
 
 

 
 
 

Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: 
E-mail: bilgi@uidergisi.com 

Web: www.uidergisi.com  
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği | Uluslararası İlişkiler Dergisi 
Söğütözü Cad. No. 43, TOBB-ETÜ Binası, Oda No. 364, 06560 Söğütözü | ANKARA 

Tel: (312) 2924108 |  Faks: (312) 2924325 | Web: www.uidergisi.com | E- Posta: bilgi@uidergisi.com 

Türkiye’nin Avrasya’daki Çok Taraflı 
Girişimlerine Bir Örnek: Karadeniz Ekonomik 

İşbirliği Örgütü 
 

Emel G. Oktay 
 

Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası 
İlişkiler Bölümü 

 
 
Bu makaleye atıf için: Oktay, Emel G., “Türkiye’nin 
Avrasya’daki Çok Taraflı Girişimlerine Bir Örnek: 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü”, Uluslararası 
İlişkiler, Cilt 3, Sayı 10 (Yaz 2006), s. 149-179. 

Bu makalenin tüm hakları Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği’ne aittir. Önceden yazılı izin 
alınmadan hiç bir iletişim, kopyalama ya da yayın sistemi kullanılarak yeniden yayımlanamaz, 
çoğaltılamaz, dağıtılamaz, satılamaz veya herhangi bir şekilde kamunun ücretli/ücretsiz 
kullanımına sunulamaz. Akademik ve haber amaçlı kısa alıntılar bu kuralın dışındadır. 

Aksi belirtilmediği sürece Uluslararası İlişkiler’de yayınlanan yazılarda belirtilen fikirler 
yalnızca yazarına/yazarlarına aittir. UİK Derneğini, editörleri ve diğer yazarları bağlamaz. 

mailto:bilgi@uidergisi.com�
http://www.uidergisi.com/�


Tiirkiye.nin Avrasya'daki <;ok Tarafh Giri~imlerine 
Bir Ornek: Karadeniz Ekonomik i~birligi Orgiitii 

Ernel G. OKT A Y* 

6ZET 
Bu \;all~mamn amaCI, Soguk Savaf/zn son a ermesini takip eden donem i\;erisinde ulus
lararasz sistemde meydana gelen degi~ikliklerin Karadeniz BOZgesi ve bOlge Ulkeleri Uze
rindeki yanszmalarznl degerlendirerek, Karadeniz Elconomik j~birligi (KEi) Or
gUtii'nUn kurulu~unu ve i§leyi~ini mUmkUn lellan dinamikleri TUrkiye apszndan ince
lemektir. Giri§imin kalzclZzgl ve ba~arzsznzn degerlendirilmesi amaclyla, KEi'nin 
orgUtsel yaplsl, potansiyeli ve bolge iilkelerinin KEt'ye balcz§zna da yer verilmeletedir. 
Karadeniz'de ekonomik i§birliginin yamslra, gUvenlile alamnda i§birligi amaclyla 
ktylda§ iilkelerin deniz leuvvetleri arasznda ger\;ekle§tirilen olu§umlar da etkileri 
apszndan incelenmeletedir. Sonu\; olarale, KEj'nin leurulw~undan bu yana ge\;en sUrede 
alml§ oldugu yol ve bundan sonra yapilmasl gerekenler degerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Elconomik t§birligi, Bolgesel Entegrasyon, Karadeniz 
Gorev GUcU, Karadeniz Uyumu 

An Example of Turkey's Multilateral Initiatives in Eurasia: The 
Organization of the Black Sea Economic Cooperation 

ABSTRACT 
This study aims at evaluating the dynamics that paved the way jor the inception oj the 
Black Sea Economic Cooperation (BSEC) initiative, which was launched by Turkey 
taking advantage oj the impact oj the changes in the international system generated by 
the ending oj the Cold War period. For the evaluation oj the success and perenniality oj 
the BSEC initiative, organizational structure and perceptions oj member countries are 
also studied. In addition to important economic cooperation, initiatives aimed at 
security cooperation in the Black Sea, are also analysed by taking into account their 
impact upon the regional and international arena. Finally, the achievements oj BSEC 
since its inception in 1992 are evaluated and some suggestions are provided. 

Keywords: Black Sea, Economic Cooperation, Regional Integration, Blackseajor, 
Blacksea Harmony 
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Ul. USI ARARASI iLi~KILER / IN1BI~ATIONAlllEU\ liONS 

Giri~ 
Ttirkiye'nin Soguk Sava§ sonrasmda Avrasya'daki yeni roHintin temel 
taf,>lanndan birisi olacak f,>ekilde, Karadeniz'e klYlda§i.ilkeleri ekonomik 
if,>birligi ve geli§me <;en;;evesinde biraraya getirecek bir bolgesel orgUt 
kurulmasl fikri, ge<;mif,>i sadece 1990'a kadar giden cesur bir adlmdlr.l 
Ttirkiye Karadeniz Ekonomik if,>birligi (KEi) fikrini ortaya koydu, for
mUle etti ve tef,>kilatm kurulu§ stiredni ytirtittU. Arnavutluk, Azerbay
can, Bulgaristan, Ermenistan, Gtircistan, Moldova, Romanya, Rusya, 
Ttirkiye, Ukrayna ve Yunanistan'm <;evre, enerji, turizm, egitim ve ver
gilendirme alanlannda i§birligini saglamaya yonelik programlar olu§
turulmasml ongoren ilk me tin olan istanbul Deklarasyonu'nun 25 Ha
ziran 1992'de Devlet veya Htiktimet Ba§kanlan dtizeyinde imzalanmaSl 
He Karadeniz'de ekonomik if,>birligi siired ba§lad1.2 Aym giin imzalanan 
Bogazi<;i Bildirisi ile de taraflar aralanndaki ili§kilerde Helsinki Nihai 
Senedi'nin ve AGiT'in tUm prensiplerinin iistUn olacagml benimsediler. 
5 Haziran 1998'de Yalta Zirvesinde imzalanan metnin ulusal parla
mentolarm onayml mUteakip 1 Mayls 1999' da resmen yiirtirltige girme
siyle de KEi uluslararasl alanda yasal bir kimlige kavu§arak, benzeri 
uluslararasl kurumlar ve BM ihtisas kuruIu§lan ile e§it statiide bir bol
gesel i§birligi orgUtU sifatmi kazand1.3 

KEi projesinde her ne kadar temel ama<; KEi bolgesindeki devlet
Ierde siirdtiriilebilir kalkmma i<;in gerekli istikrarh ekonomik ortamm 
yarahimasl ile slmrh gortilse de, bolge Ulkeleri arasmda ekonomik if,>
birligi aIanmda baf,>layaeak diyalogun zamanla siyasi platforma yayIl
maSl ve bOlge ban§l ve giivenliginin sagianmasl da amas:lanml§t1. So
guk Sava§'m biti§iyle ortaya <;lkan etnik s:ahf,>malar, bolgeyi eski komii
nist eografya i<;erisinde Balkanlar'dan sonra en yogun <;ah§malann ya
f,>andigi yer haline getirmif,> ve bolge iiIkeleri arasmda kar§lhkh giiven, 
iyi niyet ve dostlugun tesisi btiytik <;aba gerektiren bir ugra§a dontif,>
mii§tU. Nitekim bu <;ah§malardan hi<;birisi gtiniimtize kadar <;oziime 
ulaf,>ml§ degildir ve Karadeniz ha.1a istikrarslz bir bolge olma ozelligini 
korumaktadlr. Tiirkiye de bu <;atl§malan uzaktan seyretmekten ziyade 
KEi projesi ile bolge politikalannda aktif rol oynayabileeegi bir plat
form oluf,>turarak, refah, istikrar ve ban§m bOlgeye getirilmesinde oneii 
1'01 oynamaya <;abalaml§hr. 

1 Btl konuda yapllml§ ilk degerlendirmeler ir;:in bkz. TusiAD, Karadeniz Ekonomik i§birligi 
Bolgesi: Ekol1omik Bir Degerlendirme, istanbul, TusiAD Yaymlan, 1993; Oktay Ozliye, "Black 
Sea Economic Cooperation", Mediterranean Quarterly, Cilt 3 No 3,1992, s. 48-54. 

2 Karadeniz EkOl1omik i§birligi Zirve Deklarasyol1u, 25 Haziran 1992. 
, Turkiye Karadeniz Ekonomik i§birligi $arh'm 5 Haziran 1998'de imzalaml§, 23 Haziran 

1999'da onaylaml§hr. Scizle§menin onaylanmasma ili§kin 4392 say!ll yasa, 23 Haziran 
1999'da TBMM'de kabul edilmi§, 25 Haziran 1999'da Resmi Gazete'de yaYllnlanml§hr. 
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Tiirkiye'nin Avrasya'da C;ok Tarafll Giri§imlerine Bir Ornek 

1989'da Dogu Avrupa'da komiinizmin <;okii~ii ve 1991'de Sovyetler 
Birligi'nin dagllmaslyla baglmslzhklanm elde eden iilkeler baglmslz
hklanm peki~tirmek ve Moskova ile ilir;;kilerinde gii<; dengesinin kendi 
aleyhlerine bozulmasml engellemek amaclyla Bah diinyasmda destek 
arayl~ma girmir;;lerdi. Aynca bu iilkeler, ekonomilerini geli~tirme, de
mokratik a<;lhmlar yapma, kom~ulanyla ilir;;kilerini diizeltme, etnik <;a
h~malan <;ozme ve Avrupa'daki biitiinler;;me siirecinin bir par<;asl olma 
yoniinde de <;aba harclyorlardl. Bu <;er<;evede, Karadeniz bOlgesi dev
letleri, KEi $arh'nda belirtildigi gibi "Avrupa'daki biitiinle~me siireci
nin bir par<;asl olan, insan haklanna ve temel ozgiirliiklere dayall, eko
nomik serbestlik, sosyal adalet, e~it giivenlik ve istikrar yoluyla refaha 
varmaYl ama<;layan, diger iilkelerle, bolgesel giri~imlerle, uluslararasl 
orgiit ve mali kurulur;;larla ileti~ime a<;lk bolgesel i~birligine ili~kin ortak 
gorii~leri payla~arakff bolgesel bir ekonomik orgiit olan KEi'yi olu~
turma yoniinde isteklilik sergilediler. 

Bu <;ah~mamn amaCl Soguk Sava~'m sona ermesini takip eden do
nem i<;erisinde uluslararasl sistemde meydana gel en degi~ikliklerin Ka
radeniz bolgesi ve bOlge iilkeleri iizerindeki yanslmalanm degerlendi
rerek, KEi'nin kurulu~unu ve i~leyi~ini miimkiin kllan dinamikleri Tiir
kiye a<;lsmdan incelemektir. KEi'nin Tiirkiye'nin Avrasya politikalann
daki yerinin jeo-stratejik analizi ancak Karadeniz bolgesinin cografi ve 
tarihsel ozelliklerinin ortaya konmasl ile miimkiin goriilmektedir. Bolge 
iilkeleri arasmda ba~lahlacak ekonomik i~birligi giri~iminin kahClhgl ve 
ba~ansmm, meydana getirilecek yapmm bu tarihsel ve cografi nitelik
lerle gosterecegi uyuma bagh oldugundan hareketle \ah~mada KEi'nin 
orgiitsel yap lSI ve potansiyeli de incelenmektedir. Sonu<; klsmmda 
KEi'nin aradan ge<;en siire i<;erisinde almlr;; oldugu yol ve bun dan soma 
yapIlmasl gerekenler degerlendirilecektir. 

Karadeniz Bolgesi'nin Cografi Tamml ve Jeo-stratejik 
Ozellikleri 
Anadolu ve Balkan yanmadalan ile Kafkasya ve Dogu A vrupa plat
formu arasmda kalan ve Azov Denizi dl~anda blraklldlgmda 436.400 
kilometre karelik bir alam kaplayan Karadeniz, cografi konumu itiba
riyle, Avrupa ile Asya'Yl birle~tiren Dogu-Bah ekseninde oldugu kadar, 
Rus steplerini slcak denizlere baglayarak Kuzey-Giiney ekseninde de 
ba~at bir 1'01 oynamaktadlr.4 

Karadeniz tek <;lkl~ noktasl olarak Ege Denizi ve dolaYlsl ile Akde
niz' e, istanbul Bogazl, Marmara Denizi ve C;::anakkale Bogazl ile bagla
mr. Tarih boyunca bu yol bolge ticaretinde hayati bir 1'01 oynaml~hr. 

<I http://www.ocean.udel.edu/blacksea/geography/ 
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ULUSLARARASlili~KilER / INITRNATIONALIlElJI nONS 

Bununla beraber, Karadeniz, 1992'de a<;llan Ren-Tuna kanah ile Kuzey 
Denizi'ne, Volga-Don kanah He de Hazar Denizi'ne baglanmlf?tJr. Bu 
kanallarm a<;llmasl Karadeniz ve Turk bogazlanmn stratejik ve tieari 
one mini daha da arthrmll?tIr. 

Karadeniz' e kIYlSl olan 6 ulkenin (Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, 
Rusya, Gurcistan ve Turkiye) yams Ira, bal?ta Tuna nehri olmak uzere 
Karadeniz'e dokulen buyuk tieari nehirler (Dinyeper ve Don) baglanhsl 
ile 10 ulke daha Karadeniz Havzasmm ekonomik ve <;evresel etki alam 
i<;erisinde bulunmaktadlr.5 Aydm'a gore, eografi bir alan olmaktan zi
yade siyasi bir olul?um olarak karl?lmlZa <;lkan Karadeniz bOlgesi klYl
dal? tilkelerin yamSlra Arnavutluk, Azerbayean, Beyaz Rusya, Yuna
nistan, Makedonya: Moldova, Slrbistan ve Karadag gibi Guney-Dogu 
Avrupa'dan Hazar Denizi'ne kadar bolgedeki siyasi gelil?meleri etkile
yebilen ve de bu gelil?melerden etkilenen ulkeleri kapsamaktadlr.6 Bazl 
yazarlar, kavramsal olarak daha geniI? bir Karadeniz bolgesinin Kuzey 
Almanya Platosu ve Baltlk/Kuzey Denizini i<;ine alaeak f?ekilde ele ah
nabileeegini belirtmektedirler.7 

Karadeniz havzasI, <;agdal? jeopolitik teorilere gore de onemli bir 
bolge konumundadir. Maekinder'in kara hakimiyet teorisine gore Mer
kez bolgesine (kalpgah) en kolay Ulal?lml saglayaeak konumda olan Ka
radeniz, Spykman'm Kenar KUl?ak Teorisine gore de Avrupa'yl Orta 
Dogu ve Asya'ya baglamaktadlr. Mahan'm deniz hakimiyeti teorisine 
gore ise Karadeniz'e hakim olan gu<; bolgeyi kontrol edeeek eografi ko
numa sahip olur. Sehaklian'm Hava Hakimiyet teorisine gore de aym 
~ekilde merkez bOlgesine ve dunya adasma hakim olaeak bir eografi 
konumdadlr.8 Aynea, Huntington'm "uygarhklar <;;ah~masl" tezinde sa
vundugu I?ekliyle ktiltur ve uygarhgm, insanlar ve tilkeler arasmdaki 
ili~kileri etkileyen en onemli faktor oldugu du~untilmese bile,9 Karade
niz bolgesine bakIldlgmda MuslUman dunyasl He Ortodoks dunyaslm 
birbirinden ayuan <;;izginin buradan ge<;;tigi ve bu baglamda jeostratejik 
a<;;ldan bir fay hath olu~turdugu soylenebilir. 

S Laure nce David Mee, "Protecting the Black Sea Environment: A Challenge for Cooperation 
and Sustainable Development in Europe", Terry Adams et al.,(der.), Europe's Black Sea 
Dimension, Brilksel, Center for European Policy Studies ve Atina, International Center for 
Black Sea Studies, 2002, s. 81. 

6 Mustafa Aydm, "Europe's Next Shore: The Black Sea Region After EU Enlargement", 
Occasional Papers, no. 53, Paris, EU Institute for Security Studies; Haziran 2004, s. 5. 

7 Ronald Asmus ve Bntce P. Jackson, "The Black Sea and Frontiers of Freedom", Ronald D. 
Asmus, Konstantin Dimitrov ve Joerg Forbrig (der.), A New Euro-Atlantic Strategy for the 
Black Sea Region, Washington D.C., The German Marshall Fund of the United States, 2004, s. 
19-20. 

8 Karadcniz Ekonomik hbirligi ve TiJrkiye, Harp Akademileri Komutanhgl, istanbul, Harp 
Akademileri Baslmevi, 1995, s. 2. 

9 Samuel Huntington, Clash afCivilizations and the Remaking of World Order, New York, Simon 
& Schuster, 1996. 
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Turkiye'nin Avrasya'da C;ok Tarafll Giri:;}imlerine Bir Ornek 

Kiiresel Degif?iklikler ve Karadeniz'in Artan Onemi 
Karadeniz ve Karadeniz'e klYlSl olan tilkelerin olu~turdugu cografyanm 
bir "benge" olarak ortaya <;lkrnasl ve 1990'11 yIllarm ba~mdan itibaren 
jeopolitik onerninin artrnasl birden <;ok a~arnada ger<;ekle~rni~tir. Bu ha
reketi ba~latan en onernli geli~rneler Soguk Sava~'m sona errnesi ve 
Sovyetler Birligi'nin YlkIlrnasl olrnu~tur. Bunu takip eden on yllhk da
nernde Dogu ve Merkezi Avrupa devletlerinin Avrupa-Atlantik eko
nornik, politik ve guvenlik balgesine kahlrnalanyla beraber Bah dunya
smm smlrlan Karadeniz' e ula~rnl~hr. 2000'Ii yIllann ba~lannda dahi 
Bah'da pek <;oklan i<;in Ukrayna ve Kafkasya son derece uzak ve gele
cekleriyle alakaslz tilkeler olarak gartilrnekteyken, A vrupa Birligi ve 
NATO'nun son geni~lerneleri ve azellikle 11 Eyliil 2001'de ABD'ye, 3 
KaSlrn 2003'te ispanya'ya, 7 Ternrnuz 2005'te ise ingiltere'ye yanelen te
rarist saldmlanndan soma, Kuzey Arnerika ve Avrupa'nm guvenligini 
tehdit eden unsurlann kaynagmm "Buyuk Orta Dogu" balgesinden 
kaynaklandlgmm anla~nlrnaslyla Karadeniz havzasl i<;erisinde yer alan 
tilkelerin bu tehdide kar~l rnucadelede anernli bir 1'01 oynayabilecekleri 
degerlendirilrni~tir. 

Karadeniz, 1990'11 yIllarm ba~lanna kadar hakkmda <;ok az ~ey bili
nen ve neredeyse Bah'mn tarihsel bilincinde bo~luk halinde bir balge 
iken, adlrn adlrn Bah dunyasmm ~politikalannda anernli bir yer edin
rneye ve "Yeni Yakm Dogu" olarak algIlanrnaya ba~larnl~tlf.lO Asmus 
ve Jackson'a gore Karadeniz'e kIyISl olan Rornanya, Bulgaristan, Uk
rayna, Rusya, Gurcistan ve Turkiye gibi ulkelerin yamslra, Moldova ve 
Guney Kafkasya ulkeleri Azerbaycan ve Errnenistan'l da i<;ine alan Ge
ni§ Karadeniz Bolgesi, Bah dunyasmda yapIlrnakta olan stratejik <;ah~
rnalann "Bermuda $eytan D<;geni"ni olu~turrnaktadlr. A vrupa, A v
rasya ve Orta Dogu guvenlik alanlanmn kesi~tigi balgede yer alan Ka
radeniz, biitun bu balgelerin kIYlsmda kaJarak uzrnanlar tarafmdan 
uzun sure goz ardl edilrni~tir.l1 

Soguk Sava~'m sona errnesi ile Avrupa-Atlantik toplulugunun ance
ligi, kendisine cografi ve kulturel a<;ldan <;ok daha yakm olan Merkezi 
ve Dogu Avrupa tilkelerini entegre etrnek, Ikinci Dunya Sava~H'ndan 
soma bolunrnu~ olan Avrupa'Yl birle~tirrnek olrnu~tur. Bunu yaparken 
Moskova' nm kendisini guvenJik tehdidi altmda hissetrnernesi i<;in 
adlrnlar <;ok dikkatli atIlrnaya <;ah~11rnl~hr. Aym danernde Yugos
lavya'nm dagIlrna sava~lan ve Balkanlar'm tarnarnml etkileyebilecek, 
hatta NATO'nun giiney kanadml olu~turan Turkiye ve Yunanistan'l 

10 Arnavutluk'tan doguda Azerbaycan'a, Ukrayna'dan guneyde Turkiye'ye uzanan 
Avrupa'nm yeni giineydogu smlflm olu~turan bolgeyi tammlayan "Yeni Yakm Dogu" 
kavraml ic;in bkz. Charles King, "The New Near East", Survival, Cilt 43 No 2, Haziran 2001, 
s.49-67. 

11 Asmus ve Jackson, "The Black Sea", s. 2. 
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ie;erisine almasl muhtemel goriilen e;ah~malann ontinli almak Avrupa 
Birligi'nin tUm enerjisini tUketmi~tir.12 Diger taraftan, bolge tilkeleri de 
birbirlerinden farkh yapllanyla, Sovyetler Birligi'nin dagllmasmdan 
soma ortaya e;lkan problemlerle ugra~ml~ ve yeni yapllanmakta olan 
uluslararasl sistemde kendilerine bir yer edinmek i<;in giri~imlerde bu
Iunmaya aneak 2000'Ii Ylllarm ba~mdan itibaren fIrs at bulmu~lardlr. 

Bununla birlikte, Ttirkiye 1990'dan itibaren Bah kurumlanmn Kara
deniz' e daha fazla ilgi gostermesi ie;in e;aba hareayan ve bu konuda viz
yona sahip tek iilke olmu~tur. Boylesi bir ortamda, Ttirkiye, Karade
nii' e klYlSI olan iilkeler arasmda daha gtie;lii ekonomik baglann kuru
labilmesi amaClyla Karadeniz Ekonomik i~birligi Orgiitti'niin kurulma
sma oneiiliik etmi~tir. 

Dogu A vrupa' da komiinizmin e;okii~ii VEl Sovyetler Birligi'nin da
gIlmasl He ortaya e;lkan istikrarslzhk ortaml aradan gee;en stire ie;eri
sinde btiyiik ole;iide giderilmi~, NATO ve Avrupa Birligi, Avrupa klta
smm dogusuna da sahip oldugu istikran yansltml~, demokrasiyi yer
le~tirmi~tir. 15 yll oneesi ile klyaslandlgmda bugiin "btitUnle~mi~" Av
rupa daha demokratik, daha zengin ve giiven ie;erisinde olmasma rag
men, "yakm e;evresi" olarak nitelendirilen Bah Balkanlar'da ve Kaf
kasya'da heniiz ban~ ve istikrar saglanamaml~hr. Yasadl~,n goe;, uyu~tu
rueu ka<;ake;lhgl, silahiann e;ogalmasl, e;evresel tehditler, ins an ve silah 
kae;ake;lllgi yapan organize sue; orgiitleri gibi ortaya e;lkan farkh giiven
lik tehditleriyle mtieadele edilmesi ie;in yeni eephe Karadeniz bolgesi 
olarak ortaya <;lkmaktadlr. 

11 Eylii12001 saldmlanndan soma ABD'nin Afganistan'a miidahale
sini takiben NATO'nun bolgedeki roliiniin artmasl ve ABD'nin Irak'a 
miidahalesi, Karadeniz bolgesini Avrupa-Atlantik giivenlik e;evresinde 
daha onemli birkonuma getirmi~tir. Karadeniz, Avrupa kltasmm "klyl
smda" yer alan bir bolge olarak algllanmaktan e;lklp, Bah'nm stratejik 
hinterlandmda kabul edilmeye ba~lanml~hr.13 Arhk Ortadogu'ya istik
rar getirilebilmesinin sadeee Bahh gii<;lerin askeri tislerini bu bolgeye 
kaydlrmalan ile degil, aneak Karadeniz bolgesinde yer alan iilkelerin 
demokratik ve istikrarh bir yaplya kavu~malan ve Bah degerlerini daha 
dogu ve giineye yaymak ie;in bir platform olu~turmalan ile miimkiin 
olabileeegi dii~tiniilmektedir.14 

12 Avrupa Toplulugu'nun (daha sonra Avrupa Birligi) Yugoslavya'nm dag!lma sava:;;lanna 
ybnelik politikasl hakkmda detayh bilgi i.;in bkz. Emel C. Osman.;avu:;;oglu, The Wars of 
Yugoslav Dissolution and Britain's Role in Shaping Western Policy 1991-1995, Ankara, SAM 
Papers, 2001, 2. 3. ve 5. Bbllimler. 

13 Asmus ve Jackson, "The Black Sea", s. 22. 
14 "The Future of Democracy in the Black Sea Region", Testimony of Bruce Pitcairn Jackson 

Before the Committee on Foreign Relations, Subcommittee on European Affairs, 8 Mart 
2005, s. 1-3. 
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Tiirkiye'nin Avrasya'da C;olc Tamfl! Giri;;imlerine Bir Ornelc 

Bolgenin Avrupa-Atlantik giivenlik yapIlanmaSl i<;in onemini artb
ran diger bir etken I-lazar ve Orta Asya'daki enerji kaynaklannm Av
rupa'nm enerji gtivenligindeki rolii olarak ortaya <;lkmaktadlr. Gtinti
miizde A vrupa Birligi ihtiyacl olan enerjinin yansml Bogazlar ve Man~ 
yoluyla almaktadlr. 2020 yllma gelindiginde enerji ihtiyacmm %70'ini 
dl~andan kar~nlamak durumunda kalacak olan AB i<;in gtivenli ve istik
rarh bir kaynak ve altematif ula~lm yollan c;:okbtiytik onem kazana
cakhr. Karadeniz bolgesi, Avrupa'mn kuzeyine uzanan Ukrayna petrol 
ve dogalgaz boru hatlarmdan, giineyde Akdeniz'e giden Baku-Tiflis
Ceyhan boru hattma kadar neredeyse tUm A vrasya enerji koridorunu 
kontrol etmektedir. DolaYlslyla bolgeyi Avrupa-Atlantik gtivenlik sis
temine baglayacak ve istikran saglayacak bir strateji A vrupa pazarlan
nm ihtiyacl olan enerjiyi gtivenilir ve farkh kaynaklardan elde etmesini 
saglayacakhr. 

Son olarak, NATO ve Avrupa Birligi'nin Karadeniz'in Batll(lYllarma 
kadar geni~lemi~ olmalan ve bolgedeki tilkelerin neredeyse tamammm 
onceliklerinin bu kurumlara kahlmak oimasl arhk bolgeye yonelik daha 
kapsamh ve ileriye yonelik politikalann olu~turmasml zorunlu bir hale 
getirmektedir.15 

Karadeniz Ekonomik i§birligi Projesinin Arka Plam 
20 milyon kilometrekare ytizol<;timti ile Avrupa-Asya ve Orta Asya
Orta Dogu transit yollanm kontrol altmda bulunduran, 350 milyonluk 
bir pazan olu~turan, kullamlabilir 200 milyar varillik petrol rezervi ile 
Korfez bolgesinden soma dtinyanm ikinci petrol ve dogal gaz rezervle
rini banndlran ve zengin maden ve yer alb zenginliklerinin yamslra 
kalifiye i~giicii ve insan kaynaklanyla onemli bir gti<; olu~turan tilkeleri 
biraraya getirmeyi hedefleyen Karadeniz Ekonomik i~birligi (KEi) pro
jesinin arka plam incelendiginde farkh faktorlerin e~gtidtimiintin Ttir
kiye'nin bu giri~imini mtimkiin klldlgl gortilmektedir. Bunlar, Soguk 
Sava;;'m sona ermesiyle bolgeye egemen olan ideolojik ve askeri giictin 
ortadan kalkmasl, bolgesel <;ah~malann artmasl ve bOlgenin ozellikle 
Hazar Denizi'nin enerji kaynaklannm Bah pazarlanna aktanlmasl i<;in 
onemli bir ge<;i~ yolu haline gelmesi ~eklinde ozetlenebilir.16 

1991'de Sovyetler Birligi'nin dagIlmasl ile yakla~lk 90 yIll Sovyet 
egemenliginde olmak tizere ti<; yUzylldan uzun bir stiredir Rus/Sovyet 

15 KEi lilkelerinin bir araya geldigi her platformda Avrupa Birligi'ne iiyelik en (inemli 
glindem konulanndan birisini olugturmaktadn·. Bu konuda KEi Genel Sekreteri Biiylikel<;i 
Valeri Chechelashvili'nin gorUgleri i<;in bkz. "Letter from the Secretary General of Black Sea 
Economic Cooperation Permanent International Secretatiat (BSEC PERMIS)", Black Sea 
Trend Review, Kl§ 2004, s. 20-21. 

16 Duygu Bazoglu Sezer, "The Black Sea Politics and Turkey", Mustafa Aydm (deL), Turkey in 
the 21st Centllry, Ankara, International Relations Foundation, 1998, s. 70. 
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askeri ve siyasi basklsl altmda kalan bOlge hareket serbestligine ka
vu:;;tu. Bolgede ya:;;ayan halklarm tamammm yonetim bi<;;imlerini ve sa
hip olduklan kaynaklan nasll kullanacakianna dair alaeaklan kararlan 
belirleyen gii<; politikalan yerini pazar ekonomisinin yerle:;;tirilmesi ve 
diinya ile eklemlenme <;abalanna blrakh. Sovyetler Birligi'nin dagIlmasl 
ile Tiirkiye'nin kuzey ve kuzeydogu smlrlarmda ortaya <;lkan 
jeostratejik degi:;;im Tiirkiye'yi kuzeyde son dereee gii<;lii ve tek egemen 
devlet olan Rusya He kom:;;u olma tekelinden kurtardl,17 Bunlara ek 01a
rak, Karadeniz'e kiYlda$ iilkelerin Tiirkiye'nin ticaretindeki paymm 
artmasl, Azerbayean petrolii ba:;;ta olmakiizere, Hazar Denizi enerji 
kaynaklarmm Bah pazarlanna ta:;;mmasmda Karadeniz'in onemli bir 
ge<;i$ yolu oimasI, Balkanlar ve Kafkasya'daki <;ah$malann bOlge iilke
lerinin istikranm tehdit etmesi gibi faktbrler Tiirkiye'ye Karadeniz sis
teminin Soguk Sava$ somaSl donemde onemini koruyaeagml gosterdi. 
Aynca, Karadeniz'de i:;;birligi, Soguk Sava$ somaS! degi$en dengeler 
i<;erisinde Tiirkiye'nin Bogaz1ar'da giivenligi saglamasl a<;lsmdan da 
onem ta:;;lmaktaydl. 

Genel olarak ele a1mdlgmda, Tiirkiye'nin Karadeniz'i. bir "bolge" 
01arak sunma <;abasmm arkasmda yatan sebep, yukanda bahsi ge<;en 
degi:;;imin ardmdan Tiirkiye'nin bolgede etkisini hissettirmek istemesi 
olarak a<;lklanabilir. Donemin, ekonomik ve siyasi liberalle:;;me yanhsi 
Cumhurba:;;kam Turgut ()zal'm ortaya koydugu If Adriyatik'ten ~in 
Seddi'ne kadar Tiirk as11h top1uluklar" vizyonu ve bunun Tiirkiye'yi 
Avrupa Birligi'ne sokmak isteyen karar ahCllann Avrupa'ya vermek 
istedikleri gii<;lii imaja yanslmasmm bir sonueu olarak KEI projesi ha
yata ge<;irilmi:;;tir. Bu :;;eki1de bir olu:;;umun oneiiliigiinii yaparak Tiir
kiye, Avrupa Birligi'ne Avrasya'da da etkili bir ii1ke konumunda 01a
bilecegini gostermek istemi:;;ti. Aynea, Dogu Blokunun <;ozii1me sinya1-
led vermeye ba:;;ladlgl 1989' dan ba:;;layarak, Sovyetler Birligi' nin fiilen 
dagIlmasmdan sonra ivme kazanarak devam eden degi$im riizgarlan 
Tiirkiye'nin Soguk Sava$ sonrasmda kendisini uluslararasl arenada 
yanhz hissetmesine sebep oImu:;; ve AB'den dl:;;lanmaslyla <;akl:;;ml:;;h. 
Tiirkiye, degi:;;imin getirdigi flrsat1an degerlendirerek kendine yani or
taklar ve AB'ye alternatif arayl:;;l i<;erisine gi1'mi:;;ti. 

Karadeniz' e klylda:;; olan iilkeler arasmda ekonomik baglann gii<;
lendirilerek arta ve uzun vadede bolge giivenligine hizmet edebilecek 
bir i:;;birliginin Tiirkiye'nin onciiliigiinde olu§turulmasl fikri ilk once 
Biiyiikel<;i $iikrii Elekdag tarafmdan 1990'm ba$mda ortaya atIlml§h.18 

Biiyiikel<;i Elekdag, projenin temel amacmm "Karadeniz iilkele1'i a1'a-

17 Bu konuda detayh bilgi ic;:in bkz. Duygu Bazoglu Sezer, "From Hegemony to Pluralism: The 
Changing Politics of the Black Sea", SAIS Review, Cilt 17, KI§-Bahar, 1997, s. 1-30. 

18 Orner Faruk Genc;:kaya, "The Black Sea Economic Cooperation Project: A Regional Challenge 
to European Integration", International Social Science Journal, Cilt 45 No 4,1993, s. 550. 
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smda ekonomik iligkilerin geligtirilmesi ve <;egitlendirilebilmesi i<;in uy
gun kogullann olugturulmasl ve kurumsal diizenlemelerin yapllmaSl" 
oldugunu belirtmigti,19 Elekdag'a gore Tiirkiye, Avrupah ve arta Do
gulu oldugu kadar, Balkanh, Karadenizli, Kafkasyah, Asyah ve Akde
nizli bir iilkeydi. Soguk Savag somasmm gartlan Tiirkiye'ye jeopolitigi
nin tUm bu ozelliklerini geligtirebilme imkam tammaktaydl. Karade
niz'de i$birligini geligtirmek iilkenin jeopolitik one mine yeni bir boyut 
katacakh. Aynca bolge iilkeleri arasmda <;oktarafh bi1' igbirliginin ge
li;;mesinin ticari iligkileri de hlZla arthracagl diigiiniilmekteydi. 

Bolge iilkelerinin cografi yakmhg1 ve birbirini tamamlaYlCl iiretim 
yeteneklerinden dogan fI1'satlann kullamlarak refahm arttmlmaSl da 
ama<;lanm1$tl.20 Ekonomik reform <;abalanna 1980'le1'in ba;;mda ba;;la
yan Tiirkiye, demokrasi ve pazar ekonomisine ge<;i;;teki tecriibesinden 
faydalana1'ak, daha geli;;mi;; bi1' ozel sektOre sahip olmasl sebebiyle 
bolge iilkelerinin ekonomik doniigiimle1'ine destek olmak, onemli tica
ret ortaklan haline gelmek ve bolgedeki yatmm potansiyelini degerlen
dirmeyi ama<;lanmlgh. MaYls 2000-May1s 2003 arasmda KEf Daimi 
Sek1'eteryasl Genel Sekreter Birinci Yard1mclhgl yapm1;; olan Biiyiikel<;i 
(E.) Tangug Bieda, KEi'nin temel kurulu;; amaClm "Ka1'adeniz bolgesini 
diinya ekonomisine entegre etmek, iiye iilkeler arasmda igbirligini ge
li;;tirmek ve ortak denizimizi bi1' dostluk, istikrar ve refah denizi haline 
getirmek i<;in yola <;lkllmlgh" diyerek ozetlemekteydi.21 

Ote yandan, Tiirkiye'nin Sovyetler Birligi'nin dagl1masmdan soma 
arta Asya Tiirk Cumhuriyetle1'ine yonelik aktif bir politika izleme <;a
basI, uluslararasl alanda ozellikle Rusya'mn tepkisini <;ekmeye bagla
ml;;h. YapIlan degerlendirmelerde Tiirkiye'nin revizyonist bir bakl;; a<;l
slyla hareket etmeye ba;;ladlgl ve ortaya <;lkan fIrsatlarm da etkisiyle 70 
yllhk geleneksel "AtaWrk<;ii" dl$ politika <;izgisinden saparak daha 
milliyet<;i, TuranCl ya da yeni-OsmanhCl ola1'ak nitelenen politikalara 
yoneldigi belirtiliyordu.22 Nitekim, baglangl<;ta Rusya, Tiirkiye'nin Kaf
kasya ve arta Asya'daki varhgm1, iran'm pan-islamist politikalanna 
kar;;1 dengeleyici bir un sur gormii;;se de, daha somalan ve ozellikle gii<; 
kazanmaya ba;;ladlktan soma bundan son derece rahatslz oldugunun 

19 Cumhuriyet, 20 $ubat 1991. 
20 0 donemde bolgesel entegrasyon orneklerini, bolge i.iIkelerinin ekonomik yapllanm ve 

ekonomik i;;birligine uygun olup olmadlklanm degerlendiren bir <;ah;;ma ic;in bkz. Bulent 
Gultekin ve Ay;;e Mumcu, "Black Sea Economic Cooperation", Vojtech Mastny ve Craig 
Nation (der.), Turkey Between East and West: New Challenges for a Rising Regional Power, 
Oxford, Westview, 1996, s. 179-201 

21 Tani;>ug Bieda, "Karadeniz Ekonomik i~birligi Orgutii (KEi)", Avrasya Dosyasl, Azerbaycan 
Gzel, Cilt 7 No 1, ilkbahar 2001, s. 494-502. 

22 Ornegin bkz., Graham E. Fuller, "Turkey'S New Eastern Orientation", Graham E. Fuller ve 
Ian O. Lesser (der.), Turkey's New Geopolitics: Fr0111 Balkans to Western China, Santa Monica, 
Westview Press, 1993, s. 45-48. 
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sinyallerini vermeye ba;;laml;;h. Sonw;ta Turkiye, Rusya ile i;;birliginin, 
Orta Asya Cumhuriyetleri ile ili;;kileriyle klyaslandlgmda <;:ok daha 
onemli oldugunu kavrayarak, Rusya ile ozellikle ekonomik ir;;birligini 
arhrmak istedigini gosterdi. 23 

Bu <;:er<;:evede du;;unUldugUnde, Turkiye'nin Orta Asya Turk Cum
huriyetlerine yonelik politikalanndan farkh olarak, Karadeniz Ekono
mik i;;birligi'nin geleneksel Turk Dl;; Politikasl ilkelerine uygun olarak, 
tUm kom;;u ulkelerle iyi ili;;kiler i<;:erisinde bulunmaYl ve i;;birligi or
taml yaratmaYl ama<;:layan ~ekilde, daha dengeli bir politika izleme <;:a
basI i<;:erisinde olan DI~ir;;leri biirokrasisinin bir projesi olarak ortaya 
<';lkhgl gorUlmektedir. KEi ile Orta Asya ve Ka£kasya'ya yonelik izlenen 
politikalann Rusya'mn tepkisini <,;ekmesini miimkiin oldugunca engel
lemek ya da en azmdan hafifletebilmek amaClyla Rusya ile daha yakm 
ili~kiler kurma imkam i<,;erisinde bir olu;;uma gidilmeye <;:ah;;lIdl. Eko
nomik ir;;birligine Azerbaycan ve Giircistan'm yams Ira Ermenistan'm da 
davet edilmi~ oimasl, ardmdan Yunanistan'm iiye olarak kabul edil
mesi de Tiirkiye'nin bolgede daha dengeli bir politika arayl~ma i~aret 
etmekteydi. KEi ~artmda, kurulacak orgutiin uye Ulkeler i<;:in Avrupa 
Birligi'ne iiyeligi oniinde bir engel te~kil etmeyeceginin ve alternatif 
olmayacagmm belirtilmesi de Tiirkiye'nin aslmda geleneksel Bah egi
limli politikalarmdan vazge<;:memi;; oldugunun gostergesiydi. 

Gelenekselligi ve dar bakl~ a<;:lslyla, ozellikle Soguk Sava;; sonraSI 
donemin degi~en ;;artlarma ayak uyduramamakla ele;;tirilen DI;;i;;leri 
biirokrasisi ve dl;; politika elitleri aslmda KEi projesi ile bir taraftan 
Tiirkiye'nin demokrasi ve pazar ekonomisi konusundaki tecriibesini 
art! degere donu;;tUrme flrsat! olu~turmu~, diger taraftan liberal bir an
layl~la dl~ politikanm olu~turulmasmda ve yiiriitUlmesinde onemli bir 
unsur olarak on plana <;:lkmaya ba;;layan i~ <;:evrelerinin Tiirk dl;; politi
kasmda onemli bir rol oynamasml saglayacak ortam yaratml~lardir. 
Aynca, yukanda belirtildigi gibi KEi projesi bolgedeki tiim Ulkeleri <;:a
tISI altmda toplayarak, aymm gozetmeden ekonomik refahm liberal 
politikalarla arttmlmasl ve <;:ah;;malann diyalog yontemi ile <;:ozulme
sini ama<;:layarak Tiirk dl~ politikasmm bolgesel istikrar ve ban~a ver
digi onemi gostermektedir. Biiyiikel<;:i $iikrii Elekdag tarafmdan ortaya 
konan proje, 1980'li yI1larda liberal politikalanyla one <;:lkan done min 
Cumhurba~kam Turgut Ozal'l da heyecanlandlrml;; ve siyasi destegini 
kazanml~hr. 

Emekli Biiyiikel<;:i Yaman Ba~kut, amlannda 29 Ocak 1990'da Dl;;i;;
leri Bakanhgl'ndadonemin Dl;;i;;leri Bakam Mesut YIlmaz'm talimahyla 

2, Bu konudaki degerlendirme i<;in bkz., Mustafa Aydm, "Between Euphoria and Realpolitik: 
Turkish Policy Toward Central Asia and Caucasus," Tareq Y. Ismael & Mustafa Aydm 
(deL), Turkey's Foreign Policy in the 21" Century: A Changing Role in World Politics, New York, 
Ashgate, 2003, s. 145-146. 
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"SSCB ile Dogu Avrupa'daki Ekonomik Geli$meler ve Ttirkiye" ba$hkh 
bir seminer dtizenlendigini ve Devlet Planlama Te$kilatl Mtiste$an, Ha
zine ve Dl$ Ticaret Mtistegan, Merkez Bankasl Bagkam, Ttirk-Sovyet ig 
Konseyi Ba$kam ve Dogu A vrupa' da halihazlrda ig yapmakta olan bazl 
onemli igadamlannm katlhmmm yamslra, 250 "kalburtistti" igadamma 
davetiye gonderildigini anlatmaktadlr.24 Seminer slrasmda sunulmak 
tizere hazirlanan rapor niteligindeki kitapta ozetle Dogu Blokunu rakip 
olarak degil, geni$ potansiyeli bulunan bir ortak olarak degerlendirmek 
gerekliligi tizerinde durulmaktayd1.25 Ba$kut'a gore son dereee takdir 
toplayan seminer 0 donemde Mesut Ydmaz'm ANAP Genel Ba$kanh
gma adayhk $OVU olarak degerlendirilmigti ve Cumhurba$kam Ozal 
seminere ilgi gostermemi$ti. Bununla birlikte Btiytikel<;;i Bagkut'un an
latlmlyla "her yenilikte oneti olmaktan veya oyle gortinmekten pek 
hO$lanan Ozal. .. duydugumuza gore, hazlrladlglmlz rapordan ve i$a
damlanyla birlikte konuya egilmemizden pek mutlu 01mu$tu".26 Cum
hurba$kam Ozal daha soma i$birliginin e;:en;evesinin e;:izilmesini istedi
ginde as lInda genel nitelikte fikirlerin hazlr oldugu ve ozellikle Btiyti
kele;:i $tikrti Elekdag'm kogeyazan olarak gazetelere aksettirdigi fildrler 
ve donemin Moskova Btiytikele;:isi Volkan Vural'm Dlgigleri Bakan
hgl'na yolladlgl mesajlarda Karadeniz tilkeleri arasmda igbirligini ge
ligtirmenin onemi tizerinde durulmakta oldugu anlagllmaktadll". Fikri 
benimseyen Ozal hie;: vakit gee;:irmeden Sovyetler Birligi, Bulgaristan ve 
Romanya devlet ba$kanlanna onerisini duyurmu$tu. 

3 Arahk 1990'da Cumhurbagkam Ozal'm "ilgili kamu kesimi so"" 
rumlulan ve ozel sektOrden e;:ahgmalanyla katkl yapabileeek onemli ig 
adamlanmlzl e;:agmn" talimahyla Abant'ta yapilan hazlrhk toplanhsm
dan27 soma 19 Arahk'ta Ankara'da Bulgaristan, Romanya ve Sovyetler 
Birligi'nden temsilcilerin kahhml ile yapilan ve dortgtin stiren ilk top
lanhda taraflar, Ttirkiye tarafmdan hazlrlanan ve onerilen igbirliginin 
temel prensipleri kapsayan taslagl tizerinde e;:ahghlar ve sonue;: bildirge
sinde "Karadeniz Ekonomik igbirligi" nin kurulmasmda anla$maya 
vardlklanm res men ae;:lkladllar.28 12-13 Mart 1991'de Btikre$'te, 23-24 
Nisan 1991'de Sofya'da uzman dtizeyinde devam eden toplanhlarla 
KEi'nin amae;:lan ve prensipleri tizerinde ortak bir anla$maya vanlma
smm ardmdan 11-12 Temmuz 1991'de Moskova'da, KEi Anla$maSl 
metni tizerindeki e;:ahgmalar sonue;:landmlarak, imzaya hazlr hale geti-

24 Yaman Ba~kut, Aferin jyiydin, istanbul, inkllap Kitabevi, 2004, s. 95-97. 
25 Ba§kut, Aferin, s. 98. 
26 Ba§kut, Aferin, s. 99. 
27 Abant Toplanhsl ile ilgili anekdotlar i~in bkz. Ba§kut, Aferin. s. 100-101. 
28 Ankara'daki toplanttda Sovyet Delegasyonunun i~inde Sovyet Dl§i§leri Bakan 

Yardlmclsm111 yamslra Azerbaycan, Ermenistan, Moldova, Giircistan ve Rusya temsilcileri 
de bulunmaktaydl. 
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rildi. 3 $ubat 1992' de de; Turkiye, Rusya Federasyonu, Romanya, Azer
baycan, Ermenistan, Gurcistan ve Moldova Bakan duzeyinde, Ukrayna 
ve Bulgaristan ise Dl~i~leri Bakanlan duzeyinde biraraya gelerek, KEf 
He ilgili temel belgeyi parafe ettiler. KEi Anla~masl, 25 Haziran 1992' de 
Istanbul'da duzenlenen Zirve Toplanhsl'nda dokuz uye iilkenin 
yamslra, Yunanistan ile Arnavutluk'un da kurucu uye olarak katIldlgl 
on bir iilkenin devlet veya hukumet ba~kanlan tarafmdan imzalanarak, 
resmi statU kazandl. 

Bolge Ulkelerinin KEi Projesine Baklf?l 
Sovyet Dl~i~leri Bakanhgl Enformasyon Muduru Vitaly Churkin 18 
Arahk 1990'da Kremlin'de verdigi brifingde "Karadeniz Ekonomik i~
birligi Projesi' nin Sovyetler Birligi'nin yuksek kademelerinde destek
lendigini ve onaylandlgml belirterek, projenin Sovyetler Birligi'nin 
olu~turucu Cumhuriyetlerinden Karadeniz'e klYISl olan Rusya, Uk
rayna ve Gurcistan ile, bmgeyle ekonomik baglanhsl olan Moldova, 
Ermenistan ve Azerbaycan tarafmdan da desteklendigini" soyledi.29 

Churkin'e gore projenin ttim Avrupa'yl kapsayacak bir ekonomik ala
mn yarahlmasmda buyuk katklsl olacaktl ve ozellikle ekolojik alanda 
yapIlacak onemli i~ler bulunmaktaydl. 

Gerc,;ekte, 1990'11 ylliarm ba~mda Karadeniz bOlgesindeki devletler 
arasmda ekonomik bir birlik olu~turma fikri yoktu ve KEi ile olu~turu
Ian kurumsalla~ma 0 donemde neredeyse imkanslz gorunmekteydi. 
Turkiye ve Sovyetler Birligi arasmdaki smlr kapahydl, Moldova ve 
Gurcistan aynhk<;:llarla mucadele ediyorlardl ve Ermenistan He Azer
baycan sava1?maktaydl. Bununla birlikte, 10 Ylldan klSa bir sure i<;:eri
sinde aralannda buyuk farkhhklar olan Karadeniz ulkeleri bir 1?art im
zalayarak bolgesel bir orgtit olu§turdular, ekonomik kalkmma projeleri 
hazlrladllar, c;:evre, ticaret, ula§lm, ileti§im ve go<;: alanmda yonetmelik
leI' uygulamaya ge<;:irdiler.30 KEi <;:en;:evesinde i§birligine gitmenin 
temelinde, bolge ulkelerinin A vrupa ve Atlantik kurumlanna entegre 
olma yolunda kat etmeleri gereken uzun ve zor bir yol oldugunun far
kmda olmalan bulunmakla beraber, btitUn bu sureci sadece Brtiksel'e 
bolgesel iyi niyet i<;:erisinde olduklanm gostermek i<;:in ba~lathklanm 
du~unmek dogru degildir. Karadeniz bolgesi iilkelerinin KEt'ye tiye 
olmalanm saglayan motivasyonlar bundan daha karma~lkhr. 

Rusya Federasyonu Karadeniz'de ekonomik i1?birligi projesini bol
gedeki etkisini tekrar arhrmak i<;:in kullanmaYl du§unmekteydi. Nite
kim, Sovyetler Birligi daglldlktan soma Rusya Karadeniz'de eskiden 

29 Official Kremlin Int'l News Broadcast, In the Press Centre of the Soviet Foreign Ministry 
Briefing on Current International Policy Problems, Moskova, 19 Arahk 1990, s. 1. 

30 http://www.die.gov.trITURKISH/BSEC/gnlbilg.htm#yapisi 
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sahip oldugu klyllann u<;:te birinden daha aZl ile yetinmek zorunda 
kalmlf}h ve bolgede stratejik geri <;:ekilme i<;:erisindeydi,3l Karadeniz ve 
<;:evresindeki topraklarm Rusya i<;:in tarihi onemi goz onune all11dlgmda 
ve 0 donemde, Rus askerlerinin haia Karadeniz'e klYlSl olan eski Sovyet 
topraklannda bulundugu ve Ukrayna ile Karadeniz Filosu konusun
daki goruf}melerin devam etmekte oldugu dUf}uni.ildugunde, beHge i.il
kelerini bir araya getiren bu WI' bir foruma kahlmak, isteklerini bu plat
formda da dile getirmek i<;:in iyi bir flrsat yaratmaktaydl. Aynca Sov
yetler Birligi'nin dagIlmasmdan soma Karadeniz'de degif}en dengeler, 
Rusya'Yl if}birligine daha yatkm bir pozisyona getirmif}ti.32 

Ukrayna ve Sovyetler Birligi'nin dagIlmasmdan soma bagrmslzhgml 
kazanan diger i.ilkeler i<;:inse, bolgesel bir oluf}uma veya bir uluslararasl 
if}birligi projesine kahlmak yeni elde ettikleri baglmslzhklanmn altlm 
<;:izmek ve uluslararasl if}birligi ile daha onemli gordukleri orgutlerin 
uyeliklerine a<;:lk olduklanm gostermenin bir yolu olarak gori.ilmLif}tu.33 

Ukrayna i<;:in KEI'ye kahlmak uluslararasl baglantJlanm <;:ef}itlendirmek 
f}eklinde ozetleyebilecegimiz dlf} politikasl11a son derece uygundu. Ni
tekim, bu politika <;:er<;:evesinde Ukrayna, Balhk ve Karadeniz'de b61ge
sel if}birligi fikirlerini dUe getirmif}ti.34 

KEi projesi Yunanistan i<;:in de tarihsel bag ve ekonomik <;:lkarlannm 
bulundugu bir bolgeyle baglanh kmmasl a<;:lsmdan onemli oimakia be
raber, Avrupa merkezli Guneydogu Avrupa i;;birliginden farkh bir yon 
<;:izmesi Yunanistan'l rahatslz ederek ilk baf}ta projeye kar;;l <;:lkmasma 
sebep olmuf}tu. Fakat yeni oluf}umda Turkiye'nin inisiyatifi ve etkisini 
smlrlandlrmak amaClyla orgtite girmeyi de gerekli gormuf}tii. Atina, 
uye olduktan soma KEi i<;:inde uzun sure Turkiye'nin <;:lkarlanm balta
lamaya <;:ahf}mlf} ve Yunanistan'm Cumhmbaf}kam Ozal'm giri;;imiyle 
uye yapllmasl daha soma buyuk bir hata olarak yorumlanmlf}t1.35 Yuna
nistan, KEi'de 1995'e kadar diif}uk bir profil <;:izmekle birlikte, bu tarih
ten soma Avrupa Birligi ile KEi arasmda kendi ulusal <;:lkarlanm on 
plana <;:lkaracak f}ekiide kopru roW oynamaya <;:ah;;mlf}hr,36 Bolge i<;:i 
ticaret ve projelerin finansmamm saglamak ve uluslararasl piyasalar-

31 Arkady Moshes, "Littoral States and Region Building Around the Black Sea", Oleksandr 
Pavliuk ve Ivanna Klympush-Tsintsadze (deL), The Black Sea Region: Cooperation and Security 
Building, M.E. Sharpe, New York, 2004, s. 66-67. 

32 Sergei Karaganov et. aI., "The Participation of Russia in the Black Sea Economic 
Cooperation: Expectations and Concerns", ELIAMEP Halki Konferansl, Halki, Yunanistan, 
Ekim 1996'da sunulan <;:ah:;;ma, s. 18-19. 

33 King, "The New Near East", Survival, Ci!t 43 No 2, Haziran 2001, s. 58-59. 
34 Bu konuda detayh bilgi i<;in bkz. Stephen F. Larrabee, "Ukraine's Balancing Act", Survival, 

Cilt 38, No 2, Yaz 1996, s. 143-165. 
35 ~i.ikri.i Elekdag, "KEi'nin Zaafiyetleri", Milliyet, 5 Mayls 1997 . 
. 16 Yannis Valinakis, "The Black Sea Region: Challenges and Opportunities for Europe", 

Chaillot Papers No 36, Paris, 1999, s. 22. http://www.iss-eu.org/ chaillot/chai36e.html. 
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dan bOlge ihtiya<;:larmm kaq>llanmaSl l<;:m kapital bulmak amaclyla, 
sermayesi uye Ulkelerin katkllanyla olu;;turulan, KEi Ticaret ve Kal
kmma Bankasl da 21 Haziran 1992'de Selanik'te kurulmu;;tur. Yuna
nistan daha ba;;tan Ermenistan ve Moldova'mn sermaye hisselerini 
bankaya bu Ulkeler namma odemeyi onererek, projeler konusunda ka
rar alma mekanizmaslm kendi <;Ikarlan dogrultusunda etkilemek iste
diginin sinyallerini vermi;;tir.37 Bunun yams Ira, KEi Orgutti'nun 
hedeflerini geli;;tirmek, yeni imkanlan ve i;;birligi alanlanm saptamak 
uzere kurulan Uluslararasl Karadeniz Ettidleri Merkezi de EylUl 
1998'de Atina'da faaliyet gostermeye ba;;laml;;hr. 

Ote yandan, Romanya ve Bulgaristan, NATO ve Avrupa Birligi'ne 
yonelim stratejileri <;:er<;:evesinde bir dizi ili§kiler agl olu;;turmaya <;:ah;;l
yorlardl. Azerbaycan, Ermenistan, Gurcistan ve Moldova gibi daha ku·· 
<;:uk Ulkeler ise guvenliklerini ve baglmslzhklanm peki;;tirmenin 
yamslra, <;ok tarafh baglanhlar kurarak izolasyondan kurtulmak ve Av
rupa Birligi entegrasyon sure cine dahil olmak hedefiyle KEi'ye yakla;;l
yorlardl. Ermenistan i<;:in siyasi oncelik Karadeniz' e klYlSl olmayan bir 
ulke olarak, Azerbaycan ve Turkiye ile bozuk olan ili§kileri yuzunden 
i<;:inde bulundugu cografi izolasyonu a;;mak, ula;;lm yollanmn a<;:llmasl 
ve mall ann serbest dola§lmml saglamakh,38 Son olarak Arnavutluk, 
Hazar denizi dogal gazml Adriyatik klyllarma ta;;lyacak projeler de goz 
onunde bulundurarak Ankara tarafmdan KEi uyeligine davet edil
mi;;ti,39 

Charles King' e gore KEi, bolge Ulkelerinin kendilerini bu bolgeye ait 
olduklanm hissettiklerinden ya da ortak bir taklm <;:Ikarlan bulunduk
lanm du;;undiiklerinden degil, kom§ulanmn kahlacaklan yeni olu
;;umda dl;;anda kalmak istememelerinden ortaya <;:lkml§h.40 DolaYl
slyla "orgiitolu;;turma sured bir anlamda bolgeyi tammlaml§hr, yoksa 
bolge mevcutken bir bOlgesel orgiit olu§turmaya <;:ah;;llmaml;;hr".41 

KEi'nin Ama~lan, Yaplsl ve Potansiyeli 

37 Elekdag, "KEi'nin Zaafiyetleri". 
3H A. Hovakimian, ELIAMEP Halki Konferansl, Halki, Yunanistan, Ekim 1996'da yapllan 

konu;;ma metni, s. 4. 
39 Valinakis, "The Black Sea Region", s. 23. 
40 Karadeniz'de i;;birligi projesi, Turkiye tarafmdan ortaya konduktan ve Karadeniz biilgesi 

kendi ba;;ma bir birim olarak ortaya ~lkhktan sonra, bCilge ulkeleri bu olu;;umun i.;,:erisindc 
yer almayl, dl(>lnda kalmaya tercih etmi;;lerdir. Birtaklln toplanhlara kahlal'ak "biilgede 
ban;; ve istikrann saglanmasll1l istiyoruz" §eklinde a<;:lklamalardan ibaret olan KEi'ye 
kahhmm siyasi ve ekonomik maliyeti, olu§uma kat!lmaYlp dl§anda kalal'ak kom§ulara 
biilge politikalal'll1da s(iz sahibi olma hakkl vermeye nazaran son del'ece du§uk olarak 
degerlendirilmi§tir. Bkz., King, "The New Near East", s. 59. 

41 King, "The New Near East", s. 59. 
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BOlgesel Entegrasyon ve KEi 
Cografi ozellikler ve tarihsel devinimler goz onune almdlgmda KEi 
projesinin son derece uygun bir zamanda ve dogru ama\lar dogrultu
sunda ortaya kondugu anlaf,nlmaktadlr. KEi'nin temel amaCl liye dev
letlerin cografi yakmhklanndan ve ekonomilerinin birbirlerini tamam
laYlcl ozelliklerinden yararlanarak ticari, ekonomik, bilimsel ve tekno
lojik i§birligini geli§tirmeleri olarak belirlenmi§ti.42 Oncelikle, beSlge 
Ulkeleri arasmdaki ticaretin arttmlmasl ve ticarette engellerin kaldml
masl hedeflenmekteydi. Uzun donemli ama\ ise, bolge Ulkeleri ara
smda ekonomik ili§kileri daha fazla ge1i§tirebilmek i\in ki§i, mal, ser
maye ve hizmetlerin serbest dola§lmml saglamakhr. Bu hedeflerin ger
\ekle§tirilmesi i\in uzun donemde a§amah olarak kahhmCl devletler 
arasmda bir serbest ticaret bOlgesinin kurulmasl ama\lanmu,;hr.43 Bu
nunla birlikte, Emerson ve Vahl'm da belirttigi gibi, Avrupa Birligi 
iiyesi olan Yunanistan, Avrupa Birligi ile Glimriik Birligi i\erisinde olan 
Tiirkiye veya A vrupa Birligi iiyesi olacak olan KEi iilkelerinin (Ro
manya, Bulgaristan) Birlik iiyesi olmayan iilkelerle serbest ticaret bol
gesi olu§turmasl hukuken miimkiin degildir.44 Mevcut §artlar altmda 
KEi ancak bolge iilkeleri arasmdaki ticaretin onlindeki engellerin kaldl
nlmasl amaClyla mallann kolayca bir yerden ba§ka bir yere nakledilme
sini sagiamaya yonelik giri§imlerde bulunabilir. 

KEi'nin kurulu§ deklarasyonu'nun \e§itli maddelerinde belirtildigi 
iizere ekonomik i§birligi bolgede ban§ ve giivenligin tesis edilmesinin 
bir numarah yolu olarak gorUlmektedir. Kahhmci iiyelerin niyeti, Dek
larasyonun 5. maddesinde bahsedildigi lizere Avrupa Giivenlik ve i§
birligi Te§kilah'mn (AGiT) prensiplerinden yola \lkIlarak, tiim Av
rupa'yl i\ine alan bir ortak ekonomik bolgenin kurulmasma katklda 
bulunmakhr. BOlgesel ekonomik i§birligini diizenleyen kurumlann liye 
iilkelerin bliyiimelerini olumlu yonde etkileyerek ve ithalat i\in talebi 
arthrarak, sadece liye iilkeler arasmda degil, iiye iilkelerle liye olmayan 
lilkeler arasmda da ticaret hacminin artmasml sagladlgl bilinmektedir. 
Sayan, lilkelerin bolgesel i§birligine girmelerindeki temel motivasyo
nun, mall arm, hizmetierin ve diger iiretim faktorlerinin biok i\erisin
deki hareketini hlzlandlrarak etkinligi arthrmak ve rekabeti harekete 

42 KEi iilkelerinin bir bbliimii tanma dayalt glda, giyim ve diger tUkctim mallan sanayileri 
baklmmdan kar~!la~t1rmalt iistiinliige, diger bir bbliimii ise yatmm ve aglr sanayi mall an 
baklmmdan kar~llagt1rmah iistiinliige sahiptir. Orne gin Romanya ve Kafkasya iilkeleri 
dii~iik maliyetli i~giiciine, Tiirkiye ve Yunanistan geligmig hizmet ve turizm sektOrii, hafif 
endiistriler ile ileri teknolojiye, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan gibi iilkeler 
kbmiir, petrol ve dogal gaz gibi enerji stoklanna sahiptir. http://www.dtm.gov.tr/ead/ 
ekonomi/sayil0/kei.htm 

43 http://www.die.gov.tr/turkish/bsec/gnlbilg.htm. 
44 Michael Emerson ve Marius Vahl, "Europe and the Black Sea-Model Regionalism", Pret-A

Porter", Adams et al. (deL), Europe's Black Sea Dimension, s. 15. 
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gec;:irmek f;leklinde ortaya C;:lkhgml belirtmektedir. Aynca ortak uretim 
standartlannm getirilmesi uye ulkelerin biok dlf;l1 ticaretinin de artma
smi kolaylaf;lhrmaktadlr.45 

Diger taraftan, bolgesel girif;limler, korumaclhk ve tercihli muamele
den ziyade i§birligini ve pazara erif;limi kolayla§hrdlgl surece uluslara
raSl alanda desteklenmekte ve uye iilkelerin dunya pazanyla baglantt 
kurmasma yardlmcl olmaktadlr. Bu nedenle OEeD (Ekonomik If;lbirligi 
ve Kalkmma Orgutu) gibi kiiresel alanda faaliyet gosteren orgutler de, 
orne gin A vrupa' da ekonomileri gec;:i§ af;lamasmda olan ulkelerin daha 
ge1i;;mi;; komf;lulanyla ilif;lkilerini gelif;ltirebilmelerini saglamak amaClyla 
b61gesel i;;birligi orgutlerine destek vermektedirler.46 

5 Haziran 1998'de imzalanan Karadeniz Ekonomik if;lbirligi $arh'nm, 
i§birliginin ilkeleri ve alanlanm belirleyen "Madde 3-Prensip ve Amac;:
lar" klsmmda izlenecek ilkeler ve amac;:lar ic;:erisinde "ekonomik i§birli
gini, uye devletlerin uluslararasl orgtitlere ya da kurulu;;lara tam veya 
diger nitelikteki uyeliklerinden kaynaklanan uluslararasl yuktimliiliik
leriyle c;:elif;lmeyecek ve tic;:tincu tilkelerle ili;;kilerini geli§tirmelerini en
gellemeyecek tarzda geli§tirmek" maddesi bulunmaktadlr. Bu da 
KEi'nin hic;:bir §ekilde tiyelerini Avrupa Birligi'nin yams Ira, diger uIus
lararasl orgutler de dahil olmak uzere tic;:tincu partilerle i1i§kilerini ge
li§tirmekten ahkoymayacagml veya diger bolgesel orgutlerle if;lbirligine 
girmelerini engellemeyecegini aC;:lkc;:a gostermektedir. 

Karadeniz Ekonomik i§birligi brgiitu dunyamn ozellikle enerji ala
nmda onemli uretici ulkeleri ile tuketici iilkelerini c;:atisl altmda topla
maktadlr. Yakla§lk 350 milyon nufusa sahip 20 milyon metrekarelik bir 
cografyada yer alan KEf ulkeleri 310 milyar Dolar'hk ticaret hacmi He 
dunya ticaretinin %5'ini gerc;:eklef;ltirmektedir. Bununla birlikte, Tabla 
l' de gorulecegi tizere uye tilkelerin geli§mi§lik duzeyleri birbirinden 
farkhdIr. 

Tablo 1: Karadeniz Ekonomik i§birligi Orgiitti'ne tiye iilkelerin temel 
gostergeleri 

- -

Gayri Safi Yurt iC;;i Ki§i Ba§ma 
Ulkeler YiizOlc;;iimii Niifus Hasda Dii§en Milli 

(kilometre (milyon) (Milyar Dolar) Gelir 
kare) (Dolar) 

Arnavutluk 28.748 3,1 4,1 1.300 

45 Serdar Sayan, , "The Black Sea Economic Cooperation Project: A Substitute For or A 
Complement to Globalization Efforts in the Middle East and the Balkans?", Ekonomik 
Ara§hrma Forumu'nda sunulan <;a!J§ma, Kahire, 1998. http://www.bilkent.edu.tr/ 
-sayan/DiscussionPapers/ERF _ WP9806.pdf 

46 Ibid. 
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Kaynak: Veriler 2003 Birle§mi§ Milletler insani Geli~me Raporu'ndan a1mmli;lhr. 

• Hukuki stirec,; tamamlandlktan sonra tiye olacaktlr. 
* CIA Factbook' dan ahnml~hr ve 2002 yllma ait verilerdir. Karadag, 

21 Mayls 2006'da yapllan referandum sonrasmda 3 Haziran 2006'da 
baglmslzhgml Han etmi;;tir. 

KEi Tarafmdan Yiiriitiilen Projeler 
Ula;;tlrma ve ileti;;im sektOrleri KEi stirecinin can damanm te~kil et
mektedir. KEi ileti~im alamnda tic,; projeyi hayata gec,;irmi;;tir; ITUR 
projesi ile Ttirkiye, Ukrayna ve Rusya denizaltmdan 3200 km.'lik fiber 
optik kablo sistemi ile birbirine baglanml;;hr; KAFOS projesi Ttirkiye, 
Bulgaristan, Romanya ve Moldova'nm katIlllm He gerc,;ekle;;mi~ olup 
istanbul, Varna ve Ki~inev arasmda dogrudan baglanh kurulmasml 
saglamaktadlr. Trans Balkan Hath isimli tic,;tincti proje ile italy a, Make
donya, Arnavutluk, Bulgaristan ve Ttirkiye birbirine baglanml;;tlr. Ay
nca tiye tilke uzmanlan demiryolu ve karayolu ula;;lmmm, limanlann 
ve bolgedeki deniz yollanmn haritasml c,;lkartarak KEi tilkelerinin 
2005' e kadar ulusal altyapllanm ve tercihli yollanm saptaml;; bulun
maktadlrlar. 

KEi'nin tizerinde durdugu dort onemli ula;;hrma projesi bulun
maktadIr. Bunlar 1) Kuzey-Gtiney yontinde Balhk Denizi,'Orta Rusya, 
Azak ve Karadeniz arasmda Pan-Avrupa koridoru; 2) Dogu-Batl yo
nunde Adriyatik Denizi, Karadeniz, Orta Asya arasmda Pan-Avrupa 8. 
Koridoru; 3) Tuna, Don, Volga nehirleri arasmda Pan-Avrupa 7. Kori
doru; ve 4) Karadeniz Pan-Avrupa Ula;;hrma Alam'dlr.47 

47 Ferhan Erkmenoglu, "Karadeniz Ekonomik i§birligi (KEi)- Orgiitiiniin Diinii, Bugiinii ve 
Gelecegi", http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupe/ues/4Erkmenoglu2.htm. 
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Orgiltiln bir diger onemli faaliyet alam olarak kaqmmza enerji sek
tOril C;:lkmaktadlr. 1995'de ABD Merkezi Haberalma Orgiltil'niln (CIA) 
yaptlgl degerlendirmelere gore Hazar havzasmda 200 milyar varil civa
nndaki petrol ve dogal gaz bulundugu soylenmekle birlikte, daha sonra 
bu miktann 70 milyar varile kadar dil~ebilecegi aC;:lklamalan yapllml~
hr.48 YapIlan c;:ah~malardan 20l0'a gelindiginde Hazar bolgesinde 
gilnde 3 milyon varillik ilretim yapIlabilecegi anla~llmaktadlr.49 Bu
nunla birlikte, KEi'nin jeostratejik onemi bu dogal kaynaklara sahip 
olmasmm yamslra, esas itibariyle Bah dilnyasma yonelik enerji nakil 
yollan ilzerinde olmasmdan kaynaklanmaktadlr. Enerji konulan KEi 
ilyesi illkeler tarafmdan i~birligine yonelik I;>ekilde gozden gec;:irilmil;> ve 
bolgeden saglanacak enerjinin c;:evreye zarar vermeden etkin bir I;>ekilde 
boru hatlanyla Bah'daki tilketicilere pazarlanmasmm bolgede kahCl bir 
banl;>m tesisi yonilnde onemli bir adlm olacagmdan yola C;:lkllarak pro
jeler gelil;>tirilmesi yonilnde niyet bildirilmil;>tir.50 

Bugiln gelinen noktada KEi'nin kurulul;> amac;:lan arasmda ongoril
len pek c;:ok alanda i~birligini gelil;>tirmek ic;:in ahhmda bulunmul;> olma
sma karl;>m, bolgeye yonelik en onemli projeler KEi'nin orgiltsel yapisl 
dll;>mda ele almmaktadlr.51 AB'nin c;:evre, ulal;>lm ve enerji konulannda 
pek c;:ok giril;>ime KEi bilnyesi dll;>mda destek vermesi KEi'nin beklenen 
bal;>anyl gosteremedigini savunanlann en gilc;:lil argilmamm olu~tur
maktadlr. AB, birlikte c;:ah$abilecegi bir bolgesel orgilt olarak, bolge 
projelerine aktardlgl kaynaklan KEi bilnyesinde degerlendirmelidir. 
Boylesine bir potansiyelin varhgl 1997'de Komisyon tarafmdan giln
deme getirilmil;> ve bunun ilzerine KEi, AB'ye gozlemci ya da tam ilye 
olarak orgiltte yer almasl ic;:in davette bulunmu$tur. AB'nin bu davete 
temkinli ve soguk yakla$masmm temel sebebinin KEi ilyesi illkelerin 
gerc;:ekte bolgeyi ilgilendiren meselelerin i$birligi ile c;:ozilmilnde ne ka
dar samimi olduklanna dair bir kanaatinin olmamasmdan kaynaklan
dIgl degerlendirilmektedir.52 Emerson ve Vahl'm da Hade ettigi gibi 
bolge ic;:in hayati oneme sahip c;:evre, Ula$lm ve enerji gibi konulann KEi 
bilnyesi dl$mda blrakIlmasl bu yondeki gilvensizligi arthran unsurlar 
olarak gorillmektedir.53 Bununla birlikte son donemde KEi somut proje-

4R Terry D. Adams, "Caspian Oil and Gas Development and the Black Sea Region: An 
Overview", Adams et al. (der.), Ellrope's Black Sea Dimension, s. 42-43. 

49 Ibid., s. 44. 
50 Erkmenoglu, "Karadeniz Ekonomik i~birligi". 
51 Avrupa Birligi'nin bolgeye yonelik projelerinden en onemlileri olarak, TRACECA (Avrupa

Kafkasya-Orta Asya Ula§lm Koridoru) ve b<ilge liIkeleri arasmda petrol ve dogalgaz bom 
hatlarmm rehabilitasyon ve modernizasyonunu saglamaYI hedefleyen INOGATE 
sayJlabilir. . 

52 Aydm, "Europe's Next Shore", s. 29-30. 
53 Emerson ve Yah!, "Europe and the Black Sea-Model Regionalism", s. 31-32. 
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lere yonelerek mevcut hkamkhgl a~mak istediginin sinyallerini ver
mektedir. 

Deniz Kuvvetleri'nin i§birligi: Karadeniz Giidi (Blackseafor> 
ve Karadeniz Uyumu (Blacksea Harmony) 
KEi bunyesi dl~mda kalmakla birlikte, Karadeniz'de dostluk, iyi ili~ki
ler ve kar~lhkh anlaYl§il daha da gu<;:lendirmek ve bolgesel guvenlik ve 
istikran arthrmak hedefiyle, aym zamanda KEi uyesi olan Karadeniz' e 
klylda~ devletleri bir araya getiren Karadeniz Gorev Gucu (Blackseafor) 
ve daha yakm donemde Turkiye tarafmdan gundeme getirilen Karade
niz Uyumu (Blacksea Harmony) projeleri KEi'nin guvenlik i;;birligi ala
mnda blrakhgl boglugu doldurmaya taliptirler. 

1990'11 Yillann baf;'mdan itibaren siyasi ve ekonomik alandaki geli~
meIer paralelinde, Karadeniz f e sahildar ulke Deniz Kuvvetleri arasmda 
1/ arama-kurtarma, insani yard 1m, <;:evre koruma, maym kar~l tedbirleri 
ve liman ziyaretleri" gibi insani boyutu onem kazanan gorevlerde fiilen 
yer alacak <;:okuluslu bir deniz gucu olu~turma fikri 1994-95 yillannda 
ortaya ahldl. Bu fikir daha soma, 1998'de Varna'da icra edilen ikinci 
Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanlan Toplanhsl'nda Turk Deniz 
Kuvvetleri tarafmdan Karadeniz' e klYlSI olan Bulgaristan, Gurcistan, 
Rusya Federasyonu, Romanya ve Ukrayna'ya onerildi ve tUm iilkelerin 
destegini aIdl. Turkiye Genelkurmay Ba~kanhgl'mn koordinatorlii
giinde, DI~i~leri Bakanhgl ile Deniz Kuvvetleri Komutanhgl ilgililerinin 
yaphklan yogun <;:ah~malar sonucu, Karadeniz' e sahildar iilkeler, once 
28 Haziran 2000'de Ankara'da Blackseafor Niyet Mektubu'nu imzaladl, 
ardmdan 2 Nisan 2001'de istanbul'da Karadeniz Deniz i~birligi Gorev 
Grubu -klsaca Karadeniz Giicii (Blackseafor)- kurulu~ anla~masl imza
landl.54 Rusya Federasyonu'nun 30 Arahk 2002'de Blackseafor anla~ma
Slm onaylamaslyla tUm kahhmci iilkelerin onay i~lemleri tamamlandl. 
Karadeniz'deki olasl biiyiik deniz kazalanna amnda miidahale i<;:in ta
sarlanan Karadeniz Giicii, daha soma yeni gorev tamml ile organize 
su<;:lar ve terorizm ile miicadele konulannda da i~birligi i<;:in zemin 
olu~turdu. 

Karadeniz Gorev Giicii i<;:erdigi siyasi ve askeri konular itibariyle 
Karadeniz'de bir ilk oldu. Anla~maya gore; gorev giicii gerekli oldu
gunda biraraya gelecek, yllda bir kez bir iilke karargah olarak belirlene
cek, en az yllda bir kez tatbikat yapacakh. istanbul Bogazl anla~ma kap
saml dl~mda tutulmaktaydl. Fakat Bogaz'daki herhangi bir kazada 
Tiirkiye bu gii<;:ten yard 1m isteyebilecekti. Karadeniz'deki her felakete 
miidahale edebilecek bir gii<;: olarak tasarlanan Gorev Giicu, bu kap-

54 http://www.blackseafor.org 
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samda tanker kazalarma ve Mavi Aklm projesinde ortaya C;:lkabilecek 
c;:evre felaketlerine de mudahale edecekti. Bunun yams Ira, alman maym 
kan,>I onlemleri ile dunya sava~lan sJrasmda Karadeniz' e dokiilen c;:ok 
saYlda maymm temizlenmesi amacIYla, tUm uye ulkeler, ellerindeki 
maym haritalanm biraraya getirerek ortak bir maym envanteri C;:lkara-
cakh.55 ' 

1-4 Nisan 2003' de yapIlan Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanlan 
(BSNC) Uc;:uncu Toplanhsl'nda ozellikle asimetrik teror ve 
Blackseafor'un bu tehdide kan;n nastl kullamlabilecegi konusu tartu,Hl
ml~ ve Turkiye tarafmdan "Denizde Teror ve Organize Sw;:larla Muca
delede Blackseafor'un Kullamml"na ili~kin bir dc)kuman hazlrlanma
sma karar verilmi~tir.56 7 Temmuz 2004'te yapilan toplanhda ise 
Karadeniz Gucu'nun gorev yonergesi degi~tirilerek, organize suc:,;lar ve 
terorist tehditler de gorev kapsami ic;:ine ahnml~ttr. "TerorizmJe Muca
dele Operasyonu" adl altmda ilk tatbikat 5-27 Agustos 2004' de gerc;;ek
le~tirilmi~tir. Karadeniz Gucu'nun gorev yonergesinin degi~tirilmesi ve 
hemen ardmdan ilk tatbikatm yaptlmasmm perde arkasmda, Karade
niz'e NATO unsurlannm girmesinin onlenmesi bulunuyordu. NATO 
uyesi olmasma kar~m Turkiye, yeni NATO uyeleri Romanya ve Bulga
ristan'm NATO'nun Akdeniz'de gerc;:ekle~tirdigi "Aktif Gayret (Active 
Endeavor)" operasyonunun Karadeniz' e yayilmasl yonundeki giri~imle
rinden rahatslz olmu~tu. Romanya ve Bulgaristan, Karadeniz'de Rusya 
ve Ukrayna'nm gucunu dengelemek ic;:in NATO deniz unsurlannm 
devriye hizmetinde bulunmaslm istiyordu. Fakat Montro Bogazlar 
Sozle~mesi konusunda duyarh olan Turkiye, sozle~menin zedelenme
sine neden olabilecek bu giri~ime slcak bakmadl ve Karadeniz'in gu
venliginin klYlda~ iilkelerce saglanmasl fikrini payla~an Rusya'yla i~
birligi yaparak, Karadeniz Gucu'nun gorev yonergesini degi~tirmek 
yoluyla organize suc;:lar ve terorist tehditleri de gucun kapsamma ald1.57 

Ardmdan da bu c;:erc;:evede Turkiye'nin diger bir giri~imi olan Karade
niz Uyumu (Blacksea Harmony) gundeme geldi. Genelkurmay ikinci 
Ba~kam Orgeneral ilker Ba~bug 6 Haziran 2005'te Washington'da top
lanan Amerikan-Turk Konseyi Kongresinde yaptIgl konu~mada bu ko
nuya deginerek, Karadeniz'deki operasyonlann Karadeniz' e klYlSl olan 
ulkelerle yurutUlecegini vurguladl: 

Terorizme, uYU$turucu ve insan ka<;:akphgma kar$l Akdeniz ve 
Anadolu'da artan onlemlere ek olarak, Karadeniz'de "Karadeniz 
Uyumu (Blacksea Harmony)" adlyla ba$latIlan bir deniz 
operasyonu var. Bu Akdeniz'deki " Aktif Gayret (Active 

55 http://www.blackseafor.org 
56 http://www.blackseafor.org 
57 Serkan Demirtag, "Karadeniz NATO'ya Kapah," CU17lhuriyet, 29 Agustos 2004, s. 8, 
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Endeavor)" harekatlm tamamlayan bir operasyon. Eu <;en;:evede 
~tiphe1i gemiler izleniyor ve elde edilen bilgiler NATO tilkeleri ve 
Karadeniz'e klylda~ tilkelerle payla~lhyor. $tipheli gorulen 
gemiler kontrol ediliyor ve Turk limanlannda sorgulamyor. Eu 
operasyonlar Turkiye'nin kendi imkanlan iJe yaplhyor, bununla 
birlikte gelecekte bu tur operasyonlar Karadeniz'e klYlSl olan 
tilkelerle ortakla~a ve i~birligi i<;erisinde yuriittilecek.58 

11 Eyltil terorist saldmlan, ABD'nin Afganistan'a ve ardmdan Irak'a 
miidahalesi Karadeniz bolgesinin one mini sadece AB ve NATO iilkele
rinin Dogu smlflm oluf,>turan bOlge olarak degil, aym zamanda Korfez' e 
kadar uzanan stratejik cografyanm bir pan;:asl olarak da arthrdl. 15 yll 
oncesiyle klyaslandlgmda bolge kiiresel dinamikleri daha fazla etkile
yebilen ve gelif,>melerden daha fazla etkilenen bir durumdadlr. 11 Eyitil 
ile baf,>layan siire<;:te Amerika'nm "terorle miicadele" kampanyasl i<;:in, 
bolgenin "dogal bir Sl<;:rama tahtasl" olabileceginden hareketle, Karade
niz'in jeopolitik oneminin giderek artan orand a devam edecegi gortil
mektedir. Romanya Savunma Bakamnm bu yondeki a<;:lklamalan ve 
Romen Dlgigleri Bakanhg/nm, ABD'nin destegiyle basklcl rejimleri de
viren eski Dogu Bloku tilkelerini "ABD'ye bor<;:lu" olarak tammlamas159 

da bolgedeki Amerikan askeri yapdanmasmm kahCl olacagl goriif,>iinii 
desteklemektedir. Kendilerini Amerika'nm bolgedeki askeri yeniden 
yaprlanmasmm ortasmda bulan Bulgaristan ve Romanya, Afganistan 
harekatmda Uluslararasl Giivenlik Destek Kuvveti (ISAF) biinyesinde 
Kabil' e "bang giicii" olarak askerlerini gondermiglerdi ve aym iglevi 
Irak'ta savag somaSl kurulacak yaplda da iistlenmeye soyundular.6o Ro
manya ve Bulgaristan'm durumu, bir a<;:ldan son donemde Amerika'nm 
Avrupa'daki iislerini Dogu yoniine kaydlrma egilimini yansltmaktadlr. 
Karadeniz sahilindeki Kostence ve Burgaz'da iisler kuran Amerikan 
gii<;:lerinin buradaki faaliyetleri de bu izlenimi desteklemektedir. Po
lonya, Romanya ve Bulgaristan ekseninde askeri bir hat kurmakta olan 

58 Genelkurmay {kinei Ba§kam General llker Ba§bug'un, Amerikan- Turk Konseyi 24. Yllhk 
'Kongresinde yaptlgl konuf,lma, Washington, D. c., 6 Haziran 2005. 

59 "Romanian Foreign Affairs Minister: Former Communist States Have a Duty Towards the 
United States, www.seeurope.net. 8 Nisan 2003. 

60 Bulgaristan'm Karadeniz klylsmdaki Burgaz'a bagl! Sarafovo iissunde konuf,llanan 
Amerikan askerlerinin varhglyla, buradaki havalimam 1943'ten beri ilk kez bir yabanCl 
gUciin komutasma girmi§tir. Amerikan Savunma bakam Rumsfeld'in "Yeni Avrupa" olarak 
adlandlrdlgl bolgenin ana merkezlerinden biri haline gelecek gibi gorunen Burgaz ussu, 
daha once de Afganistan operasyonu slrasmda Afganistan'a gonderilen yak It ikmal 
w;aklan i<;in kullamlmlf,lh. rrak operasyonunda ise Afganistan krizinde oldugu gibi hem 
Bulgaristan, hem de Romanya hava sahalanm ko§ulsuz olarak ABD'ye a<;lp liman ve kara 
tesislerini de operasyon <;al!gmalanna dahil etmiglerdir. Romanya'mn Karadeniz'deki 
Kiistence !imam, ABD birliklerinin Balkanlar, Ortadogu ve Asya arasmdaki rotasyonu i<;in 
lis olmaya aday gorunmektedir. "Chemical Contingent Departs for Jordan, 500 km. Away 
from Baghdad", Http://www.seeurope.net. 3 Nisan 2003. 
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Amerika, Ortadogu'ya yonelik ama<;lanm ger<;ekle§tirmede buradaki 
limanlardan faydalamrken, Dogu Balkanlar'm askeri modernizasyo
nunda da ba§hca aktor konumundadlr. 

Benzer §ekilde, Karadeniz'in NATO'ya dahil edilmesi yoniinde onde 
gelen Amerikan dii§iince kurulu§lan yeni bir Avrupa-Atlantik Stratejisi 
olu§turma gayreti i<;indedirler.61 Yakm zamanda Ukrayna'da NATO 
askerlerinin konu§landmlmasma izin veren bir memorandumun kabul 
edilmesi ve Giircistan'da ittifak ile ortakhga yonelik yeni bir planm ha
zlrlanml§ oimasI, bolgenin ABD'nin terorle miicadele ve "Biiyiik Orta 
Dogu" projelerine entegre edilmeye <;ah~nldlgml gostermektedir. ABD, 
Bah i<;in endi§e kaynagl olan uyu§turucu, silah, insan ka<;ak<;lhgl, yasa
dl§l go<;, terorizm ve muhtemel niikleer yaY1lma gibi tehditlerin kap
samh §ekilde ancak Karadeniz bolgesinin de NATO'ya dahil edilmesi 
sayesinde ele almabilecegine inanmaktadlr. Bu nedenle, Karadeniz'de 
Tiirkiye'nin giri§imi He ba§lahlau Karadeniz Gorev Giicii'niin "Karade
niz'de giivenligin Karadeniz' e k1ylda§ iilkelerle saglanmas1 giri§imi" 
ba§ta ABD olmak iizere, bolgeye klYlSl olmayan iilkeleri dl§anda bl
rakmasl nedeniyle ele§tirilmektedir. Tiirkiye ise bu konudaki politika
Slm temelde Montro Bogazlar Sozle§mesi <;er<;evesinde ele almaktadlr. 
Sozle§me, Bogazlar'da taraflardan biri olan Tiirkiye'ye hiikiimranhk 
hakkl vermekte, Karadeniz iilkelerine askeria<;ldan giivenlik sagla
makta, diinya iilkelerine Bogazlardan tahditsiz ge<;i§ imkam vererek de 
Karadeniz'in a<;lk deniz oldugunu gostermektedir.62 Bunun dl§mda gel
mesi muhtemel taleplere ve Sozle§meyi degi§tirme onerilerine ise Tiir-
kiye olumsuz yakla§maktadlr. . 

Ekonomik i§birligi'nden "Giivenlik Orgiitii"ne? 
1989'da Dogu Avrupa'da komiinizmin <;okii§ii ve 1991'de Sovyetler 
Birligi'nin dagIlmasl ile tekrar stratejik oneme sahip bir bolge olarak 
kar§lm1za <;lkan Karadeniz, bugiin arhk Avrupa'mn "Yeni Yakm 
Dogu"sunu olu§turmakta ve bolgeye hakim olan tek biiyiik gii<;ten zi
yade farkh gii<; odaklan bulunmaktadlr. Bolge iilkeleri de diinya eko
nomisi ve siyasetine dahil olma <;abasl i<;indedirler. Klasik tarih profe
sorii Hitchner "Karadeniz bolgesinin diinyadan soyutlanmad1g1 ve 

61 Asmus, Konstantin Dimitrov ve Joerg Forbrig (der.), A New Euto-Atlantic Strategy for the 
Black Sea Region, Washington D. c., The German Marshall Fund of the United States, 2004. 

62 Montro Anla:;;masma gore, Karadeniz'e sahildar olmayan ulkelerin harp gemilerinin 
ge"i:;;leri sure, tonaj ve cins itibariyle bazl ciddi slmrlamalara tabidir. Karadeniz'e sahildar 
ulkelerin harp gemilerinin ge"i:;;leri de bazl slmrlamalara tabi olmakla beraber, sahildar 
olmayan devletlerin slmrlamalarmdan farkhdlf. 
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kendi ic;erisine kapanmadlgl donemlerde refah ve ban;; ic;erisinde oldu
gunu" soylemektedir.63 

Turk dl;; politikasmda bOlgeye yonelik temel goru;;, Karadeniz bol
gesinin ekonomik ve siyasi bir biitun olarak dunya sistemine entegre 
olmasmm yolunun Bah kurumlan ve degerleri ile uyum ic;erisinde 01-
masmdan ge<;tigidir. Halihazlrda, KEiT iilkelerinden Turkiye, Yuna
nistan, Romanya ve Bulgaristan Bah guvenlik ;;emsiyesinin en gu<;lu 
ayagl olarak goriilen NATO i<;erisinde yer almaktadlrlar, diger iilkeler 
ise Ban;; i<;in Ortakhk (BiO) programl He Avrupa-Atlantik guvenlik 
sistemine baglanml;;lardlr. Diger taraftan Yunanistan, Avrupa Bir
ligi'nin tam uyesidir. Romanya ve Bulgaristan 2007' de uye olacaklar, 
Turkiye ise Ekim 2005'te muzakerelere ba:;;laml:;;br. Diger Karadeniz 
Bolgesi iilkeleri ise A vrupa Birligi He baglanm gu<;:lendirmek ic;in her 
turlu hrsah <degerlendirmektedirler. 

1992'de temeli ahlan KEi, Karadeniz iilkelerini i<;ine alan tek ulusla
raraSI orguttur ve dl;;andan hic;birmudahale olmadan bolge iilkeleri ta
rafmdan olu:;;turulmu:;;tur. Bolge iilkeleri arasmda ekonomik i:;;birliginin 
ve siyasi diyalogun saglanmasl yonunde olu:;;turulan platform, Turkiye
Yunanistan, Ermenistan-Azerbaycan ve Ukrayna-Rusya gibi iilkelerin 
temsilcilerini ABD veya AB'nin basklsl olmadan bir araya getirmi:;;tir. 
KEi Zirve toplanhlarmda ve <;ah:;;ma gruplannda pek c;ok kez bir araya 
gelen ulke temsilcileri, aralanndaki hassas siyasi ve guvenlik meselele
rine gayri resmi <;er<;evede deginme imkam bulmu:;;lardlr. Kurulu:;;un
dan itibaren bolgede ekonomik ili:;;kilerin ve it?birliginin geli:;;tirilmesi 
yonunde hedef belirlemi:;; olan KEi'nin bolgedeki c;att:;;malan ve gergin
likleri engelleme veya smlrlandlrma yetkisi bulunmamaktadlr. Bununla 
birlikte, gec;en sure ic;erisinde bolgede, uluslararasl alana paralel olarak, 
insan ve uyu:;;turucu kac;akC;lhgl, yasadl;;l goC;, terorizm gibi yeni sorun 
alanlanmn ortaya C;lkmasl ile, KEi halihazlrda son derece geli:;;mi;; or
ganizasyon yaplsl ile bu sorunlara mudahale konusunda bolge iilkeleri 
arasmdaki diyalogu geli:;;tirmeye yonelmi:;;tir.64 Karadeniz'e klYlSl olan 
iilkeler Karadeniz Gorev Gucu (Blackseafor) He bOlgede terore ve orga
nize su<;lara kar:;;l mucadele konusunda da kararhhklanm ortaya koy
mu:;;lardlr. 

KEi'nin ekonomik bir orgiit olarak ortaya <;lkml:;; olmasma ragmen 
geli:;;mi:;; kurumsal yaplsl He bolgedeki du;;uk yogunluklu guvenlik so'
runlarmm c;ozumlenmesinde rol oynayabilecek konuma gelmesi bun-

6:1 R. Bruce Hitchner, "The Sea Friendly to Strangers: History and Making of a Euro-Atlantic 
Strategy for the Black Sea", Asmus, Dimitrov ve Forbrig (der.), A New Euro-Atlantic Strategy 
for the Black Sea Region, Washington D.C., The German Marshall Fund of the United States, 
2004, s. 31-32. 

64 Ioannis Stribis, "The Evolving Security Concern in the Black Sea Economic Cooperation", 
Journal of Southeast European and Black Sea Studies, CHt 3, No.3, Eylii12003, s. 130-162. 
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dan sonraSl i<;in hedef olu§turmahdlr. KEi $artmm imzalanmasmdan 
hemen sonra yaymlanan Yalta Zirvesi Deklarasyonunda KEi tilkeleri 
1/ ekonomik i§birliginde saglanan ilerlemenin beHge iilkelerinin yararma 
olacak ~ekilde istikrar ve giiveni arthracagml" belirterek, KEi'in bol
gede istikrar ve giiveni saglama konusundaki roliine ahf yapmaktadlr
lar.65 KEi $arh'mn 4. Maddesinde, i~birligi alanlan i<;erisine 1992'deki 
istanbul Deklarasyonunda bulunmayan 1/ .. .. orgiitlii su<;lar ve uyu~tu
rucu, silah ve radyoaktif madde ka<;ak<;lhgl, her tiirlii teror hareketi ve 
yasadl§l go<;le miicadele ... " eklenmi~tir. KEi, ba~ka bir bolgesel yapl
lanma olan Giineydogu Avrupa istikrar Pakh <;erc,;evesinde Paktm dii
§iik yogunluklu giivenlik meselelerini i<;eren amac,;lanmn gerc,;ekle§ti
rilmesi yoniinde destek verecegini ifade etmi~tir.66 

11 Eyliil terorist saldmlarmdan sonra KEi, terore kar§l miicadele ko
nusunda aktif rol oynayacagml ortaya koyarak, giivenligin ekonomik 
i~birligi yoluyla saglanmasl yoniindeki yakla~lmml a§arak giivenlik 
meselelerine i~bir1igi alanlan arasmda yer vermeye ba~laml~hr,67 

Dl§andan herhangi bir giiciin siyasi basklsl olmadan bolge tilkeleri
nin belli prensipler etrafmda birlef?erek, problemlerini c,;ozmeye c,;ah~

malan ve demokratikle~me c,;abalannda birbirlerine destek vermeleri . 
ba§ta Tiirkiye'nin miizakere siirecinde olmak iizere, Avrupa Birligi ile 
adayhk muzakerelerine ba~lamak isteyen tilkelere biiyuk mesafe ka
zandlracakhr. Kurumsal potansiyelin ekonomik meselelerin yamslra 
giivenlik alamnda da degerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bolgede te
rorizmi destekleyen kaynaklan da kurutacaktIr. Etnik aynmClhgl des
tekleyen politikalann sona erdirilerek, azmhk haldan konusunda A v
rupa Birligi kriterlerinin "Karadeniz Kriterleri" olarak yerle~tirilmesi 

65 "BSEC, Yalta Summit Declaration, 5 June 1998", Handbook of Documents, Cilt 4, istanbul, KEi, 
2000, s. 19, Para. 1. 

66 Bu <;er<;:evede, Nisan 2001'de benimsenen KEi Ekonomik Ajandasl KEI iHkelerinin giivenlik 
kaygllan ile organize su<;lara kar~1 miicadele arasmda dogrudan baglantI kurarak bi!" 
dbniim noktasml tegkil etmektedir. Ajandamn ii~iincu bbli.imunde "bangl koruma ve 
sorunlann <;bzlimii meselelerine girmeyen KEi bOigesel bir ekonomik brgiit olarak 
guvenlige katklsllu ekonomik i;;birligi yoluyla yapmaktadlr. Bununla birlikte KEi'nin 
Avrupa giivenligi ve istikrarma bu i/ekilde katklSl buyiik siyasi bnem tai/lmaktadlr ve 
uiusiararasl camia tarafmdan Giiney Dogu Avrupa istikrar Pakh'na katllmasl yiinunde 
yapllan <;agnya cevaptIr", denerek KEi Orgiitii'nun "Su~la miicadelede Hiiklimetler 
arasmda vanlan Anlai/ma tarafmdan belirlenen alanlarda ii/birligini gelii/tirmesi" gerektigi 
belirtilmektedir. BSEC Economic Agenda, 27 Nisan 2001, Moskova. 

67 Giivenlik alamnda ii/birligini arttIrma konusunda KEi'de meydana gelen degii/ikligi 25 
Haziran 2002'de istanbul'da ger~ekle$tirilen 10. YIldbniimu Zirve ToplantISl'nda gbrmek 
miimkiindiir. Zirve toplantIsl Deklarasyonu'nun 4. paragrafmda "Avrupa kItasmm 
giivenliginin bblgelerindeki istikrara ve refaha bagh oldugu vurgulanarak, Karadeniz 
bbIgesinin istikrar ve giivenlik ybniinde daha fazla ~aba harcamasl gerektigi" belirtilmii/tir. 
KEf Bakanlar Konseyi'nin bbIgede istikran ve guvenligi arthrmak i<;in yollar ve ara<;lar 
gelii/tirmesine ybnelik ~aba gbstermesi tei/vik edilmii/tir. Zirve Deklarasyonu'nun tam metni 
i<;in bkz., http://www.mfa.gov.tr/grupa/af/bsec12.htm 
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ama<;:lanmahdlr. Bunun ABD ve AB dayatmasl olmadan gen;eklef;>tiril
mesi beHge iilkelerinin kendilerine olan giivenini arthracak, gorii§meler 
yoluyla sorunlarm <;:oziimiinii kolaylaf;>hracakhr. 

Sonu~: Quo Vadis? 
Bugiin gelinen noktada Karadeniz Ekonomik t§birligi Orgiitii kurumsal 
olarak tUm kazammlanna ve olu;;turdugu altyaplya ragmen iiye iilkeler 
arasmda istenen diizeyde ekonomik entegrasyonu saglayamaml;;hr. 
Orgiit, Avrupa Birligi'nin bolge iilkelerine yonelik politikalarmda 
kaydadeger bir aglrhk ta;;lmamakta, hatta gozardl edilmektedir. 
ABD'deki uzmanlar ise bolge politikalanm degerlendirirken, KEi Or
giitii'ne "muerte" (ispanyolca Olii) demektedirler.68 Bununla birlikte, 
bolge iilkeleri a<;:lsmdan baklldlgmda, KEi projesi bolgesel aidiyeti 
giic;:lendirmi§, aralanndaki tiim sorunlara ragmen iilkeler arasmdaki 
diyalogu a<;:lk tutmu§ ve gii<;:lendirmi§tir. Soguk Sava§'m sona ermesin
den ve Sovyetler Birligi'nin dagllmasmdan soma bolgede ortaya <;lkan 
belirsizlik ortammm a§llmasmda onemli bir platform olu§turmu§tur. 

KEi OrgiitU'nii Tiirkiye a<;:lsmdan degerlendirdigimizde, nihai 01a
rak hedeflerin ger<;ek1e§tirildigini ve Karadeniz'de istenen ekonomik 
i§birligi ve entegrasyon ortammm olu§turulabildigini soylemek miim
kiin degildir. Bolge iilkeleri arasmda tiearet ve ekonomik ili§kiler giin 
ge<;:tik<;:e artmakla birlikte,69 KEi bu geli§melerin dl§mda kalml§t1r. Bu
nunla birlikte, aradan ge<;:en siire zarfmda Tiirkiye, KEi'de olu§turdugu 
kurumsal ortam ile aralarmda siyasi ve ekonomik olarak biiyiik farkh
hklar bulunan bolge iilkelerinin hepsiyle azami ol<;:iide miimkiin olacak 
f;>ekilde ef;>it ;;artlar altmda ekonomik ve siyasi diyalog i<;:erisinde olmaYl 
baf;>armlf;>hr. 

En onemli faktor, Avrupa Birligi ve NATO'nun geleeekteki genif;>le
meleridir. Dye olan ya da iiyelige yakmlaf;>mlf;> iilkeler, tieari ilif;>kileri, 
emek hareketleri ve giivenlik yapllan bu yapllarm kurallanna gore de
gif;>ecegi ic;:in, daha geride kalan komf;>ulanyla if;>birligi yapma konu
sunda eskisi kadar istekli olmayacaklardlr. Burada ozellikle Tiirkiye ve 
Rusya'nm konumu farkhlaf;>maktadlr. Tiirkiye NATO iiyesi olmasma 
ragmen, AB ile miizakerelerin istenen dogrultuda devam etmemesi du-

. rumunda, AB ile ili;;kileri sogutma donemine ihtiya<; duyabilir ve bu 
durumda komf;>ulanyla i;;birligine daha biiyiik onem verebilir. Benzer 
;;ekilde Rusya, ozellikle Ukrayna-NATO ilif;>kilerinin geli;;tigi bir do
nemde, Avrupa-Atlantik giivenlik sisteminden dlf;>landlgl hissinin de
vam etmesi durumunda, Tiirkiye ve iran He yakmlaf;>ma konusunda 

68 "The Future of Democracy", Testimony of Bruce Pitcairn Jackson, s. 4. 
69 Ornegin, Rusya ile Tiirkiye arasmdaki ticaret hacmi 11 milyar Dolar'a UlagmlgtIr ve yakm 

gelecekte 20 milyar Dolar'a I;lkanlmasl hedeflenmektedir. 
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daha hevesli bir konuma gelebilir. Ozellikle Karadeniz'de kIyISl olma
yan iilkelerin Karadeniz guvenligi konusunda soz sahibi olmasma, Ka
radeniz bolgesinin iki giiC;lil iilkesi birarada daha etkili bir I?ekilde karl?l 
<;:lkabilirler ve dl~andan gelecek baskIlan kendi <;:lkarlan dogrultusunda 
yonlendirebilirler. 
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Summary 
By the end of the Cold War, as in other parts of the former Communist 
world such as the Balkans, the Black Sea region became ridden with 
conflicts. None of these conflicts has so far been settled and the Black 
Sea region is as unstable as it was 15 years ago. Turkey's preference 
however, was to take the initiative and sow the seeds of economic and 
political cooperation by Black Sea Economic Cooperation (BSEC) pro
ject. Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Greece, Moldova, 
Romania, Russia, Turkey and Ukraine came together as early as 1992 
"to ensure that the Black Sea becomes a sea of peace, stability and pros
perity" and signed the Bosphorus Statement on 25 June to promote 
friendly and good neighbourly relations. The BSEC Charter came into 
force in May 1999 giving birth to the Organization of the Black Sea Eco
nomic Cooperation with an international legal personality. 

Throughout the twentieth century, The Black Sea as a region has 
been missing in mental maps of the local populations, political leaders, 
diplomats and researchers as if it were an intellectual version of the 
Bermuda Triangle. However, it has made a comeback to the Eurasian 
political arena with all its complexities, conflicts and geo-strategic im
portance. For advocates of the "clash of civilizations" argument, it is 
one of the fault lines, the closest to Europe as the meeting point of the 
Orthodox Christian and Muslim populations. 

Following the fall of the Communist regimes with the dissolution of 
the Soviet Union, newly independent Eastern and Central European 
states opted for democratic and free-market principles. With the 
enlargement of EU and NATO, the borders of the Transatlantic Com
munity reached the Black Sea area that is also known as the "New Near 
East," a region with a paramount importance in its fight against new 
security threats such as illegal immigration, drug trafficking, prolifera
tion of all kinds of weapons, environmental hazards and probably the 
most important and acute threat of all international terrorism. The sta
bility and security of the Black Sea area as a transit energy route from 
the Caspian and Central Asia oil and gas sources to Europe are also vi
tally important. 

Covering a geography encompassing the territories of the Black Sea 
littoral states, the Balkans and the Caucasus with an area of nearly 20 
million square kilometres, the BSEC region has a market of 350 million 
people, and after the Persian Gulf, the second largest reserves of oil and 
gas. At the beginning of the 1990s, Turkey found the suitable climate to 
initiate regional economic cooperation. The favourable political envi
ronment after the collapse of Communism and dissolution of the Soviet 
Union enabled Turkey to playa leading role in shaping the region ac-
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cording to the principles of democracy and a free market economy. The 
then President of Turkey, Turgut Ozal, was known for his economic 
and political liberalism. His vision of "Turkic peoples from Adriatic to 
the Chinese Wall" on the one hand and the Turkish political and for
eign policy elites' long standing ambition and efforts to become full 
member of European Union, on the other, were behind the drive to es
tablish a formal mechanism for cooperation in the Black Sea region. Ac
cording to the forefather of the idea, $iikrii Elekdag, a senior Turkish 
diplomat, Turkey is a "Balkan, Black Sea, Caucasian, Asian and Medi
terranean country as well as being European and Middle Eastern." 
Therefore, the conditions created by the end of the Cold War brought 
ample opportunities to Turkey, to realise its economic and political po
tential without endangering its relations with an important neighbour, 
Russia. Turkey's bolder and more nationalist (or neo-Ottomanist\ 
Turanist) new foreign policy initiatives in Central Asia, its efforts to es
tablish economic, cultural and political relations with the Turkic Re
publics in that region began to disturb Russia. So, partnership with 
Russia in the Black Sea region in a multi-lateral organisation was con
sidered as balancing and soothing the relations. 

Primarily, the BSEC initiative by Turkey should be considered as a 
design of the Turkish Foreign Ministry's senior diplomats which is in 
total conformity with a key principle of traditional Turkish foreign pol
icy: establishment of good relations with neighbours, without exception 
(e.g. by also inviting Armenia, Greece although they are not Black Sea 
littoral states), aiming to create a cooperative environment in a balanced 
manner. Although frequently criticized by having a "narrow" view
point, which saw matters only from a political and strategic angle, as 
well as for traditionalism, the BSEC is a very good example of ingenuity 
and adaptation to new economic and political circumstances. With the 
BSEC project, Turkey, one the one hand, found an opportunity to share 
its experience of democracy and free market economy with neighbour
ing post-communist states and on the other hand involved the coun
try's private sector and business circles in the new foreign policy initia
tive. 

With various motivations, the post-communist states invited to the 
initiative responded positively and enthusiastically as early as 1990 and 
became members of the BSEC without much delay. For a long period, 
the BSEC provided heads of states and governments of member states 
with the only regional forum for bilateral and multilateral meetings and 
negotiations on various matters of national and regional concern. In its 
existence of 15 years, the BSEC has become a platform for discussion 
and cooperation on many areas including energy, transport, trade and 
economic development, environment, tourism, agriculture, SMEs, com-
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bating organized crime, terrorism, emergency relief and elimination of 
consequences of natural and man-made disasters. 

Apart from the BSEC structure, there are other regional initiatives 
geared towards security matters. Blackseafor and later Blacksea Harmony 
aim at reinforcing the stability and safety of the Black Sea region 
through the pooling of littoral states' naval forces. The basic idea be
hind all these formations are controlling and directing both the oppor
tunities and the challenges in the Black Sea area by the indigenous 
states of the region. Russian-Turkish cooperation in that regard coin
cided with the increasing geo-strategic importance of the region in the 
fight against international terrorism. Today, the Black Sea, along with 
the Middle East, is another region where the strategic interests of the 
US and Turkey do not seem to be convergent and relations of two 
countries are likely to encounter new difficulties in the period ahead. 
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