hem de uluslararası teknoloji şirketlerine etkilemiş ve veri madenciliğine duyulan gereksinimleri de arttırmıştır.
Bu nedenlerle çalışmamızda teknoloji alanında faaliyet gösteren ve NASDAQ
teknoloji endeksine kayıtlı teknoloji şirketleri arasından örnekler seçilerek bu
şirketlerin finansal yapılarının uluslararası ilişkilere etkileri incelenmiştir. Bahse konu şirketlerin ekonomik büyüklüklerinin global ekonomiye etkileri dikkate
alındığında, çalışmamızın uluslararası ilişkiler alanında yazına sağlayabileceği
yararları ve yapabileceği katkıları daha iyi anlaşılacaktır. Ayrıca bilişim ve istatistik alanlarından türemiş veri madenciliğinin, özellikle şirketlerin finansal durumunun analizinde kullanılması ve uluslararası ilişkilere etkisinin değerlendirilmesi çalışmamızı disiplinler arası bir çalışma haline getirmekte olup, bu nokta
benzerlerinden farkını ortaya koymaktadır.
Anahtar elimeler Uluslararası Ilişkiler, Uluslararası Teknoloji Şirketleri, Veri
Madenciliği, Kümeleme Analizi, Finansal Yapı
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esear h and evelopment nvestments in eveloping Countries An
Overvie o Competition and ts E e ts
Assoc. Prof. Idris Sarısoy, Marmara University
A stra t
Foreign direct investment (FDI), which is defined as a process of turning
physical assets of an investor into a capital investment in a host country, can
be performed by three types of action namely: from start, mergers and acquisitions. Companies that uses this type of investment operate in more than one
countries and rationale of their investment might stem from different reasons
such as exports, closeness to the market, low production costs etc. Multinational
companies can invest in research and development (R&D) activities alongside
with their physical FDI in a host country for any reason. Hence, thanks to the
contribution of R&D investments to host countries in the long run, a competition
occurs between the countries in order to attract the investments. Although, the
investor firm is the primary beneficiary of the R&D investments, eventually,
with the contrıbution of them to the other sectors, the host country residents also
utilises. It is necessary to balance cost and benefits when trying to attract the
R&D investments. It is very challenging to achieve by any country in the reality.
The R&D ınvestments can be analysed in three groups: in developed countries
such as USA, developing countries (DC) with low-cost researchers/developers
such as China and India, and R&D investments in other DCs. The majority of the
R&D investments were anchored in the first two groups of countrıes. The third
group of the countries are in the competition to attract the remaining R&D investments into their countries. In this study, it is aimed to discuss the mentioned
competition of R&D investments amongst the third group of host countries in the
frame of host country benefits and policies to facilitate the competition. For this
reason, first, benefits of the R&D investments will be discussed and distribution
of the global R&D investments and their share within the FDI will be explained.
Lastly, the policies of DCs to attract these investment will be highlighted.
ey ords R&D investments, competition, Research and Development in Developing countries, Grouping of R&D investments, Foreign R&D investments
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eli me te Olan l elerde i Ya an ı Ara tırma eli tirme Yatırımları
e a et ve Et ileri Ba ımından enel Bir e erlendirme
Doç. Dr. Idris Sarısoy, Marmara Üniversitesi
zet
Bir yatırımcının varlıklarını başka ülkede fiziki sermaye yatırımına dönüştürmesiyle oluşan olarak tanımlanan doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY)
sıfırdan, satın alma ve birleşme olmak üzere üç farklı şekilde gerçekleştirebilir.
Yatırımları gerçekleştiren işletmeler birden fazla ülkede faaliyet gösterirler ve
her bir ülkedeki yatırım nedeni (ihracat, pazara yakınlık, düşük üretim maliyeti
vb.) birbirinden farklı olabilir. Hangi sebeple olursa olsun, çok uluslu işletmeler
normal fiziki yatırımlarıyla birlikte veya daha sonra araştırma – geliştirme (ar&ge) yatırımlarının bir kısmını da farklı ülkede gerçekleştirebilirler. Diğer taraftan
uzun dönemde ar&ge yatırımlarının evsahibi ülkeye sağlayacağı önemli avantajlar nedeniyle bu yatırımların çekilmesinde ülkeler arasında kıyasıyla bir rekabet
yaşanmaktadır. Ancak ar&ge yatırımları sonucunda elde edilecek yeniliklerin
avantajından öncelikli olarak ilgili işletme yararlanacak olsa da, eninde sonunda
bunun diğer sektörlere de yansımasıyla, çok sayıda faydalardan evsahibi ülke
de yararlanacaktır. Ar&ge yatırımlarının ülkeye çekilmesinde katlanılan maliyet
(genellikle mali teşvikler) ile evsahibi ülkenin elde edeceği faydalar arasında bir
denge şarttır. Ancak uygulamada belki de hiçbir ülke bunu açık bir şekilde ortaya
koymaz.
Dünyada ar&ge yatırımlarının dağılımını üç gruba ayırabiliriz: Gelişmiş ülkelerdeki (örneğin ABD), düşük maliyetli araştırmacıların yoğun olduğu gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) (Örneğin Çin ve Hindistan) ve diğer GOÜ’lerdeki
ar&ge yatırımları. Ar&ge yatırımlarının çok önemli bölümü ilk iki grup ülkelerde gerçekleştirildi görülmektedir. 3. grupta çok sayıda ülke az miktardaki yabancı ar&ge yatırımlarını kendi ülkelerine çekebilmek için rekabet halindedir.
Bu çalışmada, küresel düzeydeki ar&ge yatırımlarının çekilmesinde ortaya
çıkan rekabet yukarıda belirttiğimiz 3. gruptaki ülkeler evsahibi ülkenin elde
edeceği faydalar ve rekabette uygulanan politikalar açısından değerlendirilmesi
hedeflenmektedir. Bu amaçla öncelikli olarak yabancı ar&ge yatırımlarının evsahibi ülkeye sağladığı faydalara değinilecek, daha sonra bu yatırımların küresel dağılımı, bunların içinde de yabancı ar&ge yatırımların oranı ve dağılımına
yerverilecektir. Son olarak bu yatırımların çekilmesinde GOÜ’lerin izledikleri
politikalar değerlendirilecektir.
Anahtar elimer Ar&Ge Harcamaları, Rekabet, Gelişmekte Olan Ülkelerde
Ar&Ge Harcamaları, Ar&Ge Faaliyetlerinin Kümelenmesi, Yabancı Ar&Ge Yatırımları
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An E onomi Cooperatıon Model Among nter ontinental States in the
reater Bla Sea Basin A Proposal
Prof. Ersan Bocutoğlu, Avrasya University
A stra t
Together with the collapse of Soviet Union at the beginning of 1990s, new
international economic cooperation opportunities emerged in the Greater Black
Sea Basin once closed to international trade. The basin had soon attracted the attention of global powers whose interests conflicted due to the geopolitical importance of the basin with respect to hydrocarbon transportation routes. Initially the
EU and the USA acted in concert in the basin. While the EU tried to enlarge the
union toward eastward by inviting some of the Eastern European countries to the
EU membership and to establish a European Black Sea policy, the USA aimed at
strengthening its position via NATO in the enlarging EU geography in the basin.
It was quite clear that these developments had created threat to the interests in
the basin of the Russian Federation, the other polar of bipolar system in the Cold
War era. The Russian Federation accepted the founding membership offer made
by Turkey to the Black Sea Economic Cooperation Organization (BSEC) in her
weakest position in all respects. Although BSEC meant to the EU-the USA-NATO block the restructuring of the Wider Black Sea Basin on the principles of democracy, globalization and market economy, it was the Russian perception that
her hegemony over the basin was under threat. Consequently, the Russian Federation had prevented the BSEC from developing its institutional capacity by using
Nagorno-Karabakh, Abkhazia and transnistria conflicts when she felt weak and
by using Ukraine and Syria tensions when strong. A BSEC without institutional
capacity directly meant that it was the end of economic cooperation attempts and
initiatives in the basin. This paper, after carefully examining the real causes of
the failure of BSEC experience, put forward a hypothesis that it is necessary for
two intercontinental states, namely Turkey and the Russian Federation to set up
an economic cooperation model among themselves, first of all, for establishing a
realist, sustainable and feasible economic cooperation in the Narrowly Black Sea
Basin. The main argument that makes the model realistic is that the two intercontinental states have “complementary” instead of “competing economies”. After
that the other global powers that have vital interests in the basin may well be
incorporated into the economic cooperation process according to this economic
cooperation model. In this economic cooperation model among intercontinental
states, it is not the sine qua non for Turkey and the Russian Federation to give up
their international commitments. What is thumb rule is that Turkey should take
part in such an economic cooperation model for her own sake of interests not
for USA-the EU-NATO’s sake and the Russian Federation for her own sake of
interests not for the sake of interests of the international organizations she took
part in. This paper tries to test the hypothesis taking into consideration the hard
truths of international political economy.
ey ords Regional Economic Cooperation, the Wider Black Sea Basin, Black
Sea Economic Cooperation Organization, Global Powers, Intercontinental
States, Geopolitics
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aradeniz Havzasında nter ontinental evletlerarası
I rl Model B r ner

tisadi

Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Avrasya Üniversitesi
zet
90’lı yılların başında Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte, daha önce
kapalı konumdaki Geniş Karadeniz Havzasında milletlerarası seviyede iktisadi
işbirliği fırsatları ortaya çıktı. Özellikle enerji iletim hatları bakımından önem
arz eden jeostratejik konumu nedeniyle havza, kısa zamanda çıkarları birbiriyle çatışan farklı küresel güç merkezlerinin rekabet alanına dönüştü. Başlangıçta
Karadeniz havzasında AB ile ABD ortak hareket ettiler. Bir taraftan AB, Doğu
Avrupa ülkelerini birliğe katarak coğrafi sınırlarını Karadeniz’e doğru genişletip, kendine özgü bir Karadeniz politikası oluşturmaya çalışırken, öte yandan
ABD genişleyen AB coğrafyası üzerinde NATO aracılığıyla konumunu güçlendirmeyi hedef aldı. Bu gelişmelerin, soğuk savaş döneminin öteki kutup ülkesi olan Rusya Federasyonunun havzadaki çıkarlarına tehdit oluşturduğu açıktı.
Rusya, Türkiye’nin Karadeniz Ekonomik Işbirliği Teşkilatı (KEIB) önerisini bu
zayıf döneminde kabullendi. AB-ABD-NATO bakımından KEIB her ne kadar
demokrasi, küreselleşme ve piyasa ekonomisi prensipleri üzerinden Karadeniz
havzasının yeniden yapılandırılması anlamına geliyor ise de, Rusya Federasyonu bakımından kendi egemenlik alanına müdahale olarak algılandı. Bu nedenle
Rusya, zayıf olduğu dönemde, havzadaki Dağlık Karabağ, Abhazya ve Transdinyester meselelerini kullanarak, gücünü topladığı dönemde de, Ukrayna ve
Suriye gerilimi üzerinden KEIB’in kurumsal kapasite geliştirmesini engelledi.
Bu engelleme aynı zamanda Geniş Karadeniz Havzasındaki iktisadi işbirliği çabalarının sonu demekti. KEIB tecrübesinin başarısız olma sebeplerini ayrıntılı
olarak değerlendirdikten sonra, bu bildirinin geliştirdiği hipotezi şudur: Geniş
Karadeniz Havzasında gerçekçi, kalıcı ve işleyebilir bir iktisadi işbirliğinin tesisi için, iki interkontinental devletin, yani Türkiye ve Rusya Federasyonu’nun
öncelikle kendi aralarında bir iktisadi işbirliği modeli oluşturması gerekir. Bu iki
interkontinental devletin “tamamlayıcı ekonomilere” sahip olması, modeli gerçekçi kılan olan en önemli argümandır. Bölgede çıkarı olan diğer güç merkezleri
bu model çerçevesinde iktisadi işbirliği sürecine eklemlenebilir. Interkontinental
Devletlerarası Iktisadi Işbirliği Modelinde, Türkiye ve Rusya Federasyonunun
uluslararası taahhütlerinden vazgeçmeleri bir sine qua non değildir. Burada gerekli olan Türkiye’nin ABD-AB-NATO’nun çıkarları adına değil kendi çıkarları
adına, Rusya Federasyonunun da üyesi olduğu milletlerarası teşkilatların çıkarları adına değil kendi çıkarları adına iktisadi işbirliği sürecine katılmasıdır. Bildiri, milletlerarası ekonomipolitiğin sınırlamalarını dikkate alarak, bu hipotezi
kanıtlamaya çalışmaktadır.
Anahtar elimeler Bölgesel Iktisadi Işbirliği, Karadeniz Ekonomik Işbirliği
Teşkilatı, Interkontinental Devletler, Interkontinental Devletlerarası Işbirliği
Teşkilatı, Jeopolitik
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e essity o

egional Se urity Organization in Bla

Sea egion

Asst. Prof. Gökhan Duman, Istanbul Aydın University
A stra t
Within the understanding of international security, multiple terms like regionalisation, supranationality and cooperation are under the spotlight. In order
to talk about complete international security, regional security issues should be
resolved. While there is the United Nations as an example of international organizations, recent developments show that effectivity of regional organizations
in terms of response time to crises and finding solutions to regional problems is
higher than complex structured international organizations’. Eventually, it is evident that regional problems are may be in small scale and relatively easy to deal
with, however; they require more precise approach. Hence, regional crises and
problems, which are mostly based on common historical background, require
regional knowledge, cultural and historical approach for a sustainable solution.
In that context, Black Sea region is a conflux of problems, both historical and
present crises. However, there is no regional security organization to find solutions to regional problems of the Black Sea area. The paper analyses the concept of
regional security and function of regional organizations and explains why there
is a need for such organization in Black Sea region. By using the realist approach
to explain complexity of inter-state relations in Black Sea region, the paper uses
liberalist approach to highlight the necessity of a regional security organization.
ey ords Regional Security, Black Sea, International Organizations, Realism,
Liberalism.
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Yrd. Doç. Dr. Gökhan Duman, İstanbul Aydın Üniversitesi
zet
Uluslararası güvenlik anlayışı içerisinde bölgeselleşme, uluslarüstülük ve
devletlerarası işbirliği gündemde olan kavramlardır. Uluslararası güvenliğin tam
anlamıyla sağlanabilmesi için, bölgesel güvenlik konularının çözülmesi gerekir.
Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütler bulunmasına rağmen, son dönemde yaşanan gelişmeler bölgesel örgütlerin, bölgesel krizlere müdahale süresi ve
etkili çözüm geliştirme açısından karmaşık yapılı uluslararası örgütlerden daha
etkili olduğunu göstermiştir. Bölgesel sorunların başa çıkmanın kolay olduğu
daha küçük ölçekli sorunlar oldukları ortadadır, ancak bu sorunlar daha hassas
bir yaklaşım gerektirir. Bu sebeple, genellikle arkaplanında tarihsel sorunların
yattığı günümüz bölgesel sorunlarının çözümünde sorunun yaşandığı bölgesinin
tarihsel, kültürel geçmişi de değerlendirilmeye alınmalıdır. Bu anlamda Karadeniz Bölgesi tarihsel ve mevcut sorunların kavşak noktası konumundadır. Buna
rağmen Karadeniz Bölgesinde, bölgesel sorunların çözümü için herhangi bir
bölgesel güvenlik örgütü bulunmamaktadır. Bu makale bölgesel güvenlik örgütü
kavramını ve bu tip örgütlerin işlevlerini açıklayarak, Karadeniz Bölgesinde neden böyle bir örgüte ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Makalede, Karadeniz
Bölgesindeki devletlerarası ilişkilerin karmaşıklığını açıklamak için realist yaklaşım kullanılmakta, bölgesel güvenlik örgütü ihtiyacını açıklamak için liberalist
yaklaşım kullanılmaktadır.
Anahtar elimeler Bölgesel güvenlik, Karadeniz, Uluslararası örgütler,
Realizm, Liberalizm.
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m ts o Bla Sea eg onal Cooperat on Bet een E ternal
ntervent on and loose nst tut onal zat on
Ariel Gonzalez Levaggi, Istanbul Koç University
A stra t

The Black Sea is a space of increased tensions between Russia, and the regional NATO members such as Bulgaria, Romania and Turkey. Even if after the
demise of the Soviet Union, the region has showed increasing regional cooperation, with some development of regional institutions, nowadays the situation
has changed abruptly. The Crimea annexation, next to the Ukrainian Crisis, and
the tense relations between Russian Federation and Republic of Turkey, has opened a windows of opportunity for extra-regional balancing practices against the
perceived aggressive diplomatic and strategic Russian movements in the wider
region. In this sense, both regional cooperation and institutions are facing serious
constraints, but it could be even worse if there is an agreement to allow NATO to
open a naval facility in the Black Sea, thus increasing the chances for a revival
of regional Cold War. The main argument of this paper is that the cooperation in
the region is heavily constrained by the increasing NATO intervention, plus the
accumulation of loose institutionalization at the regional organizations.
ey ords Regional Cooperation, Black Sea, Russia, Turkey, Bulgaria, Romania, NATO
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Ariel Gonzalez Levaggi, Istanbul Koç Üniversitesi
zet
Karadeniz Rusya ve NATO üyesi Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasındaki çatışmaların bir zeminidir. Sovyetler Birliğinin yıkılmasından sonra bile,
bazı bölgesel kurumsallaşma gelişmelerinin ardından bir takım bölgesel işbirliği
emareleri göstermiş olsa da bölgede güncel durum değişmiştir. Kırım’ın ilhakı,
Ukrayna Krizi, Ankara ve Moskova hattında yaşanan gerilimler, bölgede Rusya’ya karşı bir dönemdir oluşan dengelem politikalarının gerçekleşmesi için kapı
aralamıştır. Bu bağlamda, bölgesel işbirliği ve kuurmlar ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır ve eğer NATO’ya Karadeniz’de bir donanma üstü veren bir antlaşma
imzalanırsa durum daha kötü olacak, ve bölgesel bir Soğuk Savaş’a kapı aralanacaktır. Bu çalışmanın temel argümanı bölgesel işbirliği NATO’nun dışsal müdahele olasılığı tarafından ciddi şekilde sınırlanmaktadır ve gevşek kurumsallaşma
buna ek olarak gösterilebilir.
Anahtar elimeler Bölgesel Işbirliği, Karadeniz, Rusya, Bulgaristan, Türkiye,
NATO
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Challenges and Opportunities or Esta lishing a Se urity Community in
the ider Bla Sea Area
Dr. Mukhtar Hajizada, Khazar University
A stra t
In the wider Black Sea area, several institutions for transnational cooperation
have emerged as the carriers and builders of community, starting with the establishment of the Black Sea Economic Cooperation in 1992. Evidence of a nascent
pluralistic security community can be found in various indicators, including the
establishment and maintenance of cooperative organisations, and beyond this, increasing transnational transactions of various forms, suggesting the development of
dependable expectations of peaceful change. The incremental growth of the political and economic rapprochement between Turkey and Russia, in spite of continuing regional policy divergences, also undergirds peaceful change in the region.
This paper investigates the emerging attributes of, and significant impediments
to the progress of, the pluralistic security community in the region. Although
military conflict has been highly localised, the overall security situation remains
complex and multifaceted, escaping ready classification into the established nomenclature of nascent, ascendant and mature security communities. Although the
western Black Sea region displays characteristics of a mature security community, deep-rooted security problems in the east still constitute a major challenge
to the establishment of the basic phase of a security community. Personal communication, official documents and personal observation are used to analyse the
challenges for regional cooperation, to raise critical questions about the prospects of regional security, and to point to future directions for comparative research
on security communities.
ey ords Regional Security, Black Sea Economic Cooperation, Turkey, Russia, EU, South Caucasus.
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Dr. Mukhtar Hajizada, Khazar Üniversitesi
zet
1992 yılında Karadeniz Ekonomik Işbirliği Teşkilatı’nın açılmasıyla
başlamak üzere bölgede bir takım kurumsallaşmalar bir güvenlik topluluğunun
nüvelerinin taşıyıcısı olmaya başlamıştır. Çogunlukçu bir güvenlik topluluğunun
işaretlerinin kanıtları olarak işbirliği organizasyonun kurulması ve yürütülmesi,
çeşitli şekil ve ölçeklerde gerçekleşen karşılıklı ilişkiler ve barışçıl kalkınma
beklentileri gösterilebilir. Rusya ve Türkiye arasında bütün siyasi farklılıklara
rağmen gerçekleşen yakınlaşma ve işbirliği de bu yönde bir kanıttır. Bu çalışma
bölgede oraay çıkabilecek olan çoğulcu bir güvenlik topluluğunu ele almaktadır.
Özelikle Batı Karadenizde olgunlaşmış bir güvenlik topluluğunun izleri
görülebilirken doğuda hala çatışmalar ve krizler böylesi bir topluluğun oratay
çıkmasında ciddi bir engel teşkil etmektedir. Kişisel deneyimler, gözlemler, siyasi resmi belgeler bu analizde eleştirel anlamda kullanılacak ve karşılaştırmalı
bir çerçeveden güvenlik topluluğu incelenecektir.
Anahtar elimeler Bölgesel Güvenlik, Karadeniz Ekonomik Işbirliği, Türkiye,
Rusya, EU, Güney Kafkasya
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Colle tive Se urity reaty Organization as the Corner Stone o
egionalizing Se urity in Cau asia
Zeynep S. Acar, Ege University
A stra t
Post-Soviet states have formed several organizations in order to regulate
their inter-relations while preserving their integrity. First of these is the Commonwealth of Independent States (CIS) formed by Russia, Belorussia, Moldova,
Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Georgia and Azerbaijan in 1991
right after the collapse of USSR. Georgia, Ukraine, Azerbaijan and Moldova are
members of Organization for Democracy and Economic Development (GUAM).
Nagorno-Karabakh, Transnistria, South Ossetia and Abkhazia who was a part of
Soviet republics and declared their independence with collapse of USSR, formed
Community of Democracy and Right of Nations. In 1992, Russia, Tajikistan,
Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan and Armenia signed the Collective Security
Treaty (CST). Although it took 10 years to be an organization, it became remarkably important for international security. The aim of this study is to discuss how
much future this organization promises by analysing its evolution and development that is different from the kind in West according to regionalization theories.
In this direction, it will be firstly explained the theories, including concepts as
Acharya’s organizational design, Buzan’s regionality and Pedersen’s cooperative
hegemony, which fit to CSTO. After its structure and features are explained, CSTO’s contribution to international security will be dealed together with international relations approaches. Then it will be revealed which of the regionalization
theories considered in this study explain the position of CSTO in international
security the best. Along with the best explaining theory of CSTO, organization’s
impact on Caucasia’s future will be anticipated.
ey ords: Collective Security Treaty Organization, CSTO, Caucasia, international security, regionalization
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Zeynep S. Acar, Ege Üniversitesi
zet
Eski Sovyet coğrafyasındaki devletler, birbirleri ile olan ilişkilerini düzenlemek ve kendi içlerindeki bütünlüğü korumak için pek çok örgütlenmeye gitmiştir.
1991 yılında, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin yıkılmasının ardından
kurulan ve Rusya, Beyaz Rusya, Moldova, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan,
Tacikistan, Gürcistan ve Azerbaycan’ın oluşturduğu Bağımsız Devletler Topluluğu bunların ilkidir. Bu devletler aynı zamanda başka örgütlenmelere de üyedir.
Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova, Demokrasi ve Ekonomik Gelişmeler Örgütü (GUAM) üyeleridir. Ayrıca geçmişte Sovyet Cumhuriyetlerinin
parçası olup SSCB dağılınca bağımsızlığını ilan eden Dağlık Karabağ, Güney
Osetya, Transnistria ve Abhazya da Tanınmamış Devletler Topluluğu’nu oluşturmaktadır. Bütün bu örgütlenmelerin yanı sıra, bölge güvenliği için 1992’de
Rusya, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Ermenistan bir araya
gelerek Kolektif Güvenlik Anlaşması’nı (KGA/CST) imzalamıştır. Bu antlaşmanın örgüte dönüşmesi 10 yıl almış olsa da, uluslararası güvenlik için kayda değer
öneme sahip hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı Kolektif Güvenlik Anlaşması
Örgütü’nün, Batı tipi örgütlenmeden farklı olan oluşumunu ve gelişimini bölgeselleşme teorilerine göre inceleyerek, örgütün genç olsa da ne kadar gelecek vaat
ettiğini tartışmaktır. Bu bağlamda, öncelikle örgütün incelenmesi çerçevesine
uyan bölgeselleşme teorileri, Acharya’nın “kurumsal dizayn”, Buzan’ın “bölgelik” ve Pedersen’in “işbirlikçi hegemonya” kavramları ile birlikte açıklanacaktır.
Örgütün yapısı ve özellikleri de anlatıldıktan sonra; örgütün uluslararası güvenliğe katkıları, uluslararası ilişkiler görüşleri ile birlikte ele alınacaktır. Sonrasında ise çalışmada ele alınan bölgeselleşme teorilerinden hangisinin örgütün
uluslararası güvenlikteki yerini en iyi açıkladığı ortaya çıkarılacaktır. Kavramsal
açıklamalar ve örgütü en iyi açıklayan teori ile birlikte, örgütün Kafkasya’nın
geleceğine etkileri ortaya konacaktır.
Anahtar elimeler Bölgeselleşme, Kafkasya, Kolektif Güvenlik Anlaşması
Örgütü, uluslararası güvenlik
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Vahit Güntay, Karadeniz Technical University
A stra t
With the dimension of internationalized cyber threats, phlosophical and ideological perception is evaluated with international security problems. At this
juncture, data of cyber security and researches are revealed a conceptional base
about the development of cyber terrorism. The determination of many studies
with the frame of cyber deterrence is evaluated with the comparison Cold War
theories and deterrence concept. There is one way of cyber attacks and it is hard
to defend, besides there is not certain data about determining the facts. At the
dimension of cyber security in Black Sea, for many experts; Russia is more dangerous than China at cyber war capacity. In a developing and changing world,
Russia’s hegemonic cyber area in a region has changed a threat dimension and
now Russia has a deterrence ability. Some of the data and cyber war area support
that idea. Particularly Turkey, region states have some weakness and that fact
has some discussions in this research subject. In this study, Russia’s capacity
in Black Sea and its managing facilities at cyber area has been discussed with
2015-2016 data and risks for the region states have been revealed in the meaning
of critical infrastructures.
ey ords International Relations, Cyber Security, Cyber Politics, Cyber War,
Cyber Deterrence
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Vahit Güntay, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Özet
Siber tehditlerin uluslararasılaştığı boyutta felsefi ve ideolojik yaklaşım
uluslararası güvenlik sorunlarıyla birlikte ele alınmaktadır. Bu noktada siber
güvenliğe ilişkin veriler ve çalışmalar siber terörizmin gelişimine ilişkin kavramsal bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Siber caydrıcılık dediğimiz kavram
üzerinden birçok çalışmaya dair tespitler, caydırıclık kavramının Soğuk Savaş
teorileriyle kıyaslanması üzerinden ele alınmaktadır ve tartışılmaktadır. Siber
saldırıların bir yönü vardır fakat savunması zordur ve tespitine ilişkin kesin
veriler kimi zaman olmayabilmektedir. Siber güvenliğin Karadeniz boyutunda; birçok farklı uzmana göre Rusya siber savaş kapasitesi açısından, Çin’den
daha tehlikeli görülmektedir. Gelişen ve değişen dünyada, Rusya’nın bölgesel
olarak hegemonyasını hissettirdiği siber alan bir tehdit boyutuna dönüşmüştür ve
caydırıcılık kabiliyeti kazanmıştır. Son yıllarda karşımıza çıkan veriler ve siber
savaş ortamı bunu destekler niteliktedir. Saldırı boyutunda ciddi adımlar atan
Rusya’ya karşı başta Türkiye olmak üzere bölge devletlerinin zafiyetleri olduğu
da tartışılan hususlar arasındadır. Çalışma kapsamında Rusya’nın Karadeniz
bölgesinde siber alanı nasıl yönettiği, adımlar attığına ilişkin tespitler 2015-2016
verileriyle tartışılacak ve bölge ülkelerine ilişkin riskler hem veriler, hem de
kritik altyapılar anlamında ortaya konulacaktır.
Anahtar elimeler Uluslararası Ilişkiler, Siber Güvenlik, Siber Politikalar, Siber Savaş, Siber Caydırıcılık
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Modernization o ussian Bla Sea leet and the E e ts o the Anne ation o Crimea on the Balan e o Military Po er in Bla Sea
Arda Mevlütoğlu, Reseracher
A stra t
The Naval Forces of Russian Federation has gone through major modernization with an increasing tempo starting from early 2000’s. Within this framework,
significant investment has been done for upgrade of existing surface combatants
and submarines in addition to improvements in training and human resources
fields as well as new ship construction programs. The importance of the Black
Sea Fleet, which is one of the five main units of Russian Navy has increased
from early 2000’s. The 2008 South Ossetia War underlined the role of this fleet
for Russian interests in the region. Russian defence industry cooperation with the
West, especially in the field of naval shipbuilding was cut off after the Ukrainian crisis and the annexation of Crimea on March 18, 2014. Russia started executing an import substitution focused defence industry policy, while deploying
troops and enhancing strategic installations in Crimea. These developments have
had significant effects on the modernization of the Black Sea Fleet. Eventually,
strained relations with the NATO and the involvement to the Syrian Civil War
further increased the role and strategic importance of Black Sea Fleet. This paper
will aim to investigate the effects of the latest development on Russia’s military
presence in the Black Sea and modernization activities of the Black Sea Fleet
through a defence & security perspective of the region.
ey ords Russia, Black Sea, navy, naval forces, Crimea
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Arda Mevlütoğlu, Araştırmacı
Özet
Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetleri, özellikle 2000’lerin başlarından bu yana
artan bir ivme ile modernizasyon faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Bu kapsamda
mevcut muharip gemilerin ve denizaltıların modernizasyonu ile eğitim ve insan
kaynakları alanlarına kayda değer bir kaynak aktarımı yapılmış; yeni platform
inşa projelerine hız verilmiştir. Rus Deniz Kuvvetleri’ni teşkil eden beş filodan
biri olan Karadeniz Filosu’nun ağırlığı, 21’nci yüzyılın başından itibaren giderek
artmıştır. 2008 Güney Osetya Savaşı, bu filonun Rusya’nın bölgedeki çıkarları
açısından taşıdığı önemi tekrar gündeme getirmiştir. Genelde Rus savunma sanayiinin, özelde ise askeri gemi inşa sektörünün 2000’lerin başından itibaren Batı
ile geliştirdiği ve teknoloji transferi ile ortak üretim odaklı yürüyen ilişkiler, Ukrayna krizi ve akabinde Kırım’ın 18.03.2014 tarihinde ilhakı ile kopmuştur. Ilhak
edilen Kırım’a süratle askeri birlik ve sistem sevkiyatı gerçekleştirmeye başlayan
Rusya, bir yandan da savunma sanayiinde ithal ikameci bir strateji doğrultusunda
yeniden yapılanmaya gitmiştir. Bu gelişmelerin, Karadeniz Filosu’nun modernizasyon faaliyetleri ve kuvvet yapısında önemli etkileri olmuştur. Nitekim NATO
ile ilişkilerin gerilmesi ve Suriye Iç Savaşı›na Rusya›nın da aktif olarak müdahil
olması ile Karadeniz Filosu›nun stratejik önemi daha da artmıştır. Bu çalışmada, son dönem gelişmeler ışığında Rusya’nın Karadeniz Havzası’ndaki askeri
varlığındaki değişim ve Karadeniz Filosu’nun modernizasyon faaliyetleri incelenecek, bölgedeki savunma ve güvenlik ortamına etkileri değerlendirilecektir.
Anahtar

elimeler Rusya, Karadeniz, donanma, deniz kuvvetleri, Kırım
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Assoc. Prof. Dr. Fatih Özbay, Istanbul Technical University
A stra t
After the collapse of the Soviet Union, Russia’s Black Sea Fleet was shared
between Russia, Ukraine and Georgia. In terms of Russia, this meant that its sea
power in the Black Sea was weakening. For a long time, the Black Sea’s most
powerful fleet was the Turkish Navy. In this period, it was observed that Russia
is prone to cooperate with Turkey especially in order to observe the balances in
the Black Sea. However, the increasing political, economic and military capacity
of Russia with its changing security and defense policies brought the Black Sea
Fleet back to the forefront. After 2000, Russia started to become more active in
the Black Sea. Behind this was an increase in the global and regional sense of
the importance of the Black Sea. After 2000, the Black Sea gradually became the
place where NATO-Russia competition began. Major developments in Georgia,
Ukraine, Crimea and finally Syria further increased the significance of the Black
Sea Fleet in terms of Russia. In this context, Russia has entered into a rapid development and renewal activity, making the Black Sea Fleet again the most powerful fleet of the region. The last events in Syria have revealed that Russia has
come a long way in this regard. At the beginning of the 1990s, Turkey and Russia
had taken important steps towards the stabilization and security in the Black
Sea. During the last 25 years after the Soviet Union, there have been significant
changes in the region. Will the Black Sea continue to be a field of cooperation
and security or will it become a region of competition and instability? The answer to this question is not only about Russia, but all the neighboring countries.
ey ords Black Sea, Black Sea Fleet, Regional Security, Russia, NATO
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Doç. Dr. Fatih Özbay, İstanbul Teknik Üniversitesi
zet
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya’nın Karadeniz Donanması Rusya,
Ukrayna ve Gürcistan arasında paylaşıldı. Bu durum Rusya açısından Karadeniz’deki deniz gücünün zayıflaması anlamına gelmekteydi. Uzunca bir dönem
boyunca Karadeniz’in en güçlü donanması Türk donanması oldu. Bu dönemde
Rusya’nın Karadeniz’de dengeleri gözetmek adına özellikle Türkiye ile birlikte
bir takım işbirliklerine yatkın olduğu gözlemlendi. Ancak, Rusya’nın değişen
güvenlik ve savunma politikaları ile birlikte artan siyasi, ekonomik ve askeri kapasitesi Karadeniz Donanması’nı yeniden ön plana çıkarttı. Karadeniz’de 1990’lı
yılları bir takım zorunluluklardan dolayı denge gözeterek geçiren Rusya 2000’li
yıllara girildiğinde Karadeniz’de daha aktif olmaya başladı. Bu durumun arkasında Karadeniz’in küresel ve bölgesel anlamda öneminin artması da etkiliydi.
2000’li yıllarda Karadeniz yavaş yavaş NATO-Rusya rekabetinin sahnelenmeğe
başladığı yer haline geldi. Gürcistan, Ukrayna, Kırım ve son olarak Suriye’de
yaşanan önemli gelişmeler Rusya açısından Karadeniz Donanması’nın önemini
daha da artırdı. Bu kapsamda hızlı bir geliştirme ve yenileme faaliyeti içine giren
Rusya Karadeniz Donanması’nı yeniden bölgenin en güçlü donanması haline
getirmekte. Suriye’de son yaşananlar Rusya’nın bu konuda önemli bir mesafe
katettiğini ortaya koydu. Türkiye ve Rusya 1990’lı yılların başında Karadeniz’i
istikrar ve güvenlik bölgesi yapma yolunda önemli adımlar atmışlardı. Sovyet
sonrası geçen 25 yılda bölgede çok önemli değişmeler yaşandı. Karadeniz işbirliği ve güvenlik alanı olmaya devam edecek mi yoksa rekabet ve istikrasızlık bölgesi haline mi gelecek? Bu sorunun cevabı sadece Rusya’yı değil bütün kıyıdaş
ülkeleri çok yakından ilgilendiriyor.
Anahtar elimeler Karadeniz, Karadeniz Donanması, Bölgesel Güvenlik,
Rusya, NATO
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Asst. Prof. Merve Irem Yapıcı, Adnan Menderes University
A stra t
The Russian Orthodox Church, which effectively became independent from
the Patriarchate of Constantinople and enjoyed a status of autocephaly in the 15th
century, managed to survive at different levels in Russian-formed state structures
as an ally of political authorities. This alliance has grown in Russian Tsardom until the reign of Peter I on the base of cooperation between equals, and in line with
the “Symphony Ideal” heritage of the Byzantine. During the period between the
reign of Peter I and the collapse of the Russian Tsardom, the alliance turned into
a compulsive form of relationship in which the political authority established decisive control over the church. Principally, in the Soviet era, the political authorities strived to discredit the church in both political and social realms. However,
during the Second World War and thereafter, in order to preserve the state’s existence and increase its security, the political authorities reinterpreted the church
as a potential partner. In today’s Russia, the historical links between the political
authority and the church, even if they do not reach to the pre-Peter 1 level, has
created deep impressions in the Russian foreign policy. The church establishes
a firm religious base for the “near abroad” policy (a foreign policy approach
which had been formulated by the Russian state administration in the 1990s, and
implemented in the 2000s) through its “canonical territory” and “Russian world”
discourses. However, the policies and initiatives directed to these geographical
regions often exceed the rationale of the discourses. This means, the Russian
Orthodox Church should be portrayed as a tool that justifies the decisions taken
by the political authority rather than a determinant in Russian foreign policy.
The study concludes that the Putin administration, which frequently refers to the
Tsarist period, tries to imitate the post-Petro 1 era in the context of church-state
relations. The church is also pleased with the relationship because of the privileges it enjoys in the face of other religions.
ey ords Russia, Russian Orthodox Church, “canonical territory”, “Russian
world”, near abroad.
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Yrd. Doç. Dr. Merve Irem Yapıcı, Adnan Menderes Üniversitesi
zet
15. yüzyılda Rum Ortodoks Patrikliği’nden tamamen bağımsızlaşan ve süreç içerisinde otosefal statüye kavuşan Rus Ortodoks Kilisesi, Rusların kurmuş
oldukları tüm devlet yapıları içerisinde zaman zaman ve farklı düzeylerde de
olsa siyasi otoritenin müttefiki olarak varlık gösterebilmiştir. Bu müttefiklik
Çarlık Rusyası döneminde, Petro I’e kadar Bizans’tan devralınan Senfoni Ideali uyarınca eşitler arasında işbirliği zeminde gelişirken, bu dönemden Çarlık
rejiminin yıkılmasına kadar siyasi otoritenin kilise üzerinde kurduğu kontrol sonucu zoraki bir ilişki biçimine dönüşmüştür. Sovyet döneminin genelinde ise,
iktidar kiliseyi siyasal ve toplumsal düzeyde itibarsızlaştırma çabasında olsa da,
II. Dünya Savaşı ve ertesinde oluşan ortamda devletin varlığını korumak ve güvenliğini arttırmak amacıyla onu işbirliği yapabileceği bir aktör düzeyine taşıyabilmiştir. Günümüz Rusya Federasyonunda siyasi otorite ile kilise arasındaki
bu tarihsel bağlar, Petro I öncesi dönemdeki düzeyine ulaşamasa da kendisini
dış politika üzerinde açık bir biçimde göstermektedir. Kilise kullandığı “kanonik toprak” ve “Rus dünyası” söylemleri ile Rusya’nın 1990’larda formüle ettiği
ancak 2000’lerde etkin biçimde uygulamaya geçirdiği “yakın çevre” politikasına
dinsel bir zemin oluşturmaktadır. Ancak bu söylemlerin yöneldiği coğrafyada
uygulanan politika ve gerçekleştirilen girişimlerin, söylemlerin içeriğini aşması,
kilisenin dış politikada belirleyici olmaktan ziyade, siyasi otoritenin aldığı kararları dinsel düzlemde meşrulaştıran bir araç niteliği taşıdığına işaret etmektedir.
Çalışmada, Çarlık dönemine sık sık atıflar yapan Putin iktidarının, kilise-devlet
ilişkisi açısından Petro I sonrası dönemi örnek aldığı, kilisenin ise diğer dinler
karşısında sahip olduğu ayrıcalıklar sayesinde bu ilişki biçiminden hoşnut olduğu sonucuna varılmaktadır.
Anahtar elimeler Rusya, Rus Ortodoks Kilisesi, “kanonik toprak”, “Rus dünyası”, yakın çevre
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at onal st Movements n the uss an ederat on and ts Per phery
A e ate over gor r n Strel ov
Asst. Prof. Utku Yapıcı, Andan Menderes University
A stra t
Kremlin has managed to direct and shape many fractions of the Russian nationalism throughout the leadership of Vladimir Putin. However, the nature of
the symbiotic form of relationship between the Kremlin and Russian nationalists
has increasingly been questioned by some fractions of the Russian nationalism
since the ouster of the pro-Russian president of Ukraine, Viktor Yanukovich, in
February 2014. In this context, the subject of this work is the nationalistic discourse of a Russian army artillery veteran, a significant actor in the Donbass war
through the initiative of Kremlin, the organizer of the so-called Donetsk People’s
Republic’s militant groups, and a historian, Igor Girkin. Girkin criticized Putin
for being ungenerous in his support to Donesk’s independence, and for reconciling with the West in line with the interests of the liberal clans inside the Kremlin. Moreover, Girkin called for a nationalist revolution against Putin. Girkin’s
views are supported by various nationalist fractions inside Russia, and Girkin,
who is described as a terrorist by the Ukrainian administration, is assessed as the
potential leader of those nationalist groups. In conclusion, anti-Western Russian
nationalism, which has gained momentum thanks to some events that had been
happened outside the formal boundaries of the Russian Federation, spreads inside the “formal boundaries” with a criticism of a figure symbolized with being
anti-Western; Vladimir Putin.
ey ords Nationalism, the Russian Federation, Igor Girkin, Ukraine, Donetsk.
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usya ve evresinde Milliyet i A ımlar gor
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Yrd. Doç. Dr. Utku Yapıcı, Andan Menderes Üniversitesi
zet
Kremlin, Vladimir Putin’in iktidarı döneminde Rus milliyetçiliğinin birçok
hizbini hedefleri doğrultusunda yönlendirmeyi ve biçimlendirebilmeyi başarabilmiştir. Ancak, Ukrayna’da Rusya Federasyonu’na yakın bir siyaset izleyen
Viktor Yanukoviç yönetiminin devrildiği Şubat 2014’ten itibaren Kremlin ile
farklı Rus milliyetçisi gruplar arasındaki bu ilişki biçimi birçok Rus milliyetçi
hizbi tarafından daha fazla sorgulanır hale gelmiştir. Bu çerçevede bu çalışmanın
konusu eski bir Rus askeri iken, Donbass Savaşı’nda Kremlin’in inisiyatifiyle
kilit roller üstlenen, kısa süre içinde de Donetsk Halk Cumhuriyeti bağımsızlık hareketinin örgütleyicisi konumuna taşınan; aynı zamanda da bir tarihçi olan
Igor Girkin’in Putin eleştirisi üzerinden geliştirdiği milliyetçi tezlerdir. Girkin,
Putin’i Donetsk’in bağımsızlık sürecine yeterince destek vermemekle ve onu
devlet içinde örgütlenmiş liberal klanların etkisiyle Batı ile uzlaşır bir noktada
siyaset yapmakla eleştirmiş, hatta ona karşı milliyetçi bir devrim çağrısı yapmıştır. Girkin’in görüşleri, bugün Rusya içinde birçok milliyetçi çevrede yankılanmakta, Ukrayna Yönetimi’nin bir terörist olarak tanımladığı Girkin, bu milliyetçi
grupların potansiyel lideri olarak değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, Rusya Federasyonu’nun resmi sınırları dışında yaşanan olayların etkisiyle yükselişe geçen
Batı karşıtı Rus milliyetçiliği, Batı karşıtlığı ile sembolleştirilen bir figürü; Putin’i eleştirerek “resmi sınırlar içinde” yaygınlaşmaktadır.
Anahtar
Donetsk.

elimeler Milliyetçilik, Rusya Federasyonu, Igor Girkin, Ukrayna,
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t n the Conte t o

Dr. Selim Kurt, Giresun University
A stra t
The roots of Russian-Ukraine conflict, which was blazed out due to occupation of Crimea by Russian Federation in 2014 and carried out different dimension
because of the ongoing clashes between Russian supported militants and Ukraine
army in the east side of the country, goes back to very old times. While the eastern part of the country generally has felt under domination of the Russians, the
western part controlled by Western powers in the historical process. Because of
that reason while eastern habitants of the country inclined to Russian control, the
westerns saw their futures with the western world. That distinction has increased
due to encouragement of Russian migration to the eastern part of Ukraine following to industrialization in 19th. century and that flow has caused the raising of the
Ukraine nationalism especially western part of the country by creating tensions
between Russian and Ukraine identities because of the nationalist atmosphere
of that period. Following that Ukraine has got his share from Russify policy,
implemented by Stalin, and that policy, applied especially western part of the
country, concretized east and west distinction. And looking the Russian-Ukraine
conflict only from military perspective without considering this process, would
prevent analyzing the reasons of the problem properly. In this context the traditional security theories, which approaches the security problems only via military perspective and excluded the threats originated from different sectors (such
as political, social, economic etc.), would be insufficient understanding of it.
So the Securitization Theory, which included the threats originated from political, economic, social and environmental sectors, beside the military ones to the
security agenda, will be used in this study, for revealing the real reasons of the
Russian-Ukraine conflict and determining the more accurate solutions to it.
ey ords Russian Federation-Ukraine Conflict, Securitization, Social Security, Identity, Migration.
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usya ederasyonu U rayna atı masının
venli le tirme eorisi erevesinde e erlendirilmesi
Dr. Selim Kurt, Giresun Üniversitesi
zet
2014 yılında Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından ilhakıyla yeniden alevlenen ve halen Ukrayna’nın doğu bölgesinde RF destekli militanlarla Ukrayna
ordusu arasında devam eden çatışmalarla farklı bir boyuta taşınan RF-Ukrayna anlaşmazlığının kökleri çok eski tarihleri kadar gitmektedir. Tarihsel süreçte
Ukrayna’nın doğusu genel olarak Ruslar’ın, batısı ise farklı Batılı milletlerin
hakimiyetleri altında kalmıştır. Bu nedenle ülkenin doğusunda yaşayan halk Rus
idaresine meylederken, batısında yaşayan halk ise geleceğini Batı’da görmektedir. Bu ayrım 19. yüzyılda yaşanan sanayileşme sonucunda Rusların yoğun bir
şekilde Ukrayna’nın doğu bölgelerine göç etmelerinin teşvik edilmesiyle daha
da artmış ve dönemin milliyetçi atmosferi nedeniyle Rus ve Ukraynalı kimlikleri arasında gerilimlerin ortaya çıkmasına neden olarak özellikle Batı Ukrayna’da Ukrayna milliyetçiliğinin gelişmesine sebebiyet vermiştir. Takiben SSCB
döneminde Stalin tarafından uygulanan Ruslaştırma politikasından Ukrayna
da nasibini almış ve özellikle ülkenin batısında uygulanan bu politika ülkedeki
doğu-batı ayrımını daha da belirginleştirmiştir. Yaşanan bu süreci göz önünde
bulundurmadan sadece askeri perspektiften RF-Ukrayna çatışmasına bakmak
sorunun nedenlerinin doğru bir şekilde analiz edilmesine mani olacaktır. Bu
çerçevede güvenlik problemlerine sadece askeri perspektiften yaklaşan ve politik, toplumsal, ekonomik vb. gibi farklı sektörlerden kaynaklanması muhtemel
tehditleri güvenlik gündeminin dışında bırakan geleneksel güvenlik teorileri söz
konusu çatışmanın anlaşılmasında yetersiz kalacaktır. Bu nedenle çalışmamızda
RF-Ukrayna çatışmasının gerçek nedenlerinin ortaya çıkarılabilmesi ve böylelikle de sorunun çözümü için daha isabetli çözüm yollarının tespit edilebilmesi
için askeri sektörlerden kaynaklanan tehditlerin yanı sıra, politik, ekonomik, toplumsal ve çevresel sektörlerden kaynaklanan tehditleri de güvenlik gündemine
dahil eden Güvenlikleştirme Teorisi kullanılacaktır.
Anahtar elimeler Rusya Federasyonu-Ukrayna Çatışması, Güvenlikleştirme,
Toplumsal Güvenlik, Kimlik, Göç.
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U ra n an r s s and A O uss a d plomat r valry n the Bla
reg on End o post old ar A O e pans on

Sea

Necat Buğra Demirtaş, Istanbul University
A stra t
The new regional diplomatic settlement in Black Sea in the aftermath of the
Cold War was marked by the expansion of NATO’s geopolitical influence over
the western part of former Soviet territory. In 1999 and in 2004 NATO admitted
11 members from eastern Europe. This expansion of NATO territory left Moldova, Belarus and Ukraine as the last buffer zone countries between Russia and
NATO. Ukraine, with its vast territory and geopolitical importance as the major
port of Russia at the shore of the Black Sea, became a priority for NATO strategic
planning especially after the pro-european Orange Revolution in 2004. In this
regard, the accession of Ukraine to NATO was seen as the final move that would
end the regional dominance of Russia in the Black Sea Region. In this regard,
Ukraine was declared as the future member of alliance at the Bucharest Summit
of NATO in 2008. Nevertheless, close commercial and economic partnership between Russia and Ukraine as well as the problem of Russian minority in Ukraine
was a perturbing factor for any possible shift in Ukraine’s century long geopolitical alignment. During the Presidency of Victor Yanukovych between 20102014, Ukraine foreign policy sought for a balance between NATO and Russia
partnerships. Miscalculation of Russian influence over the Ukrainian territory by
NATO led to a civil war in the eastern regions of Ukraine and subsequently, to
the annexation of Crimea by Russia. This paper aim to discuss Ukrainian crisis
as a breakthrough for post-Cold War Russian diplomacy vowing to reclaim its
strategic superiority in the Black Sea region. In the context of decisions taken by
NATO members in the Warsaw Summit 2016 for the consolidation of Eastern
line of alliance, this paper will discuss the mid-term effect of Ukrainian case on
the Russia-NATO strategic rivalry.
ey

ords NATO, Russian diplomacy, Ukrainian Crisis, NATO-Russia rivalry
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U rayna rizinin aradeniz B lgesinde A O ve usya Arasında i
iplomati
e a ete Et isi A O nun So u Sava Sonrası eni lemesi
Sona Mı Eriyor
Necat Buğra Demirtaş, İstanbul Üniversitesi
zet
Soğuk Savaş sonrasında Karadeniz bölgesindeki diplomatik dengelere damgasını vuran olgu, NATO’nun eski Sovyet sınırlarının batı bölgesinde jeopolitik
etki alanını genişletmesi oldu. 1999 ve 2004 yıllarında NATO, Doğu Avrupa’dan
toplam 11 ülkeyi üyeliğe kabul etti. NATO’nun genişlemesi, Moldova, Belarus
ve Ukrayna’yı NATO-Rusya sınırının son tampon bölge devletleri haline getirdi. Ukrayna, geniş toprakları ve Karadeniz kıyısında sahip olduğu jeopolitik
önem nedeniyle, özellikle de 2004’teki batı yanlısı Turuncu Devrimlerden sonra,
NATO stratejik planlamasında bir öncelik haline geldi. Bu çerçevede, Ukrayna’nın NATO üyeliği, Rusya’nın Karadeniz’deki üstünlüğünü sonra erdirecek
can alıcı hamle olarak görülüyordu. Bu amaçla 2008 NATO Bükreş Zirvesi’nde
Ukrayna’nın yakın bir gelecekte NATO üyeliği için potansiyel bir aday olduğu duyuruldu. Ne var ki, Ukrayna ve Rusya arasındaki ekonomik ortaklık ve
Ukrayna sınırları içinde yaşayan Rus azınlık meselesi Ukrayna’nın neredeyse
bir asırdır sürdürdüğü diplomatik konumlanmasını değiştirmesinin önünde engel
oluşturuyordu. 2010-2014 yıllarını kapsayan Yanukovych’in devlet başkanlığı
süresince Ukrayna, Rusya ve NATO ile ortaklıkları arasında bir denge yakalamaya çalıştı. NATO’nun, Rusya’nın Ukrayna toprakları üzerindeki etkisini doğru
hesaplayamaması Ukrayna’nın Doğu bölgelerinde bir iç savaşı ve devamında
Rusya’nın Kırım’ı ilhakını tetikledi. Bu bildiri, Ukrayna krizini, Soğuk Savaş
sonrası Rus diplomasisinin Karadeniz’de stratejik üstünlüğü yeniden ele alması açısından bir dönüm noktası olarak tartışmayı amaçlamaktadır. 2016 NATO
Varşova Zirvesi’nde alınan örgütün doğu hattını güçlendirmeye dönük kararlar
ışığında, bu bildiride Ukrayna krizinin NATO-Rusya stratejik rekabetindeki orta
vadeli etkisi ele alınacaktır.
Anahtar
Rekabeti

elimeler NATO, Rusya Diplomasisi, Ukrayna Krizi, NATO-Rusya
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Sümeyye Sarıkaya, Yıldız Technical University
A stra t
The Black Sea has been affected mostly by changes after the Cold War. In
this process, while the pact of Warsaw was falling, NATO, which is considered
as its rival, maintained its presence. NATO’s expansion policy with the Romanian and Bulgarian attendance brings NATO nearer to the Black Sea, and thus it
becomes the power of the Black Sea. Russia, which follows imperial and global
policies in order to regain power, tried to show this firstly in the Black Sea and
the former Soviet Union, which was its sovereign territory. As a reflection of
this idea, firstly, Russia which considers the South Caucasus as its “backyard”,
and reacts to the “Rose Revolution”, follows an aggressive policy to Georgia as
the country broke, Russia had a little war with the country in 2008, as a result
Russia made it possible for Abkhazia and South Ossetia to become independent.
Secondly, Russia, which prevented Ukraine from getting to the West Parade and
joining to the EU, supported the EU partnership agreement and later the change
of the government as well, thus provided Crimea’s split from Ukraine and annexation to Russia. Finally, Russia was not only limited to the Black Sea, they
also included itself to the Civil War in Syria by supporting the Assad Regime, in
the meantime Russia had also a serious crisis with the Turkey which is member
of NATO, concerning the plane crash. All these events brought together NATO,
which follows and expansion policy to the Black Sea, with Russia, which considers this territory as its own and tries to regain its power. In this study, NATO’s
reactions and policies to the Russian global policies (the power of Black Sea)
have been investigated. In this context, NATO’s policies towards Russia-Georgia
war, the developments in Ukraine and Crimea’s annexation to Russia, and finally
Russia’s including to the Syrian Civil War, and the reactions, as well as policies
to the crisis with Turkey, have been investigated.
ey ords NATO, Russia, Black Sea, Sovereign, Crimea
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Sümeyye Sarıkaya, Yıldız Teknik Üniversitesi
zet
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle yaşanan değişimden en fazla etkilenen coğrafyalardan biri, Karadeniz’dir. Bu süreçte, Varşova Paktı yıkılırken, onun rakibi durumundaki NATO varlığını sürdürmüştür. NATO’nun
genişleme politikası ve Romanya ve Bulgaristan’ın NATO üyesi olmalarıyla, NATO artık Karadeniz’e kıyıdaş ve Karadeniz gücü haline gelmiştir.
Soğuk Savaş sonrasında da, eski gücüne sahip olmak maksadıyla emperyal/küresel politikalar izleyen Rusya, öncelikle Karadeniz’de ve eski (Sovyetler Birliği)
egemenlik coğrafyasında bunu göstermeye çalışmıştır. Bu düşüncenin bir yansıması olarak, ilkin, Güney Kafkasya’yı “arka bahçesi” olarak gören Rusya, Gül
Devrimi’ne tepki göstermiş, Gürcistan’a karşı ülkenin parçalanması yönünde agresif bir politika izlemiş, 2008’de bu ülkeyle kısa bir savaş yaşamış, bunun sonucunda Abhazya ve Güney Osetya’nın, bu ülkeden koparak bağımsız olmalarını
sağlamıştır. Ikinci olarak, Ukrayna’nın Batı safına geçmesini ve AB üyesi olmasını engelleyici politikalar izleyen Rusya, AB Ortaklık Antlaşması’nın imzalanmamasını ve ardından hükümet değişikliğini desteklemiş, Kırım’ın Ukrayna’dan
ayrılmasını ve kendisine ilhak olmasını sağlamıştır. Son olarak, Karadeniz’le
sınırlı kalmayan Rusya, Suriye’deki iç savaşa, Esad rejimine destek vererek müdahil olmuş, bu süreçte bir NATO üyesi olan Türkiye ile de, uçak düşürülmesiyle
çok ciddi bir kriz yaşamıştır. Bütün yaşananlar, Karadeniz’e doğru genişleme politikası izleyen NATO ile bu bölgeyi eski nüfuz alanı olarak gören ve yeniden burada bir “güç” olmaya çalışan Rusya’yı karşı karşıya getirmiştir. Bu çalışmada,
bir Karadeniz gücü olan Rusya’nın küresel politikalarına karşı, NATO’nun verdiği tepkiler ve politikalar incelenmiştir. Bu kapsamda, NATO’nun, Rusya-Gürcistan savaşına, Ukrayna’daki gelişmelere ve Kırım’ın Rusya’ya ilhak olmasına,
son olarak da Suriye’de yaşanan iç savaşa Rusya’nın taraf olması ve bu süreçte
Türkiye ile yaşadığı krize verdiği tepkiler ve izlediği politikalar incelenmiştir.
Anahtar

elimeler NATO, Rusya, Karadeniz, Eğemenlik, Kırım
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he E e ts O nternational Politi al E onomy On Central Ban ing Poli y
Ma ing
Burcu Özdil, Marmara University
A stra t
The discipline of International Relations has gained a new and different dimension, based on interdependence, cooperation and economic power after the
20th century, which witnessed two world wars. States have maintained the role
of the main actor in foreign policy but have undertaken a supervisory and regulatory function through autonomous institutions under the liberal understanding of
the economy. In recent years, as economic relations have become more intricate
throughout the world, the political autonomy of these institutions, which maintain their legitimate autonomy, has become far from being an unquestionable
reality. In this study, together with the organizational scheme of regulatory and
supervisory organizations differs in every country; Central banks that playing a
dominant role in the economies of all states will be addressed and the relationship with rating agencies, money and capital markets, the sudden political crisis
and political identities will be emphasized. Will be tried to clarify the subject
with as “Are the central banks, whose primary task is to manage monetary policy,
face political resistance when performing these tasks?”, “Are they experiencing
delays in taking action in possible political crises?”, “How socioeconomic are
decision-making mechanisms?” questions.
ey ords Central Bank, Political Economy, Independence in Management
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Uluslararası Politi E onominin Mer ez Ban a ılı ı Yapımına Et ileri
Burcu Özdil, Marmara Üniversitesi
zet
Uluslararası Ilişkiler disiplini, iki dünya savaşına şahitlik etmiş 20. yüzyılın
ardından, karşılıklı bağımlılığa, işbirliğine ve ekonomik güce dayanan yeni ve
farklı bir boyut kazanmıştır. Devletler, dış politikada ana aktör rolünü devam
ettirmiş ancak bununla birlikte ekonomide liberal anlayış gereği özerk kurumlar
aracılığıyla denetleyici ve düzenleyici bir fonksiyon üstlenmiştir. Son yıllarda
ekonomik ilişkilerin tüm dünya üzerinde bir hayli girift bir hale gelmesiyle birlikte, hukuki olarak özerkliğini koruyan bu kurumların siyasi açıdan özerkliği,
su götürmez bir gerçeklik olmaktan uzaklaşmıştır. Düzenleyici ve denetleyici
kuruluşların organizasyon şeması her ülkede farklılık göstermekle birlikte bu
çalışmada; tüm devletlerin ekonomilerinde başat rol oynayan merkez bankaları
ele alınacak, derecelendirme kuruluşlarıyla, para ve sermaye piyasalarıyla, ani
politik krizlerle ve siyasi kimliklerle ilişkisi üzerinde durulacaktır. “Temel görevi
para politikasını yönetmek olan merkez bankaları, bu görevleri yerine getirirken
siyasi dirençle karşılaşıyor mu?”, “Olası siyasi krizlerde aksiyon almakta gecikme yaşıyor mu?”, “Karar alma mekanizmaları ne kadar sosyo-ekonomik?” gibi
sorularla konu aydınlatılmaya çalışılacaktır.
Anahtar

elimeler Merkez Banksı, Politik Ekonomi, Yönetimde Bağımsızlık
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Mehmet Yüksel, Marmara University
A stra t
This paper aims to discuss Black Sea Region’s possible roles in the scope of
the international political economy discipline, in the current world order that is
being shaped by ever-increasing crises and conflicts. The work consists of three
parts. First part discusses Black Sea Region’s material power in comparison with
the world, and investigates the effects of current global norm and politics on
the region’s economic development and its political presence in the world scale.
Second part discusses the phenomenon of neoliberal globalization in the context
of its relations with the region, and in addition, the challenges and opportunities
posed by it to the Black Sea Region. Furthermore, it contains a discussion on
the direction of the region effected by neoliberal globalism -if it gets stronger in
the future- and a comparison on various ideas on the subject. The third and final
part contains the current ideas on alternative paths, and in particular, the idea of
Euroasia-centric globalism and its discussion.
ey ords: Black Sea, Turkey, Globalisation, Neoliberalism, Eurasianism
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araden z Havzasının Mev ut eoe onom Yapısı, S yas Et nl
eostrate Alternat er

ve

Mehmet Yüksel, Marmara Üniversitesi
Özet
Bu bildiri; Karadeniz havzasının, sayısı gün geçtikçe artan yeni krizler ve
çatışmalar ikliminde şekillenmekte olan dünya düzenindeki, muhtemel rollerini uluslararası politik ekonomi disiplini açısından, tartışmayı hedeflemektedir.
Çalışma üç kısımdan oluşmaktadır. Ilk kısımda Karadeniz havzasının mevcut
koşullardaki maddi gücü, dünya ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve
mevcut küresel norm ve politikaların bölgenin iktisadi kalkınmasına ve dünya
ölçeğindeki siyasi varlığına olan etkileri incelenmiştir. Ikinci kısımda neoliberal küreselleşme olgusu, bölgeyle olan ilişkisi bağlamında tartışılmıştır; ilaveten
neoliberal küreselleşmenin Karadeniz havzasına sağladığı fırsatlar ve tehditler
ortaya konulmuştur. Ayrıca bahsedilen, neoliberal küreselleşme eğiliminin gelecekte daha fazla güçlenmesi durumunda coğrafyayı hangi istikamete doğru
sürükleyeceği tartışılmış ve bu konudaki muhtelif fikirler mukayese edilmiştir.
Üçüncü ve son kısımda ise, alternatif yollar üzerindeki mevcut fikirler konu edilmiştir ve Avrasya merkezli küreselleşme fikri tartışılmıştır.
Anahtar
yacılık.

elimeler Karadeniz, Türkiye, Küreselleşme, Neoliberalizm, Avras-
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European Union eig orhood Poli y and its e e ts on

lo al Se urity

Emre Erdemir, Marmara University
A stra t
The fifth enlargement of the European Union in 2004, covering Central and
Eastern European countries, has led to changes in the borders of the European
Union. Under this circumstance, the European Union has had to create new policies to ensure the security, prosperity and stability of the new neighboring countries and to develop relations with these neighboring countries. This necessity
brought with it some difficulties. The European Union has sought to create new
action plans and policy areas through partnership and cooperation agreements
with the 16 countries to be examined in the work. In this context, while the new
neighbors that the European Union is trying to make have basic values such as
democracy, human rights and rule of law, it is to provide a partnership through
the policy areas that these countries are creating. This partnership and cooperation environment is important not only for the security of the Black Sea region
but also for the future of the European continent. The study will examine how
regional security can be provided in the context of European Union Neighborhood Policy and how this regional security can be transformed into a global one.
ey ords European Union, Neighborhood Politics, European Security, Global
Security, European Values
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Avrupa Birli i

om ulu Politi asının B lgesel ve
Et isi

resel

venli e

Emre Erdemir, Marmara Üniversitesi
Özet
Avrupa Birliği’nin 2004 yılında Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini kapsayan
beşinci genişlemesi, Avrupa Birliği’nin sınırlarının değişmesine neden olmuştur.
Bu durumun etkisiyle Avrupa Birliği, yeni komşuları olan ülkelerin güvenliğini,
refahını ve istikrarını sağlamak, bu komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmek için
yeni politikalar oluşturmak zorunda kalmıştır. Bu zorunluluk, beraberinde bazı
zorlukları da getirmiştir.
Avrupa Birliği, çalışmada incelenecek 16 ülke ile yaptığı ortaklık ve işbirliği
antlaşmaları yoluyla yeni eylem planları ve politika alanları oluşturmaya çalışmıştır. Bu bağlamda Avrupa Birliği’nin yapmaya çalıştığı yeni komşularını demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi temel değerlere sahip bir hale
getirirken, bu ülkelerle oluşturduğu politika alanları aracılığıyla bir ortaklık sağlamaktır. Bu ortaklık ve işbirliği ortamı, Karadeniz bölgesinin güvenliği yanında
Avrupa kıtasının geleceği açısından da önem taşımaktadır.
Çalışmada, Avrupa Birliği Komşuluk Politikaları özelinde bölgesel
güvenliğinin sağlanması ve bu bölgesel güvenliğin küresel bir hale nasıl
getirilebileceği incelenecektir.
Anahtar elimeler Avrupa Birliği, Komşuluk Politikaları, Avrupa Güvenliği,
Küresel Güvenlik, Avrupa Değerleri
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Evaluation o Mutual elations Among Europe ussia and U
Politi al E onomy Perspe tive

rom

Elson Lala, Marmara University
A stra t
In order to understand EU’s dynamics and its importance in the region, first
one should mention the EU’s special features and its commercial ties with other
countries. Since Russia and UK are both neighbors and significant parties to
huge trade deals of EU, it is benefical for political economy discipline to do research on these countries’ relationships. What would be the potential consequences
of Brexit ?, and How these consequences will influnce the other big powers?,What would be the Russia’s foreign policy response to these developments? , this
article tries to answer those questions with relevant arguments. With the UK’s
move to exit EU, significant security , political and economic problems begin to
emerge in Europe. Russia as the biggest rival of NATO and EU,will definitely
consider potential effects of these developments on its interests. Relationships
among EU,Russia and UK should be treated seperately on political and economic front. In this essay, in order to come up with a more realistic analysis I will
try to explain economic and political relationships in a combined way. Putin’s
hard geo-strategic policies managed to make Russia a super power. Therefore Russia’s ascendance to super power status would be dangerous for EU and
UK.At the same time pro-EUtendencies of countries like Wales within UK also
negatively affect the political stability of the Britain. At the end to reach a healthy
conclusion, UK’s economic and political condition,EU’s economic problems
and Russia’s foreign policy should be analyzed respectively.
ey ords International Politikal Economy, EU, Russia,England
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Avrupa Birli i usya ngiltere geninde i ar ılı lı li ilerin
Uluslararası Politi E onomi A ısından e erlendirilmesi
Elson Lala, Marmara Üniversitesi
zet
Avrupa Birliği’nin dinamiklerini ve bölgedeki önemini anlatmak için ilk
başta Avrupa Birliği’nin özeliklerinden bahsetmek ve diğer ülkelerle olan ticari ilişkilerini ele almak gerekmektedir. Avrupa Birliği’ne hem komşu olmaları
hem de ekonomik açıdan büyük anlaşmalara imza atmalarından dolayı Rusya
ve Ingiltere’nin arasındaki ilişkileri incelemek Uluslararası Politik Ekonomi
alanına büyük katkı sağlayacaktır. Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkmasından sonra, Avrupa bölgesinde hem güvenlik anlamında hem de ekonomik
ve siyasi açıdan büyük sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. NATO’nun ve Avrupa Birliği’nin en büyük rakibi olan Rusya için Avrupa Birliği’nde oluşan bu
siyasi belirsizliliğin olası etkileri de önem kazanmıştır. Avrupa Birliği, Rusya ve
Ingiltere ilişkileri genellikle ekonomik açıdan ayrı, siyasi açıdan ayrı ele alınmaktadır. Bu çalışmada ise ekonomik-siyasi ilişkiler ortak bir düzlemde analiz
edilerek daha gerçekçi sonuçlar ortaya çıkartmak hedeflenmiştir. Putin’in keskin
dış politikaları, Rusya’yı bir süper güç haline getirmeyi başarmıştır. Dolayısıyla Rusya’nın bir süper güç haline gelmesi de Avrupa Birliği ve Ingiltere için
tehlikeli olacaktır. Aynı zamanda Birleşik Krallık’ın içinde Avrupa Birliği’nden ayrılmak istemeyen Galler gibi ülkelerin olması, Birleşik Krallık’ın siyasi
istikrarını sarsmaya başlamıştır. Buradan hareketle bu çalışmanın esas amacı;
“Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliğinden ayrılmasının muhtemel sonuçları ne
olur?”,“Bu sonuçlar diğer büyük ülkeleri nasıl etkiler?”,“Rusya buna karşı nasıl bir dış politika uygular?”, gibi soruları argümanlı bir şekilde açıklamaktır.
Anahtar

elimeler Uluslararası Politik Ekonomi, Rusya, AB, Ingiltere
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Organization o the Bla Sea E onomi Cooperation in he Conte t o
o al Events Evaluation in terms o nternational Politi al E onomy
Mustafa Çelik, Marmara University
A stra t
BSEC (Organization of the Black Sea Economic Cooperation), which have
been found in 1992 as an outcome of the reconstruction in the Post-Soviet geography and the new conception of Turkey towards foreign policies on economics,
is one of the fundamentals of the current international relations in the area. BSEC
is taking action as an organization of economic cooperation, although it was formed to create a free trade zone. This organization also plays an important role in
the political relations of the member states because of the fact that the economic
relations of these states directly affect their foreign policies. The economic and
geographic potentials of the member states necessitate the cooperation in the
basin of Black Sea which is one of the gateways of the international trade between Europe and Asia. This article studies the sufficiency, economic and political
capacity of the current cooperation as well as it studies on the advantages and
the disadvantages of the sustainability of the cooperation. After the Brexit, the
future of the economic organizations have been started to be discussed. A relatively narrow organization in the basin of the Black Sea, BSEC, should also have
been analyzed critically as a part of local and global conjuncture. In this context,
it is an important questions how the normalized and improved relations between
two dynamic members of the organization, Turkey and Russia, after a series of
tension will affect the organization. The idea of the transfer of the energy sources
from the Russia and the Caucasian states through the member states of the organization derives new cooperation projects and helps politically struggling states
like Armenia and Azerbaijan to set aside these struggles by their involvement in
common economic cooperations. BSEC is going to be analyzed within the boundaries of International Political Economy with these aspects.
ey ords Organization of the Black Sea Economic Cooperation(BSEC), Black Sea Basin, Political Economy, Energy, Russia, Turkey
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B lgesel eli meler Ba lamında aradeniz E onomi
rl
rg t
Uluslararası Pol t E onom A ıısndan B r e erlend rme
Mustafa Çelik, Marmara Üniversitesi
zet
Sovyet coğrafyasında oluşan yeniden yapılanma ve Türkiye’nin değişen dış
ekonomik anlayışının bir ürünü olarak 1992 yılında temelleri atılan Karadeniz
Ekonomik Işbirliği Örgütü(KEI), aktif bölgesel ilişkiler yumağının yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Serbest ticaret bölgesi oluşturma amacıyla kurulan
bir girişim olan KEI, günümüzde bu işlevinden ziyade ekonomik işbirliği teşkilatı olarak organize olmuş durumdadır. Karadeniz havzasında bulunan ülkelerin
ikili ve çoklu olarak geliştirdiği ilişkilerin uluslararası politik süreçlere de katkısı
olduğu gerçeği göz önüne alınarak Karadeniz Ekonomik Işbirliği Örgütü’nün
üye ülkeler arasındaki siyasi ilişkilerde de önemli rol oynadığını söylemek yanlış
olmayacaktır. Üye ülkelerin sahip oldukları coğrafi ve ekonomik potansiyel,
Avrupa ile Asya arasında uluslararası ticari hareketliliğin geçiş noktalarından
biri olan Karadeniz Havzası’nda işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Geçmişi 24 yıla
dayanan mevcut işbirliğinin yeterlilik düzeyi, ekonomik ve politik kapasitesi,
sürdürülebilirliğinin önündeki avantaj/dezavantajlar bu çalışmanın temel
bileşenini oluşturmaktadır. Avrupa’da Brexit referandumu sonucu ekonomik
örgütlenmelerin geleceğinin tartışıldığı bir ortamda Karadeniz’de daha dar
kapsamlı bir işbirliği mekanizması olan KEI’nin geleceği de bölgesel ve küresel konjonktürün sonucu olarak eleştirel analize tabi tutulmalıdır. Bu bağlamda
işbirliği yapılanmasının iki dinamik ülkesi konumunda bulunan Rusya ve Türkiye arasında ikili ilişkilerin yaşanan gerilimler sonucu tekrar normalleşerek daha
ileri seviyelere taşınma hedefinin KEI bünyesinde ne tür yansımaları olacağı
Karadeniz Havzası için önemli bir sorudur. Başta Rusya ve Güney Kafkasya ülkelerinin sahip olduğu yüksek enerji potansiyelinin üye ülkeler üzerinden Avrupa’ya transferi KEI içerisinde yeni işbirliği projelerinin oluşmasını sağlamaktadır.
Bu bakımdan Azerbaycan ve Ermenistan gibi siyasi ilişkileri problemli ülkelerin
KEI içinde ortak ekonomik/ticari işbirlikleri içinde yer almaları siyasi krizlerin
arka plana itilmesi açısından önemlidir. Bu boyutlarıyla KEI, çalışmamızda
Uluslararası Politik Ekonomi(UPE) sınırları içerisinde analize tabi tutulacaktır.
Anahtar elimeler Karadeniz Ekonomik Işbirliği Örgütü(KEI), Karadeniz
Havzası, Politik Ekonomi, Enerji, Rusya, Türkiye

93

Blue Hall:CONFLICTS RESOLUTIONS-EURASIA AND ENERGY

Cr ses o

ur sh ore gn Pol y Caused y olat on o Status
reat es Cases o Cyprus and a h h van

uo and

Yunus Çolak, Yıldız Technical University
A stra t
Analyzing foreign policy crises are crucial to grasp main dimensions of foreign policy as a whole. Since foreign policy crises are mostly important issues
for any country and it requires urgent response by decision makers of the country
in a short time by considering both internal and external factors. In this regard,
this study aims to analysis crises of Turkish foreign policy (TFP), caused by violation of status of sovereignty and territorial integrity established by international
treaties, which has crucial role to understand crises of TFP. As there are 34 TFP
crises (1923-2016) which Turkey has directly involved, Cyprus (1960, 1964,
1974) and Nakhchivan crises have been chosen for these study within Turkey’s
12 foreign policy crises related to violation of status quo and treaties. Turkey’s
responsibility provided by international treaties to protect political status quo
of those territories which is not in Its territory makes this cases interesting and
wroth to analysis in respect of crises management. In this regard, these two TFP
crises emerged from violation of status quo of Cyprus, established by Zürich
and London (1959) treaties, and Nakhchivan, established by Kars and Alexandropol treaties, are unique and comparable cases. To analysis those crises, neoclassical realism which explains foreign policy behavior with both external and
internal variables has been chosen as a theoretical framework. Finally, considering coercive diplomacy as a crises management strategy of Turkey in both crises,
the aim of the study is discussing Turkish crises management process of crises
related to violation of status quo and treaties.
ey ords Turkish Foreign Policy, Foreign Policy Crises, Turkish Foreign Policy Crises, Cyprus Crises, Nakhchivan.
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r

ı Politi asında Stat onun ve Antla maların hl linden o an
rizler ı rıs ve ah ıvan rizleri
Yunus Çolak, Yıldız Teknik Üniversitesi
zet

Dış politika krizleri ve bu krizlerin yönetiminin analiz edilmesi, krizlere ilişkin üretilen politikaların iç ve dış tüm faktörlerin dikkate alınarak ortaya konulması sebebiyle dış politikanın bir bütün olarak anlaşılmasına olanak sağlamaktadır. Bu çalışma, Türk dış politikasının kriz ve kriz yönetimi geleneğinin
anlaşılmasında önemli bir yere sahip olan uluslararası antlaşmalarla oluşturulmuş ve genel olarak egemenlik ve ülkesel bütünlüğe ilişkin statükonun ihlâl
edilmesiyle ortaya çıkan krizlerindeki kriz ve kriz yönetimi anlayışını analiz
etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin doğrudan taraf olduğu 34 dış
politika krizinin, (1923-2016) uluslararası antlaşmalarla oluşturulan statükonun
ihlâl edilmesinden kaynaklanmış 12’si içerisinden Kıbrıs (1960, 1964, 1974) ve
Nahçıvan (1992) krizleri incelenecektir. Söz konusu bu krizlerin özgünlüğü ise
Türkiye’nin uluslararası antlaşmalar ile hak/statü bakımından egemenlik sınırları
dışındaki söz konusu bu toprakların ve halkların statüsünü koruma yükümlülüğü
taşımakta oluşudur. Nitekim Türkiye’nin garantör ülke konumunda olduğu Zürih
ve Londra Antlaşmalarıyla kurulan (1960) Kıbrıs’ın statüsüne ve Kars ve Gümrü
antlaşmalarıyla (1923) kurulan Nahçıvan’ın statüsüne yönelik tehditler sonucu ortaya çıkan bu iki kriz, Türk dış politikasında statükonun ihlâlinden doğan
krizler içerisinde özgün ve karşılaştırılabilen krizlerdir. Çalışmada dış politika
krizlerinin analizi noktasında teorik çerçeve olarak dış politika davranışında hem
iç hem de dış değişkenlerin etkili olduğunu öne süren neoklasik realizm teorisi
kullanılacaktır. Bu bağlamda Türk dış politikasında uluslararası antlaşmalarla
kurulmuş statükonun ihlâl edilmesinden doğan krizlerde, Türkiye’nin statüyü
korumak için kuvvet kullanma tehdidine dayalı zorlayıcı diplomasi stratejilerini
kullanmakta olduğu dikkate alınarak kriz yönetimi süreçleri tartışılacaktır.
Anahtar elimeler Türk Dış Politikası, Dış Politika Krizleri, Türk Dış
Politikası Krizler, Kıbrıs Krizi, Nahçıvan Krizi.
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eader s rait in Con i t and Crises Management
Menderes

he E ample o Adnan

Ibrahim Tekeş, Yıldız Technical University
A stra t
Political Psychology is a reflection of behaviourist school emerged in 1960s
in international relations discipline and because of being human-centric feature
of this school, political psychology examines the political leader/figure or the
individuals that attend the political activity. In this work, by looking into Adnan
Menderes’ decisions and so on, it is going to be sought out that how much and
how a political leader get affected by dynamics like personality, culture, ideology etc. in the way that he makes decisions on foreign policy and how a given
political leader develops a foreign policy in a short time and also by taking all
the input/components into account. To discover the effect/role of the personality
of a leader in crises management, Operational Code Analyses method, as mostly
referred to Alexander George, will be employed as well as conflict resolution
and crises management literature. Applying this method, it is aimed to reach at
the qualified outcomes regarding the answers he/she gives to situations such as
the way he sees the political universe (peaceful or violent), his belief in ability
to control the events, the means/ways to realize his goals, self-other perception
etc. Adnan Menderes’ personality’s role regarding foreign policy, other than domestic affairs, will be discussed in the framework of events such as September
6-7 Clashes (1955), Syria Crises (1957), Iraq Crises (1958) and finally Cyprus
Crises (1960).The most important reason why Adnan Menderes, one of the prime
ministers of Turkish Republic, has been chosen is that he could manage some
crucial foreign policy crises during his tenure, therefore he is the right person to
assess the leader’s importance and role for us to be able to analyse all the crises
by comparing. In this respect, the leader’s role in the path leading to the war or
peace will be discussed in addition to the system’s influence.
ey ords Operational Code Analyses, Political Psychology, Leader and Foreign Policy, Crises Management
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atı ma ve

r z Y net m nde S yasal der avranı ı Adnan Menderes
rne
Ibrahim Tekeş, Yıldız Teknik Üniversitesi
zet

Politik psikoloji veya diğer adıyla siyaset psikolojisi, uluslararası ilişkiler disiplininde 1960’larda ortaya çıkan davranışçı ekolün yansımalarından birisidir ve
davranışçı ekolün insanı merkeze alan geleneği gereği siyasi lideri veya siyasete
katılan bireyleri baz alarak araştırmalar yapmaktadır. Bu çalışmada Adnan Menderes örneği özelinde, bir siyasi liderin dış politika kararları almasında kişilik,
kültür, ideoloji vs gibi dinamiklerden nasıl ve ne kadar etkilendiği, söz konusu
liderin hızlı şekilde ve tüm girdileri dikkate alarak karar vermesini gerektiren dış
politika krizlerine ilişkin izlediği politikalar üzerinden saptanmaya çalışılacaktır.
Siyasal lidere ait kişiliğin kriz yönetim kararlarına olan etkisi ölçülürken başlıca çatışma çözümü ve politik psikoloji literatüründen faydalanmakla birlikte,
özellikle Alexander George’a atfedilen Operasyonel Kod Analizi metodu kullanılacaktır. Bu yöntemle liderin politik evrene bakış açısı (barışçıl ya da çatışmacı), çevresinde olmakta olan olayları değiştirmeye olan inancı, amaçlarını
hayata geçirmek için kullandığı yöntemler, benlik ve öteki algısı gibi durumlara verdiği cevaplara göre niteliksel bir sonuca ulaşabilmek hedeflenmektedir.
Diğer etkenler dışarıda bırakıldığında, A. Menderes’in kişiliğinin dış politikaya
olan etkisi, 6-7 Eylül Olayları (1955), Suriye Krizi (1957), Irak Krizi (1958)
ve Kıbrıs Krizi (1960) örnek olayları çerçevesinde tartışılacaktır. Çalışmada
Türkiye Cumhuriyeti başbakanlarından Menderes›in örnek olarak seçilmesinin
en önemli sebebi, kendi dönemi içerisinde çok önemli dış politika krizlerini
yönetmiş olup, bu krizlerin karşılaştırmalı bir biçimde analiz edilerek krizlerdeki
lider faktörünün saptanabilmesi açısından uygun bir örnek teşkil etmesidir. Bu
bağlamda dünyada savaşa ya da barışa yol açan gelişmelerde sistemin etkisinin
haricinde liderin etkisi de tartışılacaktır.
Anahtar elimeler Operasyonel Kod Analizi, Politik Psikoloji, Lider ve Dış
Politika, Kriz Yönetimi
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s eo Eurasianism Endangering lo al and egional Se urity e
ussian Emperyalism
Sinan Aytaş, Giresun University
A sra t
The geopolitical wisdom takes an importanthand in forming military strategies in 2. World War. During post-warperiod it could not standthe test of time.
Competition under cold war period takes place out of militarism. Besides that
geopolitical studies in Russiain crease especially at the end of the cold war. The
eurasianism, which has itsorigin in thegeopoliticreaction of thebolshevistrevolution, adaptsitselftothefollowingperiod of thecoldwar. The new eurasianism is
an approach which finds reasonable, if necessary, the use of chauvinism and
militaristic methods, on behalf of that Russiacomes in posSESSION of a newsupercompetence. Particularlyeventsjust as thewar of Russian and georgian in
2008 and annexation of crimeain dicatethattherussianpolicymakerspursue an eurasianist approach. It follows that the theory of eurasianism means a potential
Russian imperialism. This study aims to reveal the origin and systematic of the
neweurasianism idea. Additionally, with this study will be probed whether the
new eurasianism is a globa land regional threat or not.
ey ords jeopolitic, theneweurasianism, Dugin, safety, threat.
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Yeni Avrasya ılı

resel e B lgesel
venli i ehli eye Atan Yeni us
Emperyalizmi Mi
Sinan Aytaş, Giresun Üniversitesi
zet

Jeopolitik ilmi 2. Dünya Savaşı’nda askeri stratejilerin oluşturulmasında
önemli bir rol oynamıştır ve savaş sonrası dönemde de bu popülerliğini kaybetmiştir. Soğuk Savaş dönemindeki rekabet militarizmden uzak bir formda cereyan
etmiştir. Soğuk Savaş’ın sonuna doğru ise özellikle Rusya’da jeopolitik çalışmalar artmıştır. Kökeni Bolşevik Devrimine tepkinin jeopolitiği olan Avrasyacılık, Soğuk Savaş sonrası döneme de kendisini adapte etmiştir. Yeni Avrasyacılık
Rusya’nın yeni bir süper güç haline gelmesi için gerektiği taktirde şovenizmi ve
militarist yöntemleri kullanmayı makul gören bir yaklaşımdır. Özellikle 2008’de
ki Rus-Gürcü Savaşı ve Kırım’ın Ilhakı gibi olaylar da Rus karar vericilerin Avrasyacı bir yaklaşım takip ettiğini göstermektedir. Bu da bize Avrasyacılık teorisinin potansiyel bir Rus Emperyalizmi olduğunu göstermektedir. Bu çalışma
Yeni Avrasyacılık fikrinin kökenini ve sistematiğini gözler önüne sermeye çalışacaktır. Ayrıca da küresel ve bölgesel bir tehdit olup olmadığını irdeleyecektir.
Anahtar

elimeler Jeopolitik, Yeni Avrasyacılık, Dugin, Güvenlik, Tehdit
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B g Moves n the uss a and Un ted States A s on Euras a
Gizem Özgür, Izmir Kâtip Çelebi University
A sra t
Eurasia is an area which has an important position in terms of strategy has
hosted many civilizations for a long time. With such a precious position, Eurasia carries a leading feature formed on new politic moves and policies in the
21st century. Eurasia plays a dominant role on global powers’ foreign policy,
especially on powers like United States and Russia. States that obtained independence along with disintegration of Soviet Union became main target in the big
powers’ policies on Eurasia. While Russia was losing influence on these states,
United States resorted utilization from this gap. In such a case when looked from
Russia’s perspective, region states falling under domination of United States was
worrying for Russia. In this direction, Russia made attempt associated with many
international formations. On the other hand, United States was trying to weaken
the Russian domination on energy corridor, especially in the Caucasus and Central Asia regions. United States’ security-based policies after 9/11 and Russia’s
sense of close threat reveals the importance of the security when making a move
on Eurasia. In addition, dynamisms in this region such as colored revolutions
causes power struggles between Russia and the West.
This article aims to discuss Russia’s and United States’ efforts on enhancing their
influence on Eurasia by using scientific data and epitomes.
ey ords Eurasia, Russia, United States, influence, energy, security.
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Avrasya zerine usya ve AB E seninde B y

Hamleler

Gizem Özgür, Izmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
zet
Tarihten beri stratejik bakımdan önemli bir konuma sahip olan Avrasya, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Böylesine değerli konumuyla Avrasya,
21. Yüzyıl siyasetinin ve yeni politik hamlelerin oluşumunda da önde gelen özellikler taşımaktadır. Özellikle ABD ve Rusya gibi küresel güçlerin dış politikalarında başat rol oynadığı görülmektedir. Sovyetler Birliği’nin parçalanmasıyla
bağımsızlık elde eden devletler, bu büyük güçlerin Avrasya politikalarının esas
hedefleri haline gelmiştir. Rusya bu devletler üzerinde ki nüfuzunu kaybederken,
ABD ise bu boşluktan yararlanma yoluna gitmiştir. Böyle bir durum da Rusya
perspektifinden bakıldığında bölge ülkelerinin ABD güdümüne girmesi endişe
verici olmuştur. Bu doğrultuda Rusya, birçok uluslararası oluşumun girişiminde
bulunurken, ABD ise Kafkasya ve Orta Asya’da özellikle enerji koridoru üzerindeki Rus egemenliğini zayıflatmaya çalışmaktadır. ABD’nin özellikle 11 Eylül
sonrası izlediği güvenlik tabanlı politikaları ve Rusya’nın yakın tehdit algıları
Avrasya üzerine yapılacak hamleler de güvenliğin ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durumlara ek olarak, renkli devrimler başta olmak üzere
bölgedeki hareketlilikler, Rusya ve Batı arasında soğuk savaş havasında güç mücadelelerinin sergilenmesine sahne olmaktadır. Bu çalışmada Rusya ve ABD’nin
Avrasya üzerindeki nüfuzunu arttırmaya yönelik çabaları bilimsel veriler ve somut örneklerle ele alınmıştır.
Anahtar

elimeler: Avrasya, Rusya, ABD, nüfuz, enerji, güvenlik.
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Blue S it h O Se urity And E onomy Bla

Sea

Mervenur Çelenk, Karadeniz Technical University
A stra t
The Black Sea; The Baltic Sea with the Main-Danube canal; the Caspian Sea
with Volga-Don canal and the sea also connects along with the Rhine-Danube
canal to the North Sea. All these connections, by the reason of opening of the
Mediterranean and the oceans through the Turkish Straits; Russia, the Caucasus,
the Balkans and the Central Asian Republics have made the Black Sea a necessary region in terms of connection with the world. In this context, the Black Sea
has important facts as of geostrategic, geopolitical and geoeconomic. Not only
the region have geopolitic advantages but also the region have troubles within
its structure. The end of the Cold War era caused power gap in international
system. This power gap has produced events such as land struggles, micro-nationalism, ethnic conflicts, fundamentalism, mass migrations, economic problems,
drug trafficking and arms smuggling. These events have created various security
problems aren’t only for the countries of the region but also for the states that
use the region for transit. Therefore, the Caucasus-Black Sea region constitutes
one of the important circles of a global scale of security widening from the Black
Sea to the rest of the world. While the Black Sea matters in terms of geopolitic and geostrategic, it also constitutes the shortest route to transfer the Central
Asian and Russian energy to the West and it is crucial for the straits in the warm
water landing policy for Russia. The Black Sea region is a lock / key role in the
global security and economy perspective, as it is in a transit position of Europe
production goods to transport to the Central Asia, the Far East regions. While
organizations such as BSEC, BLACKSEAFOR, KUH act for regional security
and economic development, organizations such as OSCE and NATO are global
stabilizing mechanisms. Finally, the purpose of this study is to try to see the
potential problems and opportunities on a global basis by analyzing the dynamics of the changing international system, taking into account the old and new
geopolitical importance of the Black Sea, in monopoly of the Black Sea through
deductive method.
ey ords Black Sea, Geopolicy, Geoeconomy, Security, International System
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venli in e E onominin Mavi Anahtarı

aradeniz

Mervenur Çelenk, Karadeniz Teknik Üniversitesi
zet
Karedeniz; Main-Tuna kanalıyla Baltık, Volga-Don Kanalıyla Hazar,Ren-Tuna kanalıyla Kuzey Denizi’ne uzanmaktadır. Tüm bu bağlantılar, Türk Boğazları
aracılığıyla Akdeniz ve okyanuslara açılması nedeniyle Rusya, Kafkasya, Balkanlar ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin dünya ile bağlantısı açısından Karadeniz’i elzem bir bölge haline getirmiştir. Bu bağlamda Karadeniz jeo-stratejik,
jeo-politik ve jeo-ekonomik önemi yüksek olan bir bölgedir. Bölge jeopolitik
öneminin büyüklüğüyle birlikte bir takım sorunları da bünyesinde taşımaktadır.
Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle beraber ortaya çıkan güç boşluğunun doğurduğu; devletlerin toprak mücadeleleri, mikro milliyetçilik, etnik çatışmalar,
köktendincilik, kitlesel göçler, ekonomik sorunlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi olgular yalnızca bölge ülkeleri açısından değil, bölgeyi transit geçiş için
kullanan devletler için de çeşitli güvenlik problemleri yaratmıştır. Dolayısı ile
Kafkas-Karadeniz bölgesi, Karadeniz’den dünyaya genişleyen küresel çapta bir
güvenlik sarmalının önemli çemberlerinden birini teşkil etmektedir. Karadeniz
Bölgesi, jeopolitik ve jeostratejik öneminin yanısıra, Orta Asya ve Rusya enerjisini Batı’ya aktarmanın en kısa yolunu oluştururken, Rusya’nın da sıcak denizlere inme politikasında boğazlar bakımından hayati bir öneme sahiptir. Karadeniz bölgesi Avrupa’nın üretim maddelerini Orta Asya, Uzak Doğu bölgelerine
ulaştırmasında transit konumda olduğu için küresel çapta güvenlik ve ekonomi
penceresinde kilit/anahtar rolündedir. KEI, BLACK SEAFOR, KUH gibi örgütler bölgesel ölçekte güvenliği sağlama ve ekonomiyi geliştirme amacıyla hareket
ederken, AGIT, NATO gibi örgütler küresel olarak istikrar hedefleyen mekanizmalardır. Nihai olarak bu çalışmanın amacı; Karadeniz’in eski ve yeni jeopolitik
önemi göz önünde bulundurarak değişen uluslararası sistemin barındırdığı dinamikleri tümdengelim yöntemi ile Karadeniz tekelinde analiz ederek, kısa ve uzun
vadede muhtemel sorun ve fırsatları küresel bazda görmeye çalışmaktır.
Anahtar elimeler Karadeniz, Jeopolitika, Jeoekonomi, Güvenlik, Uluslararası Sistem
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Energy ransport and Pipelines
Gözde Söğütlü, Uludağ University
A stra t
The subject of energy and the present day in historical process are evaluated
by considering the specific causes of our vital activities and development on the
continuation of the prosperity to improve. A significant energy security that has
become a very of oppression in today’s World, Energy Security has become a
very strategic area and the economy as well as the “pipeline” war “ or “resource
Wars” is described as a political trend that has gained. The oil crisis in the 1970s,
the oil resources of the traditional definition in a format that can meet the needs
of consumer countries in the context of reach revealed the importance of energy security ensuring the security of supply, which is limited to and applied has
brought a new perspective in energy policy. The construction of transmission
lines is defined as alternative, and fundamentally the importance of the geopolitical situation arising from this new perspective leading to the Black Sea region.
East-West and North - South Energy Corridor is located in the heart of Turkey’s
energy resources with the increasing importance of global and regional powers in
the Black Sea region to struggle for influence. The gas crisis between Russia and
Ukraine, especially in the last period, along with the position of the Black Sea
from an environmental, political, economic and security terms became a central
character. 21st century shaping the foreign policy of the country in the century
which is considered one of the fundamental issues in security of energy supply
in terms of both production and transmission lines in the Black Sea region has
a strategic importance which is required in a more intense way. The subject of
the study, the global importance is unquestionable, which is to a large extent in
ensuring safety in terms of security is the study of energy demand in the Black
Sea work with her on standing, the other major Black Sea energy transmission
lines are used in transportation.
Keywords The Wider Black Sea Basin, Energy, Energy Security, Transmission
Lines
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Ener i a ıma ılı ı ve Boru Hatları
Gözde Söğütlü, Uludağ Üniversitesi
zet
Enerji konusu tarihsel süreci içinde ve günümüze özgü nedenleri göz önüne alınarak değerlendirildiğinde yaşamsal faaliyetlerimizin ve kalkınmanın
sürdürülmesi, refah seviyesinin yükseltilmesi için hayati öneme sahiptir. Enerjinin önemli bir dış politika-baskı aracı haline geldiği günümüz dünyasında
enerji güvenliği çok stratejik bir alan haline gelmiş ve ekonominin yanı sıra
“boru hatları savaşları” ya da “kaynak savaşları” olarak nitelendirilen siyasal
bir eğilim kazanmıştır. 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizleri geleneksel tanımı tüketici ülkelerin petrol kaynaklarına ihtiyaçlarını karşılayabilecek biçimde ulaşabilmeleri bağlamında arz güvenliğinin sağlanmasıyla sınırlı olan
enerji güvenliğinin önemini ortaya koymuş ve uygulanan enerji politikalarına
yeni bir bakış açısı getirmiştir. Alternatif nakil hatlarının inşa edilmesi olarak
tanımlanan bu yeni bakış açısı önemi temelde jeopolitik konumundan kaynaklanan Karadeniz Bölgesini öne çıkarmıştır. Doğu-Batı ve Kuzey- Güney enerji
koridorlarının tam merkezinde yer alan coğrafyası ile Karadeniz Bölgesi enerji
kaynaklarının öneminin artmasıyla birlikte küresel ve bölgesel güçlerin nüfuz
mücadelesine haline gelmiştir. Özellikle son dönemde Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan doğalgaz krizi ile birlikte Karadeniz, çevresel bir konumdan politik, ekonomik ve güvenlik yönünden merkezi bir nitelik kazanmaya başlamıştır.
21.yüzyılda ülkelerin dış politikalarını şekillendiren temel konulardan biri niteliğinde olan enerji arz güvenliği hem üretim hem de nakil hatları açısından
stratejik öneme sahip olan Karadeniz Bölgesi için daha yoğun şekilde gereklidir. Çalışmanın konusu, küresel güvenliğin sağlanmasında önemi tartışılmaz
ölçüde büyük olan Karadeniz›in enerji talep güvenliği açısından incelenmesidir.
Çalışmanın üzerinde durduğu diğer husus enerji taşımacılığında kullanılan
Karadeniz nakil hatlarıdır.
Anahtar
hatları.

elimeler: Geniş Karadeniz Havzası, enerji, enerji güvenliği, nakil
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n uen e o China s ise in Central Asia sin e
s an analysis rom
realist and li eralist perspe tives
Dovletgeldi Myradov Myradov, Marmara University
A stra t
After the collapse of Soviet Union in 1990s, China got new neighbors, 5
Central Asian countries, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and
Tajikistan declared their independence and the new era started both for China
and Central Asian countries. Central Asia has a special place in Chinese foreign
policy doctrine. China sees Central Asia as the gate to the west, because of its
strategic geographical location, as source of cheap oil and natural gas and other
raw materials for its world second and rapidly growing economy, as a military
and security partner for the regional stability and prosperity and even for its
own territorial integrity, and as a trade partner and market with its 60 million
population for the Chinese industrial production. China’s unprecedented economic growth since 2000s, did huge impacts on neighboring young Central Asian
countries as well. Today there is economical, political, cultural and military cooperation based on mutual benefits and interests. After the bipolar world order
collapsed, there is process of the formulation of the new world order, which is
leading to the multi-polar world system. There are new challenges and opportunities both for China and Central Asia and from this point of view keeping good
relation between two sides is crucial importance. This research will try to explain
and analyze influence of China’s rise in Central Asia in different spheres through the lens of International Relations theories, Realism and Liberalism. With
Realist Theory the paper will try to fix China’s influence through the relations
in military, security and political directly and through the organizations, with
Liberal Theory, China’s influence through the economic and cultural relations
in different aspects based on the theoretical frameworks and assumptions of the
both theories.
ey ords Positive sum, interdependence, power balance, liberalism, realism,
SCO
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lerden iti aren in in y seli inin Orta Asya da et ileri realist ve
li eral a ı a ılarından analiz
Dovletgeldi Myradov Myradov, Marmara Üniversitesi
zet
1990’ların başlarında SSCB’nin dağılmasıyla, Çin’in 5 yeni komşusu, Orta
Asya Cumhuriyetleri olan Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızstan,
Tacikistan bağımsızlıklarını kazandı ve hem Çin, hem Orta Asya cumhuriyetleri
için yeni bir dönem başladı. Orta Asya’nın Çin’in dış politika doktrininde özel bir
yeri vardır. Orta Asya Çin için birçok anlama gelmektedir. Öncelikle Orta Asya
Çin için Batıya açılan kapıdır, dünyada ikinci büyük ve hızlı gelişmeye devam
eden ekonomisi için ucuz petrol ve doğal gaz, ve diğer hammedeler için kaynak,
bölgesel barış ve istikrar ve hatta Çin’in kendi toprak bütünlüğü için önemli bir
askeri ve güvenlik partner, 66 milyon nüfusuyla Çin’in sanayi üretimi için önemli bir ihracat pazarı anlamına gelmektedir. Çin’in daha önce hiç görülmemiş, hızlı
yükselişi çevresindeki tüm ülkeleri etkilediği gibi, Orta Asya’da da her alanda
çok ciddi hissedilmektedir. Günümüzde iki taraf arasında iki tarafında çıkarları olan askeri, ekonomik, politik, ve kültürel ilişkiler mevcuttur. Çift kutuplu
dünya düzeni 90ların başında sona ermsiyle beraber, günümüzde çok kutuplu
yeni dünya düzeni oluşmaktadır. Bu süreçte Çin ve Orta Asya ülkeleri için yeni
fırsatlar ve tehlikeler mevcuttur. Iki tarafında bu süreçte kökü ipek yoluna kadar
uzananan iyi komşuluk ilişkilerini koruması ve gelitirmesi hayati öneme sahiptir. Bu çalışma uluslararası ilişkilerin iki ana teorileri olan realism ve liberalism
lensleri ile Çin’in yükselişinin Orta Asya Cumhuriyetlerindeki tüm alanlardaki
hissedilen etkilerini açıklamaya ve anlatmaya çalışacaktır. Realism ile askeri, savunma, güvenlik, politik ve diplomatik ilişkileri, Liberalizm ile ekonomik, ticari
ve kültürel ilişkileri, Çin’in Şanghay Işbirliği Örğütünü kendi hedeflerini elde
etmek için nasıl haraket ettiğini iki ana teorinin de temel varsayımları ve teoretik
çerçevesine içerisinde anlatmaya ve analiz etmeye çalışacaktır.
Anahtar elimeler Positive sum, karşılıklı bağımlılık, güç dengeleme, realism,
liberalism, ŞIÖ
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Analysis o M

A Countires in erms o

evelopment

Büşra Kılıç, Marmara University
A stra t
After the World War 2 times, the term “development” meant a new start for a
new regime to underdeveloped countires. In 1950s, development was the problem of third world countries and was synonym of the term growth. The growth
understanding was popular at least middle of 1970s and than in transformed after
poverty and inequality topics. After 1990s the debates were about development’s
social, culturel and politics way and thus the term “human development” emerged. For survey objective criterias of human development, The Human Development Index created by UN. So, today we understand development by human
focused way not just by economic way. Another study is running by UN is Millenium Development Goals. The main objective of this study is analyzing the role
of MIKTA countries in the development. This countires are (Mexico, Indonesia,
South Korea, Turkey and Australia) definding as newly emerging middle powers
in G-20. Analyzing this countries in terms of development countries will help us
as a fieldwork.
ey ords Development, United Nations, Human Development, Millenium
Goals.

108

Sea Hall: RISING POWERS

M

A l elerinin

al ınma Ba lamında e erlendirilmesi

Büşra Kılıç, Marmara Üniversitesi
zet
Kalkınma kavramı, Ikinci Dünya Savaşı sonrası dönemde az gelişmiş ülkeler için yeni bir rejimin başlangıcına işaret etmektedir. Kalkınmanın üçüncü
dünya ülkelerinin sorunu olarak görüldüğü 1950’li yıllarda, ekonomik büyüme
ile kalkınma eş anlamda ilişkilendirilmiştir. 1970’lerin ortalarına kadar popüler
olan bu anlayış, yoksulluk ve eşitsizlik konularının gündeme gelmesiyle dönüşüme uğramıştır. 1990’lardan sonraki tartışmalarda ise, kalkınmanın ihmal edilen sosyal, kültürel ve siyasal yönlerine odaklanılmış ve insani gelişim kavramı
ortaya çıkmıştır. Insani gelişme düzeyinin objektif kriterlerce ölçülmesi de BM
tarafından geliştirilen Insani Gelişmişlik Endeksi ile mümkün olmuştur. Böylece günümüzde algıladığımız şekliyle ekonomiyi bireylerden ayrı suni bir evren
gibi görmeyen kalkınma anlayışı gelişmiştir. BM’nin yürüttüğü bir diğer çalışma, 2000 yılında kabul edilen ve 2015 yılında tamamlanan BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’dir (Millenium Goals). Bu kriterler çerçevesinde G-20 içerisinde
kalkınmanın nasıl algılandığı ve yeni yükselen orta ölçekli güçler olarak anılan
MIKTA ülkelerinin (Meksika- Endonezya- Güney Kore- Türkiye ve Avustralya)
bu süreçteki rolünü, hem grup hem de kendi iç siyasi dönüşümleri bakımından
açıklamak; bahsi geçen anlayışa örnek teşkil edecek bir saha çalışması olacaktır.
Anahtar
leri

elimeler Kalkınma, BM, Insani Kalkınma, Binyıl Kalkınma Hedef-
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B

CS as a Possi le A tor at he Bla

sea

Emrullah Demirtaş, Bolu Abant Izzet Baysal University
A sra t
The BRIC definition is first used by the Chairman of the Board of Goldman
Sachs, economist Jim O’Neill in 2001. A report titled ‘’The World Needs Better
Economic BRICS’’ has been published and the name of this group of English
initials has been announced.( Federative Republic of Brazil, Russian Federation,
Republic of India, People’s Republic of China) BRICS emerges as an alternative group at the capacity to influence the next 50 years in the international
arena. Leading to Brazil, Russia, India and China, the BRIC has taken the name
of the BRICS in 2011, when the Republic of South Africa entered the Union.
Each BRICS country has its own characteristics. The common points of these
countries; population and economy. Having about 40% of the world population
and 25% of the world economy, these five countries stand out as being rapidly
developing countries. Their common goal is to have more voice in world politics.
These five countries are prominent countries in their respective regions and in
various fields in the world. Additionaly, with the decision taken in 2014, the BRICS Development Bank, which has 100 billion dollars worth of capital to build
as a rival to the World Bank, will have a say in the world market. When all these
factors are taken into account, and states are assessed in relation to the Black
Sea region, we will soon begin to see BRICS as a multinational actor both in the
Black Sea region and in the world. The purpose of this study is; By discussing
the population, economic power and regional-global effects of BRICS countries
with quantitative data, it is necessary to calculate the possibilities of forming a
new actor in the Black Sea Region for the coming years.
ey ords BRICS, Brazil, Russia, India, China, Black Sea
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aradenizde Muhtemel Bir A t r Olara B

CS

Emrullah Demirtaş, Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi
zet
BRIC tanımlaması ilk olarak 2001 yılında Goldman Sachs Yönetim Kurulu
Başkanı, ekonomist Jim O’Neill tarafından kullanılmıştır. “Dünyanın Ekonomik
Olarak Daha Iyi BRIC’lere Ihtiyacı Var” (The World Needs Better Economic
BRICS) adlı bir rapor yayınlanmış ve ülkelerin Ingilizce baş harflerinin oluşturduğu bu grubun (Federative Republic of Brazil, Russian Federation, Republic
of India, People’s Republic of China) adı duyurulmuştur. BRICS, önümüzdeki
50 yıla etki edecek kapasitede bir grup olarak uluslararası arenada bir alternatif
olarak karşımıza çıkmaktadır. Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in önderliğinde
BRIC olarak dünya sahnesinde yerini alan gruba son olarak 2011 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin de girmesiyle BRICS adını almıştır. Her bir BRICS
ülkesinin kendisine has özellikleri bulunmakla beraber, ortak noktaları ise; bu
ülkelerin sahip oldukları ekonomileri ve nüfuslarıdır. Dünya nüfusunun yaklaşık
olarak %40’ına ve ekonomisinin %25’ine sahip olan bu beş ülke hızla gelişmekte
olan ülkeler olmaları ile öne çıkmaktadır. Ortak amaçları ise dünya politikasında
daha fazla söz sahibi olabilmektir. Bu beş ülkenin kendi bölgelerinde ve dünyada
çeşitli alanlarda öne çıkan ülkeler olması grubun önemini artırmaktadır. Ayrıca
2014 yılında alınan karar ile Dünya Bankasına rakip olarak kurmayı düşündükleri 100 miyar dolarlık sermayeli BRICS Kalkınma Bankası ile de dünya piyasasında büyük bir söz sahibi olacaklardır. Tüm bu etkenler göz önüne alındığında
ve Devletlerin Karadeniz bölgesi ile ilişkileri değerlendirildiğinde gerek bölgede gerekse dünyada yeni birçok uluslu aktör olarak BRICS Ülkelerini görmeye
başlamamız çok yakın demektir. Bu çalışmanın amacı BRICS ülkelerinin
ekonomik güçleri, nüfus güçleri ve bölgesel-küresel etkilerini kantitatif veriler
ile tartışarak önümüzdeki yıllara dair Karadeniz Bölgesinde yeni bir aktör
oluşumunun ihtimallerini hesaplamaktır.
Anahtar

elimeler BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Karadeniz
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Ahmet Ozan Gökçe, Marmara University
A sra t
Global Security Governance, as e relatively new paradigm, can be defined
a policy making sphere that include all actors in different units and comprised
with results of system related whole actors’ common efforts by using politics,
economic and administrative authority together on the purpose of maintaining
peace and stability. Because of escalading globalization, economic, cultural, environmental and humanity security issues become crucial. Hence, as a result of
new threats -such as global terrorism, spreading nuclear armament and epidemic
diseases- it has been started to be constructed in junction point of both security
and governance terms. Especially after 9/11, it has been seen as a field that the
rising powers which have a voice in the matter of altering more traditional and
rigid Atlantic based security perception, can contact and be effective for global
governance issue. In spite of distruption after the Cold War, Turkey has been
transformed from traditional middle power to rising power substantially after
2002. So Turkey that is the seventeenth biggest economy in the world, a member of NATO and also has strong imperial cult and foreign policy tradition, has
made progress for struggling with developed countries that have a strong place
in global governance even if not level of China, Russia or Brazil. Turkey has also
been trying to have more proactive role in the process of transforming global
security as well as domestic policy transformations such as rooted problems like
civil-military relations. In this study, it will be analyzed about defining Turkey’s
place and importance in Global Governance. Also it will be deduced some findings about how Turkey’s security perception that getting wider and deeper with
the process of domestic transformation and global security transformation synchronously after 2001, stand out itself in the field of Global Security Governance.
As a consequently, it will be answered that what kinds of studies and activities
Turkey did and which results were achieved about global security governance
and specifically regional security governance.
ey ords: Security Transformation, International Security, Global Governance,
Rising Powers, Turkey
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Ahmet Ozan Gökçe, Marmara Üniversitesi
zet
Küresel Güvenlik Yönetişimi(KGY), görece yeni bir paradigma olarak, uluslararası alanda barış ve istikrarın sürmesi amacıyla politik, ekonomik ve idari otoritenin ortak kullanımını sistemdeki ilgili bütün aktörlerin ortak çabalarıyla elde
edilen sonuçların oluşturduğu, farklı düzeylerde tüm aktörleri içeren bir politika
oluşturma düzlemi olarak tanımlanabilmektedir. Küreselleşmenin tırmanmasıyla
birlikte ekonomik, kültürel, insani, çevresel güvenlik meseleleri önem kazanmış;
sınır-aşan suçlar, uluslararası terörizm, nükleer silahların yayılması, bulaşıcı hastalıklar gibi yeni tehditlerin yaygınlaşması sonucunda bir kavram olarak yeniden
hem güvenlik hem de yönetişim kavramlarının kesişiminde inşa edilmeye başlamıştır. Özellikle 11 Eylül olayları sonrası tekrar gelenekselleşen ve sertleşen Atlantik merkezli güvenlik algısını değiştirme konusunda söz sahibi olan yükselen
güçlerin, küresel güvenlik yönetişimi özelinde olmak üzere, küresel yönetişimde
etkin olabildiği ve niş noktalara temas ettiği bir alan olarak görülmüştür. Türkiye
Soğuk Savaş sonrası kesintiye uğramasına rağmen, özellikle 2002 sonrası büyük
bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Dünyanın en büyük 17. Ekonomisi, NATO
üyesi, eski imparatorluk bağları devam eden ve güçlü bir dış politika geleneği
olan Türkiye, küresel yönetişimde söz sahibi olan gelişmiş ülkelerle mücadele konusunda her ne kadar Rusya, Çin, Brezilya gibi yükselen güçler kadar olmasa da, önemli aşamalar kaydetmiştir. Iç politikadaki asker-sivil dönüşümü,
uzun yıllardır devam eden sorunların çözülmeye çalışılması konusunda yapılan
reformların yanı sıra, uluslararası güvenliğin dönüşmesi sürecinde de proaktif
bir rol almaya çalışmış ve halen daha çalışmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin
küresel güvenlik yönetişimindeki yeri ve öneminin tespitine dair analiz yapılacaktır. Özellikle 2001 sonrası ortaya çıkan küresel güvenlik dönüşüm süreci ve
2002 sonrası iç dönüşüm süreciyle eş zamanlı bir biçimde derinleşen ve genişleyen Türkiye’nin güvenlik algısı, küresel güvenlik yönetişiminde de kendisini
nasıl gösterdiğine dair tespitler yapılacaktır. Türkiye’nin yoğun olarak bölgesel
güvenlik yönetişimi olmak üzere, küresel güvenlik yönetişiminde ne tür çalışmalar ve etkinlikle yaptığı ve bu çalışmaların ne sonuçlar doğurduğuna cevap
bulunacaktır.
Anahtar elimeler: Güvenlik Dönüşümü, Küresel Güvenlik, Küresel Yönetişim, Yükselen Güçler, Türkiye
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Tuğçe Ceyda Durgun, Marmara University
A sra t
When globalisation progress actively in economical, technological and cultural areas, it also caused change and derivation of new concepts. Governance
and global governance concepts occurred as the result of globalisation effect in
the political dimension. Globalisation poses new opportunities to policy makers
but on the other hand, it also brings deep risks. Goods and services, trillion dollars worth investments, capital flows, people and ideas are against globalisation
move across borders. Globalisation affects state interaction but also affects the
domestic politics. Economic liberation and integration cause huge income inequalities within countries. When countries open their economies to the world
economy, they cannot survive in global competition and they are vulnerable as a
result of structural change. Although globalisation seems to be positive, there are
also difficulties. Day by day, there are lots of problems occur like terror attempts,
water scarcity, overpopulation, pollution-ridden cities. All these problems solution is “governance” is trying to increase its effectiveness. However, if these
problems cannot be resolved, it will continue to increase.
ey

ords Governance, globalisation, global governance, government
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Tuğçe Ceyda Durgun, Marmara Üniversitesi
zet
Küreselleşme ekonomik, politik, teknolojik, kültürel gibi daha birçok alanda
aktif halde ilerlerken, bu alanlarda da değişikliğe ve yeni kavramlar türemesine
sebep oldu. Dolayısıyla bu bölümde de üzerinde durulacağı üzere “yönetişim”
ve pek tabii “küresel yönetişim” küreselleşmenin siyasi boyuta etkisiyle ortaya
çıkmış olan kavramlardır. Küreselleşme politika yapıcılara pek çok güzel yeni
fırsatlar getirdiği gibi, bunun yanında çok derin riskler de getirmiştir. Trilyon
dolarlık yatırımlar, sermaye akımları, mal ve hizmetler, aynı şekilde insanlar ve
fikirler de ülke sınırlarını dinlemeksizin sürekli bir hareket halindedirler. Küreselleşme sadece ülkeler arasında kalmamış, ülkelerin kendi içerisindeki politikalarını da etkilemiştir. Ekonomik liberalizasyon ve entegrasyon ülkeler içinde
çok büyük gelir eşitsizlikleri oluşmasına sebep olmuştur. Bunun yanında ülkeler
kendi ekonomilerini dünya ekonomisine açtıkları zaman bu durum çok daha kırılgan olmalarına neden oldu. Kısacası küreselleşme her ne kadar pozitif gözükse
de zorlukları da mevcuttur. Her geçen gün dünyada terör girişimleri, su kıtlıkları,
popülasyon fazlalıkları, kirlilikten istilaya uğramış şehirler gibi birçok problem
nüksetmektedir. Tüm bu problemlerin çözümü olan “yönetişim” ise etkinliğini
-her ne kadar tüm sorunlara yetişemese de- arttırmaya çalışmaktadır. Ancak eğer
gerekenler yapılmaz ve bu problemler çözümlenemez ise artarak devam edecektir.
Anahtar

elimeler MIKTA, Küreselleşme, Küresel Yönetişim, Hükümet,
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Nilay Tunçarslan, Marmara University
A stra t
Until the end of the Cold War, states used coercive diplomacy instruments
and were considered as main actors in the international system. With normative theories in 1990s and new issues on UN’s agenda, states have realised the
importance of soft power and as a result, their traditional diplomacy understandings have changed. New diplomacy types such as public diplomacy, economic
diplomacy, culture diplomacy, health diplomacy have developed and one of the
most important one is considered as “humanitarian diplomacy”. Humanitarian
diplomacy involves activities carried out by humanitarian institutions to obtain
the space from political and military authorities within which to function with
integrity. According to IFRC (Red Cross), humanitarian diplomacy is persuading
decision makers and opinion leaders to act, in the interests of vulnerable people, and with full respect for fundamental humanitarian principles. Relieving the
pains of people who suffer from man-made or natural disasters; and providing
urgent food and health services to save lifes for humanitarian aid, can be seen as
components of humanitarian diplomacy. Humanitarian diplomacy can be conducted in formal ways, on the official level; or informally via NGOs. Formal
aids can be done with bilateral or multilateral agreements. While the financial
dimension of humanitarian diplomacy consists of urgent humanitarian aids and
developmental aids by donor countries, the political dimension is relevant to
peace mediations on conflict zones and ideological initiatives on international
platforms. BRICS and MIST counteries that are defined as “rising powers” which have a desire to have more role in global governence differ from traditional
donor countries through their humanitarian diplomacy; and they attract attention
by “rising” contribution to countries in need.
ey ords: rising powers, humanitarian diplomacy, BRICS, MIST, aid
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Nilay Tunçarslan, Marmara Üniversitesi
zet

‘Soğuk Savaş’ın sonuna kadar zorlayıcı diplomasi araçlarını kullanan ve sistemdeki temel aktör olarak görülen devletler, 1990’lardaki normatif teoriler ve
BM’nin gündemine yeni giren konularla beraber yumuşak gücün de önemini
fark etmiş ve klasik diplomasi anlayışında değişimler yaşanmıştır. Kamu diplomasisi, ekonomik diplomasi, kültürel diplomasi, sağlık diplomasisi gibi yeni türler gelişirken son yıllarda önemi artan bir diplomasi türü de “insani diplomasi”
olarak görülmektedir. Insani diplomasi, insani organizasyonların yürüttüğü ve
bu organizasyonların işlevlerini eksiksiz bir biçimde gösterebilmeleri için siyasi
ve askeri otoritelerinden ayrı bir alan elde etmenin amaçlandığı faaliyetler olarak
tanımlanmaktadır. IFRC’ye göre insani diplomasi, zarar görebilecek insanların
çıkarının gözetilmesi ve temel insani ilkelere tam saygı gösterilmesi konusunda
karar alıcıları harekete geçmeye ikna etmektedir. Insanların veya doğal afetlerin
neden olduğu insani acıları hafifletmek ve hayat kurtarmak için yürütülen acil
gıda ve sağlık hizmetlerini kapsayan insani yardım, insani diplomasinin ancak
bir basamağı olarak görülebilir. Insani diplomasi; hem kamu kuruluşları düzeyinde resmi şekilde, hem de sivil toplum örgütleriyle özel yardımlar biçiminde
gerçekleştirilebilmektedir. Resmi yardımlar, ikili anlaşmalar yoluyla ve çok taraflı olarak sağlanabilmektedir. Insani diplomasinin finans boyutunu acil insani
yardımlar ve donör ülke olarak kalkınma yardımları oluştururken, politik boyutuna bölgedeki barışın korunması için gerçekleştirilen faaliyetler ile uluslararası
platformlarda alınan fikirsel inisiyatifler katkı sağlamaktadır. “Yükselen güç”
olarak tanımlanan ve küresel yönetişimde söz sahibi olma arzusundaki BRICS
ve MIST ülkeleri de geleneksel donör ülkelerden farklı olarak yürüttükleri “insani diplomasi”leriyle, ihtiyaç sahibi ülkelere “yükselen” katkılarıyla dikkat çekmektedirler.
Anahtar

elimeler yükselen güçler, insani diplomasi, BRICS, MIST, yardım
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Ahmet Sindiraç, Marmara University
A stra t

Requirement of energy resources puts forward energy factor on the international politics rather than other issues. Therefore it can be deduced that national
strategy and foreign policy decisions determine on the way of energy for the
countries. Energy factor matters on making foreign policy and socio-economic
development of Russia. Besides Russia, which have magnificient enery sources,
is consumer, producer, exporter and transit actor of the energy sources. Russia is
biggest crude oil and second biggest natural gas producer of the world. Morevover, Russia is a considerable amount of coal producer. Russia provides approximately 50 % of GDP by the energy revenues. Otherwise, Russia has an asymetric
contact with countries on the near-field by means of her energy sources. For
instance, European Union provides 32.6 % of its crude oil and 38,2 % of natural
gases from Russia. Energy dependence of nearby countries expands radius of
action of the Russia’s foreign policy and provides a vital position to Russia on the
international relations. Russia participates active all the decision making process
of energy policy of the international order. This unique position of Russia plays a
critical role on the world energy security and has an impact on energy policy and
energy strategy. Hi-tech fuel-powered industry entegrates Russia to the world
economy, affects geopolitical might of Russia positively and makes it a “global power.” Russia’s role as an energy distributor actor in the matter of energy
security makes Russia’s importace on the world enegy market further.
ey ords Russia, Energy, Energy Politics, Dependency
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Ahmet Sindiraç, Marmara Üniversitesi
zet
Enerji kaynaklarına duyulan gereksinim, enerji unsurunu dünya politikasında
diğer konular arasında öne çıkarmaktadır. Her ülkenin stratejisi ve dış politikasının enerjiye ilişkin amaçlar doğrultusunda belirlendiği söylenebilir. Enerji
unsuru, Rusya’nın sosyal-ekonomik gelişmesinde ve dış politikasının yapılanmasında büyük önem taşımaktadır. Büyük enerji kaynakları potansiyeline sahip
Rusya, aynı zamanda enerji kaynaklarının önemli tüketicisi, üreticisi, ihracatçısı ve transit ülkesidir. Rusya dünyanın en büyük ham petrol ve dünyanın ikinci büyük doğal gaz üreticisidir. Bunun yanında Rusya önemli miktarda kömür
üretmektedir. Rusya sahip olduğu bu kaynaklar sayesinde Gayri Safi Milli Hasılasının yaklaşık %50’sini temin etmektedir. Ayrıca Rusya sahip olduğu enerji
kaynakları sayesinde yakın çevresinde ülkelerle enerji bağımlılığında asimetrik
bir ilişki kurmaktadır. Örneğin Avrupa Birliği ülkeleri sahip olduğu ham petrolünün % 32.6’sını, ihtiyaç duyduğu doğal gazın ise %38.2’sini Rusya’dan temin
etmektedir. Çevre ülkelerin enerji bağımlılığı Rusya’nın dış politika hamlelerinde hareket alanını genişletmekte ve uluslararası ilişkilerde Rusya’ya önemli
bir pozisyon sağlamaktadır. Rusya, dünyada enerjiye ilişkin tüm süreçlere aktif
olarak katılmaktadır. Rusya’nın bu özgün konumu, dünya enerji güvenliğinin
sağlanmasında Rusya’nın anahtar rol oynadığının altını çizmekle beraber ülkenin enerji politikasının ve enerji stratejisinin oluşmasına da etki etmektedir.
Gelişmiş yakıt-enerji sanayisi, Rusya’nın dünya ekonomisine entegre olmasını sağlamakta, Rusya’nın jeopolitik gücünü arttırmakta ve Rusya’yı “Yükselen
Güç” haline getirmektedir. Rusya’nın enerji güvenliğinin sağlanması konusunda
“enerji dağıtıcılığı” rolünü üslenmesi dünya enerji piyasasındaki önemini bir kat
daha artırmaktadır.
Anahtar elimeler Rusya, Enerji, Politika, Bağımlılık, Küresel.
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rans Border Cooperation in South Cau asus
Archil Zhorzloniani, Tbilisi State University
A stra t
Countries of the South Caucasus region (Armenia, Azerbaijan and Georgia)
had long established traditional trade, economic, investment, cultural and other
types of cooperation. Following the disintegration of the Soviet Union and the
countries’ gaining of independence, each of them chose different paths of development and modes of cooperation with each other. The relations were formed
predominantly on bilateral basis between Armenia-Georgia and Azerbaijan-Georgia. The resent one has become of strategic importance for both countries as this
cooperation is vital for the relations with the West. In this cooperation another
crucial party is Turkey, as it links both countries to Europe and NATO, as well
as represents major trading and security partner. These three countries cooperate
on strategic and macro levels, but there is no systematic approach for cooperation, no tools and programs are used to encourage links between the people of
three countries. The myths and prejudice usually dominate perceptions and attitudes towards each other. The soviet legacy and it’s extremely one-sided history
textbooks about Turkey had strongly influenced these perceptions especially in
Georgian population. Recent intensive trade and facilitated travel options has
significantly influenced these perceptions, but still the population perceives each
other based on TV news and various shows, which usually provides fragmented
and skewed picture of each society in these countries. This is further aggravated by the recent disinformation and propaganda campaigns which is claimed to
have backing from external forces. It can be argued that these countries need
to come up with specific tools that would stimulate exchange of information
on community levels. For this purpose similar approach to the EU’s instrument
‘Eastern Partnership Territorial Cooperation’ has to be applied between Turkish
and Georgia institutions, while this instrument has to be further up-scaled between Georgia and Azerbaijan.
ey ords Armenia, Azerbaijan, Georgia, ;cooperation in South Caucasus
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Archil Zhorzloniani, Tbilisi State University
zet
Güney Kafkasya bölgesi ülkeleri (Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan)
uzun süredir geleneksel olarak ticaret, ekonomi, yatırım, kültür ve diğer çeşitlerde işbirliğini oluşturmuşlardır. Sovyetlerin dağılmasını ve bu ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmasını takiben her biri birbirleri ile farklı kalkınma yolları ve
işbirliği çeşitleri takip etmeyi seçmişlerdir. Ermenistan-Gürcistan ve Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ilişkiler ağırlıklı olarak ikili şekilde kurulmuştur. Özellikle Batı ile olan ilişkilerde hayati olmasından dolayı ikincisi, her iki ülke için
de stratejik önem taşır hale gelmiştir. Bu işbirliği içerisinde Avrupa ve NATO
ile olan bağları ve önemli bir ticaret ve güvenlik ortağı olması ile Türkiye de
önemli bir aktör olarak yer almaktadır. Bu üç ülke stratejik ve makro düzeylerde işbirliği yapmaktadır ancak ne işbirliği için bir stratejik yaklaşım ne de bu
üç ülkenin halkları arasındaki bağları teşvik etmek için araçlar ve programlar
mevcut değildir. Ülkelerin birbirlerine olan algılarını ve yaklaşımlarını genellikle mitler ve ön yargılar belirlemektedir. Sovyet mirası ve Türkiye üzerine olan
tek yanlı ders kitapları özellikle Gürcistan nüfusu üzerinde bu algıları kuvvetli
şekilde etkilemiştir. Son zamanlarda gelişen yoğun ticaret ve seyahat seçenekleri
bu algıları bir ölçüde değiştirmiştir ancak hala toplumlar birbirlerini bu ülkeler
hakkında genellikle kısmi ve doğru olmayan bir imaj sunan TV haberlerindeki ve
benzeri şovlardaki bilgilere dayanarak algılamaktadır. Bu durum son zamanlarda
dış güçler tarafından desteklendiği iddia edilen yanlış bilgi üretimi ve propaganda
kampanyaları ile daha da kötü hale gelmiştir. Bu ülkelerin toplum düzeyinde bilgi
değişimini sağlayacak özel araçlar ortaya koyması gerekliliği ileri sürülebilir.
Bu doğrultuda AB’nin “Eastern Partnership Territorial Cooperation” aracına
benzer bir yöntem Türk ve Gürcistan kurumları arasında da uygulanmalıdır ve
aynı zamanda bu araç Gürcistan ve Azerbaycan arasında da uygulanacak şekilde
genişletilmelidir.
Anahtar elimeler: Güney Kafkasya, Türk-Gürcistan Ilişkileri, Gürcistan-Azerbaycan Ilişkileri
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he atest Situation in Armenia Azer ai an egotiations and the ature
o nternational Mediation
Elkhan Mehdiyev, University of Maryland at College Park, USA
A stra t
This paper outlines the latest peace formula called as Madrid principles presented by the co-chairs of the Minsk Group of OSCE to the sides
and the “processes” going on around the document. It will try to give understanding about the ups and downs in the “process” started by the Russian president D. Medvedev and occasional changes in Russian attitudes.
The paper will be going to give an understanding on the Co-chairs concerted actions on the subject on various stages of mediation and escalation and on perception formulated in Azerbaijan around the genuine intention of co-chairs regarding the mediation and Armenian satisfaction by the format headed by co-chairs.
This paper finally is going to give more knowledge on the accelerated talks on
this issue after the April clashes in the front line and on the changed environment
around the settlement. Activities of co-chairs, European institutions and Russia
and Turkey will be presented in detail to make thorough understanding on the
current situation.
ey ords Russia, Co-chairs, Turkey, Madrid Principles
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Ermenistan Azer ay an
r melerinde Son urum ve Uluslararası
Ara ulu ulu un o ası
Elkhan Qulu Mehdiyev, Maryland at College Park Üniversitesi, ABD
zet
Bu yazı AGIT’in Minsk Grubu eş başkanları tarafından taraflara sunulan ve
Madrid Prensipleri olarak adlandırılan son barış formülünü ve bu belge etrafında devam eden süreci özetlemektedir. Dönemin Rusya başkanı D. Medvedev
tarafından başlatılmış olan sürecin iniş ve çıkışları ve Rus tutumlarında ara sıra
meydana gelen değişimleri anlamlandırmaya çalışılacaktır. Yazı, arabuluculuğun
ve gerginliğin değişik safhalarında eş başkanların konuyla ilgili müşterek hareketlerine ve arabuluculukla alakalı olarak eş başkanların hakiki niyetleri etrafında Azerbaycan’da formüle edilen algı ve Ermenistan’ın eş başkanların yürüttüğü formata dönük memnuniyetine dair bir anlayış ortaya koyacaktır. Çalışma,
Nisan sonrası cephe hattında yaşanan çatışmalardan sonra konuyla alakalı olarak
hızlandırılan görüşmeler ve uzlaşma etrafında değişen ortam hakkında daha fazla
bilgi verecektir. Var olan durumu anlamak için eş başkanların, Avrupa kurumları
ve Rusya ve Türkiye’nin faaliyetleri detaylı bir şekilde sunulacaktır.
Anahtar

elimeler: Rusya, Eş Başkanlar, Türkiye, Madrid Prensipleri
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Dr. Alessia Chiriatti, University for Foreigners of Perugia
A stra t
This study aims at understanding whether transnational actors are willing
and/or able to coagulate in regional networks and partnerships, in order to detour central foreign policy organs of government and provide an alternative to
state structures, authorities and institutions of governance. A relatively recent
literature about “shadow regionalism” and “trans-state regionalism” has gradually brought the attention on non-state-centric instances of regionalism, in order
to explain the existence of parallel structures of power pursuing and managing
different patterns and processes of regional interactions. A preliminary reliance
on the idea of “diffuse regionhood” will be introduced to describe the presence
of alternative providers of regionhood. Questioning the exclusive competency of
the state in “going regional”, the study will investigate to what extent non-state
actors might challenge the agency of the state in regional institutionalization and
how they affect state-led policy-making in regional organizations. Through an
explorative focus on Southern Caucasus, the paper will attempt at answering to
the following research question: how do transnational actors cluster regionally?
Are there regional coalitions beyond and behind the state level? In the conclusion, it will be considered also the role of Turkey in the regional equilibrium.
ey ords: Turkey, South Caucasus, Non-State Actors, Regionalism, Security
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ney

a asya engesi nde evlet

ı ı A t rlerin Et isi

Dr. Alessia Chiriatti, University for Foreigners of Perugia
zet
Bu çalışma ulus-ötesi aktörlerin hükümetin merkezi dış politika organlarından farklı bir yol izlemek ve devlet yapılarına alternatif sağlamak amacıyla
bölgesel ağ ve ortaklıklarda etkin olma isteği ve becerisini anlamayı amaçlamaktadır. Görece son dönemdeki “gölge bölgeselcilik” ve devlet-aşan bölgeselcilik” literatürü farklı yapılar arayan ve yöneten paralel güç yapılarını ve bölgesel
etkileşim süreçlerinin açıklamak için gittikçe devlet-dışı merkezli bölgeselcilik
örneklerine dikkat çekmektedir. Bölgeciliğin alternatif tedarikçilerinin varlığını
tanımlamak için yayılmış bölgeselcilik fikri tanıtılacaktır. ‘Bölgeselliğe doğru’
devletin ayrıcalıklı yeteneği sorgulanacak olup, bu çalışma, devlet dışı aktörlerin
bölgesel kurumsallaşma noktasında devletlerin aktör konumuna ne ölçüde meydan okuyabileceğini ve bölgesel organizasyonlarda devlet dışı aktörlerin devlet merkezli politika yapımına nasıl etki ettiğini araştıracaktır. Çalışma, Güney
Kafkasya’ya yoğunlaşacak olup, şu araştırma sorusunu yanıtlamaya çalışacaktır:
Ulus-ötesi aktörler bölgesel olarak nasıl kümelenmektedir? Devlet düzeyinin arkasında ve ötesinde bölgesel koalisyonlar var mıdır? Sonuç olarak, Türkiye’nin
bölgesel denklemdeki rolü dikkate alınacaktır.
Anahtar elimeler: Türkiye, Güney Kafkasya, Devlet-dışı aktörler, Bölgesellik, Güvenlik
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ranian oreign Poli y to the Bla Sea egion in erms o deology,
Prgamatism, and errorist hreat
Vedran Ohucina, The Institute for European and Globalisation Studies, Croatia
A stra t
Regional foreign policy of the Islamic Republic of Iran has been guided,
since the Islamic Revolution in 1979 until today, by constant dichotomy between
the ideological and the pragmatic approach. On the one side, the proclaimed goal
of the Islamic Republic’s foreign policy is to “export the idea of the revolution
against the oppressors and for the social justice in the world”. Such diplomacy
is oriented mainly to the rise of the Islamist political movements and the fight
against the perceived oppressive world powers. In case of contemporary approach to the Black Sea region, Iran is finding its most comprehensive standpoint
in the cultural diplomacy, reflecting the Shi’a political ideology, and in finding
common Islamist political ground with the Turkish government, focusing on
the commonalities in the strengthening of the Islamic Awakening process in the
Middle East and beyond. On the other hand, practical Iranian foreign relations
have been led by pragmatism, with non-interventionist approach to the regional matters such as the Chechen Wars, Armenia-Azerbaijan conflicts or disputes
with Turkey. This pragmatism is held because of the proximity to perceived partners among the world powers, especially Russia. In the contemporary relations,
Iranian approach is led by the energy interests and transportation routes, seeking
the exit route for the export of the Iranian gas resources through the Black Sea
region, especially after the successful removal of the UN sanctions against Iran.
It also focuses on the regional security issues that endanger the Iranian borders
(Armenia-Azerbaijan conflict, Syrian conflict, Turkish-Russian relations), and
threat of terrorism that looms across the Caucasus and the southern and eastern
Black Sea shores through the Daesh and al-Qaida movements. These issues are
widely discussed with relation to the ideological/pragmatic dichotomy in the Iranian foreign affairs.
ey ords Iran, Black Sea, Terror, Islamist Political Movements
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deolo i, Pragmatizm ve err r ehdidi Ba lamında ran ın
B lgesi Politi ası

aradeniz

Vedran Obucina, Avrupa ve Küreselleşme Çalışmaları Enstitüsü, Hırvatistan
zet
Iran Islam Cumhuriyeti’nin bölgesel dış politikası, Islam Devrimi’nden bugüne değin, ideolojik ve pragmatik yaklaşımların daimi ayrılığı tarafından yönlendirilmiştir. Bir taraftan, Islami Cumhuriyeti “devrimin fikirlerinin ezenlere
karşı ve dünyada sosyal adalet için yayılması”nı dış politika amacı olarak ilan
etmiştir. Böylesi bir diplomasi büyük ölçüde Islami siyasal hareketlerin yükselişi ve baskıcı olarak algılanan dünya güçlerine karşı mücadele ile yoğrulmuştur. Karadeniz bölgesine güncel yaklaşımlar bağlamında Iran en kapsamlı
açısını Şii siyasi ideolojisini yansıtarak kültürel diplomasi alanında bulmuş ve
ortak Islami politik zemin noktasında ise Türk hükümeti ile ortak zemin yaratmış, Ortadoğu’da ve ötesinde Islami uyanışını güçlendirmek için ortak noktalara
yoğunlaşmıştır. Diğer taraftan, Iran dış politikası, pratikte Çeçen Savaşları, Ermenistan- Azerbaycan çatışması veya Türkiye ile anlaşmazlıklar gibi bölgesel
meselelere karışmama yaklaşımı çevresinde pragmatistlerce yönetilmektedir. Bu
pragmatizm dünya güçleri arasında Rusya gibi ortak görülenlere yakınlık nedeniyle sürdürülmektedir. Güncel ilişkilerde, Iran’ın yaklaşımı enerji çıkarları ve
ulaşım yolları noktasında yürütülmektedir ve Iran gazının Karadeniz bölgesine
ihraç edilme rotasını değiştirme arayışındadır. Iran ayrıca Iran sınırlarını tehdit
eden bölgesel güvenlik meselelerine (Ermenistan- Azerbaycan çatışması, Suriye
savaşı, Türk-Rus ilişkileri) ve Kafkasya ve Güney ve Doğu Karadeniz kıyıları
boyunca DAEŞ ve El-Kaide hareketlerince varlık gösteren terör tehdidine yoğunlaşmaktadır. Bu meseleler Iran dış politikasında ideoloji/pragmatizm ikiliği
bağlamında geniş olarak tartışılmaktadır.
Anahtar

elimeler: Iran, Dış Politika, Ideoloji, Pragmatizm, Karadeniz
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uss a s Pol y on A

haz a and South Osset a n the U SC

Asst. Prof. Mehmet Zeki Günay, Istanbul Aydın University, Turkey
A stra t
This study discusses Russia’s policy on Abkhazia and South Ossetia in the
United Nations Security Council (UNSC) since 2008. The study examines Russia’s official position and arguments put forward in the UNSC for substantiating
Russian policies on these regions, by analyzing official speeches of the Russian
representatives to the United Nations. In defending Russia’s policy on these areas, Russian representatives in the UNSC mainly referred to issues related to
identity and international law, such as self-defence, protection of co-ethnics
abroad, human rights, humanitarianism, and self-determination. Contrary to
claims of some experts who argue that Russia’s references to issues concerning
identity and international law during the debates on Abkhazia and South Ossetia
reflect its commitment to the principles of international law and its support to the
selected identities in these regions, this paper argues that Russia’s position on
identity issues and international law are driven mainly by its pragmatic concerns
in order to enhance its regional power and influence. This argument is supported by Russia’s inconsistencies in its approach to international law and identity
matters.
ey ords Russia, United Nations Security Council, Abkhazia, South Ossetia.
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Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zeki Günay, İstanbul Aydın Üniversitesi
zet
Bu çalışma Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK)
2008’den beri Abhazya ve Güney Osetya’ya yönelik politikasını tartışmaktadır. Çalışmada, Rusya’nın bu bölgelere ilişkin BMGK’deki resmi pozisyonunu
ve politikalarını desteklemek için kullandığı argümanlar, Rusya’nın Birleşmiş
Milletler’deki resmi temsilcilerinin yapmış olduğu konuşmalara odaklanarak incelenmektedir. Rusya’nın Abhazya ve Güney Osetya politikalarını savunurken,
BMGK’deki Rus temsilciler temel olarak öz savunma hakkı, sınırlar dışındaki
soydaşları koruma, insan hakları, hümanitarizm ve self determinasyon gibi kimlik ve uluslararası hukuk meselelerine değinmişlerdir. Bu çalışma, bazı uzmanların öne sürdüğü gibi Rusya’nın BMGK’de Abhazya ve Güney Osetya üzerine yapılan tartışmalar sırasında kimlik ve uluslararası hukukla ilgili meselelere
yaptığı göndermelerin Rusya’nın ilgili kimliklere olan desteğini ve uluslararası
hukuk prensiplerine olan bağlılığını yansıtmadığını, aksine Rusya’nın kimlik ve
uluslararası hukukla ilgili meselelere yaklaşımının esasen bölgesel güç ve etkisini arttırmaya yönelik pragmatik kaygılarına bağlı olarak şekillendiği fikrini
savunmaktadır. Bu argüman, Rusya’nın uluslararası hukuk ilkelerine ve kimlik
meselelerine yaklaşımındaki tutarsızlıklarla desteklenmektedir.
Anahtar elimeler Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Abhazya,
Güney Osetya
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e e tions rom ur ey ussia Bilateral elations On
Armenia Azer ai an Con i t agorno ara a h Con i t
Asst. Prof. Ismail Burak Küntay, Bahçeşehir University
A sra t
Karabakh was founded by the han Penahali on May 9,1747. Karabakh had
been surrounded and under pressure of the millitary by other hans in Azerbeijan
and Iran since 18th century because of Karabakh’s staretegic location. While
Penahali was the founding han of Karabakh, their supporters’ power which were
other Turk ancestries, especially Cavansir ancestry, died away from day to day so
Karabakh fought and resisted alone against surroundings. Boyat and Susa (called
as Penahabat in previous time) castles had been very significant as the main defense factor against surroundings. Over the years, Azeri population’s demographic changes in Karabakh show us that Armenians want to conquer the area. These
demographic changes caused the ethnic deformation in 1830s. Between 1918
and 1920, Karabakh region, both Armenian and Azerbaijan declared independence for a short time, Armenia in Karabakh region announced the management
of Nagorno-Karabakh as an independent zone. Armenian and Azerbaijani Turks
in Nagorno-Karabakh region in the early 20th century, the ethnic conflict that
started to intensify violence, the Caucasus as a whole became part of the Soviet
Union and turned the Nagorno-Karabakh conflict into a frozen conflict. After the
Soviet Union’s sovereignty ended, the legal discussion on Nagorno-Karabakh
still continues following the problem has remained frozen for a long time. At the
end of the 20th century, with the disintegration of the USSR in 1991, Azerbaijan declared independence on August 30, 1991 and Armenia declared full independence on October 23, 1991. In early 1991, Nagorno-Karabakh had remained
on the agenda as an internal problem of the Soviet Union geography. In 1992,
the problem was addressed by the Organization for Security and Cooperation in
Europe (OSCE) with the establishment of the Minsk Group on peaceful solutions
for the Nagorno-Karabakh problem found a place on the international agenda.
Having experienced the Azerbaijan-Armenian war, Karabakh politics of Turkey
has been aligned with Azerbaijan’s national interests. Armenia-Turkey relations
are in the process of normalization, and after the Azerbaijan-Armenian war apart
from the opening of the border gate that has been closed, Turkey, maintained all
the political approaching to this problem independent of the changes.
ey ords Nagorno-Karabakh, Azerbaijan, Armenia, Russia, United States of
America, Minsk Group, security, energy, ethnic conflict
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Ermenistan Azer ay an atı masında r iye
Yansımalar

usya

ili li ilerinden

Yrd. Doç. Dr. I. Burak Küntay, Istanbul Bahçeşehir Üniversitesi
zet
Karabağ, 9 Mayıs 1747 yılında Penahali bey tarafından bir hanlık olarak kurulmuştur. Stratejik konumu sebebiyle 18. yüzyıldan itibaren Kafkasya coğrafyasında öne çıkmaya başlayan güçlerin kendi yönetimlerine dâhil etmek istedikleri bir hanlık olan Karabağ, hem günümüzdeki Azerbaycan’da kurulmuş olan
diğer hanlıklar hem de Iran gibi bölgesel aktörler tarafından 18. yüzyıldan bu
yana kuşatılmış ve askeri baskı altında tutulmuştur. Yıllar içinde Karabağ bölgesinde Azeri nüfusu aleyhine yaşanan demografik değişimler bölgenin Ermeniler tarafından sistematik bir hedef doğrultusunda ele geçirilmeye çalışıldığını
göstermektedir. Karabağ bölgesi, 1918-1920 yılları arasında hem Ermenistan’ın
hem Azerbaycan’ın kısa bir süre için bağımsızlığını ilan etmesi ile Karabağ
bölgesindeki Ermeniler, Dağlık Karabağ bağımsız bölgesinin yönetimini ilan
etmiştir. Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni ve Azeri Türkler arasında 20. Yüzyılın başlarında şiddetini arttırmaya başlayan etnik çatışma, Kafkasya bütünüyle Sovyet Birliği’nin parçası haline geldiğinde donmaya başlamıştır. Sovyetler
Birliği hâkimiyetinin bölgede tamamıyla oluşmasının ardından hukuki olarak
Dağlık Karabağ’ın hangi Sovyet cumhuriyetine ait olduğu tartışması sürse de,
sorun uzun bir zaman donuk halde kalmıştır. 20. yüzyılın sonunda, 1991 yılında
SSCB’nin dağılmasıyla beraber Azerbaycan 30 Ağustos 1991’de, Ermenistan ise
23 Ekim 1991’de tam bağımsızlıklarını ilan etmiştir. 1991 öncesi Sovyetler Birliği coğrafyasının bir iç sorunu olarak gündemde kalan Dağlık Karabağ sorunu,
1992 yılında Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Teşkilatı’nın (OSCE) ve bünyesinde
Dağlık Karabağ sorunu için barışçıl çözümler üzerine çalışan Minsk Grubu’nun
kurulmasıyla uluslararası düzende yer bulmuştur. Türkiye’nin Karabağ politikası Azerbaycan – Ermenistan savaşı yaşandığından bu yana Azerbaycan ulusal
çıkarlarının yanında yer almıştır. Ermenistan – Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde gündeme gelen ve Azerbaycan – Ermenistan savaşından sonra
kapatılan sınır kapısının açılması dışında Türkiye, kendi siyasi konjonktüründe
yaşanan tüm değişimlerden bağımsız olarak bu soruna yaklaşımını korumuştur.
Anahtar elimeler Dağlık-Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Minsk
Grubu, Amerika Birleşik Devletleri, güvenlik, enerji, etnik çatışma
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he elations Bet een Azer ai an And Armenia Sin e he ormation O
he Os e Mins
roup
Ahmet Demir, Marmara University
A stra t
The Nagorno-Karabakh issue, which is the basis of the problematic relations
between Azerbaijan and Armenia since the Soviet Union entered the process of
disintegration, has a long history. This issue is one of the important international
problems that remain to be solved today. This issue, which constitutes the main
source of the disputes between Armenia and Azerbaijan , While perceived as
the internal issue of the USSR during the Soviet Union , After the dissolution
of the Soviets, the Domination struggle in Nagorno-Karabakh, which is land
of Azerbaijan , Has become an international problem. In the resolution of the
Nagorno-Karabakh issue both other states and international organizations have
made important initiatives. They tried to establish the normalization of relations between Azerbaijan and Armenia. The formation and activities of the Minsk
Group have been one of the important steps which have taken in resolving this
problem between Armenia and Azerbaijan. In this context, the Minsk Group is
a negotiating team created by the OSCE. Azerbaijan, Armenia, Finland, Italy,
Turkey, Sweden, Germany, Belarus are permanent members of this group. The
co-chairmen of the Minsk Group are Russia, France and the United States. Since the formation of the Minsk Group, a number of solutions have been proposed, including the option of forming a multinational peacekeeping force for the
parties. For example, “step by step suggestion” , “Package Deal suggestion” ,
“Commonwealth suggestion”, “Madrid Principles suggestion ” etc. Presented
many solution proposals. However, these proposals either led to the reaction
of Azerbaijan or Armenia. In the declaration, since the formation of the OSCE
Minsk group, Azerbaijan-Armenia relations will be discussed and a permanent
solution for this international issue is being discussed. On the other hand, the
problem is pointed out in the context of the International Political Economy in
terms of regional countries and global powers.
ey ords Minsk Group, Nagorno-Karabakh, Azerbaijan, Armenia, International Political Economy
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Agit Mins

ru unun Olu umundan
n m ze Azer ay an Ermenistan
li ileri
Ahmet Demir, Marmara Üniversitesi
zet

Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecine girmesinden itibaren Azerbaycan ve
Ermenistan arasındaki ilişkilerin sorunlu olmasının temelinde yatan Dağlık Karabağ konusu uzun bir geçmişe sahiptir. Bu konu günümüzde de çözüm bekleyen
önemli uluslararası sorunlar arasında bulunmaktadır. Ermenistan-Azerbaycan
arasındaki uyuşmazlıkların asıl kaynağını oluşturan bu sorun, Sovyetler Birliği
döneminde SSCB’nin kendi iç meselesi olarak algılanırken, Sovyetlerin dağılmasından sonra hukuken Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ üzerindeki
hâkimiyet mücadelesi şeklinde uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Dağlık
Karabağ meselesinin çözümü konusunda hem diğer devletler hem de uluslararası örgütler önemli girişimlerde bulunmuş olup, Azerbaycan Ermenistan
arasındaki ilişkilerin normalleşmesini sağlamaya çalışmışlardır. Minsk Grubunun oluşumu ve faaliyetleri de Ermenistan Azerbaycan arasındaki bu sorunun
çözümü doğrultusunda atılan önemli adımlardan biri olmuştur. Bu bağlamda Minsk Grubu, AGIT bünyesinde oluşturulmuş olan bir müzakere ekibidir.
Minsk Grubu, oluşumundan bugüne taraflara çok uluslu bir barış gücünün
oluşturulması seçeneğini dahi içine alan, ‘Adım Adım’ (Step by Step) Yaklaşımı, ‘Paket Anlaşma’ (Package Deal) Önerisi, ‘Ortak Devlet’ (Commonwealth) Önerisi, ‘Temel Prensipler/Madrid Prensipleri’ (Madrid Principles)
vb. birçok çözüm önerisi sunmuştur. Ancak bu öneriler ya Azerbaycan’ın
ya Ermenistan’ın ya da her ikisinin tepkisine yol açmıştır. Bildiride AGIT
Minsk grubunun oluşumundan günümüze Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ele alınarak bu uluslararası mesele için kalıcı bir çözüm yolu tartışılmaktadır. “Öte yandan sorunun bölge ülkeleri ve küresel güçler açısından Uluslararası Politik Ekonomi kapsamındaki bağlantılarına da işaret edilmektedir
Anahtar elimeler Minsk Grubu, Dağlık Karabağ Meselesi, Azerbaycan-Ermenistan Ilişkileri, Azerbaycan, Uluslararası Politik Ekonomi
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Band agon ng Strategy and ree

der See ng

he Case o Azer a an

Dr. Fazlı Doğan, Selçuk University
A stra t
Russian Federation’s relations with former Soviet countries are very important for security of Black Sea basin. The analysis of the foreign policy of Azerbaijan, in this respect, can offer significant contributions to understand the nature
of regional relations in general the security of Black Sea basin and notably in
energy security. The priorities of Azerbaijan’s foreign policy are good relations
with Russia and the solutions its own regional problems such as the Karabakh
Question. Likewise, the energy security and regional-global stability are also important variables in Azerbaijan’s foreign policy because Azerbaijan has largely
a petroleum-based economy and industry. In this regard, Azerbaijan’s foreign
policy strategy is based on bandwagoning behavior. This behavior also includes
a free-rider seeking for both her own security and problems she cannot solve
alone. This study claims that the small states in particular the post-Soviet states
generally use the bandwagon strategy (to Russia) from the case of Azerbaijan. In
order to put forward this determination, firstly, the subjects of bandwagoning and
free-riding are theoretically and briefly discussed. Later, it is revealed identity of
Azerbaijan as a small power. Finally, the foreign policy practices of Azerbaijan
are analyzed in the theoretical framework.
ey ords Azerbaijan, Bandwagoning, Free-Riding, Karabakh Question, Energy Security
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Pe ine a ılma Strate isi ve Bedava ılı Arayı ı Azer ay an

rne i

Dr. Fazlı Doğan, Selçuk Üniversitesi
zet
Karadeniz havzasının güvenliği açısından Rusya Federasyonu’nun eski
Sovyet ülkeleriyle ilişkileri oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Azerbaycan’ın
dış politikasının analizi, bu bakımdan genelde Karadeniz havzasının güvenliği özelde enerji güvenliği olmak üzere bölge ilişkilerinin doğasını anlamaya
önemli katkılar sunabilir. Azerbaycan dış politikasının temel öncelikleri Rusya
ile iyi ilişkilerin geliştirilmesi ve Karabağ Sorunu gibi kendi bölgesel sorunlarına
çözüm üretmektir. Aynı şekilde, Azerbaycan büyük oranda enerji kaynaklarına
bağlı bir ekonomiye sahip olduğu için enerji güvenliği ve bölgesel-küresel istikrar da dış politikada önemli bir değişken olarak yer almaktadır. Azerbaycan
dış politikası, bu bağlamda “peşine takılmak” (bandwagoning) stratejisi üzerinden şekillenmektedir. Bu strateji hem kendi güvenliği hem de tek başına çözemeyeceği (Karabağ gibi) sorunları için “bedavacılık” (free-rider) arayışını da
içinde barındırmaktadır. Bu çalışma, Azerbaycan örneği üzerinden genel olarak
küçük devletlerin özelde de eski Sovyetlerin (Rusya’ya karşı) büyük oranda
peşine takılmak stratejisiyle hareket ettiğini ileri sürmektedir. Bu tespiti ortaya
koymak için öncelikle peşine takılmak ve bedavacılık konusu teorik olarak kısaca tartışılmıştır. Daha sonra bir küçük güç olarak Azerbaycan’ın dış politika
pratikleri bu teorik zemin üzerinden tartışılmıştır.
Anahtar el meler Azerbaycan, Peşine Takılmak, Bedavacılık, Karabağ Sorunu, Enerji Güvenliği

137

Blue Hall:SOUTH CAUCASUS AND INCREASING IMPORTANCE OF BLACK SEA

he Strateg

mportan e O Bla Sea n Ch na s One oad One Belt
n t at ve
Doç. Dr. Soner Esmer, Dokuz Eylül University
A stra t

One Belt One Road (OBOR) initiative which is signified as Road and Sea
Silkroad had been declared in 2013 by China. This initiative has an extensive
scope because it aims not only building a transportation infrastructure between
above 60 countries which locate on the route of Asian-Europe road and sea trade
but also developing trade and investment relations. In this manner, the countries
that play an active role on this route will have a vital advantage. Black Sea is
located at a strategic point on this route. That’s why the countries in the Black
Sea involved Turkey should use the advantage of having coast to the Black Sea
effectively and should do planning accordingly. Turkey has some available superiorities in the intended investments within the scope of OBOR. These superiorities include the geopolitical location of Turkey, local cargo potential of Turkey,
and active roles of ports in Turkey in the Black Sea directional transit container
transportation. Turkey should evaluate the OBOR strategies suitably and should
take the right steps in order to prevent herself from staying out of these strategies.
The aim of this study is to evaluate the pros and cons of playing an active role
in OBOR initiative for Turkey and to emphasize the importance of Black Sea
region at this point. Within this scope, firstly the details of OBOR strategies were
explained, afterward, the concrete steps that were taken by Turkey were evaluated and suggestions were developed about actions to be taken.
ey ords: China, Turkey, Logistics, One Belt One Road, Port
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Doç. Dr. Soner Esmer, Dokuz Eylül Üniversitesi
zet
Kara ve Deniz Ipek Yolu Projesi olarak da adlandırılan Bir Kuşak Bir Yol
(One Belt One Road-OBOR) girişimi 2013 yılında Çin tarafından ilan edilmiştir.
Girişim sadece Asya-Avrupa kara ve deniz ticaret hattında yer alan 60’ın üzerinde ülke arasında bir ulaştırma alt yapısı kurmayı değil ayrıca ticaret ve yatırım
ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi nedeniyle çok geniş kapsamlıdır. Bu noktada
güzergah üzerinde aktif rol oynayan ülkeler önemli bir avantaja sahip olacaktır.
Karadeniz, güzergah üzerinde stratejik bir noktada yer almaktadır. Bu nedenle
içinde Türkiye’nin de dahil olduğu Karadeniz’e ülkelerinin, Karadeniz’e kıyısı
olmalarından kaynaklanan üstünlüklerini doğru değerlendirmeleri ve ona göre
planlama yapmaları gerekmektedir. OBOR planı kapsamında yapılacak yatırımlarda Türkiye’nin hâlihazırda bazı üstünlükleri bulunmaktadır. Bu üstünlükler
Türkiye’nin jeopolitik konumu, Türkiye’nin yerel yük potansiyeli ve Karadeniz yönlü transit konteynerde Türkiye’deki limanların aktif rolüdür. Türkiye’nin
OBOR stratejilerini iyi değerlendirmesi ve bu stratejilerin dışında kalmamak için
doğru adımları atması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin OBOR
girişimi içinde aktif rol üstlenmesinin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmek, Karadeniz Bölgesinin bu noktadaki önemini vurgulamaktır. Bu kapsamda
çalışmada öncelikle OBOR Stratejilerinin detayları açıklanmış, daha sonra Türkiye’nin bu strateji için attığı somut adımlar değerlendirilerek, yapılması gerekenler konusunda öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar

elimeler Çin, Türkiye, Lojistik, Bir Kuşak Bir Yol Girişimi, Liman
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Asst. Prof. Hatice Yazğan, Çankırı Karatekin University
A stra t
Black Sea Region has been extensively on the agenda of the European Union
(EU) since Romania and Bulgaria’s membership in 2007. In 2008 the EU created
“Black Sea Synergy” as a regional initiative in order to develop cooperation in
the region in certain areas such as energy, transport and environment. Countries
that take part in the Black Sea Synergy, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, and Ukraine are also part of Eastern Partnership which is another initiative
simultaneously established with Black Sea Synergy as a part of a wider policy
“European Neighbourhood Policy”. Besides some EU member states, the other
countries that take place in the initiative are; Turkey, an official candidate country to the EU since 1999, and Russia, a so-called strategic partner to the EU.
The initiative comprises various common practices with similar initiatives of the
EU, such as providing financial assistance, supporting economic development
and stability as well as encouraging economic and democratic reforms. Although
the EU attempts to take initiative in solving the conflicts and increase security
in the region, it has significant deficiencies in conducting these policies. This
study aims to analyse the developments of the “Black Sea Synergy” in light of
the recent developments regarding Turkey’s deteriorating relations with the EU
and Russia’s annexation of Crimea and destabilization of Eastern Ukraine. The
study argues that the future development of the Black Sea Synergy continues to
be dependent on these two countries’ relations with the EU in light of the current
events. Despite the prevalence of structural deficiencies of the EU as a foreign
policy actor, a cooperative environment with Turkey and Russia will provide a
common ground for achieving the EU’s general objectives in Black Sea region.
However, current developments do not refer to a promising environment for the
EU in order to achieve its aims.
ey

ords Black Sea Synergy, EU, Russia, Turkey
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aradeniz Siner isi Avrupa Birli i i in Ba arı mı Ba arısızlı mı
Yrd. Doç. Dr. Hatice Yazgan, Çankırı Karatekin Üniversitesi
Özet
Karadeniz Bölgesi, Romanya ve Bulgaristan’ın 2007 yılında gerçekleşen
üyeliği ile Avrupa Birliği’nin (AB) gündeminde yer almaya başlamıştır. 2008
yılında AB, bölgede enerji, ulaştırma ve çevre gibi alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla bölgesel bir girişim olarak “Karadeniz Sinerjisi”ni oluşturmuştur.
Bu girişim içinde yer alan ülkelerden Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna, aynı zamanda daha geniş bir politika olan Avrupa Komşuluk
Politikasının bir parçası olan ve Karadeniz Sinerjisi ile aynı dönemlerde kurulan
“Doğu Ortaklığı” üyesidir. Bazı AB üyesi ülkelerin de faaliyetlerine katıldığı
girişimde yer alan diğer ülkeler, AB’ye 1999 yılından beri aday ülke olan Türkiye ve AB’nin stratejik ortağı olarak adlandırılan Rusya’dır. Bu girişim, kapsamındaki ülkelere mali yardım sağlanması, ekonomik kalkınmanın desteklenmesi, ekonomik ve demokratik reformların teşvik edilmesi gibi AB’nin benzer
girişimleri ile ortak bir takım uygulamalara sahiptir. AB, her ne kadar bölgedeki
mevcut çatışmaları çözmek için inisiyatif alsa ve güvenliği artırmaya çalışsa da,
sözkonusu politikaları yürütmede önemli sorunlar yaşanmaktadır. Bu çalışmanın
amacı, Karadeniz Sinerjisi girişimi gelişmelerini, Türkiye’nin AB ile bozulan
ilişkileri ve Rusya’nın Kırım’ı ilhakı ve Doğu Ukrayna’daki faaliyetleri gibi yakın zamandaki gelişmeler ışığında değerlendirmektir. Çalışma, mevcut durumda,
Karadeniz Sinerjisi girişiminin gelecekteki gelişmelerinin bu iki ülkenin AB ile
ilişkilerine bağlı olmaya devam edeceğini savunmaktadır. AB’nin bir dış politika
aktörü olarak yapısal eksikliklerine rağmen, Türkiye ve Rusya ile işbirliğine dayalı bir ortam oluşturulması, AB açısından Karadeniz Sinerjisinin genel amaçlarını gerçekleştirmek için ortak bir zemin sağlayacaktır. Ancak mevcut gelişmeler
bu amacın gerçekleşmesinin kolay olmayacağını ortaya koymaktadır.
Anahtar

elimeler AB, Karadeniz Sinerjisi, Rusya, Türkiye
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A Comparas on o EU and uss an Pol
Countr es

es to ards the Bla

Sea

E. Elif Peker, Yıldız Technical University
A stra t
This study will look at the different initiatives that target the Black Sea countries in an effort to create a sphere of influence. The European Union (EU) is
trying to impact the Black Sea countries (Moldova, Ukraine, Belarus, Georgia, Armenia and Azerbaijan) with two major programmes under the European
Neighbourhood Policy. The first is the Black Sea Synergy in 2007 with a European Parliament Communication due to the accession of Bulgaria and Romania
into the EU and thereby creating a Black Sea coastline for it. The aim was stated
as regional cooperation in the areas of energy, transport, environment, movement
and security. The second is the Eastern Partnership was launched in 2009 with the
aim to promote principles of democracy, rule of law, human rights, market economy, sustainable development and good governance. At the same time Russia is
trying to impact these ex-Soviet countries politically and economically through
different organizations such as the Eurasian Economic Union which aims for
regional economic integration but currently comprises only Russia, Armenia and
Belarus in the Black sea region. In this study, the European and Russian efforts
will be evaluated by comparing their methods and instruments in order to determine to what degree they have fulfilled their own aims.
ey ords European Neighbourhood Policy, Black Sea Synergy, Eastern Partnership
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Avrupa Birli i nin ve usya nın aradeniz l elerine Y neli
Politi alarının ar ıla tırılması
Elisabeth Elif Peker, Yıldız Teknik Üniversitesi
zet
Bu çalışma, etki alanı yaratmak amacıyla Karadeniz ülkelerini hedefleyen
farklı oluşumları inceler. Avrupa Birliği (AB) Karadeniz ülkelerini (Moldova,
Ukrayna, Beyaz Rusya, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan) Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında olan iki önemli programla etkilemeye çalışmaktadır.
Bunlardan ilki olan Karadeniz Sinerjisi, Bulgaristan ve Romanya’nın AB’ye
katılımlarının AB dahilinde Karadeniz Kıyıları oluşturması sebebiyle Avrupa
Parlamentosu Komünikasyonu ile 2007 yılında başlatılmıştır. Bu programın
amacı enerji, ulaşım, çevre, hareketlilik ve güvenlik alanlarında bölgesel işbirliği sağlamak olarak belirtilmiştir.. Ikinci oluşum olan Doğu Ortaklığı ise 2009
yılında demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, serbest piyasa ekonomisi,
sürdürülebilir kalkınma ve iyi yönetim ilkelerinin teşvik edilmesi amacıyla başlatılmıştır. AB ile eşzamanlı olarak Rusya da bu eski Sovyet ülkelerini farklı örgütlerle siyasi ve ekonomik olarak etkilemeye çalışmaktadır. Bunlardan biri olan
Avrasya Ekonomik Birliği’nin hedefi bölgesel ekonomik uyum olup Karadeniz
bölgesinde Rusya, Ermenistan ve Beyaz Rusya’yı içermektedir. Bu çalışmada,
AB’nin ve Rusya’nın etki alanı oluşturma çabaları uyguladıkları yöntemler ve
kullandıkları araçlar bakımından karşılaştırılarak kendi hedeflerine ne kadar ulaşabildikleri değerlendirilecektir.
ey ords Avrupa Komşuluk Politikası, Karadeniz Sinerjisi, Doğu Ortaklığı
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he EU s e

e gh orhood Pol y and ur ey EU elat ons

Asst. Prof. Zelal Kızılkan, Martin Artukulu University
A stra t
The EU has been carrying out regional policies to its wider neighborhood
countries within the framework of European Neighborhood Policy (ENP). The
ENP intends to promote “possible political association” and “the greatest possible degree of economic integration” on the basis of “common values” including
“democracy, the rule of law and respect for human rights and social cohesion.”
The Arab uprising has challenged the parameters of the ENP and gave rise to the
re-formulation of the EU’s relations not only with the Arab world, but also with
Turkey forming a buffer zone in between those two regions. On this basis, this
article intends to explore the transformation that took place in the ENP of the
EU in the aftermath of the Arab uprising and attempt to figure out to what extent
Turkey-EU relations provide opportunities and constraints to the new ENP of the
EU. On this basis, the paper will consist of three parts. In the first part, the paper
will focus on the changes in neighborhood policy of the EU following Arab uprising. In the second part, it will analyze the EU’s instruments and their effectiveness for addressing regional challenges. In the last part, how Turkey-EU relations
provide opportunities and constraints to the new ENP of the EU will be analyzed.
ey ords: EU, Neighborhood Policy, Turkey, Turkey-EU Relations
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Ara

Baharı Sonrası Avrupa Birli i nin Yeni
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om ulu Politi ası ve

Asst. Prof. Dr. Zelal Kızılkan, Martin Artukulu University
zet
Avrupa Birliği (AB), Avrupa Komşuluk Politikası (ENP) çerçevesinde komşu olduğu ülkelere yönelik bölgesel politikalar yürütmektedir. Bu anlamda Avrupa Komşuluk Politikası (ENP) AB’nin Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkeleri ile ilişkilerini biçimlendiren önemli bir dış politika aracıdır. Söz
konusu ülkelerle Avrupa Birliği demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına
saygı ve toplumsal uyumu içeren ortak değerler temelinde mümkün olan en yüksek siyasi ortaklığı ve ekonomik bütünleşmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Ancak Arap Isyanları Avrupa Komşuluk Politikasın ciddi bir biçimde meydan
okumuştur. Avrupa Birliği bir dış politika enstrümanı olarak Avrupa Komşuluk
Politikasını tekrar biçimlendirme zorunluluğu ile sadece karşı karşıya kalmamış,
aynı zamanda Arap Dünyası ve Avrupa arasında tampon bölge işlevini yürüten
Türkiye ile ilişkilerini de yeniden biçimlendirmesine neden olmuştur. Bu temelde, söz konusu makale Avrupa Komşuluk Politikasında Arap Baharının hemen
ardından meydana gelen değişimi, içerik ve hedefler bakımından analiz etmektir.
Makalenin hedefi AB’nin yeni politika yaklaşımında gerçekten önemli bir politika değişiminin olup olmadığını saptamaktır. Makale üç kısımdan oluşmaktadır.
Birinci bölümde, Arap ayaklanmasının hemen ardından AB komşuluk politikasında meydan gelen değişiklikler üzerinde durulacaktır. Ikinci bölümde, AB’nin
bölgesel sorunları ele alma araçlarının etkinliği tartışılacaktır. Son bölümde ise,
yeni komşuluk politikasının Türkiye’ye sunmuş olduğu fırsat ve kısıtlar tartışılacaktır.
Anahtar

elimeler: AB, Komşuluk Politikaları, Türkiye, Türkiye-AB Ilişkileri
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Sea eg on

Dr. Aslıhan Anlar
A stra t
The end of the Cold War and collapse of the Soviet Union led to important
changes in the Black Sea Region; three more countries (the Russian Federation,
Ukraine and Georgia) emerged and these countries with Bulgaria and Romania entered into a political and economic transformation period. During these
processes, the Russian Federation was in attempt to re-establish her sphere of
influence over the post-Soviet countries. At the same time, a new development
occurred outside the Region: the NATO enlargement and then EU enlargement.
This dual enlargement of Euro-Atlantic institutions expanded towards to the Black Sea Region in the second decade of the post-Cold War period. Within the framework; Romania and Bulgaria among others started to establish relations with
the NATO and the European Union and managed to become member states. As
countries which had located in the Soviet sphere of influence, then entered into
the European Union and joined NATO Alliance; Romania and Bulgaria have a
specific positions in the Black Sea Region. They with Turkey have been neighbor
to a giant state, the Russian Federation and countries in her Near Abroad. Their positions towards Russian Federation and their policies –either revisionist or
pro-status quo have been effective in competitive stances of great power towards
the Black Sea Region. In this study, Romanian and Bulgarian integration process
into the Euro-Atlantic institutions and transformation of their policies towards
the Region; which are parallel to each other; and its effect on security are aimed
to be laid down in four parts (during the Cold War, the first decade (1991-1999),
(2000-2014), after 2014) with a specific attention to the Romanian engagement
into missile shield system.
ey ords Romania, Bulgaria, membership process, missile shield system,
sphere of influence
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So u Sava Sonras

araden z B lges nde omanya e Bulgar stan n
ol e Poz syonu
Dr. Aslıhan Anlar
zet

Soğuk Savaşın bitimi ve Sovyetler Birliği’nin dağılması özellikle Karadeniz Bölgesi’nde önemli değişimlere yol açmıştır. Bölgeye üç yeni ülke (Rusya
Federasyonu, Ukrayna ve Gürcistan) daha eklenmiş ve bu ülkeler Romanya ve
Bulgaristan ile beraber siyasi ve ekonomik dönüşüm süreçlerine girmişlerdir. Bu
dönüşüm süreçlerine paralel olarak Rusya Federasyonu dış politikada da eski
Sovyet coğrafyasındaki ülkeleri kendi etki alanına sokmaya çalışmaktaydı. Aynı
zamanda bölgenin dışından bölgeye yönelik yeni bir gelişme, NATO genişlemesi
ve daha sonrasında da AB genişlemesi gündeme gelmekteydi. Bu çerçevede Romanya ve Bulgaristan diğer devletlerle beraber NATO ve AB ile ilişkiler kurdu
ve en son 2007 AB üyelikleriyle bütünleşme süreçleri tamamlanmış oldu. Eskiden Sovyetler Birliği’nin etki alanındaki ülkeler Soğuk Savaş’ın bitimini takiben
16 senede AB ve NATO üyesi olacak kadar dönüşüm geçirmişti. Bu özellikleri
ile iki ülke Karadeniz Bölgesi’nde özel bir konuma sahiptirler. Türkiye’yle beraber Rusya Federasyonu’na ve onun Yakın Çevresi olarak kabul edilen/tartışılan
ülkelerin komşusu olarak; Rusya’ya karşı statüko yanlısı ya da revizyonist politikaları 2000’lerden sonra bölgede görülecek büyük devletler mücadelesinde
hem etkilenmiş hem de bu süreci etkilemiştir. Bu çalışmada Romanya ve Bulgaristan’ın bütünleşme süreçleri ve bu süreçte politikalarının geçirdiği değişim ve
bunun bölgedeki düzene etkisi dört bölümde incelenecektir: Soğuk Savaş dönemi, 1991-2001, 2002-2013 ve 2013 sonrası dönem. Kırım’ın işgaliyle başlayan
süreçte bu iki ülkenin tutum ve politikalarına bakılacaktır. Bu süreçte özellikle
Romanya’nın ABD füze savunma sistemine eklenmesi 1990’larda Rusya’ya
NATO tarafından verilen taahhütlere değinilerek ele alınacaktır.
Ana elimeler Romanya, Bulgaristan, üyelik süreci, füze kalkanı sistemi, etki
alanı
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Pol t al E onom Compet t on Bet een uss a and the EU n the
Casp an eg on he U ra n an a tor
Assoc. Prof. Dr. Emel Parlar Dal, Ali Murat Kurşun, Marmara University
A stra t
Caspian region located at the center of the international conflicts has long
been witnessing the ongoing clashes between Russia’s and the EU’s geopolitical
and energy related interests. Russian efforts in re-exerting its influence in the
ex-geography of the Soviet Union and the EU’s efforts in increasing its energy
security and diversity in the Caspian region seem to be overlapping in some issue
related areas. The recent Ukrainian crisis has been newly added to this equilibrium and has also contributed to the increasing clashes of interests among the two
sides. This paper analyzes the Russian-EU divide by mainly focusing on the recent Ukrainian crisis and its regional and international impacts and by providing
with an in-depth and retrospective analysis of the existing and new Russian and
European political and energy projects.
ey ords Russia, European Union, Caspian Region, pipeline politics, energy
security, Nabucco, TANAP, TAP, Eurasian Customs Union
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Doç. Dr. Emel Parlar Dal, Ali Murat Kurşun, Marmara Üniversitesi
zet
Uluslararası çatışmaların merkezinde konumlanan Hazar bölgesi, uzun
bir zamandır Rusya ve AB arasındaki jeopolitik ve enerji bağlantılı çıkarlar
çerçevesinde şekillenen çekişmelere şahit olmaktadır. Rusya’nın eski Sovyet
coğrafyasında yeniden etkisini oluşturma çabalarının ve AB’nin enerji güvenliğini ve çeşitliliğini Hazar bölgesi üzerinden arttırmaya yönelik uğraşlarının belirli bir şekilde bazı konularda çakıştığı görülmektedir. Özellikle son gelişmeler
ışığında Ukrayna krizi de bu denkleme yeni bir boyut katmış ve bu iki taraf
arasındaki çekişmelerin daha da yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu çalışma
Ukrayna krizine odaklanarak özellikle Rusya ve AB arasındaki bu ekonomi-politik çekişmesini ele almakta ve Rusya ve AB’nin yeni siyasi ve enerji projelerini
geriye dönük şekilde detaylıca analiz ederek bu krizin bölgesel ve uluslararası
etkilerini incelemektedir.
Anahtar el meler Rusya, Avrupa Birliği, Hazar bölgesi, boru hatları siyaseti,
enerji güvenliği, Nabucco, TANAP, TAP, Avrasya Gümrük Birliği
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Prof. Ramazan Gözen, Marmara University
A stra t
The collapse of the Arab Spring has exacerbated security and stability of not only
the Middle East but also surrounding regions, especially the Black Sea, and even
the world at large. At the top of those which were most affected from this security
crisis is the relationship between Turkey and Russia as the most powerful actors
of two regions. The Arab Spring crisis has turned out, at the end of the day, to
be a Turkish-Russian security conflict. This paper is not a classical analysis of
this security crisis, but focuses on one and the most important, in my opinion, of
the factors which led to it, that is the crisis over international values. My basic
argument is that the main cause of the Arab Spring crisis and Turkish-Russian
security problems is the cleavages and disagreements among international actors
of the Arab Spring process on international values, norms, institutions and decisions. Cleavage about domestic and outside dynamics of democratization, dispute about the UN Responsibility to Protect (R2P), disagreement about legal-illegal fighters in the civil wars are, all, the factors which triggered and provoked
the security crisis. It is possible to argue that Turkey and Russia are two leading
actors, as both agents and victims, affected from this in/security and thrust crisis.
Turkish-Russian relations have witnessed the worst crisis of its history due to security crises spreading from the Middle East (Syria) to the Black Sea (Ukraine).
The case of shooting down the Russian war plane which had not occurred even
in the Cold War times pushed the two countries down into an alarming security,
economy, political, geopolitical confrontation. The main cause of this was similarly the cleavage and disagreement among the two countries about the value of
international values and trustworthiness. Three of them were important respectively: Firstly, the policy of overthrowing Bashar Assad government confronted Turkey and Russia about the value of sovereignty and democracy. Secondly,
Turkey’s policy of Arab Spring and Syria in line with NATO has paved the way
to and culminated in shooting down Russia SU—24. Thirdly, the fact that a considerable number of foreign jihadists in Syrian civil war came from Russia and
the allegation that some of them passed through Turkish soil to Syria exacerbated
the security crisis and mistrust between the two countries. The issue of values
on Turkey-Russia relations started to reverse positively especially in the wake of
15 July coup attempt: Turkey’s very disappointment with NATO and the USA
especially regarding Syria policy aside, Russian support to Turkish democratic
government against the coup attempt, their tacit agreement on the sovereignty of
Assad government, and their strategic and military cooperation against US-EU
support to PYD/PKK in north of Syria.
ey ords International values, regional security, Arab Spring, Turkish foreign
policy, Russia
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Uluslararası e erler ve B lgesel
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irda ında

Prof. Dr. Ramazan Gözen, Marmara Üniversitesi
zet
Arap Baharı’nın çökmesi, sadece Ortadoğu’nun değil aynı zamanda yakın bölgelerin ama özellikle Karadeniz’in ve hatta dünyanın güvenliğini ve istikrarını
daha da kötüleştirmiştir. Bu güvenlik krizinden en çok etkilenenlerin başında, bu
iki bölgenin en güçlü aktörleri olan Türkiye ve Rusya ilişkileri olmuştur. Arap
Baharı krizi, en nihayetinde Türkiye-Rusya güvenlik çatışmasına dönüşmüştür.
Bu tebliğ, klasik güvenlik sorunu analizine değil, bu soruna yol açan faktörlerden
biri ve bana göre en etkilisi olan uluslararası değerler krizi üzerine yoğunlaşacaktır. Temel iddiam, Arap Baharı krizinin ve Türkiye-Rusya güvenlik sorunlarının
temel nedeni, bu aktörlerin uluslararası değerler, normlar, kurumlar ve kararları
konusunda farklılaşma ve anlaşmazlıklarıdır. Demokrasinin iç-dış dinamikleri
bağlamındaki farklılaşmaları, BM Koruma Sorumluluğu (R2P) konusundaki
uzlaşmazlıkları ve iç savaşlarda legal-illegal savaşçılar konusundaki anlaşmazlıkları, güvenlik krizini kışkırtan faktörlerdir. Bu güven/lik krizinden, etken ve
edilgen olarak en çok etkilenen ülkelerin Türkiye ve Rusya olduğunu iddia etmek mümkündür. Türkiye-Rusya ilişkileri, Ortadoğu’dan (Suriye’de) Karadeniz’e (Ukrayna’da) yaygınlaşan güvenlik krizleri nedeniyle tarihinin en büyük
çatışmasına şahit olmuştur. Soğuk Savaş döneminde bile görülmeyen uçak düşürme olayı, iki ülkeyi derin bir güvenlik, ekonomik, siyasi, jeopolitik çatışmaya
sürüklemiştir. Bunun temel nedeni de iki ülkenin uluslararası değerler ve güvenirlik konusundaki farklılaşmaları ve anlaşmazlıklarıdır. Bunlardan üçü önemlidir: Birincisi, Esad yönetiminin düşürülmesi politikası, Rusya ve Türkiye’yi
egemenlik ve demokrasi değerleri bağlamında karşı karşıya getirmiştir. Ikincisi,
Türkiye’nin NATO eksenli Arap Baharı ve Suriye politikası, en nihayetinde uçak
düşürmeye kadar giden bir süreç doğurmuştur. Üçüncüsü, Suriye iç savaşında
savaşan yabancı cihatçıların büyük bir kısmının Rusya’dan gelmesi ve bunların bazılarının Türkiye üzerinden Suriye’ye geçtiği iddiaları, iki ülke arasındaki
güvenlik krizini derinleştirmiştir. Türkiye-Rusya ilişkilerinde değerler konusu,
özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bu kez olumlu yönde gelişmeye
başladı: Türkiye’nin özellikle Suriye politikası konusunda NATO ve ABD ile
yaşadığı büyük hayal kırıklığı bir yana, Rusya’nın askeri darbe girişimine karşı demokratik iktidarı desteklemesi, iki ülkenin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve
Esad’ın egemenliği konusunda örtülü anlaşması ve ABD ve Avrupa’nın PYD/
PKK politikasına karşı askeri ve stratejik işbirliği yapmaları.
Anahtar elimler Uluslararası değerler, bölgesel güvenlik, Arap Baharı, Türk
dış politikası, Rusya
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Hold Your r ends Close, ut Your Enem es Closer est ng the ether ng
Strategy Over uss a and ur ey elat ons
Asst. Prof. Erdem Özlük, Selçuk University
A stra t
There are some strategies in world politics that determine the alliance behavior and the way states form alliances. Traditionally balancing strategy has
been accepted as one of the most common strategy in the Foreign Policy Analysis studies. However, with the end of the Cold War and fundamental practical changes in the nature of international relations alternative strategies such
as bandwagoning, buck-passing, hedging, hiding, accommodating/appeasing,
free-riding, chain-ganging and leash-slipping etc. have been started to discuss.
Although these alternative strategies are discussed, tethering strategy is one of
the least discussed strategy in Foreign Policy Analysis studies for the last two
decades. Tethering strategy can be described as formation an alliance for the purpose of mediating the conflict and increasing the interstate cooperation between
adversary partners. This strategy is important for understanding how adversary
states or states in conflict form an alliance even though they threat to each other.
In alliance theory, traditionally it is widely accepted that alliances are founded for threats mostly emanated from outsiders. However, this strategy is based
upon the threats that alliance partners can perceive more threats from one another
than outside the alliance. Tethering strategy can be summarized as the motto that
“hold your friends close, but your enemies closer”. This study seeks to answer
what tethering strategy means for understanding state behaviors and under what
conditions this strategy is a useful tool for analysis and can be a failure as well.
To answer all these questions, Turkey and Russia relations over Syria is a good
case. This study also discusses the importance of tethering strategy for analyzing
the normalization process between Turkey and Russia especially after the downing of the Russian war plane.
ey ords: Tethering, Foreign Policy Strategies, Alliances, Turkey, Russia
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ostlarını Ya ın,
manını aha Ya ın ut Ba lama
ether ng
Strate s n usya ve r ye l
ler zer nden est Etme
Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZLÜK, Selçuk Üniversitesi
zet
Dünya politikasında devletlerin ittifak tesis etmelerinde belirleyici olan
ve ittifak davranışlarını etkileyen bazı stratejiler vardır. Geleneksel olarak dış
politika analizi çalışmalarında “dengeleme” (balancing) stratejisi en yaygın
stratejilerden biri olarak benimsenmiştir. Ancak Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve
uluslararası ilişkilerin doğasında yaşanan köklü değişimlerle birlikte dengeleme
dışındaki “peşine takılmak (bandwagoning), sorumluluğu başkasına devretmek
(buck-passing), korunmak (hedging), saklanmak (hiding), yatıştırmak (accommodating/appeasing), bedavacılık (free-riding), prangalanmak (chain-ganging),
tasmayı gevşetmek (leash-slipping)”, vb. gibi diğer alternatifler de tartışılmaya
başlamıştır. Bu stratejiler arasında en az referans verilenlerden biri “bağlamak”
(tethering) stratejisidir. “Bağlamak” stratejisi, çatışma içinde olan tarafların
çatışmayı azaltmak için birbiriyle ittifak kurmalarını ve karşılıklı işbirliğini artırmayı içermektedir. Bu strateji, devletlerin birbirini tehdit etmesine rağmen nasıl
ittifak kurduklarını anlamak açısından da önemlidir. Çünkü geleneksel olarak
ittifakların hep dışarıdan gelen tehditlere karşı tesis edildiği kabul edilmektedir.
Ancak bu strateji, ittifakın parçası olan devletlerin kendi aralarında daha çok
tehdit algıladıkları esasına dayanmaktadır. “Bağlamak” stratejisi, “dostlarını
yakın tut, düşmanını daha da yakın tut” sloganının bir tezahürüdür. Bu çalışma,
“bağlamak” stratejisinin devlet davranışları ve ittifak ilişkileri için ne ifade ettiği, hangi şartlar altında bu stratejinin açıklayıcı bir güce sahip olduğu ve hangi
şartlarda başarılı sonuçlar üretemeyeceğini tartışmaktadır. Tüm bu tartışmaların
anlaşılması açısından Türkiye ve Rusya arasındaki Suriye kaynaklı sorunlar ve
bu çerçevede biçimlenen ilişkiler, iyi bir örnek olay niteliğindedir. Çalışmada
“bağlamak” stratejisinin iki ülke arasında “uçak krizi” sonrası yeniden
normalleşmeye başlayan ilişkilerin analizindeki yeri de ele alınmaktadır.
Anahtar
Rusya

el meler: Bağlamak, Dış Politika Stratejileri, Ittifaklar, Türkiye,
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he ole o A

uyu n uss a ur ey Energy elat ons s t a Strateg
nvestment or a Strateg Bl ndness
Dr. Azime Telli, 19 Mayıs University
A stra t

Excessive dependency on imported fossil fuels is a serious threat in the energy
security of Turkey, and the situation is more critical in natural gas. Natural gas
has the second highest share in the Turkish energy mix at a rate of 32.5%. Nearly
85% of the natural gas is transported via pipe lines, and 52% is imported from
one single source country, and nearly 85% of the current purchase agreements
consist of long-term agreements that are based on the “take or pay” principle.
The Russian gas and the pipelines have critical importance in the natural gas supply of Turkey; and nuclear energy is being emphasized for the purpose of diversifying the resources. The share of nuclear energy in Turkish energy mix is 0%,
and the agreement in this field being made with Russia brings another dependency relation. When the disadvantages of the “Build-Operate-Own” model, which
is selected for Akkuyu, are considered together with the fact that the country will
become dependent on Russia in the field of nuclear fuel and wastes, Akkuyu has
the risk of creating strategic dependency rather than being a strategic investment.
The hypothesis of the study is the notion that Akkuyu will make Turkey become
more vulnerable against Russia, and the nuclear initiative will be questioned in
terms of Turkey’s natural gas dependency will be analyzed.
ey ords: Energy security, natural gas, Akkuyu, interdependency, nuclear.
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r iye li ilerinde A uyu nun ol
Strate i
rl m

Strate i Yatırımı mı,

Dr. Azime Telli, 19 Mayıs Üniversitesi
zet
Türkiye’nin enerji güvenliğinde ithal fosil yakıtlara aşırı bağımlılık ciddi bir
tehdit unsuru olup doğal gazda bu durum daha kritiktir. Doğal gaz, Türk enerji karmasından % 32.5 oranla en yüksek ikinci payı almaktadır. Doğal gazın
yaklaşık %85’lik kısmı boru hatları ile, % 52’lik kısmı tek bir kaynak ülkeden
karşılanıyor olup mevcut alım anlaşmalarının yaklaşık % 85’lik kısmı da “al ya
da öde” esaslı uzun dönemli sözleşmelerdir. Türkiye’nin doğal gaz alımında Rus
gazı ve boru hatları kritik öneme sahip olup kaynak çeşitlendirmesi için nükleer
enerjiye ağırlık verilmiştir. Türkiye enerji karmasında nükleer enerjinin payı %
0 olup bu alanda ilk anlaşmanın Rusya ile yapılmış olması beraberinde yeni bir
bağımlılık ilişkisini getirmektedir. Akkuyu için seçilen “yap-işlet-sahip ol” modelinin dezavantajları ve nükleer yakıt ve atıklar konusunda da Rusya’ya bağımlı hale gelineceği göz önüne alındığında Akkuyu’nun stratejik yatırım olmanın
ötesinde stratejik bağımlılık yaratma riski bulunmaktadır. Çalışmanın varsayımı
Akkuyu’nun Türkiye’yi Rusya’ya karşı daha savunmasız hale getireceği olup
karşılıklı bağımlılık ilişkisi açısından nükleer açılım sorgulanacaktır.
Anahtar elimeler: Enerji güvenliği, doğal gaz, Akkuyu, karşılıklı bağımlılık,
nükleer.

157

Blue Hall: TURKEY’S RELATIONS WITH ITS NEIGHBORS

An Evaluat on on he Potent al mpa ts o Channel stan ul Pro e t on
Montreu Convent on A eopol t al M sta e n he Bla Sea
Asst. Prof. Bülent Şener, Karadeniz Technical University
A stra t
The waterway project known as “Channel Istanbul” or “Crazy Project” as
publicly known, which was announced to the public in April 2011 as a project
to construct a channel that will connect Marmara Sea to the Black Sea on the
western part of Istanbul, has become disputed for its astronomical budget and
the environmental impacts it will cause as well as for its political, legal, geopolitical, and geostrategic aspects within the context of its potential impacts on the
transit passage regime established by the Montreux Convention. The project that
is based on the logic of creating an alternative waterway and 64th and 65th of
the government program the necessary legal regulations regarding construction
and operation of and to do the work specified that would reduce the volume
of transportation and commerce in the Bosphorus grounded on the argument of
“ensuring transit security” brings about serious political, legal, geopolitical, and
geostrategic risks along with providing some alleged economic benefits and legal rights for Turkey in the case it will be put into effect. In consideration of the
struggle between the USA and Russia within the scope of the military and political developments in the Black Sea since the end of the Cold War, the impact of
the said project on the sustainability of the political, legal, military, geopolitical,
and geostrategic gains Turkey obtained with the “Montreux Convention” regarding the straits is ambiguous and in this sense it carries serious risks. In this study,
the transit passage regime established by “Montreux Convention” is considered
with respect to its geopolitical, geostrategic, political, military, and legal aspects
and the potential impacts of “Channel Istanbul” project on this transit passage
regime and the risks it will cause regarding the power equilibrium in the Black
Sea will be discussed.
ey ords Channel Istanbul Project, Montreux Convention, Black Sea, USA,
Russia
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anal stan ul Pro esi nin Montr Bo azlar e imine olası Et ileri
zerine Bir e erlendirme aradeniz de eopoliti Bir Hata mı
Yrd. Doç. Dr. Bülent Şener, Karadeniz Teknik Üniversitesi
zet
“Kanal Istanbul” ya da kamuoyunda bilinen adıyla “Çılgın Proje” olarak basına yansıyan ve Istanbul’un batısındaki topraklar üzerinde Marmara Denizi ile
Karadeniz’i birleştirecek bir kanal açma projesi olarak Nisan 2011’de dönemin
başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan edilen suyolu projesi, gerek astronomik bütçesi ve doğuracağı çevresel etkiler nedeniyle, gerekse
“Montrö Boğazlar Sözleşmesi”nin kurduğu uluslararası geçiş rejimine olası etkileri bağlamında siyasi, hukuki, jeopolitik ve jeostratejik yönleriyle tartışılmaya
başlanmıştır. “Boğazlar’ın geçiş güvenliğini sağlamak” argümanına dayanılarak
Istanbul Boğazı’nın ulaşım ve ticaret yoğunluğunu azaltacak alternatif bir suyolu
yaratma mantığına dayanan ve 64. ve 65. hükümet programlarında yapımı ve
işletilmesiyle ilgili olarak gerekli yasal düzenlemenin ve çalışmaların yapılacağı
belirtilen proje, hayata geçmesi durumunda Türkiye’ye sağlayacağı iddia edilen
bazı ekonomik yararların ve hukuki hakların yanında, Boğazlar’daki geçiş rejiminin geleceğine ilişkin çok ciddi siyasi, hukuki, askeri, jeopolitik ve jeostratejik riskleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle Soğuk Savaş’ın bitiminden
bu yana Karadeniz’de yaşanan askeri ve siyasi gelişmeler çerçevesinde ABD
ile Rusya arasında yaşanan mücadele ve güncel gelişmeler dikkate alındığında,
söz konusu projenin Türkiye’nin “Montrö Boğazlar Sözleşmesi”yle Boğazlar’da
elde ettiği siyasi, hukuki, askeri, jeopolitik ve jeostratejik kazanımların sürekliliğine ne yönde etki edeceği belirsizdir ve bu yönüyle çok ciddi riskler taşımaktadır. Bu çalışmada, “Montrö Boğazlar Sözleşmesi”nin kurmuş olduğu uluslararası geçiş rejimi siyasi, hukuk, askeri, jeopolitik ve jeostratejik yönleriyle ele
alınarak, “Kanal Istanbul” projesinin bu geçiş rejimi üzerinde yaratacağı olası
etkiler ve Karadeniz’deki güç dengeleri açısından yaratacağı riskler bağlamında
tartışılacaktır.
Anahtar elimeler Kanal Istanbul Projesi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Karadeniz, ABD, Rusya
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Po er Competition in the Bla

Sea Basin and mportan e o
Se urity

egional

Asst. Prof. Dr. Nadire Filiz Irge, Marmara University
A stra t
At Black Sea region, which is a bridge between Europe, Caucasus and Central Asia and in which the most of the geopolitical changes occured, rivalry for
competition and domination become multi dimentional as great Powers and
regional Powers expectations changing. Regional security becomes also much
more contested. Regional countries realized comprehensive coopertaions through changing their threat perceptions to each other at the regional level. Yet,
the relations between regional countries remains somehow weak as they pursue
security through NATO and the US and economic development through EU.
For the Black Sea region, one another improtant topic is rapprochment between
Turkey and Russia in the post-Cold War era. Due to the Montreux convention,
Black Sea is the only sea to where great Powers navies sail in. Turkey and Russia
have shared the same view towards this issue. But, the US and EU would like to
change Montreux convention that restrains them. As Turkey and Russia develop
better relations in terms of energy and economy, they ally on the scurity of the
Black Sea. If this balance has been changed, it would be detrimental for the regional security.
ey ords Black Sea Geopolitcs, Security, Energy, Turkey and Russia
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aradeniz Havzası eopoliti inde
M adelesinin Ar a Planı ve
B lgesel
venli in nemi
Yrd. Doç. Dr. Nadire Filiz Irge, Marmara Üniversitesi
zet
Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya arasında bir geçiş güzergâhı olan ve Soğuk
Savaş sonrası en fazla jeopolitik değişime uğrayan Karadeniz Havzası’nda, küresel güçlerin önceliklerinin ve bölgesel aktörlerin beklentilerinin de değişmesiyle
birlikte, rekabet ve hâkimiyet mücadelesi çok yönlü bir boyut kazanmıştır. Bölgenin risk taşıyan özellikleri ile birlikte güvenlik algısı da değişerek çok daha
kapsamlı bir hale gelmiştir. Bölge ülkeleri kendi çıkarları ve Karadeniz Havzası’nın güvenliği bakımından, birbirlerine karşı tehdit algılamalarını değiştirerek
kapsamlı işbirliği girişimleri gerçekleştirmişlerdir. Ancak bölge ülkeleri ABD ve
NATO yoluyla kendilerini güvenlikli bölge, AB’ye girerek de ekonomik sorunlarını çözmeyi hedefledikleri için, kendi aralarındaki işbirliği süreçleri de zayıf kalmaktadır. Karadeniz Havzası güvenliğini içeren bir diğer önemli konu da Soğuk
Savaş sonrası Türkiye-Rusya Federasyonu ilişkilerinde görülen yumuşama ve işbirliği çalışmalarıdır. Montreux Boğazlar Sözleşmesi’ne göre Karadeniz, kıyıdaş
ya da sınırdaş olmayan küresel güçlerin savaş gemilerini sokamadığı tek denizdir. Türkiye-Rusya, Boğazlardan geçiş ve Karadeniz’de askeri güç bulundurmak
konusunda aynı görüşü paylaşmışlardır. Fakat ABD ve AB, Karadeniz’de deniz
gücü bulundurmayı engelleyen Montreux’nün değiştirilmesini istemektedirler.
Türkiye ile Rusya arasında küreselleşme ile gelişen ekonomik ilişkilerde enerji
konusunun ön plana çıkması gibi, Karadeniz’in güvenliği konusunda da, iki ülke
arasında ittifakın öne çıktığı görülmektedir. Avrasya’nın merkezinde yer alan
Karadeniz bölgesinde ABD özellikle son yıllardaki girişimleri ile bir etki alanı
yaratmaya çalışmaktadır. Kafkasya ve Balkanlar’da olduğu gibi dünyanın diğer
çatışma bölgelerine de yakın mesafede bulunan bölgede, dengenin değişmesi durumunda, Karadeniz’de olduğu kadar Kafkasya ve Ortadoğu’daki süreçlerin de
olumsuz etkilenebileceğini söylemek mümkündür.
Anahtar
ve Rusya

elimeler Karadeniz Jeopolitiği, güvenlik konsepti, enerji, Türkiye
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ur ey s Contri ution to Bla

Sea Se urity

Prof. Gökhan Koçer, Karadeniz Technical University
A stra t
Black Sea is one of the region which has increasing importance with its agenda after the Cold War. There are many reasons for this description but as a result,
Black Sea has become very close to effects of international powers out of the
region for the first time. Today, Black Sea is one of the most important struggle
area for international powers. As a riparian state, Black Sea has a vital importance for Turkey with its foreign policy, national security and defence. But also,
Black Sea is more different than other regions with its interest for Turkey. First
reason of this, Black Sea has fewest risk and threat when compared to other regions with its relative position. Second reason is Turkey’s potential effect power
is more than other regions in the Black Sea. After the Cold War, “security vacuum” is often articulated by Western idea fort he Black Sea. People who reject
this idea, argues that this idea is an excuse for staying the region by Western
idea. Indeed, Black Sea has many and different “risk”, but as to say “threat” fact
is at low degree for the region. After the Cold War, despite of the difficulties,
Black Sea is the calmest geography at the agenda of international policy. Turkey
has the most important contribution to relative security position in Black Sea
today. Turkey has this function with its leading position for establishing regional
establishments after the Cold War and playing a part of this constitutions with
a great performance. These generations as a number of and different qualifications are The Black Sea Economic Cooperation (BSEC), Black Sea Naval Force
(BLACKSEAFOR) Operation Black Sea Harmony (OBH) are the most successfull one. These three generations are established under the leadership of Turkey.
Turkey’s military force, economic capacity and political system have supported
these generations establishing and functioning. The most important support is
given by Turkish Naval Forces as an intitutional.
Turkey’s international policies at the case of emergencies like Georgia-Russia War, Ukraine-Russia Crisis and Russia intervention to Syria Civil War have
great role for supplying the security in Black Sea. For all these reasons, Turkey
has great importance of Black Sea’s security out of crisis and struggle as a “peace
sea”.
ey ords Black Sea Security after the Cold War, Turkey, Turkish Naval Forces, BLACKSEAFOR.
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at ıları

Prof. Dr. Gökhan Koçer, Karadeniz Teknik Üniversitesi
zet
Karadeniz, Soğuk Savaş sonrasında, geçmişe göre önemi daha artan bir biçimde gündeme gelen coğrafyalardan biridir ve ilk kez bölge dışı etkilere bu
kadar açık hale gelmiştir. Öyle ki, Karadeniz, bugün, büyük güçlerin en önemli
mücadele alanlarından biridir. Kıyıdaş bir ülke olması nedeniyle, Karadeniz, Türkiye’nin dış politikası, ulusal güvenliği ve savunması açısından da hayati öneme
sahiptir. Bu bağlamda, Karadeniz, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik risk
ve tehditler başka bölgelere oranla görece daha düşüktür; hem de bölgede Türkiye’nin mevcut ve potansiyel etki gücü, diğer coğrafyalara göre daha fazladır.
Soğuk Savaş sonrasında, bölgede “güç boşluğu” ve “güvenlik boşluğu” olduğu özellikle Batı tarafından sıklıkla telaffuz edilmiştir. Ancak, buna taraf olmak
mümkün olmadığı gibi, Batı’nın bölgede olmak için kullandığı bir bahane olduğu da uluslararası kamuoyunda paylaşılan bir gerçektir. Karadeniz’de çok sayıda ve çeşitli kaynaklı “risk” olmasına karşın, “tehdit” olduğu söylemek, görece
zordur. Bu bağlamda, Soğuk Savaş sonrasında, bölgede bütün olumsuzluklara
karşın, Karadeniz, uluslararası politika gündeminde görece en sakin coğrafyalardan biridir. Bunda, bölgesel düzeydeki en büyük rol ve katkı Türkiye’ye aittir.
KEIÖ, BLACKSEAFOR ve KUH başta olmak üzere, Karadeniz Bölgesi’nde,
Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan çok sayıda ve farklı nitelik ve işlevlere
sahip oluşumların birçoğuna Türkiye öncülük yapmıştır. Sahip olduğu askeri güç
ve ekonomik kapasite ile siyasal sistemi de bu oluşumların gerçekleşmesini ve
işlemesini desteklemiştir. Bu nedenle, Karadeniz’in, bugün görece krizlerden ve
çatışmalardan ari, bir “barış denizi” olmasında Türkiye’nin payı çok fazladır.
Ayrıca, Türkiye’nin, Gürcistan-Rusya savaşı ve Ukrayna-Rusya krizleri gibi olağanüstü durumlarda izlediği politikalar da, Karadeniz’in ve bölgesel güvenliğin
sağlanmasında ve sürdürülmesinde önemli rol oynamıştır.
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Opportunities o the nternational Con un ture or the ussian oreign
Poli y in Putin Period
Abdurahman Gümüş, Yıldız Technical University
A stra t
With the end of Cold War, while independent states were established in the
former Soviet geography, bipolar structure of the international system was replaced by unipolar structure under the leadership of the US as the only superpower.
The geostrategic vacuum in the region where the Soviet Union lost its former
dominance was filled by regional and global powers substantially and the balance of power and political relations in the Black Sea Region were shaped in that
conjuncture. In 2000s, particularly with Putin’s accession to the office, Russia
began to play a more active role in foreign policy. Russia came into prominence
as a more influential actor with the help of restoring union and order by overcoming domestic problems on a large scale and reaching a better economic level
based on growth under the leadership of Putin. However, it is not possible to
explain the rising influence of Russia in the regional and international arena with
only internal dynamics. Changes in the international system and problems of the
other global powers created a window of opportunity for Russia. Global financial
crisis in 2008 and abstention of the US from actively using military power in
the Obama period not only opened the way for the developing economies called
“BRICS” including Russia but also led to emergence of political and geostrategic
vacuum in different regions. In terms of the international system, it is possible
to say that unipolar structure transformed into a multipolar one and new power
centers emerged. While the global financial crisis affected the European Union
deeply, the European countries had to encounter new problems due to issues related to Europe and other regional conflicts at the same time. We can see Russia’s
attempt to consolidate its former power and to fill the emerging power vacuums
by taking initiatives with using the opportunity as a result of the conditions of the
important actors in the international system in the last period. The Ukranian Crisis with the European Union and annexation of Crimea after that process paved
the way for changing conjuncture and dynamics in the region. Furthermore, it
can be argued that the US abstention for direct participation in the battle contributed to Russia’s more active and prominent role in Syria. To sum up, the more
active and effective foreign policy of Russia in the regional and global affairs in
the last period cannot be considered independent from international conjuncture.
The Black Sea Region, the Middle East and the Eastern Europe can be considered as the regions where power struggle is experienced over and the role and
effectiveness of Russia in the changing international order will be determined.
Predictably, the emergence of a more stable structure and balance of power in
the international system will make the roles of different actors more explicit and
current dynamic structure will be replaced by a more consolidated one.
ey ords Russia- Black Sea- foreign policy- Putin- international system- geostrategic vacuum
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Uluslararası

on on t r n Putin nemi usya ı Politi asına Sa ladı ı
Olana lar
Abdurahman Gümüş, Yıldız Teknik Üniversitesi
zet

Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte eski Sovyet coğrafyasında bağımsız
devletler kurulurken uluslararası alandaki çift kutuplu yapı da yerini ABD’nin
tek süper güç olduğu tek-kutuplu yapıya evrildi. Sovyetler Birliği’nin hakimiyetini yitirdiği jeostratejik boşluk alanlarını bölgesel ve küresel güçler büyük
ölçüde doldurdu, Karadeniz Bölgesinin güç dengesi ve politik ilişkileri de bu
konjonktürde şekillendi. 2000’li yıllarda, özellikle Putin’in göreve gelmesiyle
birlikte, Rusya dış politikada daha aktif bir rol oynamaya başladı. Putin’in liderliğinde ülke içindeki sorunlar belli oranda çözülerek birlik ve düzenin sağlanması ve ekonominin de büyüme merkezli olarak daha iyi bir seviyeye taşınması
sayesinde Rusya, yeniden bölgede daha etkin bir aktör olarak ön plana çıkmaya
başladı. Ancak Rusya’nın bölgedeki ve uluslararası alandaki etkinliğinin artmasını sadece iç dinamiklerle açıklayamayız. Uluslararası sistemde yaşanan değişimler ve diğer küresel güçlerin yaşadığı problemler, Rusya açısından bir fırsat
penceresi oluşturdu. 2008’de yaşanan global finansal kriz ve Obama döneminde
ABD’nin askeri gücünü eskisi kadar aktif bir şekilde kullanmaktan kaçınması,
ekonomik anlamda Rusya’nın da içinde bulunduğu BRICS olarak adlandırılan
gelişen ekonomilerin önünü açarken çeşitli bölgelerde siyasi ve jeostratejik anlamda boşlukların doğmasına yol açtı. Uluslararası sistem açısından değerlendirirsek; tek kutuplu yapının çok kutupluluğa ve farklı merkezlerin ortaya çıkmasına doğru evrildiğini söylemek mümkün. Global ekonomik kriz Avrupa Birliğini
de derinden sarsarken aynı zamanda Avrupa ülkeleri, kendi içinden veya bölgesel çatışmalardan kaynaklanan farklı problemlerle karşı karşıya geldi. Rusya’nın
son dönemde uluslararası sistemdeki önemli aktörlerin içinde bulunduğu durumu
değerlendirerek eski gücünü konsolide etmeye çalıştığını ve oluşan güç boşluklarını inisiyatif kullanarak doldurmaya çalıştığını görebiliyoruz. Avrupa Birliği
ile yaşanan Ukrayna Krizi ve sonrasında Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi bölgede
konjonktürün ve dengelerin değişmesine zemin hazırladı. ABD’nin savaşa bizzat
dahil olmaktan kaçınması nedeniyle de Rusya’nın Suriye’de daha aktif ve öncü
bir rol oynadığından söz edebiliriz. Özetle; Rusya’nın son dönemde bölgesel ve
küresel anlamda daha etkin bir dış politika izlemesini uluslararası konjonktürden
bağımsız olarak değerlendiremeyiz. Karadeniz Bölgesi, Ortadoğu ve Doğu Avrupa gibi alanların, güç mücadelesinin yaşandığı ve Rusya’nın değişen uluslararası
düzendeki rolünün ve etkinliğinin belirleneceği çatışma alanları olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Uluslararası sistemin daha istikrarlı bir yapıya kavuşması ve
bölgesel ve küresel anlamda güç dengesinin oluşması durumunda rollerin daha
belirgin hale geleceğini ve günümüzdeki dinamik yapının daha oturmuş bir hale
dönüşeceğini öngörebiliriz.
Anahtar elimeler Rusya- Karadeniz- dış politika – Putin – uluslararası sistem- jeostratejik boşluk
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Asst. Prof. Doğan Şafak POLAT, Istanbul Arel University
A stra t
Black Sea, after the collapse of the Soviet Union, has become a sea surrounding states such as Ukraine, Russia, Georgia, Bulgaria, Romania and Turkey.
After the Cold War, NATO has expanded and continued its expansion from west
to east until the Black Sea. After the collapse of the USSR, Russian Federation,
its successor, has lost many strategic areas which it kept under control before. In
particular, the participation of Bulgaria and Romania in NATO in 2004 and NATO’s establishment of good relations with both Ukraine and Georgia have increased NATO’s impact in the Black Sea. The Black Sea which was a common sea
between the USSR and Turkey during the Cold War period, is currently shared
by 6 countries. In order to enhance its position in the region, NATO tries to build
military bases and limit Russia. In this study, the new strategic concepts put into
effect by NATO which continues its existence after the Cold War and Russian
response to these strategies are examined. In this context, NATO’s enlargement
after the Cold War and Russia’s reaction to this development is evaluated and
both Russian Federation and NATO’s regional security policies regarding the
Black Sea are discussed by emphasizing the geopolitical and strategic importance of the Black Sea region.
ey ords: NATO, Strategic Concept, Black Sea, BLACKSEAFOR, BSEC.
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adele Alanı

aradeniz

Yrd. Doç. Dr. Doğan Şafak POLAT, Istanbul Arel Üniversitesi
zet
Karadeniz, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Ukrayna, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye gibi devletleri çevreleyen
bir deniz haline gelmiştir. Soğuk Savaş sonrası NATO genişlemesini sürdürmüş ve batıdan doğuya doğru Karadeniz’e kadar genişlemeye devam etmiştir.
SSCB’nin dağılmasından sonra, onun devamı olan Rusya Federasyonu daha
önce kontrolü altında tuttuğu birçok stratejik bölgeyi kaybetmiştir. Özellikle Bulgaristan ve Romanya’nın 2004 yılında NATO’ya katılımı ve NATO’nun gerek
Gürcistan gerekse Ukrayna ile iyi ilişkiler kurmasıyla NATO’nun Karadeniz’de
etkinliğinin artmıştır. Soğuk Savaş döneminde yalnızca SSCB ve Türkiye’ye kıyıları olan Karadeniz, bugün 6 ülkeye kıyıları olan bir denizdir. NATO bölgedeki
etkinliğini artırmak maksadıyla askeri üsler inşa etmeyi ve Rusya’yı sınırlamaya çalışmaktadır. Bu çalışmada Soğuk Savaş sonrasında varlığını devam ettiren
NATO’nun ortaya koyduğu yeni stratejik konseptleri ve bu stratejilere Rusya
Federasyonu’nun tepkileri incelenmiştir. Bu kapsamda Soğuk Savaş sonrası NATO’nun genişlemesi ve Rusya Federasyonu’nun buna tepkisi değerlendirilmiş
ve Karadeniz bölgesinin jeopolitik ve stratejik önemine vurgu yapılarak; gerek
Rusya Federasyonu gerekse NATO’nun Karadeniz üzerindeki bölgesel güvenlik
politikaları değerlendirilmiştir.
Anahtar
KEIT.

elimeler NATO, Stratejik Konsept, Karadeniz, BLACKSEAFOR,
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Asst. Prof. Erhan Akdemir, Eskişehir Anadolu University
A stra t
Black Sea is on the strategic route which extending from Europe to the Caucasus and Central Asia region. Within this structure, during the Cold War era the
region was seen as an important edge region-between the North Atlantic Treaty
Organization - NATO and Union of Soviet Socialist Republics – USSR. After
this era a new security envi-ronment and threats has occurred in the region. These new threat sa-re illegal immigration, arms trafficking and supporting of terrorism. In this context, the article will focus on the activities and policies of NATO
in the region. Also, the article will take the subject in the con-text of the United
States’ approach es towards the region.
ey ords Black Sea Policy, NATO, United States of America, Russia, geopolitics.
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A O nun

aradeniz Politi ası

Yrd. Doç. Dr. Erhan Akdemir, Eskişehir Anadolu Üniversitesi
zet
Karadeniz, Avrupa’dan Kafkasya ve Orta Asya bölgelerine uzanan stratejik
güzergâh üzerindedir. Bu yapısıyla da bölge Soğuk Savaş döneminde Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization - NATO) ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasındaki önemli bir kanat bölgesi
olmuştur. Bu dönemin sonlanmasının ardından ise bölgede yeni bir güvenlik ortamı ve tehditler oluşmuştur. Bu yeni tehditler yasadışı göç, silah kaçakçılığı ve
terörizmin desteklenmesidir. Bu kapsamda bildiri NATO’nun bölgedeki faaliyetleri ve politikaları üzerine odaklanacaktır. Bildiri bunu ABD’nin bölgeye yönelik yaklaşımı bağlamında ele alacaktır. Bu çerçevede NATO’nun Karadeniz’deki
varlığı da, çıkarlarını bölgesel ve küresel anlamda hâkimiyetler kurarak korumak
üzerine inşa eden ABD’nin buradaki askeri ve siyasi varlığıyla doğrudan paralellik arz etmektedir. Çünkü NATO’nun yeni üyeleri dikkate alındığında bu üyelerin NATO’yu güçlendirdiklerinden daha çok, NATO içerisindeki ABD varlığını
sağlamlaştırdığını söylemek gerekir. Bu varlığı sağlamlaştırmanın temel mantığı
ise küresel ve bölgesel hakimiyetini pekiştirmek isteyen ABD’nin söz konusu bu
geniş coğrafyada kendisine rakip güçler istememesine dayanmaktadır. Bu bağlamda ABD, ortaya çıkmaya ya da kendisine meydan okumaya çalışan bölge
güçlerine yönelik o ülke sınırlarına NATO’yu dayandırarak çevrelemeye ya da
kontrol altına almayı hedeflemektedir. Bu çerçevede de Karadeniz bölgesinde
kontrolü elinde tutmak isteyen ABD, NATO ve Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla
bölge ülkelerini Avrupa Atlantik sisteminin içinde tutmayı planlamaktadır. Bu
itibarla bildiri söz konusu mücadele içerisinde NATO’nun bu bölgede genişlemesinin, bölgedeki güvenliği arttırmayacağı, tam tersi olarak güvenlik seviyesini
azaltabileceğini savunmaktadır.
Anahtar elimeler Karadeniz Politikası, NATO, Amerika Birleşik Devletleri,
Rusya, jeopolitika.
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Lecturer Betül B. Akdemir, Istanbul Kemerburgaz University
A stra t
Geopolitics is a method of studying foreign policy to understand, explain
and predict international political behavior through geographical variables. Geopolitics focuses on political power in relation to geographic space. Black Sea
Basin has been very important through history. Because of its geographical characteristics, this region has been a transit crossing point. Black Sea Basin has
been one of the main issues of the countries around and even overseas countries
such as United States. Geopolitics Theories- especially American Geopolitical
Theories- have effected the International System. With these theories, Black Sea
Basin has had an importance among the states. This region has borders between
Asia and Europe and also it has got a lot of energy resources. Respectively; Alfred Thayer Mahan and sea power, Emil Reich, Homer Lea, Mackinder and the
Heartland theory, Kissinger, Brzezinski and the Grand Chessboard, Eurasia in
the American doctrine will be explained and then Black Sea Basin’s importance
will be brought out with these theories. The aim of this study is to bring out the
importance of Black Sea Basin in the light of American Geopolitical Doctrine. In
this wise, the reason why some events have been happening in this region during
the history will have been explored and detailed.
ey ords Geopolitics, Black Sea Basin, US Geopolitical Doctrine,
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Okutman Betül B. Akdemir, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Özet
Jeopolitik, coğrafi değişkenler aracılığıyla uluslararası politikayı anlamak,
açıklamak ve tahmin etmek için olan bir dış politika çalışma yöntemidir. Jeopolitik, politik gücün coğrafi alanla ilişkisine odaklanır. Karadeniz Havzası tarih
boyunca çok önemli olmuştur. Coğrafi özelliklerinden ötürü bu bölge bir geçiş
noktası olmuştur. Karadeniz Havzası, etrafındaki devletlerin ve Amerika Birleşik
Devletleri gibi deniz aşırı devletlerin önemli meselelerinden biri olmuştur. Jeopolitik teoriler-özellikle Amerikan Jeopolitik Teorileri- uluslararası sistemi etkilemiştir. Bu teoriler ile birlikte, Karadeniz Havzası bu devletlerarasında önem
kazanmıştır. Bu bölge; Asya ve Avrupa arasında sınırlara sahiptir ve aynı zamanda birçok enerji kaynaklarına sahiptir. Sırasıyla; Alfred Thayer Mahan ve Deniz
gücü, Emil Reich, Homer Lea, Mackinder ve Heartland Teorisi, Kissinger, Brzezinski ve Büyük Satranç Tahtası, ve Amerikan Doktrininde Avrasya açıklanacak
ve sonra Karadeniz Havzası’nın önemi bu teoriler altında ortaya konacaktır. Bu
çalışmanın amacı, Amerikan Jeopolitik Doktrini ışığında Karadeniz Havzası’nın
önemini ortaya koymaktır. Bu suretle, tarih boyunca meydana gelen bazı olayların neden bu bölgede gerçekleştiği araştırılacak ve detaylı olarak anlatılacaktır.
Anahtar

elimeler Jeopolitik, Karadeniz Havzası, ABD Jeopolitik Doktrini
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Asst. Prof. Gonca O. Gök, Marmara University, Asst. Prof. Funda Karadeniz,
Marmara University
A stra t
MIKTA (Mexico, Indonesia, Republic of Korea, Turkey, and Australia) countries are generally defined as newly emerging states after BRICS. Most scholars
have accepted a definition of MIKTA countries as “middle powers” that is based
on their international behaviour rather than on their material power. Although
sharing some degree of middle powers identification, there exist big disparities
among MIKTA countries with respect to their political and economic systems,
domestic priority and problems as well as their regional context which makes it
hard to talk about a common MIKTA identity/role. This study draws on social
constructivism in order to problematize and analyse Turkey’s changing middle
power role among MIKTA countries through the debates in the UN platform.
To this aim, the paper will conduct a discourse analysis through a detailed and
comparative analysis of these countries’ statements at the opening SESSIONs of
the UN General Assembly from 2001 to 2015 with respect to their social claims
about themselves, the way they define their interests and goals in the changing
international system. By doing that, the paper will theoretically question and
empirically analyse whether there exist any meaningful evidence demonstrating Turkey adopting a middle power role that could create the opportunity for
converging interests among these countries. Making a comparative analysis of
Turkey among MIKTA countries could also provide some provisional answers
regarding limitations as well as opportunities involved in future state of the
emerging political structure of MIKTA.
ey ords MIKTA, Turkey, Middle Power, UN General Assembly
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Yrd. Doç. Dr. Gonca O. Gök- Yrd. Doç. Dr. Funda Karadeniz, Marmara
Üniversitesi
zet
Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya ülkelerinden oluşan MIKTA grubu, BRICS ülkelerinin ardından yeni yükselen güçler olarak tanımlanmaktadır. MIKTA ülkeleri genel anlamda uluslararası politika davranışları analiz edilerek “orta ölçekli güçler” olarak kategorize edilmektedirler. MIKTA
grubunda yer alan ülkeler her ne kadar orta ölçekli güç davranışı ortaya koyan
bir takım ortak özelliklere sahip olsalar da, söz konusu ülkelerin siyasi ve ekonomik yapıları, dış politika enstrümanları, iç siyasetleri ve bölgesel konjonktürleri
ciddi farklılıklar da ortaya koymaktadır. Bu durum bu ülkeler grubu içerisinde
ortak bir MIKTA kimliği/rolü olup olmadığı konusunu gündeme getirmektedir.
Bu çalışma, konstrüktivizm teorik yaklaşımı çerçevesinde Türkiye’nin MIKTA
ülkeleri içerisinde değişen “orta ölçekli güç” kimliğini/rolünü BM Genel Kurulu platformundaki söylemleri ekseninde analiz etmeyi hedeflemektedir. Bu
amaçla, çalışma kapsamında MIKTA ülkeleri ile Türkiye’nin 2001-2015 yılları
arasında BM Genel Kurul açılış oturumlarında devlet başkanları düzeyinde yaptıkları konuşmalar söylem analizi yöntemi ile derinlemesine analiz edilecektir.
Türkiye’nin MIKTA ülkeleri ile ortak ve farklılaşan sosyal kimlikleri, değişen
uluslararası politikadaki amaçları ve rol tanımlamaları tespit edilmeye çalışılacaktır. Bunu yapmak kaydıyla, bu çalışma Türkiye’nin bu ülkelerle ortak noktada
kesişen bir “orta ölçekli güç” rolü ve tanımlaması olup olmadığı sorusunu teorik
ve ampirik boyutuyla analiz etmeye çalışacaktır. Türkiye ile MIKTA ülkeleri arasında yapılan bu karşılaştırmalı analizin, sadece Türkiye için değil, aynı zamanda
MIKTA ülkeler grubunun gelecekteki grup kimliği ve olası işbirliği fırsatları ve
kısıtları konusunda da bazı önemli cevaplar vermesi beklenmektedir.
Anhtar

elimeler MIKTA, Türkiye, Orta Ölçekli Güç, BM Genel Kurulu
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Asst. Prof. Dr. Zuhal M. Uzuner, Marmara University
A stra t
In current discourse of Turkish foreign policy, Turkey’s European identity is
not overstated anymore while Turkey’s solidarity with other regions is frequently
underlined on the base of multiple identities of the country. In addition, Turkish
government considers Turkey as a Middle Eastern country as well as European.
This multiple solidarity perspective is explained by the governmental officials
with culturalist assumptions that are full of critiques against ‘vapid’ Eurocentric
approaches with reference to changing world politics. It is defined as a kind of
shift of axis by opposition groups in Turkey. However, Davutoglu accused the
opposition of not understanding the changing paradigm of current world politics
where multiple identity perspective is not a preference but a necessity. At that
point, it is essential to understand ideational settings of the government that demarcate what is important and valuable. Even success analysis is tightly related
with ideas and ideologies. So, what is the ideational settings of the JDP foreign
policy? Is it a source of shift from European oriented foreign policy of Turkey?
Discourse of the leading figures in Turkish foreign policy making processes are
critical to answer these questions. Prime Minister Recep Tayyip Erdogan and
Foreign Minister Ahmet Davutoglu are chosen as focus of analysis in this study
especially during the 61sth Turkish government between 6 July 2011 and 28
August 2014. The main assumption of the study is existence of a changing way
of thinking in both Turkey and the European governments. Findings would be
interesting to understand contemporary discourse of Turkish foreign policy.
ey ords JDP, JDP Foreign Policy, EU, European Identity,
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Yrd. Doç. Dr. Zuhal M. Uzuner, Marmara Üniversitesi
zet
Türk dış politikasının yakın dönem söyleminde Türkiye’nin Avrupalı kimliği
eskisinden daha az dile getirilirken farklı bölgesel aidiyetler daha yüksek sesle
telaffuz edilir olmuştur. Türkiye’nin Avrupalı olduğu kadar Orta Doğulu bir ülke
olduğu açıkça dile getirilmektedir. Bu yaklaşım, ülkenin pek çok farklı kimliği bir arada barındıran bir tarafı olduğu varsayımına dayandırılmaktadır. Yavan
olarak nitelenen Türkiye’deki yerleşik Avrupa merkezci yaklaşımları eleştiren
hükümet yetkilileri değişen dünya politikasına referans vererek değişen dünyada
farklı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğundan bahsetmektedirler. Hükümetin bu yöndeki kültür eksenli açıklamalarının Batı karşıtı ve Doğu sempatizanı niteliğinden
dolayı Türkiye’nin bir eksen kayması yaşadığı çeşitli defalar dile getirilmiştir.
AKP dış politikasının düşünsel anlamda önemli inşacılarından olan Ahmet Davutoğlu bu eksen kayması söyleminin dahi değişen dünya politikasındaki paradigmal değişimleri kavramamaktan kaynaklandığını iddia etmiştir. Bu paradigmal farklılaşmanın sonucu olarak Türkiye için çoklu kimliğini vurgulamasının
bir seçenek değil bir dış politika gerekliliği olduğunu iddia edilmektedir. Bu
noktada dünyaya ve Türkiye’nin kimliği ve rolüne ilişkin düşünsel faktörlerin
dış politikadaki rolünün önemi açıkça görülmektedir. Düşünsel unsurlar, bir hükümetin dış politika yapımı sürecinde kendisi için neyin önemli neyin önemsiz
olduğunu tanımlayan varsayım ve değerler kümesini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda farklı değer kümeleri üzerinden bakıldığında başarı ve başarısızlık yorumları da değişiklik gösterecektir. O halde AKP dış politikasında düşünsel unsurlar
nelerdir? Bu unsurlara bakıldığında Türkiye’nin önceki hükümetler döneminde
öne çıkan Avrupa merkezli dış politikasında bir eksen kayması veya derin bir
değişim gözlemlemek mümkün müdür? Bu sorulara cevap ararken dış politikanın ideoloğu olan Davutoğlu’nun söylemlerini incelemek bize önemli veriler
sunabilir. Özellikle 6 Temmuz 2011 ila 28 Ağustos 2014 tarihleri arasındaki 61.
Hükümet döneminde Davutoğlu’nun uygulamada da bizzat etkin olarak yer aldığı ve dış işleri bakanı olduğu düşünülerek önemlidir Bu dönemde Davutoğlu ve o
dönemin Başbakanı olan R. Tayyip Erdoğan’ın söylemleri önemli kaynaklardır.
Çalışmanın ilk bulguları gerek Türkiye’de gerek AB üyesi ülkelerin hükümetlerinin yaklaşımında farklı düşünce şekillerinin öne çıktığı yönündedir. Daha yakın dönemdeki tartışmalar da bu görüşü doğrular niteliktedir.
Anahtar

elimeler AKP, AKP Dış Politikası, AB, Avrupa Kimliği

175

Sea Hall: TURKISH FOREIGN POLICY

ur ey s

ro ing nvolvement n he ul Criti al Per eptions rom
nside And Outside ur ey
Dr. Nur Çetinoğlu, Marmara University
A stra t

Turkey has always been interested in the Gulf but it is particularly the US-led
invasion of Iraq in 2003, which triggered a larger Turkish involvement in the
region. In effect, Turkey launched numerous initiatives towards the Gulf Cooperation Council in the post-invasion period and the GCC named Turkey as
first strategic partner outside the Gulf with the Memorandum of Understanding
signed in September 2008. While Turkey-GCC relations were improving dramatically, the Arab uprisings marked a turning point by creating significant rifts
in these relations, if not created crisis. Since then, Turkey-GCC dialogue has
transformed into Turkey- Qatar partnership to the point that Turkey and Qatar
signed a military agreement in December 2014 that paved the way for a Turkish
military base in Qatar. This remarkable step, which might be recognized as an
important change in Turkish foreign policy, combined with the recent turmoil in
the Middle East, and created serious discussions both inside and outside Turkey.
This work intends to investigate the course of Turkish-Qatari rapprochement and
reveal critical perceptions on that from inside Turkey, with reference to the discussions held in the Turkish Grand National Assembly and from outside Turkey,
with a special focus on the United-States Congressional hearings.
ey ords Turkey, Gulf, Qatar, Military Bases, US Congress
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Dr. Nur Çetinoğlu, Marmara Üniversitesi
zet
Türkiye’nin Körfez bölgesine olan ilgisi her zaman var olsa da, özellikle
2003 senesinde ABD liderliğindeki Irak işgali, Türkiye’nin söz konusu bölgeye
daha geniş kapsamda ilgi duymasını tetiklemiştir. Gerçekten de işgal sonrası dönemde Türkiye, Körfez Işbirliği Konseyi’ne yönelik birçok açılımda bulunmuş
ve Eylül 2008’de söz konusu Konsey’le imzaladığı bir mutabakat zaptıyla,
Konseyin “stratejik ortağı” haline gelmiştir. Türkiye-KIK ilişkileri hızla ilerlerken, Arap ayaklanmalarının başlaması, ilişkilerde kriz yaratmasa da, dikkate
değer ayrışımlar yaratmıştır. O zamandan bu yana, Türkiye-KIK diyalogunun
Türkiye-Katar ortaklığına dönüştüğü söylenebilir. Öyle ki Aralık 2014’te Türkiye, Katar’la imzaladığı askeri bir anlaşmayla, Katar topraklarında askeri üs açma
hakkını elde etmiştir. Söz konusu adım, Türkiye’nin dış politikasına önemli bir
değişime işaret ederken, özellikle Ortadoğu’daki son çalkantılarla beraber düşünüldüğünde, Türkiye içinde ve dışında ciddi tartışmalara neden olmaktadır. Bu
çerçevede bu çalışma, Türk-Katar yakınlaşmasının incelemeyi amaçlamaktadır.
TBMM tutanakları ve ABD Kongre tutanakları üzerinden, Türkiye içinde ve dışında söz konusu konuya dair yapılan tartışmalara ışık tutmayı hedeflemektedir.
Anahtar elimeler Türkiye, Körfez, Katar, askeri üs, ABD Kongresi
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eassessing ur ey s Multi E e ptionalism S n he st Century
A our ayered Analysis O Patterns And ypes
Assoc. Prof. Emel P. Dal- Ali M. Kurşun, Marmara University
A stra t
Exceptionalism in international relations has generally been a subject of research in the context of its American version. However, the American exceptionalism is not the only reality on the ground due to the existence of multiple
examples of exceptionalisms embedded in the foreign policy discourses of some
states. Departing from the existing literature on exceptionalism and Turkish exceptionalism as well, this study acknowledges exceptional foreign policy both as
a discourse derived from the self-perceptions of the policy makers and a foreign
policy action. It aims to go beyond the constructedness of exceptionalism in
Turkish foreign policy by looking at most specifically on which common characteristics of exceptional foreign policy Turkish type of exceptionalism in general
and its multi forms, in particular was built. The main objective of this paper is
to reassess the transformation of Turkish exceptionalism over time and its new
discursive patterns embedded in its changing form emerged as a result of new
developments at both domestic and international levels. It also seeks first to
reconceptualise Turkish multi-exceptionalisms based on four patterns partly borrowed and developed from the IR literature on exceptionalism, 1) Examplarism,
2) Exemptionalism, 3) Universalism/moralism, 4) Particularism/realist pragmatism and second to recontextualise Turkish exceptionalisms under a four-layered
typology: 1) historical exceptionalism 2) geopolitical exceptionalism 3) civilizational exceptionalism 4) dual or embedded exceptionalism between universalism and particularism.
ey ords Exceptionalism, Turkish exceptionalism, foreign policy discourse
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r ye n n
Y zyılda
o Y nl st sna ılı larını Yen den e erlend rme Model ve rler n rt A amalı B r Anal z
Doç. Dr. Emel P. Dal- Ali M. Kurşun, Marmara Üniversitesi
zet
Istisnacılık, uluslararası ilişkiler çalışmalarında daha çok Amerikan örneği
bağlamında konu edinilmiştir. Ancak farklı ülkelerin dış politika söylemlerine iliştirilen çok yönlü istisnacılık örneklerinin varlığından dolayı Amerikan
istisnacılığının esasında tek gerçek olmadığı ortadadır. Istisnacılık ve Türk istisnacılığı üzerine mevcut literatürden hareket eden bu çalışma, istisnaci dış
politikayı hem siyaset yapıcıların kendilerini algılama biçiminden kaynaklanan bir söylem ve hem de bir dış politika eylemi olarak kabul etmektedir. Bu
çalışma, özellikle Türk tipi istisnacılığın hem genel olarak hem de özel olarak
çoklu biçimlerinde hangi ortak özellikler üzerine inşa edildiğini inceleyerek,
Türk dış politikasında istisnacılığın sadece inşa edilişini ele alan çalışmaların
ötesine gitmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, zaman içerisinde
Türk istisnacılığının dönüşümünü ve iç siyaset ve uluslararası düzlemlerdeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni söylemsel modellerin bu dönüşüme
nasıl iliştirildiğini yeniden incelemektir. Bu çalışma ilk olarak çok yönlü Türk
istisnacılığını kısmen mevcut istisnacılık literatüründen ödünç alınan ve geliştirilen dört model üzerinde yeniden kavramsallaştırmayı hedeflemektedir: 1) Örnek
Olma, 2) Muaf Olma, 3) Evrensel/Ahlaki Olma, 4) Hususi Olma/Realist pragmatizm. Ikinci olarak bu çalışma Türk istisnacılıklarını dört aşamalı bir tipoloji
üzerinden yeniden ele almayı amaçlamaktadır: 1) Tarihi istisnacılık 2) Jeopolitik
istisnacılık 3) Medeniyetsel istisnacılık 4) Evrensellik ve Hususilik arasındaki
Ikili ya da Ilişik Istisnacılık
Anahtar el meler Istisnacılık, Türk istisnacılığı, dış politika söylemi.
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he mpa ts O

ur ish

ussian ormalization Pro ess On Syria And
Middle East

Assoc. Prof. Emre Erşen
A stra t
Turkey and Russia developed very close political and economic links
throughout the 2000s. Although they tried to maintain their good relations even
after the Arab uprisings despite their growing differences about the Syrian civil
war, this became an impossible task after November 24, 2015, when the Turkish
forces shot down a Russian SU-24 fighter jet near the Turkish-Syrian border.
This incident has not only caused a rupture in the bilateral relations between Ankara and Moscow, but also brought an abrupt end to their regional dialogue with
regard to the developments in the Middle East. On August 9, President Erdoğan
and President Putin met in St. Petersburg for the first time since the fighter jet
incident and decided to normalize the political and economic relations between
Turkey and Russia. The two countries also announced their decision to establish a new political-military mechanism in order to overcome their differences
over Syria. Although there are still significant disagreements between Ankara
and Moscow regarding Assad’s future role in the Syrian peace process as well as
Russia’s improving relations with the Syrian Kurds, it is important that they are
also currently trying to revive their regional dialogue. More importantly, the inclusion of Tehran as a major partner sets this new process apart from the previous
regional dialogue between Ankara and Moscow with regard to the Middle East.
ey ords Turkey, Russia, Turkish-Russian Relations, Syria, Middle East
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r iye

usya li ilerinde ormalle me S re inin Suriye ve
Ortado u ya Et ileri
Doç. Dr. Emre Erşen
zet

Türkiye ve Rusya 2000’ler boyunca yakın siyasi ve ekonomik ilişkiler geliştirmişlerdir. Iki ülke Arap ayaklanmaları ve özellikle Suriye iç savaşı konusundaki görüş ayrılıklarına rağmen bu iyi ilişkileri muhafaza etmeye çalışmışlardır.
Ancak 24 Kasım 2015’te Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye-Suriye sınırı yakınlarında Rusya’ya ait bir SU-24 savaş uçağını düşürmesi ile iki ülke arasındaki ilişkiler bir anda ciddi bir krize sürüklenmiştir. Bu kriz Ankara ve Moskova
arasında Ortadoğu’daki gelişmelere yönelik olarak 2000’ler boyunca gelişen
bölgesel diyalogun da sonunu getirmiştir. Uçak krizi sonrasında Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve Rusya devlet başkanı Putin ilk kez 9 Ağustos’ta St. Petersburg’da
bir araya gelerek siyasi ve ekonomik ilişkileri normalleştirme kararı almışlardır.
Bu görüşmede ayrıca Suriye’deki anlaşmazlık konularına ilişkin olarak iki ülke
arasında yeni bir siyasi-askeri mekanizma kurulduğu da açıklanmıştır. Halen
Ankara ve Moskova arasında Esad’ın Suriye’deki geçiş sürecinde üstleneceği
rol ve Rusya’nın Suriyeli Kürtlerle ilişkilerinin geleceği gibi konularda önemli
görüş farklılıkları sürmektedir. Ancak iki ülkenin yeniden bir bölgesel diyaloga
girmiş olmaları önemlidir. Bu yeni sürece Tahran’ın da dahil edilmiş olmasının
ise Ortadoğu’ya yönelik Türkiye-Rusya bölgesel diyalogunu daha öncekilerden
farklı kıldığı söylenebilir.
Anahtar

el meler Türkiye, Rusya, Türk-Rus Ilişkileri, Suriye, Orta-Doğu
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Asst. Prof. Elif Kılıçbeyli-Seçil D. Çıtır, Çukurova University
A stra t
Black Sea, a highly critical interSECTION point from past till today between
Turkey, Russia, Central Asia and Europe both in terms of trade and energy, has
enjoyed a growing strategic importance especially in the ‘quiet tension’ period in
post Cold War era. Russia, alongside its outstanding moves in the ‘restructuring’
process started in the early 2000s, has followed the eastward expansion steps
of NATO closely. Russia’s current strategy has two main roots: not leaving the
Black Sea to NATO and decelerating the highly possible membership process of
littoral states to Western institutions or ensuring the neutrality of the neighbours
by keeping them relatively away from West. Russia has seen the reliance on
Novorossiysk as a disadvantage after Romania and Bulgaria joined NATO. In
addition to the desire of preventing the increasing influence of US on Europe and
having a word in the future of Middle East, Russia seeks to expand the military
presence in the Black Sea. Expanding the aforementioned presence should be
assessed as an important part of the anti-NATO strategy. Adding new vessels
to the Black Sea Fleet, rejuvenating the current ones after the annexation are
head-turning steps. Furthermore, controlling the ports in the Black Sea will not
only prevent NATO to provide the necessary support to its Black Sea members
but also gives Russia the capability to block the trade and energy routes if necessary. Because of the non-negligible importance of the Crimean peninsula located
in the middle of the Black Sea and the military advantages, controlling Sevastopol also means controlling the Black Sea to a large extent. This article examines
the strategic reasons of the Russia’s annexation of Crimea and its impacts on
Russian politics.
ey ords Crimea, annexation, NATO, Black Sea, Black Sea Fleet
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Yrd. Doç. Dr. Elif Kılıçbeyli-Seçil D. Çıtır, Çukurova Üniversitesi
zet
Geçmişten bu yana Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Avrupa arasında hem ticaret hem de enerji açısından önemli bir kesişim noktası olan Karadeniz’in önemi,
Soğuk Savaş sonrasında Batı ile Rusya arasındaki ‘sessiz gerginlik’ sürecinde
stratejik açıdan da giderek artmıştır. 2000’li yıllardan itibaren ekonomik anlamda yeniden ayağa kalkma hamleleri gerçekleştiren Rusya, bu süre içinde
NATO’nun doğuya doğru genişleme adımlarını yakından izlemiştir. Rusya’nın
mevcut stratejisi şu dayanaklar üzerine kuruludur: Karadeniz’i NATO’ya teslim
etmemek ve komşu ülkelerin Batı’dan uzaklaşmalarını sağlayarak bu ülkeleri
nötr konumda tutabilmek. Bu bağlamda 2014 yılında Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesini yalnızca Ukrayna’da yaşanan ayrılıkçı ayaklanmalara
verilmiş bir tepki olarak değerlendirmek eksik olacaktır. Rusya, Romanya ve
Bulgaristan’ın NATO’ya katılmasının ardından Karadeniz’de yalnızca Novorossiysk limanına bağımlı olunmasını bir dezavantaj olarak görmeye başlamıştır.
Rusya’nın ABD’nin Orta ve Doğu Avrupa’da etkisini artırmasının önüne geçmek
istemekle kalmayıp Orta Doğu’nun geleceğinde de söz sahibi olmayı amaçladığı
düşünüldüğünde Karadeniz’deki askeri varlığını artırmayı hedeflediği görülebilir zira deniz kuvvetlerinin artırılması anti-NATO stratejisinin önemli bir ayağıdır.
Ilhakın hemen ardından Sivastopol’deki Karadeniz Filosu’na yeni gemilerin
eklenmesi, var olan gemilerin bakım çalışmalarına hız verilmesi ve Mayıs 2014
tarihinde Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 20 trilyon rublelik
askeri modernizasyon bütçesinin 68 milyar rublelik kısmının Karadeniz Filosu’na aktarılması dikkat çekicidir. Ayrıca Karadeniz’deki limanların kontrolünü
elde tutmak NATO’nun Karadeniz’e kıyısı bulunan üyelerine gerekli desteği vermesini önlemekle kalmayacak Rusya’ya ticaret ve enerji rotalarını kapatma ya
da kesintiye uğratma yetkinliğini de sağlayacaktır. Bu noktada Karadeniz’in tam
ortasında yer alan Kırım yarımadası ve özellikle Sivastopol’ün sağladığı askeri
avantajlar göz önünde bulundurulmalıdır. Sivastopol, tüm Karadeniz’de gemilerin denize açılmasının en kolay olduğu limandır. Dolayısıyla Sivastopol’ü kontrol edebilmek demek Karadeniz’i de büyük ölçüde kontrol altında tutabilmek
anlamına gelmektedir. Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde de son derece
kritik bir konumda olan Kırım, Ukrayna’nın ve Avrupa’nın enerji çeşitliliği
konusunda alternatifler yaratma çabaları açısından da önemlidir. Bu çalışmada
Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinin ardındaki stratejik nedenler ve bu durumun
Rusya politikasına yansımaları incelenecektir.
Anahtar el meler Kırım, ilhak, NATO, Karadeniz, Karadeniz Filosu
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Assoc. Prof. Sezai Özçelik, Çankırı Karatekin University
A stra t
The response of the Crimean Tatars politicians, civil society and nation
toward the Russian occupation of Crimea is clear cut and obvious. They have
condemned the Russian aggression toward the Ukrainian territorial integrity and
they have not recognized the annexation of Crimea by the decision of the Russian Parliament (Duma). They have used nonviolent strategy and civil disobedience tactics to pressure the Russian political elites and public opinion about unjust
and unlawful act. Moreover, the Crimean Tatars have raised their demands in
international environment, especially the Western capitals, post-Soviet countriesandTurkeywhere a largenumber of theCrimean Tatar diaspora has lived since
the end of 18th century. This paper aims to analyse the current situation of the
CrimeanTatars after the 2014 Crimean Crisis. It examines how the CrimeanTatars conditions have evolved from bad to worse under the Russian occupation
forces for the last two years. Also, the paper focuses on Turkey’s reactions to
this regional conflicts in the Black Sea region from the conflict management
perspective.
ey ords Crimea, Crimean Occupation, Crimean Tatars, Conflict Management, Conflict Resolution
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Doç. Dr. Sezai Özçelik, Çankırı Karatekin Üniversitesi
zet
Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesine Kırım Tatar politikacılarının, sivil toplum kuruluşlarının açık şekilde karşı çıktığı görülmüştür. Kırım Tatarları
Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne Rusya’nın yaptığı saldırıyı ve Rus Parlamentosu Duma’nın Kırım’ı ilhak kararını tanımamışlardır. Kırım Tatarları şiddetsizlik ve sivil itaatsizlik taktikleri kullanarak Rus politik elitleri ve kamuoyunu
Rusya’nın haksız ve yasadışı hareketlerine karşı uyarmaya çalışmıştır. Ayrıca
Kırım Tatarları başta uluslararası kamuoyu olmak üzere Batı başkentleri, Sovyet
sonrası ortaya çıkan devletler ve özellikle 18 yüzyıldan beri çok sayıda Kırım
Tatarı diaspora mensubunun bulunduğu Türkiye’de Kırım’ın işgaline karşı faaliyetlerde bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı, Kırım Tatarları’nın 2014 Kırım
Krizi sonrası durumları açıklanmıştır. Kırım Tatarları’nın Kırım’daki durumu
kötüden daha kötü duruma gelmiştir. Bu çalışmada aynı zamanda Türkiye’nin
Karadeniz bölgesindeki bölgesel çatışmalara çatışma yönetimi açısından nasıl
tepki verdiği de incelenmiştir.
Anahtar el meler: Kırım, Kırım’ın Işgali, Kırım Tatarları, ÇatışmaYönetimi,
Çatışma Çözümü
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Kateryna Paiuk, Odessa I.I.Mechnikov National University
A stra t
Occupation but actually annexation of Crimea by Russian Federation is an
important point that significantly changed Black Sea region’s framework and
internal status-quo. As Russian Federation in fact widened its sphere of influence
in the region security issues became even more urgent as it had been before.
It’s the time when the one of the leading actors of the region became one of
the security threats of the region. Violation of the international law and region’s
status-quo shifted the region to the several changes primarily in security sphere.
Among them increasing of the NATO presence in the region and quest for development of the stronger and more effective defence policy as a reaction to the
region’s internal threat for Black Sea region countries. Influence on the region
of the EU’s sanction policy towards Russian Federation especially in energetic
sphere is also significant. Appearance of the new hot points such as Crimea issue,
war in the South-East of Ukraine, numerous terrorist acts in Turkey brings new
challenges to the Black Sea region making it more vulnerable and destabilized.
In the light of challenges mentioned changing geo-politics and strategies creates
a new framework of the region highlighting mutual interdependency, new contradictions in views and interests.
ey ords Annexation of Crimea, Caucasian statusquo, Black Sea regional security,
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Kateryna Paiuk, Odessa I.I.Mechnikov National Üniversitesi
zet
Rusya Federasyonu’nun Kırım’ı işgali ve aslında ilhakı, Karadeniz bölgesinin yapısını ve iç statükosunu önemli ölçüde değiştiren mühim bir meseledir.
Rusya Federasyonu bölgesel güvenlik meselelerindeki etki alanını genişlettikçe
bu durum eskisinden olduğundan daha da önemli hale gelmiştir. Şuandaki durum
bölgenin önemli lider aktörlerinden birinin aynı zamanda bölge için güvenlik
tehditlerinden biri haline geldiği bir şekle dönüşmüştür. Uluslararası hukukun
ve bölgesel statükonun ihlali özellikle bölgesel güvenlik yapısında bir takım
değişikliklere sebebiyet vermiştir. Bunlar arasında bölgede artan NATO varlığı
ve Karadeniz ülkelerine yöneltilen, bölgeden gelen iç tehdide karşı daha güçlü
ve etkili bir savunma siyaseti isteği gösterilebilir. AB’nin Rusya Federasyonu’na
karşı özellikle enerji alanında yaptığı yaptırımların bölgeye etkisi de önem arz
etmektedir. Kırım meselesi, Güney doğu Ukrayna’daki savaş, Türkiye’deki terör
saldırıları gibi birçok sıcak meselenin varlığı da Karadeniz bölgesine yeni meydan okumalar sunmakta ve böylece bölgeyi daha zayıf ve istikrarsız hale getirmektedir. Değişen jeopolitik ve stratejiler ışığında gelişen yeni bölgesel yapı
karşılıklı bağımlığı ortaya çıkarmakta ve bu da görüşler ve çıkarlar noktasında
yeni çelişkiler de doğurmaktadır.
Anahtar el meler Kırım’ın ilhakı, Kafkasya statükosu, Karadeniz bölgesel
güvenliği
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Kahraman Süvari, Yıldız Technical University
A stra t
Nuclear weapons are viewed by the international community as a great danger for humanity and a threat against international security and the proliferation of such weapons has become a major international security concern. In this
study, the effects of the Ukraine Crisis, which erupted between Russia and Ukraine in 2013, on the problem of nuclear proliferation will be examined. One of
the most important reasons that states support international disarmament policies
is the belief that they are not endangering their national security by abandoning
the nuclear option. This is because nuclear weapon states can give security assurances to non-nuclear weapon states, thereby alleviating the need to acquire
their own such weapons. In this study, it is argued that the aggressive policy of
a “nuclear” Russia towards Ukraine, which has committed itself to “non-nuclear
weapon status”, has a negative impact on the international community’s nuclear nonproliferation efforts. This study consists of three SECTIONs. In the first
SECTION, the types of security commitments given by nuclear weapon states
to non-nuclear states will be explained. Aiming to prevent the spread of nuclear
weapons, states that have nuclear capabilities can give positive or negative security commitments to non-nuclear states. In the second SECTION, firstly, the
denuclearization process of Ukraine after its independence will be examined.
Ukraine’s decision to abandon its nuclear weapons was an important step in international nuclear disarmament. Then, the developments that took place during
the Ukraine Crisis itself will be explained. The major result of the crisis, which
has had a negative impact on Kiev, was the annexation of Crimea by Russia.
In the third SECTION, how the Ukraine Crisis has affected the international
community’s nonproliferation efforts will be analyzed. The reality that a state
that has voluntarily given up its nuclear capabilities can still be threatened by a
nuclear weapon state has weakened states’ confidence in international nuclear
disarmament policies. Lastly, the study will conclude with a general assessment.
ey ords The Ukraine Crisis, nuclear proliferation, nuclear weapons.
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Kahraman Süvari, Yıldız Teknik Üniversitesi
zet
Nükleer silahlar, uluslararası toplum tarafından insanlık için büyük bir tehlike
ve uluslararası güvenliğe karşı bir tehdit unsuru olarak görüldüğünden bu tür silahların yayılması önemli bir endişe kaynağıdır. Bu çalışmada, Rusya ve Ukrayna devletleri arasında gelişen Ukrayna Krizi’nin nükleer silahların yayılması
sorununa etkisi incelenecektir. Devletlerin uluslararası nükleer silahsızlanma
politikalarını desteklemelerinin en önemli nedenlerinden biri nükleer silahlanma
seçeneklerini bırakmaları durumunda ulusal güvenliklerinin tehlikeye girmeyeceklerine inanmalarıdır. Bu doğrultuda, nükleer silaha sahip devletler nükleer olmayan devletlere güvenliklerinin korunması konusunda güvence verebilirler. Bu
çalışmada, nükleer bir güç olan Rusya’nın, kendisine verilen güvenlik teminatına
karşılık “nükleer silaha sahip olmayan bir devlet” olmayı kabul eden Ukrayna’ya karşı saldırgan bir tutum sergilemesinin, uluslararası toplumun gösterdiği
nükleer silahsızlanma çabalarını olumsuz bir şekilde etkilediği ileri sürülmektedir. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, nükleer silaha
sahip devletlerin güvenlik konusunda diğer devletlere sağladıkları güvenceler
açıklanacaktır. Nükleer vuruş gücüne sahip devletler, nükleer silahların yayılmasını önlemek amacıyla nükleer olmayan devletlere pozitif veya negatif olarak
güvenlik teminatı sağlayabilirler. Ikinci bölümde, öncelikle Sovyetler Birliğinin
dağılması sonucunda bağımsızlığını elde eden Ukrayna’nın bu süreçte nükleer
silahlardan nasıl arındırıldığı incelenecek, daha sonra Ukrayna krizindeki
gelişmeler ana hatları ile ele alınacaktır. Ukrayna’nın kendisine verilen güvence
karşısında topraklarında bulunan nükleer silahlardan vazgeçme kararını vermesi,
nükleer silahsızlanmanın desteklenmesi kapsamında önemli bir adımdır. Diğer
taraftan, 2014 yılında ortaya çıkan Ukrayna krizinin ise Kiev için en olumsuz
sonuçlarından biri Rusya’nın saldırgan politikaları neticesinde Kırım’ın Rusya
tarafından ilhak edilmesi diğer bir ifade ile ülkenin toprak bütünlüğünü kaybetmesi olarak değerlendirilebilir. Üçüncü bölümde ise uluslararası toplumun
nükleer silahların yayılmasının önlenmesi çabalarının Ukrayna krizinden ne
şekilde etkilendiği açıklanacaktır. Nükleer silah kapasitesinden kendi isteği ile
vazgeçen bir ülkenin güvenliğinin başka bir nükleer güce sahip bir ülke tarafından tehdit edilmesi devletlerin uluslararası nükleer silahsızlanma politikalarına
karşı güvenini sarsmıştır. Son bölümde, genel bir değerlendirme yapılarak çalışma sonlandırılacaktır.
Anahtar
lahlar.
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dent ty ault l nes n Cr mea
Anna Matveva, Kings College London, UK
A stra t
The paper outlines the issues of concern and perspectives of three identity
groups in pre-2014 Crimea - Russian cultural majority, Ukrainian political minority and Crimean Tatar returnees to the peninsula. It is based on fieldwork
in 2012 that included interviews with the representatives of these communities,
supplemented by follow-up interviews in 2015. It demonstrates that these perspectives, with variations among different cultural and political groupings of Russians and Ukrainians, served as an obstacle to formation of a common identity
and shared vision of a future together. Political identities of the three groups
remained distinct, and there was little solidarity between the Slav majority and
Crimean Tatar community, supported by some Kyiv-oriented intelligentsia. Dormant in the time of peace, when these cleavages functioned as social stereotypes
and definitions of the ‘self’ and ‘other,’ they played a role in fomenting conflict,
when political conditions suddenly altered. Thus, the civic future of Crimea was
built on less than solid foundations while Kyiv largely paid little attention to the
region’s intricacies.
ey ords Identity, Cremia, Russia, Crimean Tatars

192

Blue Hall: UKRAINIAN CRISIS AND AFTERMATH

ırım da

ml

ay Hatları

Anna Matveva, Kings College Londra, Birleşik Krallık
Özet
Bu çalışma 2014 itibariyle Kırım’da bulunan Rus kültürel çoğunluğu, Ukraynalı siyasal azınlığı ve yarım adaya dönen Kırım tatarlarından oluşan üç kimlik
grubunun görüşlerini yansıtmaktadır. 2012’de ve sonrasında 2015’de yapılan
birebir mülakat tekniğine dayalı alan çalışmasına dayanmaktadır. Bu çalışma
farklı rus ve Ukraynalı gruplar arasındaki görüş farklılıklarından dolayı ortak bir
kimlik yartmanın zorluklarını göstermektedir. Bu üç siyasal grubun siyasal kimlikleri oldukça ayrık bir şekilde kalmış Slav çoğunluk ve Kırım Tatar topluluğu
arasında çok kısıtlı bir işbirliği yaşanmıştır. Siyasal ortam değiştiğinde ise ben
ve öteki idrakinin temelinde yer alan bu kimliklere dayalı çatışmalar hızla gün
yüzüne çıkmaktadır.
Anahtar

elimeler Kimlik, Kırım, Rusya, Kırım Tatarları
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Moving a ay rom the

est or ormalization o elations Comments on
ur ey ussia appro hment

Assoc. Prof. Çiğdem Üstün, University of Bonn
A stra t
Turkey’s relations with its neighbor Russia went through a rocky road after
shooting down the Russian Su-24 jets in 2015. Although Turkey-Russia relations
in the 1990s were characterized as “managed geopolitical rivalry” by Prof. Dr.
Duygu Sezer, until 2015 Russia has been one of the main trading partners of
Turkey. In November 2015, the shooting down Russian jets at the Syrian-Turkish border initiated a new phase followed by economic sanctions. Thus, the
importance of political economy aspect of the relations affecting several sectors became a crucial part of domestic politics. In the last decade, the literature
on Turkish foreign policy started to utilize the trading state metaphor, which
was also demonstrating Turkey’s soft power emphasizing political economy in
revising the relations with neighbor states. Davutoğlu, even before he became
the FM and PM, defended the possible increased role of Turkey in its region
via increased economic, political and social relations. After the Arab revolts,
Turkey’s relations with not only Middle Eastern neighbors but also with Russia
started to be challenged as the “zero-neighbor policy” rhetoric took the place
of “zero-problem with the neighbors” rhetoric. The stranded relations with all
the neighbors has been a significant challenge and as the migrant deal with the
EU being questioned, Turkey needed to redefine its relations with the West and
the East. After Davutoğlu’s resignation, there has been several drastic changes
observed in the foreign policy including Israel and Russia. Rapprochement with
Russia was perceived as an alternative to Turkey-EU relations by some, while
the others perceived it as normalization of relations to get out of the stranded
position that Turkey found itself. This paper aims to examine these perspectives
through comments from public opinion leaders such as academics, businessman
and think tanks.
ey ords European Union, Russia-Turkey rapprochement, Turkish foreign policy, neighborhood, perception
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İli ilerin normalle mesi mi Batıdan Uza la ma mı
Ya ınla ması zerine Yorumlar

r iye

usya

Assoc. Prof. Dr. Çiğdem Üstün, University of Bonn
zet
2015 yılında Türkiye’nin Rus Su-24 jetlerini vurması ile Rusya ile ilişkilerde
hızlı bir gerileme görüldü. Her ne kadar 1990’larda Prof. Dr. Duygu Sezer Türk
Rus ilişkilerini yönetilen jeopolitik rekabet olarak tanımlasa da 2000’li yıllarda,
2015 yılına kadar Rusya önemli bir ticaret ortağı olmuştu Türkiye için. Kasım
2015’den sonra ekonomik yaptırımlar yeni bir sayfa açılmasına ve iç siyasetin
ve ekonominin birçok alanının etkilenmesine sebep oldu. Türk dış politikasında
literatür son on yılda özellikle ticaret yapan devlet metaforunu kullanmaya, Türkiye’nin yumuşak gücü ve komşu ülkelerle politik ekonomik ilişkilerini revize
ettiğini anlatmaya başlamıştı. Davutoğlu, dışişleri bakanı ve başbakan olmadan
önce dahi, Türkiye’nin bölgesinde ekonomik, siyasi ve sosyal ilişkilerini artırarak rolünü artırmasını savunmaktaydı. Arap ayaklanmalarından sonra ise Türkiye’nin Orta Doğu komşuları ve Rusya ile ilişkileri zor günler geçirmiş, komşularla sıfır sorun söylemi ise sıfır komşu söylemine evrilmişti. Hem komşularla
sıkıntılı ilişkiler hem de göçmen anlaşması çerçevesinde sorgulanan AB ilişkileri
Türkiye’nin Doğu ve Batı komşuları ile ilişkilerinin yeniden tanımlanmasına ihtiyacı ortaya çıkartmıştır. Davutoğlu’nun istifası ile birlikte Rusya ve Israil ile
olan ilişkiler de dahil olmak üzere dış politikada önemli değişimler gözlenmiştir.
Rusya ile yeniden yakınlaşma Türkiye-AB ilişkilerine bir alternatif olarak görülürken bazılarınca, diğerleri bunu Türkiye’nin sıkışmış pozisyondan kurtulmak
için ilişkilerini normalleştirmesi olarak görmüştür. Bu çalışmada bu algılar kanaat önderlerinin görüşlerine yer verilerek incelenecektir.
Anahtar elimeler Avrupa Birliği, Rusya-Türkiye yakınlaşması, Türk Dış Politikası, komşuluk, algı
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ur ey

ussia Energy elations in the ight o the Crisis in U raine
An n entive or Con i t or Con ronttaion

Asst. Prof. Bahadır Kaynak, Istanbul Kemerburgaz University
A stra t
The Orange Revolution that took place in Ukraine in 2005 transformed
Kiev’s relations with Russia fundamentally within a decade. The transit role played by Ukraine in natural gas deliveries into Europe became a major concern for
Russia as well as for EU while political tensions intensified. Russian attempts to
by-pass Ukraine by laying out new pipelines into Europe initially brought few
benefits to Turkey as Moscow found Turkish corridor to be a potential competition to its monopoly for its gas deliveries into Europe. Yet, the failure of South
Stream project that would link Russian gas directly with Europe via Bulgaria
urged Putin to reconsider Turkish Stream as an alternative. Although Turkey is
the second largest customer of Gazprom, Russians denied Anatolia the role of an
energy conduit into Europe for decades. The launch of Turkish Stream project
could well be a radical departure in that sense bringing Russian gas into Europe
in transit though Eastern Thrace. The difficulties faced by Nord Stream II give
further incentives to Moscow to inquire alternative pipeline routes into Europe.
Nevertheless, the troubles faced in Ukraine may also lead Russians to consider
the perils of relying solely on pipelines for its natural gas exports and reach to a
conclusion that they should not rely on other countries for access to markets. As
the political crisis in Crimea and Donbass is intensifying the repercussions related to energy markets is urging policy makers in Moscow and Ankara to reconsider the payoffs from the energy deals. Turkey may find itself in an advantageous
position with the unfolding events but that also depends on the interaction of a
multitude of political variables.
ey ords Pipeline politics, energy security, Turkish Stream, Turkey-Russia
energy relations, Ukrainian Crisis
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U rayna rizi nin ı ında
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atı ma mı şbirliği mi?

Yrd. Doç. Dr. Bahadır Kaynak, Istanbul Kemerburgaz Üniversitesi
zet
Ukrayna’da 2005 yılında patlak veren Turuncu Devrim Kiev’in Rusya ile
ilişkilerini bir on yıl içerisinde kalıcı olarak değiştirdi. Siyasi gerilim artarken
Ukrayna’nın doğal gaz iletimi açısından oynağı rol hem AB hem de Rusya açısından endişe kaynağı haline gelmeye başladı. Ruslar’ın yeni boru hatları yoluyla Ukrayna’yı by-pass etme girişimleri Rusya’nın doğalgaz tekeline alternatif
bir koridor sunan Türkiye’ye ilk başta çok az fayda sağladı. Ancak, Bulgaristan
üzerinden Avrupa’ya doğrudan bağlanması düşünülen Güney Akım projesinin
başarısızlığı Putin’in Türk Akım projesini değerlendirmesine yol açtı. Türkiye Gazprom’un ikinci en büyük müşterisi olmasına rağmen, Rusya Anadolu’ya
enerji koridoru olması hedefini on yıllarca desteklemedi. Bu bakımdan Türk
Akım projesi tamamıyla hayata geçerse, Rus gazını Trakya üzerinden Avrupa’ya
ulaştıracağı için radikal bir adım olacaktır. Kuzey Akım II’nin karşılaştığı güçlükler Moskova’ya Avrupa’ya ulaşabilmek için alternatif boru hatları araştırma
yönünde daha fazla gerekçe vermektedir. Bununla birlikte Ukrayna’da yaşanan
sorunlar Ruslar’a doğalgaz ihracatı için sadece boru hatlarına bel bağlamanın
tehlikelerini ve pazarlara ulaşmak için başka ülkelere bağımlılık geliştirmemek
gerektiğini düşündürebilir. Kırım ve Donbas bölgesindeki siyasi kriz derinleşirken, buradan yansımaların enerji piyasaları üzerindeki etkisi Ankara ve Moskova’daki politika yapıcılılarını tekrar getiri götürü hesabı yapmaya itmektedir.
Türkiye olayların gelişimi sonrası kendini avantajlı bir konumda da bulabilir ancak bu da bir dizi siyasi değişkenin etkileşimine bağlı olacaktır.
Anahtar elimeler boru hattı politikası, enerji güvenliği, Türk Akım, TürkRus enerji ilişkileri, Ukrayna krizi
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he mpa t o

ur ish

ussian ormalization Pro ess to Se urity o the
Bla Sea

Prof. Kamer Kasım, Bolu Abant Izet Baysal University
A stra t
Security of the Black Sea is being discussed in different context after the
Cold War era. At the beginning of 2000, the US argued that there is a security vacuum in the Black Sea and new security structure is necessary. The US
even argued that NATO’s Mediterranean operation (Operation Active Endeavor)
should be conducted in the Black Sea. On the other hand Turkey argued that
Turkish supported security mechanisms like BLACKSEAFOR, Operation Black
Sea Harmony are enough to provide security in the Black Sea. In this regard,
since Turkey and Russia are the two regional powers in the Black Sea, Turkish-Russian cooperation is important to provide security in the Black Sea. However, Turkish-Russian relations formulated by “compartmentalization” faced the
biggest challenge when Russian SU-24 aircraft that violated Turkish airspace
was shot down on 24th November 2015. Turkish-Russian normalization process
started in June 2016 and accelerated with Turkish President Erdoğan and Russian
President Putin’s meeting in St. Petersburg on 9 August 2016. In this paper, Turkish-Russian relations implications of the Black Sea security would be discussed
with particular focus on Turkish-Russian normalization process. In this regard,
crisis in Ukraine, frozen conflict in Georgia and Turkish initiative projects for
Black Sea security will be evaluated to have correct analysis of Black Sea security and stability.
ey

ords Turkey, Russia, Ukraine, Black Sea, Security
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Prof. Dr. Kamer Kasım, Bolu Abant Izet Baysal University
zet
Soğuk Savaş dönemi sonrasında Karadeniz’in güvenliği çok boyutlu olarak
tartışılmaya başlandı. ABD 2000’li yılların başında Karadeniz’de bir güvenlik
boşluğu olduğunu iddia ederek, yeni bir güvenlik yapılanmasına ihtiyaç duyulduğunu ileri sürdü. Hatta NATO’nun Akdeniz’deki Aktif Çaba Operasyonunun
Karadeniz’de de yürütülmesi gerektiği ABD tarafından ifade edildi. Diğer yandan Türkiye kendisi tarafından desteklenen BLACKSEAFOR, Karadeniz Uyum
Harekâtı gibi mekanizmaların Karadeniz’de güvenlik için yeterli olduğunu ileri
sürmüştür. Türkiye ve Rusya’nın iki bölgesel güç olduğu düşünüldüğünde Türkiye-Rusya işbirliğinin Karadeniz’de güvenliğin sağlanmasındaki önemi görülür.
Ancak Türk-Rus ilişkilerinde “kompartımanlaşma” olarak ifade edilen formül,
Rus SU-24 savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal etmesinden dolayı 24 Kasım 2015’de düşürülmesiyle bir meydan okuma ile karşılaştı. Bozulan ilişkilerde
normalleşme süreci Haziran 2016 başladı ve Türkiye Devlet Başkanı Erdoğan ve
Rusya Devlet Başkanı Putin’in 9 Ağustos 2016’de St. Petersburg’da görüşmeleriyle hız kazandı. Bu makalede Türk-Rus ilişkilerinin Karadeniz güvenliğine etkileri Türk-Rus ilişkilerinde normalleşme süreci temel alınarak tartışılacaktır. Bu
çerçevede Ukrayna krizi, Gürcistan’daki dondurulmuş çatışma ve Türkiye’nin
öncülüğünde Karadeniz’de güvenliğin sağlanması için ileri sürülen ve uygulanan mekanizmalar Karadeniz’de güvenlik ve istikrarın doğru bir analizinin yapılabilmesi için incelenecektir.
Anahtar

elimeler Türkiye, Rusya, Ukrayna, Karadeniz, Güvenlik
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Curren y Cy les and heir mpa t on

eorgia ur ey rade elations

Prof. Mikheil Tokmaziahvilli, Tbilisi State University
A stra t
This paper focuses on the currency rate changes and the impact of the currency crisis on trade flows between Turkey and Georgia. It is aimed to explain the
cycles of the national currencies rate changes and short and long run consequences of the trade relations between Georgia and Turkey over the 20-year period.
Over the last 20 years both countries suffered a strong currency fluctuations and
thus resulted the currency crisis. The origins of the currency cycles and transfer
mechanisms were different. As it is shown, currency fluctuations in Turkey and
Georgia were conducted under various scenarios. In 90-s, a prerequisite period
for currency crisis was very short in Georgia, but the devaluation of the national
currency was going faster and deeper. Since 2008, fluctuation had protracted
character and devaluation and post crisis period was longer with lower depth
than in 1996-2004. In 2004-12, as well as in 2012-2016 the national currency fluctuations in Turkey were characterized by a long and deep sudden devaluation.
Through the empirical estimation of Georgia-Turkey trade relations and exchange rate fluctuations, it is concluded, that the frequency of the foreign exchange
fluctuations and the currency cycles were not reflected on Georgia-Turkey trade
relations sufficiently. Trade flows were relatively dynamical. This case does not
fully correspond to the widespread opinion according to which the exchange rate
instability has a negative impact on trade relations, creates uncertainty and gives
rise to the adverse effects of the expectations of business activity. Foreign trade
was sustainable, and the country’s national currency fluctuations did not have a
significant role in the trade changes.
ey ords Currency Cycles, Fluctuations, Georgia, Turkey
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Prof. Dr. Mikheil Tokmaziahvilli, Tbilisi Devlet Üniversitesi
zet
Bu çalışma döviz kuru değişimleri ve bu değişimlerin Türk-Gürcü ticaret
ilişkilerindeki krizleri incelemektedir. Türk-Gürcü ticaret ilişkilerinde yaşanan
bu etkilerin son yirmi yıl içerisindeki sonucunu analizini amaçlamaktadır. Son
yirmi yıl içerisnde her iki ülke de sert döviz kuru dalgalanmaları tecrübe etmiş
ve bu döviz-giriş-çıkışı kaynaklı finansal krizlerle karşılaşmıştır. Döviz döngüsü
ve ve transfer mekanizmaları farklı olgulara işaret ederler. Gösterileceği üzere, Türkiye ve Gürcistan’da döviz kuru dalgalanmaları farklı senaryolar altında
oluşmuştur. 90’larda Gürcistanda döviz krizi dönemi kısa fakat kur ayarlaması
daha uzun ve zorlu geçmiştir. 2008’den bu yana, dalgalanma uzun süreli bir hale
dönüştü ve devalüasyona yol açtı ve kriz sonrası 1996-2004 arasına göre daha
derin bir krizdi. Türkiye’de 2004-12 arası ve 2012-2016 kur dalgalanmaları sert
ve uzun devalüasyonlarla sonuçlandı. Gürcistan-Türkiye ticaret ilişkilerine ilişkileri ve döviz kurları arasındaki ilişkiye ilişkin verilere bakıldığında yabancı
kur dalgalanmalarının ticaret ilişkilerinde yeterince yer almadığı görülmektedir.
Ticaret ilişkileri görece olarak dinamik olarak adlandırılabilir.
Anahtar

elimeler Döviz Döngüsü, Dalagalanma, Gürcistan, Türkiye
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ur ey and ussia in E onomi ntera tion ith eorgia
Cooperative and E pansionist Strategies
Samir Balakishi, University of Bristol, UK
A stra t
Georgia has been an important regional state on the route to economic independence and development in the South Caucasus since achieving its sovereignty
after the disintegration of the USSR. This paper analyses and compares Turkey
and Russia’s economic interactions in Georgia. In the South Caucasus, especially
after Yeltsin’s presidency, Russia’s concerns were related to Turkey’s growing
role and Russia’s attenuation in the region, and Moscow has become sensitive
to the west’s increasing presence in the region. The economic competition in
Georgia between the regional powers, Russia and Turkey, produces confident
images and both states take account of their collaborations in merely strategic
terms. Ankara’s relations with Georgia are relatively constant and beneficial for
Turkey, which sees Georgia as its economic partner. An array of communication
routes and energy projects are linked to Turkey. First, Turkey, by building up its
relations with Georgia, can pursue its strategic aims of transforming the Caspian energy resource centre with the aim of transferring a larger share of energy
supplies to European countries. Second, the same communication routes also
provide Turkey with access to Central Asia, and by increasing the share of Turkish investments in the non-energy sector in Azerbaijan and Georgia, it obtains
supplementary markets for its services and products. In November 1996, Boris
Berezovsky, as Deputy Secretary, stated that Russia was rapidly losing its power
in the post-Soviet states and that it was necessary to restore it by economic means
rather than by political actions. Moreover, Putin has several times emphasised
the need for Russian foreign policy to support Russia’s businesses on the grounds, and this will restore its position as a great power in the post-Soviet states.
The purpose of this paper is to explore and compare various aspects of Russia
and Turkey’s economic relations and cooperation with Georgia in different fields
such as energy, transport, economy, and trade.
ey ords Russia; Turkey; Georgia; Trade; Cooperation.
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ur ey and ussia in E onomi ntera tion ith eorgia
Cooperative and E pansionist Strategies
Samir Balakishi, University of Bristol, UK
zet
Sovyetlerin dağılmasıyla bağımsızlılığını kazanan Gürcistan Güney Kafkasyanın ekonomik bağımsızlığı ve kalkınmasında önemli ülkelerden bir tanesidir. Bu
çalışma Türkiye ve Rusya’nın Gürcistanla olan ekonomik ilişkilerini karşılaştırmaktadır. Güney Kafkasya’da, özellikle Yeltsin başkanlığını ardından, Rusya
Türkiye’nin artan rolünden ve Batı’nın bölgede giderek artan görünürlüğünden
endişe duymaya başladı. Rusya ve Türkiye iki bölgesel güç molarak Gürcistan’daki ekonomik mücadelelerinden dolayı bu ülke ile olan ekonomik ilişkilerini tamamen stratejik düzeyde değerlendirdiler. Ankara Gürcistan’ı bir ekonomik
ortak olarak gördüğünden dolayı Türk-Gürcü ilişkileri sabit ve Türkiye’nin çıkarına olarak değerlendirdi. İletişim kanalları ve enerji hatlarıyla Türkiye’ye bağlandı. Öncelikle, Türkiye, Gürcistanla ilişki kurarak, Hazar’daki enerji kaynaklarının Avrupa’ya Türkiye üzerinden transferi stratejik amacını gerçekleştirmeye
çalıştı. İkinci olarak aynı iletişim kanalları Türkiye’ye Orta Asya’ya ulaşma
imkanı da sağladı ve Azerbaycan ve Gürcistan’da enerji dışı Türk yatırımlarını
artırarak kendi servis ve ürünleri için bir ek Pazar elde etti. Kasım 1996’da, Boris
Berezovsky’inin altını çizdiği üzere Rusya hızla Sovyet sonrası alanda gücünü kaybetmekte ve bunu önlemek için politik hareketlerden ziyade ekeonomik
gücünü artırması gerekiyordu. Dahası, Putin birkaç kez Rus Dış Politikası’nın
alanda Rus işadamlarını desteklemesi gerektiğini ve bunu Rusya’yı yeniden bir
süper güç haline getirecek şey olduğunu vurguladı. Bu çalışmanın amacı Rusya
ve Türkiye’nin Gürcistan’la olan ekonomik ilişkilerinin enerji, ulaşım, ekonomi,
ticaret gibi farklı boyutlarının ele alınmasıdır.
Anahtar

elimeler Rusya, Türkiye, Gürcistan, Ticaret, İşbirliği
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he E e t o Caspian Energy esour es in the

aza hstan oreign Poli y

Assoc. Prof. Giray S. Derman, Sakarya University
A stra t
With the disintegration of Russia independent Central Asian states have
emerged and the geopolitical equilibrium of the region have to be set up afresh.
Caspian Sea basin, taking place in the Central Asia, is one of the known oldest
oil-producing area. Besides, even though this region is traditionally known to be
an oil producing area it has ever increasing importance with its noteworth natural
gas production. Nowadays oil and natural gas resources still continue to be the
most important element in determining the energy and foreign affairs policies of
the countries and in the such important regions like the Caspian basin interest
conflicts of the regional and global actors take place. In this article energy and
foreign affairs policies of the Republic of Kazakhstan are analyzed with respect
to the Caspian energy resources. Regional and global powers like Russia, China,
US and EU, which want to take advantage of the resources of the Caspian basin,
have followed more active policies especially after 1990’s and their efforts of
improving economic relations with the regional countries are also emhasized in
this essay. In this context the multi-dimensional energy policies followed by the
Astana government are also going to be analyzed in this study beginning from
the independence of the republic of Kazakhstan.
ey ords Kazakhstan, Hazar, Energy, Foreign Policy, Nazarbayev
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aza istan ı Politi asında Hazar Ener i

ayna larının Et isi

Doç. Dr. Giray Saynur Derman
zet
Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte bağımsız Orta Asya Cumhuriyetleri ortaya çıkmış ve bölgedeki jeopolitik dengeler yeniden kurgulanmıştır. Orta
Asya’da yer alan Hazar Denizi havzası dünyada bilinen en eski petrol çıkarılan
alanlardan biridir. Bunun yanı sıra geleneksel olarak bir petrol üretim alanı olarak bilinmesine rağmen bu bölge aynı zamanda kayda değer doğal gaz üretimi
ile de giderek artan öneme sahiptir. Günümüzde petrol ve doğalgaz kaynakları
ülkelerin enerji ve dış politikalarını belirlemede en önemli unsur olmaya devam
etmekte ve Hazar havzası gibi önem arz eden bölgelerde küresel ve bölgesel aktörlerin çıkar çatışmalarının sahnelendiği alanlar olmaktadır. Bu makalede Kazakistan cumhuriyetinin Hazar enerji kaynakları bağlamında enerji ve dış politikaları incelenmiştir. Hazar havzasının kaynaklarından faydalanmak isteyen Rusya,
Çin, ABD ve AB gibi bölgesel ve küresel güçlerin özellikle 1990’lı yıllardan
sonra izlediği aktif politikalar ve bölge devletleri ile ekonomik ilişkilerini geliştirme çabaları da bu yazıda vurgulanmıştır. Bu bağlamda Kazakistan cumhuriyetinin bağımsızlığından başlayarak Astana hükümetinin izlediği çok yönlü enerji
politikalarının analizi de bu çalışmada incelenecektir.
Anahtar

elimeler Kazakistan, Hazar, Enerji, Dış Politika, Nazarbayev

205

Sea Hall: ENERGY POLITICS IN THE BLACK SEA REGION

Signi i an e o Bla Sea egion as a ransit Hu or atural
EU s Energy iversi i ation E orts

as in the

Dr. Sıla T. Baykara, Izmir Institute of Technology
A stra t
The Black Sea region is a strategic transit hub for natural gas for the EU.
The significance of the Black Sea region for the EU mainly comes from its position to transit energy especially oil and gas from Eurasia, the Caspian region
and even the Middle East to European territories. In other words, the Black Sea
region plays a crucial role in the main part of EU’s energy supply security: energy diversification efforts. However, the Black Sea states also have competing
interests for energy governance and energy supply in the region. Leading actor
standing against the EU in the region is Russia. For Russia, this region is an opportunity to pursue its economic and political goals by exporting its oil and gas
resources especially via pipelines. Georgia, Turkey and Ukraine are also other
states aiming to have a significant position in the energy transit to the European
market and dominating the transit infrastructures especially pipelines. Besides,
Romania and Bulgaria aim to find new energy resources and routes to import
energy. In this energy game in the Black Sea region, the EU aims to diversify
its supply sources. In regard to natural gas, the EU’s main target is to reduce gas
dependence on Russia. In this point, the EU needs to bypass Russia in energy
transit from the Caspian region, and then Turkey automatically becomes the key
strategic partner of the Union in the Black Sea region. This strategic partnership comes into existence under the Southern Gas Corridor, which aims to bring
Caspian gas to the EU through Azerbaijan and Turkey by bypassing Russia and
Ukraine. The Southern Gas Corridor is the most challenging project of the EU in
its energy diversification strategy. This study investigates the position of the EU
in the Black Sea region against the states of the region while aiming to diversify
its energy supplies and routes.
ey ords Energy Diversification, Southern Gas Corridor, EU, Black Sea, Natural Gas
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aradeniz B lgesi nin AB nin Ener i e itli ini Sa lamada o al
e i Mer ezi Olara
nemi

az

Dr. Sıla T. Baykara, İzmir Teknoloji Enstitüsü
zet
Karadeniz Bölgesi, AB’nin doğal gaz arzı için stratejik öneme sahip bir geçiş
merkezidir. Karadeniz Bölgesi’nin AB için önemi esas olarak petrol ve doğal
gazı Avrasya, Kafkas Bölgesi ve hatta Orta Doğu’dan Avrupa topraklarına taşınmasındaki pozisyonundan kaynaklanmaktadır. Diğer bir deyişle, Karadeniz
Bölgesi, AB’nin enerji arz güvenliği stratejisinin temel parçası olan enerji çeşitliliği çabalarını desteklemede önemli bir rol oynamaktadır. Fakat, Karadeniz
Bölgesindeki ülkelerin de bölgedeki enerji yönetişimi ve arzı ile ilgili çıkarları
rekabet etmektedir. Bu noktada, bölgede, AB’nin karşısında bulunan başat aktör
Rusya’dır. Rusya için bu bölge, elinde bulundurduğu doğal gaz ve petrol kaynaklarını boru hatları ile ihraç ederek ekonomik ve siyasi amaçlarını gerçekleştirmek için büyük bir fırsattır. Gürcistan, Türkiye ve Ukrayna; Avrupa pazarına
enerji arzının taşınmasında ve özellikle boru hatları yoluyla enerji taşıma altyapısına hakim olma konusunda önemli bir pozisyonda bulunmayı amaçlayan
diğer ülkelerdir. Bunun yanı sıra, Romanya ve Bulgaristan da enerji ithal etmek
için, bölgede, yeni enerji kaynakları ve yolları bulmayı hedeflemektedir. Karadeniz Bölgesindeki bu enerji oyununda, AB, kendi arz kaynaklarını çeşitlendirme
amacındadır. Doğal gaz ile ilgili AB’nin temel amacı, Rusya’ya olan gaz bağımlılığını azaltmaktır. Bu noktada, AB’nin, Kafkas bölgesi ile arasındaki enerji
transferinde Rusya’yı devre dışı bırakma gereksinimi vardır. Bu durumda, Türkiye, doğrudan AB’nin Karadeniz bölgesindeki temel stratejik ortağı konumuna
gelmektedir. Bu stratejik ortaklık, Kafkas gazını Rusya ve Ukrayna’yı devre
dışı bırakarak Azerbaycan ve Türkiye yolu ile AB’ye getirecek olan Güney Gaz
Koridoru projesi ile vücut bulmuştur. Bu çalışma, enerji arzlarını ve yollarını
çeşitlendirmeyi amaçlayan AB’nin Karadeniz Bölgesinde, bölge ülkelerine karşı
pozisyonunu araştırmaktadır.
Anahtar elimeler Enerji Çeşitliliği, Güney Gaz Koridoru, Avrupa Birliği,
Doğal Gaz
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Energy Se urity in the Cau asus Energy Su
Opportunities

omple

Challenges and

Hriday Sarma, Jawaharlal Nehru University
A stra t
The paper will primarily try to check the hypothesis if at present the Caucasus
is a functioning Regional Energy Security Subcomplex within the larger regional
energy security complex (RESC), which exists in the territorial expanse across
the erstwhile Soviet Union? If yes how so, and if not why so? It will take reference of the concept of regional security complex (RSC) and regional security
complex theory (RSCT) postulated by Ole Waever and Barry Buzan in their book
– ‘Regions and Powers’ (2003). Waever & Buzan have categorized the Caucasus
(i.e. together as North Caucasus and South Caucasus) as a security subcomplex
of the Russia dominated regional security complex that has got established in
the former Soviet Union territories. Moreover, it will attempt relate the RCS
concept with the concept of regional energy security complex (RESC) postulated
by Mikko Palonkorpi first in his paper ‘Energy Security in International Relations Theories’ (2007) and later substantiated in “Matter over mind? Securitising
regional energy dependencies” (2008). The paper will first shed light on the real
meaning of the Caucasus, which is often equated with South Caucasus in the
present context. Then it will briefly explain the theories that will be put into
application. Thereupon it will elucidate the prevailing internal dynamics in both
South Caucasus and North Caucasus. Further, it will explain which are the main
external actors they are playing an active role in the energy realm across the broad region, especially international/ regional organizations and states. In the next
SECTION, it will talk about the existing cross-border energy pipelines that are
running in the region, and the ones that are in the pipeline. Finally, it will sketch
the contours of a mechanism to establish greater and uninterrupted energy cooperation across the Caucasus. This would then ensure effective peacebuilding at
the regional and system level.
ey ords Energy security, regional security complex, South and North Caucasus, regional peacebuilding
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a asya Ener i

yapısında Ener

venl

Engeller ve ırsatlar

Hriday Sarma, Jawaharlal Nehru Üniversitesi
Özet
Bu çalışma temel olarak şu hipotezi test etmeyi amaçlamaktadır: Kafkasya,
eski Sovyet coğrafyası boyunca yayılan geniş bölgesel enerji güvenliği yapısında
işlevsel bir bölgesel enerji güvenliği içyapısı oluşturmakta mıdır? Bu çalışma,
Ole Waever ve Barry Buzan’ın Regions and Powers (2003) adlı kitabında kullanılan bölgesel güvenlik yapısı ve bölgesel güvenlik yapısı teorisi kavramlarına
referans ile hareket edecektir. Waever ve Buzan Kafkasya’yı (Kuzey ve Güney
Kafkaslar birlikte olarak) Rus egemenliğindeki eski Sovyet coğrafyasında teşkil edilen bölgesel güvenlik yapısının bir güvenlik içyapısı olarak kategorize
etmektedir. Ayrıca bu çalışma bölgesel güvenlik yapısı kavramını Mikko Palonkorpi’nin önce “Energy Security in Internatioal Relations Theories” (2007)
makalesinde kullandığı ve daha sonra “Matter over mind? Securitising regional
energy dependencies” (2008) makalesinde geliştirdiği bölgesel enerji güvenliği
yapısı kavramı ile ilişkilendirecektir. Bu çalışma öncelikle Güney Kafkasya ile
ilişkilendirilen Kafkasya’nın gerçek anlamına ışık tutacaktır. Sonrasında kısaca
uygulamada kullanılacak teoriler ele alınacaktır. Bunun üzerine bu çalışma Güney ve Kuzey Kafkasya’da hüküm süren iç dinamikleri izah edecektir. Ayrıca bu
çalışma özellikle uluslararası ve bölgesel örgütler ve devletler özelinde bölgede
enerji alanındaki aktif rol oynayan temel dış aktörleri ele alacaktır. Diğer bölümde bu çalışma bölge boyunca uzanan sınır ötesi enerji boru hatlarını inceleyecektir. Nihayet bu çalışma Kafkasya boyunca daha büyük ve kesintisiz bir enerji
güvenliği oluşturma mekanizmasının sınırlarını çizecektir. Böyle bir mekanizma
bölgesel ve sistemik seviyede etkili barış inşasını da güven altına alabilecektir.
Anahtar elimeler Enerji güvenliği, bölgesel güvenlik yapısı, güney ve kuzey
Kafkasya, bölgesel barış inşası.
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rom ationalism in ater esour es evelopment and ro ing Anti
am A tivism in ur ey he Case o Bla Sea egion
Dr. Ahmet Conker, Yıldız Technical University
A stra t
Nation-state is the main political entity in international relations. During 20th
century, there has been a dramatic increase in numbers of nation-states across
the globe. One of the consequences of this dramatic increase is nationalization
of water resources. The empirical evidence derived from different case studies
shows that nation-states seeks to establish full control over water resources under
their territorial control thereby they ‘nationalize’ water resources. Further, water-resources development is an integral part of nation-building and state-making
processes. While the role of water resources development in nation-building and
state-making has been, albeit in a limited degree, examined by the recent studies
in the context of Turkey, the ways in which the Turkish government ‘nationalize’
water resources in its territory have largely remained uncovered. Furthermore,
there is limited scholarly literature that analyzes the evolution from nationalization to recent rapid privatization process in water resources development in
Turkey. This paper seeks to cover this gap. After the paper provides a conceptual
framework regarding nationalization and privatization processes in water resources development, it analyzes how evolution from nationalization to privatization
in water resources has occurred within historical context in Turkey. The study
argues that while the nationalization process in water resources development has
remained unchallenged, privatization of water resources has been challenged by
anti-dam activist networks from different aspects. As could be seen in the context of the growing anti-dam activism in the Black Sea region in Turkey, these
anti-dam activist networks seek to influence in decision making processes in
water related policies, practices, rules and projects.
ey ords Nation-state, Water, Black Sea
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r iye de i Su ayna larının Ulusalla tırılmasından zelle tirilmesine
iden n
m ve Y selen Bara ar ıtı Hare etler aradeniz B lgesi
rne i
Dr. Ahmet Conker, Yıldız Teknik Üniversitesi
zet
Ulus devlet uluslararası ilişkilerdeki temel siyasi birimdir. 20. yüzyıl boyunca, küresel ölçekte ulus-devlet sayısında büyük bir artış meydana gelmiştir.
Dünyadaki örnekler bize göstermektedir ki, ulus devletler egemenlikeri altındaki
topraklardaki su kaynaklarını bütünüyle kontrol etme; ve böylelikle bu su kaynaklarını ‘ulusallaştırma’ amacı gütmektedirler. Ayrıca, su kaynakları üzerinde
ulus devletler tarafından yürütülen altyapı projelerinin ulus-inşası ve devlet-yapımı süreçlerinin ayrılmaz bir parçası oldukları görülmektedir. Su kaynakları
üzerinde yürütülen altyapı projelerinin Türkiye bağlamında ulus-inşası ve devlet-yapımı süreçlerine etkisi akademik yazında son dönemde ortaya konan bazı
çalışmalarca, sınırlı düzeyde olsa dahi, incelenmiş olmasına karşın, Türkiye’deki
su kaynaklarının ulusallaştırılmasında kullanılan mekanizmalar konusu büyük
oranda açıklığa kavuşturulmuş değildir. Ayrıca son dönemde Türkiye bağlamında yaşanan ve su kaynaklarının ulusallaştırılmasından özelleştirilmesine giden
süreci analiz eden akademik çalışma sayısı da sınırlı düzeydedir. Bu çalışma
akademik yazındaki bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Çalışma, su kaynaklarının ulusallaştırılmasından özelleştirilmesine dair bir kuramsal çerçeve
çizdikten sonra, Türkiye bağlamında bu dönüşümün nasıl yaşandığını analiz
etmektedir. Bu çalışma, hükümet tarafından gerçekleştirilen altyapı projelerine
karşı son döneme dek büyük bir tepki olmamasına karşın, su kaynaklarının özelleştirilmesi süreçlerinin hızlanmasıyla özellikle lokal düzeydeki baraj karşıtı hareketlerde ciddi bir yükseliş olduğunu ortaya koymaktadır. Karadeniz bölgesinde
özel sektör tarafından yapılan barajlara karşı ortaya çıkan muhalif hareketlerde
de görüldüğü üzere, sivil toplum örgütleri ve bireyler yoluyla yürütülen bu muhalif hareketlerin su kaynaklarının gelişimi ve kullanımı bağlamında oluşturulan
politikalar, pratikler, kurallar ve projelerle alakalı karar-alma süreçlerinde etkin
olmaya çalıştıkları görülmektedir.
Anahtar

elimeler Ulus-devlet, Su, Karadeniz
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nvestment Advi e

edu e the EU, n rease the BSEC

Asst. Prof. Dr. Tahsin Gürler, Balıkesir University
A stra t
Today, regional cooperation organizations are seen as very important tool in
many areas that particularly political and economic areas, to benefit from the
dynamism of globalization, and achieving integration with international community within certain rules and systematic. Two of these associations which is
important in terms of Turkey to the EU (European Union) and the BSEC (Black Sea Economic Cooperation Organization). Turkey’s EU membership process
has been lasted half a century tiresome, endless been a symphony, a process in
which followed a fluctuating and frozen relations because experienced a crisis
of confidence from time to time. In recent years, together with this process has
been criticized by politicians at the highest level, including new enforcement
approach that fight against terrorism and migration crisis, attitude in the face that
the EU insert the universal human rights and the EU against the value of their
own. This process has also brought with it a significant reduction in support for
the accession process in the Turkish public opinion. On the other hand, it began
to be more pronounced serious blood loss which may enter the process of disintegration of the Union, therefore England’s decision to leave the Union. While
such a pessimistic process of EU side, on the other side pointed to presence of
the BSEC that a smaller regional associations. It were understood much more
clearly, particularly experienced between Turkey and Russia, “the Syrian crisis
and aircraft” process importance of the BSEC. Although not as comprehensive
(a common currency area, a common parliament and so on) as the EU, BSEC is
development of cooperation particularly in energy, trade, transportation, tourism
and aims to be an economically prosperous in the Black Sea basin, Demonstrated
happened in this process that is much more important to become peace, stable
and prosperous region of Black Sea, strengthening this unity, particularly in Turkey and Russia, including the 12 BSEC member countries of the Black Sea basin
and BSEC, will have the potential to be considered as an alternative in the future
EU in terms basin countries. It is considered the EU’s weight was reduced and
increasing weight of BSEC in would be appropriate portfolio, with terms that are
accustomed to when we said that future investment advice in financial markets
in this case containing the foresight shining star of BSEC.
ey ords: European Union, Black Sea Economic Cooperation, Regional Cooperation
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Yatırım avsiyesi AB yi Azalt,

E yi Artır

Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gürler, Balıkesir Üniversitesi
zet
Bugün ülkeler açısından bölgesel işbirliği örgütleri, başta politik ve ekonomik olmak üzere bir çok alanda küreselleşmenin dinamizminden yararlanmada
ve uluslararası toplumla entegrasyonu belli kurallar ve sistematik dahilinde gerçekleştirmede önemli bir araç olarak görülmektedir. Bu birlikler arasında Türkiye
açısından önem arz eden ikisi AB (Avrupa Birliği) ve KEI (Karadeniz Ekonomik
Işbirliği Örgütü) dir. Türkiye’nin AB üyelik süreci yarım asırdır süren bıktırıcı,
bitmeyen bir senfoni olmuş, inişli çıkışlı bir seyrin izlendiği zaman zaman
yaşanan güven bunalımlarıyla ilişkilerin dondurulduğu bir süreci yaşamıştır.
Bu süreçle birlikte özellikle son yıllarda terörle mücadele ve sığınmacı krizi
karşısında AB’nin takındığı evrensel insan hakları ve AB’nin kendi savunduğu
değerlere aykırı ve Türkiye’ye yeni zorlamaları da içeren tavır Türkiye’de siyasetçiler tarafından en üst düzeyde eleştirilmiş, bu süreç aynı zamanda Türk
kamuoyunda üyelik sürecine olan desteğin önemli ölçüde azalmasını da beraberinde getirmiştir. Diğer taraftan AB’nin, önemli aktörlerinden Ingiltere’nin
Birlik’ten ayrılma kararıyla ciddi şekilde kan kaybettiği ve Birliğin dağılma sürecine girebileceği daha fazla dile getirilmeye başlanmıştır. AB kanadında süreç
böylesine karamsar iken diğer kanatta daha küçük bir bölgesel birliğe işaret eden
KEI’nin varlığı dikkat çekmektedir. AB kadar kapsamlı (ortak para bölgesi, ortak
parlamento vb.) olmamakla birlikte üye ülkelerin ortak menfaatlerinin bulunduğu Karadeniz havzasında başta enerji, ticaret, ulaşım, turizm olmak üzere ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgenin bir ekonomik refah bölgesi olmasını
amaçlayan KEI’nin önemi özellikle Rusya ile Türkiye arasında yaşanan “Suriye
ve uçak krizi” sürecinde çok daha açık bir şekilde anlaşılmıştır. Bu süreçte yaşananlar göstermiştir ki başta Türkiye ve Rusya olmak üzere Karadeniz havzasında
yer alan ve KEI üyesi 12 ülkenin bu birliği güçlendirmeleri Karadeniz’in barış,
istikrar ve refah bölgesi haline gelmesi açısından çok daha önemlidir ve KEI,
havza ülkeleri açısından gelecekte AB’ye alternatif olarak düşünülebilecek bir
potansiyele sahip olacaktır. KEI’nin yıldızının parlayacağı öngörüsünü içeren
bu durumu finans piyasalarının alışık olduğu terimlerle ifade ettiğimizde geleceğe dönük bir yatırım tavsiyesi olarak portföylerde AB’nin ağırlığının azaltılıp
KEI’nin ağırlığının artırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Anahtar elimeler: Avrupa Birliği, Karadeniz Ekonomik Işbirliği Örgütü,
Bölgesel Işbirliği
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E onomi

egionalism and Bla

Sea in a Comperative Pespe tive

Asst. Prof. Arzu Al- Hakan Mehmetcik, Marmara University
A stra t
Since the end of the Cold War, the study of regions has become a major
preoccupation of political scientists. And yet, Regionalism still means many
different things to many different peoples in too many different contexts. Nonetheless, economic interdependences through trade and other intra-regional
activities such as tourism one of the main pillar of regionalization in any given
example. The driving impulse of this paper is that there is a hypothetical relation with emerging regional economic relations and regionalism. That is, regionalism and emerging regional economic activity self-enforcing phenomena at
least on theoretical front. In this sense, it is wise and portent to look at the some
of the trade and economic statistics to determine the state of regionalization in
the Black Sea. Therefore, this paper first try to demarcate “Black Sea Region”
and possible sub regions than will comparatively analyses the economic regionalization process by comparing some other regions and sub regions such as
Scandinavia, Eastern and Central Europe as well as South East Asia and Africa.
Key Words: Regionalism, Black Sea as a Region, Comparative Regionalism,
Trade and Economy in Black Sea.
ey rods: Regionalism, Regional Trade, Black Sea, BSEC
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E onomi B lgesel ili ve

ar ıla tırmalı ir Perspe ti ten

aradeniz

Yrd. Doç. Dr. Arzu Al- Hakan Mehmetcik, Marmara Üniversitesi
zet
Soğuk Savaşın bitiminden bu yana bölgelerin çalışılması siyaset bilimciler
için öncelikli bir alan haline geldi. Fakat bölgeselcilik hala daha birçok insan için
farklı bağlamlarda birçok farklı anlamlara gelmeye devam ediyor. Yine de ticaret
ya da turizm gibi bölge-içi ekonomik aktiviteler yoluyla geliştirilen ekonomik
karşılıklı bağımlılık ele alınabilecek bütün örneklerde bölgeselleşmenin önemli
ve öncelikli bir aşaması olarak karşımıza çıkıyor. Bu çerçvede bu çalışmanın
hareket noktasını da bölgeselleşme ve ekonomik ilişki arasındaki bi ilişki oluşturmakta. Yani, en azından teroik düzeyde bölgeselleşme ve ekonomik aktivite
yoğunluğu birbirini destekleyen olgular. Bu çerçevede, Karadenize bu ilişki boyutundan bakmak ve bu ilişkiyi Karadeniz özelinde karşılaştırmalı bir çerçevede
çalışmak bu çalışmanın amacını oluşturuyor.
Anahtar

elimeler Bölgeselcilik, Bölgesel Ticaret, Karadeniz, KEI

217

Blue Hall: COOPERATION IN THE BLACK SEA

Comparative Advantages in he lo al Mar ets o he Countries o
Organization o he Bla Sea E onomi Cooperation BSEC

he

Assoc. Prof. Dr. Birol Erkan-Şule Batbaylı, Uşak University
A stra t
The Black Sea Economic Cooperation (BSEC) aims to ensure that the Black
Sea basin is stable and committed both politically and economically. Nevertheless, the Organization which is composed of 12 member countries has been
fully displaying its global potential since its inception. The aim of this study is
to demonstrate the comparative advantages and competitiveness of the countries of the Black Sea Economic Cooperation Organization in the global markets.
The results of the study show that BSEC countries generally have comparative
advantages in the export of raw materials and labor intensive products in international markets. At the same time, The mentioned countries have a competitive
disadvantage in the global markets in the export of R&D and technology intensive products.
ey ords BSEC, Revealed Comparative Advantages, Balassa Index, Vollrath
Index

218

Blue Hall: COOPERATION IN THE BLACK SEA

aradeniz E onomi
Pazarlarda

rl
rg t
yes l eler n
ar ıla tımalı st nl ler

resel

Doç. Dr. Birol Erkan-Şule Batbaylı, Uşak Üniversitesi
zet
Karadeniz Ekonomik Işbirliği Örgütü (KEI), Karadeniz havzasının gerek
siyasi gerekse ekonomik açıdan istikrarlı ve söz sahibi olmasını amaçlamaktadır. Bununla birlikte, 12 üye ülkeden oluşan Örgüt, kuruluşundan bu yana küresel anlamda potansiyelini tam olarak sergileyememiştir. Bu çalışmanın amacı, Karadeniz Ekonomik Işbirliği Örgütü üyesi ülkelerin küresel pazarlardaki
karşılaştırmalı üstünlüklerini ve rekabet gücünü ortaya koymaktır. Çalışmada
elde edilen sonuçlar, KEI ülkelerinin uluslararası pazarlarda genellikle hammadde ve emek yoğun ürünlerin ihracatında karşılaştırmalı üstünlüklere sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, sözü edilen ülkelerin, ar-ge ve teknoloji
yoğun ürünlerin ihracatında küresel pazarlarda rekabet dezavantajı bulunmaktadır.
Anahtar elimeler KEI, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler, Balassa Endeksi, Vollrath Endeksi
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n he Conte t o nternational Politi al E onomy, he Comparison o
BSA Countries And ur ey
Asst. Prof. Arzu Al- Nur Aslan, Marmara University
A stra t
Along with the concept of the globalization, as a result of power shifts in the
world, transition of the national and international regimes and increased activities of rising powers, the concept of global governance became important in the
context of literature of international relations. Global governance can be named
as an concept that aims to accept multilateral power centers, improve mutual
respect and interaction between different actors, move national authorities to the
international level, create democratic and non-hierarchial form of goverment
stability. For the establıshment of original global governance system,it is possible to mention about three main pre-requisites that are reforms and regulation
on political, economic and cultural orders.Through the reforms at the national
and regional level, these three order should be brought into the line of logıc of
the global governance. Because, these inaccessible and unheeded small regional
problems can turn to be big threat for national security. Small economic crisis
can turn to be big international financial crisis. Besides, in the concept of culture,
different orijinal tradition and civilizations can be threat for the system of global
governance. IBSA Dialogue Forum is a good example for the important global
governance system. IBSA Dialogue Forum has been revealed after the signing
of Bresiian Decleration in 2013. It is an association of three different countries
(India, Brezilia and South Africa) that have different identities, different cultures
in three different continents. These three countries initiated a dialogue process
by identifying mutual attitude on political, economic and social issues. Thanks
to this cooperation, these countries could interact each other and by getting away
form protectionist policies they could improve their economies and they could
be a role model in their continents. From this point, aim of this study is to evaluate contributions of IBSA Countries and Turkey to the global governance by
analyzing economic and social indicators in the context of International Political
Economy.
ey ords Global Governance, IBSA, Turkey, International Political Economy, Order
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Uluslararası Politi E onomi Ba lamında BSA l eleri ile
ıla tırması

r iye

ar-

Asst. Prof. Arzu Al- Nur Aslan, Marmara Üniversitesi
zet
Küreselleşme kavramı ile birlikte günümüz dünyasında yaşanan güç kaymaları, küresel etkiyle ulusal ve uluslararası rejimlerde meydana gelen dönüşümler
ve yükselen güçlerin artan etkinliği sonucu olarak küresel yönetişim kavramı
uluslararası ilişkiler literatüründe kullanılan önemli bir kavram haline gelmiştir.
Küresel yönetişim, birden çok güç merkezinin kabulü, farklı aktörlerin karşılıklı
ve saygıya dayalı etkileşimlerinin arttırılması, ulusal yetkilerin uluslararası düzeye taşınması, demokratik olan ve hiyerarşik istikrardan uzak bir yönetim biçimi
oluşturmaya yönelik bir kavram olarak nitelendirilebilir. Özgün bir küresel yönetişim sisteminin kurulmasında, siyasal düzen, ekonomik düzen ve kültürel düzendeki reformlar ve düzenlemeler adı altında sıralanabilen üç temel ön koşuldan
bahsetmek mümkündür. Ulusal ve bölgesel düzeyde yapılması gereken reformlar
aracılığıyla bu üç düzen küresel yönetişim mantığına uygun hale getirilmelidir.
Çünkü bölgesel ve ulusal anlamda erişilemeyen ve önemsenmeyen küçük bölgesel problemler uluslararası tehdit haline gelebilir; küçük başlayan ekonomik
krizler büyük uluslararası finansal krizlere dönüşebilir. Bunun yanı sıra, kültürel
anlamda farklı özgün geleneklerin ve medeniyetlerin canlanması küresel yönetişim sistemi açısından bir tehdit teşkil edebilir. IBSA Diyalog Forumu önem
kazanan küresel yönetişim sistemi için güzel bir örnek teşkil etmektedir. IBSA
Diyalog Forumu, 2013 Brezilya deklerasyonunun imzalanmasını takiben üç kıtada çok kültürlü, çok kimlikli üç farklı ülkenin (Hindistan- Brezilya- Güney
Afrika) iş birliği ile ortaya çıkmış bir süreçtir. Bu üç ülke politik, ekonomik ve
sosyal konularda ortak tutum belirleyerek bir diyalog süreci başlatmışlardır. Bu
iş birliği sayesinden bu ülkeler hem etkileşim içinde olacak, korumacı ekonomik politikalardan uzaklaşarak ekonomilerini geliştirecek ve kendi kıtalarında
rol model olabileceklerdi. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı Uluslararası
Politik Ekonomi bağlamında, söz konusu ülkeler ile Türkiye’yi hem ekonomik
hem de sosyal göstergeler ışığında karşılaştırarak, onların küresel yönetişime
katkılarının analiz edilmesi olarak belirlenmiştir.
Anahtar elimeler Küresel yönetişim, IBSA, Türkiye, Uluslararası Politik
Ekonomi, Düzen
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Bla

Sea E onomi Cooperation rom the Esta lihment to oday
Prof. Alaeddin Yalçınkaya, Marmara University
A stra t

Organization of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) is an organization established under Turkish leadership after the Cold War era, and its area
of interests rests more among Eastern Bloc countries. It is one of the important
function is guiding the transition to a liberal order for the former Socialist countries. In this context, free market, participantory democracy, respect for human
rights are primarily targeted. This organization has established in the 1990s as
the Russian Federation (RF) was in troubled, and even during this period non-litorial states membership was a contexted issue. Azerbaijan and Albania were
accepted as the founding members in exchange for Russian backed Armenia and
Greece. Althoug Greece, Bulgaria and Romania were members/candidate members of EU, most of these former Soviet republics were also CIS members. Thus,
this caused economic, social and legal infrastructure mismatch among membesr
hindering the institution’s ability to become more efficient and functional. As of
2016, BSEC cannot still move beyond remaining permanent platform for diplomatic contacts by gathering its members regularly. Although Black Sea region
and it’s hinterland need cooperation and integration among regional countries,
yet due to conflicting interests, national competition and conflicts, blocked the
desired result of organization in this direction. Finding peaceful and rightful
solutions to territorial conflicts between memebers, such as Azerbaijan-Armenia,
Georgia-RF and Ukraine-RF border and land issues, might make BSEC a more
functional and meaningful regional organization.
ey ords Organization of the Black Sea Economic Cooperation, Conflict
Resolution, the Socialist System, the Liberal Order, Functionalism
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Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya, Marmara Üniversitesi
zet
Karadeniz Ekonomik Işbirliği Örgütü (KEI), Soğuk Savaş sonrası Türkiye’nin öncülüğünde kurulmuş bir örgüt olup kapsama alanı daha çok eski Doğu
Bloku ülkeleridir. Bu örgütleşmede Karadeniz kıyısı ve hinterlandında eski Sosyalist sisteme mensup ülkelerin liberal düzene geçişinde uyarlama fonksiyonu
öngörülmüştür. Bu kapsamda serbest pazar, katılımcı yönetim, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının ön planda tutulduğu bir işbirliği ve entegrasyon hedeflenmiştir. 1990’larda, Rusya Federasyonu’nun (RF) sıkıntılı döneminde kuruluşunu
tamamlayan örgüt, daha bu aşamada özellikle kıyıdaş olmayan ülkelerin de üyeliğinde sorunlar yaşamıştır. Azerbaycan ve Arnavutluk’a karşın RF politikalarına
yakın duran Ermenistan ve Yunanistan da örgüte kurucu üye olmuşlardır. Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya aynı zamanda AB üyesi/üye adayı olduğu halde eski Sovyet cumhuriyetlerinin coğu aynı zamanda BDT üyesi idi. Bu durum
üyeler arasındaki ekonomik, sosyal ve hukuki altyapı uyumsuzluğuna yol açıp
aynı zamanda örgütün gelişmesinde ve fonksiyonal hale gelmesinde en büyük
engel olarak kendisini göstermiştir. 2016 yılı itibariyle KEI, üye ülkeler arasında
düzenli toplantıların yapıldığı, diplomatik temasların gerçekleştiği bir zeminin
ötesine pek fazla geçememiştir. Karadeniz bölgesi ve hinterlandı ülkeler olarak
işbirliği ve asgari entegrasyon düzeninin kurulması bütün üyelerin çıkarına olduğu halde bölgesel çatışmalar ve ülkesel rekabetler, bu yöndeki örgütleşmeden
istenen sonuca ulaşmayı engellemiştir. Başta Azerbaycan-Ermenistan, Gürcistan-RF ve Ukrayna-RF olmak üzere komşular arasında daha çok sınır ve toprak
konusuna dayanan çatışmaların barışçıl çözümü, örgütün fonksiyonal hale gelmesini sağlayabilir.
Anahtar elimeler: Karadeniz Ekonomik Işbirliği Örgütü, Çatışma Çözümü,
Sosyalist Sistem, Liberal Düzen, Fonksiyonalizm
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Sea So io E onomi

ro th and e Cooperation Strategies

Assoc. Prof. Yüksel Demirkaya, Marmara University
A stra t
Efforts by individual countries or groups of Black Sea’s surroundings countries to cooperate have remained on the agenda of these countries for the last
quarter of a century. However, it was a generally accepted assessment that the
point reached in spite of all the struggles was not satisfactory. Especially today,
we are targeting very serious regional war scenarios, which has found supporters on global and regional scale, which threaten peace and tranquility. It has
become more important than ever that the countries of the region come together
and join forces. On the other hand, in view of the neo-liberal global economic
movements, it is understood that the countries of the region are in need of each
other. These countries need to come together and establish a dialoge and partnership networks. For example, those who started with the ‘aircraft dropping crisis’
between the Russian Federation and the Republic of Turkey and those who lived
in the aftermath were important examples of the above-mentioned thesis. Despite
of mutual heavy political discources and economic sanctions, Russia and Turkey
soon could established mutual dialogue and were able to establish co-operation.
Behind this success, there was the belief that the people of the two countries can
trust each other and solve the problem easily despite all the living. On the basis
of this mutual trust and confidence lies the solidity of socio-economic and cultural relations developed in recent years. From this point of view, it is of strategic
importance that the socio-economic and cultural relations between the Black Sea
region countries are developed in such a way that the people are directly involved in the institutional level (public and private sectors). It will be emphasized in
this paper that how such institutional relations could be developed and improved.
ey ords Black Sea, Socio-Economic Growth and New Cooperation Strategies
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Doç. Dr. Yüksel Demirkaya, Marmara Üniversitesi
zet
Karadeniz etki sahasındaki ülkelerin karşılıklı bireysel veya gruplar halinde
işbirliğini geliştirme çabaları son çeyrek yüzyılda ilgili ülkelerin sürekli gündemlerinde kalmıştır. Ancak günümüze kadar tüm çabalara rağmen gelinen noktanın
iç açıcı olmadı genel kabul gören bir değerlendirmedir. Özellikle günümüzde
barışı ve huzurumuzu tehdit eden küresel ve bölgesel ölçekte taraftar bulmuş çok
ciddi savaş senaryonalar bölgemizi hedef almaktadır. Bölge ülkelerinin bir araya
gelerek güç birliği yapmaları her zamankinden daha önemli hale gelmiş bulunmaktadır. Öte yandan neo-liberal küresel ekonomik hamleler karşısında, bölge
ülkelerinin birbirine muhtaç olduklarını ziyadesiyle anlaşılmıştır. Örneğin Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yaşanan ‘uçak düşürme krizi’
ile başlayan ve akabinde yaşananlar yukarıda ifade edilen tezi doğrular nitelikte
önemli bir örnek olaydır. Rusya ile Türkiye’nin çok tehlikeli bir sıcak çatışmanın
eşiğinden dönmeleri, karşılıklı ağır politik söylemlere ve ekonomik yaptırımlara
rağmen kısa zaman içinde karşılıklı diyaloğu kurabilmişler ve tekrar işbirliğini
tesis edebilmişlerdir. Bu başarının arkasında iki ülke halkının tüm yaşananlara rağmen birbirlerine güvenmeleri ve sorunu rahatlıkla çözebileceklerine dair
olan inançları yatmaktaydı. Bu karşılıklı güven ve inancın temelinde ise son yıllarda geliştirilen sosyo-ekonomik ve kültürel ilişkilerin sağlamlığı yatmaktadır.
Bu noktadan hareketle, Karadeniz bölge ülkeleri arasındaki sosyo-ekonomik ve
kültürel ilişkilerin kurumsal düzeyde (kamu ve özel sektör) halkın direk içinde olacağı şekilde geliştirilmesi yönündeki uğraşlar stratejik önem taşımaktadır.
Bildirimizde sözkonusu kurumsal düzeydeki ilişkilerin neler olabileceği ve nasıl
geliştirilebileceği üzerinde durulacaktır.
Anahtar
tejileri

elimeler Karadeniz, Sosyo-Ekonomik Büyüme, Yeni İşbirliği Stra-
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Po er, E onomi nterests and deational Attra tion A heoreti ally
Heterogeneous Approa h in Understanding ur ey s oreign Poli y in the
Early AKP-era
Ismail E. Sula, Bilkent University
A stra t
This study analyzes and observes the determinants of the changing foreign
policy orientations of Turkey in the immediate post-Cold War era. Systemic
Changes (the end of the Cold War), domestic political and economic crisis together with troubling developments in nearby regions (Balkans and the Middle East)
have been influential in Turkish foreign policy in the 1990s. It is argued that Turkey followed a realpolitik oriented foreign policy in the 1990s and starting with
the AKP period (late-2002), beside material factors (economic, strategic), some
ideational factors (cultural, identity and value based) have increasingly entered
into the decision-making process. The Turkish decision-makers has started to
pursue a combination of power (emphasis on Turkey Regional leadership role and
national interest), economic interests (active involvement in regional IGO’s and
initiation of economic and political cooperation with neighbors) and ideational
attraction (emphasis on Turkey’s identity, cultural shared values with the regional
countries and construction of the ideational bridge between civilizations). A theoretically heterogeneous perspective is proposed to observe these determinants.
ey ords AKP, Foreign Policy, Activism, Regional Power, Turkey, EU
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ı Politi asını Anlamaya o unsurlu uramsal ir Ya la ım
Ismail E. Sula, Bilkent Üniversitesi
zet
Bu çalışma Soğuk savaşın hemen ertesinde, Türkiye dış politika yönelimlerindeki değişimlerin ardındaki belirleyici etkenlerini gözlemlemeyi ve incelemeyi amaçlamaktadır. Ülkenin yakın çevresinde meydana gelen tedirgin edici gelişmeler, küresel sistemdeki değişim ile birlikte Türkiye’nin 90lı yıllarda izlediği
dış politikada oldukça etkili olmuştur. Bu yıllarda Türkiye’nin realpolitik odaklı
bir dış politika izlediği ancak Ak Parti dönemi dış politikasında bu ekonomik
ve askeri etkenler gibi maddi unsurların yansıra kültür, kimlik ve değer-odaklı
fikri unsurların da dış politika karar alım sürecine daha fazla dahil olmaya başladığı ifade edilmektedir. Bu dönemde karar-alıcılar güç (Türkiye’nin bölgede
etkin bir ülke olması ve gerekliliğine ve milli çıkarlara yapılan vurgu), ekonomik çıkar (Bölgesel Işbirliği girişimleri ve bölgesel uluslararası örgütlerde daha
aktif katılıma yapılan vurgu) ve fikri çekicilik (Türkiye’nin kimliğine, bölge
ülkeleri ile paylaştığı ortak değerlere, ve medeniyetler arası köprü kurulmasına
yapılan vurgu) unsurlarının bir bileşimini kullanmış ve ülkenin dış politikasını
bu çerçevede inşa etmişlerdir. Bu çerçeve üzerine inşa edilen çalışma, Dış
politika yönelimlerini belirleyen bu etkenlerin gözlemlenebilmesinin, birden
fazla kuramsal yaklaşımın birleştirilmesi ile oluşacak çok-unsurlu bir yaklaşım
ile mümkün olabileceğini öne sürmektedir.
Anahtar elimeler Ak Parti, Aktif Dış Politika, Bölgesel Güç, Türkiye, Kimlik
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Poli y e ision Ma ing
Asst. Prof. Imran Demir, Marmara University
A stra t
Why do foreign policy decision makers take risks in situations that require prudence? Why do they escalate their commit to failing courses of action?
This research examines the impact of overconfidence in foreign policy decision
making. Based on extensive literature in social psychology, the premise of my
argument is that successful past performance leads decision makers to develop
overconfidence in their skills and knowledge and hence overestimate their capacity in evaluating risky choices. Based on this assumption, I develop a model that
explains the causes and consequences of overconfidence in foreign policy decision making. In the model, past success persuades the decision makers to overweight their skills and knowledge relative to what objective evidence warrants,
which generates inordinate risk taking behavior exposing the decision maker to
sever failures. However, belief in success survives despite glaring setbacks, which convinces decision makers to escalate their commitment to a failing course
of action. Nevertheless, there is a limit to decision makers’ ability to engage in
self-deception. Therefore, over the course of repeated failures, it is expected that
the decision maker will make adjustment to correct overconfident reaction.
ey ords Overconfidence, past success, risk, attribution bias, escalation of
commitment
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Yrd. Doç. Dr. Imran Demir, Marmara Üniversitesi
zet
Dış politika karar alıcıları neden temkinli olmayı gerektiren durumlarda risk
almayı tercih ederler? Neden aynı karar alıcılar başarısızlıkla sonuçlanma olasılığı yüksek olan kararlarında ısrarcı davranırlar? Bu çalışma aşırı özgüven faktörünün dış politika karar alma surecine yaptığı etkiyi incelemektedir. Çalışmamda,
sosyal psikoloji literatüründeki yaygın yaklaşımlardan faydalanarak geçmişteki
başarıların karar alıcılarda beceri ve bilgilerine aşırı güvenme yanılgısı yarattığını ve bu aşırı özgüvenin karar alıcıları riskli durumları değerlendirirken kapasitelerinde yanılgıya düşmelerine neden olduğunu savunmaktayım. Bu varsayımdan hareket ederek, dış politika karar alma süreçlerinde aşırı güvenin neden ve
sonuçlarını gösteren bir model geliştirmekteyim. Model de geçmiş başarı karar
alıcıları somut verilerle desteklenemeyecek üstün kapasiteye sahip olma yanılgısına ikna etmekte ve aynı karar alıcıların ciddi başarısızlıklarla sonuçlanabilecek
risk alma eğilimini artırmaktadır. Olumsuzsuz sonuçların elde edilmesine rağmen, karalarını gözden geçirmek yerine, başarının kaçınılmaz olduğuna duyulan
inanç, karar alıcıları kararlarında ısrarcı davranmaya sevk etmektedir. Ne var ki
yanılgıda ısrarcı olmanın bir siniri olduğu varsayımından hareketle, karar alıcıların aşırı özgüvenle giriştikleri kararlarında düzeltmeye gitmeleri beklenmektedir.
Anahtar
da ısrar

elimeler Aşırı güven, geçmiş başarı, risk, yükleme yanılgısı, karar

229

Blue Hall: COOPERATION IN THE BLACK SEA

he O ama Administration and he USA s Use o
Similar nstruments

or e Same Method,

Mehmet T. Çağlar, Işık University
A stra t
After 2008, the US President Barack Obama promised to correct the wrong
policies of the USA in the Middle East and to keep the presence of the USA in
a minimum level in the region. From 2008 to until now, while the US administration put more pragmatic and realistic policies into practice, the USA’s threat
and interest definitions in the region have not been changed. In addition to the
similarity of these definitions, the USA’s use of force methods has also been
similar to the methods of the Bush era. In other words, “surrogate warfare” used
to describe Obama administration’s use of force method is not used first time
during the Obama era, but these wars began to be implemented by the Bush
administration. Although the Obama administration’s some instruments used as
surrogates are the instruments of the Bush administration; the new administration, as a result of the new policies towards the region, has begun to use new
surrogates during the new era. In other words, in terms of the use of force; while
the drones mainly used by the Obama administration are used first time by the
Bush administration, the Bush administration preferred to use the private military and security companies as surrogates but the Obama administration used
regional states, local armed non-state actors and allies as surrogates. As a result,
the use of surrogates in the Middle East by the Obama administration like the
Bush administration has resulted in discussions in terms of the lawfulness of the
use of these forces and the causes and possible effects of “surrogate warfare” for
both the USA and the Middle East.
ey ords: The USA, the Obama Administration, the Middle East, Surrogate
Warfare, the use of force.
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nin
ullanımı Aynı Metod ar lı
Enstr manlar

Mehmet T. Çağlar, Işık Üniversitesi
zet
2008 sonrası ABD Başkanı Barack Obama, Orta Doğu özelinde ABD’nin
yanlış politikalarını düzelteceği ve ABD’nin bölgedeki varlığını asgari düzeyde
tutacağı yönünde söz vermiştir. Günümüze kadar geçen sürede ise ABD yönetimi
bölgeye karşı daha pragmatik ve realist politikaları hayata geçirse de ABD’nin
bölgedeki çıkar ve tehdit tanımlamaları değişmemiştir. Tehdit ve çıkar tanımlarının devamlılık göstermesinin yanı sıra ABD’nin bölgede kuvvet kullandığı
yöntemler de Bush dönemindeki yöntemlere benzerlik göstermiştir. Bir başka
ifadeyle, Obama dönemindeki kuvvet kullanımı betimlemek için kullanılan “taşıyıcı savaşlar”, yöntem olarak Obama döneminde hayata geçirilmemiş, aksine
Bush döneminde hayata geçirilmiştir. Obama yönetiminin aracı olarak kullandığı
bazı taşıyıcı aktörler, Bush dönemindeki taşıyıcıların devamı olmasına rağmen,
yeni yönetim; bölgeye bakış açısıyla da ilintili olarak yeni dönemde yeni taşıyıcı
aktörleri devreye sokmuştur. Bir başka ifadeyle kuvvet kullanımı konusunda
Obama’nın ağırlıklı olarak kullandığı insansız hava araçları, ilk defa Bush döneminde kullanılmaya başlansa da Bush yönetimi; taşıyıcı olarak özel askeri ve
güvenlik şirketlerini kullanırken, Obama yönetimi; yerel devletleri, yerel silahlı devlet dışı aktörleri ve müttefiklerini kullanmıştır. Obama yönetiminin tıpkı
Bush yönetiminde olduğu gibi taşıyıcılar vasıtasıyla bölgede kuvvet kullanımı
ise bu kuvvet kullanımın hukukiliği ve “taşıyıcı savaşların” hem ABD hem de
Orta Doğu açısından sebepleri ve olası sonuçları açısından tartışmalar yaratmıştır.
Anahtar elimeler ABD, Obama Yönetimi, Ortadoğu, Taşıyıcı Savaşlar, Güç
Kullanımı
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or ers, age aps and eterminants O
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or ing or

Asst. Prof. Gürdal ASLAN, Istanbul Aydın University
A stra t
The effects of minimum wage and minimum wage increases are one of the
most controversial issues in economics literature. In Turkey, around 30-percent
significant increase in net minimum wage as of 1 January 2016 has been intensely discussed and it has caused the effects of this increase on the number of
minimum wage workers, wages and employment to be questioned. According to
SSI (SGK) statistics, 5 million out of 13 million formal (registered) wage earners
are earning minimum wage in Turkey. However, these statistics obviously do not
reflect reality because several wage workers are registered at the minimum wage
even if they earn more than the minimum wage. In other words, formal employees in Turkey receive two wages, an official wage declared to the state for tax and
social security purposes and an unofficial “envelope” wage not declared. Therefore, there is an ambiguity about the number of minimum wage workers. As the
number of real minimum wage workers is not known, their characteristics and
employment-related features are also not known. Moreover, regional disparities
in minimum wage employment and determinants of working for minimum wage
has not been known. It is possible that the effects of minimum wage increases on
the number of minimum wage workers and wage levels differ across regions in
Turkey where there are large regional socioeconomic differences. In this paper,
using 2015 Household Labor Survey microdata, the number of real minimum
wage workers, their demographic features such as gender, age, marital status,
education and employment-related features such as sector, occupation, firm size
will be investigated. Logistic regression analysis will be conducted to analyze
factors that determine earning the minimum wage and less than the minimum
wage by regions.
ey ords Minimum wage, regional disparities, envelope wage, logistic regression, Turkey
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B lgelere

re Asgari retli alı anlar, ret ar lılı ları ve Asgari
retli alı mayı Belirleyen a t rler

Yrd. Doç. Dr. Gürdal ASLAN, Istanbul Aydın Üniversitesi
zet
Asgari ücret ve artışlarının etkileri iktisat yazınındaki en tartışmalı konulardan biridir. Türkiye’de de net asgari ücretin 1 Ocak 2016 itibariyle %30 gibi
önemli bir oranda artması yoğun şekilde tartışılmış ve bu artışın asgari ücretli
çalışan sayısı, ücretler ve istihdam üzerine olan etkilerinin sorgulanmasına sebep
olmuştur. SGK verilerine göre Türkiye’de 13 milyon kayıtlı (sigortalı) ücretli
çalışandan yaklaşık 5 milyon kişi asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Ancak bu
verilerin gerçeği yansıtmadığı bilinmektedir çünkü birçok çalışan asgari ücretten yüksek ücret aldığı halde, işveren tarafından asgari ücret üzerinden sigortalı olarak gösterilmektedir. Bu sebeple, Türkiye’de asgari ücretli çalışan sayısı
konusunda tam bir belirsizlik söz konusudur. Gerçek asgari ücretli sayısı bilinmediği gibi, bu çalışanların karakteristik özellikleri de bilinmemektedir. Öte
yandan, asgari ücretli sayısının ve asgari ücretli çalışmayı etkileyen faktörlerin
bölgelere göre farklılıkları da bilinmemektedir. Türkiye gibi bölgesel sosyoekonomik farklılıkların yüksek olduğu bir ülkede, asgari ücret artışlarının asgari ücretli çalışan sayısına ve ücret seviyelerine olan etkisinin bölgelere göre
farklılaşması muhtemeldir. Bu çalışmada 2015 Hanehalkı Işgücü Anketi mikro
veri seti kullanılarak bölgelere göre gerçekten asgari ücret kazananların sayısı ve
asgari ücret düzeyinde istihdam edilenlerin cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim
gibi çeşitli demografik özelliklerinin yanı sıra sektör, meslek, işletme ölçeği gibi
istihdam bilgileri de ortaya çıkarılacaktır. Lojistik regresyon analizleriyle gerçekleştirilecek ampirik çalışmayla bölgelere göre asgari ücret düzeyinde ve bu
ücret düzeyi altında çalışmayı belirleyen faktörler analiz edilecektir.
Anahtar elimeler: Asgari ücret, bölgesel farklılıklar, eksik ücret bildirimi, lojistik regresyon, Türkiye
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Minimum

ages in ur ey and Unemployment and n ation An Analysis
Assoc. Prof. Utku Altunöz, Sinop University
A stra t

In this paper, presence of the relationship between minimum wage, unemployment and inflation was tested by econometric analyses over the periods 19922014. After the theoretical background and literature survey, all variables were
applied unit root test. Following, johansen co integration and Granger causality
test was used. For 1992-20014 periods, it was understood that there is a presence
co integration relationship among variables. According to causality test result,
only minimum wage and inflation variables have bilateral relationships.
ey

ords Minimum wage, unemployment, Turkish Economy.
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r iye de Asgari

ret, şsizlik Ve En asyon li isinin

ar Analizi

Doç.Dr.Utku Altunöz, Sinop Üniversitesi
zet
Çalışma Türkiye’de 1992-2014 yılları için asgari ücret, işsizlik ve enflasyon
arasında ilişki olup olmadığı ve ilişkinin yönü ekonometrik testlerle analiz
edilmiştir. Teorik alt yapı ve literatür taramasından sonra ADF ve PP birim kök
testi uygulanan değişkenler Johansen eş bütünleşme ve Granger nedensellik
testleri ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre değişkenler arasında
eş bütünleşme ilişkisi mevcuttur. Ayrıca nedensellik testi sonuçlarına göre
değişkenlerden yalnızca enflasyon değişkeni ile asgari ücret değişkeni birbirinin
çift taraflı nedenidir.
Anahtar

elimeler Asgari ücret, işsizlik, Türkiye Ekonomisi.
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ill Se ular Stagnation e the esult o

reat e ession

Dr. Özgür Üşenmez, Marmara University
A stra t
While Keynesian and neo-liberal discussions on the reasons of and solutions
to the last financial crisis have persisted to the present day,new argument from
Lawrence Summers and Paul Krugman in late 2013 shifted the debate to the issue of secular stagnation.Opposed to the neo-liberal haplessness regarding a parsimonious analysis of the events of recent years in global economy, Keynesians
argued that falling private investment across the advanced economies was the
most alarming development that can pave the way for secular stagnation. In this
paper,after looking at the main tenets of the above mentioned discussion I will
contest the explanations of both strands of political economy,at the same time I
will suggest that critical Marxist arguments,especially on falling rate of profit,
have been increasingly relevant to this discussion.
ey ords Recession,Stagnation,Political Economy, Keynesians, Marxists
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rizin Sonu Se

ler urgunlu mu Ola a

Dr. Özgür Üşenmez, Marmara Üniversitesi
zet
Keynesyenler ve Liberaller arasında son finansal krizin sebebleri ve çözüm yollarına dair tartışmalar sürerken, Lawrence Summers ve Paul Krugman
2013’ün sonlarında meseleyi seküler durgunluk olgusuna yönlendirdiler.Liberallerin krizin sebeblerini açıklamaktaki çaresizliği karşısında Keynesyenler
gelişmiş ekonomilerdeki özel sektör yatırım azalmasının bu durgunluğa gidişin
en önemli göstergelerinden biri olduğunu işaret ettiler.Bu araştırmada iki tarafın
temel argumanlarını inceledikten sonra iki görüşe getirdiğim eleştirilerin sonunda marjinal sayılsada Marxist’lerin sermayenin kar oranlarındaki düşme eğilimi
açıklamalarının kriz ve çıkış çözümleri konusunda giderek daha önemli hale geldiğini iddia edeceğim.
Anahtar
sizm

elimeler Resesyon, Durgunluk, Ekonomi Politik, Keynes, Mark-
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he mpa t o the et rement Pol y o ur ey to the So al Se ur ty
Budget in he Per od o
Assoc. Prof. Muzaffer KOÇ, Marmara University
A stra t
Retirement is referring to withdrawal of a person from the active working life
after fulfilling a certain age and a certain working period. In return of the social
insurance premiums paid during the period of active work-life regular payments
are being made to this person. It is a necessity to maintain a balance between the
premiums paid during the period of active work-life and the payments in the retirement. Otherwise, a deterioration may result in the fiscal balance of the social
security system. The pension-entitlement-age policy of Turkey, which has taken
the final shape with the Social Security and General Health Insurance Act No.
5510 of 2008, is a system which adopted different and gradual retirement ages
for men and women till the year of 2048. The pension-entitlement-age is being
fixed at the age of 65 both for male and female insurers after the year of 2048. In
this study, the impact of the implementation of the retirement policy of Turkey
over the social security budget in the period of 2000-2015 will be discussed.
ey ords Social security budget, actuarial balance, active/passive ratio, retirement-entitlement-age, welfare policies, pensions
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r iye nin Eme lili Politi asının
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venli

Doç.Dr. Muzaffer KOÇ, Marmara Üniversitesi
zet
Emeklilik, kişilerin belli çalışma süresi ve yaş düzeyinden sonra aktif çalışma
hayatından çekilmesini ifade eder. Emeklilik döneminde aktif çalışma süresince
ödenen sosyal sigortalar primleri karşılığından kişiye düzenli bir ödeme yapılmaktadır. Emeklilik döneminde yapılan ödemeler ile çalışma süresince ödenen
primler arasında bir denge kurulması gereklidir. Aksi takdirde sosyal güvenlik sisteminin mali dengesinde bozulmalar ortaya çıkabilir. 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunuyla 2008 yılında nihai halini alan
Türkiye’de emeklik yaşı politikası, kadın ve erkeklerde farklı olmak üzere 2048
yılına kadar kademeli bir yaş sistemi benimsenmiştir. 5510 sayılı Kanununa
göre 2048 yılından sonra kadın ve erkek emeklilik yaşı 65 olarak sabitlenmiştir. Henüz yasal bir düzenlemeye dönüştürülmemekle birlikte Türkiye doğumda
beklenen ortalama yaşam süresi arttıkça emeklilik yaşının da artırılması düşünülmektedir. Ülkelerin uyguladıkları sosyal politikalara göre aktif/pasif dengesi
farklılık gösterebilmektedir. Türkiye’de mevcut sosyal güvenlik aktif/pasif
dengesi 1,94’dir (2015). Söz konusu bu 1,94’lük oran birçok açıdan ideal aktif
pasif dengesinden oldukça uzaktadır. Emeklik yaşındaki kademeli artışlarla bu
olumsuzluğun düzeltilmesi hedeflenmektedir. Çalışmada, Türkiye’de uygulanan
emeklilik politikasının, 2000-2015 dönemi sosyal güvenlik bütçesi üzerindeki
etkisi irdelenecektir.
Anahtar elimeler Sosyal Güvenlik Bütçesi, Aktüeryal Denge, Aktif/Pasif
Dengesi, Emeklilik Yaşı, Refah Politikaları, Emekli Aylığı
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Sto

E hanges Cooperation Among he Mem ers O BSEC
Yasemin Uğur Çam, Marmara University
A stra t

After the end of Cold War, liberal market economies have become more
and more dependent on each other. Many regional associations and organizations were established aiming at development of regional peace and welfare.
Organization of Black Sea Economic Cooperation (BSEC) is among them. A
common stock exchange platform is thought to be highly effective in improving
free market economies of BSEC countries. For this purpose, some of the stock
exchanges in the Black Sea region are members of international initiatives, such
as Federation of Euro-Asian Stock Exchanges to improve local capital markets.
Moreover, underneath BSEC working group, member countries discuss financial
issues, with limited scope, such as banking. As interdependency among member
states rises, common capital markets platform among BSEC members will be
important for the regional economy, as similar capital markets-related initiatives
at organisation of Islamic Cooperation and Association of Southeast Asian Nations are important to their respective members. By analyzing the capital markets
of BSEC member countries and similar cooperation examples among stock exchanges, cooperation potential among BSEC members’ stock exchanges will be
evaluated.
ey ords Black Sea, Stock Exchanges, Economy, Finance, Black Sea Economic Cooperation,
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aradeniz B lgesi Sermaye Piyasaları

rl

Yasemin Uğur Çam, Marmara Üniversitesi
zet
Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte, değişen uluslararası sistem içerisinde
çeşitli büyüklükteki serbest piyasa ekonomileri birbirine giderek daha bağımlı
hale gelmiştir. Bölgesel anlamda barış ve refahın kurulmasını teminen ekonomik işbirlikleri oluşturulmuştur. Bu oluşumlardan birisi olan Karadeniz Ekonomik Işbirliği Teşkilatı Örgütü’ne üye devletlerin serbest pazar ekonomilerine
ivme kazandırabilmeleri için sermaye piyasaları temelinde oluşturacakları bir
ortak platformun önemli olacağı değerlendirilmektedir. Karadeniz’e komşu
ülkelerdeki borsaların bir kısmı, sermaye piyasalarının gelişimini hızlandırmak
amacıyla Avrasya Borsaları Federasyonu gibi uluslararası teşebbüslerde yer
almaktadırlar. Bununla birlikte, üye ülkeler Karadeniz Ekonomik Işbirliği
Teşkilatı Örgüt’ü bünyesinde özellikle bankacılık alanında olmak üzere finansal
anlamda dar kapsamlı görüşmelerde bulunmaktadırlar. Bölge ekonomileri
arasındaki karşılıklı bağımlılığın giderek artmasıyla birlikte, Dünya üzerinde
konumunu almış olan Islami Işbirliği Teşkilatı Örgütü ve Güneydoğu Asya
Uluslar Birliği bünyesindeki ülkelerin sermaye piyasaları alanındaki ortak
çalışmalarının Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere uyarlanması bölge ekonomileri
açısından önemli olacaktır. Bu çalışmada, Karadeniz Ekonomi Işbirliği Teşkilatı
Örgütü’ne üye ülkelerin sermaye piyasaları ve sermaye piyasası alanındaki iş
birliği örnekleri incelenerek, bu ülkeler arasında sermaye piyasaları alanında
işbirliği kurulması ele alınacaktır.
Anahtar elimeler Karadeniz, Sermaye Piyasaları, Ekonomi, Finans, Karadeniz Işbirliği Teşkilatı Örgütü
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