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ÖZET 

Planlama Uzmanlığı Tezi 

KIRILGAN DEVLETLERDE UYGULANAN KALKINMA YARDIMI 

PROGRAMLARI VE TÜRKİYE İÇİN ETKİN YARDIM MODALİTESİ 
ÖNERİSİ 

Deniz GÖLE 

Kırılgan devletlere kalkınma yardımlarını, geleneksel donörlerin güvenlik 
eksenli yaklaşımının aksine, tarihsel ve kültürel bağlar çerçevesinde ele alan 
Türkiye'nin, söz konusu devletlere verdiği resmi kalkınma yardımları son on yılda 

kaydadeğer düzeyde artış göstermiştir. Buna karşın Türkiye'nin bu alanda halen 
bütüncül bir politika yaklaşımı ve uygulama araçları bulunmamaktadır. Tez 
çerçevesinde geleneksel donör uygulamalarından örnekler verilerek gerçekleştirilen 
inceleme, bu eksikliğin yükselen donör olan Türkiye açısından ciddi riskler taşıdığını 
ortaya koymaktadır. Buna ilaveten, geleneksel donörlerin kırılgan devletlere yardım 
konusundaki yaklaşım ve kurumsal yapılanmaları, iyi ve kötü uygulama örnekleri ve 
yardımların etkinliğine ilişkin kritik faktörlerin incelenmesinden çıkarılan sonuçlar 
Türkiye'nin kırılgan devletlere yardım alanını kapsamlı bir şekilde ele alması 
gerektiğini gözler önüne sermektedir. 

Yapılan değerlendirmeler ışığında, Türkiye'nin kırılgan devletlerdeki resmi 
kalkınma yardımı faaliyetlerini etkin, tutarlı ve bütüncül hale getirmek üzere, 
Türkiye için Kırılgan Devletlere Etkin Yardım Modalitesi oluşturulmuştur. 
Modalite'ye girdi sağlamak üzere ilk aşamada Türkiye'nin kırılgan devletlere yaptığı 
resmi kalkınma yardımlarına ilişkin bir GZFT Analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda; 
Türkiye'nin münferit yardımdan, sistem kurucu yardım paradigmasına geçişinin 
gerekli olduğu ve bu kapsamda kırılgan devletlerde esasen barış ve devlet inşası 
faaliyetlerine odaklanılmasının ve ihtiyaç duyulduğu hallerde diğer donörlerle 
birlikte üçüncü ülkelere yardımı öngören üçlü işbirlikleri kurulmasının elzem olduğu 
sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu itibarla, Modalite söz konusu bulgular üzerine inşa 
edilmiştir. 

Çalışma kapsamında, Modalite'nin uygulamaya geçirilmesine ilişkin 
hususlar da açıklanmıştır. Modalite'nin farklı bölümlerinden sorumlu kamu 
kurumları, ilgili hukuki ve kurumsal düzenlemeler ve önerilerin uygulamaya 
geçirilmesi için gerekli süreler karar vericilerin dikkatine sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kırılgan Devlet, Devlet İnşası, Barış İnşası, Kalkınma Yardımı, 
GZFT Analizi ¬ 

il 





ABSTRACT 

Planning Expertise Thesis 

DEVELOPMENT ASSISTANCE PROGRAMS IN THE FRAGILE STATES 
AND EFFECTIVE AID MODALITY PROPOSAL FOR TURKEY 

Deniz GÖLE 

Engaging with fragile states not in terms of security concerns as traditional 
donors do but historical and cultural ones, Turkey has dramatically increased the 
amount of aid allocated for the fragile states in the last decade. Nonetheless, the 
country still lacks an integrated policy approach and practical tools in the respective 
field. In this thesis, practices of traditional donors in fragile states are examined so as 
to prove that failure to address this problem will pose Turkey a great risk. Moreover, 
conclusions drawn from policy approaches, organizational structures, best and worst 
practices of traditional donors and critical factors related to aid effectiveness shows 
that Turkey should comprehensively regulate aid activities taking place in fragile 
states with an holistic understanding. 

To that sense, the Effective Aid Modality is developed in order to ensure 
effective, stable and integrated framework for Turkish Official Development 
Assistance in fragile states. In the first stage, a SWOT Analysis on Turkey's 
assistance to fragile states is performed to provide input for the Modality. The results 
clearly shows that Turkey needs a paradigm shift from individual to system-building 
aid activities and it should focus on state and peace building while giving specific 
attention to triangular cooperation which envisions cooperation with other donors in 
assisting third countries. 

Thesis also elaborates how to operationalize the Modality. For each 

recommendation, responsible public institutions as well as necessary duration, legal 
and organizational transformation are determined. 

Keywords: Fragile State, State Building, Peace Building, Development Assistance, 
SWOT Analysis 
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GİRİŞ 

Müşterek güvenliği sağlama çabaları daima insanlık tarihinin merkezinde 

: yer almıştır. İlk çağlardan bu yana, insan güvenliğinin işbirliğine dayandığı kabulü 
köy ve şehir toplumları ile ulus-devletin temelini oluşturmuştur. 20. yüzyıl, yıkıcı 

küresel savaşlar, sömürgecilik mücadeleleri, ideolojik çatışmalar ve küresel barış ile 

refahı amaçlayan uluslararası bir sistem kurma arayışları ile doludur. Bazı açılardan, 

bu arayışlar olumlu sonuç vermiş ve kurulan sistemler çatışmaları önlemede başarılı 

olmuştur. Gerçekten de, 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başlarında devletler arası 

savaşlar daha nadir görülmekte, iç savaşlar da sayıca azalmaktadır. 

Savaşların sayıca azalmış olması, çatışma ve güvenlik sorunlarının 

yaşanmadığı bir dünya anlamına gelmemektedir. Nitekim günümüzde, toplumlardaki 

güvenlik kaygıları azalmamış, hatta artarak kalkınmanın önündeki en büyük 

. ei sorunlardan biri olarak kendini göstermiştir. Bugün bir buçuk milyardan fazla insan, ZA MANNUAİLAMYİYAMAAİAA70 di 

Luna güvenliğin en büyük sorun olduğu “kırılgan” (fragile) veya “çatışmaya¬ 
arala! , . 
AM maruz” (conflict affected) devletlerde yaşamaktadır.! Bu insanlar Birleşmiş Milletler 

Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin (BKH) öngördüğü hedeflerin çok uzağında 
OTU da 

yaşamakta ve organize suç, insan kaçakçılığı ile iç karışıklıklar gibi nedenlerden 

dolayı mevcut yaşam standartlarını her geçen gün kaybetmektedir. 

  
İnsan yaşamına yönelik tehditler ile bağlantılı olarak, geçtiğimiz 10 yıl 

içerisinde, dünya siyasetinde devletlerin kırılganlıklarının nedenlerine ve bunlar ile 

mücadeleye verilen önem ciddi oranda artış göstermiştir. Bunun üç temel sebebi, 

Washington Konsensüs'ü? sonrası dönemde devletin kalkınmadaki temel aktör 
olduğunun kabulü, devletlerin vatandaşlarını koruma konusundaki normlarla 

bağlantılı olarak değişen yeni insan güvenliği anlayışı ve “kırılgan” olarak 

tanımlanan devletlerin müşterek güvenlik için ciddi bir tehdit olduğunun 

anlaşılmasıdır. Bu devletler sadece kendilerine değil bulundukları bölgeye ve hatta 

! Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, 2012. 

? 1989'da iktisatçı John Williamson tarafından ortaya atılan bu terim, ekonomik krize maruz kalmış devletlerin, IMF ve 
Dünya Bankası gibi Washington'da yerleşik uluslararası finans kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştireceği iktisadi reform 
çalışmaları için öngörülen bir dizi “standart” ekonomi politikası önlemini ifade etmek için kullanılmaktadır. Daha detaylı bilgi 
için bkz. Williamson, 2002. 



dünyanın geneline güvenlik, siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel alanlarda ciddi zarar 

vermektedir. Öyle ki, devlet otoritesinin zayıfladığı bölgelerde kendine yaşam alanı 

bulan uluslararası terörizm 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri”nde 

meydana gelen saldırıyı gerçekleştirebilecek düzeye ulaşmıştır. Bunun sonucu 

olarak, kırılgan devletlerde barışın tesisi, kamu otoritesinin inşası ve kalkınma 

yardımları konularında sistematik yaklaşımlar ortaya koymak ve çeşitli politika 

önerileri geliştirmek üzere hazırlanan akademik çalışmaların sayısında ciddi bir artış 

yaşanmıştır. 

Devletlerin kırılganlıklarını oluşturan nedenler farklı donörlerce farklı 

değerlendirmelere tabi olmakta ve bunun sonucu ortaya çıkan kırılganlık tanımları da 

farklılık arz edebilmektedir. Örneğin bir donör tarafından yüksek önem atfedilen bir 

faktör diğer donörce tamamen göz ardı edilebilmekte ve bu durum, hangi devletlerin 

kırılgan olarak nitelenebileceği konusunda tereddütler yaratabilmektedir. Bununla 

birlikte, tez kapsamında kırılganlık konusunda yapılan tanımlama ve 

sınıflandırmanın OECD terminolojisine yakınlığı nedeniyle, 2011 yılında OECD 

tarafından belirlenen 47 devletin kırılgan olarak esas alınması uygun görülmüştür. 

Türkiye'nin kalkınma yardımları konusunda son dönemde yükselen donör 

niteliği 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 38 artış ile 1,2 Milyar ABD Dolarına 

ulaşan resmi kalkınma yardımı (RKY) ile tescillenmiştir.? Bu yardımın, yüzde 66's1 

ise bahsekonu 47 kırılgan devlete aktarılmaktadır. Diğer bir deyişle, Türkiye'nin 

kalkınma yardımları alanında uyguladığı faaliyetlerin yarısından çoğu kırılgan 

devletlerde gerçekleştirilmektedir. Buna karşın, Türkiye'nin genel bir kalkınma 

yardımı stratejisi olmadığı gibi kırılgan devletlere verilen kalkınma yardımları 

konusunda da özel bir yaklaşım veya politika belgesi de bulunmamaktadır. 

Türkiye'nin resmi kalkınma yardımları konusunda bir stratejisinin 

olmayışı, kırılgan devletler bağlamında eksikliği özellikle hissedilen bir konudur. 

Zira, diğer alıcı ülkelere kıyasla, kırılgan devletlerde yardım programları uygulamak 

doğası gereği ciddi zorluklar içermektedir. İstikrarlı ve yetkin bir otoritenin 

3 OECD$Stat Veritabanı. (Erişim tarihi: 31.07.2012) 



bulunmadığı bu devletlerde makro düzeyde bir programlama yapılmadan faaliyetler 

başlatılması, yardımın etkinliğini ciddi düzeyde düşürmektedir. Dahası yardımların, 

yasadışı grupların eline geçmesi gibi durumlar, yardımın amacının tam tersi bir sonuç 

yaratmasına da neden olmaktadır. OECD verilerine göre* yardımların değişkenliğinin 

en yüksek olduğu kırılgan devletlerde programlama yapılmadan uygulanan münferit 

faaliyetler, genellikle kaynak israfina yol açmakta ve meşru hükümet ile halka zarar 

verici sonuçlara neden olabilmektedir.. 

Son on yıla ilişkin OECD verilerine göre Türkiye, kırılgan devletlerdeki 

kalkınma yardımı faaliyetlerine her yıl ortalama 500 Milyon ABD Doları üzerinde 

bir kaynak ayırmaktadır. Sadece kalkınma yardımları değil, kamu kaynakları 

açısından da kayda değer bir miktar olan bu yardımın, programlama yaklaşımı 

çerçevesinde, etkin, ihtiyaç ve sonuç odaklı kullanılması, artık yükselen bir donör 

olan Türkiye için ciddi bir öncelik haline gelmiştir. 

Temel olarak bu ihtiyaca hitap etmesi amaçlanan tez kapsamında; 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kırılgan devletlere verilen resmi kalkınma 

yardımları alanına odaklanılmış, sivil toplum ve özel sektör tarafından aktarılan 

yardımlar kapsam dışı bırakılmıştır. Bunun temel nedeni, kamu otoritesi tarafından 

verilen yardımların kırılgan devletler nezdinde diğerlerine nazaran daha etkin 

sonuçlar doğurması imkanıdır. Dahası, çalışma, karar vericilere öncelikle kamu 

otoritesi tarafından verilen yardımlar konusunda politika önerileri sunma 
amacındadır. 

Çalışma kapsamında esasen, kavramsal çerçeve, kırılgan devletler ile 

yürütülen kalkınma yardımı faaliyetleri konusundaki küresel eğilimler, yaklaşımlar, 

politikalar ve uygulamalar incelenmiş, donörler tarafından gerçekleştirilen 

faaliyetlerdeki iyi ve kötü uygulamalar ortaya konulmaya çalışılmış ve kırılganlığın 

politik ve stratejik yanlarının yanı sıra teknik yönüne de odaklanılmıştır. 

Tezin birinci bölümünde; kırılgan devletlerdeki donör faaliyetlerindeki 

temel zorluklara dikkat çekmek üzere, kırılganlık kavramı, temel özellikleri, 

4 OECD, 2010. 



sınıflandırmaları ile kırılgan devletlerle angajman nedenleri ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Bölüm çerçevesinde ayrıca, devlet, barış ve Ulus İnşası terimleri ile dış 

yardım, resmi kalkınma yardımı ve kalkınma yardımı programı gibi bazı temel 

kavramlara ilişkin olarak da kısa tanımlamalar yapılmış ve kalkınma yardımı 

programlarındaki temel yaklaşımlara ilişkin bilgiler verilmiştir. 

İkinci bölümde, donörlerin kırılgan devletlerde uyguladığı kalkınma 
yardımı programları kapsamında geliştirdikleri yaklaşımlar, politika ve uygulamalara 

yönelik bir inceleme yapılmıştır. Bu kapsamda, mevcut politika ve enstrümanlar ile 

farklı politika alanları (özellikle devlet ve Barış İnşası çerçevesinde güvenlik ve 
kalkınma alanları) arasındaki karşılıklı ilişkiye dair değerlendirmelerde 
bulunulmıştur. Bölüm kapsamında, geleneksel donörler tarafından kırılgan devletlere 

yapılan kalkınma yardımlarının miktarı, yapısı ve etkinliği incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde, farklı donörlerdeki kurumsal yapılanmalar ve 

yaklaşımlara ilişkin bilgiler verildikten sonra, uygulamaya yönelik çeşitli iyi ve kötü 

örnekler incelenmiştir. 

Dördüncü ve son bölümde; Türkiye'nin kırılgan devletlere yaptığı 

kalkınma yardımlarının miktarı, ülke ve sektör bazında dağılımı ve yoğunluğuna 

ilişkin incelemeler yapılmış ve gerçekleştirilen projelerden bazı örnekler verilmiştir. 

Bölüm çerçevesinde tezin ana çıktısı olan ve konuya ilişkin küresel tartışmalar ve 

donör uygulamaları sonucunda “alınan dersler” dikkate alınarak geliştirilen Türkiye 

İçin Kırılgan Devletlere Etkin Yardım Modalitesi detaylandırılmıştır. 

Türkiye'nin kırılgan devletlerde etkin yardım faaliyetleri yürütmesi için 

paradigma değişikliği öneren bu Modalite'nin üç ayağını oluşturan; (i) Türkiye'nin 

kırılgan devletlerdeki yardım uygulamalarına ilişkin GZFT Analizi, (ii) politika ve 

uygulamalara yönelik bütüncül bir bakış açısıyla geliştirilen bir öneri seti ve (iii) 

öneri setinin uygulamaya geçirilmesine ilişkin operasyonel hususlar dördüncü bölüm 

kapsamında ele alınmıştır. Sonuç bölümünde ise tezin kısa bir özeti ortaya konularak 

çalışmanın çıktılarına ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır. 



Türk resmi kalkınma yardımı faaliyetlerinin önemli bir bölümünü 

kapsayan bu Modalite'nin Türkiye'nin tüm RKY faaliyetlerine ilişkin yapılacak 

analizler açısından da önemli bir temel teşkil edecektir. Zira kırılgan devletler 

açısından uygulanması önerilen politika pratikleri ve araçları, Türkiye'nin yardım 

ulaştırdığı diğer gelişmekte olan ülkelerdeki koşul ve ihtiyaçlara da uyum 

sağlayabilecek esnekliktedir. Bu nedenle, Kırılgan Devletlere Etkin Yardım 

Modalitesi önerisinin, aynı zamanda Türkiye'nin dış yardım stratejisine giden yolda 

bir ilk adım olarak da değerlendirilebileceği akla gelmektedir. 





KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde, tez boyunca kullanılan bazı temel kavramlara ilişkin bir 

çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Bölüm çerçevesinde, kırılgan devlet (KD) ve 

kırılganlık türlerinin yanı sıra kırılganlık ve dayanıklılığın temelleri, farklı kırılganlık 

sınıflandırmaları, kırılganlığın ölçülmesi, kırılgan devletlerle angajman nedenleri ve 
kalkınma yardımı programlarındaki temel yaklaşımlara ilişkin olarak da bilgiler 
verilecektir. 

1.1. Devletlerin Kırılganlığı ve Kırılgan Devlet 

21. Yüzyıl'ın başlangıcından bu yana bazı devletleri nitelendirmek için 

kullanılan “kırılgan” (fragile) terimi tarihsel ve analitik anlamda sıkça eleştirilen bir 

# kavramdır. Tarihsel eleştiriye göre, kuzey ülkeleri haksız bir şekilde, güney 
ülkelerinin şiddet ve baskı unsurlarına takılmadan devletleşme sürecini 

tamamlamasını beklemektedir. Kuzey ülkeleri, Avrupa ve Amerika kıtasındaki 

devletleşme süreçlerinin yüzyıllar süren şiddet ve baskı dönemlerinin sonucunda 

bugünkü haline ulaştığını göz ardı etmektedir. Kuzey ülkelerinin bu hatalı 

değerlendirmesi, Afganistan ve Irak müdahaleleri ile yeni bir boyut kazanmış ve 

  
“kırılgan devlet” (fragile state) etiketinin dış müdahalenin bir aracı olarak da 
kullanılabileceğini göstermiştir.” 

Analitik eleştiriye göre ise, kavram bir çok devletin hükümet 

mekanizmalarını ve kendine özgü niteliklerini dikkate almadan onları bir grupta 

toplamaktadır.5 Gerçekten de Kuzey Kore ile Angola'yı, Gürcistan ile Papua Yeni 

Gine'yi aynı grup içerisine koyan bir tanımlamanın eleştiriye maruz kalması 

normaldir. Bu noktada kırılganlığın (fragility) çeşitleri olduğunu ve bu farklı 

kırılganlık derecelerinin farklı politikalar gerektirdiğini göz önünde bulundurmak 

5 Faria ve Ferreira, 2007: 5. 
6 Stewart ve Brown, 2007.   



7 İkileşim. 

gerekmektedir.“Kırılgan Devlet” terimi ise dikotomik7 anlamda ideal ve normatif bir 
devletin de var olduğunu ima etmektedir. Bununla birlikte bu tür bir devletin nasıl 

olması gerektiğine ilişkin yaygın kabul gören bir tanım bulunmamaktadır. Devlete 
ilişkin en çok kabul gören tanım Max Weber tarafından yapılan ve devleti, “belirli 

bir alanda meşru fiziksel güç kullanma tekeline sahip insan topluluğu” olarak gören 

yaklaşımdır.8 

Bir çok eleştiriye göre, kırılgan devlet terimi olumsuz bir siyasi etiketi 
temsil etmekte ve temelinde Weberyen anlamdaki başarılı devlet idealinin tüm 

devletler için geçerli olduğu iddiasını taşımaktadır. Ampirik anlamda bakıldığında, 

bu terimin devletlerdeki farklı sosyo-ekonomik boyutları ayrıştırmada başarısız 

olduğu da görülmektedir. 

Bu eleştirilerden hareketle, son dönemde donörler bu özellikteki 

devletlerdeki yapısal sorunları adlandırırken “kırılgan devlet” terminolojisinden 
ziyade “devletlerin kırılganlığı”, “kırılgan durumlar” ve “zorlu ortamlar” 

kavramlarını kullanmaya başlamışlardır. Buna karşın, alıcılar tarafındaki olumsuz 

algı değişmemiş ve kullanılan terimler alıcı ile donör ilişkisinde sorun olmaya devam 
etmektedir. OECD tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, “kırılganlık” 

teriminin bünyesinde barındırdığı olumsuzluk, kalkınma yardımı programlarının 
başarısının önündeki en büyük engellerden biridir.? 

Kırılgan teriminin yardım programlarının başarısı üzerindeki olumsuz 
etkisi iki temel faktörle açıklanabilir. İlk olarak, kırılgan olarak etiketlenen bir devlet, 

uluslararası finans piyasalarından dışlanmakta ve (esasen yabancı yatırım kaybı ile 

alakalı olarak) ciddi bir ekonomik kayba uğramaktadır. Bu ekonomik kaybın, 
paradoksal olarak söz konusu ülkeleri kronik istikrarsızlığa sürüklediği bir gerçektir. 
Dahası, kırılgan olarak nitelenen devletlere yönelik gerçekleştirilen kalkınma yardımı 



  
yaklaşımlarında kayda değer bir tek tipleştirme göze çarpmaktadır. Bu tektipleştirme, 
her alıcı ülkeye özgü koşulların ihmal edilmesine yol açmaktadır. 

İkincisi, kırılgan devlet kavramı, ABD'nin 11 Eylül 2001 sonrası ortaya 
koyduğu güvenlik doktrini çerçevesinde geliştirilen “başarısız devlet” (failed state) 
terimini çağrıştırmaktadır. Bu nedenle kırılganlık terimi, ABD eksenli bakıldığında 

bünyesinde ideolojik bir ötekileştirme de taşımaktadır. ABD'nin bu kavramı 

“önleyici aksiyon” terimi ile ilişkili olarak kullanması kırılgan devletleri özellikle 
siyasi düzlemde rahatsız etmektedir. 

Kutu 1.1. Seçilmiş Kırılgan Devlet Tanımlamaları 
  

OECD (DAC): Yoksullukla mücadele ve kalkınma alanlarında politika üretme ve 
uygulama konusunda politik irade ve yeterli kapasiteye sahip olmayan, halkına fiziksel 
güvenlik, meşru siyasi bir yapı, istikrarlı ekonomi yönetimi ve sosyal hizmetleri 
sunmaktan aciz devlet. 

İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanlığı (DFID): Yoksullar dahil nüfusun büyük bir 
bölümüne karşı temel işlevlerini yerine getiremeyen devlet. 
Almanya Uluslararası İşbirliği Ajansı (GIZ): Aşamalı bir çöküş yaşayan ve iyi yönetişim 
kapasitesi bulunmayan devlet. 
Dünya Bankası: Zayıf yönetişim, kısıtlı yönetim kapasitesi, şiddet ve çatışma gibi ciddi 
kalkınma sorunları yaşayan, iç ve dış baskılara maruz kalan ve meşru olmayan kurumsal 
yapılar nedeniyle bu baskılarla baş etmekte zorlanan devlet. 
Kanada Uluslararası Kalkınma Ajansı (CIDA): Nüfusuna karşı temel işlevlerini yerine 
getiremeyen devlet. 

Kaynak: OECD, 2007:2; Cliffe ve Roberts, 2011:7; Faria ve Ferrera, 2008:4-5. 

    
  

Kırılganlık teriminin tüm bu sakıncaları kabul edilmekle birlikte, kavramı 

olumsuzluktan uzaklaştırarak nesnel bir zemine çekmek göründüğü kadar kolay 
değildir. Her şeyden önce, kırılganlık ve kırılgan devlet tanımları konusunda donörler 

arasında tam bir görüş birliği bulunmamaktadır (Kutu 1.1). Farklı donörler 

tarafından; zorlu yardım ortakları ve ortamları (OECD), Baskı Altındaki Düşük 
Gelirli Devlet (Dünya Bankası), düşük performanslı devlet (Asya Kalkınma Bankası), 

istikrarsızlık riski altındaki devlet (DFID) gibi kırılganlığın olumsuz içeriğini 

hafifletmek üzere bazı terimler geliştirilmiştir. Daha spesifik bazı unsurları içeren ve 

9 Kavramın detayları için bkz.; Westphal, 2003.   



kırılganlık derecesine göre değişkenlik gösteren diğer bazı terimler ise, savaş beyi 

devleti, gölge devlet, neo-patrimonyal devlet ve yarı devler”tir.1! 

Kutu 1.2. Kırılganlık Tanımlarındaki Ortak Unsurlar 
  

Literatürde kırılganlıkla ilgili yapılan tanımlamalar değişkenlik gösterse de genel olarak 
tüm donörler tarafından kabul edilen bazı ortak unsurlardan bahsedilebilir; 

* Kırılganlık dinamik bir kavram olup, kalıcı bir durumu veya sınıflandırmayı 
yansıtmamaktadır. Örneğin, Mozambik, Vietnam ve Uganda gibi ülkeler kırılgan devlet 
grubundan çıkmışlardır. Diğer yandan, Fildişi Sahilleri gibi bazı ülkeler ise yönetsel 
performanslarındaki düşüş nedeniyle daha sonra kırılgan devlet kategorisine 
girmişlerdir. 

* Kırılganlık coğrafi açıdan yaygın bir durumdur. Bir çok sınıflandırma ve tanım 
kırılganlığı genellikle Afrika ülkeleriyle ilişkilendirse de Latin Amerika ve Güneydoğu 
Asya ülkeleri içerisinde de kırılganlıktan söz edilebildiği görülmektedir. 

* Kırılganlığın genel geçer bir nedensellik süreci yoktur. Her devletin kendine özgü 
kırılganlık nedenleri ve sonuçları bulunmaktadır. 

* Kırılganlık homojen değildir ve ülke sınırları ile kısıtlı kalmayabilir. Bu nedenle, bir 
devletin ülkesinin tamamını etkileyebileceği gibi, ülkenin bir kısmını veya komşu 
ülkeleri de etkileyebilir. 

* Kırılganlık uzun yıllar süren aşamalı bir sürecin sonucudur. Bu nedenle erken 
dönemde yapılan müdahaleler önem arz etmektedir. 

* Kırılganlığa maruz kalan devletler, diğer gelişmekte olan ülkelerden ciddi biçimde 
farklılaşan sorunlara sahip olup, bu sorunlar farklı politika ve uygulama araçları 
gerektirmektedir. 

* Kırılganlık, döngüsel bir biçimde yoksulluk ve kurumsal kapasite zayıflıklarını 
beraberinde getirir. Bu döngü kırılmadığı takdirde, nüfusun büyük bölümü yasadışı 
faaliyetlere girişir. 

* Kırılgan olarak nitelendirilen devletler, kapasite veya siyasi irade yokluğu nedeniyle 
temel görevlerini yerine getir(e)mezler (Tablo 1.2). 

* Kırılganlık, yüksek istikrarsızlık ve çatışma riskini beraberinde getirir. Bu nedenle 
uluslararası toplumun gündeminde genellikle şiddetli çatışma ve insani krizlerle birlikte 
anılır. 

  
  

Kaynak: Faria ve Ferreira, 2008. 

Diğer yandan farklı kavramsallaştırmalar incelenirse, terimin özüne 

yönelik bir anlayış benzerliği olduğu görülebilir (Kutu 1.2). Bu benzerlik donörler 

tarafından da kabul edilmiş olacak ki, “kırılgan devlet” veya “devletlerin 

kırılganlığı” (state fragility) akademik çalışmalar açısından son yıllarda tercih edilen 

kavramlar olarak ortaya çıkmıştır. Dünya Bankası, OECD ve Avrupa Birliği gibi 

1! Mcloughlin, 2011:13. 
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uluslararası kuruluşlar ile Anglosakson kökenli akademisyenler geçtiğimiz on yıl 
içerisinde kırılgan ve çatışma mağduru (conflict-affected) devlet ile devletlerin 

kırılganlığı terimlerini daha sık kullanır hale gelmişlerdir. Bu nedenle, çalışmada 
kırılganlık ve kırılgan devlet terimleri kullanılmıştır."? 

Bu noktada, farklı tanımlamaların ortak noktalarına değinmekte fayda 
vardır. Bu noktada, donörlerin üzerinde mutabık kaldığı üç temel husustan 
bahsedilebilir; 

* Hem alıcı hem de donör kuruluşlar kırılganlığın ortadan kaldırılmasında 
Barış İnşası ve Devlet İnşasının temel rol oynadığını kabul etmektedir. 

* Donörler, kırılganlığın azaltılmasında, alıcı ülkenin kendi liderliğinin başat 
rol oynadığı konusunda hemfikirdir. OECD tarafından ortaya konulan 
prensiplere göre de, kalkınma yardımı faaliyetleri ulusal reformistlere 

meşru, etkin ve dayanıklı kurumlar oluşturmada sadece yardımcı olabilir.!3 

* Gerek alıcı ülkeler gerekse donörler uygulanan kalkınma yardımı 
faaliyetlerinin bütüncül olması gerektiğinin altını çizmektedir. 

Bu hususlar ışığında kırılgan devlet, çatışma, zayıf yönetişim ve yetersiz 

kurumsal kapasite nedeniyle, ülkenin belirli bir bölgesinde veya genelinde otoritesini 
ve güç kullanma tekelini kaybetmiş, istikrarlı ve kurumsallaşmış bir ekonomiye sahip 
olmayan, güvenlik, adalet ve temel sosyal hizmetleri yerine getiremeyen/yerine 
getirmekte zorlanan, demokrasi kültürü zayıf, bölgeleri arasında genellikle kayda 
değer gelişmişlik farkları bulunan, yolsuzluğun ve şeffaflıktan uzak uygulamaların 
yaygın olduğu devlet olarak tanımlanabilir. (Tablo 1.1) Burada gözden kaçırılmaması 
gereken önemli bir husus, sayılan bu özelliklerin kayda değer bir zamandır devam 

etmesinin gereğidir. Diğer bir deyişle, bir devletin kırılgan sayılabilmesi için, içinde 
bulunduğu zaafiyetin en az bir yıl süreyle devam ediyor olması gereklidir. Bazı 

2 Terimin siyasi anlamda devletlerarası ilişkilerde ciddi problemler yaratma potansiyeline sahip olduğu tarafımızca da kabul 
edilse de, “kırılganlık? ve “kırılgan devlet? terimlerinin tercih edilmesi, akademik camiadaki yaygın kullanımı ve söz konusu 
devletlerin. durumunu gerçeğe en yakın şekilde-yansıtmasından kaynaklanmaktadır. (y.n:) 
B OECD, 2011a: 23, 27, 35. 
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öngörülmeyen durumlar (doğal afetler, geçici siyasi ve ekonomik sorunlar vb.) 

dayanıklı devletleri bile kısa vadede istikrarsızlığa sürüklese de bu onların kırılgan 

olduğu anlamına gelmez. 

Tablo 1.1. Kırılgan Devletlere İlişkin Seçilmiş Veriler (2012) 
  

  
KD Toplam GSYH/Dünya Toplam GSYH (96)* 3,5 

KD Toplam Yüzölçümünün Dünya Toplam Yüzölçümüne Oranı (96) 13,4 

KD Toplam Nüfusun Dünya Toplam Nüfusuna Oranı* (94) 17 

Afrika: 27 

Kıta Bazında Dağılım yas 
Avustralya: 4 

  
  

Kaynak: OECD, BM, IMF. 

Yapılan bu tanımlama esas alınırsa, kırılganlığın devlet-toplum 

ilişkisindeki temel bir sorundan kaynaklandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu 

hususun, daha detaylı anlaşılabilmesi açısından, kırılganlığı ortaya çıkaran unsurların 

ve bir devletin “dayanıklı? (resilient) sayılabilmesi için gereken etmenlerin ortaya 

konulması önem arz etmektedir. 

1.2. Kırılganlığın ve Dayanıklılığın Temelleri 

Devlet-toplum ilişkilerindeki yaşanan sorunlar, genellikle birden: çok 

faktörün zaman içerisinde sosyal sözleşme üzerinde yarattığı baskının doğal bir 
sonucu olarak, her bir devlet özelinde kendine özgü şekilde “ortaya çıkar.!4 Bu 
nedenle bir devletin kırılganlıktan dayanıklılığa uzanan yelpazede nerede olduğunu 
anlamaya yarayacak standart bir yöntem bulunmamaktadır. Bununla birlikte, sosyal 

sözleşmeyi derinden. etkileme anlamında kritik öneme sahip olan bazı faktörlerin 

varlığından söz edilebilir. 

Bunlar, belirli bir zamanda belirli bir toplumda oluşan öeklentiler, 

güvenlik, halktan vergi toplama ve ülkesel bütünlük gibi konularda devletin 

kapasitesi, devlet kaynaklarını ve kapasitesini sosyal beklentilerin karşılanmasına 

14 Sosyal Sözleşme kavramının detayları için bkz. Wraight, 2008. 
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yönlendirecek olan sosyal elitlerin iradesi, devlet ile toplum arasındaki müzakere 

sürecini gerçekleştirecek, güçlendirecek ve kurumsallaştıracak bir siyasi 

mekanizmanın ve bu siyasi mekanizmanın çalışmasını mümkün kılacak meşrwiyetin 

varlığı olmak üzere beş alanda ortaya çıkar.!5 Bunlar, sosyal sözleşmeyi ve 

dolayısıyla devletlerin kırılganlıklarını doğrudan etkileyen ana faktörlerdir. 

Kırılganlığa doğrudan etki eden faktörler arasında belki de en önemlisi 

olan meşruiyet, aynı zamanda diğer faktörlerle girdiği etkileşime bağlı olarak 

üretilebilir, güçlenebilir veya zarar görebilir. Meşruiyet devlet oluşumu öncesi bazı 

unsurlara (savaş, doğal afet, tarihsel etkenler vb.) dayanabileceği gibi iktidarı ele 
geçiren siyasi erkin daha sonraki performansına (etkin ve adil hizmet dağıtımı) bağlı 

olarak da ortaya çıkabilir. Ancak meşruiyet tek başına bir devletin kırılganlığı 

konusunda her zaman yeterli bilgi vermeyebilir. 

Kırılganlığın düzeyi hakkında detaylı bir fikre sahip olunabilmesi için 

meşruiyet dışındaki faktörlere ve bunların karşılıklı etkileşimine bakılmalıdır. Zira, 

devlet ile toplum arasında sosyal sözleşme dinamiktir ve farklı unsurların dikkate 

alınmasını gerektirir. Standart bir devlette, vatandaşlar kamu otoritesinden güvenlik, 

eğitim, sağlık vb. hizmetler ile ekonomik anlamda hayatını sürdürebilecek fırsatlara 
sahip olmayı beklerler. Bunun karşılığında, vergi vermeyi, devletin güç kullanma 

tekeline saygı göstermeyi ve devlet lehine özgürlüklerini kısıtlayan diğer bazı 

uygulamaları kabul ederler. Tüm toplumlarda, güvenlik, ekonomik refah, siyasi 

katılım ve &osyal ilişkilerin yapısı ve ne derecede önemli olduğu konularında farklı 

görüşler mevcuttur. Söz konusu farklı görüşler, bu hizmetleri devletlerin mi, 

toplumların mı yoksa bireylerin mi vermesi gerektiği noktasında da ortaya 

çıkmaktadır. 

Bu nedenle, karşılıklı hak ve sorumluluklar konusunda bir uzlaşıya varmak 

için (sadece devlet ile toplum arasında değil aynı zamanda toplumun farklı kesimleri 

arasında da) dinamik, güçlü ve kurumsallaşmış bir müzakere süreci gereklidir. İşte 

(5 OECD, 2012a:17. 

13 



bu güçlü ve kurumsallaşmış müzakere süreçleri ile her defasında sosyal sözleşmeyi 

yenileyebilen devletlere dayanıklı devlet (resilient state) denmektedir. Bu müzakere 

sürecinin tekrarı, sosyal sözleşmeyi her defasında güçlendirir ve zaman içerisinde 

kurumsallaşmasına yardımcı olur. Her ne kadar, dayanıklı devletlerde dahi siyasi 

kararlardan memnun olmayan bazı toplum kesimlerinin varlığından söz edebilsek de, 

bu devletlerdeki müzakere sürecinin ve sonucundaki uzlaşının genellikle meşru 

olduğu kabul edilmektedir. 

Toplumsal beklentiler ile devletin kapasitesi arasındaki denge 

kurumsallaştırılabildiği ölçüde, bir devletin dayanıklılığından bahsedilebilir. 

Müzakere sırasında gözetilmesi gereken bu denge, hiç kuşkusuz, aynı zamanda 
devlet oluşumunun ve meşruiyetinin de temelini teşkil eder. Zira toplumsal taleplere 

cevap veremeyen bir devlet meşru olamaz ve yok olmaya mahkumdur. Diğer yandan 

kırılganlığı etkileyen faktörler statik değildir. Herhangi bir zamanda meşruiyete ve 

kapasiteye sahip bir devletin hiç bir zaman kırılgan hale gelmeyeceği söylenemez. 

Devletlerin dayanıklılıklarının kaynağı aynı zamanda değişen toplumsal taleplere 

göre kendi yetkinliğini de değiştirebilmesinde yatmaktadır. Devletler değişimi 

yönlendirebildikleri, kontrol edebildikleri ve ona cevap verebildikleri ölçüde 

dayanıklıdır. 

Kırılganlığın nedenlerini tespit etmede sıkça karşılaşılan bir sorun 

bunların, kırılganlık göstergeleriyle karıştırılmasıdır (Kutu 1.3). Bazı durumlarda, bir 

devletin kırılganlığının göstergesi olan unsurlar ilk bakışta kırılganlığın nedeni 

sanılabilir, Örneğin, bir devletin, otoritesinin erozyona uğraması ve güç kullanma 

tekelini kaybetmesi nedeniyle kırılgan hale geldiği düşünülebilir. Oysa ki bu durum 

kırılganlığın bir nedeni değil sonucudur. Devlet, yukarıda sayılan faktörlerin birinin, 

birkaçının veya hepsinin birleşiminin neden olduğu kırılganlığın, diğer bir deyişle 

sosyal sözleşmedeki bir sorunun sonucu olarak otoritesini ve güç kullanma tekelini 

kaybeder. 

14 



Kutu 1.3. Kırılganlık Göstergeleri 
  

Zayıf Yönetişim ve Kurumsal Kapasite: Kurumsal kapasitedeki zayıflık devletin 
nüfusuna karşı temel sosyal ve altyapısal hizmetlerini yerine getirmede aksaklıklar 
yaratarak kırılganlık oluşturur. 

Otorite Boşluğu ve Güç Kullanma Tekelinin Kaybedilmesi: Güç kullanma tekelinin 
kaybedilmesi ile ortaya çıkan otorite boşluğu kırılgan devletlerin en temel 
özelliklerinden biridir. Bu sorun, giderilmediği takdirde devletlerin çöküşüne yol 
açmaktadır. 

Düşük Ekonomik Performans ve Bölgesel Gelişmişlik Farkları: DFID tarafından 
yapılan sınıflandırmadaki 46 kırılgan devlet aynı zamanda En Az Gelişmiş Ülke 
(EAGÜ) statüsündedir. Buna ilaveten, bu devletlerde ekonomik ve sosyal fırsat 
eşitsizliği, temel hizmetlere erişim seviyesinde farklılıklar ile belli bölge ve sosyal 
gruplara karşı ayrımcılık yaygındır. 

Şeffaflık Eksikliği ve Yaygın Yolsuzluk: Kırılgan devletlerdeki şeffaflık eksikliği ve 
yaygın yolsuzluk kurumsal itibarda geri döndürülemez zararlar meydana 
getirmektedir. Devletin kriminalize olması ve meşruiyetinin kaybedilmesi genellikle 
yaygın yolsuzluğun bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Şiddetli Çatışma Varlığı/Riski: Yapılan bir çalışmaya göre, kırılgan devletlerin 
yüzde 75'i çatışmaya maruz kalmış veya çatışma eğilimi olan ülkelerdir 
(International Alert/Safeworld, 2005.). Bununla birlikte kırılgan devletlerin bir çoğu 
uzun süreler “ne savaş ne barış” dönemleri gerçirmektedirler. 

Demokratik Kültür Eksikliği: Kırılganlık ile rejim türlerini bağdaştırmak zor olsa 
da, kırılgan devletlerde toplumun ve politik elitin büyük bölümünde demokrasi 
kültürünün eksik olduğu genellikle kabul edilmektedir. 

    
  

Kaynak: Faria ve Ferreira, 2008. 

Özetle, kırılganlık ve dayanıklılık esasen devletlerin değil sosyal 

sözleşmenin bir sıfatıdır. Toplumsal taleplere cevap verebilen ve yeri geldiğinde 

değişen talepler ışığında kendini ve dolayısıyla sosyal sözleşmeyi yeniden üretebilen 

devletler dayanıklı, bunu gerçekleştiremeyenler ise kırılgan olarak tanımlanmaktadır. 

Toplumların taleplerindeki değişimler 1990'lı yılların başında Somali'deki iç savaşın 

yarattığına benzer ani bir şok sonucu ortaya çıkabileceği gibi, “Arap Baharı”ının 

yaşandığı ülkelerdeki devletlerin meşruiyetinin yıllar içinde erozyona uğramasından 

da kaynaklanabilir (bkz. Kutu 1.4). Bununla birlikte, kırılgan devletlerin hemen 

hepsinin maruz kaldığı sömürgecilik uygulamalarının, ülkedeki fiziki ve beşeri 
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sermayeye Zarar vererek “devletleşme” sürecini geciktirdiği ve zorlaştırdığı da 

gözönünde bulundurulmalıdır. 

Kutu 1.4. Arap Baharı, Nedenleri ve Olası Sonuçları 
  

2010 yılırın Aralık ayında, Tunuslu bir seyyar satıcı olan Muhammed Bouazizi'nin kendini 
ateşe vererek başlattığı isyan dalgası, 2011 yılırın Mart ayında, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, 
Yemen başta olmak üzere bir çok bölge ülkesinde değişen büyüklükte halk hareketlerine 
neden olmuştur. 

Batı dünyası, patlak veren olaylar karşısında hazırlıksız yakalanmış ve ilkeli bir dış politika 
izleyememiştir. Yıllardır desteklenen otokratik rejimlerin çözülmeye başlamasıyla mevcut 

hükümetler ile muhalifleri arasında kalan ABD ve Avrupa hükümetleri, olaylar halk 
tabanlarına yayıldıkça eski “müttefik"lerini gözden çıkarmak zorunda kalmıştır. 

Bu isyan dalgasının arkasındaki temel neden, yıllardır süregelen (bazıları yapısal, bazıları ise 
konjonktürel) sosyo-ekonomik değişim taleplerini karşılayacak, iyi tasarlanmış, katılımcı ve 
sonuç üreten bir siyasi mekanizmanın olmamasıdır. 

Nedeni tespit etmedeki başarı, sonuçlara ilişkin tahminlar söz konusu olduğunda 
geçerli değildir. Suriyeli bir aktivistin de yerinde bir şekilde belirttiği üzere; "40 yıldır 
dondurucuda bulunan bir şeyin, eridiğinde neye benzeyeceğini tahmin etmek imkansızdır". 
Gerçekten de, yarım yüzyıla yakın süredir iktidarda olan otoriter rejimlerin ortadan 
kalkmasının ne gibi sonuçlar doğuracağını tahmin etmek kolay değildir. Söz konusu Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika (ODKA) bölgesi olduğunda tahmin yürütmek daha da zorlaşmaktadır. Zira 
ODKA, özellikle 1. Dünya Savaşı sonrası "Büyük Oyun'un en önemli sahası olmuş ve sayısız 
kez maruz kaldığı yabancı müdahaleler nedeniyle kendi iç dinamiklerinin sürüklediği bir rota 
izleyememiştir. 

    
  

Kaynak: Göle, 2010. 

Bir devlette istikrar yaratan unsur özünde, sosyal sözleşmedeki istikrar 

olsa da bu, her zaman söz konusu devletteki hükümetin istikrarlı olduğu anlamına 

gelmez. Hükümetler iktidara gelebilir veya iktidarı kaybedebilirler. Dayanıklı devlet 

bu değişim süreçlerini şiddet içeren çatışma, insani kriz ve yönetsel zaafiyet olmadan 

gerçekleştirebilenlerdir.!6 

1.3. Kırılganlığın Sınıflandırılması 

Kırılganlığın her devlette farklı olarak ortaya çıktığı, değişen düzeyde 

hassaslıklar ve istikrarsızlıklar yarattığı genel olarak kabul edilmektedir. Daha önceki 

16 Dünyadaki kırılganlık eğilimlerine ilişkin bir inceleme için bkz. EK 6. 
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bölümlerde de bahsedildiği üzere, kırılganlık tanımı gereği geniş bir yelpazede 

devleti içine almaktadır. Düşük kalkınma performansına sahip, kurumsal kapasitesi 

zayıf devletlerden (Mozambik, Nijerya, Doğu Timor) çatışma yaşayan devletlere 

(Sudan, Nepal), çatışma sonrası döneminde bulunan devletlerden (Sierra Leone, 

Liberya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti) doğal felaketler nedeniyle kırılganlık 

gösteren devletlere (Haiti), güçlü kapasiteye sahip ancak halkının taleplerine 

duyarsız devletlerden (Angola, Zimbabve) devlet yapısı tamamen çökmüş devletlere 

(Somali, Afganistan) kadar tüm devletler genel olarak kırılgan devlet sınıflandırması 
altında değerlendirilmektedir. 

Devletlerin sınıflandırılması konusunda donörler tarafından farklı 

yaklaşımlar bulunmaktadır. Örneğin ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) 

tarafından yapılan sınıflandırma, devletleri, güvenlik ve diğer temel hizmetleri 

nüfusunun önemli bir bölümüne sağlayamayan, meşruiyeti tartışmalı Hassas 

Devletler (Yulnerable States) ile merkezi hükümetin ülkenin tamamında etkin bir 

kontrol sağlayamadığı, temel hizmetleri sağlamakta zorluk çeken, meşruiyeti 

tartışmalı olan ve halihazırda şiddetli çatışma yaşanan Kriz Devletleri (Crises States) 

olarak ikiye ayırmaktadır. 17 

OECD ise, (i) yönetişimde gerileme yaşayan, (ii) çatışma sonrası dönemde 

veya dönüşüm sürecinde olan, (iii) halihazırda kriz ve/veya çatışma halinde olan ve 

(iv)kırılganlıktan kurtulmakta olan devletler olmak üzere 4 kategoride 

sınıflandırmaktadır.!8 DFID'e göre ise kırılganlık; (i) güçlü kurumsal kapasite ve 
siyasi iradeye sahip olanlar, (ii) zayıf kurumsal kapasiteye sahip olup siyasi iradesi 

bulunanlar, (iii) güçlü kurumsal kapasitesi olup halkın taleplerine duyarsız olanlar 

ve (iv) hem kurumsal kapasite hem de siyasi irade açısından zayıf olanlar olarak 
sınıflandırılmaktadır.!? 

V USAID, 2005-1. 
8 OECD, 2008a:17. 

9 Meloughlin, 2011:10. 
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Dünya Bankası ise durumsallığı esas almakta ve kırılganlığı; (i) gerileme, 

(ü) uzun süreli kriz veya çıkmaz, (iii) çatışma sonrası veya siyasi dönüşüm ile (iv) 
erken düzelme veya reform olmak üzere 4 dönemde incelemektedir.?? Benzer bir 

sınıflandırma Afrika Kalkınma Bankası tarafından da yapılmaktadır (Bkz. Tablo 1.2). 

Tablo 1.2. Afrika'daki Kırılgan Devlet Tipleri 
  

Çıkmazda Olan veya Sürekli Performans 
Düşüşü Yaşayan Ülkeler (States in 
Impasse) 

-Zayıf ekonomi ve finans yönetimi 
-Yaygın yolsuzluk ve kötü yönetişim 
-Dış şoklara açıklık 
-Kalkınma programları konusunda 
hükümet ile donörler arasında fikir 
ayrılıkları 

Çatışma Sonrası Devletler (Post-Conflict 
States) 

-Ulusal uzlaşma süreçleri veya barış 
anlaşmaları sayesinde iç savaşı sona 
erdirmiş durumdaki devletler 

Başarısız Devletler/Çatışma Halindeki 
Devletler (Failed States/States in Conflict) 

-Meşruiyetini kaybetmiş yönetim 
-İç politik çıkmazlar ve / veya iç çatışmalar 
-Birikmiş dış borçlar nedeniyle uluslararası 
finans kuruluşlarının yaptırımlarına maruz 
kalma 

-Kalkınma ortakları ile kötü ilişkiler 

Kırılganlık Döneminden Geçen Devletler 
(States Experiencing Fragility) 

-Hükümet reformunun başlatıldığı ancak 
yerleşmiş sistemler, ağır bürokrasi ve 
kronik muhalefet nedeniyle değişim 
sürecinin yavaş işlediği devletler 

(Bazı çatışma sonrası devletler bu başlık 
altında da sınıflandırılabilmektedir.) 

    
  

Kaynak: Afrika Kalkınma Bankası, 2006. 

Farklı tipolojilerden de görülebildiği üzere, donörler kırılganlık 
konusundaki sınıflandırmalarında, devletin kapasitesi ve meşruiyeti/iradesi 

kriterlerini esas almaktadır. Bu kriterlere bağlı olarak USAID tarafından yapılan 

diğer bir sınıflandırmaya göre devletler; İstikrarlı Devletler, Düşük Meşruiyet/Yüksek 
Etkinlik Devletleri, Yüksek Meşruiyet/Düşük Etkinlik Devletleri ve Yüksek Derecede 

Hassas Devletler olmak üzere dörde ayırmaktadır.?' Diğer yandan Dünya Bankası 
da, ekonomik büyüme ve yoksullukla mücadele konusunda istekli olan ancak 

yetersiz kapasite nedeniyle bunu gerçekleştiremeyen devletler ile yetkin kapasiteye 

2 World Bank, 2005:1, 2. 
2! USAID, 2006. 
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sahip ancak sosyo-ekonomik sorunları çözme konusunda isteksiz olan devletler 

arasında bir ayrıma gitmektedir.?? 

Benzer şekilde DFID de, güvenlik konusundaki devlet otoritesi, etkin 

siyasi güç, yetkin ekonomi yönetimi ve idari yönetişim kavramlarıyla bağdaştırdığı 

kurumsal kapasite ve siyasi irade kriterlerini sınıflandırmasında ön plana 

çıkarmaktadır? (Tablo 1.3). Buna göre devletler, yeterli kapasite ve olumlu siyasi 

irade sayesinde uluslararası toplum ile kalkınma işbirliğini sürdüren devletler, 

kapasite açısından yetersiz ancak siyasi iradeye sahip zayıf devletler, yetkin 

kapasiteye sahip ancak halkın taleplerine duyarsız devletler ve hem yetersiz kapasite 

hem de siyasi irade yokluğu nedeniyle ciddi kalkınma sorunları yaşayan devletler 

olmak üzere dörde ayrılmaktadır. 

Tablo 1.3. DFID'e Göre Devlet Türleri 

  

  

  

Siyasi İrade 

Zayıf Güçlü 
Kapasite Zayıf Başarısız ve Risk Altında | | Zayıf ama İstekli 

Güçlü Güçlü ama Duyarsız Dayanıklı         
  

Kaynak: DFID, 2005. 

Literatürdeki farklı sınıflandırmaları belirttikten sonra tez çerçevesinde 

kullanılan sınıflandırmayı açıklamakta fayda görülmektedir. Bölüm 1.3.“te de 

belirtildiği üzere, devletler dayanıklı (resilient) ve kırılgan (fragile) olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Kırılgan devletler ise zayıf (weak), başarısız (failed) ve çökmüş 

(collapsed) devletler olarak olarak alt sınıflandırmalara tabi tutulabilir. Buna göre; 

-Zayıf Devlet, sınırlı yönetim kapasitesine sahip, ülkesinin bir bölümünde 

güvenliği tesis edemeyen, nüfusunun bir kısmına temel hizmetleri sağlayamayan ve 

kronik ekonomik sorunlarla baş etmeye çalışan devlet (Pakistan, Yemen), 

2 World Bank, 2006:46. 
3 DFID, 2005:8. 

19 



-Başarısız Devlet, yıllar süren çatışmalar nedeniyle sosyo-ekonomik 

çöküş yaşamış ve insani krizlerle mücadelede başarısız olmuş, meşruiyeti ve ülke 

genelindeki kontrolü sadece belirli bölge ve toplumsal gruplar nezdinde söz konusu 

olan devlet (Haiti, Sudan), 

-Çökmüş Devlet, meşruiyeti tartışmalı, kurumsallaşmış bir merkezi 

otoritenin bulunmadığı ve neredeyse hiç bir kurumsal altyapıya sahip olmayan devlet 

(Somali, Afganistan) olarak ele alınmalıdır. 

1.4. Kırılganlığın Ölçülmesi 

Kırılganlığa yönelik olarak donörler, düşünce kuruluşları ve akademik 

çevreler tarafından geliştirilen farklı tanımlamalar esasen, kırılganlığın 

ölçülmesindeki farklı yorum ve yaklaşımlardan kaynaklanmaktadır. 

Kırılganlık düzeylerinin ölçülnesine ilişkin olarak pek çok analitik 

çerçeve ve araç geliştirilmiştir24 Bu çalışmalar genellikle endeks veya sıralama 

olarak gerçekleştirilmekte olup, yapılan değerlendirmeler devletlerin fonksiyonlarını 

yerine getirmedeki performanslarına dayanmaktadır. Bu değerlendirmelerin esas 

amacı, devletlerin geçmiş, günümüz ve gelecekteki performanslarını diğer devletlerle 

karşılaştırmak ve karar vericilere objektif bir veri sağlamaktır. 

Endeksler zaman zaman öznel ve tutarsız olmakla eleştirilmektedir. Zira, 

kırılganlık tanımlamaları ve sınıflandırmalarının hemen hepsi donörlerin bireysel 
yaklaşımları sonucu ve çoğunlukla objektif ve subjektif kriterler kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir. Bu metodoloji zaman zaman kırılgan devletlerdeki gerçekleri 

yansıtmaktan uzak, doğruluğu tartışmalı sıralama ve sınıflandırmaların ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. 

Güvenilirlik konusundaki söz konusu tereddütlere rağmen, Dünya Bankası 

tarafından gerçekleştirilen “Ülke Politika ve Kurumsal Değerlendirmesi” (Country 
Policy and Institutional Assessment-CPIA), bir çok donör için kırılganlık 

2 UNDP, 2009. 
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sınıflandırmalarında esas alınmaktadır (Tablo 1.4). Örneğin, DFID ve OECD söz 

konusu çalışmada yapılan sıralamalara göre kırılgan/zayıf/başarısız devletleri 

belirlemektedir. Bununla birlikte, CPIA, siyasi istikrar ve çatışma eğilimi gibi politik 

değişkenleri değerlendirme dışı bıraktığı için sık sık eleştirilmektedir.25 Gerçekten 

de, kırılganlığın değerlendirilmesi açısından yüksek öneme haiz politik değişkenlerin 

değerlendirmelere katılmaması çarpık sonuçların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

Örneğin, 2011 yılı CPJA sıralamasına göre, Sudan Eritre'den daha yüksek bir puana 
sahip olmuştur.2 

Tablo 1.4. Seçilmiş Kırılganlık Endeksleri 

Endeks Kurum Yıl 

Country Policy and Institutional Assessment (CPLA) Dünya Bankası Her Yıl 

Country Indicators for Foreign Policy (CFIP) Carleton Üniversitesi 2008 

Failed States Index Foreign Policy 2009 

Index of State Weakness in the Developing World Brookings Institution 2008 
Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir. 

Diğer yandan, spesifik olarak devletlerin kırılganlığı konusundan ziyade 

insani krizlere ve çatışmaların analizine yönelik geliştirilen araç ve metodolojiler de 
mevcuttur. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yapılan 

“Çatışma ile İlişkili Kalkınma Analizi”, Alman Uluslararası İşbirliği Ajansı (GIZ) 
tarafından tasarlanan “Çatışma Analizi ve Proje Planlama ve Yönetme Aracı” ve 
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) tarafından 

geliştirilen “Erken Uyarı Göstergeleri Metodolojisi” bunlardan bazılarıdır. - Bu 

çalışmaların kırılganlık sınıflandırmalarında kullanılması, hiç kuşkusuz metodolojiye 
çok boyutlu bir derinlik kazandıracak ve analizlerin daha sağlıklı gerçekleştirilmesini 

sağlayacaktır. 

2 Independent Evaluation Group, 2009:5, 56, 77. 
X World Bank, 2011. 
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Bu ihtiyaçtan hareketle, farklı donörler tarafından yapılan tanımlamaları 

daha bütüncül bir çerçeveye oturtmak amacıyla “Erken Uyarı ve Erken Müdahale 

Forumu” (Forum on Farly Warning and Early Response-FEWER) tarafından yeni bir 

yaklaşım geliştirilmiştir. FEWER, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve araştırma 

şirketleri ile danışma halinde, risk değerlendirmesi ile erken uyarı unsurlarını 

harmanlayan kapsamlı bir çerçeve geliştirmiştir.27 Birden çok veri kaynağını analitik 

bir yaklaşımla harmanlayan bu çerçeve, son yıllarda gerçekleştirilen kırılganlık 

analizlerinde sıkça kullanılır hale gelmiştir. 

Kırılganlık metodolojisinde büyük öneme sahip olan ancak öznel olduğu 

gerekçesiyle sıkça eleştirilen yönetişim göstergeleri konusunda da ilerlemeler 

mevcuttur. Örneğin, Uluslararası Bütçe Ortaklığı adlı bir sivil toplum kuruluşu dört 

yıllık çalışmanın ardından “Açık Bütçe Endeksi” (Open Budget Index) adı altında bir 

araç geliştirmiştir. Bu endeks geçtiğimiz beş yıllık dönemde devletlerin şeffaflığı 

konusundaki en büyük göstergelerden biri haline gelmiştir. 

Tüm bu ilerlemelere ve geliştirilen bütüncül yaklaşımlara rağmen ulusal ve 
uluslararası donörler tarafından yapılan sınıflandırmalarda halen ciddi farklılıklar 

bulunmaktadır. Örneğin politika performansını ilk öncelik olarak belirleyen Dünya 

Bankası'nın kırılganlık sıralaması ile güvenlik, kapasite, çatışma ve meşruiyet 

unsurlarına odaklanan UNDP'nin sıralaması arasında büyük farklar vardır. Bu 

farkların devam etmesi ve söz konusu tanımlamalara gelişmekte olan ülkelerin 

7 FEWER Africa, 2003. 
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görüşlerinin? de yansıtılamaması durumunda bu sorunun kalkınma yardımı 

çalışmalarına zarar vermeye devam edeceği düşünülmektedir. 

Bu itibarla, önceki bölümlerde yapılan tanımlama ve sınıflandırmanın 

OECD metodolojisine yakınlığı nedeniyle, çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde 

2011. yılında OECD tarafından belirlenen 47 devletin? kırılgan devlet olarak esas 

alınması uygun görülmüştür. (Harita 1.1) 

1.5. Kırılgan Devletlerle Angajman Nedenleri 

Kırılgan devletlerde uygulanan kalkınma yardımı faaliyetlerindeki temel 

strateji ve araçlara geçmeden önce bu ülkelere yönelik yapılan yardımların 

arkasındaki rasyoneli incelemekte fayda görülmektedir. Kırılgan devletlerde son on 

yılda yoğunlaşan kalkınma yardımı çabaları, esasen dört temel argümana dayanır; 

güvenlik, ahlaki ve hukuki gereklilik, kalkınma ve kırılganlığın yayılmasının 

önlenmesi (non-proliferation).39 

Önceki bölümlerde de belirtildiği üzere donörlerin kırılgan devletlere 
yardımda bulunmasının altındaki en önemli nedenlerden biri müşterek güvenlik 

endişeleridir. BM “Tehditler, Zorluklar ve Değişim Konusunda Yüksek Düzeyli 

Panel” tarafından yayınlanan rapora göre, kırılgan devletlerle uluslararası angajman 

geleneksel argümanların ötesinde ulusal, bölgesel ve küresel güvenlik için bir 

zorunluluktur. 3! Devletlerin kırılganlığı yoksulluk, salgın hastalık, çevresel bozulma 

gibi sosyo-ekonomik problemlere neden olabileceği gibi, iç savaş ve sınıraşan 

organize suçlar benzeri ulusal ve bölgesel çapta istikrarsızlık yaratan unsurları da 
beraberinde getirebilir. Küresel düzeyde bakıldığında ise terörizm, nükleer ve 
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biyolojik silahların yaygınlaşması ile soykırım gibi daha vahim tehlikeler, kırılgan 

devletlere yardımda bulunmanın alternatif maliyeti olarak ortaya çıkmaktadır (cost of 

inaction). 

Gerçekten de ABD başta olmak üzere Batı dünyası, 11 Eylül saldırıları 

sonrasında kendi ulusal güvenlikleri ile dünyanın en fakir ve kırılgan bölgelerinin 

istikrarının yakından ilişkili olduğunun farkına varmıştır. Bu farkındalık sonucunda, 

uluslararası/müşterek güvenlik kavramının daha geniş şekilde tanımlanmış ve 
kırılgan devletlerle angajmana girmek özellikle Batı dünyası için bir zorunluluk 

haline gelmiştir. Bu bağlamda sıkça dile getirilmeye başlanan güvenlik ile kalkınma, 

sadece kırılgan devletler açısından değil küresel açıdan da birbirlerini tamamlayıcı 

unsurlar olarak ortaya çıkmıştır. 

Güvenliğin kalkınma ile ilişkilendirilmemesinin ve/veya kırılgan 

devletlerle hiç bir angajmana girilmemesinin ulusal, bölgesel ve küresel boyutta ciddi 

maliyetlerinin olduğunu ortaya koyan çalışmalar mevcuttur. Örmeğin, Chauvet ve 
Collier tarafından yapılan bir analize göre, angajmana girmemenin, doğrudan 

(çatışma sonrası bölgelerde sosyo-ekonomik altyapının çöküşü) ve dolaylı (bölgesel 
istikrarsızlık) olmak üzere ciddi maliyetleri bulunmaktadır.3? Çalışma, çatışma 
sonrası dönemde 5 Avro'ya mal olacak bir faaliyetin, çatışma öncesinde 

gerçekleştirilecek bir kalkınma programı kapsamında | Avro'ya mal edilebileceğini 

ortaya koymaktadır. Başka bir deyişle, angajmana girmemenin maliyeti angajman 

maliyetinin beş katıdır. 

Kırılgan devletlere verilen yardımların ahlaki ve hukuki yönü, devletin 

temel hizmetlerini sağlayamamasından doğan insani krizlerin hafifletilmesi 

noktasında ortaya çıkmaktadır. Uluslararası hukukla korunan onurlu ve güvenli 

yaşam sürme hakkının tehdit altında olduğu durumlarda, uluslararası toplumun bu 

tehdidin ortadan kaldırılmasına yönelik ahlaki bir sorumluluğu olduğu genellikle 

kabul görmektedir. Buna ilaveten, insan hakları alanımda en geniş katılımlı 

uluslararası hukuk dokümanı olma özelliğini gösteren Birleşmiş Milletler İnsan 

> Chauvet ve Collier, 2004. 
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Hakları Evrensel Bildirgesi”nde yer alan hakların ihlali uluslararası hukukun ihlali 
sayılır. Bu itibarla insani krizleri önlemek, aynı zamanda, insan haklarına saygı ve 

uluslararası hukuka uyma bağlamında değerlendirilebilecek hukuki bir 
yükümlülüktür. 

Kırılgan devletlerin tamamının aynı zamanda en az gelişmiş ülke oldukları 

gözönünde bulundurulduğunda, bu ülkelerle angajmanın kalkınma argümanı 

çerçevesinde de önem arz ettiği görülmektedir. BM Binyıl Kalkınma Hedefleri?3 

(BKH) genellikle kırılgan olarak nitelendirilen devletlere odaklanmakta olsa da 

ironik bir şekilde bu hedeflere en uzak konumda olanlar yine aynı ülkelerdir. Dünya 

Bankası'na göre kırılgan devletlerde, 2012 yılı itibarı ile sekiz hedeften sadece 

ikisinde ilerleme kaydedilmiş durumdadır.3$ oMevcut trendin devam etmesi 

durumunda 2015 yılında kırılgan devletlerin sadece bir hedefi tutturabileceği tahmin 
edilmektedir.5 Buna ilaveten yine Dünya Bankası verilerine göre, kırılgan 

devletlerin ekonomik ve sosyal göstergelerdeki genel performansı da dayanıklı 

devletlere göre oldukça düşüktür. 

Kırılgan devletler açısından yoksullukla mücadele konusunda da ciddi bir 

gerileme söz konusudur. Gerçekleştirilen çalışmalara göre, kırılgan olmayan 

devletlerdeki aşırı yoksulluk36 sınırında yaşayan nüfusunun toplam nüfusa oranının 

2015 yılına kadar yüzde 17'ye düşmesi beklenirken, kırılgan devletlerde bu oranın 

2015 yılında halen yüzde 50'nin üzerinde olacağı tahmin edilmektedir ki bu rakam 

hedeflerin benimsendiği 1990 yılından bile yüksek bir düzeydir.” o Kırılgan 

devletlerden bazıları (Mozambik ve Uganda) bu genel eğilimler dışında performans 

gösterseler de, bu durum kırılgan devletlerin kalkınma konusundaki genel 

performanslarının düşüklüğünü ve kalkınma yardımlarına duydukları ihtiyacı 

değiştirmemektedir. 

3 Bkz.EK9 

“ World Bank, 2012:12. 
35 World Bank, 2012: 138. 

5 Aşırı yoksulluk terimi, gıda, temiz içme suyu, sağlık, barınma, eğitim gibi temel insani ihtiyaçlardan “aşırı” düzeyde 
mahrum kalma durumunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bkz. UN, 1995. 
3 World Bank, 2007: 39. 
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Kırılgan devletlere yardım etmeyi zorunlu kılan son neden, kırılganlığın 

diğer komşu ve bölge ülkelerine yayılmasının engellenmesiyle ilgilidir. Kısaca 
“Yayılma Etkisi” (Spili-Over Effect) olarak da bilinen bu durum, bölgedeki tüm 

güvenlik ve kalkınma faaliyetlerini kısa sürede sekteye uğratabilmekte ve bölgeyi 

istikrarsız hale getirebilmektedir. Gerçekten de, “iyi performans adaları” olarak ifade 

edilen ülkeler, etrafları kırılgan devletlerle çevrili olduğu sürece bu performanslarını 

uzun süre sürdüremezler.38 Bu açıdan, bölge ülkeleri kırılganlığın kendi ülkelerine de 

yayılmasını önlemek adına söz konusu ülkelerle angajmana girmektedir. Özellikle 
Afrika kıtasındaki bölgesel örgütlerin faaliyetleri bu çabalara örnek olarak 

gösterilebilir. 

Donörlerin angajman nedenlerini tespit etmek ve bunları sınıflandırmak 

pratikte her zaman mümkün olmamaktadır. Bir ülkenin, ulusal güvenliğini doğrudan 

tehdit eden unsurların meydana geldiği kırılgan devletlere yardım etmesi pekala 

anlaşılabilir. Örneğin, ABD'nin Afganistan'a askeri müdahalesi ve devamında 
uyguladığı yardım programları bu çerçevede değerlendirilebilir. Diğer yandan, 

ABD'nin Birleşmiş Milletler ile birlikte Somali'ye yaptığı müdahalenin sadece 

güvenlik argümanı kapsamında açıklanması mümkün değildir. Aynı şekilde, Avrupa 
devletlerinin uzun süre pasif kaldıktan sonra Bosna Hersek'e müdahale etmesi de 

tehdit algısı çerçevesinde açıklanamaz. 

Literatürde CNN etkisi olarak adlandırılan? ve kamuoyu oluşturmada 

etkin olan medyanın rolünün de her angajmanı açıklamada tutarlı olduğu 

söylenemez. Bosna Hersek ve Somali'de yaşananların medya aracılığıyla dünyaya 

duyurulmasının bu ülkelere yapılan müdahalelerde etkili olduğu iddia edilse de aynı 

sonucu, hakkında yıllardır yayın yapılan Ruanda veya Sudan'da görmek mümkün 

değildir. Dahası benzer insani krizler karşısındaki uluslararası kalkınma 

yardımlarının boyutları da değişkenlik göstermektedir. Örneğin, 2 milyondan az 

nüfusa sahip Kosova'ya 1999 yılında yapılan müdahale 50 bini asker olmak üzere 

3 Bu terim, komşu devletlerin tamamı sosyo-ekonomik konularda düşük performans gösterirken, kendisi ilerleme kaydetmiş 
devletler için kullanılmaktadır. Bkz; World Bank, 2012. 
3 Ottoway ve Stefan, 2004:5. 
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toplamda 55 bine yakın personel ile gerçekleştirilmiş ve toplamda 330 Milyon ABD 

Doları'na mal olurken,* 1994 yılında yaklaşık 800.000 kişinin öldürüldüğü 

Ruanda'daki sınırlı BM misyonunun kapasitesi oldukça sınırlıdır. Dahası bu 

misyonun büyük bir kısmı, şiddeti engellemek yerine katliam başladıktan hemen 

sonra ülkeyi terketmiştir. Diğer bir deyişle, kırılgan devletlerle tutarlı angajman 

nedenlerinin varlığından bahsetmek mümkün değildir. Zira kırılgan devletlere yardım 

konusu çoğu donörün ulusal çıkarları bağlamında çifte standart uyguladığı bir tür 

skotoma alanıdır.4! 

1.6. Kırılgan Devletlerde Uygulanan Yardım Programlarında Temel Yaklaşımlar 

Kırılganlık döngüsünü kırmaya yönelik olarak uygulanan kalkınma 

yardımı programlarında temel olarak iki yaklaşımdan bahsedilebilir. Bunlardan 

Güvenlik Yaklaşımı olarak da bilinen ilk görüşe göre, devletlerde çöküşe doğru giden 

süreci engellemek ve uluslararası sisteme yönelik olası bir tehditi oluşmaya 

başlamadan önce bertaraf etmek üzere müdahalede bulunmak gerekmektedir. 

Kalkınma Yaklaşımı'na göre ise, devletlerin kırılganlığı sadece güvenlik bağlamında 

değerlendirilemeyecek derecede karmaşık kalkınma problemlerine dayanmaktadır. 

1.6.1. Güvenlik Yaklaşımı 

Müşterek güvenlik ve kırılganlık konularının uluslararası toplumun 

gündemine gelmesi Soğuk Savaş sonrası döneme rastlar. Çift Kutuplu Sistem'in 

hakim olduğu 45 yıllık dönem boyunca, hegemon güçlerin kırılgan devletler ile 

ilişkileri esasen bu devletlerin kendi kutuplarında yer alması üzerine inşa edildiği 

için, kırılganlığın bölgesel ve küresel düzeyde arz ettiği tehlikeler ihmal edilmiştir. 

Soğuk Savaş'ın sona ermesi ile birlikte, kırılgan devletlerdeki otoriter 

yönetimler istikrarsızlık emareleri göstermeye başlamıştır. Zira, Soğuk Savaş 

* Ottoway ve Stefan, 2004:2. 
“' Yunanca kökenli bu terim; gözün, aklın görmek istediklerini görmesi, bunun dışında kalanları dikkate almaması anlamında 
kullanılmaktadır. (y.n.) 
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sırasında siyasi saiklerle kolayca aktarılan yardımlar artık insan haklarının 

korunması, demokrasinin kurumsallaştırılması ve hukukun üstünlüğünün tesisi gibi 

yeni şartlara bağlanmaya başlamıştır. Bu tür yapısal reformların kısa vadede 

gerçekleştirilmesinin imkansızlığı zamanla ortaya çıkmış ve finansman kaynakları 

ortadan kalkan kırılgan devletler birer birer çöküş sürecine girmiştir. 

Finansman kaynaklarının kesilmesi ile işlemez hale gelen devlet 

mekanizmaları sonucunda kırılgan devletlerde çeşitli insani krizler de baş 

göstermiştir. Medyanın da etkisiyle bu krizler, kırılgan devletlerin uluslararası 

toplumun gündeminde daha sık yer almasına neden olarak, kırılganlık kaynaklı 

sorunların uluslararası boyut kazanmasını sağlamıştır. Bu dönemde gerçekleştirilen 

müdahalelerin hemen hepsi, acil insani krizleri önlemek adına gerçekleştirilmiş olup 

salt ulusal ve bölgesel güvenliğin sağlanmasına odaklanmıştır. “Yardımın 

Güvenlikleştirilmesi” (Securitizatilon of Aid) olarak da adlandırılan bu anlayış 

temelde geleneksel diplomatik araçların yetersiz kaldığı gerekçesiyle ortaya 

çıkmıştır.? Soğuk Savaş sonrası dönemde kalkınma yardımı çalışmalarına yeni bir 
rasyonel bulma ihtiyacı da bu anlamda giderilmiş olmaktadır. 

Esasen yine güvenliğe dayanan ve Önce Güvenlik (Security First) adıyla 
bilinen diğer bir yaklaşıma göre, kırılganlık ile mücadelede güvenliği birinci öncelik 

olarak tanımlamak ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak kısa sürede önlemler 

almak hayati önem arz etınektedir. 4 Bu yaklaşımın altında yatan rasyonel, kırılgan 

devletleri, ulus devletlerin güvenliğine ve uluslararası sistemin yapısına yöneltilmiş 

birer tehdit olarak görmektedir. ABD'nin bayraktarlığını yaptığı bu anlayış, terör ile 

mücadelenin, demokrasi yanlısı yeni bir dünya düzeni kurulması çabalarıyla paralel 

yürütülmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Bu nedenle, ilk aşamada kırılgan devletler 

kaynaklı “terör” faaliyetlerinin durdurulmasına odaklanılmalıdır. Diğer yandan 

güvenlik sadece terör eylemleri ile tehlikeye düşen bir olgu değildir. Bu nedenle, 

* Saferworld, 2011. 
* Ottoway ve Stefan, 2004:4-6. 
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uluslararası terörizmin bağlantılı olduğu iddia edilen kırılgan devletler dışındaki 

ülkelere de müdahalelerde bulunulduğu da görülmektedir. 

Bu anlamda 1999 yılında Kosova'ya yapılan müdahale sıkça iyi bir örnek 

olarak gösterilmektedir. Bosna Hersek'e gerçekleştirilen müdahalenin tecrübesi ile 

Kosova'da alınan askeri önlemlerin başarısı, güvenlik yaklaşımının etkinliği olarak 

lanse edilmektedir. Ancak, tarihteki ilk “insani savaş“ olarak adlandırılan bu 

müdahale behzeri yaklaşımlar ancak kısa vadeli çözümler sunabilir. Bu yaklaşımın 

uzun vadede sürdürülebilir olmadığı ifade edilmelidir. Zira bu tür müdahalelerin 

maliyetleri hiç bir donörün tek başına altından kalkamayacağı kadar yüksek, 
sonuçları ise hiç bir donörün tek başına çözemeyeceği kadar karmaşıktır.46 

Güvenlik yaklaşımının operasyonel boyutu, güvenlik sorunlarının yapısal 
nedenlerine odaklanmaktan ziyade kısa vadede güvenliği tehdit eden unsurları 

ortadan kaldırma üzerine kurgulanmıştır. Bunlar genellikle yerel askeri ve polis 

birliklerini güçlendirmek, uluslararası terör faaliyetleri imkanlarını kısıtlamak ve 

sınıraşan organize suçları bastırmak üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bununla 

birlikte, bu nitelikteki müdahaleler, kalkınma ile güvenlik arasındaki ilişkiyi en alt 

düzeyde dahi dikkate almayarak güvenliği dar anlamda yorumlamakta ve bu nedenle 

en iyimser ifadeyle sürdürülebilirliği olmayan reaksiyonel faaliyetler olarak ortaya 

çıkınaktadır. Bu itibarla, söz konusu yaklaşımın, orta ve uzun vadede küresel ve 

bölgesel düzeyde kalıcı bir güvenlik tesis etmesi mümkün görünmemektedir. 

1.6.2. Kalkınma Yaklaşımı 

Kalkınma yaklaşımı esasen yoksullukla mücadele başta olmak üzere 

BKH'de yer alan amaçlara ulaşmaya odaklanmakta ve güvenlik sorunlarını bu 

hedefler ile ilişkilendirmektedir. OECD ve DFID gibi örgütler, ABD'nin aksine, bu 

yaklaşım çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Bu kuruluşlar stratejilerini, güvenlik 

“ The New York Times, 2006. 

* Birleşmiş Milletler Geçici Kosova Misyonu'nun (UNMIK) 1999-2000 yılları bütçesi 1.5543 Milyar ABD Doları, 2010-2011 
arası bütçesi ise 47,8 Milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir, Tarnoff, 2001:5; United Nations, 2011. 
“ Bosna Hersek'in ve Kosova'nın son on yıldır içinde bulunduğu siyasi istikrarsızlıklar bunun en büyük kanıtıdır. (y.n.) 
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kaygıları yerine, alıcı odaklılık, etkinlik, koordinasyon, esneklik ve içerme ilkeleri 

üzerine inşa etmektedir. Bu bakış açısına göre önemli olan, kırılgan devletlerdeki 

nüfusun temel hizmetleri alabilmesini mümkün kılacak koşulların yaratılması, eğitim 

ve istihdam olanaklarının artırılması, hastalık ve kıtlık risklerinin azaltılması ve alıcı 

ülkenin temel sosyo-ekonomik göstergeler açısından gelişmesinin sağlanmasıdır. 

Kalkınma yaklaşımı kalıcı barış ve güvenliğin tesisinin, yukarıda ifade 

edilen alanlarda ilerleme sağlanmadan gerçekleşemeyeceğini öne sürmektedir. 

Gerçekten de, kırılgan devletlerde yaşanan güvenlik sorunları kökleri derinlerde olan 

ve Bölüm 1.2'de detaylı şekilde ortaya konulan yapısal faktörlerden 

kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, güvenlik eksenli yaklaşımların, yüzeysel 

problemlerin ötesindeki nedenleri tespit etme ve bunlara yönelik çözüm geliştirme 

konularındaki başarısı sınırlıdır. 

Bununla birlikte, kırılgan devletler özelinde tek başına kalkınma odaklı 

çalışmalar yürütmek de başarılı sonuçlar doğuramaz. Zira, güvenlik riski bulunan 

bölgelerde kalkınma sorunlarına ilişkin yardım faaliyetleri yürütebilmek için asgari 

güvenliğin sağlanmış olması gereklidir. Bu itibarla, tezde bu iki yaklaşımın sentezi 

olan “entegre' bir yaklaşım geliştirilmeye ve Türkiye için ortaya konulan Etkin 

Yardım Modalitesi bu yaklaşım üzerine inşa edilmeye çalışılmıştır. 

1.6.3. Entegre Yaklaşım ve İnsan Güvenliği 

Farklı unsurları odağına alan güvenlik ile kalkınma yaklaşımları, doğal 

olarak kırılganlığın azaltılmasına yönelik uygulanacak reçeteler konusunda da farklı 

görüşlere sahiptir. Değişik donörlerdeki bu yaklaşım farklılıkları, genellikle 

kırılganlığın azaltılmasından çok artmasına neden olarak söz konusu devletlere zarar 

vermektedir. Hem güvenlik hem de kalkınma yaklaşımının uygulama imkanı 

bulduğu Afganistan ve Somali bu durumun en açık örnekleridir. 

ABD tarafından, Afganistan'daki terörü ve organize suçu önlemek adına 

yapılan en önemli girişimlerden biri bu suçların finansmanını sağlayan 
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uyuşturucunun ve onun hammaddesi olan haşhaşın üretim ve dağıtımının 

engellenmesidir. Buna karşın, yasal çerçevedeki haşhaş üretimi aynı zamanda 

Afganistan ekonomisinin en önemli sekörlerinden biridir.*? Bu nedenle, gerek 
çatışmalar gerekse yasal haşhaş üretimine zarar veren müdahaleler diğer kalkınma 

yardımı program ve projeleri ile desteklenmediği için 2001-2002 yılları arasında 

Afganistan ekonomisine büyük zarar vermiştir.48 Somali örneğindeki durum da 

Afganistan'dakine benzemektedir. Uluslararası gündemi sık sık işgal eden ülkedeki 
korsanlık faaliyetlerinin temel nedeni güvenlik odaklı uluslararası müdahalelerin 

olumsuz sonuçlarıdır. Aden Körfezi'ndeki korsanlık faaliyeti gerçekleştirenlerin bir 

çoğunun uluslararası müdahaleleler nedeniyle işini kaybeden yerel balıkçılar olduğu 

bilinmektedir.” 

Bu noktada kalkınma yaklaşımı ile hayata geçirilen faaliyetlere ilişkin 

somut örneklerin ele alınmasının gerekli olmadığı düşünülmektedir. Zira, kırılgan 

devletlerde asgari güvenlik şartları sağlanmadan hayata geçirilen kalkınma odaklı 

faaliyetlerin başarısız olması hemen hemen kesindir. Güvenlik problemlerinin 

bulunduğu bölgelerde yapılan sosyo-ekonomik altyapı yatırımları çatışmalar 

nedeniyle kısa sürede tahrip edilecek veya hiç bir zaman gerçekleşme imkanı 

bulamayacaktır. 

Görüldüğü üzere, kalkınma yardımı faaliyetlerine ilişkin yaklaşımların 

ikisi de tek başlarına etkinlik sağlayamamaktadır. Bu nedenle tezde, güvenlik ve 

kalkınmanın birbirlerini tamamlayan yönlerini alan entegre bir yaklaşım 

benimsenecektir. Zira, Türkiye için geliştirilen Kırılgan Devletlere Etkin Yardım 

Modalitesi, acil güvenliği birincil öncelik olarak kabul etmekle beraber, kalıcı 

güvenlik için temel sosyo-ekonomik sorunların çözümünü zorunlu gören bir anlayış 

üzerine inşa edilmektedir. 

“7 UNODC, 2007. 

“8 Haşhaş üretiminin sekteye uğraması tarım sektöründe gerilemeye ve dolayısıyla zaten düşük olan istihdamda daralmaya yol 
açmıştır. Bkz; Crossette, 2001. 
* Hunter, 2008. 
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İki yaklaşımı kavramsal ve stratejik anlamda bir araya getiren en uygun 
terim “İnsan Güvenliği”dir (Human Security). Kavram, ilk kez UNDP tarafından 

hazırlanan 1994 İnsani Kalkınma Raporu ile gündeme gelmiş ve zaman içerisinde 

geliştirilmiştir. 

King ve Murray tarafından yapılan genel tanımlamaya göre kavram, 

“genel yoksulluk durumundan arınmış bir hayat beklentisi” olarak anlaşılabilir.59 

Thomas'a göre ise insan güvenliği, “#emel maddi ihtiyaçların karşılandığı, toplumsal 

yaşama insan onuruna yaraşan düzeyde katılımın sağlanabildiği ve yerelden küresel 

ölçeğe kadar etkin bir demokrasinin var olabildiği” oranda mümkün olur.5! Kavrama 
“tatmin” ögesini ekleyerek farklı bir boyut kazandıran Alkire, insan güvenliğini “uzun 

vadede insanların tatmin duygusuna zarar vermeden, insan hayatının esas 

özününlritik tehditlere karşı korunması” olarak ifade etmiştir.5? 

BM İnsan Güvenliği Komisyonu, yapılan diğer çalışmalardaki unsurları da 

dikkate alacak şekilde, kavrama yönelik en yalın ve içerici tanımı yapmıştır. Buna 

göre, “insan özgürlüğü ve tatminini geliştirecek şekilde insan hayatının esas özünün 

korunması” insan güvenliğinin temelini oluşturmaktadır.5* oDiğer tanımlarla 

karşılaştırıldığında, gerçekten de, en geçerlitanım budur. 

BM'nin yaptığı tanımladan hareket edilirse, İnsan Güvenliği yaklaşımının 

iki temel unsura sahip olduğu söylenebilir; “korkudan arınmak” (freedom from fear) 

ve “istekten arınmak” (freedom from want). İnsan güvenliği kavramı bağlamında 

akademik anlamda kabul gören iki unsur, kamu güvenliğinin (korku) ve beşeri 

kalkınmanın (istek) gerçekleştirilmesi anlamında kullanılmaktadır. 

İnsan güvenliğine ilişkin yapılan tanımlar ile kırılganlığın nedenlerine 
ilişkin gerçekleştirilen açıklamalar gözönüne alınırsa, kırılgan devletlerin insan 

güvenliğine yönelik olarak bölgesel ve küresel düzeyde tehdit oluşturduğunu 
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söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle, kırılgan devletlerle angajman hem 

güvenlik, hem ahlaki ve hukuki gereklilik, hem de kalkınma argümanları 

çerçevesinde bir zorunluluk olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte, 

müdahalelerin ve kullanılan araçların kısa ve uzun vadede değiştiği kabul edilmelidir. 

1.7. Yardımın Somutlaştırılması: Devlet İnşası, Barış İnşası ve Ulus İnşası 

Devlet İnşası kavramı (state-building), kalkınma açısından yeni bir kavram 
olmamakla birlikte, bu terimin kalkınma yardımı faaliyetleri bağlamında kullanımı 

son on yılda yaygınlaşmıştır. Bunun temel nedeni, uluslararası toplumun son on yılda 

odaklandığı kırılgan devletlerin en önemli sorunlarından birinin yetersiz devlet 

kapasitesi olmasıdır. Bu durum Devlet İnşası teriminin yaygınlaşmasına yol açmış ve 
kavramın sınırlarının açık bir şekilde tanımlanmasını gerekli kılmıştır. 

Devlet İnşası kavramını anlayabilmek için, öncelikle bu kavramın ne 
olduğundan ziyade ne olmadığını açıklamak birincil önem taşımaktadır. İlk olarak, 
Devlet İnşası ile Barış İnşasını (peace-building) ayırmak gerekmektedir. Barış İnşası, 

silahlı çatışmayı sona erdirmek ve katılımcı politik mekanizmaların belirli düzeyde 

çalışmasını sağlamak üzere ulusal ve uluslararası aktörler tarafından barışın 

kurumsallaştırılmasına yönelik girişilen eylemler olarak tanımlanır.” Kavram, 

uluslararası terminolojiye 1992 yılında, BM Barış için Gündem adlı belge ile girmiş 

ve son 20 yıllık dönemde şiddetli çatışmanın farklı aşamalarındaki müdahaleleri 

adlandırmak için kullanılmıştır. Bu itibarla, günümüzde çatışma önleme ve çatışma 

sonrası kapasite geliştirme çalışmalarının tümünü belirtmek için kullanılmaktadır.” 

Bu tanımlamadan, Barış İnşasının genellikle çatışma öncesi veya sırasında, Devlet 
İnşasının ise barışı kurumsallaştırmak üzere Barış İnşası çalışmalarını müteakiben 

mümkün olabileceği anlaşılmaktadır. Devlet İnşası çalışmalarını Barış İnşası ile eş 
zamanlı yürütmek de mümkün olsa da öncelik her zaman barışın inşa edilmesinde 

54 Call, ve Cousens, 2007:3. 

5 Tschirgi, 2003:5. 



  

yatmaktadır. Zira barışın bulunmadığı bir ülkede devletin inşa edilmesinin bir anlamı 
olmayacaktır. 

Kutu 1.5. Yardımlarla İlgili Bazı Temel Kavramlar ve Kullanımları 
  

Barış İnşası (Peacebuilding): Silahlı çatışmayı sona erdirmek ve belirli düzeyde katılımcı 
politik mekanizmaların çalışmasını sağlamak üzere ulusal ve uluslararası aktörler 
tarafından barışın kurumsallaştırılmasına yönelik girişilen eylemlerdir. Çatışma sonrası 
Barış İnşası, silahlı çatışmadan sonra gerçekleştirilen eylemlerin alt kümesidir. 
Barışın Uygulanması (Peace Implementation): Belirli barış anlaşmalarını uygulamak 
üzere ulusal ve uluslararası aktörler tarafından genellikle kısa dönemde girişilen 
eylemlerdir. Uygulandığı takdirde bu eylemler, esasen Barış İnşasının çerçevesini 
oluşturur. 

Çatışma Önleme (Conflict Prevention): Kırılgan bölgelerde ve/veya zamanlarda, devlet 
veya başka gruplar tarafından yöneltilen tehditi, silahlı güç kullanımını ve benzeri baskı 
unsurlarını engellemek üzere gerçekleştirilen faaliyetler ve uygulanan politikaların tümü 
çatışma önleyici eylemler olarak tanımlanır. 

Ulus İnşası (Nation-Building); Genellikle bir Devlet İnşası projesiyle paralel olarak 
toplumu seferber etmek, farklı kimlik ve sadakat kaynaklarını önlemek ve etnik, 
mezhepsel ve toplumsal farklılıkları bertaraf etmek üzere ulusal aktörler tarafından ortak 
bir milliyet hissiyatının yaratılmasına yönelik çalışmalardır. Çatışmaya maruz kalmış 
ülkelerde Barış İnşasını da içerebilir. Zaman zaman çatışma sonrası istikrarlılaştırma ve 
Barış İnşası faaliyetleri ile karıştırılmaktadır. 

İstikrarlılaştırma (Stabilisation): Düşmanlıkları sona erdirmek, barışı sağlamak ve silahlı 
çatışmayı önlemek üzere uluslararası aktörler tarafından girişilen faaliyetlerdir. Kavram 
genellikle ABD kaynaklı dış politika analizlerinde askeri araçlarla ilişkilendirilerek 
kullanılmakta olup, Barış İnşası çalışmalarından daha kısa sürede sonuç verdiği öne 
sürülmektedir. 

Yeniden Yapılandırma (Reconstruction) Çatışma sonrası dönemlerdeki toparlanma 
(recovery) faaliyetlerinin ekonomik ve sosyal boyutlarını desteklemek üzere uluslararası 
ve ulusal aktörler tarafından gerçekleştirilen çalışmalardır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında Avrupa kıtasında gerçekleştirilen faaliyetlerle bağlantılı olarak kullanılmıştır. 

    
  

Kaynak: DFID, 2009; Call ve Cousens, 2007. 

İkinci olarak, Devlet İnşası Ulus İnşası (nation-building) da değildir (Kutu 
1.5). Dobbins tarafından yapılan tanıma göre Ulus İnşası, ulus ideali etrafında ortak 

bir milli kimlik yaratmak amacıyla izlenen stratejilerdir. Genllikle yerel seçkinler 

tarafından yürütülen bu stratejiler etnik, kültürel, tarihi veya siyasi temellere 

dayanabilir. Tarihsel açıdan bakıldığında, Ulus İnşasının hemen her dönemde Devlet 
İnşasına paralel yürütülen bir çalışma olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, 
kavramın son yıllardaki -özellikle Irak ve Afganistan'da gerçekleştirilen kalkınma 
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yardımı çalışmaları sonrasındaki- kullanımına bakıldığında, terimin silahlı çatışma 

altındaki devletlere yapılan uluslararası yardımlarla ilişkilendirildiği görülmektedir.” 

Devlet İnşasının ne olduğuna gelirsek; kavramın temel devlet 

mekanizmalarının oluşturulması anlamında geniş olarak yorumlanması gerektiği 
düşünülmektedir. Zira, kavramı yanlış olarak sadece devlet kurumlarının 

kapasitelerinin geliştirilmesi bağlamında ele alan tanımlar mevcuttur. Örneğin Call 
ve Cousens'e göre Devlet İnşası, “devlet kurumlarını kurma, tekrar düzenleme ve 
güçlendirme "den ibarettir.5? oFukuyama'ya göre; Devlet İnşası, “yeni hükümet 

yapılarının kurulması ve mevcut hükümet yapılarının güçlendirilmesi "dir.58 Fritz ve 

Menocal tarafından yapılan tanımlamaya göre ise, “işlevsel bir devlet için anahtar 
konumda olan kurumsal yapıların kurulması süreci” Devlet İnşası olarak 
adlandırılır.5? 

Bununla birlikte, bu kavramı sadece devlet kurumlarının yapılandırılması 

ile sınırlamak kırılganlığın nedenlerinin anlaşılmasını zorlaştırdığı gibi Devlet İnşası 
çalışmaları bağlamındaki uluslararası yardımların da etkinliğini düşürür. Bu nedenle, 

Devlet İnşası dinamik ve tarihsel bir süreç olarak ele alınmalı ve genellikle toplum 
içerisindeki farklı sınıflar arasındaki karşılıklı etkileşim sonucu “tesadüfen” ortaya 

çıktığı kabul edilmelidir.69 Her ne kadar tarih süresince şiddet olmadan kurulan bir 

devlet mekanizması nadir görülse de, bu süreç barışçıl bir şekilde de 

gerçekleşebilmektedir. Farklı kurumsallaşma düzeyleri, kültürel ve tarihsel bağlar, 

devlet-toplum ilişkilerinde ortaya çıkan istikrarı ve değişime direnci doğrudan 

etkiler. Diğer yandan, bu istikrar ve direnç ne kadar güçlü olursa olsun, hiç bir 

devlet-toplum ilişkisi (kırılgan olsun veya olmasın) sonsuza kadar değişmez bir olgu 

değildir. 
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Bu çerçevede, Dobbins, Call, Cousens, Fritz, Menocal ve Fukuyama 

tarafından yapılan tanımların, OECD tarafından yapılan tanımı da içine alacak 

şekilde geliştirilebileceği ve ortaya kırılganlığın sebeplerini ortadan kaldırma 

amacını da içeren bir Devlet İnşası tanımının çıkarılabileceği düşünülmektedir. Buna 
göre Devlet İnşası; devlet ile toplumun farklı kesimlerin karşılıklı taleplerinin 

müzakere edilebileceği etkin bir siyasi sistem oluşturmak amacıyla, devletin 

kapasitesini, kurumlarını ve meşruiyetini tesis etmek üzere yapılan çalışmalar olarak 
tanımlanabilir. 

Meşruiyet her ne kadar tarihsel kimlik ve kurumlarla bağlantılı olsa da, 

Devlet İnşasının zaman içerisindeki en büyük çıktısı devlete meşruiyet kazandırma 

olmalıdır. Bununla birlikte diğer unsurların önemi de küçümsenmemelidir. Zira 

meşruiyet, ancak yetkin kapasite ve kaynaklar ile etkin kurumsal yapı ve siyasi 

mekanizma ile birleştiğinde güçlü bir devleti meydana getirebilir. 

Tanımdan da görüldüğü üzere, Devlet İnşası kavramını incelerken devlet¬ 

toplum ilişkilerini ve devletin, resmi kurumların toplamından daha fazlası olduğunu 

ortaya koymak başat rol oynamaktadır. Bu itibarla, herhangi bir devleti incelerken, 
devleti oluşturan tarihsel arkaplanı anlamak ve devletin doğasının dinamik olduğunu 

dikkate almak gerekir. Aynı şekilde, devletlerin kırılganlığını doğrudan etkileyen 

devlet-toplum ilişkilerinin de sürekli olarak değiştiği ve yenilendiği kabul 

edilmelidir. 

1.8. Dış Yardım, Resmi Kalkınma Yardımı ve Özel Sektör Yardımları 

Donör ülkelerde bulunan resmi, yarı resmi veya gayri resmi (özel sektör) 

kuruluşlar tarafından alıcı ülkelere yönelik olarak yapılan ayni veya nakdi nitelikteki 

tüm yardımlar dış yardım olarak adlandırılır. Bu yardımlar askeri veya kalkınma 

amaçlı olabilirler.6! 

6! İnsani yardımın kalkınma yardımı altında sınıflandırılmasının gerekçesine ilişkin açıklama için bkz. Bölüm 2.1. 
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Devlet kurumları tarafından sağlanan yardımlar resmi sayılırken, özel 

sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından verilen yardımlar gayri resmi kalkınma 
yardımları, özel sektör yardımları veya akımları olarak adlandırılmaktadır. 

OECD'ye göre, Resmi Kalkınma Yardımı (RKY), gelişmekte olan 

ülkelere, merkezi ve yerel devlet kurumları veya onların uygulama birimleri 
tarafından yapılan ve toplamının en az yüzde 29'i hibe niteliğinde olan ayrıcalıklı 

yardımlardır.5?2 Bu tanımda yer alan ayrıcalıklı ifadesinden kasıt, gelişmekte olan 
ülkelere sağlanan yardımların, başka ülkelere sağlanan kredi ve hibelerden daha 

avantajlı koşullarda verilmesidir. Buna göre, gelişmekte olan bir ülkeye verilen kredi 

piyasa faiz oranlarının altında olmalıdır. 

Kalkınma yardımlarının uluslararası toplumun gündemine gelmeye 
başladığı 1970'li yıllardan bu yana donörler arasında “ayrıcalıklı? teriminin içeriği 

konusunda bir çok tartışma yaşanmıştır. Bu tartışmaların sonucunda, donörlerin 

gelişmekte olan ülkelere sağladıkları kredileri RKY olarak tanımlayabilmeleri için, 
toplam kredinin en az yüzde 25'i oranında bir hibe sağlaması önkoşulu kabul 

edilmiştir. Bugün de devam eden bu koşul, tamamı kredi olarak sağlanan kaynak 

akımlarının RKY olarak tanımlanmasını engellemektedir. 

Kredilerin RKY saydırılabilmesi konusunda yaşanan tartışmaların 

benzerleri, yardım kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin hangilerinin RKY olarak 

tanımlanabileceği konusunda da yaşanmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu 

tartışmanın detaylarına girilmeyecek ve Kutu |1.6'daki bilgilerin verilmesi ile 

yetinilecektir. 

Bir kalkınma yardımının RKY sayılabilmesi için gerekli olan diğer bir 

unsur, yardımın bir kamu kurumu tarafından gerçekleştirilmesi şartıdır. Bu kurum, 
federal, merkezi veya yerel olabilir. Kamu tarafından gerçekleştirilen yardımın fon 

kaynaklarının farklılığı (vergi gelirleri veya özel sektörden borçlanma vb.) yardımın 

RKY niteliğine etki etmez. Yani, bir kamu kurumu özel sektörden borçlanarak bir 

4 OECD, 2008b. 
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RKY faaliyeti gerçekleştirebilir. Bununla birlikte, devlet merkez bankalarının piyasa 

esaslı işlemleri RKY sayılamaz. Devlet tarafından özel şirketleri sübvanse etmek 

amacıyla verilen yardımlar da RKY olarak değerlendirilemezler zira bu yardımlar 

kalkınmadan çok ticari amaçlıdır. Diğer yandan, devlet tarafından sübvanse edilen 

kar amaçlı olmayan örgütlerin (sivil toplum kuruluşları) kalkınma yardımları, diğer 

kriterlere de uyması koşuluyla RKY olarak kabul edilebilir. 

Kutu 1.6 RKY Sayılan ve Sayılmayan Bazı Faaliyetler 
  

Askeri Yardım: Askeri ekipman ve hizmet sağlama faaliyetleri ile bu faaliyetlere 
ilişkin borç silme eylemleri RKY sayılmamaktadır. Ancak donör ülkenin silahlı 
kuvvetleri tarafından sağlanan insani yardım ve kalkınma yardımları sırasında 
ortaya çıkan maliyetler RKY sayılmaktadır. Bununla birlikte bazı donörler askeri 
nitelikteki yardımlarını da kalkınma yardımı olarak kabul etmektedir. 
Barışıkoruma (Peacekeeping): Barışı koruma faaliyetlerinin yaptırım boyutu RKY 
olarak değerlendirilmemektedir. Bununla birlikte BM liderliğinde veya BM 
tarafından onaylanan operasyonlar kapsamındaki bazı faaliyetler RKY sayılabilir. 
Örneğin; seçim gözlemciliği, yöneticilerin eğitimi, ekonomik istikrar konusunda 
danışmanlık, ulusal altyapı çalışmaları vb. 

Kolluk Faaliyetleri: Paramiliter bir nitelik taşımadığı ve terörizm konusunda 
istihbarat toplama gibi amaçları olmadığı sürece kolluk güçlerinin eğitimine dönük 
yardımlar RKY kapsamında değerlendirilir. 
Sosyal ve Kültürel Programlar: Alıcı ülkenin kapasitesini artırmaya yönelik sosyal 
ve kültürel programlar RKY sayılırken, münferit aktivitelere (konser, atletlerin yol 
masrafları (o vb.) Oo yönelik (o gerçekleştirilen (o sponsorluklar ORKY olarak 
değerlendirilmemektedir. Yine donörlerin kendi kültürel değerlerinin tanıtımına 
yönelik yaptıkları faaliyetler de RKY sayılmamaktadır. 
Mültecilere Yardım: Gelişmekte olan ülkelerdeki mültecilere yönelik yardımlar RKY 
sayılmaktadır. 

Nükleer Enerji: Barışçıl amaçlarla gerçekleştirilen nükleer enerji faaliyetleri (nükleer 
reaktör inşası, nükleer güvenlik vb.) RKY sayılabilirken, askeri amaçlarla yapılan 
çalışmalar RKY kapsamına girmemektedir. 

Anti-Terör: oTerörle mücadele kapsamına giren faaliyetler RKY olarak 
değerlendirilmemektedir. 

Kaynak: OECD, 2008b. 

    
  

Bazı istisnai durumlar dışında, RKY nakit olarak hesaplanır. Hizmet ve 

mal şeklinde yapılan yardımlar belirlenen rayiçten nakde çevrilerek 
muhasebeleştirilirler. Donörler tarafından gerçekleştirilen resmi öz sermaye 

yatırımları da RKY olarak sayılabilirken bu yatırımın el değiştirmesi RKY üzerinde 

negatif bir etkiye sahiptir. Yine bir kredinin RKY sayılabilmesi için (en az yüzde 
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25'inin hibe olması gerekliliğine ilaveten) bir yıldan fazla bir süre için verilmesi 

gerekmektedir. 

Zaman zaman donörlerin yaptıkları yardımlar RKY kapsamına girse de 

kesin nakdi değeri bilinmediği ya da bir mal veya hizmet olarak görülmediği için 

istatistiklere yansıtılmamaktadır. Buna karşın, bir kalkınma yardımı faaliyeti 

sırasında gerçekleştirilen eğitimi veren eğiticinin saat ücreti, yerel transferler, idari 

giderler vb. hizmetler nakde çevrilerek RKY olarak saydırılabilmektedir. 

1.9. Kalkınma Yardımı Programı: Yardım mı, İşbirliği mi? 

Son yıllarda gerçekleştirilen pek çok akademik çalışma, kalkınma yardımı 

(development assistance) yerine kalkınma işbirliği (developmet cooperation) 

kavramını tercih etmektedir.6?$ Dahası, donörlerin de son dönemde yardım ifadesi 

yerine kalkınma işbirliği kavramını kullanmaya başladığı görülmektedir. Akademik 
çevrelerin ve donörlerin bu tercihinin altında yatan temel nedenin, yardım teriminin 

tek yönlü ve eşitler arası olmayan bir ilişkiyi çağrıştırmasından, alıcı odaklılığı göz 

ardı etmesinden ve alıcı ülkeler nezdinde olumsuz bir algı yaratmasından 

kaynaklandığı öne sürülmektedir. 

“Yardım” teriminin alıcı ülkeler nezdinde yarattığı olumsuz algı anlaşılır 

olmakla birlikte, kırılgan devletler özelinde gerçekleştirilen faaliyetlerin, “işbirliği” 

terimi ile uyumlu bir karşılıklılık içerdiğini söylemek zordur. Bu noktada işbirliği, 

olsa olsa kırılgan devlette uygulanan yardım faaliyetinin kolaylaştırılması 

bağlamında kullanılabilir ki burada karşılıklı bir ilişkiden bahsetmek pek mümkün 

değildir. Siyasi kaygılar bir tarafa bırakılır ve sahada uygulanan faaliyetlerin içeriği 

nesnel bir şekilde incelenirse, bu uygulamaların işbirliğinden ziyade yardım terimine 

daha uygun olduğu kuşkuya yer bırakmaz şekilde görülecektir. Bu itibarla, çalışma 

boyunca söz konusu faaliyetler “yardım? olarak nitelenecektir. 

8 Kalkınma İşbirliği teriminin kullanımına ilişkin bir kaynak içi bkz. Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness, 2011:9. 
© International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, 2012a. 
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Program ise, farklı alt bileşen ve hedeflere sahip olmakla birlikte, birbirini 

bütünleyen birden çok projenin (ve bazı durumlarda yardım aracının) bir araya 

gelmesi ile meydana gelen bir olgudur. OECD tarafından kullanıldığı şekliyle 

program ve programlama terimleri, proje bazlı destekleri odağına almaktadır.85 Bu 

kullanıma göre, projelendirilmemiş yardım faaliyetlerinin bir program olarak 

değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır. 

Program teriminin, OECD'nin tanımladığı haliyle, kırılgan devletler 

özelinde kullanılması pek mümkün görünmemektedir. Zira, kırılgan devletlerdeki 

kalkınma yardımı faaliyetlerinin projelendirilmesi kolay değildir. Yetersiz kurumsal 

kapasite, siyasi ve ekonomik belirsizlikler, çalışma disiplini ve geleneğinin zayıflığı 

gibi hususlar, bu devletler nezdinde proje uygulamayı ciddi biçimde 

zorlaştırmaktadır. Gerçekleştirilen okumalarda, önemli deneyime sahip donörlerin 

dahi bu ülkelerde kalkınma yardımı proje ve programları uygulamada sıkıntılar 

yaşadığı görülmüştür.©© 

Bu nedenle, tez boyunca herhangi bir kalkınma yardımı “programı'ndan 
bahsederken bunun projelendirilmiş bir faaliyet olması gibi bir ön şart aranmamıştır. 

Örneğin, ABD Hükümeti tarafından Afganistan'a yönelik olarak yapılan borç silme 
faaliyeti ve akabinde ülkenin ilgili kurum personeline finansal yönetime ilişkin 

verilen bir eğitim, projelendirilmemiş de olsa bir programdır. Bu noktada, önem arz 

eden husus, uygulanan kalkınma yardımı faaliyetlerinin belirli bir amaca yönelik 

olarak (bu örnekte finansal yönetim) bütünleyici bir nitelik taşımasıdır. 

Donörler tarafından, kırılgan devletlerde gerçekleştirilen programlamanın 

içeriği incelenirse, ifade etmek istenilen husus daha iyi anlaşılabilir. Her şeyden önce 

kırılgan devletlerde yapılan programlama diğer gelişmekte olan ülkelerdeki 

uygulamalardan farklılık arz eder. Kırılgan devletlerin çatışmanın veya çatışma 

eğiliminin bulunduğu coğrafyalarda yer alması sebebiyle, uygulanan programlar 

6 OECD, 2009b:6. 
“Bölüm 3'e bakınız. 
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farklı aşamalara ayrılmıştır. Şekil 1.1e bakıldığında, çatışmadan istikrara geçiş 

sürecinin iç içe geçmiş 6 adımdan oluştuğu görülebilir. 

Şekil 1.1. Kırılgan Devletlerdeki Kalkınma Yardımı Programlarının Farklı Aşamaları 
  

KALKINMA YARDIMI PROGRAMI 

İSTİKRARLILAŞTIRMA 
KALKINMA 

İNSANİ 

ERKEN TOPARLANMA BARIŞ İNŞASI DEVLET İNŞASI 

  ÇATIŞMA > İSTİKRAR 

    
  

Kaynak: Çeşitli kaynaklardan yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Çatışmaya maruz kalmış bir kırılgan devlet sırasıyla, insani, erken 

toparlanma, istikrarlılaştırma, Barış İnşası, kalkınma ve Devlet İnşası aşamalarından 

geçerek ancak dayanıklı devlet olabilir. Bu aşamaların sırasının değiştirilmesi veya 

herhangi birinin atlanması genellikle uygulanan programların başarısızlığı ile 

sonuçlanmaktadır. Örneğin insani krizle (doğal afet, kıtlık vb.) mücadele eden bir 

kırılgan devlette, sektörel altyapının iyileştirilmesine yönelik bir yardım programının 

başarılı olma şansı yok denecek kadar azdır. Zira, barışın inşa edilemediği bir 
bölgede dayanıklı bir devletin de sosyo-ekonomik altyapının da inşası mümkün 

değildir (Kutu 1.7). 



Kutu 1.7. Somali?ye Yapılan Kalkınma Yardımlarında Önceliklendirme 
  

Yardımların önceliklendirilmesinin önemi, Somali örneği üzerinden daha somut bir şekilde 
ortaya konulabilir. 1990'lı yıllardan bu yana, etkin bir devlet mekanizmasının bulunmadığı ve 
hemen her yıl insani krizler yaşanan ülkede toplumsal zihinde üniter bir devlet ideali halen 
oluşturulabilmiş değildir. Bu nedenle, bölgede Somaliland ve Puntland adı altında örgütlenmiş 

iki devlet embriyosundan, güney bölgesinde ise Galmudug gibi bazı bölgesel otoritelerin varlığı 
söz konusudur. Diğer yandan, “barışı koruma” görevini üstlenmiş olan ve Afrika Birliği üye 
ülkeleri tarafından oluşturulan bir görev gücü ülkede konuşlu bulunsa da, güneyde El-Shabaab 
(Gençler) adlı silahlı milisler ile Mogadişu'da konuşlu merkezi hükümet kuvvetleri arasında 

çatışmalar sürmektedir. 

Uluslararası toplum, bu kaos ortamı içerisinde, Somali'de uyguladığı kalkınma yardımı 

programlarının esas amacını Barış İnşası yerine Devlet İnşası olarak belirlemiştir (bkz. Ek.8). 
Uluslararası toplum 2006-2010 yılları arasında hükümetin ve sivil toplumun geliştirilmesine 
yönelik faaliyetlere 326.5 Milyon ABD Doları ayırırken, aynı dönemde barış ve güvenliği 

sağlama faaliyetlerine sadece 128 Milyon ABD Doları harcanmıştır. 

Bu önceliklendirme Somali gibi bir ülke açısından anlamlı değildir. Zira, barışın inşası bir yana 
henüz istikrarlılaştırma aşamasını dahi gerçekleştirememiş bir ülkede Devlet İnşası ilk öncelik 
olamaz. OECD tarafından Somali halkı ve diasporasının görüşlerini yansıtmak üzere hazırlanan 
çalışmaya katılanlar, Somali'nin temel önceliğinin Devlet İnşası değil, istikrarlılaştırma ve Barış 
İnşası olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırma sırasında fikirleri alınan Somali Hükümeti 
üyelerinin de ifade ettiği üzere, Devlet İnşası Barış İnşasının içsel (endojen) bir sürecidir. Bu 
nedenle, uluslararası toplum barışın inşasında bir ilerleme kaydetmediği sürece Devlet İnşası 
konusunda bir çaba göstermek anlamsızdır. 

Uluslararası sivil toplum kuruluşlarında 7 yıl süreyle sahada insani ve kalkınma yardımı 
gerçekleştirmiş olan Abdinasir Nur ile yapılan görüşmeye göre; siyasi uzlaşma sağlanmadan ve 
bölgesel dinamikler arasında uyum tesis edilmeden girişilen Devlet İnşası çabaları yarardan çok 
zarar getirmektedir. Bugüne kadar uluslararası toplum tarafından Somali'de Devlet İnşasına 
yönelik olarak girişilen çabaların devlet mekanizmalarının güçlendirilmesinden ziyade, devletin 
foksiyonlarını yerine getirme kapasitesinde ciddi bir zarara yol açtığı OECD tarafından da kabul 
edilmektedir. 

Gerçekten de, ulusal ve ulusaltı düzeylerde barışın tesis edilemediği durumlarda, Devlet İnşası 
hedeflerinin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Dahası, Somali'de istikrarlılaştırma süreci için 
gerekli ön koşullar henüz gerçekleşmediği gibi ortak devlet anlayışının, devlet-toplum 
ilişkilerinin ve meşruiyetin tesis edilmesi ile otoriteye güvenin tekrar sağlanması gibi sorunlar 
da halen devam etmektedir. 
  

  
Kaynaklar: Nur, 2012; Barnes, 2009; Goodhand, 2004; Paris ve Sisk, 2007; OECD 2011b. 

43 

  



Eş zamanlı uygulamalar da en az önceliklendirme kadar önemlidir. Şekil 

1.1.“den de görülebileceği üzere, kalkınma yardımı programlarının farklı aşamaları 
belirli noktalarda kesişmektedir. Örneğin, etkin bir istikrarlılaştırma ancak Barış 

İnşası ile mümkün olabilir. Devlet İnşası ise Barış İnşası süreci tamamlanmadan 
başlar ancak o sona erdikten sonra “kalkınma” saikleri çerçevesinde devam eder. 

Bu süreç ile ilgili önem arz eden husus, farklı faaliyetlerin bütüncül bir 
bakış açısıyla birbiriyle uyumlu şekilde yürütülmesidir. Yine örneğin, belirli bir 

bölgesinde insani kriz yaşanan bir kırılgan devletin, görece istikrarlı bir bölgesine 

yapılacak sosyal yardımlar kaynakların verimsiz kullanılmasına neden olacak ve 

donörün ülke çapındaki diğer yardım faaliyelerini de olumsuz etkileyecektir. Bunun 

yerine, insani krizin hafifletilmesine ve erken toparlanmayı sağlamaya yönelik 

önlemler (geçici ancak etkin iletişim altyapısının kurulması, insani yardım ikmal 
hatlarının açık tutulması, güvenli bölgeler oluşturulması vb.) birlikte uygulanırsa 

vahim sonuçların (soykırım) önüne geçilmesi mümkün olabilir. 

Önceliklendirme, eş-zamanlılık ve bütüncüllüğe ilişkin yapılan bu 

açıklamalar sonucunda, kalkınma yardımı programını, yardım araçlarından en az 

ikisinin kullanıldığı, projelendirilmemiş olsa da farklı sektörlere? odaklanabilen ve 
entegre bir yaklaşımla tasarlanan faaliyetler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Bu 

tanımda yukarıda ifade edilen “bütüncüllük? hususuna “en az iki yardım aracı 

kullanılması? şartının da ilave edildiği görülebilir. (Ek 5) Gerçekleştirilen bir 

yardımın program olabilmesi için, örneğin Bütçe Desteği aracının yanı sıra, Uzman 

Desteği veya Teknik Yardım aracının da kullanılması gerekmektedir. 

Program tanımına “en az iki yardım aracının kullanılması” şartının neden 

eklendiğini açıklamak için, OECD tarafından bazı kalkınma yardımı araçlarının 

koordinasyon, kurumsal dönüşüm, hız ve esneklik ile risk yönetimi faktörleri 

açılarından değerlendirildiği çalışmayı (Tablo 1.6) incelemek yararlı olacaktır. 

7 Farklı yardım araçları ve yardımın sektörel sınıflandırması için EK 5“e bakınız. 
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Genel Bütçe 
Desteği 

Sektörel 

Bütçe 
Desteği 

Ülke 
Sistemleri 

Üzerinden 
Uygulanan 

Ortak 
Yönetilen 

Havuz 

Fonları 

Ülke 
Sistemleri 
Üzerinden 

Uygulanmay 
an Ortak 

Yönetilen 
Havuz 

Fonları 

Dışarıdan 
Yönetilen 

Havuz 

Fonları 

Devlet 
Kurumları 

için Proje/ 
Program 
Yardımı 

Devlet Dışı 
Kurumlara ve 

Onların 
Üzerinden 

Proje/ 
Program 
Yardımı 

İnsani 
Yardım 

KOORDİNASYON 

Yüksek. Kaynakların 
kapasite geliştirme 
ve etkinlik ile 
ilişkilendirilmesini 
sağlar. 

Yüksek. Sektör 

diyaloğunu 
kolaylaştırır, işlem 
maliyetlerini düşürür. 

Yüksek Potansiyel. 
Donör fonlarını bir 
havuzda toplar. 
Ancak etkin bir araç 
olabilmesi için belirli 
sayıda donör 
gerektirir. 

Yüksek Potansiyel. 
Donör fonlarını bir 

havuzda toplar. 
Ancak etkin bir araç 
olabitmesi için belirli 
sayıda donör 
gerektirir. 

Karışık. Donör 
fonlarını bir havuzda 

toplar. 

Düşük. Koordinasyon 
zaman alır, parçalı bir 
yapıya neden olur. 

Düşük. Koordinasyon 
zaman alır, parçalı bir 
yapıya neden olur. 

Düşük. Belirli 
kümeler dışında 
koordinasyon 
sorunları 

KURUMSAL 
DÖNÜŞÜM 

Yüksek. Ülke 
sistemlerinin 

güçlendirilmesine 
ilişkin teşvikler 
sağlar. 

Yüksek. Hükümet 

tarafından 

koordinasyonu ve 
yerel kaynakları 
toplulaştırmayı 
mümkün kılar. 

Yüksek 
Potansiyel. 
Kaynaklar 
hükümet 
stratejisiyle 
uyumlu hale gelir. 
İlave kontrolleri 
mümkün kılar. 

Yüksek 

Potansiyel. 
Kaynaklar 
hükümet 

stratejisiyle 
uyumlu 
uygulandığı 
sürece. 

Düşük. Kurumları 
destekler ancak 
genelde ülke 
sistemleriyle 
uyumlu değildir. 

Düşük. Ülke 
sistemlerini 
kullanır ancak 
koordinasyonsuzi 
uk halinde 
kurumlara zarar 
verebilir. 

Düşük. Kurumlara 
zarar verebilir. 

Uygulanamaz. 
Müdahale yoktur. 
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HIZ VE ESNEKLİK 

Düşük. Sistemlerin 
güçlendirilmesi için ön 
yatırımlar ve müzakere 
gerektirdiği için zaman 
alır. 

Düşük. Sektör 
Sistemlerinin 

güçlendirilmesi ile ilgili 
yatırımlar ve ön 
müzakere gerektirir. 

Karışık. Ön yatırım, 
kapasite geliştirme, 
uzun müzakere 
süreçleri ve 
önceliklendirme eksikliği 
nedenleriyle zaman alır. 

Karışık. Kurulması 
zaman alabilir ve 

kaynaklar dağıtıldıktan 
sonra esnekliği 
kısıtlayabilir. Ancak 
fonlama kararları 

alındığında hızlı 
uygulamayı sağlar. 

Yüksek. Hızlı kurulum, 
hızlı karar alma ve 
dağıtımda büyük 
esneklik sağlar. 

Yüksek. Spesifik 
aktivitelerle acil 
ihtiyaçlara odaklanabilir. 
Tasarımda esneklik 
sağlar. 

Yüksek. Devlet 

Kapasitesinin zayıf 
olduğu yerlerde kısa 
vadeli hizmet 

ihtiyaçlarını temin 
edebilir. 

Yüksek. Açık görev 
tanımı sayesinde hızlı 
ve esnektir. 

RİSK YÖNETİMİ 

Karışık. Yüksek standartta kamu 
finans yönetimi ve yerel hesap 
verebilirlik gerektirir. 

Karışık. Yüksek standartta kamu 
finans yönetimi ve yerel hesap 
verebilirlik gerektirir. 

Yüksek. Risk paylaşımı ve çoklu 
izleme imkanı sağlar. Ancak 
yerine getirememe ve riski diğer 
partnerlere aktarma ihtimali 
vardır. 

Yüksek. Risk paylaşımı imkanı 
verir ve hızlı temini sağlayarak 
stratejik başarısızlık ihtimalini 
azaltır. Ancak koordinasyon 
sorunu olabilir. 

Yüksek Potansiyel. Barışın 
desteklenmesine hızla katkı 
sağlar. Ancak uzun kullanımda 
ülke sahipliğine zarar verir. 

Yüksek Potansiyel. Hükümetlerin 
kapasitesinin/meşruiyetinin 
olmadığı alanlarda risk azaltım 
önlemleri sunar. Ancak "ikili kamu 
sektör"ü yaratma ve devlet 
kapasitesini oluşturan teşviklere 
zarar verme ihtimali vardır. 

Karışık. Şettaflık ve yerel 
hesapverebilirliğe zarar verebilir. 
Devlet kapasitesinin üzerinde 
beklentilerin oluşmasına yol 
açabilir. Ancak katılımcılık yoluyla 
devletin meşruiyetini aıtırabilir. 

Yüksek Potansiyel. Devlet 
yapılarını baypas ederek dahaiyi 
bir risk yönetimi sağlar,ancak 
güvenlik riskleri mevcuttur. 



Tablo”da yer alan “yüksek”, “düşük” ve “karışık” ifadeleri, her bir yardım 

aracının belirlenen faktöre ilişkin olarak aldığı değerlendirme notunu temsil 

etmektedir. Örneğin, genel bütçe desteğinin koordinasyon faktöründe “yüksek” 

olarak değerlendirilmesi, söz konusu aracın kalkınma yardımı programlarının 

koordinasyonu açısından oldukça uygun bir seçenek olduğu anlamına gelmektedir. 

Diğer yandan, aynı yardım aracının hız ve esneklik bölümünden “düşük” 

değerlendirmesini alması, genel bütçe desteğinin yeterince hızlı ve esnek olmadığını 

ifade eder. 

Tablo 1.5”te yer alan değerlendirmelerden görülebileceği üzere, Genel ve 

Sektörel Bütçe Destekleri ile Ülke Sistemleri68 Üzerinden Yönetilen Fonlar pek çok 
açıdan oldukça etkin araçlar iken hız ve esneklik açısından düşük performans 

sergilemektedir. Buna karşın, Dışarıdan Yönetilen Havuz Fonları, Proje ve Program 

Yardımları ve İnsani Yardım araçları ise hız ve esneklik ile risk yönetimi kriterlerinde 

iyi performans sergilemekle birlikte koordinasyon ve kurumsal dönüşüme katkı. 

anlamında aynı başarıyı gösterememektedir. 

Görüldüğü üzere, yardım araçlarının hiç biri tek başına tüm kriterlerde 

yeterli performansa sahip değildir. Dahası, araçların farklı kriterlerdeki 

performansları arasında tamamlayıcı bir ilişki de dikkat çekmektedir. Örmeğin genel 
bütçe desteği, koordinasyon ve kurumsal dönüşüm alanlarında başarılı, hız, esneklik 

ve risk yönetimi alanlarında ise yetersiz iken, dışarıdan yönetilen havuz fonları için 

tam tersi bir durum söz konusudur. Yapılan tanımlamadaki “en az iki yardım aracı 

kullanılması? şartı da bu tamamlayıcılığı tesis etmek üzere konulmuştur. 

Özetle, bir yardım girişimine program niteliği kazandıran unsur hem 
faaliyetlerin hem de araçların etkinlik, içerik ve performans yönlerinden birbirini 

tamamlayıcılığıdır. Bununla birlikte akla gelen soru, tamamlayıcı niteliği verilen 

örneklerdeki kadar açık olmayan iki aracın (ör. dışarıdan yönetilen havuz fonları ve 

proje program yardımı) seçilmesi durumunda bunun program sayılıp 

sayılamayacağıdır. Bu durumda önemli olan uygulanan araçların uyum düzeyidir. 

6 “Ülke sistemleri? terimi, bir ülkede mevcut bulunan kurumsal ve hukuki yapılanmaların bütünü anlamında kullanılmıştır. 
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Uygulanan farklı araçlar, gerçekleştirilen kalkınma yardımı faaliyetleri açısından 

uyumlu bir bütünlük arz ediyorsa bunlar da program sayılabilecektir. 
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KIRILGAN DEVLETLERDE UYGULANAN KALKINMA YARDIMI 
PROGRAMLARI 

İkinci bölümde, kırılgan devletlere yönelik kaynak akımlarına ilişkin genel 
bilgiler verildikten sonra kırılgan devletlerde uygulanan kalkınma yardımı 

programlarının detayları ele alınmıştır. Gerçekleştirilen inceleme esasen geleneksel 

donörler tarafından uygulanan yardım faaliyetlerine odaklanmış olup, detaylı 

verilerin bulunmayışı nedeniyle yükselen donörlerin uygulamalarına kısaca 

değinilmiştir (Kutu 2.1). 

Geleneksel donörlerin gerçekleştirdikleri yardımlara ilişkin OECD verileri 
M0 Gri ra ifaya . .. a . . , 

ve terminolojisi kullanılmıştır. Bölüm çerçevesinde, geleneksel donörlerin 

A uyguladıkları RKY programları, yardım miktarı, yardımların kaynağı, yapısı, 
dağıtımında alıcı 
KU PRL YETİ kanalları ve etkinliği bağlamında ele alınmıştır. 
gözönünde 
bulundurulmalı ve Türkiye'nin kırılgan devletlerde uyguladığı yardım faaliyetleri Dördüncü 
TEL Ça Dior 
emınım Bölüm'de ele alındığı için, bu bölümde Türkiye'ye yönelik herhangi bir 
Aksi takdirde, 

TELE miri İİİ 
Le fa tTİ idir pdr 

değerlendirme yapılmamıştır. 

Yele e Yar 
başarısızlık kaçınılmaz 2.1. Yardım Miktarı 

  
2010 yılında OECD DAC'a raporlama yapan ülkeler ya da diğer adıyla 

Geleneksel Donörler (GD) tarafından kırılgan devletlere yapılan net6? resmi 
kalkınma yardımı miktarı 47,7 Milyar ABD Doları'dır (EK 1). Bu rakam 2009 

yılında verilen resmi kalkınma yardımlarından yüzde 6.2 daha fazladır. Bu artışa 

rağmen, kırılgan devletlere GD tarafından yapılan resmi kalkınma yardımlarının, tüm 

gelişmekte olan ülkelere yapılan resmi kalkınma yardımları içindeki payı 

değişmemiştir. Bu pay, 2009 yılındaki gibi 2010*da da yüzde 32 olarak 

gerçekleşmiştir (Grafik 2.1). Kırılgan devletlerin GD resmi kalkınma yardımları 

“ Belirli bir yılda donörler tarafından gerçekleştirilen yardımların tamamı Gayri Safi yardımlar olarak nitelendirilmektedir. 
Net yardımlar ise; Gayrı Safi yardımlardan, yardım alan devletlerin önceki yıllarda aldıkları tavizli kredilere ilişkin geri 
ödemeleri çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan rakamdır. (y.n.) 
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içerisindeki payı, 2005 yılından sonraki dönemde yüzde 30-35 arasında hareket 

etmiştir. 

Grafik 2.1. GD Tarafından Gelişmekte Olan Ülkelere Yapılan Net RKY (Milyar ABD$) 
200 
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Kaynak: OECD Veri Tabanı, 2012. 

OECD verilerine göre 2011 yılında DAC üyelerinin gelişmekte olan 
ülkelere yaptıkları toplam resmi kalkınma yardımları 133,5 Milyar ABD Doları 

tutarındadır. Buna DAC dışı donör ülkelerin ortalama 40 Milyar ABD Doları” 
tutarındaki yardımları eklendiğinde, 2011 yılı toplam RKY tutarının 173 Milyar ABD 

Doları civarında gerçekleşmesinin beklendiği söylenebilir.”! Kırılgan devletlere 

yapılan yardımların toplam yardımlara oranındaki yüzde 30-35'lik genel eğilim 

dikkate alındığında, 2011 yılında GD tarafından bahse konu devletlere yapılan resmi 

kalkınma yardımlarının da 52 ila 60 Milyar ABD Doları arasında gerçekleşeceği 
tahmin edilmektedir. 

7 DAC üyesi olmamakla birlikte DAC'a raporlama yapan ülkeler anlamında kullanılan “DAC Dışı Donör? ifadesi, yükselen 
donörlerle karıştırılmamalıdır. Bunlar; Çin Tayvanı, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, İzlanda, İsrail, Kuveyt, Polonya, 
Suudi Arabistan, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Tayland ve Türkiye'dir. OECD DAC Üyeleri ve OECD DAC'a Gönüllü 
Raporlama Yapan Ülkelerin listesi için Bkz. EK 10. (y.n.) 
71 2000-2010 yılı DAC dışı donörler tarafından yapılan yardımların ortalaması alınmıştır. Kaynak: OECD DAC veritabanı. 
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2000 - 2010 yılları arasındaki 11 yıllık dönemde gelişmekte olan ülkelere 

yapılan Gayri Safi RKY yüzde 157 artarken kırılgan devletlere yapılan Gayri Safi 

RKY yüzde 390 artış göstermiştir. Yine son on bir yıllık dönem incelendiğinde, 

kırılgan devletlere yapılan yardımların diğer gelişmekte olan ülkelere yapılan 

yardımlar ile aynı düzeyde seyrettiği hatta zaman zaman bu ülkelere yapılan 

yardımın üzerine çıktığı görülmektedir. 

Örneğin 2006-2007 yılları arasında diğer gelişmekte olan ülkelere verilen 

RKY kayda değer şekilde azalırken, yaşanan sert düşüş kırılgan devletlerdeki 

yardımlar açısından yaşanmamıştır. Bununla birlikte net RKY açısından aynı tabloyu 

görmek mümkün değildir.72 2005 yılında GD tarafından kırılgan devletlere yapılan 

kalkınma yardım miktarının toplam kalkınma yardımlarına oranıyüzde 53iken, bu 

rakam 2010 yılında yüzde 32'ye düşmüştür. 2005-2010 yılları arasında kırılgan 
devletlere yapılan ikili RKY de yüzde 35,6 oranında azalış göstermiştir. 

Bu azalışın reel anlamda bir azalış olmadığı ve esasen önceki dönemlerde 

gerçekleşen borç aflarının (Irak ve Nijerya) yardımları yüksek göstermesinden 

kaynaklandığı öne sürülmektedir. Gerçekten de, yardım miktarından borç affını 

çıkardığımızda, aynı dönemde kırılgan devletlere verilen RK Y?de yüzde 12 oranında 

bir artış olduğu görülmektedir. Dahası, GD tarafından kırılgan devletlere yapılan 
resmi kalkınma yardımlarının 2008 küresel mali krizinden de nispeten az etkilendiği 

söylenebilir. Kriz nedeniyle kırılgan devletlerdeki ticaret açığı 2008-2009 arası 

dönemde 4,3 Milyar ABD Doları'ndan 66,4 Milyar ABD Doları'na yükselirken, 

yurtiçi gelirler. 311 Milyar ABD Doları'ndan 230 Milyar ABD Doları'na gerilerken, 

GD tarafından kırılgan devletlere yapılan RKY sadece 2,2 Milyar ABD Doları 

azalmıştır. 

Kırılgan devletlere yıllar içinde yapılan net kalkınma yardımlarındaki 

değişiklikler incelendiğinde, aynı coğrafyada bulunan hatta komşu olan ülkelere 
yapılan yardımlar arasındaki farklar dikkat çekmektedir. Örneğin, Irak'ın 2010 

7? Net RKY, belirli bir yılda verilen resmi kalkınma yardımı miktarından, daha önceki yıllarda kredi olarak verilmiş resmi 
kalkınma yardımlarına ilişkin geri ödemeler çıkarıldıktan sonra kalan miktardır. Deta lı bilgi i in bkz OECD, 2008b 
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yılında GD”den aldığı kalkınma yardımı miktarı 2000 yılına oranla yüzde 2067 artış 

sağlarken, komşusu Suriye'ye yapılan yardımlar aynı dönemde yüzde 14 oranında 

azalmıştır. Benzer şekilde Kongo ve Demokratik Kongo Cumhuriyetlerine (DKC) 

yapılan yardımlar sırasıyla yüzde 4000 ve yüzde 1900 oranında artış gösterirken, 

DKC'nin güney komşusu Angola”ya yapılan yardımlar yüzde 21 oranında azalmıştır. 

2000 yılına kadar tek bir devlet olarak varlığını sürdürmüş olan Etiyopya ve Eritre'ye 

yapılan yardımlar arasındaki fark da dikkat çekicidir. 2000-2010 yılları arasında 

Etiyopya'ya yapılan yardımlar yüzde 400 artarken Eritre'ye yapılan yardımlar yüzde 
10 oranında azalmıştır (Grafik 2.2). 

Grafik 2.2. Kırılgan Devletlere Verilen Net RK Y?deki Değişim (2000-2010) 
  

    
Afganistan AE m e şk — — 1 maa m e a — 9 4650 
Kongo GO 4000 Pakistan O 3417 
Irak A 2067 Liderya Ra DAN A 2017 Kongo D.G. amma amam 1900 
Halti 1380 
Njlerya A (00) 

Uganda m t1o1 
Papua Y.G. m5 
Kırgızıstan p73 
Gine Bissau mM71 

Kamerun “70 
Sao Tome 144 

Gine 142 
Kiridali 129 
D. NMor 125 

Özbekistan 123 
Bangladeş 120 
Kore D.G. 16 

Eritre .10 
Suriye 14 İ 
Angola -21 | 

400 450 1300 2150 3000 3850 4700 

mM Artış (4) 

  
  

Kaynak: OECD Veri Tabanı, 2012. 

Aynı coğrafyada yer alan kırılgan devletlerdeki koşulların 

farklılaşabileceği kabul edilse de, yardımlar arasındaki bu büyük farkların kalkınma 

yardımı programları açısından ciddi sorunlar yaratacağı da bir gerçektir. Zira, daha 

önce kırılgan devletlerdeki problemlerin ulusal sınır tanımadığını ve kısa sürede 



komşu ülkeleri hatta tüm bölgeyi etkisi altına alabilecek sonuçlar doğurabileceği 

ifade edilmiştir. Örneğin, Angola'da 1975-2002 yılları arasında yaşanan iç savaş 

sırasında DKC”'ye sığınan 81.000 mülteci nedeniyle, 1999 yılında iki ülke arasında 

ciddi bir siyasi kriz baş göstermiştir. ? Kalkınma yardımı faaliyetlerini sekteye 

uğratan ve yardımların etkinliğini azaltan bu gibi durumlar, donörlerin bölgesel ve 

bütüncül bir bakış açısından yoksun olduklarını, aralarında koordinasyon 

bulunmadığını ve siyasi saiklerin gerçek ihtiyaçların önüne geçtiğini göstermektedir. 

2010 yılında GD tarafından kırılgan devletlere yapılan yardımlardan en 

büyük payı 6,3 Milyar ABD Doları ile Afganistan almıştır (bkz. EK 1). 2010 yılında 

kişi başına düşen kalkınma yardımları açısından bakıldığında ise (EK 2) Solomon 

Adaları 644 ABD Doları ile ilk sırada yer almaktadır. Solomon Adaları'nın hemen 

ardından, Filistin (Batı Şeria ve Gazze), Kongo, Haiti ve Sao Tome gelmektedir. En 

yüksek kalkınma yardımı alan Afganistan ise 211 ABD Doları ile kişi başına düşen 

kalkınma yardımı miktarında 7. sıradadır. 

2010 yılında GD tarafından en düşük kalkınma yardımı 21 Milyon ABD 

Doları ile Kiribati”ye yapılmış olsa da kişi başına düşen kalkınma yardımı miktarında 

ülke 210 ABD Doları ile Afganistan'ın hemen arkasından 8. sırada yer almaktadır. 

Kişi başına düşen yardım miktarında son sırada yer alan ülke ise 2 ABD Doları ile 

Gine'dir. Gine toplam kalkınma yardımı açısından bakıldığında 214 Milyon ABD 

Doları ile 47 ülke arasında 40. sırada yer almaktadır. 

Grafik 2.3.'te bazı kırılgan devletlere verilen kalkınma yardımlarındaki 

değişiklikler incelenmiştir. 2009 yılına oranla 2010 yılında kalkınma yardımları en 

fazla artan ülke Haiti'dir. Bu artış, 2010 yılında gerçekleşen depreme bağlı olarak 

acil durum ve yeniden yapılandırma yardımlarından kaynaklanmaktadır. DKC ve 

Kongo Cumhuriyeti'ndeki artışlar ise 2008'de sona eren ve 5,4 Milyon kişinin 

» UNHCR, 2012. 
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ölümüne yol açan İkinci Kongo Savaşı sonrası dönemde bu ülkelerdeki geçiş dönemi 
hükümetlerini desteklemek üzere verilen yardımlardan kaynaklanmaktadır.”* 

  
  
    

Grafik 2.3. GD Tarafından Bazı Kırılgan Devletlere Yapılan Net RKY'nin Değişimi 
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  Kaynak: OECD Veri Tabanı, 2012 

Bir yıllık dönemde kalkınma yardımlarında kayba uğrayan ülkelere 

bakıldığında ise Irak ve Fildişi Sahilleri öne çıkmaktadır. Irak'ın bu kaybı büyük 

oranda, ABD'nin askeri güçlerini ülkeden çekmeye başlaması ve Bağdat dahil pek 

çok bölgede yetkiyi yerel otoriteye devretmesinden kaynaklanmaktadır. Fildişi 

Sahilleri'ne yapılan yardımlar ise ülkedeki iç savaş 2007 yılında sona erdikten sonra 

azalmaya başlamıştır. Bu azalış, ülkedeki genel durumun (mülteciler vb.) düzelmeye . 

başlaması ve 2009 küresel mali krizine bağlı olarak devam etmiştir. 

2008 yılında başlayan küresel mali kriz 2008 ve 2009 yıllarında GD 

tarafından kırılgan devletlere yapılan yardımları genel anlamda olumsuz etkilemiştir. 

74 Reuters, 2008. 
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GD ekonomilerinde yaşanan sorunlar ve döviz kuru problemleri gibi unsurlar 

nedeniyle 2009 yılında yapılan yardımlar 2008'e oranla yüzde 4,6 oranında 

azalmıştır. Bununla birlikte, 2010 yılında kırılgan devletlere yapılan kalkınma 

yardımları hızlı bir toparlanma sürecine girmiş ve 2008“deki miktarın da üzerine 

çıkmıştır. 

2010 yılında en çok kalkınma yardımı Klan ilk on ülke incelendiğinde, yedi 
ülkenin farklı kombinasyonlar ile (Afganistan 1 Pakistan, Uganda - Demokratik 

Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya - Sudan - Kenya) birbirlerine komşu oldukları 

görülmektedir (Ek 1). Bu ilk on ülkenin aldığı yardımların toplamı, 2010 yılında GD 

tarafından yapılan toplam kalkınma yardımılarının yüzde 60'a yakınını 

oluşturmaktadır. 

Grafik 2.4. Kalkınma Yardımlarının Kaynağı (2005 - 2010/Net) 
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Kaynak: OECD Veri Tabanı, 2012 

Son beş yıllık dönemde (2005-2010) GD, kırılgan devletlere yıllık ortalama 

47 Milyar ABD Doları kaynak aktarmıştır. Diğer bir deyişle, kırılgan devlet başına 

düşen kalkınma yardımı bu dönemde | Milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 
Sadece 2010 yılında yapılan kalkınma yardımının ülke başına düşen miktarı ise son 
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altı yıllık ortalamanın 40 Milyon ABD Doları üzerindedir (1,01 Milyar ABD Doları). 

Aynı dönemde, kişi başına düşen kalkınma yardımı ortalaması da 89 ABD Doları'dır. 

Kalkınma yardımlarının kaynaklarının incelendiği Grafik 2.4, OECD DAC 

dışı donörlerin kırılgan devletlere yaptıkları yardımların 2005 yılından sonra düzenli 

bir artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Dahası bu yardımların, toplam kalkınma 

yardımları içerisindeki payı artış gösterirken, DAC üye ülkelerinin yardımlarının 
toplam yardımlardaki payı 2005 yılına kıyasla ciddi miktarda azalış göstermiştir. 

2005 yılında yüzde 84 olarak gerçekleşen bu pay, 2010 itibarıyla yüzde 70'e 

gerilemiştir. Aynı dönemde DAC dışı donörlerin toplam kalkınma yardımları içindeki 
payı yüzde 16*dan yüzde 30'a yükselmiştir. 

Bu değişim bir yandan, Türkiye, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland, 

Tayvan gibi ülkelerin kırılgan devletlere yönelik kalkınma yardımlarını artırmasından 

diğer yandan DAC üyelerinin çeşitli sebeplerle kalkınma yardımlarını azaltmasından 

kaynaklanmaktadır. 2008 yılında başlayan küresel mali kriz nedeniyle 2009 yılında 

GD”nin kırılgan devletlere yaptıkları kalkınma yardımlarında yüzde 13 oranında 

düşüş gerçekleşmiştir. Aynı dönemde DAC dışı donörlerin kırılgan devletlere 
yardımları ise yüzde 16 oraninda artmıştır. 2010 yılı rakamlarına göre DAC üyesi 

donörler kırılgan devletlere yaptıkları yardımlarda halen kriz öncesi performanslarını 

yakalayamamışlardır. 

DAC üyesi ülkeler ve DAC dışı donörlerin kırılgan devletlere verdikleri 

yardımlara ilişkin değişim oranları incelendiğinde ortaya ilginç sonuçlar çıkmaktadır. 
DAC dışı donörlerin 2005-2010 yılları arasında kırılgan devletlere yaptıkları 

yardımlardaki büyüme oranları yüzde -10 ila 17 arasındadır. DAC üyesi donörlerin 

yardımları ise 2007 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21 azalış göstermiş ancak bir 

sonraki yıl verilen yardımlarda yüzde 17 oranında artış yaşanmıştır. 

Grafiklerden açıkça görülebildiği üzere, (Grafik 2.5) DAC üye ülkelerinin 

kırılgan devletlere verdikleri yardımlar ile diğer donörlerin verdikleri yardımlar 

arasında bir tür telafi edici durum bulunmaktadır. Örneğin, DAC üyelerinin 
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yardımlarının yüzde 21 oranında azaldığı 2007 yılında diğer donörlerin yardımları 

yüzde 30 artmıştır. 

Grafik 2.5. Kalkınma Yardımlarının Değişimi (Yüzde) 
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Kaynak: OECD Veri Tabanı, 2012 

Rakamsal açıdan bakılırsa, DAC üyelerinin yardımlarının 8,1 Milyar ABD 
Doları azaldığı söz konusu dönemde DAC dışı donörler yardımlarını 3 Milyar ABD 

Doları artırmıştır. Tam tersi durum 2008 yılında gerçekleşmiş ve DAC dışı donörlerin 

yardımları azalırken, DAC üyeleri yardımlarını yüzde 17 artırmıştır. Yine 2009 
yılında DAC üyelerinin yardımlarında yaşanan yüzde 13*lük düşüşe, DAC dışı 

donörler yüzde 16'lık artışla karşılık vermişlerdir. 2010 yılında ise DAC üyelerinin 

ve DAC dışı donörlerin kırılgan devletlere verdikleri yardımlardaki değişim oranı 

sırasıyla yüzde 11 artış ve yüzde 5 azalış şeklindedir. 

2005 - 2010 arasında DAC üye ülkelerinin verdiği kalkınma yardımları 

açısından yaşanan düşüş ekonomik krizin yanında, ABD'nin Irak'taki askeri 

varlığının azaltılması ile de ilgilidir. Buna ilaveten, 2005 ve 2006 yıllarında 

Nijerya'nın dış borçlarının bir kısmının silinmesi de bu yıllarda kırılgan devletlere 

57   



yapılan kalkınma yardımlarının yüksek görünmesine neden olmuştur (Bkz. Tablo 

2.0). 

Tablo 2.1. Kalkınma Yardımları En Çok Azalan Kırılgan Devletler (Milyon ABD$/Net) 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Nijerya 5.930 10.820 1.384 637 687 849 

Irak 21.972 8.544 9.054 9.762 2.628 2.005 

Sri Lanka 858 507 331 406 373 385   
  

Kaynak: OECD Veri Tabanı, 2012 

Diğer yandan aynı dönemde, aldıkları kalkınma yardımı miktarını en çok 

artıran ilk üç ülke sırasıyla Afganistan, Haiti ve Pakistan'dır. 2005 sonrası dönemde 

özellikle yeniden yapılandırma, devlet ve Barış İnşası faaliyetleri kapsamında iki 

komşu ülke olan Afganistan ve Pakistan'a yapılan kalkınma yardımlarında kayda 

değer artışlar gerçekleşmiştir. Bu artışlar Afganistan için yüzde 100“ün, Pakistan için 

ise yüzde 200'ün üzerindedir (Bkz. Tablo 2.2). 

Tablo 2.2. Kalkınma Yardımları En Çok Artan Ülkeler (Milyon ABD $ / Net) 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Afganistan 2.175 2.406 2.995 3.054 5.089 5.416 

Haiti 284 363 434 556 704 2.327 

Pakistan 790 1.149 979 918 1.330 2.414     
  

Kaynak: OECD Veri Tabanı, 2012 

Bu rakamlar, ABD'nin kalkınma yardımı programlarına ilişkin güvenlik 

eksenli yaklaşımını doğrular niteliktedir. İlk olarak, ABD'nin 2001 yılında başlayan 
Afganistan müdahalesi ve takip eden dönemde gerek ABD'nin gerekse diğer 

donörlerin Afganistan'a yönelik artan kalkınma yardımları, daha önce vurgulanan 

güvenlik-kalkınma ilişkisini teyit etmektedir. Zira kırılgan devletlerle angajmanın 

birincil sebebi, bu tür ülkelerin ulusal, bölgesel ve uluslararası güvenliğe karşı bir 

tehdit oluşturmasının önlenmesidir. Bu nedenle 2000'li yıllarda en çok kalkınma 

yardımı alan ülkenin Afganistan olması süpriz değildir. 
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İkinci önemli nokta, yine daha önce de bahsedilen kırılganlığın ulusal sınır 
tanımazlığı konusudur. Hatırlanacağı üzere kırılganlığın yayılma etkisi ile komşu 

ülkelere hatta tüm bölgeye yayılmasının hemen hemen kaçınılmaz bir durum 

olduğundan daha önce bahsedilmişti. 2005-2010 arası kalkınma yardımlarındaki 

eğilimlerden gördüğümüz üzere, donörler de bu ihtimali dikkate alarak, Afganistan 

ve Pakistan'daki kalkınma yardımı faaliyetlerini birlikte ele alma eğilimindedir. 

Bununla birlikte, 11 Eylül olaylarıyla birlikte, Afganistan ve Pakistan'ın 

kırılganlığının uluslararası sisteme yönelik tehdidinin somut bir biçimde ortaya 

çıkmasının bu noktada önemli olduğunu belirtmek gerekmektedir. Zira Afganistan ve 

Pakistan örneklerinde görülen somut tehditlerin açıkça tespit edilemediği 

durumlarda, benzer kırılganlık düzeylerine sahip olan ülkelerin aldıkları yardımlar 

arasında ciddi farklar olabilmektedir. 

Kırılgan devletlerin DAC üyesi olan kalkınma ortaklarına bakıldığında 

yardım miktarı bakımından ABD'nin açık ara önde olduğu görülmektedir (Grafik 

2.6). 2000-2010 arası dönemdeki ortalamalara göre, ABD tarafından kırılgan 

devletlere yapılan yardımlar tüm DAC üyeleri tarafından kırılgan devletlere yapılan 

yardımların yaklaşık yüzde 34,7'sini oluşturmaktadır. ABD yardımları ikinci sıradaki 

Birleşik Krallık yardımlarının da üç katından fazladır. Bu ciddi fark kuşkusuz, Irak 

ve Afganistan'a gerçekleştirilen müdahaleler sonrasında ABD tarafından bölgede 

yoğun şekilde uygulanan kalkınma yardımı faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. 

Afganistan ve Irak 2000-2010 yılları arasında sadece ABD'nin değil, 

hemen hemen tüm GD'nin en çok kaynak aktardığı ülkeler olmuştur. ABD?nin bu on 

yıllık dönemde Afganistan ve Irak'a verdiği kalkınma yardımı miktarı aynı ülke 

tarafından tüm kırılgan devletlere verilen toplam yardım miktarının yüzde 48*ine, 

DAC üyeleri tarafından aynı dönemde Afganistan ve Irak'a yapılan yardımlar ise 

DAC üyeleri tarafından kırılgan devletlere yapılan yardımlarının yüzde 32sine 

eşittir. 

Kırılgan devletlerin önde gelen kalkınma ortaklarından aldıkları yardımlar 

genelde ikili bazdadır. GD tarafından 2000 - 2010 yılları arasında kırılgan devletlere 
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verilen kalkınma yardımlarının yüzde 60'a yakını ikili düzeyde yürütülen işbirliği 

faaliyetleri üzerinden verilmiştir. Bununla birlikte Almanya, Fransa ve İtalya gibi kıta 

Avrupası ülkeleri ile Japonya, ikili kalkınma yardımı faaliyetleri yerine, yardımlarını 

çok taraflı kuruluşlar üzerinden vermeyi tercih etmiştir (Grafik 2.6). Buna göre söz 

konusu ülkelerin kırılgan devletlere 2000 - 2010 yılları arasında verdiği yardımların 

yüzde 65'e yakını çok taraflı kuruluşlar üzerinden gerçekleşmiştir. 

Grafik 2.6. Kırılgan Devletlerin Önde Gelen Kalkınma Ortakları (2000-2010 Net Ort.) 
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Kaynak: OECD DAC 2012. 

2000 - 2010 yılları arasında, kırılgan devletlerin DAC dışı donörlerden 

aldıkları yardımlar içerisindeki en yüksek pay 1,9 Milyar ABD Doları ile 

Afganistan'a aittir (Grafik 2.7). Aynı dönemde tüm donörlerin kırılgan devletlere 

verdikleri yardımlar açısından ise Afganistan, Irak'tan sonra ikinci en büyük paya (34 

Milyar ABD Doları) sahiptir. DAC dışı donörlerden alınan yardımlar açısından ikinci 

sırada yer alan Filistin, GD tarafından yapılan yardımlar sıralamasında 11. sırada yer 

almaktadır. DAC dışı donörlerden alınan yardımlarda üçüncü sırada olan Lübnan 

açısından ise durum daha çarpıcıdır. Lübnan GD tarafından verilen yardımlarda 47 

ülke içerisinde 30. sırada yer almaktadır. 
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Grafik 2.7. DAC Dışı Donörlerden En Çok RKY Alan Kırılgan Devletler (Net) 
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Kaynak: OECD DAC 2012. 

ülke ve bölge bazında dağılımı paralellik arz etmemektedir. OECD DAC üyesi 

DAC dışı donörlerde en büyük payı yüzde 60 ile Ortadoğu ülkeleri almaktadır. 

bulundurulmalıdır (Kutu 2.1). 
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Kutu 2.1. Yükselen Donörler Tarafından Kırılgan Devletlere Verilen Dış Yardım 
  

Global Humanitarian Assistance (GHA) adlı hükümet-dışı kuruluşa göre, 2005-2008 yılları 
arasında DAC üyesi olmayan donörlerin dış yardımları yüzde 143 artış göstererek 11,2 Milyar 
ABD Doları'na ulaşmıştır. Aynı dönemde önde gelen yükselen donörler olan Brezilya, Rusya 
Federasyonu, Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) gerçekleştirdiği yardımlar ise iki 
katına çıkmıştır. Özellikle ÇHC tarafından verilen dış yardımın 2004-2009 yılları arasında 
ortalama yüzde 30 arttığı ifade edilmektedir. 

New York Üniversitesi (NYU) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, ÇHC'nin 2002-2007 yılları 
arasında gerçekleştirdiği dış yardımın önemli bir bölümünü imtiyazlı krediler 
oluşturmaktadır. Bu kredilerin toplam yardımlar içindeki oranı Güneydoğu Asya için yüzde 
45'ten, Afrika içinse yüzde 60'tan fazladır. İmtiyazlı kredilere siyasi saiklerin belirleyici olduğu 
hükümet destekli yatırımlar da eklendiğinde ortaya çıkan rakam ÇHC yardımlarının 
neredeyse tamamına yaklaşmaktadır. 2002-2007 yılları arasında ÇHC'den en çok yardım alan 
ilk on ülkeden yedisi kırılgan devlettir. Bu ülkeler 2002-2007 döneminde ÇH€E tarafından 
yapılan toplam yardımların yüzde 67'sini almıştır. ÇHC tarafındarı yapılan toplam, insani 
yardımların ise yüzde 71,2si kırılgan devletlere verilmiştir. 2002 yılı hariç olmak üzere 
1990-2005 yılları arasında ÇHC tarafından yabancı ülkelerde uygulanan 503 projenin 203'ü 
yine kırılgan devletlerde gerçekleştirilmiştir. 

2005-2011 yılları arasında Brezilya tarafından toplam 615 dış yardım projesi gerçekleştirilmiş 
olup bunların 423 tanesi kırılgan devletlerde uygulanmıştır. Bu projeler arasında en büyük 
payı 171 proje ile Haiti almıştır. Doğu Timor ise 42 proje ile ikinci sırada yer almaktadır. 
Hindistan'ın kırılgan devletlere yaptığı yardımlar incelendiğinde ise, Nepal, Afganistan, 
Myanmar ve Sri Lanka'nın ciddi miktarda yardım aldığı görülmektedir. 2009 yılında 
Hindistan, Afganistan'a 2 Milyar ABD Doları tutarında kaynak aktarmayı taahhüt etmiş, bu 
çerçevede 100 Milyonu hibe olmak üzere 1 Milyar ABD Doları tutarındaki yardımı 
Afganistan'a aktarmıştır. Buna ilaveten, 2010 yılında Bangladeş'e 1 Milyar ABD Doları 
tutarında, oldukça imtiyazlı bir kredi kanalı açan Hindistan, 2011 yılı içerisinde Afrika 
ülkelerine de 5 Milyar ABD Doları vermeyi taahhüt etmiştir. 2006-2010 döneminde Hindistan 
tarafından (o gerçekleştirilen toplam insani yardımların yüzde 79,1'i kırılgan devletlere 
yapılmıştır. 

Rusya, 2008-2009 döneminde Ermenistan ve Tacikistan başta olmak üzere yakın çevresindeki 
ülkelere küresel finans krizini atlatmalarına destek olmak amacıyla kaydadeğer yardım 
aktarmıştır. Buna ilaveten, Rusya'nın Doğu Avrupa'daki müttefiki Belarus'un enerji fiyatlarını 
sübvanse ettiği ve Gürcistan'dan ayrılan Abhazya ve Güney Osetya'ya yaklaşık 1,5 Milyar 
ABD Doları tutarında yardım verdiği öne sürülmektedir. 

    
  

Kaynaklar: Global Humanitarian Assistance, 2012; NYU, 2008; The Economist, 2011; Aiddata.org 
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2.2. Yardımların Yapısı ve Kanalları 

Kırılgan devletlere özel kaynak akımları”, 2006-2011 yılları arasında 
oldukça değişken bir seyir izlemiştir (Grafik 2.8). 2006 yılında, Irak'a yapılan 

müdahale nedeniyle ülkeden 1 Milyar ABD Doları, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık 

nedeniyle ise Nijerya'dan aynı dönemde 7,6 Milyar ABD Doları tutarında özel 

kaynak çıkışı olmuş ve bunun sonucunda kırılgan devletlere özel kaynak akımları 

2006 yılında negatif olarak gerçekleşmiştir. Nijerya ekonomisindeki bu ciddi kaynak 

kaybını telafi etmek üzere donörler aynı yıl Nijerya'nın yülkek miktarlara ulaşan 
borcunu silmişlerdir. 

Grafik 2.8. Kırılgan Devletlere Net Özel Kaynak Akımları (Milyar ABD Doları) 
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(©) Ocak-Kasım 2011. Aynı yıla ilişkin RKY miktarı ise yazar tarafından gerçekleştirilen tahminlere dayalı olarak 
hesaplanmıştır. 
Kaynak: OECD CRS Veri Tabanı, 2012 

2007 yılında ise Nijerya ve Irak'tan özel kaynak çıkışları devam etse de, 
Pakistan, Liberya ve Kenya'ya yönelik girişler toplam rakamı pozitife çevirmiştir. 

2008 yılında, Angola*ya yönelik artan özel akımlara (3 Milyar ABD Doları) ve 

Nijerya'daki toparlanmaya rağmen, Irak”ta artan istikrarsızlığa bağlı olarak meydana 

gelen çıkışlar 4,7 Milyar ABD Doları'na yaklaşmış ve toplam rakamı aşağıya 
çekmiştir. Buna karşın 2009 yılında, Irak'a yönelik özel akımlardaki gerilemenin 

durması hatta az da olsa pozitife dönmesi sonucunda özel akımlar 9,3 Milyar ABD 
Doları”na ulaşmıştır. 

7” Bu terim, özel sektör kaynakları ile finanse edilen akımlar (ör. raporlama yapan ülkedeki şirketlerin hisselerinin el 
değiştirmesi) ve özel hibeleri (hükümet dışı kuruluşlar ve özel sektör tarafından verilen hibeler) kapsamaktadır. 
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2010 yılında, küresel finans krizinin etkileriyle birlikte kırılgan devletlere 

yönelik özel akımlarda ciddi bir gerileme meydana gelmesine rağmen, Papua Yeni 

Gine'ye yönelik 4,1 Milyar ABD Doları'ndaki özel kaynak akımı toplam rakamın 

daha düşük çıkmasını önlemiştir. (Bu dönemde geri kalan 46 kırılgan devlete özel 

kaynak akımı sadece 200 Milyon ABD Doları civarındadır.) Küresel krizin 

etkilerinin hissedilmeye devam edildiği 2011 yılında kırılgan devletler, yılı sadece 

591 Milyon ABD Doları tutarında öze! kaynak akımları ile tamamlamışlardır. 

Grafik 2.8*den görülebileceği üzere, 2006-2011 arası dönemde kırılgan 

devletlere yönelik özel akımlardan 7,6 Milyar ABD Doları ile en çok Angola 

yararlanmıştır. Angola'yı 6 Milyar ABD Doları ile Papua Yeni Gine ve 5 Milyar 
ABD Doları ile Pakistan takip etınektedir. Aynı dönemde, Nijerya ve Irak'tan çıkan 

özel akımlarının toplamı ise 10 Milyar ABD Doları'nın üzerindedir. 

2006-2010 yılları arasında kırılgan devletlere yapılan resmi kalkınma 

yardımlarının yıllık ortalaması baz alındığında, Sosyal Altyapı ve Hizmetler sektörü 

yüzde 33 ile en yüksek payı almıştır”? (Grafik 2.9). Alt sektörler açısından 
bakıldığında ise, yüzde 27 ile Sağlık ve Nüfus birinci, Eğitim ise ikinci sırayı 

almaktadır. 

Yüzde 31 pay ile ikinci sırada yer alan Borç ile İlgili Eylemler kalemi ise, 

esasen söz konusu dönemde, siyasi çekişmelere ve/veya doğal afetlere bağlı 
ekonomik istikrarsızlıklar yaşayan Nijerya, Irak, Haiti, Liberya, DKC ve Kongo gibi 

ülkelerin ciddi miktardaki borçlarının silinmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, 

2006-2010 arası dönemde Irak'ın 16 Milyar ABD Doları'na yaklaşan borcu donörler 

tarafından silinmiştir. Yukarıda da bahsedildiği üzere, Nijerya'nın 11,1 Milyar ABD 

Doları tutarındaki borcu da 2006 yılında silinmiştir. Benzer şekilde, 2010 yılında 

Haiti, Liberya, DKC ve Kongo'nun silinen borçları 6 Milyar ABD Doları'na 

yaklaşmaktadır. 

76 Sektörel sınıflandırmaya ilişkin detaylar için bkz. EK 5. (y.n.) 
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Grafik 2.9. Kırılgan Devletlere Verilen RKY'nin Sektörel Dağılımı (2006-10 Ort.) 
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Kaynak: hitp:/www.aidflow.org 

Grafik 2.9*da yer alan verilerden çok dikkat çekeni, Ekonomik Altyapı ve 
Hizmetler sektörünün toplam yardımlar içindeki payının, İnsani Yardım'ın dahi 

gerisinde kalmış olmasıdır. Ulaştırma, iletişim ve enerji gibi kırılgan devletlerin ciddi 

ihtiyaçlarının bulunduğu alt sektörlerden oluşan bu alana donörler, 2006-2010 
döneminde yıllık sadece 4,7 Milyar ABD Doları kaynak aktarmışlardır. Aynı 

dönemde Sosyal Altyapı ve Hizmetler'e harcanan miktar yıllık 16 Milyar ABD 
Doları'na yaklaşmaktadır. 

2006-2010 yılları arasındaki dönemin yıllık ortalamalarına göre Sosyal 
Altyapı ve Hizmetler'e ayrılan kaynağın alt sektör bazında dağılımına bakıldığında, 

en büyük payı barış ve Devlet İnşası”? faaliyetlerinin aldığı görülmektedir. Bununla 
birlikte aynı dönemde iki alt sektörün aldıkları yardımlar arasında ciddi farklılıklar 

bulunmaktadır. 2006-2010 yılları arasında Devlet İnşası faaliyetlerine GD tarafından 

7 OECD tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda barış ve Devlet İnşası, “Hükümet ve Sivil Tapan (Devlet İnşası) ve “Çatışma, Barış ve Güvenlik” (Barış İnşası) olarak ifade edilmektedir. (y.n.) gi 
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ayrılan kaynak 26,3 Milyar ABD Doları iken Barış İnşası sadece 7,8 Milyar ABD 

Doları tutarında yardım almıştır. 

Bu farka ilişkin değerlendirmeler yapılırken, son tahlilde Barış İnşası 
çalışmalarının tek finansman kaynağının kalkınma yardımları olmadığı göz önünde 

bulundurulmalıdır. Zira, askeri niteliğe sahip yardımlar sayesinde de bu alana ciddi 

bir kaynak akımı gerçekleştirilmektedir. Örneğin, 2011 yılında, BM Barışı Koruma 

misyonlarına en çok katkı yapan ilk beş ülkenin katkısı 92,4 Milyar ABD Doları'na 

ulaşmıştır.78 Görülebileceği üzere bu miktar, kırılgan devletlerin 2010 yılında aldığı 

RKY'nin iki katına yakındır. Bununla birlikte, BM Barışı Koruma misyonlarına 

yapılan katkının Barış İnşası faaliyetlerine katkısı sorgulanan bir husustur. Zira bu 

kaynağın büyük bir kısmı cari harcamalarda (personel giderleri, ekipman alımı, 

bakımı vb.) kullanılmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere bu kaynak barışın 

inşasından çok korunması amacıyla ayrılmış olup, bölgede halihazırda inşa edilmiş 

bir barış olduğunu varsaymaktadır ki bu genellikle doğru değildir.” Özetle, Devlet 

İnşası faaliyetlerinin finansal anlamda Barış İnşasının oldukça önünde yer aldığı 

söylenebilir. 

Daha önce de belirtildiği üzere, Devlet İnşasını Barış İnşasından önceki bir 
faaliyet olarak ele almak yanlıştır. Kalkınma yardımı programlarına yönelik 

benimsenen entegre yaklaşıma göre, kalkınma yardımlarında insan güvenliği birinci 

öncelik olarak belirlenmeli ancak kalkınma ile güvenlik arasında da denge 

kurulmalıdır. Güvenliği ana hedef belirleyerek kalkınmayı ikinci plana atan yaklaşım 

ne kadar yanlış ise, güvenlik sağlanmadan kalkınma yardımı faaliyetlerine girişen 

yaklaşım da o kadar sorunludur. 

Güvenlik ve kalkınma arasında tesis edilmesi gereken dengeye ilişkin 

olarak bu noktada iki yönden değerlendirme yapılacaktır. İlk olarak, meşruiyetine 
nüfusun önemli bir kısmı tarafından meydan okunan bir siyasi erkin iktidarda olduğu 

bir ülkede herhangi bir devlet inşa edilmesinin imkansız olduğu kabul edilmelidir. 

78 United Nations, 2011-12. 
” BM Barışı Koruma Misyonlarının listesi için bkz. http://www.un org/en/peacekeeping/ 
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89 Nur, 2012. 

Kırılganlığın temellerini açıklarken belirtildiği üzere, devlet ile toplum arasındaki 

sosyal sözleşmenin ve karşılıklı rıza-çıkar ilişkisinin mevcudiyeti dayanıklı bir devlet 

için vazgeçilmez bir ön koşuldur. Bu nedenle, fonksiyonel bir devletin inşası 

hedefleniyorsa öncelikle, toplumun farklı kesimleri ve toplum ile devlet arasında 

barışın inşa edilmesi için çaba sarfedilmelidir. Bu noktada donörlerin yapması 

gereken de bu süreci kolaylaştıran yardım uygulamalarıdır. 

İkincisi, devlet mekanizmasının barışın ve güvenliğin olmadığı bir 

ortamda faaliyet göstörmesi pratik anlamda mümkün değildir. Bir devletin kendi 

kendine yeterlilik sağlayabilmesi ve toplumun temel hizmetlerini karşılayabilmesi 

için, gelir yaratan alanlarda yeterli kapasiteye sahip olması gerekir. Aksi takdirde, 
donörler tarafından gelen kaynakların, diğer sektörlere, (sağlık, eğitim vb.) tahsis 
edilmesinin bir anlamı olmayacaktır. Donörlar tarafından sağlanan kalkınma 

yardımları azaldığında veya kesildiğinde, kırılgan devlet söz konusu sektörlerin cari 

ihtiyaçlarını dahi karşılayacak kaynağı bulamayacaktır. 

Devletlerin gelirlerinin önemli bir bölümünü vergilerden karşıladığı 

düşünüldüğünde, işlevsel bir devletin inşası için mali reformun ve işleyen bir vergi 
sistemi kurulmasındaki gereklilik ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, etkin bir 

vergi sistemi için gerekli iki temel unsur, vergi mükelleflerinin belirlenmesini 

sağlayacak güvenilir bir kayıt mekanizması ve mükellefler vergileri ödemediğinde 
onlara yaptırım uygulayabilecek kapasiteye sahip güvenlik sektörüdür. 

Devlet İnşasının, öncelikle barışın inşasına ihtiyaç duyduğu nokta tam da 

burasıdır. Zira, güvenilir bir kayıt sistemi ve yaptırım gücüne sahip bir güvenlik 

sektörü ancak Barış İnşası ile mümkün olabilir. Örneğin, Somali hükümeti bugün, 
vergi mükelleflerini belirlemeyi bırakın, ülkenin güneyi ile ilgili herhangi bir veriye 

bile sahip değildir89 (Kutu 1.7). Benzer şekilde Afganistan'da da, Taliban örgütünün 
elinde olan bölgelerde herhangi bir yaptırım uygulamak fiziksel olarak mümkün 

değildir. 
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Grafik 2.10. Kırılgan Devletlere Yönelik İnsani Yardım ve Borç İle İlgili Eylemler 
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Kaynak: OECD CRS Veri Tabanı, 2012 

Görüldüğü üzere, her kırılgan devletin kendine özel koşulları ve zorlukları 

bulunsa da temel sorun hepsinde aynıdır, halkın geneli tarafından kabul gören bir 

toplumsal barışın eksikliği. Bu itibarla, Devlet İnşası ve Barış İnşası alanlarındaki 
faalyetlerde öncelik her zaman Barış İnşasına verilmelidir. Bununla birlikte, finansal 

ve fiziksel imkanların uygunluğu durumunda, Devlet İnşasının da Barış İnşası ile eş 
zamanlı yürütülmesi mümkün olabilir. 

Genellikle konjonktüre bağlı olarak ortaya çıkan borç ile ilgili eylemler 
(borç erteleme, borç affı vb.) ve insani yardımlar da, kırılgan devletlere yapılan 

yardımların önemli boyutlarını oluşturmaktadır. İki kalemin toplamı, 2006-2010 
yılları arasında GD tarafından gerçekleştirilen toplam yardımların yüzde 43“ünü 

oluşturmaktadır (Grafik 2.10). Özellikle 2006'da Nijerya'nın ll,I Milyar ABD 

Doları tutarındaki borcunun silinmesi ve 2009 Haiti depremi bu kalemlerin toplam 

kalkınma yardımları içerisindeki payını artırmıştır. Grafik 2.10 incelendiğinde borç 

silme ve insani yardımlar ile diğer kalkınma yardımları arasında bazı dönemler 

itibarıyla bir tür takas ilişkisi bulunduğu görülmektedir. 2006-2007 ve 2009-2010 

arası dönemlerde borç ile ilgili eylemlere ve insani yardım faaliyetlerine ayrılan 
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kaynak artarken diğer kalkınma yardımlarının miktarının azaldığı görülmektedir, 

aynı şekilde bu ilişkinin tam tersi de geçerlidirs! 

Buna göre, kırılgan devletlerin borçlarının ertelenmesi, silinmesi vb. ve bu 
ülkelere yapılan insani yardımların artması diğer sektörlere ayrılan kaynak pahasına 

gerçekleştirilmektedir. Bu durumda borç silme ve insani yardımın uzun vadede 

kırılgan devletlere yönelik kaynak akışını olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. 
Gerçekten de bu durum her şeyden önce etik bazı soruları akla getirmektedir. Zira 

donörler kırılgan devletlerin acil ihtiyaçlarını (insani veya ekonomik), uzun dönemli 

kalkınma çabaları pahasına karşılamış olmaktadır. Bu şablon devam ettiği halde, acil 

ihtiyaçları bulunan kırılgan devletler hiç bir zaman kendi kendine yeterli kurumsal 

kapasiteler geliştirecek fırsatı bulamayacak ve her dönemde donörlere bağımlı 
kalacaklardır. 

Bu noktada geleneksel donörler ile yükselen donörler arasındaki yaklaşım 

farkını vurgulamak gerekmektedir. Nitekim, yükselen donörlerin, geleneksel 

donörlere kıyasla uzun dönemli kalkınma çabalarına daha fazla önem verdiği bir 

gerçektir. Örneğin, ÇHC tarafından 2002-2007 yıllarında verilen 75 Milyar ABD 

Doları'na yakın dış yardımın sadece 1,8 Milyar ABD Doları borç ile ilgili 

faaliyetlerdir. Yine Hindistan 2009-2010 yılları arasında gerçekleştirdiği insani 

yardımın miktarını yüzde yüzden fazla artırırken toplam dış yardımlarını da 488 

Milyon'dan 639 Milyon ABD Doları'na çıkarmıştır.82 

OECD'nin 2010 yılında tanımladığı yardım araçlarına göre yapılan 

yardımlar incelendiğinde, en yüksek payı 37,1 Milyar ABD Doları ile Proje Bazlı 

Destekler almaktadır (Grafik 2.11). Borç Affı ve Çekirdek Destekler ile Havuz 

Programları ise toplamda 13,8 Milyar ABD Doları ile ikinci sırada yer almaktadır. 

Proje Bazlı Desteklerden en yüksek payı Afganistan, Pakistan ve Haiti alırken, 

8 Bu tespite uymayan tek dönem 2007 ile 2008 arasıdır. Bahse konu dönemde kalkınma yardımlarındaki artış donörlerin 
kırılgan devletlerin ihtiyaçlarını göz önüne almasından ziyade küresel piyasalardaki likidite bolluğunun bir sonucudur. (y.n.) 
5 bkz. Bölüm22 
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Çekirdek Destekler ile Havuz Fonları'ndan Etiyopya, Sudan ve Afganistan en çok 

kaynak alan ülkelerdir. 

Grafik 2.11. Kırılgan Devletlere Verilen Gayri Safi RKY?nin Kompozisyonu 
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Kaynak: OECD-CRS Veri Tabanı (2012) 

Donörler son yıllarda çok taraflı kuruluşlar tarafından oluşturulan havuz 

fonlarına oldukça ilgi göstermektedir. Kırılgan devletlere yardım etmenin zorluğunu 

gözönünde bulunduran donörler, riskin paylaşılması, işlem maliyetlerinin azaltılması 

ve esnekliğin artırılması gibi nedenlerle kırılgan devletlere yönelik olarak oluşturulan 

havuz fonlarına ciddi destek sağlamaktadır. Bu destek 2010 yılı itibarıyla 6,9 Milyar 

ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.33 

Kırılgan devletlere yönelik gerçekleştirilen doğrudan Bütçe Desteği diğer 

yardım araçlarına kıyasla oldukça düşük düzeyde kalmıştır. Bununla birlikte, söz 

konusu kırılgan devletler olduğunda bu durum normaldir. Zira, gerçekleştirilen 

yardımların sahadaki somut projelere dönüştürülmesi noktasında kırılgan devletlerin 

kapasitesi oldukça düşüktür. Bu nedenle doğrudan Bütçe Destekleri istenilen 
düzeyde kullanılamamaktadır. Dahası, bu kaynaklar yolsuzluk nedeniyle yetkisi 

olmayan kişilerin eline geçebildiği için donörler sağladıkları kaynakları ya doğrudan 

  

511778.00.html) ve Afrika Kalkınma Bankası intemet sayfası (www.afdb.org/en/topics-sectors/initiatives-partnerships/fragile¬ 
states-facility/fragile-states-facility-digeşt 
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kendileri ya da yetkilendirecekleri bir uluslararası kuruluş ve/veya STK aracılığıyla 

harcamayı tercih etmektedir. Bunun en somut kanıtı da Proje Bazlı Destekler aracına 
ayrılan kaynağın çokluğudur.3# 

Proje bazlı yardımlara ayrılan bu kaynak hemen her zaman hibe 

niteliğindedir. Gerçekten de, kırılgan devletlere yapılan kalkınma yardımlarının 

yüzde 80'i bu tip hibelerden oluşturmaktadır (Grafik 2.11). Bununla birlikte hibe 

miktarları, küresel finans krizinin etkisiyle, 2008 yılından itibaren azalma eğilimine 

girmiştir. Kırılgan devletlere verilen krediler ise 2006-2009 yılları arasında düzenli 

şekilde artmış, sadece 2010 yılında 800 Milyon A'BD Doları azalış göstermiştir. 

Grafik 2.11“de görüldüğü üzere hibe ile kredi arasındaki ciddi bir fark 

bulunmaktadır. Bunun temel sebebi Afganistan, Pakistan, Etiyopya, Haiti ve DKC 

gibi yüksek kırılganlık düzeylerine sahip ülkelerde uygulanan yüksek bütçeli yardım 
programlarının genellikle Hibe niteliğinde olmasıdır. Örmeğin Haiti 2010 yılındaki 

yaşanan deprem sonucunda 3,5 Milyar ABD Doları'na yakın karşılıksız kalkınma 

yardımı almıştır. Benzer şekilde Afganistan'ın aynı dönemde aldığı 7,6 Milyar ABD 

Doları tutarındaki hibe de ABD müdahalesi sonrasında gerçekleştirilen yeniden 

yapılandırma çalışmalarının bir sonucudur. 

DAC'a raporlama yapan çok taraflı kuruluşların85 kırılgan devletlere 

yönelik olarak gerçekleştirdikleri yardımlar kayda değer boyutta olsa da geleneksel 

donörler kırılgan devletlere gerçekleştirilen yardımlarda, daha çok ikili kanalları 

kullanmaktadır. İkili ve çok taraflı RKY'nin hemen hemen eşit olduğu 2001 yılı 
dışında, son on yıllık dönemde ikili RKY miktarı her zaman çok taraflı RKY'nin 

üzerinde olmuştur (Grafik 2.12). GD tarafından 2000-2010 yılları arasında kırılgan 

devletlere verilen yardımların yüzde 70'i ikili düzeyde gerçekleştirilmiştir. 
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Grafik 2.12. Çok Taraflı ve İkili Resmi Kalkınma Yardımları (Net) 
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Kaynak: OECD CRS Veri Tabanı, 2012. 

İkili RKY özellikle 2005 yılında ciddi bir artış göstermiştir. Yüzde 100*ün 
üzerindeki bu artış sonraki yıllarda azalmış ve 2006 ile 2010 yılları arasında ikili 

RKY 30 ila 38 Milyar ABD Doları arasında seyretmiştir. 2005 yılından sonra düşüşe 

geçen ikili RKY, 2008 yılında bir artış gerçekleştirmiş olsa da, küresel finans krizinin 
etkisiyle bu miktar 2009 yılında 2007 yılındaki miktarın da altına düşmüştür. 

İkili resmi kalkınma yardımlarının aksine çok taraflı resmi kalkınma 
yardımları 2003 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde artış göstermiştir. Bu artış 
yıllık 2 Milyar ABD Doları civarında olup, 2010 yılı hariç düzenli bir şekilde 

gerçekleşmiştir. Küresel finans krizi nedeniyle düşüş gösteren ikili RKY?ye karşın 

çok taraflı RKY 2007-2009 dönemi arasında düzenli şekilde artmıştır. 2008-2009 

yılları arasında ikili RKY yüzde 14 azalırken, çok taraflı RKY yüzde 12 artış 

göstermiştir. 

Çok taraflı kuruluşlar aracılığıyla en çok yardım alan ülkeler sırasıyla, 
Pakistan, Etiyopya, DKC, Bangladeş ve Filistin'dir. Pakistan, Etiyopya ve DKC'nin 

2008“den sonraki dönemde çok taraflı kuruluşlar aracılığıyla aldıkları yardımlar 1,4 
ila 1,9 Milyar ABD Doları arasında değişmektedir. Diğer yandan, çok taraflı 

kuruluşlar aracılığıyla en çok yardım alan ülkeler dışındaki kırılgan devletlerin 



aldıkları yardım miktarlarının düşüklüğü özellikle dikkat çekicidir. Örneğin, çok 

taraflı kuruluşlar aracılığıyla yıllık ortalama | Milyar ABD Doları tutarında yardım 

alan Etiyopya'nın komşusu olan Eritre'nin aldığı yıllık ortalama yardım miktarı 
sadece 97 Milyon ABD Doları'dır. Benzer durum komşu ülkeler olan Afganistan ile 

Pakistan ve DKC ile Kongo Cumhuriyeti için de geçerlidir.89 “Yardım Gözdesi” ve 
“Yardım Yetimi” olarak da ifade edilen bu duruma ilişkin somut bir örnek Bölüm 

3.2.6'da ele alınmıştır. 

Kırılgan devletlere gerçekleştirilen RKY'nin kaynağına ilişkin olarak 

OECD DAC tarafından yapılan diğer bir sınıflandırma; kamu, sivil toplum ve çok 

taraflı kuruluşlar ayrımıdır. Diğer yandan, bu sınıflandırma kesin saptamalar 

yapmaya uygun değildir. Zira, Grafik 2.13'ten görülebileceği üzere, 2006-2010 

arasındaki 5 yıllık dönemde 90 Milyar ABD Dolarına yakın RKY “Diğer ve 

Tanımsız” olarak nitelendirilmektedir. 

Geriye kalan miktarın dağılımında, kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
gerçekleştirilen yardımlar ilk sıradadır. Devlet kurumları tarafından kırılgan 

devletlere verilen yardımlar 2009 yılına kadar düzenli artış göstermiş ancak küresel 

finans krizinin etkileriyle bu yılda azalma eğilimine girmiştir. Bununla birlikte, 2010 
yılında kamu kurumlarının yardımları 1,8 Milyar ABD Doları tutarında artarak 21,1 

Milyar ABD Doları”na ulaşmıştır. 

Grafik 2.13'te, sivil toplum kuruluşlarının kırılgan devletlere 

gerçekleştirdikleri yardımlar düşük görünmesine rağmen, bu durum iki nedenle 

yanıltıcıdır. Birincisi, yardım kaynağı ile yardım uygulayıcısının farklı olması 

sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Donör ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum 

kuruluşları zaman zaman kırılgan devletlerde, donör ülkenin aracısı gibi çalışmakta 

ve kamu kaynaklarıyla sahada operasyonlar gerçekleştirmektedir. Devlet kurumları 

kırılgan devletlerdeki yüksek operasyonel risk nedeniyle, bu ülkelerde uygulama 

kapasitesine ve esnek kurumsal ve idari altyapıya sahip olan sivil toplumu örgütlerini 

86 Pakistan çok taraflı kuruluşlar aracılığıyla yıllık ortalama 816 Milyon ABD Doları alırken, Afganistan 517 Milyon ABD 
Doları almaktadır. İki komşu ülkeden DKC'nin aldığı yardımların yıllık ortalaması 680 Milyon ABD Doları, Kongo 
Cumhuriyeti?nin ise sadece 60 Milyon ABD Doları'dır. OECD CRS Veri Tabanı, 2012. 
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kullanmaktadır. 87 Faaliyetleri gerçekleştiren sivil toplum örgütleri olsa da yardımın 

kaynağı kamu olduğu için bu operasyonlar kamu tarafindan gerçekleştirilen RKY 
olarak sınıflandırılmaktadır. 

Grafik 2.13. Kırılgan Devletlere Gayri Safi RKY Kanalları (Milyar ABD Doları) 
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Kaynak: OECD CRS Veri Tabanı, 2012. 

İkincisi, 2010 yılı itibarıyla bile halen 6.2 Milyar ABD Doları tutarında 
tanımsız RKY mevcuttur. Bu miktarın içinden sivil toplum kuruluşlarının hesabına 

çıkabilecek miktarlar, istatistiklere ilişkin genel görünümü tamamen değiştirebilir. 

Tüm bunlar bir yana bırakılsa bile, 2006-2010 yılları arasında, sivil toplumun kamu 

dışı kaynaklar ile gerçekleştirdiği faaliyetlerin finansal anlamda 4 kattan fazla 
artması bile tek başına başarı sayılmalıdır. 

2.3. Yardımların Etkinliği 

Kalkınma yardımlarının etkinliği, 2005 yılında Paris Deklarasyonu ve 
2008 yılında Yardım Etkinliği Hakkında Yüksek Düzeyli Akra Forumu sonucunda 

87 Kırılgan devletlerde yardım faaliyetlerine ilişkin riskler için bkz. Bölüm 4.3.4 (.n.) 
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geliştirilen metodoloji ile ölçülmektedir.88 Bu metodoloji, temelde 12 ana göstergeye 

dayanır; operasyonel kalkınma stratejileri, güvenilir kamu mali yönetim sistemi, 

güvenilir ihale mevzuatı, ulusal önceliklerle uyum, güçlü kapasite, yardımın 
öngörülebilirliği ve bağlı olmayışı, ortak misyon, prosedür ve analitik çalışmalar, 

sonuç odaklı çerçeve ve karşılıklı hesap verebilirlik (Tablo 2.3). 

OECD verilerine göre, kırılgan devletlerde uygulanan yardım 

programlarının etkinliği hem Paris Deklarasyonu”nun koyduğu hedefler hem de diğer 

gelişmekte olan ülkelerdeki uygulamaların oldukça gerisindedir. Örmeğin, “Program 
Temelli Yaklaşım” ile uygulanan yardım programlarının etkinliğinin oranı diğer 

gelişmekte olan ülkeler için yüzde 47 iken, bu oran kırılgan devletlerde yüzde 

39*dur.9 

Bu düşük performansın esas nedeni, Paris Deklarasyonu'na bağlı olarak 

geliştirilen metodolojinin kırılgan devletlere altından kalkamayacağı sorumluluklar 

yüklemesidir. Deklarasyon'un ortaya koyduğu göstergelerden üçü (1, 2.a ve 2.b) 

bütünüyle alıcı ülkelerin performanısına bağlı olup esasen paradoksal bir durum 

yaratmaktadır. Bu performans göstergeleri aynı zamanda, kırılgan devletlerin 

ulaşmak için kalkınma yardımına ihtiyaç duyduğu politika hedefidir. Bir örnekle 

somutlaştırmak gerekirse, Afganistan'ın “2.a. Güvenilir Bir Kamu Finans Sisteminin 

Varlığı” performans göstergesinden düşük puan alması oldukça normaldir zira 

Afganistan'ın bu alanda donör desteğine ihtiyacı bulunmaktadır. Gerçekten de, 

Afganistan'da güvenilir ve etkin bir kamu finans yönetiminin tesis edilmesi amacıyla 

Dünya Bankası tarafından 2012 yılı Ocak ayında “Kamu Finansal Yönetim 

Reformu” adı altında bir proje başlatılmıştır.?0 
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Gösterge 
/ 1. Operasyonel Kalkınma Stratejilerinin Varlığı 

(Kalkınma stratejilerine sahip devletlerin yüzdesi) 

“ 2.a. Güvenilir Bir Kamu Finans Yönetiminin Varlığı 
; (Güvenilir bir kamu finans yönetimine sahip devletlerin 

! yüzdesi) 
İ 2.b. Güvenilir Bir İhale Sisteminin Varlığı 

/ (Güvenilir bir ihale sistemine sahip devletlerin yüzdesi) 

3. Yardımların Ulusal Önceliklerle Uyumu 
: (Kamu sektörüne yönelik gerçekleşen yardımların, hükümet 
. bütçesinde gösterilen yardımlara oranı, Jo) 

: 4. Koordineli Şekilde Güçlendirilmiş Kapasite 
i (Ulusal kalkınma stratejileriyle uyumlu programlar 

aracılığıyla gerçekleştirilmiş teknik işbirliği faaliyetleri) 

i 5.a. Ülke Kamu Finans Yönetiminin Kullanılması 

i (Alıcı ülke kamu finans yönetiminin kullanıldığı yardımların 
: toplam yardımlara oranı, 7) 

| 5.b. Ülke İhale Sisteminin Kullanılması 
| (Alıcı ülke ihale sisteminin kullanıldığı yardımların toplam | yardımlara oranı, /o) 
e? Öngörülebilir Yardım 
/ (Kamu sektörüne yönelik olarak belirli bir mali yıl için kamu 
İ muhasebe sisteminde öngörülmüş ve kayıt altına alınmış 
i olan yardımın, gerçekleşen yardıma oranı, 70) 

| 8. Bağlı Olmayan Yardım 
: (Bağlı olmayan yardımın yüzdesi) 

9. Ortak Anlaşma ve Prosedürlerin Kullanılması 
/ (Program bazlı yardımların toplam yardımlara oranı) 

i 10.a. Ortak Misyonlar 
i (Sahayı ziyaret eden ortak donör misyonlarının oranı) 

| 10.b. Ortak Ülke Analitik Çalışmaları 
(Ortak ülke analitik çalışmalarının oranı) 

i 11. Sonuç Odaklı Çerçeve 
i (Şeffaf ve izlenebilir performans değerlendirme çerçevesine 
: sahip ülkelerin oranı, /4) 

2. Karşılıklı Hesap Verebilirlik 
i (Hem donör hem de alıcılar açısından karşılıklı 

değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş ülke oranı,/4) 

İlişkin Göstergeler* 

75 

050 

Hedef Yok 

85 

9650 

955 

Hedef Yok 

071 

>489 

66 

7640 

1.66 

7236 

70100 

49 

Yod4 

7045 

657 

h27 

120 

135 

690 

29 

716 

38 

700 

78 

göstergelere yer verilmemiştir. 
Kaynak: OECD, 2012c ve 2011a. 
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Yine başka bir kırılgan devlet olan Irak üzerinden değerlendirme yaparsak, 
.» ülkenin “2.5. Güvenilir Bir İhale Sisteminin Varlığı” performans göstergesi 

bağlamında başarısız sayılması süpriz olmamalıdır. Irak'ta etkin bir kamu ihale 

mevzuatı oluşturulmasına yönelik yardım çalışmaları ABD tarafından ancak 2011 

yılında başlatılmıştır.?! 

Bu ironik durum nedeniyle, performans göstergelerine ilişkin hedefler 

yakalanamamıştır. Örneğin, “Operasyonel Kalkınma Stratejilerinin Varlığı” 

göstergesi hedefi yüzde 75 iken gerçekleşme yüzde 9'dur. Bu göstergenin, 

diğerlerine bir tür temel teşkil ettiği ve kırılgan devletlerin sadece yüzde 9'unun bu 

tür bir politika dokümanına sahip olduğu dikkate alındığında, diğer bir çok 

göstergenin de hedeflerin gerisinde kalması süpriz olmayacaktır. Örneğin, şeffaf ve 
izlenebilir performans değerlendirme çerçevesine (Gösterge 11) sahip kırılgan devlet 

hedefi yüzde 36 iken, gerçekleşme yüzde sıfırdır. Başka bir deyişle, şeffaf ve 

izlenebilir performans değerlendirme çerçevesine sahip bir kırılgan devlet 

bulunmamaktadır. 

“Güvenilir Kamu Finans Yönetiminin Varlığı” göstergesinde hedefe yakın 

bir performans sergilenmiş olsa da, aynı gösterge kırılgan devletlerin yarısından 

fazlasında halen güvenilir bir kamu finans yönetiminin bulunmadığı gerçeğini de 

ortaya koymaktadır. Tahmin edileceği üzere bu eksiklik, yardımların planlanması, 

öncelik alanlarına ve yetkili aktörlere tahsis edilmesi gibi açılardan büyük bir 

sorundur. 

Yardımın ulusal önceliklerle uyumunu ölçen Gösterge 3'e göre ise toplam 

yardımların yüzde 45'i kırılgan devletlerin öncelikleri ile uyumlu olarak 

gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, bu rakamın gerçek durumu ne kadar yansıttığı 

konusunda tereddütler bulunmaktadır. Zira, yüzde 90“ında operasyonel bir kalkınma 

stratejisi bulunmayan kırılgan devletlerde, ulusal önceliklerinin doğru şekilde tespit 

edilip edilmediği konusu belirsizdir. Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi 

9! USAID tarafından 2011 yılında başlatılan “İdari Reform Projesi” kapsamında Irak kamu ihale mevzuatının da oluşturulması 
hedeflenmektedir. Bkz. hitp://irag usaid.gov/node/36 
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ilkeler ışığında hazırlanmış kalkınma stratejilerinin bulunmadığı durumlarda, olsa 

olsa hükümetlerin önceliklerinden bahsedilebilir ki, bu genellikle kırılgan devletlerin 

gerçek ihtiyaçlarını yansıtmaz. 

Gösterge 3, aynı zamanda donörlere yöneltilen ve biraz aşağıda 

açıklanacak eleştiriye de dayanak sağlamaktadır. Bu göstergeye göre, kamu 

sektörüne yapılan yardımların hükümet bütçesinde gösterilen yardımlara oranı yüzde 

45'tir. Diğer bir deyişle, kamu sektörüne yapılan yardımların yüzde 65'i hükümet 

bütçesinin altında görünmemektedir. 

Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, bazı durumlarda donörler tarafından 

yapılan raporlamalarda yer alan yardım tutarları, fiziksel anlamda hiç bir zaman 

ülkeye girmemekte ve bazı ayni hibeler yüksek meblağlar ile yardım olarak 

kaydedilmektedir. Bunun temel sebebi, yardım miktarlarının olduğundan yüksek 

gösterilmesine imkan tanıyan hesaplama usulleridir.2 İkincisi, donörler kırılgan 

devletler ile angajmana girerken, kırılganlığa bağlı riskleri azaltmak amacıyla, 

finansman kaynaklarını doğrudan devlet bütçesine aktarmaktan kaçınmaktadır. Bu 

nedenle, özellikle altyapı gibi yüksek maliyetleri bulunan projelerin uygulanması 

sırasında doğrudan aracılara (kurum veya şirketler) ödeme yapılmaktadır. Bu tür 

projelerde, alıcı ülkeler projenin çıktılarından faydalanmakla birlikte finansal 

anlamda herhangi bir kaynak ülkeye giriş yapmamaktadır. 

Kırılganlığa bağlı riskler nedeniyle, donörler açısından anlaşılabilir bir 

tercih olan bu uygulama, alıcı ülkelerdeki kapasitenin geliştirilmesi ve yardım 

programlarının alıcılar tarafından sahiplenilmesi anlamında olumsuz etkilere sahip 

olduğu için sık sık eleştirilmektedir. Paris Deklarasyonu'nun ortaya koyduğu bazı 

göstergelerden (5, 9, 12) de görülebileceği üzere, yardımların etkinliği ile kırılgan 

devletlerin program tasarlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine dahil edilmesi 

78 



arasında doğru orantı bulunmaktadır. Hedefine ulaşan Gösterge 4, yardım 

programlarının ulusal kalkınma stratejilerine uyumunun ve alıcı odaklılığın 

sağlanması açısından, bu anlamda olumlu bir ilerleme sayılabilir. 

Gösterge S.a ve 5.b, kırılgan devletlerdeki mevcut kamu finans ve ihale 

sistemlerinin donörler tarafından nadiren kullanıldığını ortaya koymaktadır. Buna 

göre, donörler yaptıkları yardımların sadece yüzde 27'sinde kırılgan devletlerin 

kamu finans yönetimi sistemlerini, ihale sistemlerini ise toplam yardımların sadece 

yüzde 20'sinde kullanmışlardır. Diğer bir deyişle, kırılganlığın getirdiği riskler 

nedeniyle, donörler kırılgan devletlerdeki mevcut finans ve ihale sistemlerini 

kullanmayı tercih etmemektedir. 

Donörlerim ihale ve finans alanındaki ülke sistemlerini kullanmayı tercih 

etmemesi nedeniyle yardımların öngörülebilirliği de hedeflerin altında kalmaktadır. 

Gerçekten de, ülke sistemlerini devre dışı bırakan bir yaklaşım altında verilen yardım 

taahhütleri genellikle yerine getirilememektedir. Gösterge 7'ye göre 2010 yılında 

kırılgan devletlere verilen yardım taahhütlerinin sadece yüzde 35'i gerçekleşmiştir. 

Gösterge 7, yardımların değişkenliği ile ilgili de çarpıcı sonuçlar ortaya 

koymaktadır. 9 Kırılgan devletler, acil ihtiyaçları ve sorunlarının yardımlarda 

süreklilik gerektirmesine rağmen diğer gelişmekte olan ülkelere oranla yardımlarda 

iki katı fazla dalgalanmaya maruz kalmaktadır.” Bu dalgalanmalar, kırılgan devletler 
için genel bütçenin tutturulması ve dolayısıyla genel makroekonomik dengelerin 

sağlanması açısından büyük bir sorundur, zira bu devletler bütçe açıklarını finanse 

etmede dış kaynaklara bağımlıdır. Buna ilaveten, yardımların etkinliği de ciddi 

biçimde olumsuz etkilenmektedir. Kharas tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya 

göre, yardımların değişkenliği, küresel yardımların değerini yıllık bazda yüzde 15, 

diğer bir deyişle 16 Milyar ABD Doları düzeyinde azaltmaktadır.95 

9 Burada yardım değişkenliğinden kasıt, yıllık bazda RK Y miktarındaki yaşanan dalgalanmalardır. Bkz. OECD, 2011b:65. 
9 Levin ve Dollar, 2005. 
95 Kharas, 2008:25. Yardımların etkinliğine yönelik matematiksel modeller çerçevesinde yapılan çalışmalara ilişkin bir 
değerlendirme için bkz. McGillivray, 2006. 
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ğı” Paris Deklarasyonu'nun yardımların “bağı”nı?9 çözmeye yönelik koyduğu 

hedef (Gösterge 8) yakalanmış olsa da, 9., 10.a, 10.b ve 12. göstergeleri aynı 

performansı gerçekleştirememiştir. Donörlerin kendi içlerindeki ve donörler ile alıcı 

ülkeler arasındaki koordinasyon ve hesap verebilirlik Deklarasyon'da hedeflenen 

düzeye ulaşamamış, ortak anlaşma ve prosedürlerin kullanılması, ortak misyonlar ve 

ortak analitik çalışmalar konularındaki hedeflerin oldukça altında kalınmıştır. Hem 

donör hem de alıcılar tarafında değerlendirme çalışmaları gerçekleştiren ülkelerin 

oranı da yüzde 8“de kalmıştır. 

Bu tür analitik değerlendirme çalışmalarının azlığı, devletlerin farklı 

kırılganlık düzeylerini tespit etme açısından önemli bir eksikliktir. Zira, yardım 

etkinliğinin tesis edilebilmesi için, devletlerin farklı kırılganlık düzeyleri tespit 

edilmeli ve buna göre ihtiyaca göre farklılaştırılan yardım programları 

uygulanmalıdır. Örneğin, Mc Gillivray ve Feeny?ye göre,97 bazı devletler, hazmetme 

kapasiteleri olmalarına rağmen potansiyellerinin altında kaynak alırken, bu 
kapasiteye sahip olmayan kırılgan devletler kullanabileceklerinden fazla kaynak 

almaktadır. OECD hesaplamalarına göre bu devletler aldıkları yardımın sadece üçte 

birini etkin olarak kullanabilmektedir.* 

Analitik değerlendirmeler, kırılganlığın dinamik yapısı açısından da önem 

arz etmektedir. Devletlerin kırılganlığı genellikle zaman içerisinde değişiklik gösterir 

ve bu nedenle belirli aralıklarla değerlendirme yapılmasını gerekli kılar. 
Gerçekleştirilecek değerlendirmeler ışığında yardım programlarında yeni 

düzenlemeler yapılması yardım etkinliğini olumlu yönde etkileyecektir. Örneğin, 

çatışma sonrası dönemini yaşayan bir kırılgan devlet için ekonomik büyüme 
potansiyelinin en yüksek olduğu dördüncü ve yedinci yıllarda altyapının yeniden 

inşası için verilecek kalkınma yardımlarının etkinliği büyük ihtimalle yüksek 
olacaktır.” 

96 OECD, 2011 d:254. 
97 MeGillivray ve Feeny, 2006. 
* OECD, 2011d. 
* Donörler tarafından verilen yardımlar ile kırılgan devletler tarafından talep edilen yardımlar arasındaki miktar ve nitelik 
farkına ve bunun sonuçlarına ilişkin iki örnek için bkz. a.g.e.:64, 67. 
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Etkin analitik çalışmaların yokluğunda, donörler kırılgan devletlere yanlış 

tür ve zamanda yardım yapabilmektedir. OECD'ye göre GD tarafından kırılgan 

devletlere verilen yardımlar, kurumsal kapasitenin ve dolayısıyla yardım etkinliğinin 

en düşük olduğu dönemde, yani çatışma sonrasının hemen başında yoğunlaşmaktadır. 

Kapasitenin geliştiği ve yardım ihtiyacının arttığı beşinci yıldan sonraki dönemlerde 

ise yardımlar genellikle azalma eğilimindedir.!09 

Özetle, Paris Deklarasyonu'ndaki gösteregeler kapsamındaki 2010 yılı 
gerçekleşmeleri itibarıyla bakıldığında GD'nin yardım etkinliği alanındaki 

performansının yetersiz olduğu söylenebilir. Deklarasyon'un kabul edildiği 2005 

yılından sonra geçen beş yıllık sürede, GD yardımlarının kırılgan devletlerin 

ihtiyaçları ile senkronizasyonu sağlanamamış, kırılgan devletlerin ulusal 
öncelikleriyle uyum hedefi tutturulamamış ve etkinlikte kayıp meydana gelmiştir. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere bu senkronizasyon sadece kırılgan devlet 
ihtiyaçları ile yardımların miktarı açısından değil, yardım miktarı ile kırılgan devletin 

hazmetme kapasitesi arasındaki uyum açısından da önemlidir. Ulusal önceliklerle 

uyum ve donör ile alıcı arasındaki ortak çalışmaların önemi yadsınamaz olsa da, 

kırılgan devletlerin, halen devlet olabilme yolundaki yapılanmalar oldukları gözden 

kaçırılmamalıdır. Bu itibarla, söz konusu devletlerle girilen angajmanlarda, görev, 

yetki ve sorumluluğun dağıtımında alıcı devletin kapasitesi gözönünde 

bulundurulmalı ve buna göre program tasarımı yapılmalıdır. Aksi takdirde, kırılgan 

devletteki kurumsal zayıflık nedeniyle verimsizlik hatta topyekün başarısızlık 

kaçınılmaz olacaktır. 

Yardımların etkinliğine ilişkin olarak yapılan analiz, Samuel Huntington'ın 

siyasal sistemlerdeki değişimlere ilişkin görüşleri ile bir benzetme yapılarak 

sonuçlandırılabilir.!9! Huntington'a göre, sosyal mobilizasyonun artması, demokratik 

mekanizmalar tarafından karşılanamazsa, ülkelerde kaos hakim olur. Başka bir 

deyişle, demokrasinin kurumsallığı, sosyal mobilizasyon tarafından belirli 

19 OECD (2011). 
19! Bu görüşler için bkz. Huntington, | 997. 
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dönemlerde test edilir. Kırılgan devletlere yönelik yüksek yardım mobilizasyonu da 

benzer sonuçlar doğurur. 

Kırılgan devletlerin kurumsal altyapıları, donörlerden gelen kaynağı, 

belirli bir miktara kadar etkin kullanabilir. Bu miktarın üzerine çıkan kısmın etkin 

olarak kullanılması mümkün olmayıp, kapasitenin üzerindeki yardımın amaçlananın 
tam ters etki yaratması oldukça muhtemeldir. Bununla birlikte, kırılgan devletlerin 

kapasite yetersizlikleri donörlerin, sadece kendileri açısından önemli gördüğü alan ve 

öncelikleri kırılgan devletlere empoze etmesine ya da yardım programlarını 
sınırlandırmalarına, durdurmalarına veya tamamen iptal etmelerine de gerekçe 

olmamalıdır.!02 

2 Kırılgan devletlerde kalkınma yardımı programları uygulama maliyetlerinin, eylemsizliğin maliyetlerinden daha düşük 
olduğuna ilişkin bir inceleme için bkz. DFID, 2005. 
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KURUMSAL YAPILANMALAR, YAKLAŞIMLAR VE ÖRNEK 
UYGULAMALAR 

Bu bölümde geleneksel donörlerdeki kurumsal yapılanmalar ile 

uygulamalara yer verilmiş ve somut örnekler üzerinden yapılan incelemeler 
sayesinde dördüncü bölümde Türkiye için ortaya konulan yaklaşım önerisi için girdi 

sağlanmıştır. 

3.1. Kurumsal Yapılanmalar ve Yaklaşımlar 

Kurumsal yapılanmalar ve yaklaşımlar başlığı altında, kırılgan devletlerde 

yaygın şekilde kalkınma yardımı faaliyetleri yürüten donörlerden olan ABD ve 

Birleşik Krallığın bu alana ilişkin stratejileri ve kurumsal yapılanmaları 
incelenmiştir.!9 

3.1.1. USAID Kırılgan Devletler Stratejisi 

1961 yılında ABD Başkanı John F. Kennedy tarafından kurulan USAID, 
“Dış Yardımlar Kanunu”na istinaden ABD Ulusal Kongresi'nin onayıyla gelişmekte 

olan ülkelerde kalkınma işbirliği faaliyetleri yürütmektedir. Teknik olarak bağımsız 

  
bir ajans olan kurum, pratikte ABD Başkanı Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik 
Konseyi'nin politika rehberliğinde faaliyet göstermektedir. 

Söz konusu kurumtarafından 2005 yılında hazırlanan Kırılgan Devletler 
Stratejisi'nde, kırılgan devletlerin, “/4merikan/ ulusunun önündeki en büyük 

güvenlik tehdidi” olduğu öne sürülmekte ve değişen uluslararası ortamda kırılgan 
devletlerin ABD'nin dış yardım gündeminin en ön sırasına yerleştiği ifade 

13 Kırılgan devletlere yardım konusunda öne çıkan diğer bir aktör Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'dır (ICA). Bununla 
birlikte, söz konusu Ajans'ın kırılgan devletlere yönelik gerçekleştirdiği yardımlar ana akım proje döngüsü içerisinde 
değerlendirilmekte olup ayrı bir strateji ve yaklaşıma dayanmamaktadır. Bu nedenle bu bölümde JICA'ya yer verilmemiştir. 
Yine bu alanda öne çıkan diğer bir ülke olan Çin Halk Cumhuriyeti ise veri yetersizliği nedeniyle detaylı olarak ele 
alınamamıştır. Bunun yerine söz konusu ülkenin kalkınma yardımlarına ilişkin genel bir inceleme yapılmıştır (bkz. Kutu 2.1). 

Diğer yandan, geleneksel donörlerden bazılarının kırılgan devletlere yardım konusuna ilişkin yaklaşım ve kurumsal yapılanmalarına yönelik kısa bir özet için bkz. EK 3. 
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edilmektedir.!© Belgede ayrıca, kırılgan devletler kaynaklı problemlerin Amerikan 

ulusal güvenliğine doğrudan bir tehdit yönelttiği ve bunun engellenmesi için yeni bir 

yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. 

Bu doküman daha önce de belirtildiği üzere, ABD'nin kırılgan devletlerle 

angajman stratejisini güvenlik temeli üzerine inşa ettiğini teyit eder niteliktedir.!9 

Ana öncelikler olarak istikrarlılaştırma ve güvenlik sektörü reformunu belirleyen 

stratejinin “geniş anlamdaki” ABD çabalarının bir tamamlayıcısı olduğu da belgenin 

bir çok yerinde ifade edilmektedir. 198 

Strateji kırılgan devletlere verilen Amerikan yardımını üç nedene 

dayandırmaktadır. Bunlardan ilki, kırılgan devletlerdeki “başarısızlığın” diğer 

bölgelere yayılmasının önlenmesidir. Buna göre, yönetişim ve kalkınmaya ilişkin 

hedeflerin gerçekleştirilememesi nedeniyle meydana gelen kurumsal çöküş şiddetli 

çatışma ve yoksulluğa neden olarak bölgeyi hatta dünyayı istikrarsızlaştırma 

potansiyeline sahiptir. Strateji, bu nedenle, kırılgan devletlerin sorunlarının sadece 

ulusal hükümetlerin uhdesine bırakılamayacağını ifade etmektedir. 

İkinci neden ahlaki bir niteliğe sahiptir. Strateji'ye göre ABD'nin en 

önemli önceliklerinden biri küresel yoksullukla mücadele ve kalkınmanın 

desteklenmesi olduğu için bu misyon, insanların en çok mağdur olduğu ve acı çektiği 

kırılgan devletler özelinde ayrı bir önem taşımaktadır. Strateji?nin hazırlanmasının 

arkasındaki üçüncü gerekçe ise kısaca yardım etkinliğinin tesis edilmesi olarak 
özetlenebilir. 

Bu gerekçelerden hareketle hazırlanan Stratejinin temel amacı, 

“USALD'in kırılgan devletlerdeki düşüşü tersine çevirmek ve toparlanma sürecine 

destek olmak ve dönüşümsel kalkınmayı mümkün kılmak üzere giriştiği faaliyetlere 

rehberlik etmektir. “197 Bu amacı gerçekleştirmek üzere, kırılgan devletleri, dayanıklı 

(4 USAID, 2005:11. 
!65 Konuyla ilgili bir tez çalışması için bkz. Gülseven, 2005. 
© USATD, 2005:5, 6, 11. Burada, geniş anlamdaki ABD çabaları ifadesi ile kastedilen büyük ihtimalle ABD'nin Afganistan, 
Irak ve Somali gibi kırılgan devletlere gerçekleştirdiği askeri müdahalelerdir. (y.n.) 
107 a.g.e.:2. 



108 a.g.e.:4. 

devletlerden ayırmanın yolları ortaya konulacak, kırılgan devletlerin temel stratejik 

öncelikleri tanımlanacak ve bu önceliklerin hayata geçirilmesine ilişkin olarak etkin 

yardım faaliyetleri tasarlanacaktır. Strateji ayrıca, sadece kırılgan devletlerle 

angajman konusuna odaklanacak yeni bir idari yapılanma ve yönetim anlayışı tesis 

etmek üzere bir “Çalışma Modeli” sunmaktadır. 

Çalışma Modeli, kırılgan devletlerde kalkınma yardımı program 

uygulamalarının tek başına USAID tarafından gerçekleştirilemeyeceği kabulüne 

dayanarak hazırlanmıştır. Strateji, Dışişleri, Savunma ve Adalet Bakanlıkları ile diğer 

kamu kurumlarının USAJD ile birlikte “Bütüncül Hükümet” (Whole-of-Government) 

(bkz. EK 8) anlayışı ile hareket etmesinin, kaynakların etkin kullanması açısından 

elzem olduğunu açıkça ifade etmektedir. Hükümet içi koordinasyona ilaveten, diğer 

donör ve uluslararası örgütler (BM ve Dünya Bankası'nın isimleri açıkça 

belirtilmektedir) ile yakın işbirliğinin kırılgan devletlerle uygulanacak başarılı 

kalkınma yardımı programları için de önemli olduğu ayrıca vurgulanmaktadır. 

Strateji, () kırılgan devletlerin iç dinamiklerine yönelik analiz ve izleme, 

(ü)kırılgan devlet gerçeklerini yansıtacak önceliklerin belirlenmesi, (iii) söz konusu 

önceliklere ve kırılganlığın kökenlerini ele alacak programlar uygulama ve (iv) 

zamanında, hızlı ve etkin cevap vermeyi mümkün kılacak bir Ajans Çalışma Modeli 

olmak üzere dört sütundan oluşmaktadır. 

Kırılgan devletlerin iç dinamiklerine yönelik analiz temelde, devletin 

meşruiyeti ve kamu kurumlarının etkinliğine odaklanmıştır. Strateji'ye göre söz 

konusu analiz (o “Kırılganlık Çerçevesi” olarak belirlenen bir matris üzerinden 

yapılacak olup esasen güvenlik, siyaset, ekonomi ve sosyal sektörlerde devletin 

meşruiyetini ve etkinliğini ölçmeyi amaçlamaktadır.!(© Bu çerçeve, kırılgan 

devletlerin temel zayıflıklarının tespitine ve buna uygun programlar tasarlanmasına 
hizmet edecek önemli bir araç olarak tasarlanmıştır. Buna ilaveten, aracın dinamik 

bir yapıya sahip olduğu, sektörler arası bütüncül bir analiz yapılabilmesi ve değişen 

koşulların hesaba katılabilmesi açılarından sürekli güncelleneceği vurgulanmıştır. 
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Gerçekten de kırılgan devletlere verilen yardımlar açısından sadece bu 

alana odaklanan kurumsal yapılanmalar tesis edilmesi ve analiz çerçevesinin ortaya 

koyduğuna benzer yenilikçi, yaratıcı ve esnek yaklaşımlar benimsenmesi oldukça 

önemlidir, zira daha önce de ifade edildiği üzere kırılganlık oldukça karmaşık ve 

dinamik bir olgudur. 

İkinci sütun olan öncelikler birbirleriyle ilişkili dört alanda ifade edilmiştir. 
Bunlar, istikrarın artırılması (kırılganlık ve çatışmanın siyasi, ekonomik ve sosyal 

nedenlerini ele almak), -kişisel güvenlik başta olmak üzere- güvenliğin sağlanması, 

(uzun dönemli istikrarı garanti altına alacak) reformun teşvik edilmesi ve kilit 

kurumların (sürdürülebilir toparlanma ve dönüşümsel kalkınmayı temin etınek üzere) 

kapasitesinin artırılması'dır. 

Strateji, üçüncü sütunu oluşturan programlama alanında kırılgan devletleri, 

“hassas devletler” ve “kriz devletleri” olarak ikiye ayırmakta (ve bu iki alt 

sınıflandırmaya göre farklı programlama önerileri getirmektedir. Bu yaklaşım altında 

Ajans, hassas devletlerde uyguladığı programları kırılganlık çerçevesinin de dört 

alanı olan güvenlik, siyaset, ekonomi ve sosyal alanlara göre ayırmıştır. Kriz 

devletlerine ilişkin yapılan programlama ise &riz ve çalışma sırasında ve erken 
toparlanma ve çatışma sonrası olmak üzere iki duruma göre farklılık arz etmektedir. 

Örneğin, kriz ve çatışma durumundaki devletlerde uygulanan programlar daha çok 
insani yardım, güvenliğin tesisi, hızlı istihdam yaratma ve temel eğitim hizmetlerinin 

devamına odaklanırken, çatışma sonrası dönemi yaşayan devletlerdeki programlar 

acil ihtiyaçlara ilaveten orta ve uzun vadeli kalkınma hedeflerini de esas almıştır. 

Stratejinin dördüncü sütununda yer alan yeni Çalışma Modeli, USAID 

tarafından koordine edilen ABD dış yardımının bütüncül hale getirilmesini ve 

planlama, raporlama, bütçeleme ve idari prosedürlerde etkinleştirme öngörmüştür. 

Modelin, son tahlilde, Ajansın işlevlerini kırılgan devletlerin gerçekleri ve bu tür 

ülkelerdeki saha uygulamalarının zorlukları ile uyumlu hale getirmesi ve USAID'in 

kırılgan devletlerde öncü bir rol üstlenmesine olanak sağlaması hedeflenmiştir. 
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2005 yılında ortaya konulan bu Strateji, uygulanma fırsatı bulamadan yeni 

yönetimle birlikte 2008 yılında rafa kaldırılmıştır. USAID yetkilisi Joan Atherton'a 

göre, yeni hükümet kırılgan devletlere yönelik ayrı bir strateji belirlemek yerine, 

onları Ajans'ın temel ilke ve araçları çerçevesinde ele alma eğilimindedir.!9? Ajans 
bu itibarla, Kırılgan Devletler Stratejisi'ne oranla daha genel bir doküman olan 

“Çatışma Değerlendirme Çerçevesi” adıyla bir politika belgesi oluşturmuş ve Ajans 

altında “Dönüşüm Girişimleri Ofisi” (Office of Transition Initiatives) adıyla yeni bir 

yapılanmaya gitmiştir.!!9 Atherton'ın belirttiğine göre, yeni yaklaşım altında kırılgan 
devletler ile angajman, ilk olarak söz konusu ofis tarafından hızlı bir şekilde 

başlatılmakta (jump start) ve Devlet İnşasına ilişkin ana sektörlerde (güvenlik, 
siyaset, ekonomi ve sosyal) belirli düzeyde ilerleme sağlandığında diğer gelişmekte 

olan ülkelerle de işbirliği faaliyetleri yürüten birimlere devredilmektedir. 

Görüldüğü üzere, yılda ortalama 30 Milyar ABD Doları tutarında kalkınma 

yardımında bulunan ABD, son tahlilde sadece kırılgan devletlere özgü bir strateji 

oluşturmayı tercih etmemiş ve bu alanı genel dış yardım politikası çerçevesine derc 

etmiştir. 11! 

USAID örneğinden iki temel çıkarım yapmak mümkündür. Bunlardan ilki 

kırılganlığın dinamik yapısının donör yapılanmaları ve uygulamalarında da 

dinamikliği zorunlu kıldığıdır. Bu değişkenlik nedeniyle donörler sık sık kendilerini 

duruma adapte etmeye çalışmakta, eski yaklaşımlarını revize etmekte ya da 

USAID'in yaptığı gibi eskileri tamamen terk ederek, yeni stratejiler oluşturmaktadır. 

Özellikle kırılgan coğrafyalarda uygulama gerçekleştiren donörlerin kurumsal ve 
hukuki altyapısı bu esnekliğe sahip olabilmelidir. Aksi takdirde, değişen şartlarla 

uyumlu ve güncel olmayan strateji ve araçlar donörlerin önünü tıkayacaktır. 

İkinci çıkarım, gerek Kırılgan Devletler Stratejisi ve Çatışma 

Değerlendirme Çerçevesi belgelerinde belirtildiği gerekse Atherton ile 

19 Atherton, 2012. 
'9 USAID, 2012. 

'I USAID dış yardım politikasına ilişkin genel çerçeveyi çizdiği dokümanda belirtilen 7 Temel Kalkınma Hedefi'nden ikisi 
doğrudan kırılgan devletlerle ilgilidir. bkz. USAID, 2011:11. 
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gerçekleştirilen görüşmeden anlaşıldığı üzere, kırılgan devletlerde etkin yardım 

programları uygulamak ancak sahada tecrübesi ve uygulama kapasitesi bulunan, 

tercihen farklı araçlara sahip donör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği (üçlü 

işbirliği) altında mümkün olmaktadır. Dahası, yine Atherton'ın belirttiğine göre 

Afganistan gibi donörlerin yüksek ilgisine mazhar kırılgan devletler de yardımların 

etkinliği ve mükerrerliğin önlenmesi gibi gerekçelerle donörler arasında işbirliğinin 

önemini vurgulamaktadır. 

3.1.2. DFID Barışçıl Devlet ve Toplumlar Oluşturma Stratejisi 

Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Bakanlığı (DFID), USAID'in 

aksine, bakanlık kimliğiyle doğrudan hükümetin içerisinde yer almaktadır. 1997 
yılında İngiliz Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılan kurum, o dönemden bu yana Birleşik 

Krallığın gelişmekte olan ülkelere aktardığı kalkınma yardımlarından sorumlu olarak 

faaliyet göstermektedir. 

DFID tarafından hazırlanan “Barışçıl Devlet ve Toplumlar Oluşturma” 

Stratejisil!2, USAID'in aksine güvenliğe nazaran kalkınma argümanına daha yakın 

bir yaklaşımla kaleme alınmıştır. DFID'e göre önemli olan, kırılgan devletlerin 

kalkınma çabalarına destek olarak, bu ülkelerin Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne 

ulaşmasını sağlamaktır. !!3 

Barışçıl Devlet ve Toplumlar Oluşturma Stratejisi'nin dört ana amacı 

bulunmaktadır. Bunlar, (i) çafışma ve kırılganlığın neden ve etkilerinin ele alınması 

ve çatışma çözümü mekanizmalarının tesisi, (ii) içerici siyasi çözüm süreçlerinin 

desteklenmesi, (iii) temel devlet fonksiyonlarının geliştirilmesi ve (iv) kırılgan devlet 

toplumlarının taleplerine cevap verilmesidir. Strateji, bu hedefler yerine getirilirken, 
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devlet ve Barış İnşası, hızlı hizmet ve Devlet İnşası, siyasi çözüm ve ekonomik 
büyüme ve güvenlik ile eşitlik arasındaki dört çelişkinin de hesaba katılması 

gerektiğini ifade etmektedir. 

Devlet ile Barış İnşası arasındaki çelişki, esasen Barış İnşasının 

dinamiklerinden kaynaklanmaktadır. Donörler, kırılgan devletlerdeki çatışmalara bir 

an önce çözüm bulmak ve çatışan tarafları uzlaştırmak amacıyla hukukun üstünlüğü 

gibi Devlet İnşasının bazı temel unsurlarına zarar verebilmekte ve uzun dönemli 

Devlet İnşası faaliyetlerini tehlikeye sokabilmektedir. Buna ilaveten, /1zl/ı hizmet 
götürmek üzere zaman zaman devlet dışı aktörler kullanılmakta ve bunların 

kapasitesini geliştirmek için yardım programları uygulanabilmektedir. Ancak bunlar, 

devlet dışı aktörlerin uzun süre devlet fonksiyonlarını üstlenmesi hatta bunlar 
üzerinde hak iddia etmesiyle sonuçlanabilmektedir. 

Siyasi çözüm ve uzlaştırma faaliyetlerinin taşıdığı risk ise, uzun dönemli 

ekonomik büyümenin gözardı edilmesidir. Uzlaştırma amacıyla, siyasi elitlere 

gayriresmi yollardan vaad edilen bazı ekonomik ayrıcalıklar piyasa ekonomisinin 

tesisine ve ekonominin uzun dönemli sürdürülebilirliğine zarar vermektedir. Dahası, 

eğer bu siyasi elitler güvenliği tehdit eden bazı silahlı gruplar ile yakın ilişki 

içerisinde ise bunlara diğer bazı sosyal ve siyasi ayrıcalıklar bile tanınabilmektedir. 
Güvenliğin sağlanması amacıyla verilen ve sosyal eşitliği olumsuz etkileyen bu tür 

imtiyazlar, ileride çıkabilecek toplumsal huzursuzluklara temel oluşturmaktadır. 

Çelişkilerden sonra, şimdi Strateji'nin dört ana amacı altında DFID 

sorumluluğunda olan alt hedeflere odaklanabiliriz. Strateji altında birbiriyle ilişkili 
iki alt hedef özellikle dikkat çekicidir, çatışma çözüm mekanizmalarının 

kurulması”ve bölgesel boyutun dikkate alınması. 

DFID, çatışma çözüm mekanizmalarını şiddet döngülerinin kırılması 

noktasındaki en önemli araç olarak görmektedir. Barış İnşası için elzem olan bu araç, 

devlet ile toplum arasında uzlaşının sağlanması için uygun platform sağlamakta ve 

aynı zamanda devlet ile sivil toplumun Barış İnşasında aktif yer alabilmesi için 
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14 a.g.e.:39. 

kapasite geliştirilmesine de katkı sağlamaktadır. Bölgesel boyutun dikkate alınması 

olarak bahsedilen husus ise kırılganlığın sınıraşan boyutu ile ilgili olup, kalkınma 

programlarının komşu ülkeleri de hesaba katacak şekilde tasarlanmasını 
öngörmektedir. 

Diğer bir alt hedef olan temel devlet fonksiyonlarının geliştirilmesi, 

USAID'in Kırılgan Devletler Stratejisi”ndeki bazı hedeflerle benzerlik taşımaktadır. 

Bu hedef kapsamında DFID, kırılgan devletlerdeki güvenlik, hukuk, adalet, finansal 
ve makroekonomik yönetim alanlarını öncelikli sektörler olarak belirlemiştir. 

Toplumun temel beklenti ve taleplerine cevap verilmesi anlamında bakıldığında ise 

Bakanlığın, kapsayıcı büyüme, istihdam ve temel hizmetlerin sağlanması alanlarına 
yoğunlaştığı görülmektedir. 

Yine USAID'in Stratejisi'nde belirttiğine benzer şekilde hem ulusal 

düzeyde (oeşgüdüm sağlanması hem de diğer donör ve uluslararası kuruluşlarla 

işbirliğine gidilmesi DFID açısından da önemli bir öncelik olarak belirlenmiştir. 

Strateji”nin operasyonelleştirilmesi ile ilgili bölümde belirtildiği üzere DFID'e göre, 

“Hiç bir donör veya uluslararası kuruluş tek başına çatışma ve kırılganlığın 

önlenmesinin altından kalkamaz. ”114 

Operasyonelleştirmeye ilişkin diğer öncelikler ise, siyasetin kırılgan 

devletlerdeki kalkınma yardımı programları açısından öneminin kabulü, entegre bir 

çerçeve altında kırılganlığın analizi, devlet ile toplum arasında dengeliyici bir rol 

üstlenilmesi ve yardım araçlarının adapte edilmesidir. 

Stratejide belirtilen amaç, öncelik ve araçların, USAID'de olduğu gibi 

DFID bünyesinde de ayrı bir birim tarafından hayata geçirilmesi öngörülmüştür. Bu 

görev, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Birleşik Krallık İstikrarlılaştırma 

Birimi (UK Stabilisation Unit) tarafından üstlenilmiştir.!!5 
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USAID Stratejisi”nin oluşturulmasından üç yıl sonra terk edilmesinin 

aksine, DFID”in kırılgan devletlerdeki faaliyetleri halen Barışçıl Devlet ve Toplumlar 

Oluşturma Stratejisi kapsamında yürütülmektedir. DFID'in Stratejisi'nin daha uzun 

ömürlü oluşunun en büyük sebebi, USAID'in güvenlik eksenli yaklaşımına karşılık 

DFID”in kalkınma önceliklerine odaklanmasıdır. Zira güvenlik (ve tehdit) algısı çoğu 

zaman öznel bir durum olup farklı siyasi iktidarlara göre değişkenlik gösterirken, 

kalkınma hedefleri değişen siyasi otoriteler karşısında dahi genellikle kalıcılığını 

korumaktadır. 

3.2. İyi ve Kötü Uygulamalar 

Türkiye için geliştirilen Etkin Yardım Modalitesi'nin 

operasyonelleştirilmesine katkı sağlayabilecek bazı iyi uygulamalar, Barış İnşası, 
Devlet İnşası, sektör yardımları, yardımların koordinasyonu ve üçlü işbirliği 

örnekleri kapsamında incelenmiş, bölüm sonunda ise, kırılgan devletler nezdinde 

ayrımcılık algısına neden olan bir uygulama kötü örnek olarak dikkate sunulmuştur. 

3.2.1. Kalıcı Barışın İnşası 

Donörler tarafından Barış İnşası konusunda gerçekleştirilen yardım 

çalışmalarının başarısını ölçmek oldukça zordur. Bu programların, mevcut çatışma 

düzeyini veya potansiyelini azaltarak mı başarıya ulaştığı yoksa gelecekte çıkacak 

çatışmaları önleme anlamında mı bir etkinliğe sahip olması gerektiği hususları açık 

değildir. Bu belirsizlik, Barış İnşası konusunda kesin iyi örneklerin ortaya 
konulmasına engel olsa da Kırgızistan ve Solomon Adaları'nda uygulanan ve somut 

çıktılar meydana getiren iki yardım programı, Barış İnşası konusundaki iyi örnekler 

olarak belirlenmiştir. 

2008 yılında UNDP Kırgızistan'da Barış İnşası çalışmaları başlattığı 
sırada, ülkede devlet ile toplum arasında yapıcı bir diyalog mekanizması 

bulunmamaktaydı. Bu ihtiyaçtan hareketle Örgüt, Kırgızistan Hükümeti ile birlikte 
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kapsamlı ve katılımcı bir çatışma analizi gerçekleştirmek, hükümet, sivil toplum ve 

donörler arasında ortak bir anlayış birliği tesis etmek ve çatışma önlemede yerel 

ağlar kurmak amaçlarıyla “Barış ve Kalkınma Analizi” adıyla bir program 

başlatmıştır.!16 

Proje kapsamında gerçekleştirilen analiz çalışması (Policy Development 

Analysis-PDA) esasen, çatışma önlemeye ilişkin öncelikleri çok paydaşlı bir 

yaklaşım altında katılımcı ve kapsamlı bir şekilde tanımlamayı amaçlamıştır. 

Günümüzde, çatışma kaynaklı kırılganlığın tespit edilmesinde sık sık kullanılan bu 

analiz, Kırgızistan özelinde hazırlık, analiz ve aksiyon olmak üzere üç aşamada 

gerçekleştirilmiştir. 

Bir yıl süren hazırlık aşaması sırasında, paydaşlar (hükümet ve sivil 

toplum) arasında ortak vizyon geliştirmek, programa yönelik sahiplenmenin tesisi ve 

program uygulaması için paydaşların kapasitesinin artırılması gibi kritik öneme sahip 

hususlar ele alınmıştır. Analiz aşamasında ise, Kırgız toplumunun tüm sektörlerinden 

farklı düzeylerde insanlar, çok paydaşlı bir platformda bir araya getirilmişlerdir. Bu 

platform çerçevesinde, hükümet, sivil toplum ve kalkınma yetkilileri, farklı bakış 

açılarıyla ülkedeki mevcut bağlamı (risk ve tehditleri) müşterek şekilde analiz 

etınişlerdir. 

PDA sürecinin aksiyon aşamasında, hükümet, sivil toplum ve uluslararası 

toplum açısından, çatışmanın önlenmesi ve Kırgızistan'ın kırılganlıktan çıkışına 

ilişkin geliştirilecek politikalar için “güvenilir” ve meşru” bir referans dokümanı 

oluşturulmuştur. Söz konusu doküman, paydaşlara Kırgızistan'ın öncelikleri, yardıma 

başlangıç noktaları (entry points) ve stratejileri konularında ışık tutmuş ve 

gelecekteki Barış İnşası programlarının tasarımı için zemin teşkil etmiştir 

Program kapsamında üretilen bilgiyi benzer diğer girişimlerden ayıran en 

büyük fark, PDA'nın barış, çatışma ve kalkınma arasındaki ilişkiyi Kırgızistan 

üzerinden somut bir şekilde ortaya koymasıdır. Profesyonel şekilde yönlendirilen 

06 hip/www.undp.kg/en/resources/project-database/article/| -projects/87I-peace-and-development-programme (Erişim 
Tarihi: 12.12.2012) 
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süreç, gerçek anlamda toplumun tüm kesimlerinin sesinin duyulmasını sağlamış ve 

somut eylemler için yapıcı ve ileri görüşlü öneriler sunmuştur. Benimsenen bu 

katılımcılık anlayışı sayesinde, PDA tarafından ortaya konulan bilginin tüm 

paydaşlar tarafından kabul görmesi ve uygulamalarda kullanılması kolaylaşmıştır. 

PDA, sadece paydaşların yeteneklerini geliştirmemiş, aynı zamanda ülkede yaşanan 

çatışmaya yaklaşımlarını da daha bilinçli hale getirmiştir. Süreç sayesinde paydaşlar, 
işbirliği içerisinde çözüm geliştirmeye yönelik şeffaf ve katılımcı bir mekanizmanın 

nasıl işlediğini ilk elden tecrübe etme imkanı bulmuşlardır. 

PDA, 2010 yılında Kırgızistan'da ortaya çıkan çatışmayı önleyememiş 

olsa da, tarafların çatışma karşısında hazırlıklı olmalarını sağlamıştır. PDA sürecinde 

kurulan, sürdürülebilir çatışma önleme ve yönetimi mekanizmalarının 2010 yılındaki 

kriz sırasında etkin şekilde görev yaptığı görülmüştür. Program kapsamında, 

hükümet ile sivil toplum arasındaki diyaloğun geliştirilmesi, çatışma durumlarında 

ortak analiz, çözüm önerileri ve aksiyon geliştirilmesi amaçlarıyla halen teknik 

destek çalışmaları yürütülmektedir. 

Barışın inşası açısından iyi örnek sayılabilecek diğer bir uygulama, seçim 

şiddetinin önlenmesi amacıyla yine UNDP tarafından Solomon Adaları'nda 

gerçekleştirilmiştir. 117 

Solomon Adaları'nda istikrarı sağlaması beklenen Townsville Barış 

Anlaşması başarılı olamamış ve 2001 yılında düzenlenen seçim ve sonrasında da ¬ 

BM Barış Koruma Misyonu bölgeye konuşlanana kadar- ülkedeki şiddet devam 

etmiştir.1!8 Benzer şekilde 2006“daki seçimler sırasında da yer yer çatışmalar 
yaşanmış ve seçimlerin meşruiyetine gölge düşmüştür. 2010 yılında gerçekleştirilen 

parlamento seçimleri öncesindeki durum önceki dönemlere kıyasla daha istikrarlı 
olsa da, federal devlet sistemi, toprak mülkiyeti ve artan genç işsizliği gibi sorunlar 

devletin kırılganlığını artıran unsurlarlar olarak ortaya çıkmış ve bunun üzerine, 

Solomon Adaları Hükümeti, 2010 yılındaki parlamento seçimlerinde BM'den destek 

WTUNDP, 2011:31. 
118 Daha detaylı bilgi içi nbkz. Fischer 2002:11. 
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talep etmiştir. 2006 yılındaki seçimlerde olduğu gibi, bu seçim için de destek 

sağlayacağını ifade eden UNDP, 2006 seçimlerindeki tecrübelerini gözönünde 

bulundurarak 2010 yılı seçimleri için daha farklı bir yaklaşım benimsemiştir. 19 

UNDP tarafından etkin biçimde sağlanan gözlemci koordinasyonu ve 

Solomon Adaları polisi ile yakın işbirliği 2006*daki olayların yaşanmasına engel 

olmuş ve bu sayede, 2010 yılı seçimleri yüksek bir katılım oranıyla barışçıl bir 

ortamda gerçekleşmiştir. Buna ilaveten UNDP, bu defa Solomon Adaları'ndaki seçim 

şiddetinin yapısal nedenlerini de ortadan kaldırmaya yönelik önlemler de almıştır. Bu 

amaçla hayata geçirilen Solomon Adaları Parlamentosu'na Yardım ve Yerel 

Otoriteleri Güçlendirme Projeleri ve BM desteği ile kurulan Solomon Adaları Gerçek 

ve Uzlaştırma Komisyonu'nun faaliyetleri, ülkedeki gerginliği azaltma ve 

anlaşmazlıkları şiddete başvurmadan çözme konularındaki iyi uygulamalar olarak 

öne çıkmıştır. 

3.2.2. Devlete Fonsiyonellik Kazandırılması 

Barış İnşasındaki iyi uygulamalardan sonra, fonksiyonel devletin inşa 

edilmesine yönelik başarılı örnekler olarak Liberya'da Devlet İnşasına ilişkin 

oluşturulan operasyonel ilkeler ve Doğu Timor'da gerçekleştirilen güvenlik reformu 
incelenecektir. 

Liberya özelinde ele alınan başarı örneği, 2010 yılında BM ve Dünya 

Bankası tarafından Liberya ve Sierra Leone özelinde başlatılan ancak daha sonra 

diğer kırılgan devletleri de içine alacak şekilde genişleyerek Devlet İnşasına dönük 
operasyonel ilkeler haline gelen bir çalışmadır. 129 

Liberya, 14 yıllık iç savaştan sonra erken toparlanma ya da diğer adıyla 

yeniden yapılanma aşamasını halen sonuçlandıramamıştır. Ülke güvenlik, yönetişim 

ve kalkınma gibi Devlet İnşasının esas sektörlerinde halen ciddi biçimde dış yardıma 

19 UNDP teknik yardımı 2006 yılında seçim gününün barış içerisinde geçmesini sağlasa da, kurum danışmanları ve diğer 
personelin ülkeden ayrılmasının hemen sonrasında Başbakanlık seçimi ile ilgili başlayan tartışmalar çatışmaya dönüşmüştür. 
(y.n.) 
12 World Bank, 2010d. 
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ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, BM ve Dünya Bankası 2010 yılında, 

Liberya'da Devlet İnşasına yönelik olarak daha sonra diğer kırılgan devletleri de 

içine alacak şekilde genişletilen altı adet operasyonel ilke belirlemiştir (Kutu 3. 1). 

Bu ilkeler ışığında Liberya'da gerçekleştirilen uygulamaların sonuçlarını 

değerlendirmek için henüz erken olsa da ülkede başarılı bir Devlet İnşası için önemli 
bir ilk adım atıldığını söylemek yanlış olmaz. Zira, Dünya Bankası ve BM tarafından 

geliştirilen bu ilkeler idealist olduğu kadar, gerçekçi bir yaklaşımı da temsil 

etmektedir. İlkeler, donörlerin ne yapmaları gerektiğini ifade ederken aynı zamanda 
bunları yaparken çatışan hedef ve önceliklerle karşılaşacaklarını da açıkça 

belirtmektedir.12! Bu noktada önemli olan donörün, bu tür öncelik ve hedefler 

arasındaki değiş-tokuş ilişkilerinin ve çelişkilerin farkında olması ve bunları etkin bir 

şekilde yönetebilmesidir. 

Siyaset, güvenlik ve kalkınma arasındaki yakın ilişkiyi ortaya koyan diğer 

bir somut örnek Doğu Timor'daki güvenlik reformu çalışmaları kapsamında ortaya 

çıkmıştır.122 Avustralya, İrlanda, Norveç, UNDP ve AB'nin finansman sağladığı bu 
yardım programı aynı zamanda başarılı bir çoklu donör programı (multi-donor 

program) örneğidir. 

2006 yılında Doğu Timor ordusu içerisinde çıkan anlaşmazlıklar üzerine, 

ordu personelinin yüzde kırkı terhis edilmiştir. Bunun üzerine, ordu, polis ve silahlı 

siviller arasında başlayan çatışma ve şiddet, zayıf kurumsal yapıların ve belirsiz 

görev tanımlarının yarattığı kaos ortamı içerisinde, 145.000 kişinin yerlerinden 

olmasına neden olmuş ve Doğu Timor devletinin karşı karşıya olduğu iç tehdit endişe 

verici boyutlara ulaşmıştır.123 

95   



Kutu 3.1. Liberya'da Devlet İnşasına Yönelik Operasyonel İlkeler 
  

Devlet İnşasının itici güçleri ve ekonomipolitiğine ilişkin kapsamlı bir anlayış 
geliştirilmelidir. Ekonomipolitiğin ve itici güçlerin analizi genişletilmeli ve bulguların 
varsayımları sınaması sağlanmalıdır. Kırılgan devletlerin ve karşılaşılan sorunların değişken 
yapısı gereği bu tür analizler belirli aralıklarla güncellenerek dinamik çalışmalar haline 
getirilmelidir. 

(Yardım) Programlamasının, siyasi uzlaşının ve bunu destekleyen siyasi sürecin üzerinde ne 
gibi etkileri olabileceği hesaba katılmalıdır. Söz konusu Devlet İnşası olduğunda, donörler 
tarafından uygulanan programların siyasi dengeler ve süreçler üzerindeki etkisinin kapsamlı 
şekilde değerlendirilmesi gereklidir. Zira, programlama büyük ihtimalle güç dağılımındaki 
mevcut dengeleri değiştirecek ve siyasi elitlerin konumunu da (özellikle anayasal reform, geçiş 
dönemi adalet mekanizması, seçim planlaması ve yerinden yönetim alanlarında) reforme 
edecektir. Bu açıdan, yeni güç dağılımı ve konumlandırma nedeniyle ortaya çıkacak potansiyel 
“kazananları” ve “kaybedenleri” dikkate almak hayatiönem arz eder. 

Yardım araçlarının Devlet İnşası üzerindeki etkisi dikkate alınmalıdır. Programlama 
sırasında, faaliyetlerin nasıl've hangi düzeyde hükümet politikaları ve ülke sistemleriyle 
(kamu finans sistemi, ihale sistemi vb.) uyumlu olacağına karar verilmelidir. Sahadaki 
imkanlar ölçüsünde, hem hükümet politikaları ve ülke sistemleri ile hem de farklı donörler 
arasında azami düzeyde uyum tesis edilmelidir. Burada önemli bir husus, yardım programları 
başlarken, donörler tarafından üstlenilecek devlet fonksiyonlarının ne zaman ve nasıl asıl 
sahibi olan kırılgan devlete iade edileceğinin belirlenmesidir. Bu nedenle, söz konusu 
fonksiyonlar donörler tarafından üstlenilmeden önce, bunların nasıl ve ne zaman iade 
edileceğine dair bir dönüşüm planı hazır olmalıdır. 
Sistemsel düzeyde uzun dönemli bir düşünüş ve çalışma tarzı benimsenmelidir. Devlet 
İnşasında sonuç odaklılık ve sonuca ulaşmak için gerekenlerin iyi tespit edilmesi kritik önem 
taşımaktadır. Bununla birlikte, yardımın etkinliği açısından kırılgan devletin koşulları ve 
nelerin başarılabileceğinin tespit edilmesi gerekir. Süreç içerisinde esnek düşünmek, yaratıcı 
olmak ve farklı bir çok kurum ile farklı yöntemlerle çalışmak gerekebilir. Bu nedenle, örneğin 
parlamentolara program desteği sunulurken, sivil toplum söz konusu olduğunda birlikte 
çalışma pratikleri kullanılabilir. 

Kalkınma (yardımı) yaklaşımı, koşullar ile uyumlu olmalıdır. Devlet İnşası açısından her 
kırılgan devlete ve her koşula uygun (one-fit for all) tek bir çözüm bulunmamaktadır. Bu 
nedenle, programlama her kırılgan devlete özgü koşullar dikkate alınarak, yerel kurumları ve 
kapasiteyi tamamlayacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Programlama, yerel girişimleri 
dışlamaktan kaçınmalı hatta mümkün olduğu hallerde, yerel kurumların üzerine inşa 
edilmelidir. ' 
Zorlu koşullardaki programlardan sorumlu yerel aktörlerin uygulamalarının ahlaki 
sorumluluğu donörlerde olmalıdır. Bu ilkenin amacı esasen yerel aktörleri siyasi elitlere karşı 
korumaktır. Zira, Devlet İnşasına ilişkin reform programları sırasında, mevcut sistemde gücü 
elinde bulunduran siyasi elitlerin yetkileri genellikle aşınır veya tamamen ortadan kalkar. Bu 
tür durumlarda donör, uygulamaların ahlaki sorumluluğunu üzerine almalı ve siyasi 
elitlerden kaynaklanabilecek riskleri en aza indirmelidir. 

  
  

Kaynak: World Bank, 2010d. 
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Siyasi ortamın hassas olduğu bu tür ortamlarda zamanlamanın öneminin 

farkında olan donörler uzun dönemli istikrarın tesisi amacıyla güvenlik reformu 

çabalarına girişmeden önce Doğu Timor'a ilişkin bir BM Güvenlik Konseyi Kararı 

beklemişlerdir. Söz konusu karar 2006 yılının Ağustos ayında gelmiş ve BM 
tarafından kurulan Doğu Timor Misyonu (UNMIT) güvenlik reformunu 

gerçekleştirme konusunda yetkilendirilmiştir. 

BM'nin yetkilendirmesi üzerine, Doğu Timor kamu kurumları (Savunma 

ve Güvenlik Bakanlığı, Başkanlık Ofisi vb.) ile UNMIT ve UNDP, güvenlik 

sektöründeki kurumların yönetişim yeteneklerini geliştirmek, sektörün detaylı bir 

gözden geçirmesini yapmak, uzun dönemli istikrar ve güvenlik için sürdürülebilir, 

hesap verebilir ve güçlü bir ulusal kapasite oluşturmak üzere çalışmalara 

başlamışlardır. Program, sektörün çok boyutlu sorunlarına çözüm üretmek amacıyla 

yapısal, kurumsal ve bireysel düzeyde uygulamalara başlamıştır. Yapısal anlamda, 

güvenlik personeline eğitim, güvenlik politikalarına ilişkin araştırmalar yapmak 
üzere bir kurum kurulması ve Doğu Timor tarihinin belgelenmesi amaçlarıyla 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çabaların esas hedefi, çatışmanın tarafları arasında 

uzlaşı sağlayacak platformların ve bilginin üretilmesidir. 

Kurumsal düzeyde ise, hesap verebilirliği ve gözetimi tesis etmek üzere 

bazı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bazıları, güvenlik sektörünün 

gözetimine ilişkin olarak parlamenterlere verilen teknik hukuki danışmanlık 

hizmetlerini ve güvenlik görevlilerine kamu kurum binalarına erişim ve binaların 
korunması konusunda verilen uygulamalı eğitimi kapsamaktadır. Buna ilaveten, özel 

sektör tesislerini korumak üzere de bazı düzenlemeler ve akreditasyon çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. 

İki yıl süren program kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler Doğu 
Timor'daki hukuki ve kurumsal kapasitenin gelişimi ile siyasi tartışmanın 

olgunlaşmasına katkı sağlamış ve daha önce aralarında iletişim kopukluğu bulunan 

kilit aktörlerin siyasi etkileşime girmesine ve güvenlik reformu hakkında detaylı 
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görüş alışverişinde bulunmasına olanak sağlayan bir platform olarak da görev 
yapmıştır. 

3.2.3. Sektörel Altyapının Kurulması 

Sektörel önceliklere odaklanan kalkınma yardımı programları açısından 

pek çok iyi uygulama örneği bulunsa da, tez kapsamında iki tanesi ele alınmıştır. 

Bunlardan ilki, DFID tarafından finanse edilen ve BM Çocuk Fonu 

(UNICEF) ile birlikte 2008 - 2011 yılları arasında Sudan'da uygulanan “Abyei'de 
Eğitim” projesidir.124 

2011“deki referandum sonucunda Güney Sudan sınırları içerisinde kalan 

ancak halen Kuzey'in kontrolünde bulunan ve Dinka ve Misserya adında iki kabileye 

üye insanların yaşadığı Abyei'de, hemen her dönem gerginlikler ve şiddetli 

çatışmalar yaşanmıştır. 2006'da imzalanan barış anlaşması sayesinde, çok sayıda 

yerinden edilmiş insan bölgeye geri dönüş yapmış ve bu geri dönüş ile birlikte sosyo¬ 

ekonomik altyapı yetersiz hale gelmiştir. Bu itibarla, bir kez daha iki kabile arasında 

gerginlikler yaşanmaya başlamıştır. Donörlerin, geri dönüş yapan (Dinka kabilesine 

mensup) grupları gözeten insani yardım politika ve uygulamaları da, bu gerginlikleri 

tırmandırmıştır. 

DFID tarafından duruma ilişkin olarak yapılan analiz, kabileler arası 

gerginliğin şiddetli çatışmaya dönüşme konusunda ciddi bir potansiyel arz ettiğini 

gözler önüne sermiş ve bu çerçevede eğitim ile bilinçlendirme faaliyetlerinin çatışma 

önleme açısından da önemli bir ilk öncelik olduğunu ortaya koymuştur. 

DFID'in ortaya koyduğu söz konusu bulgular çerçevesinde, gerginliğin 

artmasını ve çatışmanın ortaya çıkmasını önlemek üzere, Birleşik Krallık 

Hükümeti'nin finansmanı ve UNICEF'in desteğiyle bölgedeki eğitim altyapısını 

güçlendirmeye dönük bir proje hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında bölgede, hızlı 

bir şekilde okul binaları inşa edilmeye başlanmış ve eğitim yöntem ve 

224 http://projects.dficl,gov.uk/project.aspx?Projeciz! 13639 
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müfredatlarında değişikliklere gidilmiştir. Proje kapsamında, toplamda 7000 derslik 

inşa edilmiş ve 500 öğrenciye temel eğitim verilmiştir. İki klan için de eşit firsatlar 
yaratan proje sayesinde eğitim, düşman iki kabileyi birbirine bağlayan bir 

“tutkal?” haline gelmiştir. Bu sayede, bir kalkınma yardımı projesinin, sadece sektörel 

altyapının iyileştirilmesinde değil, birbirlerine yabancılaşan grupları bir araya 

getirmede de başarılı olabileceği görülmüştür. Bu anlamda, “Abyei'de Eğitim” 

projesi hem eğitim altyapısını iyileştirilmesi hem de barışın inşası anlamında iyi bir 

örnektir. 

Sağlık sektöründe gerçekleştirilen yardım uygulamaları açısından ise Doğu 

Timor'da gerçekleştirilen dönüşüm iyi bir örnek olarak değerlendirilmektedir. 1999 

yılında Endonezya'nın Doğu Timor'dan çekilmesiyle başlayan çatışmalar sonucu, 

sağlık altyapısı büyük oranda tahrip olmuş ve eğitimli sağlık personelinin büyük 

kısmı ülkeyi terk etmiştir. Ülkedeki, sağlık hizmetlerinin devamı konusunda donörler 

ilk aşamada uluslararası hükümet-dışı kuruluşlara (Sınır Tanımayan Doktorlar Birliği 

vb.) güvense de, bunun uzun vadede ülkedeki kapasite oluşumu ve Devlet İnşası 
çabaları üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle daha etkin çözümler geliştirme ihtiyacı 

ortaya çıkmıştır. 

Bu ihtiyaçtan hareketle 2007 yılında, BM yetkilileri, hükümet-dışı kuruluş 

uzmanları ve Doğu Timorlu doktorlar tarafından bir yardım projesi başlatılmıştır. 

Proje kapsamında öncelikle bir Geçici Sağlık Otoritesi kurulmuştur. Bu uygulama 
çerçevesinde belirli bir mesafe kaydedildikten sonra ikinci aşamada, sağlık 

hizmetleri tekrar kamu kurumlarının uhdesine devredilmiştir. Bu itibarla hazırlanan 

dönüşüm stratejisi kapsamında tüberküloz hastalığının tedavisi, bağışıklık sisteminin 
güçlendirilmesi ve toplumda farkındalık yaratma gibi öncelikler belirlenmiş ve yerel 

düzeyde, bu önceliklerden sorumlu küçük sağlık birimleri oluşturulmuştur. Dahası 

Doğu Timor hükümeti, diğer gelişmekte olan ülkelerden doktor istihdam etmeye ve 

çatışma sırasında ülkeyi terkeden Doğu Timorlu doktorların geri dönmesini teşvik 

edici düzenlemeler yapmaya başlamıştır. Donörler ise, yurtdışında okuyan Doğu 
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Timorlu tıp öğrencilerinin öğrenim masraflarını karşılayarak projeye desteğini 

sürdürmüştür. 

Proje faaliyetlerinin gerçekleştirildiği 4 yıllık dönem sonucunda, Doğu 

Timor”daki temel sağlık hizmetlerinde önemli bir mesafe kaydedilmiştir. 2011 yılı 

itibarıyla kurulan 6 adet devlet hastanesi, 65 adet toplum sağlık merkezi ve 170 adet 

sağlık birimi sayesinde, Doğu Timor devleti toplumun yüzde 87'sine etkin bir sağlık 

hizmeti verir hale gelmiştir.!2 

Görüldüğü üzere, uzun dönemli ihtiyaçlar çerçevesinde kısa vadedeki acil 

ihtiyaçlara çözüm bulmaya dönük kritik uygulamalar, bu programın başarısını 

mümkün kılmıştır. Kısa sürede donörler arasında kurulan koordinasyon mekanizması 

ve stratejik çerçeve, erken aşamada yerel aktörlerden mütevazi beklentisi olan 

aşamalı bir dönüşüm planı ve yerel otoriteler sektörü devralana kadar donörlerin 
hükümet dışı kuruluşlar ile koordineli bir şekilde gerçekleştirdiği esnek uygulamalar 

programın başarısının altındaki temel etkenler olarak ortaya çıkmıştır. 

3.2.4. Etkin Yardımlar İçin Donör Koordinasyonu 

Daha önce belirtildiği üzere, Paris Deklarasyonu'nun 9 ve 10 numaralı 

maddeleri donörler arası etkin koordinasyonu, yardımların etkinliği açısından önemli 

bir performans göstergesi olarak belirlemiştir (Tablo 2.3). Bu itibarla, mevcut 

kaynakları etkin kullanan ve donörler arasında güçlü koordinasyon mekanizmaları 

kuran iki başarılı uygulama incelenecektir. 

Liberya 14 yıllık iç savaşın 2003 ylında sona ermesinden sonra donörlerin 

yardım gözdesi (aid darling) haline gelmiştir.!26 Bu büyük kaynak akışı karşısında 
Liberya Hükümeti donörlerden, yardım faaliyetlerini koordinasyon içerisinde 

yürütmelerini ve ulusal önceliklerle uyumlu hale getirmelerini talep etmiştir. BM, bu 

15. hip; rldbank,org/WBŞITE/EXTERNAL/E BOUTUS/IDA/0,..contentMDK:21 <mecnuPK; 
66877 PK: —piPK; 4-theSitePK;731 hir 

"26 Bu terimin açıklaması için Bölüm 3.2.6'ya bakınız. (y.n.) 

100 



çağrı üzerine, donörlerin ortak stratejik planlama ve uygulama yapmasını öngören 

“Tek Uygulama” (Delivering As One) çerçevesini hayata geçirmiştir.!27 

BM tarafından oluşturulan söz konusu ortak planlama ve uygulama 

programı, örgüt altında ve dışında, güvenlikten insan haklarına, insani yardımdan 

kalkınma yardımına kadar pek çok alanda faaliyet gösteren 16 uzmanlık ajansı, fon 

ve program ile Dünya Bankası, Uluslarası Finans Şirketi (FC) ve Uluslarası Para 

Fonu'nu (IMF) bünyesinde katmıştır. Buna ilaveten BM, Liberya'da konuşlu barışı 

koruma misyonunu (UNMIL) da bu çerçeveye dahil ederek, güvenlik riski bulunan 

bölgelerde de yardım programları uygulanmasını mümkün kılmıştır. 

Koordineli faaliyetlerin etkisi hem yerel hem de ulusal düzeyde kısa 

sürede hissedilmiştir. Barış İnşasının başlangıç döneminde, BM Ülke Ofisi (BMÜO), 
UNMIL ve Liberya Hükümeti yetkililerinin katılımıyla oluşturulan Ülke Destek 

Birimleri (ÜDB) ülkenin 15 bölgesindeki yönetişim kapasitesini artırmayı 

başarmıştır. ÜDB, hükümetin 132 bölgede toplum düzeyinde (klan şefleri, toplum 
liderleri, kanaat önderleri, aşiret reisleri, kadınlar, gençler) gerçekleştirdiği danışma 

faaliyetlerine destek vermiş ve toplumun Liberya'nın kilit önceliklerinin belirlenmesi 

sürecine katılımını sağlamıştır. Bu çalışmanın sonucu olarak hazırlanan “Yoksulluğu 

Azaltma Stratejisi” parlamento tarafından kabul edilmiştir. 

Söz konusu belgedeki önceliklere ulaşmada yardımcı olmak üzere BM de 

“Kalkınma Yardımı Çerçevesi” (UNDAF) adıyla bir belge hazırlamıştır. Bu belge, 

Tek Uygulama çerçevesindeki tüm donörlere, Liberya Devleti ve halkının 

öncelikleriyle uyumlu yardım programları uygulama imkanı vermiştir. 

2008-2012 dönemi için hazırlanan bu çerçeve belge, hükümet, donörler ve 

nihai faydalanıcılar açısından bir çok yarar sağlamıştır. BM'nin Liberya'daki 

faaliyetlerinin bütüncül hale getirilmesi, aktörlerin rollerinin netleşmesini ve spesifik 

ajans ve misyonların kendi alanlarına odaklanmasını mümkün kılmıştır. Örneğin, 

UNDAF kapsamında oluşturulan Saha Birimi Başkanı pozisyonu sayesinde etkin 

127 United Nations, 2008. 
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koordinasyon sağlanmış, duplikasyon önlenmiş ve operasyonel maliyetler 

azaltılmıştır. Ayrıca BM kuruluşları ve diğer donörler, UNMIL'in haberleşme ve 

diğer imkanlarını kullanarak uzak bölgelerdeki topluluklara ulaşmış ve bu sayede 

sağlık uygulamalarına ilişkin bilgilendirmeler (ör. aşılamanın yeri ve zamanı) 

yapılmış ve uzak bölgelerdeki toplulukların (hava araçları yoluyla) insani yardıma 

erişimi sağlanmıştır. 

2005 yılında imzalanan Kapsamlı Barış Anlaşması sonrasındaki dönemde 

yardımların yoğunlaştığı Kuzey ve Güney Sudan ise donör koordinasyonu sırasında 

yaşanabilecek zorlukları gösterebilecek “sorunlu” bir örnektir. 

Donörler, barış anlaşmasını takip eden dönemde kuzeydeki Hartum 

Hükümeti ile güneydeki yeni hükümet arasında Barış İnşası çalışmaları ve özellikle 

güney için Devlet İnşası programları uygulamaya girişmiştir. Bölgedeki düşük sosyo¬ 

ekonomik kalkınma düzeyi donörler tarafından ele alınması gereken bir diğer alan 

olarak ortaya çıkmış ve son tahlilde iki hükümetin acil ihtiyaçları, donörlerin 

yürüttükleri programların sayısını artırmıştır. 

Bu artan sayıda faaliyeti ve iş yükünü düzenlemek üzere altı donör 

kuruluş, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da yardımların koordinasyonu ve 

uyumlaştırılması için bir Ortak Donör Birimi (ODB) oluşturmuştur. Birim donörler 

arası koordinasyonun yanı sıra, ortak analizler de gerçekleştirmiş ve ODB üyesi 

olmayan donörler ile de bu analizler paylaşmıştır. 

Kurumsal altyapının oluşturulması noktasındaki bu başarı, finansal altyapı 

açısından hemen sağlanamamıştır. Program uygulamasının başlangıcında, 

finansmanın Dünya Bankası tarafından yönetilen iki Çoklu Donör Güven Fonu 

(MDTF) üzerinden sağlanması öngörülmüş ancak Güney Sudan kapasite eksikliği 
nedeniyle Dünya Bankası prosedürlerine uyum sağlamakta zorlanmış, Kuzey Sudan 

ise fonların öngördüğü öncelik alanlarına ilgi göstermemiştir. Bunun üzerine 

donörler, yeni finansman mekanizmaları arayışına girişmiştir. 
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Bu çerçevede, Güney Sudan'ın temel ihale ve finansman yönetimi 

kapasitesini geliştirmeye dönük olarak BM tarafından kurulan Kapasite Geliştirme 

Güven Fonu, DFID tarafından küçük çaplı sivil toplum aktivitelerini finanse etmek 

üzere kurulan ve daha sonra bir MDTF haline gelen Temel Hizmetler Fonu ve yine 

bir MDTF olarak tasarlanan Güney Sudan için Toparlanma Fonu oluşturulmuştur. 

Kurulan bu fonlar ve gerçekleştirilen faaliyetler, donörlerin Sudan'da 

kalkınma yardımı programı uygulama konusundaki iradesini açıkça ortaya koysa da 

sonuçların her zaman olumlu olmadığını belirtmek gerekmektedir. 

Bennet tarafından yapılan bir çalışmaya göre, 2005-2010 yılları arasındaki 

yardım faaliyetleri kapsamında Güney Sudan'da oluşturulan “karmaşık? donör 

koordinasyon mekanizmaları nedeniyle, ülkedeki yardım faaliyetlerinde yavaşlama 

meydana gelmiş ve bu yavaşlama son tahlilde Devlet İnşası faaliyetlerini olumsuz 

etkilemiştir.128 Yine Bennet'a göre, Güney Sudan'ın zayıflığı ve içinde bulunduğu 

siyasi gerginliğin gerekli kıldığı doğrudan uygulamalar etkisiz koordinasyon 

nedeniyle mümkün olamamıştır. 

Özetle, kırılgan devletlerde kalkınma yardımı programı uygulamaları 
sırasında etkin koordinasyon mekanizmalarının önemi açık olmakla birlikte, gerçek 

faydalara ulaşılabilmesi için mekanizmaların tasarımı, bütçeleme, zamanlama ve 

hedef belirleme her kırılgan devlet özelinde ayrıca ele alınmalıdır. 

3.2.5. Üçlü İşbirliği Örnekleri 

Üçlü işbirliği yöntemlerine ilişkin dört uygulamadan ilki Küba tarafından 

1998 yılında Afrika ülkelerine yönelik başlatılan ve bölgedeki tıbbi personelin 

eğitimini amaçlayan kapasite geliştirme programıdır.129 Merkezden uzak kırsal 

alanlardaki tibbi personelin kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan program altında, 

Küba tarafından 30*dan fazla Afrika ülkesinde faaliyet yürütülmüştür. Başlangıçta 

18 Bennet, 2010. 
129 Bu örneklere ilişkin daha detaylı bilgi için bkz. Johnson, 2011:14-15. 
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tamamen Küba Hükümeti tarafından finanse edilen faaliyetlerin başarısı, diğer 

donörlerin de programa dahil olmasını sağlamıştır. Japonya ve Fransa gibi geleneksel 

donörler Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte Küba'nın bu programına havuz fonlar 

vasıtasıyla finansman sağlarken Güney Afrika, Libya ve Nijerya gibi yükselen 

donörler Küba'nın, Mali, Sierra Leone, Burkina Faso, Nijer ve Çad gibi ülkelerdeki 

kapasite geliştirme programlarına doğrudan destek vermişlerdir. 

Diğer bir başarılı örnek, 2006-2007 yılları arasında Hindistan, Brezilya ve 

Güney Afrika tarafından Gine Bissau'da uygulanan “Gıda ve Kendi Kendine 

Yeterlilik Programı”dır. Program altında donörler, Gine Bissau Tarım Bakanlığı ile 

ortaklık tesis ederek, yerel çiftçilerin yeteneklerini ve bilgiye erişimini artırarak, 

ülkenin gıda alanında kendi kendine yeterliliğinin sağlanması için çalışmalar 

yürütmüştür. Yürütülen faaliyetler kapsamında, 2600 tanesi kadın olmak üzere 

toplam 4500 çiftçiye, pirinç, kuruyemiş ve mango üretimine yönelik modem tarım 

teknikleri konusunda eğitim verilmiştir. 

İrlanda'nın iki kırılgan devlet olan Liberya ve Doğu Timor ile ortaklaşa 

gerçekleştirdiği “Kadın, Barış ve Güvenlik Konusunda Üçlü Öğrenme” Programı da 
üçlü işbirliği açısından dikkat çekici bir uygulamadır. Program esasen, İrlanda, 

Liberya ve Doğu Timor'dan erkek ve kadınların katılımıyla, kadın, barış ve güvenlik 

konularında yatay bir öğrenme süreci gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Faaliyetler 

çerçevesinde gerçekleştirilen bir dizi çalıştay ve seminer sayesinde çatışmalardan 

doğrudan etkilenen insanların tecrübelerinden yararlanılmış ve çatışma sırasında 

kadınların haklarının korunması ile kadın liderliğinin teşvik edilmesi konularına 

odaklanılmıştır. Programın sonuçlarına ilişkin somut bir etki analizi çalışması 

yapılmamış olmakla birlikte, farklı kültürlerden ve gruplardan kişiler arasında 

verimli bir sosyal etkileşim mekanizması olarak olumlu çıktılar ortaya koyduğu 
kabul edilmektedir. 

Japonya ve Malezya tarafından Zambiya”da uygulanan “Umut Üçgeni” 

adlı yardım projesi de diğer bir etkin üçlü işbirliği uygulamasıdır. Japonya tarafından 

finanse edilen programa, Malezya tarafından uzmanlık desteği sağlanmıştır. Projenin 

104 



ana amacı, Doğu Asya ülkelerinin (özellikle Malezya'nın) ticaret ve yabancı 

yatırımlar konularındaki başarılarından hareketle, Zambiya'da diğer Afrika 

ülkelerinin de örnek alacağı bir yatırım teşvik sistemi kurmaktır. Proje kapsamında, 

Zambiya Kalkınma Ajansı'nın ve diğer ilgili kamu kurumlarının kapasitesinde artış 

sağlanmış ve bu sayede Zambiya Hükümeti, Hindistan, Tayland, Malezya ve Japonya 

gibi ülkelerden gelecek dış yatırım ve ticareti artırma firsatı bulmuştur. 

İlk aşamanın tamamlandığı 2009 yılının Mart ayı itibarıyla, “Umut 
Üçgeni” projesi kapsamında sunulan önerilerin hayata geçirilmesiyle Zambiya'daki 

yatırım ortamında iyileşmeler sağlanmıştır. Ülke, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı 
Endeksi'nde 9 sıra birden yükselmiştir. Proje altındaki, ticaret ve yatırım teşvik 

aktiviteleri sonucunda Zambiya, Hindistan ve Malezya özel şirketlerinin ortaklığıyla 

Afrika'nın ilk mobil telefon üretim fabrikası Zambiya”da kurulmuştur. Buna ilaveten, 

proje kapsamında, Zambiya üniversiteleri ve özel şirketleri ile bunların Hindistan ve 

Malezya'daki muadilleri arasında eğitim, sağlık, inşaat, tarım ve hizmetler 

sektörlerinde bir çok işbirliği faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 

3.2.6. Kötü Uygulama: Yardım Gözdesi Yardım Yetimine Karşı 

Bu bölümde ele alınan iki örnek, iyi ve kötü uygulamaların komşu 

ülkelerde aynı anda nasıl ortaya çıkabileceğini göstermek açısından önemlidir. 139 

2000'li yılların başlarında hemen hemen eş zamanlı olarak kaos içerisine sürüklenen 

iki komşu ülkeden Liberya donörlerin yardım gözdesi olurken, kayda değer hiç bir 

destek bulamayan Gine Bissau yardım yetimi haline gelmiştir. 

Liberya”da büyük yıkım yaratan iç savaş, 2003 yılının Eylül ayında 

uluslararası toplumun yoğun desteği sonucu imzalanan Kapsamlı Barış Anlaşması 

(KBA) ile sona ermiştir. BM tarafından sağlanan 25.000 askerlik barış gücü de 

KBA'nın garantisi olarak ülkeye konuşlanmış ve ülkede göreceli bir güvenlik 

atınosferi tesis edilmiştir. 

139 Örneklere İlişkin daha detaylı bilgi için bkz. Cliffe ve Roberts, 2011:206-207. 
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Güvenlik problemlerinin belirli ölçüde çözüldüğü bu dönemde 

Liberya”daki hükümette halen yaygın yolsuzluk bulunmaktaydı. Buna rağmen, barış 

anlaşmasının sağladığı güvenlik atmosferi içerisinde Liberya'ya 2,4 Milyar ABD 

Doları tutarında yardım akışı (güvenliğe yapılan harcamalar dahil edilirse 7,4 Milyar 

ABD Doları) sağlanmış ve Liberya ekonomisi 2004-2008 arasında yüzde 6,4 

büyümüştür. Ayrıca, BM ve Dünya Bankası Liberya Hükümeti ile birlikte istihdam 

yaratma ve ekonomiyi yeniden canlandırma amaçlarıyla yaratıcı bir program 

uygulanmış ve Liberya halkının devlete olan güvenini yeniden kazandırma 

konusunda mesafe kaydedilmiştir. 

Birleşmiş Milletler'in bölgede konuşlu barış gücü UNMIL tarafından inşa 

edilen yollar sayesinde, savaş nedeniyle birbirleri ile bağlantısı koparak izole hale 

gelmiş bölgeler tekrar birbirlerine bağlanarak ticaret mümkün hale getirilmiş ve 

insani yardım faaliyetleri kolaylaştırılmıştır. Bu dönemde Liberya ayrıca, donörler 

tarafından uygulanan projeler sayesinde siyaset, güvenlik ve kalkınma alanlarında 

faydalar elde ederken, aynı zamanda uzun dönemli sektörel reformlar için de ön 

hazırlıklar yapma fırsatı bulmuştur. 

Batı Afrika Devletleri Ekonomi Birliği (ECOWAS) tarafından uygulanan 

Yönetişim ve Ekonomik Yönetim Yardım Programı ülkede gelir yaratma konularına 

odaklanmış ve yolsuzlukluk ile yolsuzluk algısını azaltma konusunda başarı 

sağlamıştır. Program, gerçekten de ekonomi yönetimi ve kamu-toplum arası 

yönetişimde ilerleme kaydedilmesine yardımcı olmuş ve halkın kamu kurumlarına 

olan güveninin geri kazanılmasında önemli rol oynamıştır. Dahası, KBA'nın 
imzalanmasından yedi yıl sonra, Liberya Dünya Bankası ve IMF'nin borç affi 

programına dahil edilmiş ve tarihte görülmüş en yüksek kişi başına borç silme 

faaliyetine konu olmuştur. 

Özetle Liberya, etkin ve sonuç odaklı ve istikrarlı uluslararası destek 

sayesinde bir kaç yıl içerisinde beklenmedik bir toparlanma gerçekleştirmiştir. 
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Komşu Gine Bissau'nun durumu ise, Liberya'nınkinden çok uzaktadır. Bu 

durumun kısmen, yönetişim alanındaki kapasite yetersizlikleri nedeniyle Gine Bissau 

Hükümeti'ne duyulan güvensizlikten kaynaklandığı öne sürülse de, bu iddianın 

geçerliliği tartışmalıdır. Zira benzer kapasite sorunları, 2005 yılındaki genel seçimler 

öncesinde, Liberya Hükümeti açısından da geçerli iken bu durum, donörlerin 

Liberya'ya sırtlarını dönmelerine neden olmamıştır. 

1960'lardaki bağımsızlıktan sonra, Gina Bissau tek parti rejimi altında 

yönetilmiş, bir çok darbe ve iç savaş görmüştür. Donörlerin, yardım için ön koşul 

olarak çok partili sisteme geçişi öne sürmesi nedeniyle, 1991 yılında ülkede çok 

partili rejimin tesis edilmesine yönelik çalışmalar başlatılmış ve bu amaçla 1994 

yılında ilk serbest seçimler gerçekleştirilmiştir. Seçimlerin şeffaf ve adil olduğu genel 

kabul görmesine rağmen, seçimi takip eden dönemde donörler tarafından Gine 

Bissau'ya yönelik kayda değer bir yardım gerçekleşmemiştir.?! Çok partili sisteme 

geçiş sırasında meydana gelen kaos ortamı sırasında dış yardımdan mahrum kalan 
ülke, iç savaşa sürüklenmiş ve bu iç savaş sırasında da herhangi bir donörden destek 

bulamamıştır. 

Göreceli barışın ve seçimlerin gerçekleştirildiği 1999-2000 yılları arası 

dönemde BM'nin ülkede Barış İnşası Destek Ofisi kurmasıyla umutlar artmış ancak 

Gine Bissau'nun savaş sonrası dönemde toparlanması ve yeniden yapılandırılması 

için gerçekleştirilen donör konferansı kayda değer hiç bir yardım sözü verilmemesi 

nedeniyle hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştır. Bu durumun temel sebebi, BM ve Dünya 

Bankası gibi kuruluşlar tarafından Liberya'da oluşturulan destek mekanizmalarının 
benzerlerinin Gine Bissau'da kurulmamasıdır. İşlevsel bu tür mekanizmaların 

yokluğunda donörler, yardım yükümlülükleri altına girmekten kaçınmışlardır. 

Dahası, bu başarısızlık sonrasında Gine Bissau daha da yalnızlaşmıştır. 

Yapılan risk değerlendirmeleri sonucu, IMF, yardımlarını askıya almış, Afrika 

Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası uyguladıkları programların kapsamını ve 

sayılarını azaltmışlardır. Takip eden dönemde, bütçe açıkları artmış, memur maaşları 

13! OECD CRS Veritabanı, 2012. 
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ödenememiş, GSYH yüzde 4,1 oranında daralmıştır. Bu şartlar altında ülkede baş 

gösteren kaos bir darbe ile sonuçlanmıştır. 

2005 yılındaki seçimlerle demokrasiye geçilmesinin ardından, donörlerin 

ülke ile angajmanı tekrar artmaya başlamıştır. Ülkede faaliyet gösterme isteğinde 

olan bazı donörler ile Gine Bissau Hükümeti arasında, güvenlik sektörü reformu, 

memur maaşlarının ödenmesi ve başkente elektrik verilmesi gibi bazı stratejik 

öncelikler belirlenmiştir. 

Bu öncelikler ışığında IMF, yardımlarının tekrar hızlandırma kararı almış 

ve 2005 yılının Şubat ayında ikinci bir donör konferansı düzenlenmiştir. Sadece 1,5 

Milyon ABD Doları tutarında yardım sözünün verildiği ikinci konferans da hayal 

kırıklığı olmuştur. 2006*daki üçüncü konferansın daha başarılı olmasına ve 280 

Milyon ABD Doları tutarında yardım sözü verilmesine rağmen, destek 

mekanizmalarının yokluğunda oluşan siyasi istikrarsızlıklar, bu yardımın gerektiği 

gibi sahaya aktarılamamasına neden olmuştur. 

Donörler tarafından bir kez daha yalnız bırakılan kırılgan Gine Bissau, 

2009 yılında başkanın suikasta uğraması nedeniyle yeni bir kaos ortamına 

sürüklenmiştir. Güvenlik reformu başta olmak üzere ülkenin sahip olduğu acil 

ihtiyaçlara rağmen, uluslararası toplumun ülkeye olan ilgisi halen oldukça düşük 

düzeylerdedir. AB, ECOWAS, Angola ve Güney Afrika'nın uyguladığı mütevazi 

yardım programları etkin olmaktan oldukça uzaktır. 

Görüldüğü üzere, son 15 yıllık sürede donörlerin adeta dışladığı ve 

yalnızlaştırdığı Gine Bissau komşusuna aktarılan miktarın onda birinden daha az 
kalkınma yardımı alan bir yardım yetimi olmuştur. Liberya'da kurulan ve 

yardımların etkinliğini garanti altına alan araç ve mekanizmaların yokluğunda, 

donörler Gine Bissau'nun ihtiyacı olan yardımı vermekten kaçınmaktadır. Ancak 

ironik bir şekilde, Liberya'da olduğu gibi Gine Bissau'da da bu araç ve 

mekanizmaları oluşturma kapasitesine sahip olan tek aktör uluslararası donörlerden 

başkası değildir. 
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TÜRKİYE'NİN KIRILGAN DEVLETLERDEKİ KALKINMA YARDIMI 
FAALİYETLERİ VE ETKİN YARDIM MODALİTESİ ÖNERİSİ 

Türkiye, son yıllarda yükselen bir donör olarak uluslarası kamuoyunun 
dikkatini çekmekte ve çeşitli ülkelerde uyguladığı kalkınma yardımı faaliyetleri 

itibarıyla ilgi uyandırmaktadır. Çin, Brezilya, Rusya ve Hindistan gibi yükselen 

ekonomilerle adı sık sık yanyana anılan Türkiye?nin, dış yardım performansı da aynı 
ülkelerin yardım faaliyetleriyle birlikte ele alınmaktadır. 

Türkiye, geleneksel donörler ile yükselen donörler arasında bir konumda 

yer almaktadır. OECD üyesi olan Türkiye, DAC'a gönüllü raporlamalar yapmakla 
birlikte, gerek yürüttüğü yardım faaliyetlerinin niteliği gerekse alıcı ülkeler 
nezdindeki algı açısından yükselen donörlere daha yakın bir profil çizmektedir. 

Mk Bununla birlikte, 19. yüzyıldan bu yana devam eden Avrupa merkezli modernleşme 
WU almis çabaları, Türkiye'nin yükselen donörlerin temsil ettiği gruba da tam anlamıyla uyum 
Len lie 

sağlamasını zorlaştırmaktadır. 
bütüncül 

Mİlli Türkiye'nin dış yardımları konusunda gerçekleştirilen çalışmalarda bölge, 
170121 1 , 
Malki ne ülke veya sektör bazında incelemeler yapılmış olsa da, yardımlar alanında büyük 

önem arz eden kırılganlık hususu genellikle ihmal edilmiştir. Kalkınma yardımları 
ZA &8 bağlamında kırılganlık ve kırılgan devletler üzerine günümüzde gerçekleştirilen 
İrini hayata 

geçirilmektedir” çalışmalar donör toplumunu büyük oranda meşgul ederken, Türkiye'nin dış 

  
yardımlarının bu hususu ele almaması büyük bir eksikliktir. Zira, Türkiye'nin 
kültürel, tarihsel ve etnik bağlar nedeniyle ilgi alanını oluşturan devletlerin bir çoğu 

bugün kırılgan devlet olarak nitelendirilmektedir. 

Türk dış yardımının odağında bulunan Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki 

devletlerin bir çoğu, içsel ve dışsal sebeplerden ötürü uzun süre istikrarlı bir kamu 
otoritesi oluşturamamış ve şiddetli çatışmalar nedeniyle sosyo-ekonomik altyapının 

gelişimini temin edememişlerdir. Yine kayda değer miktarda yardım alan Türki 

Cumhuriyetler!32 de, 1990'lı yıllara kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 

132 Türk, Türkik, Türki terimlerine ilişkin bir inceleme için bkz. Oran (ed.), 2001:371. 
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(SSCB) egemenliği altında askıya aldıkları Devlet İnşasını gerçekleştirmek için halen 

çaba göstermektedir.!33 

Türk dış yardımlarının kırılganlık bağlamında ele alınmasının önemi 

sadece kırılgan devletlerin önemli bir bölümünün Türkiye'nin doğal ilgi alanı olması 

bağlamında ortaya çıkmamaktadır. Türkiye, sömürgecilik geçmişi olmayan ve sosyo¬ 

ekonomik kalkınma anlamında Batı kaynaklı ideallere en çok yaklaşmış müslüman 

ülke kimliğiyle de kırılgan devletlerin ilgisini çekmektedir. Bu nedenle, Türkiye ile 

yakın bağları bulunsun veya bulunmasın pek çok kırılgan devletten son dönemde 

yoğun şekilde yardım talebi alınmaktadır. 

Bu taleplere cevap vermek üzere Türkiye, kayda değer miktarda yardımı 

kırılgan devletlere aktarsa da halen kırılganlığı dikkate alan politika ve uygulama 

araçlarından yoksundur. Kırılganlığın insani ve kalkınma üzerindeki maliyetleri (EK 

6), yardımların etkinliği ve kötü uygulamalarla ilgili bölümlerde kapsamlı bir şekilde 

ele alındığı üzere, yukarıda belirtilen eksiklik gerek Türkiye gerekse alıcı kırılgan 

devletler açısından ciddi riskler taşımaktadır. 

Bu itibarla bubölümde, öncelikle Türkiye'nin kırılgan devletlere yönelik 

resmi kalkınma yardımları incelenmiş ve bunu müteakiben, geliştirilen “Türkiye için 

Kırılgan Devletlere Etkin Yardım Modalitesi'nin detayları ortaya konulmuştur. 

Modalite*ye ilişkin açıklama, Türkiye'nin kırılgan devletlere verdiği yardımlara 

ilişkin bir GZFT Analizi ile başlatılmış ve Modalite'nin uygulama çerçevesinin 

detaylandırılmasıyla devam etmiştir. Bölüm çerçevesinde, Modalite'nin uygulamaya 

geçirilmesine yönelik hususlar da ayrı bir alt bölümde incelenmiştir. 

4.1. Türkiye Tarafından Kırılgan Devletlere Verilen Resmi Kalkınma 
Yardımları 

Türkiye'nin kırılgan devletlerle yönelik yardımlarındaki artış Grafik 

4.1“den açıkça görülmektedir. 2004 yılında 94 Milyon ABD Doları civarındaki RKY, 

133 T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013:6. 
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2011 yılı itibarıyla yüzde 765 artarak 814 Milyon ABD Doları'na ulaşmıştır. Kırılgan 

devletlere verilen RKY, 2006 yılında diğer ülkelere verilen yardım miktarını geçmiş 

ve bu seviyesini 2011 yılına kadar geçen süre boyunca korumuştur. Dahası 2011 yılı 
itibarıyla kırılgan devletlere verilen RKY, diğer ülkelere verilen RKY?'nin iki katına 

yaklaşmıştır (EK 4). 

Türkiye'nin kalkınma yardımlarının son beş yıllık dönemde, devletler 

bazında dağılımı daha detaylı incelendiğinde, en çok RKY alan ilk beş ülkenin 
kırılgan devlet olduğu ve bunlara yapılan yardımın toplam yardımın yüzde 44'üne 

eşit olduğu görülmektedir (Grafik 4.2). Bu rakama, diğer kırılgan devletlere yapılan 

yardımlar da eklendiğinde kırılgan devletlere yapılan yardımların toplam yardımlara 
oranı yüzde 60'a yükselmektedir. 

2007-2011 yılları arasında hem kırılgan devletler hem de diğer devletler 

içerisinde Türkiye'den en çok resmi kalkınma yardımı alan ülke Afganistan'dır. Bu 

ülkeyi takip eden diğer kırılgan devletler Pakistan, Kırgızistan ve Irak son on yıllık 
dönemde daima ilk beşte yer almışlardır. 

Grafik 4.1. Türkiye Tarafından Kırılgan Devletlere Verilen Net RKY (Milyon ABD Doları) 
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Kaynak: OECD CRS Veri Tabanı, 2012. 

ını 



Önceki yıllarda aldığı resmi kalkınma yardımı ortalama 4 Milyon ABD 
Doları civarındayken, sadece 2011 yılında 162 Milyon ABD Doları yardım aktarılan 
Suriye ise beşinci sıradadır. Bu artış hiç kuşkusuz 2011 yılı içerisinde Suriyeli 

sığınmacılara yapılan yardımlara bağlı olarak gerçekleşmiştir. 

Grafik 4.2. Türkiye RKY'sinin Devlet Gruplarına Göre Dağılımı (2007-2011 Toplam) 
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Kaynak: OECD CRS Veri Tabanı, 2012. 

Görüldüğü üzere, Türkiye'den en fazla resmi kalkınma yardımı alan 
ülkelerin tamamı tezde ele alınan 47 kırılgan devlet arasında yer almaktadır. Bununla 

birlikte, Türkiye tüm kırılgan devletlere aynı miktarda yardım 

gerçekleştirmemektedir. 

Türkiye tarafından 2011 yılı itibarıyla yardım ulaştırılan 47 kırılgan 

devletten 34'ü ortalama yardım miktarı olan 16,6 Milyon ABD Doları'nın ciddi 

biçimde altında kalmıştır (EK 4). Diğer bir deyişle, Türkiye tarafından yapılan resmi 

kalkınma yardımları, esasen birkaç kırılgan devlette yoğunlaşmaktadır. OECD 

yoğunluk kriterlerine (EK 7) göre, Türkiye tarafından 2010 yılında kırılgan 

devletlere verilen RKY'nin yüzde 51'i “yoğun” ile “yoğun ve önemli” sınıfına 

girmektedir (Grafik 4.3). Söz konusu yüzde 51'lik kısmı sadece 15 kırılgan devlete 

verilirken geri kalan 33 devlete aktarılan RKY “önemsiz” düzeyde kalmıştır. 
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Grafik 4.3. Kırılgan Devletlere Verilen RKY'nin Yoğunluğu (2010) 

Yoğun | Yoğun ve Önemli | Önemli | Önemsiz 
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Kaynak: OECD CRS Veri Tabanı, 2012. 

  

  

      
  

Bu yoğunlaşma, yardım etkinliği açısından faydalı olabileceği gibi kırılgan 

devletler arasında yardım yetimleri ve yardım gözdeleri oluşmasına da neden olabilir. 

Bununla birlikte, Türkiye tarafından verilen RK Y genellikle komşu olan ve/veya aynı 

bölgede yer alan ülkeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle halihazırda, 

Türkiye'nin yardımlarının dağılımının yardım yetimi ve gözdeleri ortaya çıkaracak 
dengesizliklere yol açması ve kırılgan devletlere zarar vermesi ihtimali düşüktür. 

Kırılgan devletlere verilen yardımlar açısından diğer bir risk sayılan 

yardımların değişkenliği hususu ise, yoğunluğun aksine, Türkiye açısından önemli 

bir sorun teşkil etmektedir. Grafik 4.4“ten görülebileceği üzere, Türkiye'den en çok 
RKY alan ilk dört kırılgan devlete aktarılan yardım miktarları yıllar içerisinde ciddi 

farklılıklar göstermektedir. Donör toplumu tarafından “dur-kalk angajman” (stop and 

go engagement) olarak adlandırılan bu durum yardımların etkinliği açısından oldukça 
olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu husus ayrıca, Türkiye tarafından RKY 

konusunda bir önceliklendirme ve programlama yapılmadığının da en büyük 

kanıtıdır. Özellikle Afganistan ve Pakistan'a yapılan yardımların yıllar içerisindeki 

değişimini başka şekilde açıklamak mümkün değildir. 
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Grafik 4.4. Türkiye Tarafından Bazı Devletlere Verilen Net RKY?nin Değişimi 
210 
  

    
2007-2011 Ort. 

168 

126 

  

84 

42 

2007 2008 2009 2010 2011 

© Kurgızistan # Suriye © Pakistan © Alganisian © Somali 

    
  

Kaynak: OECD CRS Veri Tabanı, 2012. 

Kırılgan devletler dışındaki gelişmekte olan ülkelere verilen RKY 

açısından da önemli bir sorun teşkil eden yardım değişkenliği, söz konusu 

kırılganlığın azaltılması olduğunda çok daha önemlidir. Zira kırılganlıktan çıkış, 
yardımda sürekliliğe ve istikrara ihtiyaç duymaktadır. Yardım miktarlarında yıllık 

bazda meydana gelen çarpıcı değişiklikler, yardımın uzun dönemli kalkinma 

hedeflerinden ziyade kısa vadeli acil ihtiyaçlara odaklandığını ortaya koymaktadır ki 
Türkiye'nin kırılgan devletlerdeki faaliyetleri de genellikle bu şekilde 

gerçekleşmektedir. Dahası, artan kalkınma yardımları ile beraber bu durum daha da 

sorunlu bir hal almıştır. Türkiye 2005 yılında 179 Milyon ABD Doları tutarında 

insani yardım verirken, bu rakam 2011 yılında 264,5 Milyon ABD Doları'na 

ulaşmıştır. 2011 yılında sadece Suriye ve Somali'ye aktarılan insani yardım 200 

Milyon ABD Doları'na yaklaşmaktadır (Kutu 4.1). Uzun dönemli kalkınma hedefleri 

ile ilişkilendirilmediği takdirde etkinliği düşük olacak bu yardımların miktarı, insani 

krizler hafiflediğinde yine eski düzeylerine dönecek ve kırılgan devletleri iç ve dış 

şoklar karşısında savunmasız kılacaktır. 

14 



Kutu 4.1. Türkiye'nin Somali “Açılımı” 
  

Uluslararası Kriz Grubu'nun (International Crisis Group) Türkiye'nin Somali'de süregelen 
yardım faaliyetlerini ve şimdiye kadarki başarılarını ele alan raporu oldukça ilginç bulgular 
içermektedir. Raporda Türkiye'nin, Somali'ye verilen kalkınma yardımları açısından en yeni 
ülke olduğu ve bunun bazı olumlu sonuçları beraberinde getirdiği saptamasında 
bulunulmaktadır. Çalışma ayrıca, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Mogadişu'ya 
kıtlığın zirveye ulaştığı Ağustos 2011'de yaptığı cesur ziyaret ile burada bir büyükelçilik açma 
kararının kalıcı barışın sağlanması çabalarına yeni bir soluk getirdiğini belirtmektedir. 

Ne var ki raporda, Ankara'nın temkinli bir şekilde ilerlemesi, tek taraflılıktan kaçınması ve bir 
başka uluslararası müdahalenin daha başarısızlığa uğramaması için dersler alması gerektiği 
vurgulanmaktadır. Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca pek çok donör ve kalkınma kuruluşu, 
Somali'ye yardım götürmeye ve barışı sağlamaya çalışmış ancak genellikle mevcut durumu 
öncekinden daha karmaşık bir hale getirerek ülkedeki yardım faaliyetlerine son vermiştir. 
Rapora göre, bu tecrübelerden ders çıkarması gereken Türkiye, ülkenin karşı karşıya olduğu 
birçok sorunu tek başına çözemeyeceğinin farkına varmalı ve gerek Somali halkının gerekse 
uluslararası toplumun desteğini ve işbirliğini temin etmelidir. Aksi takdirde, Türkiye'nin 
faaliyetleri, Somali'de süregelen kalkınma çabalarını olumsuz etkileyebilecek ve eldeki 
muazzam ahlaki üstünlüğün kaybedilmesine yol açabilecektir. 

Rapor, bu çerçevede, Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki kalkınma yardımı faaliyetlerine 
ilişkin bazı önerilerde bulunmuştur. Bunlardan en önemlileri, yardım için güçlü bir finansman 

mekanizmasının tesisi, gerek Mogadişu'da gerekse Ankara'da ülkenin Somali'deki 
faaliyetlerine yoğunlaşacak uzman kişilerin sayısının artırılması, kamuya açık, gerçekçi ve 
uzun vadeli bir strateji belirlenmesi ve özellikle Somali'de aktif olarak çalışan diğer donör ve 
uluslararası kuruluşlarla koordinasyon sağlanmasıdır. 

    
  

Kaynak: International Crisis Group, 2012. 

2007-2011 yılları arasında Türkiye tarafından tamamı hibe olarak verilen 

RKY'nin sektörel dağılımı, OECD ve TİKA tarafından yapılan iki sınıflandırma 

çerçevesinde farklı sonuçlar ortaya koymaktadır (Grafik 4.5). Türkiye, DAC'a üye 

olmadığı için, örgüt tarafından sektör ve modalite bazında yapılan sınıflandırmalara 

göre veri yayınlanmamaktadır. Bu nedenle OECD kaynaklarından ulaşılan verilerden 

detaylı bilgiler edinilememiştir. OECD veritabanındaki bilgilere göre, Türkiye 

tarafından 2007-2011 yılları arasında kırılgan devletlere yönelik olarak 
gerçekleştirilen RKY'nin yıllık ortalama yüzde 16'sı insani yardım, yüzde 13'ü ise 

teknik işbirliğine ayrılmış olup geri kalan yüzde 71'lik kısım için herhangi bir 

sınıflandırma yapılmamıştır. 
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Grafik 4.5. Türkiye Tarafından KD”ye Verilen Net RKY?nin Sektörel Dağılımı 
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TİKA tarafından tutulan istatistiklere göre ise 2007-2011 yılları arasında 

kırılgan devletlerde yürütülen projelerin yüzde 44'ü teknik işbirliği, program ve proje 

ile öğrencilere yardım alanlarında gerçekleştirilmiştir. Bunu, yüzde 22 ile Barış 

İnşasi faaliyetleri, yüzde 20 ile sığınmacılara yardımlar ve yüzde 13 ile insani yardım 

faaliyetleri izlemektedir. 

Çalışmanın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, kırılgan devletler 

açısından başta gelen iki öncelik Barış İnşası ve Devlet İnşasıdır. DAC 
sınıflandırmalarına göre istatistiklerde bulunmadığı için Türkiye'nin Devlet İnşasına 

ilişkin yardım çalışmalarını tam olarak tespit etmek ve istatistiklere yansıtmak bu 

aşamada mümkün olamasa da barış “yapılandırmasına” ilişkin faaliyetler TİKA 
tarafından her yıl raporlanmaktadır (Kutu 4.2). Türkiye bu alanda belirli bir 

tecrübeye sahip olsa da, faaliyetlerin geneli, yapılandırmadan ziyade barışın 

“korunması” niteliğindedir. 
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Kutu 4.2. Türkiye'nin Bazı Kırılgan Devletlerdeki Barışı “Yapılandırma” Faaliyetleri 
  

Türkiye tarafından gerçekleştirilen ve ana sorumlusu Başbakanlık Genelkurmay Başkanlığı 
olan barış yapılandırma faaliyetlerinin önemli bir bölümü Afganistan'da uygulanmaktadır. 
2007-2011 yılları arasında barış yapılandırmasına ayrılan yıllık ortalama 60 Milyon ABD Dolar 
tutarındaki kaynağın yaklaşık yüzde 85'i Afganistan'a aktanlmıştır. 

Afganistan'da barış yapılandırması faaliyetlerinin ana yürütücüsü olan Uluslararası Güvenlik 
Yardım Gücü (ISAF) altında yer alan bölge komutanlıklarından biri olan Kabil Bölge 
Komutanlığı, 1 Kasım 2009 tarihinden bu yana Türkiye'nin sorumluluğunda olup, söz konusu 
görevin 1 Kasım 2013'e kadar devam etmesi öngörülmektedir. 

Afganistan'daki barış yapılandırması faaliyetlerini 1650 personel ile yürütmekte olan Türkiye 
bu mevcudu ile 50 ülke arasında sekizinci sıradadır. Faaliyetler kapsamında, Afgan Ulusal 
Ordusu'nun eğitimi ve Afgan halkının güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar 
yürütülmektedir. 

Lübnan için, 2006 yılında BM Güvenlik Konseyi kararına istinaden oluşturulan görev gücüne 
de katkı veren Türkiye bu ülkede gerçekleştirilen barış yapılandırma faaliyetlerine de 1 inşaat 
istihkam bölüğü ve Deniz Görev Kuvveti'ndeki su üstü unsurları ile destek vermektedir. 
Faaliyetler kapsamında, karargah binası inşası, bakım onarım tesisleri binası inşası ve 
muhabere hatlarının yer altına alınmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Buna ilaveten Türkiye tarafından, Gürcistan, Kırgızistan ile Uzakdoğu ve Afrika'da yer alan 
bazı kırılgan devletlere de yıllık ortalama 4 Milyon ABD Doları tutarında barış yapılandırması 
yardımı verilmektedir. 

    
  

Kaynak: TİKA, 2010 ve 2011. 

Kutu 4.2'te belirtilen faaliyetlerden de görülebileceği üzere bu alanda 

gerçekleştirilen yardımlar güvenliğin tesisi, askeri ve kolluk kuvvetlerinin 

kapasitesinin geliştirilmesi ve bununla bağlantılı bazı altyapı çalışmaları olarak 
ortaya çıkmaktadır.34 RKY bağlamında, Türkiye'nin söz konusu niteliğin dışına 

çıkan, taraflar arasındaki çatışmayı sona erdirmeye, şiddet döngülerini kırmaya ve 

kalıcı barışı tesis etmeye yönelik olarak uyguladığı RKY bazında proje ve 
programları bulunmamaktadır. Uygulanan projeler genellikle, kırılgan devletlerde 

mevcut kamu kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesine odaklanmakta olup 

genellikle teknik düzeyde kalmaktadır (Kutu 4.3). 

134 2007 yılında başlayan ve halen devam eden Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği adı altında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından uygulanan proje kapsamında kolluk kuvvetlerinin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak kırılgan 
devletlerden bir çok kolluk kuvveti mensubuna eğitim verilmiştir, Filistin, Kırgızistan, Özbekistan, Somali, Bangladeş bu 
ülkelerden bazılarıdır. bkz. TİKA, 2012:92. 
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Kutu 4.3. Afganistan Kapasite Geliştirme Programı 
  

Afganistan Ekonomi Bakanlığı tarafından Kalkınma Bakanlığı'na iletilen talebe istinaden, 
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ve diğer kamu kurumlarının (Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü) katkılarıyla, Afganistan'a yönelik olarak, 
proje tanımlama, hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularını kapsayan bir 
“Kapasite Geliştirme Programı” (KGP) tasarlanmıştır. 6 — 23 Haziran 2011 tarihlerinde 
gerçekleştirilen KGP'ye, Afganistan Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere, 6 Afgan kamu 
kurumundan, çeşitli düzeylerde toplam 20 yetkili katılım sağlamıştır. 

KGP kapsamında, Afgan yetkililer, 6 — 13 Haziran 2011 tarihleri arasında Kalkınma 
Bakanlığı'nda “Proje Planlaması, Hazırlanması ve Değerlendirmesi” ile “Bölgesel Planlar ve 
Planlama Süreci” konularında eğitim almışlardır. Daha sonra, uzmanlık alanlarına göre iki 
gruba ayrılan Afgan yetkililerinden 12 tanesi (Grup A), 14-17 Haziran 2011 tarihlerinde 
Karayolları Genel Müdürlüğü'nde “Otoyol Projelerinin Planlanması ve Tasarımı” konusunda; 8 
tanesi ise (Grup B), aynı tarihlerde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde “Sulama, İçme Suyu 
ve Hidrolik Enerji Projeleri” konusunda eğitim almışlardır. Eğitimler sırasında her iki grup için 
de İstanbul-Ankara Otoyolu ve Bolu Tüneli, Akçakoca-Araplı Otoyolu, Konya Bağbaşı Barajı 
ve Dineksaray Arıtma Tesisi gibi saha gezileri gerçekleştirilmiştir. Program'ın 20 — 22 Haziran 
2011 tarihlerinde gerçekleştirilen bölümünde Grup A'ya, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü'nde “Demiryolu Projelerinin Tasarımı ve Planlanması” konusunda, Grup B'ye ise, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda, “Enerji Planlaması, Termal Güç Santrali Projelerinin 
Seçimi, Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, Petrol, Doğalgaz ve Kömür Rezervlerinin Değerlendirilmesi, 
Enerji Verimliliği” vb. konularda eğitimler verilmiştir. Eğitimin bu bölümü kapsamında Grup 
A, Bozüyük — Osmaneli Hızlı Tren Sahasına teknik gezi gerçekleştirmiştir. 

Programın ikinci modülü, Türk yetkililerin ilgili Afgan uzmanlarla birlikte uzun süreli olarak 
Afganistan'da saha uygulamaları gerçekleştirmesi ve söz konusu uzmanlara iş başı eğitim 
vermesi amacına dönük olarak tasarlanmıştır. Bununla birlikte, Afganistan'daki güvenlik 
sorunları ve özel sektörden istihdam edilebilecek Türk mühendislerine yapılacak ödemeler 
konusunda yaşanan mevzuat sorunları nedeniyle bu modül henüz hayata geçirilememiştir. 

    
  

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2010. 

4.2. Türkiye'nin Kırılgan Devletlere Verdiği RKY'ye İlişkin GZFT Analizi 

Türkiye'nin kırılgan devletlere verdiği resmi kalkınma yardımları belirli 

açılardan olumlu, bazı boyutlarıyla ise eksik olarak değerlendirilebilir. Bunların bir 
kısmı doğrudan Türkiye'nin kendi içsel faktörleri ile ilintiliyken, diğerleri Türk karar 

vericilerin doğrudan etkileyemediği veya etkileme düzeyinin sınırlı olduğu 

dışsallıklardan kaynaklanmaktadır. 
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Bu itibarla, Etkin Yardım Modalitesi'nin detaylarına geçmeden önce, bir 

konuya ilişkin içsel ve dışsal faktörlerin net bir şekilde tespit edilmesini sağlayan 

GZFT Analizi, Türkiye'nin kırılgan devletlere verdiği RKY özelinde kullanılmıştır. 
Analiz gerçekleştirilirken, 2012 yılı Aralık ayında düzenlenen TİKA Danışma Kurulu 

kararları gereği kurulan “Dış Yardım Mevzuatı Çalışma Grubu” ile “Dış Yardım 

Stratejisi Çalışma Grubu” kapsamında düzenlenen toplantılar sırasında yapılan tespit 
ve önerilerden de yararlanılmıştır. Buna ilaveten, Onuncu Kalkınma Planı 

çerçevesinde hazırlanan “Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu”nda!35 ifade edilen hususlar ile TİKA'nın kurumsal stratejik 
planı çerçevesinde ortaya konulan GZFT Analizi!36 de dikkate alınmıştır. 

Analiz kırılgan devletlerde gerçekleştirilen RKY faaliyetleri bağlamında 

Türkiye'nin güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmeyi ve kendinden kaynaklanmayan 

pozitif (fırsatlar) ve negatif (tehditler) dışsallıkların söz konusu güçlü ve zayıf yanlar 

ile hangi açılardan etkileşime girdiğini ortaya koymayı ve bu şekilde Modalite'ye 

girdi sağlamayı amaçlamaktadır. 

Analize eklenen “Başarıya Etki Düzeyi” sütunu, ilgili satırda belirtilen içsel 

ve dışsal faktörlerin, Türkiye'nin kırılgan devletlerde yürüttüğü RKY faaliyetlerinin 
başarısına ne derecede etki edeceğine ilişkin öngörümüzü göstermektedir. “Yüksek” 

etki düzeyi yardım faaliyetlerinin başarı ve etkinliğini temelden etkileme 

kapasitesine sahip faktörleri, “Orta” etki düzeyi yardım faaliyetlerinin çıktıları 
üzerinde dolaylı etkilere sahip faktörleri, “Düşük? etki düzeyi ise yardımlara kısmen 

tesir edebilecek seviyedeki faktörleri göstermektedir. 

Analiz sırasında ifade edilen bazı zayıf yanlar ile fırsatlar, birden fazla 

faktörü ilgilendirdiği için ilgili tüm faktörleri kapsayacak şekilde 
konumlandırılmıştır. Yine bazı içsel faktörlerin birden çok tehditle ilişkili olması 

nedeniyle aynı içsel faktörün karşısında birden çok tehdit unsuru yer almaktadır. 

(Tablo 4.1). 

"5 Kalkınma Bakanlığı, 2013. 
4 TİKA, 2013: 43-44. 
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4.3. Kırılgan Devletlere Etkin Yardım Modalitesi 

Özellikle, 2009 yılından itibaren Türkiye, özellikle Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika bölgesinde proaktif bir dış politika izlemeye başlamıştır. Komşu ülkelerle 

“Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirlikleri” şeklinde başlayan yeni dış politika üretim ve 
uygulama süreci, zamanla yakın coğrafyaya da yayılmış ve Türkiye bölgesindeki 

siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler hakkında söz sahibi olma iddiasında bulunan 

bir aktör olarak ortaya çıkmıştır. 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Stratejik Derinlik adlı akademik 

çalışmasında temellerini bulan bu yeni dış politika anlayışı, Türkiye'nin üzerinde 

yükseldiği değerler ile yakın coğrafyadaki tarihi ve organik bağları sayesinde kayda 

değer bir güce sahip olduğu düşüncesine dayanmakta ve bu nedenle söz konusu 
faktörlerin dış politika üretim. ve uygulama süreçlerinde dikkate alınmasını 
öngörmektedir.!37 Bu çerçevede 2009-2012 yılları arasında izlenen aktif dış politika 
sonucu, Türkiye daha önceden düşük profil gösterdiği çeşitli bölgesel sorunların 

çözümünde rol almaya girişmiş ve geçmişte herhangi bir etkileşime girmediği 

devletler ile diplomatik ilişki tesis etmiştir. 

Türkiye'nin belirtilen dönemde aktif rol almaya başladığı bölgesel sorunlar 

ve yeni kurulan diplomatik ilişkiler incelenirse, bunların bir çoğunun kırılgan 

devletler özelinde gerçekleştiği görülecektir. Zira, Türkiye'nin “sorun çözücü/ 

arabulucu/donör? rolü genellikle ya doğrudan ya da dolaylı olarak kırılgan devletleri 

ilgilendiren alanlarda ortaya çıkmaktadır. Türkiye'nin Afrika açılımı, Filistin-İsrail 

sorununda takınılan tutum, Afganistan-Pakistan-Türkiye Üçlü Zirvesi, Somali ve 

Myanmar'da gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri bu noktada akla gelen bazı 
örneklerdir. 

Türkiye, bu yeni dış politikasının zorunlu kıldığı açılım ve angajmanların 

gereklerini yerine getirmek üzere bazı girişimlerde bulunmuş olsa da (TİKA 

197 Davutoğlu, 2001. 
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13 Telli, 2011. 

koordinatörlüklerinin sayısının artırılması, yardım miktarının ve kamuoyundaki 

farkındalığın artması vb.), bunların yeterli olduğu söylenemez. 

Her şeyden önce, dış yardım konusunda Türkiye'deki kurumsal çok 

başlılık ve koordinasyon eksikliği halen ciddi bir sorundur. Münferit faaliyetlerin 

belirleyici olduğu bu alanda, sahadaki mevcut kurumsal kapasitenin yeterli olduğunu 

söylemek de zordur. Buna ilaveten, kırılgan devletlerde çok sayıda yardım faaliyeti 

yürüten kamu kurumları, söz konusu devletlerin kendine özgü koşullarını dikkate 

alma konusunda zayıf kalmaktadır. 

Bu sorunlara karşın Türkiye'nin, kırılgan devletlere gerçekleştirdiği 

yardımların yıldan yıla ciddi bir artış göstermesi dikkat çekicidir. Bu artış 

Türkiye'nin sadece kurumsal kapasitesinde değil, özellikle kırılgan devletler bazında 

kalkınma yardımlarına yönelik mevcut bakış açısında da bir değişikliğe gitmesini 

gerekli kılmaktadır. Zira, kalkınma yarımlarına ilişkin yaklaşım, uygulama ve 

kapasitesiyle Türkiye, dış politikasına stratejik derinlik kazandıracak “operasyonel 
derinlik”ten yoksundur.138 

Mevcut yaklaşım altında, Türk resmi kalkınma yardımları, bütüncül 

yaklaşımlardan ziyade acil ihtiyaçların ve/veya bireysel çabaların belirleyici olduğu, 

planlama, programlama, izleme ve değerlendirrne yönleri zayıf münferit faaliyetler 
olarak hayata geçirilmektedir (Kutu 4.4). Bu yaklaşım, geçmişte sınırlı yardım 

miktarlarıyla belirli coğrafyalarda (özellikle Türki Cumhuriyetler) yoğunlaşan Türk 

dış yardımları açısından yeterli olabilirken, Türkiye'nin mevcut dış politikası ve 

resmi kalkınma yardımı uygulamaları açısından yetersizdir. 
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Kutu 4.4. Türkiye Tarafından Kırılgan Devletlerde Uygulanan Bazı Projeler (2011) 
  

Türkiye tarafından gerçekleştirilen kalkınma yardımı uygulamaları, birden çok faaliyeti içeren 
kapsamlı programlardan ziyade, genellikle tek faaliyet olarak uygulanan projeler halinde 
hayata geçirilmektedir. Kırılgan devletlerde uygulanan projeler de aynı niteliktedir. Bu 
projelerden bazılarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. 
Pakistan: 8 Okul, 3 spor salonu, 2 sağlık ocağı ve 6 sosyal tesis inşaatı, 85 su kuyusu açılması 
Afganistan: Kabil İli Yolları Yapım İşi, Köprülü Kavşak Yapım İşi 
Lübnan: Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi İnşaatı 
Filistin: Türk-Filistin Dostluk Hastanesi İnşaatı 
Sudan: 18 ton tohum dağıtımı 
Özbekistan: Taşkent Pediatri Enstitüsü Yeni Doğan Birimi'nin İnşaatı 
Gürcistan: Meslek Edindirme Kursları'nın ihtiyaç duyduğu ekipmanın sağlanması 
Somali: Mogadişu şehiriçi yolları için fizibilite çalışması 
Nijer: 178 su kuyusu açılması 

Kaynak: 2011 Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu, TİKA. 

    
  

Bu noktada, paradigma değişikliği hususunun neden kırılgan devletlerde 

başlaması gerektiğine ilişkin bir sorunun akıllara gelmesi mümkündür. Bunun iki 

nedeni bulunmaktadır. Birinci neden, kırılgan devletler özelinde ulaşılacak 

başarıların, diğer gelişmekte olan ülkeler nezdinde tekrarlanmasının, nispeten kolay 
oluşudur. Kalkınma yardımı faaliyetleri açısından en zorlu koşullara sahip olan 

kırılgan devletler özelindeki ulaşılacak başarılar, kuşkusuz diğer gelişmekte olan 

ülkelerdeki kalkınma yardımı çalışmalarına kolaylıkla yansıtılabilecektir. Dahası, 
kırılgan devletlerdeki RKY çalışmalarına ilişkin belirlenecek ilke ve uygulamalar 

daha sonra oluşturulması muhtemel genel bir ulusal dış yardım stratejisi için de 

önemli bir zemin teşkil edebilecektir. Bu sayede, Türk resmi kalkınma yardım 
politika ve uygulamalarına ilişkin dönüşüm özelden (kırılgan devletler), genele 

(Türkiye'nin yardım verdiği tüm gelişmekte olan ülkeler) doğru tümevarım 

yöntemiyle gerçekleşecektir. 

Dönüşümün kırılgan devletler özelinde başlamasının ikinci nedeni, etkin 

uygulama araç ve stratejilerinin yokluğunun kırılgan devletlerde hem donör hem de 

alıcı ülke açısından ortaya çıkardığı ciddi risklerden kaynaklanmaktadır."3? Etkin ve 

!9 Daha detaylı bilgi için Bölüm 4.2.1'deki GZFT Analizi'nin “Tehditler” bölümüne bakınız. 

127 



tutarlı bir RKY politikası ile araçlarına sahip olmadan girişilecek faaliyetler büyük 

ihtimalle her iki tarafa da yarardan çok zarar getirecektir. 

Şekil 4.1. Etkin Yardım Modalitesi?nin Yapı Taşları 

  
UYGULAMA ÇERÇEVESİ: 

      elsi 

Etkinliği       
  

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Bu iki temel gerekçeden hareketle, tez çerçevesinde Türkiye İçin Kırılgan 
Devletlere Etkin Yardım Modalitesi adı altında karar vericilere bir öneri seti 

sunulmaktadır o (Şekil 4.1). Kırılan devletlerle angajmanı ahlaki, sosyal ve 
ekonomik bir sorumluluk olarak entegre yaklaşım çerçevesinde!“© ele alan 

modalitenin (Kutu 4.5) temel amacı, kırılgan devletlerin kendine özgü koşullarını 

dikkate alarak siyasi otorite ile toplum arasındaki sorunlu ilişkilerin düzeltilmesine 
ve insan güvenliğine saygılı dayanıklı devletler tesis edilmesine yardımcı olmaktır. 

Bunun için modalite altında öncelikle, Türkiye'nin kırılgan devletlerde 
gerçekleştirdiği yardım uygulamaları konusunda bir paradigma değişikliği gereklidir. 
Söz konusu değişiklik, önceki bölümlerde eleştirilen münferit faaliyetlerden, 

etkinliği yüksek sistem kurucu uygulamalara geçişi öngörmektedir. 

14 Entegre Yaklaşım'a ilişkin olarak bkz. Bölüm 1.6.3. 
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Kutu 4.5. “Model? Yerine “Modalite? 
  

Model ile modalite kavramları arasında nesnel bir farkın varlığından bahsetmek mümkün 
değildir. Sözlüklerde eş anlamlı olarak gösterilen bu kavramlar zaman zaman birbirlerinin 
yerine kullanılabilse da terimlerin detaylarına inildiğinde bazı farklılıkların tespiti mümkün 
olabilmektedir. 

Model teriminin, kısaca “herhangi bir nesne veya duruma ilişkin olan bir örneği veya standardı” 
ifade etmek için kullanılmaktadır. Sözlük tanımlamalarında açıkça belirtilmemiş olsa da 
“Model” kavramı esasen durağan bir niteliğe sahiptir. Gerçekten de, özellikle ekonomik 
analizler bağlamında incelendiğinde devinimleri ölçen modellerin -modelin tek başına statik 
bir kavram olduğunu doğrular şekilde- “dinamik model” olarak adlandırıldığı görülmektedir. 

Modalite kavramı ise, “belirli bir şablon veya şartla uyumlu olma durumu” olarak 
tanımlanmaktadır. Görüldüğü üzere, model standart bir tip anlamında kullanılırken, modalite 
bu standart tip ile uyumlu olma durumu olarak ifade edilen dinamik bir anlama sahiptir. Bu 
itibarla, tez çerçevesinde oluşturulan sistematik yaklaşım için, modele kıyasla dinamik ve 
esneklik anlamını daha iyi veren modalite kavramı kullanılmıştır. 

    
  

Kaynak: Oxford Dictionary Tenth Edition 

Sistem kurucu yardım yaklaşımına dayanan yardım modalitesinin üç 
ayaklı bir uygulama çerçevesi bulunmaktadır, sürdürülebilir barışın inşası, 
fonksiyonel devletin inşası ve risk paylaşımı için üçlü işbirliği. Buna ilaveten, yardım 
etkinliğine ilişkin belirlenen ve her bir ayak için geçerli olan öneriler uygulama 
çerçevesinin tamamlayıcısı konumundadır. 

Bölüm kapsamında, Etkin Yardım Modalitesi”ni detaylandırmak üzere, 
modaliteye girdi sağlayan GZFT Analizi ışığında, paradigma değişikliğinden 
başlayarak uygulama çerçevesinin ayakları ve yardım etkinliğine ilişkin öneriler 
açıklanmıştır. İnceleme çerçevesinde son olarak modalitenin uygulamaya 
geçirilmesine (operasyonelleştirme) ilişkin hususlara değinilmiştir. 

4.3.1. Münferit Faaliyetlerden Sistem Kurucu Uygulamalara Geçiş 

Türkiye, 1990'lı yıllarda kırılgan devletlere ortalama 160 Milyon ABD 
Doları tutarında RKY sağlarken, son 20 yılda bu rakam 814 Milyon ABD Dolarına 

ulaşmıştır. "4! Bu miktarda bir yardımın, planlama ve programlama olmadan, bireysel 
girişimlerin ve acil durumların yönlendirilmesiyle dağıtılması artık mümkün değildir. 
Zira bu anlayış çerçevesinde etkin yardım programları uygulamak ve alıcı kırılgan 

129 



devletler açısından katına değeri olan çıktılar üretilmesi mümkün değildir. Gerek 

kırılgan devletlerin kapsamlı ihtiyaçlarına hitap edebilmek, gerekse aktarılan yardım 

miktarlarının etkinliğini azami düzeye çıkarabilmek için Türkiye'nin RKY politika 

ve uygulamaları açısından paradigma değişikliğine gidilmelidir. 

Türkiye artık, bireysel girişimlerin ve acil durumların/ihtiyaçların 

yönlendirdiği yardım uygulamaları yerine, (i) orta ve uzun vadeli politika tercihlerine 
göre belirleyeceği angajman kuralları çerçevesinde tasarlanmış, (ii) kırılgan 

devletleri “Bütüncül Hükümet” yaklaşımı kapsamında ele alarak birden çok sektörde 

senkronize faaliyetler uygulanmasına imkan veren ve (ili) temel hedefi kırılgan 

devletin acil ihtiyacını değil, sistem ihtiyacını karşılama üzerine kurgulanmış bir 

kalkınma yardımı anlayışı benimsemelidir. 

Tez boyunca, kırılgan devletlerdeki yapısal sorunların tamamının 

birbirleriyle ilintili olduğu ve bu sorunların güvenlik-kalkınma bağlantısı 

çerçevesinde ele alınması gerektiği ifade edilmiştir. Benimsenecek bu yeni yaklaşım 

ile Türkiye'nin, içiçe geçmiş bu tür sorunların ardındaki bağlantıları analiz 

edebilmesi ve bunlar için entegre çözümler ortaya koyabilmesi mümkün olacaktır. 

Gerçekten de Türkiye'nin kırılgan devletlerde etkin yardım programları 

uygulayabilmesi için temel paradigmasını sistem kurucu bir anlayış üzerine inşa 

etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde gerçekleştirilen yardım uygulamaları etkinliği 

düşük, hatta zararlı sonuçlara yol açabilecektir. 

Bununla birlikte, yeni yaklaşım altında Türkiye'nin acil yardım ve insani 

kalkınma yardımları alanını terk etmesi gerektiği anlaşılmamalıdır.!42 Aksine, 
Türkiye yeni bakış açısı çerçevesinde gerçekleştireceği önceliklendirmeler 

çerçevesinde, hem acil hem de insani kalkınma alanındaki yardımlarını daha etkin 

hale getirecek ve kırılgan devletler nezdindeki güvenilirliğini ve itibarını artıracaktır. 

Örneğin, bu yaklaşımla Türkiye Somali?ye insani yardım sağlarken (Kızılay, AFAD, 
Sağlık Bakanlığı vb.) bir yandan da -örneğin- güvenlik ve mali yönetime ilişkin 

sistem kurucu faaliyetler yürütebilecektir (Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri 

1 Türkiye'nin “İnsani Kalkınma”yailişkin verdiği yardımlara ilişkin bir çalışma için bkz. Rutbil, 2009. 
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Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası vb.). Dahası 

yapılan önceliklendirme ve analiz çalışmaları neticesinde uygun görülmesi 

durumunda söz konusu çalışmalar ile eş zamanlı şekilde insani kalkınmaya yönelik 

yardım faaliyetlerinin de yürütülmesi (Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 

TİKA vb.) mümkün olacaktır (Kutu 4.6). 

Türkiye'nin kırılgan devletlere Etkin Yardım Modalitesi için gerekli 

gördüğümüz yeni paradigmanın “ruhu” -halihazırdaki Türk Dış Politikası'nın 

gerektirdiği şekilde- idealist bir nitelik arz edecektir. Bu anlayış hiç kuşkusuz, 
yükselen donörlerin alıcı ülkeler nezdinde itibar gören RKY uygulamaları ile uyum 

içerisindedir. Bununla birlikte, yeni anlayış altında hakim olacak idealizmin 

reelpolitiği gölgelemesine izin verilmeyecek ve bu iki unsur arasında denge 
kurulmasına dikkat edilecektir. 

Bu noktada Türkiye'nin geleneksel donörler ve yükselen donörlere eşit 

mesafede oluşu ciddi bir avantaj yaratmaktadır. Bu şekilde Türkiye, geleneksel 

donörlerin pratik uygulamaları ile yükselen donörlerin idealist yaklaşımlarının bir 

sentezini oluşturma firsatını yakalamaktadır. Bu sentez, esasen iki grubun olumlu 

yönleri üzerine inşa edilecektir. Örneğin, geleneksel donörlerin yardımı belirli ulusal 
çıkarlar ile ilişkilendirmesi senteze dahil edilecek, ancak yardımın her boyutunun 

metalaştırılması ve maliyetlendirilmesine (elektrik, su ve ısınma gibi cari giderler 

vb.) ilişkin uygulamalar sentez dışı bırakılacaktır. Yine yükselen donörlerin siyasi 

önkoşulsuz yardım anlayışı sentez kapsamına alınırken, raporlama konusundaki 
eksiklikleri de gözönünde bulundurulacaktır. 

Gerçekten de Türkiye'nin iki grubun olumlu yönlerine odaklanarak bir 
sentez yapması ve kendine özgü bir kalkınma yardımı anlayışı yaratması mümkün ve 

gereklidir. Zira Türkiye'nin uluslararası arenadaki kendine özgü konumu, hemen her 

konuda olduğu gibi bu alanda da kendine özgü bir yardım yaklaşımı benimsemesini 

zorunlu kılmaktadır. 
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Kutu 4.6. Türk RKY'sinde “Beşeri Güvenliğin” Esas Alınması Önerisine Bir Eleştri 
  

BİLGESAM adlı düşünce kuruluşunun Türkiye'nin kalkınma yardımlarına ilişkin 
olarak gerçekleştirdiği bir çalışmada, Türkiye'nin dış yardım stratejisinin geleneksel donörler 
tarafından “gereken önemin verilmediği” beşeri güvenlik alanına odaklanması gerektiği ifade 
edilmektedir. Çalışmaya göre, Ragnar Nurkse tarafından ortaya konulan “Yoksulluğun Kısır 
Döngüsü”nün kırılması ancak beşeri güvenliğe ilişkin dış yardımlarla mümkün olabilecektir. 

Bununla birlikte, söz konusu beşeri güvenlik kavramsallaştırması, tez kapsamında 
oluşturulan paradigmanın önemli bir bölümünü teşkil eden insan güvenliği teriminden 
farklılıklar göstermektedir. Bölüm 1.6.3'te ifade edilen insan güvenliği terimi temel ihtiyaçlara 
(istekten arınmak) ilaveten azami güvenliğin sağlanmasını (korkudan arınmak) da içerirken, 
BİLGESAM beşeri güvenliği esasen sadece “insani ihtiyaçların” (eğitim, sağlık, sanitasyon vb.) 
karşılanması olarak tanımlamaktadır. Buna göre, “|...Jbeşeri güvenliği dış yardımlarla sağlanan ve 
güvence altına alınan birey, sık sık hastalanmayacağı için işini aksatmayacak ve düzenli gelir sahibi 
olacaktır. Kazancından yapacağı birikimleri ise sağlık harcamaları yerine yatırıma, tüketime veya daha 
önemlisi çocuklarının eğitimine yönlendirebilecektirl...) Yine uzun vadede düşünüldüğünde bunun bir 
sonucu olarak toplumda yeni yatırımlar, istihdam olanakları ve gelir seviyesi artacaktırl...1” 

Ancak bu yaklaşım, kırılganlık hususunu göz ardı ettiği için etkin bir dış yardım 
stratejisinin merkezinde yer alamaz. Zira resmi kalkınma yardımlarının önemli bir bölümünü 
kırılgan devletlere aktaran Türkiye'nin, beşeri güvenliği sağlamak üzere yapacağı dış yardım 
ile söz konusu ülkelerde sürdürülebilir bir kalkınma sağlaması mümkün değildir. Bu esasen 
iki eksiklikten kaynaklanmaktadır. 

Birincisi, BİLGESAM”ın beşeri güvenlik yaklaşımı fiziksel güvenlik faktörünü göz ardı 
etmektedir. Örneğin, Türkiye tarafından sağlık altyapısının yeniden imar edildiği bir kırılgan 
devlette söz konusu altyapı, çatışmalar sırasında tahrip edilecek ve büyük ihtimalle kısa 
sürede kullanılamaz hale gelecektir. Ya da, Türk kalkınma yardımları sayesinde kaliteli eğitim 
hizmetine kavuşan bir kırılgan devlet vatandaşı ülkede meydana gelecek güvenlik sorunları 
nedeniyle pekala yerinden edilebilecek ve bu hizmetten mahrum kalabilecektir. 

Beşeri güvenlik yaklaşımının ikinci eksikliği, çekirdek devlet fonksiyonlarını yerine 
getirmekte zorlanan kamu otoritesinin, dış yardımla kurulacak beşeri güvenlik altyapısını 
nasıl sürdüreceğini açıklamamasıdır. Finansal ve makroekonomik yönetim konusunda ciddi 
zaafiyetleri bulunan bir kırılgan devletin, kurulacak modern sağlık, eğitim vb. altyapının cari 
giderlerini dahi karşılaması mümkün değildir. Bu altyapı çalışmaları büyük ihtimalle kısa 
sürede işletme ve bakım sorunları nedeniyle ölü yatırım haline gelecektir. 

Özetle, BİLGESAM'ın beşeri güvenlik anlayışı çerçevesinde sadece temel sosyal 
hizmetlere odaklanmak yoksulluk, kırılganlık ve şiddet döngülerini kırmada yetersizdir. Zira 
bu tür ülkelerde temel sorun sosyal altyapının eksikliğinden ziyade devlet-toplum ilişkilerinde 
ortaya çıkan kronikleşmiş sorunlardır. Bu sorunları çözmek için ise herşeyden önce barışın ve 
devletin inşa edilmesi elzemdir. 

    
  

Kaynak: Öztürk ve Öztürk, 2012. 
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Kırılgan devletlerde uygulanacak resmi kalkınma yardımı faaliyetlerine 

ilişkin yeni paradigma kapsamındaki anlayışın şeffaflığının ve hesap verebilirliğinin 

temin edilmesi de önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Türkiye'nin benimsediği yeni 

yardım anlayışının siyasi otorite tarafından (Modalite?'nin bazı detaylarıyla birlikte) 

ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurulması yerinde olacaktır. Bu bilgilendirme, 

siyasi bir deklarasyon halinde olabileceği gibi strateji, eylem planı, yol haritası ve 

benzeri bir politika dokümanı üzerinden de gerçekleştirilebilir.143 

Ulusal ve uluslararası kamuoyuna yönelik olarak yapılacak deklarasyon, 

kırılgan devletlerle angajman nedenlerini -ABD ve diğer bazı geleneksel donörlerin 

salt güvenlik odaklı yaklaşımlarının aksine- ahlaki ve kalkınma argümanları 

çerçevesinde de açıklamalıdır.Bununla birlikte, siyasi otorite güvenlik saikleriyle 

hareket etmediğini ortaya koymakla birlikte, kırılgan devletler özelinde güvenlik ile 

kalkınma arasındaki yakın bağlantıyı gözönünde bulunduracağını da ifade etmelidir. 

Aksi takdirde, modalitenin herhangi bir inandırıcılığı kalmayacak ve kırılgan 

devletlerde etkin kalkınma yardımı uygulamaları gerçekleştirmek imkansız hale 

gelecektir. 

Deklarasyonda, (1) hangi kırılgan devletlerde (siyasi önceliklere göre bölge 

veya ülke ismi zikredilebilir veya tüm kırılgan devletler kapsam içine alınabilir) (ii) 

hangi sürede, (iii) ne kadar bütçe ile (iv) ne hedeflendiği ana hatlarıyla yer almalıdır. 

Bu bilgiler, deklarasyondaki temel paradigmayı esas alan alt politika belgeleriyle 

detaylandırılmalı ve söz konusu politika belgeleri kamuoyunun erişimine 

sunulmalıdır. Bu tür bir detaylandırma, kırılgan devletlere yönelik olarak orta ve 

uzun vadede uygulanacak yardım programlarının öngörülebilirliğini artıracak ve hem 

kırılgan devletler hem de uluslararası toplum nezdinde Türk resmi kalkınma 

yardımlarının itibarını yükseltecektir. Bununla birlikte gerek deklarasyonda gerekse 

alt politika belgelerinde kırılgan devletlerle mevcut olan tarihi, kültürel, etnik ve 

dinsel bağlara sık sık atıf yapılmasından kaçınılmalıdır. Zira bu atıflar, Türkiye'nin 

143 Tezin geri kalan bölümünde siyasi otorite tarafından ulusal ve uluslararası kamuoyuna yönelik yapılacak bilgilendirme 
kısaca deklarasyon olarak anılacaktır. (Y.n.) 
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Yeni Osmanlıcılık ile ilgili gizli bir gündemi olduğu iddiasına dayanak olarak 

gösterilebilecektir.!## 

Kırılgan devletlere yönelik oluşturulacak yeni paradigma ve bunun 

somutlaştırılması yönünde atılacak adımlar, Türkiye'nin dış yardımlarına ilişkin 

tasarlayacağı kapsamlı politika ve uygulama araçları için önemli bir başlangıç teşkil 

edecektir. Bu noktadan hareketle Türkiye'nin dış yardımlara ilişkin hukuki ve 

kurumsal altyapı ihtiyaçlarını tespit etmesi ve bunlar için çözüm üretmesi mümkün 

olacaktır. Gerçekten de Türkiye'nin, ortaya koyulan bu yeni yaklaşımı benimsemesi 

durumunda, değişen koşullara hızla uyum sağlayabilecek, temel eğitim, tanıtım ve 

restorasyon faaliyetleri ile mal hibesinin ötesine geçebilecek esnek yardım araçları ve 

dolayısıyla esnek hukuki, mali ve kurumsal altyapılar gerekli olacaktır. Bunun hayata 

geçirilebilmesi açısından ise yeni personel alımının ve yeni birim kurmanın ötesine 

geçecek kapasite geliştirme uygulamaları (farklı personel istihdam türlerinin 

değerlendirilmesi, dış kaynak ve kapasite kullanımı, risk yönetimi, dinamik izleme 

ve değerlendirme, ulusal düzeyde etkin koordinasyon, uluslararası düzeyde üçlü 

işbirliği vb.) gerçekleştirilmelidir. 

4.3.2. Sürdürülebilir Barışın İnşası 

Uluslararası örneklerin Devlet İnşasını, Barış İnşasından daha öncelikli bir 

hedef olarak belirlemesi, gerekçeleri ortaya konularak eleştirilmiştir. Bu itibarla, 

Türkiye'nin Etkin Yardım Modalitesi?ne ilişkin uygulama çerçevesinin ilk 

ayağıDevlet İnşası yerine, göreceli güvenliğin sağlanması ve akabinde 

sürdürülebilir barışın inşa edilmesi olarak belirlenmektedir. 

Geleneksel donörler Barış İnşası süreçlerini, Devlet İnşasının alt 

faaliyetlerinden biri olarak görmekte ve kalkınma yardımlarının barışın tesis 

edilmesindeki rolünü sınırlamaktadır. Hatta Barış İnşası olarak nitelendirilebilecek 

bir çok faaliyeti Devlet İnşası kategorisine sokmakta ve barışın tesisini daha çok 

14 Bölüm 4.2.1“deki GZFT Analizi'nin “Tehditler” bölümüne bakınız. 
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askeri yardımlar üzerinden gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Yanlış bir kategorizasyon 
ve değerlendirmenin sonucu olan bu yaklaşım, Barış İnşasını azami güvenliğin tesisi 

ve kolluk kuvvetlerinin kapasitesinin geliştirilmesiyle sınırlamaktadır. 

Bu nedenle kalıcı barışın tesisi, göreceli güvenliğin sağlanması ve kolluk 

kuvvetlerinin kapasitesinin güçlendirilmesinin ötesinde, toplum ile devlet ve 

toplumun farklı kesimleri arasındaki ihtilafların çözümünü amaçlayan bir süreç 

olarak ele alınmalıdır. Halihazırda kırılgan devletler halklarının nezdinde olumlu bir 

imaja sahip olan Türkiye bu noktada, diplomatik çabaların ötesine geçebilen, çatışan 

tarafların uzlaşmasına yardım eden, birlikte yaşamalarını kolaylaştıran ve sosyal 

uyumu teşvik eden faaliyetler uygulama açısından önemli bir fırsata ve tecrübeye 

sahiptir (bkz. Kutu 4.7). 

Sahadaki kapasitenin yeterli olmadığı veya faaliyet uygulanacak kırılgan 

devletteki sorunların tek bir donör tarafından ele alınamayacak kadar ciddi 

boyutlarda olduğu durumlarda Türkiye, Barış İnşası çabalarını üçlü işbirliği 

mekanizmaları üzerinden yürütebilir.Bu işbirlikleri sahada aktif olarak faaliyet 

gerçekleştiren birkaç donör ile gerçekleştirilebileceği gibi, söz konusu kırılgan 
devlette Barış İnşasına yönelik yürütülen çok taraflı bir girişime katılma şeklinde de 
kendini gösterebilir. Bu itibarla, Türkiye'nin hangi kırılgan devletlerde tek başına 

Barış İnşası faaliyetlerine girişebileceğine, hangilerinde üçlü işbirlikleri üzerinden 
risk paylaşımına gitmesi gerektiğine dair hem siyasi hem de teknik düzeyde 

yapılacak değerlendirmeler!45 büyük önem arz etmektedir. 

Bazı faaliyetler açısından Barış İnşası ile Devlet İnşasının iç içe geçtiği 
durumlar olabileceği kabul edilmektedir. Bu tür durumlarda önem arz eden husus 

faaliyetin adlandırılmasından ziyade, faaliyetin özünde yukarıda belirtilen amaçlara 
(uzlaştırma, birlikte yaşamayı kolaylaştırma ve sosyal uyum yaratma) yönelip 

yönelmediğidir. Bu hedefleri gerçekleştirmeye dönük olarak uygulanan faaliyetler 

145 Eş zamanlı yürütülecek devlet ve Barış İnşası faaliyetlerine ilişkin farklı modaliteler de belirlemek mümkündür. Örneğin 
Türkiye Barış İnşası faaliyetlerini, çok taraflı girişimler üzerinden sürdürürken (sadece maddi katkı sağlamak yerine belirli bir 
programın belirli faaliyetlerini yürütme anlamında, bkz. ISAF) Devlet İnşası uygulamalarını tek başına yürütmeyi tercih 
edebilecektir. Bu farklı modalitelerin çeşitli varyasyonları denenebilir. (y.n.) 
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ister barış, ister Devlet İnşası olarak nitelendirilsin Modalite'nin hayata geçirilmesine 
hizmet edecektir. Dahası, Barış İnşasının ilk öncelik olarak belirlenmesi Devlet 

İnşası faaliyetlerini dışlayan bir durum değildir. Aksine Barış İnşası çabaları 
sayesinde devletin inşası daha da kolaylaşacak ve buna ilişkin faaliyetler eş zamanlı 

yürütülebilecektir. Bununla birlikte, Türkiye'nin, aynı anda hem barış hem de Devlet 

İnşasına ilişkin faaliyet yürütme kapasitesinin her kırılgan devlet özelinde ayrıca 

analiz edilmesi gereklidir. 

Etkin Yardım Modalitesi altında, Türkiye'nin kırılgan devletlerde 

uygulayacağı Barış İnşası faaliyetleri, içericilik (inclusiveness), tarafsızlık 

(impartiality) ve içsellik (endogeneity) olmak üzere üç temel niteliğe sahip olmalıdır. 

Kalıcı bir barışın inşası her şeyden önce, toplumdaki her kesimin asgari 

müşterekte uzlaşmasını gerektirir. Bu süreçte, en “önemsiz” görünen aktörün 

dışlanması dahi, orta ve uzun vadede istikrarı bozucu ve kırılganlığın tekrar ortaya 
çıkışına neden olacak sonuçlar doğurabilir. Bu açıdan, yürütülecek çalışmalar ilk 

aşamasından son aşamasına kadar tüm siyasi ve sivil toplum aktörlerini içermeli ve 

taleplerin özgürce dile getirileceği bir ortam yaratmalıdır. 

Bu noktada dikkate alınması gereken bir diğer husus güvenlik ile temel 

haklar arasındaki dengedir. Türkiye tarafından gerçekleştirilecek Barış İnşasının ilk 

aşaması azami güvenliğin ve istikrarın sağlanmasına odaklanacak olsa da bu, uzun 

vadede temel haklardan ödün verilmesine neden olmamalıdır. Zira, güvenliğin tesis 
edilmesi için belirli toplumsal ve/veya siyasi gruplara verilen ayrıcalıklar uzun 

vadede istikrarı bozucu ve kırılganlığı geri getirici etki yapmaktadır. 

İçericilik bağlamında, siyasi otoritenin dikkate alması gereken en önemli 

hususlardan biri de Ulus İnşası'dır.Ulus İnşası, her ne kadar teoride olumsuz bir 
kavram gibi görünmese de uygulamada alıcı ülkeler açısından oldukça tehlikeli 

sonuçlar yaratabilmektedir. Bu nitelikteki faaliyetler, hangi değerlerin oluşturulacak 

milli benliğin bir parçası olması gerektiğinden, etnik gruplar arasındaki farklı örf ve 

adetlere, hukuk sisteminden, sosyal yaşama kadar pek çok alanda içinden çıkılması 
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zor uyum problemleri doğurmaktadır. Dahası Ulus İnşası kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmalar, geçmişte geleneksel donörlerin Afrika kıtasındaki sömürgelerinde 

gerçekleştirdiği ve sonucunda büyük soykırım ve katliamlara yol açan ayırımcı 

uygulamaları çağrıştırmaktadır. Bu nedenle Türkiye, kırılgan devletlerdeki mevcut 

etnik ve sosyal yapıyı veri almalı, Ulus İnşasından uzak durmalı ve farklı toplumsal 
grupların birlikte varolmalarını teşvik edici uygulamalara odaklanmalıdır. 

Türkiye tarafından gerçekleştirilecek Barış İnşası faaliyetlerinin diğer bir 
niteliği tarafsızlık olmalıdır. Gerek barış gerekse Devlet İnşası açısından donörlerin 

tarafsız kalması oldukça zordur. Bu çalışmalar özü gereği siyasi tercihler yapmayı ve 

belirli toplumsal grup ve aktörlerin lehine veya aleyhine uygulamalar 

gerçekleştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte, toplumsal gruplara eşit 

mesafede davranılması etkin bir yardım programının vazgeçilmezidir. Zira kırılgan 

devletlerde farklı siyasi ve toplumsal kesimlerin meşruiyetini teyit etmek kısa vadede 

neredeyse imkansızdır. 

Kırılgan devlete yardım verildiği dönemde meşru bir iktidar gibi görülen 

bir siyasi aktörün esasında bu niteliğe sahip olmadığı zamanla anlaşılabilir (bkz. 

Kutu 1.3). Diğer yandan, bu durum iktidarda olmayan siyasi aktörler ve sivil toplum 
kuruluşları açısından da geçerlidir. İstikrarsızlık ve çatışma dönemleri bu muhalif 

aktörlerin toplum nezdindeki meşruiyetleri ve itibarlarını da tespit etmeyi zorlaştırır. 
Bu nedenle Türkiye, uygulayacağı yardım faaliyetlerinde bahsekonu aktörlere 

olabildiğince eşit mesafede durmalı ve kendi Barış İnşası uygulamalarının temel 

amaçlarını olabildiğince objektif şekilde hayata geçirmeye odaklanmalıdır. Aksi 
takdirde, meşruiyeti tartışmalı bir aktöre verilen destek, Türkiye'nin donör imajını 

ciddi biçimde zedeleyecektir. 

Türkiye tarafından gerçekleştirilecek Barış İnşası uygulamalarında dikkate 
alınması gereken üçüncü husus, kırılgan devletin kendi içsel dinamiklerinin ve 

ihtiyaçlarının dikkate alınmasıdır (içsellik). Kırılgan devletlerdeki siyasi ve sivil 

aktörlerin usulüne uygun şekilde belirlediği öncelikler her zaman dikkate alınmalı ve 

uygulamalara yansıtılmalıdır. Bunun, Barış İnşası özelindeki karşılığı ise barış 
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anlaşmalarıdır.146 Bir barış anlaşmasının kalıcı olabilrnesi için tarafların taleplerinin 

bu anlaşmalara yansıtılması sağlanmalıdır. Kuşkusuz buradan kasıt, çatışanların tüm 

isteklerinin yer alabileceği, herkesi memnun edecek ütopik bir belgenin hazırlanması 

değildir. Bu daha çok, tarafların talepleri arasında bir önceliklendirme yapılmasına 

yardımcı olunması ve gerçekleşecek guid pro guo!*7” sonucunda kalıcı bir Barış İnşası 
sürecinin başlatılmasıdır. 

Barış anlaşmasının imzalanması sürecinde verilecek diplomatik ve/veya 

askeri destek tezin incelediği alana girmemekle beraber, anlaşmaların kalkınma ve 
sosyal uyumu içeren boyutları tezin doğrudan odağında yer almaktadır. Bu itibarla, 

Türkiye'nin barış anlaşmalarının ilgili maddelerinin uygulanmasına yönelik olarak 
sağlayacağı yardımlar hem donör imajı hem de yardım programlarının meşruiyeti 

açısından oldukça önemlidir. 

Barış anlaşmaların hazırlık süreçlerinde olduğu kadar uygulama 

süreçlerinde de kırılgan devletlere destek verilmelidir. Çatışan tarafların esas 
taleplerinin yansıtılmadığı ve/veya anlaşma sonrası dönemde gereken desteğin 
verilmediği durumlarda, şiddet döngülerinin kırılması ve kırılganlığın aşılması 

imkansız olacaktır. Bununla birlikte verilecek desteğin içeriğinin belirlenmesi 

oldukça hassas bir konudur. Zira, kırılgan devletlerde mevcut Barış İnşası 

çalışmalarının bir çoğunun, kalkınma amacını gölgede bırakacak şekilde askerileşmiş 

olması kırılgan devletler nezdinde olumsuz algılara yol açan bir durumdur (bkz. Kutu 

4.7). Gerçekleştirilen çalışmaların sadece, ülkede konuşlu askeri kuvvetlerin 

güvenliğine odaklandığı algısına sahip olan toplum, bu çalışmaların sonuçlarının 

kendileri açısından herhangi bir olumlu sonuç getireceğine inanmamaktadır.!4 

146 Barış anlaşmaları, farklı kırılgan devletler arasında ortaya çıkabileceği gibi aynı kırılgan devletin içerisindeki çatışan farklı 
kesimler arasında da olabilir, (ör. merkezi hükümet ile muhalifler) (y.n.) 
147 Mukabele veya müzakere. 
148 Gauster, 2008. 
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Kutu 4.7. Bir Barış İnşası Aracı Olarak PRT 
  

İl İmar Ekibi (Provincial Reconstruction Team-PRT) kavramı ilk olarak ABD tarafından 
Afganistan'daki kalkınma yardımı çalışmaları çerçevesinde kullanılmış ve daha sonra Irak'ta 
da kendine uygulama alanı bulmuştur. Kavram, askeri personel, kolluk personeli, kalkınma ve 
yeniden imar uzmanları ile diplomatlardan oluşan ve temel amacı kırılgan devletlerdeki 
yeniden yapılanma çalışmalarına destek olmak üzere kurulan ekipleri tanımlamak için 
kullanılmaktadır. 

Farklı ülkelerin farklı görevlendirmelerine rağmen, PRT temelde güvenliğin artırılması, yeni 
kurulan merkezi hükümetin etki alanının ve meşruiyetinin desteklenmesi ve yeniden imarın 
kolaylaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu noktada temel hedeflerden bir diğeri, yerel 
yönetimlerin kapasitelerinin artırılması ve bu sayede merkeze uzak bölgelerde yaşayanlarında 
kaliteli temel hizmetlere ulaşımının temin edilmesidir. PRT'ler yeniden imarın yanı sıra 
kalkınma yardımı alanında da görevlendirilmişlerdir. Ekipler her yıl kayda değer oranda 
insani yardım yapmakta ve kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. 

Standart bir ABD PRT'si 50 ila 500 arası askeri personele ilaveten, Dışişleri Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve kamu diplomasi uzmanlarından oluşmaktadır. Birleşik Krallık 
ve Almanya PRT'leri incelendiğinde, bazı farklılıklar göze çarpsa da temel kompozisyon 
ABD'ninki ile oldukça benzerdir. Halihazırda Afganistan'da Türkiye'nin de aralarında 
bulunduğu 19 ülkeden 25 PRT faaliyet göstermektedir. 

Model, kalkınma yardımı uzmanları tarafından pek çok açıdan eleştirilmektedir. Her şeyden 
önce askeri personel çoğunlukla yereldeki kalkınma ihtiyaçlarından ziyade askeri ihtiyaçlar 
esas alan faaliyetler gerçekleştirmektedir (ör. ikmal hatlarının güvenliği için yol ve köprü 
inşası). Ayrıca, PRT çalışmalarında bulunan askeri personel aynı zamanda asayiş 
operasyonlarına da katıldığı için askeri ve yardım personeli arasındaki ayrımı belirsizleşmekte 
ve bu durum yerel halk nezdinde PRT'lerin itibarının azalmasına neden olmaktadır. Bazı 
eleştirmenlere göre, PRT'ler, yerel kapasiteyi güçlendirme amacıyla giriştikleri faaliyetlerde, 
merkezi hükümetin bölgedeki etkinliğinin azalmasına ve bölgedeki insan, uyuşturucu ve silah 
kaçakçılığının kaynağı olan “Savaş Lordları”ının güçlenmesine de yol açabilmektedir. 

    
  

Kaynak: Gauster, 2008 

Halihazırda, Türkiye'nin askeri anlamda gerçekleştirdiği Barış İnşası 

faaliyetlerinin bu olumsuz tablodan uzak olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Türk 

ordusunun bazı kırılgan devletlerde gerçekleştirdiği çalışmalar (Kutu 4.3) her ne 
kadar kapsamlı Barış İnşasından ziyade barışın korunmasına odaklansa da 

gerçekleştirilen faaliyetler hem toplumsal hem de siyasi düzlemde minnet ve takdirle 

karşılanmaktadır. Bu nedenle Türkiye'nin, askeri ile sivil karakteristik arasında 

dengede duran, içerici, tarafsız ve kırılgan devletteki iç dinamikleri dikkate alan 

Barış İnşası faaliyetleri gerçekleştirme konusunda ciddi bir potansiyele sahip 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
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4.3.3. Fonksiyonel Devletin İnşası 

Türkiye için belirlenen Modalite'nin uygulama çerçevesindeki ilk ayağın 

Barış İnşası olması, Devlet İnşasına yönelik faaliyetlerin ikinci plana itildiği gibi bir 
düşünce yaratmamalıdır. Aksine Türkiye, ilk önceliği Barış İnşasına vermekle Devlet 

İnşasına ilişkin faaliyetler için sağlam bir zemin teşkil etmiş olacaktır. 

Kırılgan devletlere yönelik olarak gerçekleştirilecek yardımlarda Devlet 

İnşasının ikinci yapı taşı olarak belirlenmesi, kalkınmanın ancak “güçlü” kurumsal 

yapılar ve düzenlemeler ile mümkün olabileceğine ilişkin görüşe dayanmaktadır. 

Douglas North, Daron Acemoğlu ve James Robinson'ın başını çektiği bu görüşe 

göre, kurumların yapısı ve kalitesi, ekonomik başarı ile doğrudan ilintilidir. 

Kurumsal yapıların güçlü olduğu ülkelerde yatırım ve yenilikçilik teşvik edilir, bazı 

aktörlerin kayrıldığı ortamların oluşmasına izin verilmez. Bu sayede, koşulların eşit 

olduğu ortamda, ekonomik aktörlerin yenilikçilik ve girişimcilik yeteneklerini 

geliştirmeleri için uygun firsatlar yakalamakta ve bu durum kalkınma açısından 

olumlu sonuçlar yaratmaktadır. 

Elitlerin gözetildiği, yatırım ve yenilikçiliğin teşvik edilmediği, ücretli 

çalışanların yönlendirilmiş ve düşük gelirli alanlarda faaliyet gösterdiği, kurumsal 

yapıları sorunlu “sömürücü” ülkeler ise, bir türlü anlamlı bir kalkınma hamlesi 

gerçekleştirememektedir. Bu tür ülkelerde, gözetilen gruplar ekonomi üzerinde söz 

sahibi olurken, halkın genelindeki yoksulluk artarak devam etmektedir. Son tahlilde 

ülke az gelişmiş, gelişmekte olan veya kırılgan statüsünden kurtulamamaktadır. 

Bu yaklaşımdan hareketle, Türkiye tarafından sağlanan yardımların 

kırılgan devletler nezdinde gerçek bir kalkınma” gerçekleştirebilmesi için Barış 

İnşası ile eşzamanlı veya onu takip eden dönemde kırılgan devletlerdeki kurumsal 

yapıların ve düzenlemelerin “kalitesinin” artırılmasına odaklanılmalıdır. Kurumsal 

yapılar dikkate alınmadan yapılacak yardımların hem kırılgan devlet hem de Türkiye 

19 Acemoğlu ve Robinson, 2013;70-124. 
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açısından kalıcı bir fayda sağlaması, uzun dönemli kalkınma çabalarına kayda değer 
bir katkı sunması mümkün değildir. 

Peki Türk karar vericileri, Devlet İnşasından ne anlamalıdır? Bu soruya 

anlamlı bir yanıt verebilmek için devletin vatandaşına temelde ne gibi hizmetler 

sağladığını ortaya koymak gerekmektedir. 

Bir devletin üç adet ana fonksiyonundan bahsedilebilir, vatandaşların ve 

mülkiyetin güvenliğinin sağlanması, eşitliğe dayanan bir hukuk sistemi sayesinde 
hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ve etkin bir kamu finans sistemi ve 

ekonomi yönetimi üzerinden insan onuruna yaraşan bir yaşam seviyesinin tesis 
edilmesi. Bu görevler, sadece vatandaşların birincil ihtiyaçlarının karşılanması 

anlamında değil, aynı zamanda devlet mekanizmasının sürdürülebilirliğinin 

sağlanması anlamında da öncelikli alanlardır. Gerçekten de devlet fonksiyonu 

anlamında ortaya çıkan kırılganlığın en önemli sebebi bu üç alanda ortaya çıkan 

zaafiyetlerdir. Bu zaafiyetler, önlem alınmazsa, toplumsal hareketlere ve hatta siyasi 

iktidarın ve rejimin değişmesine neden olabilir (Kutu 1.3). 

Güvenlik ve hukuk sektörlerinin önemi ilk bakışta kolayca 

anlaşılabilmekle birlikte, etkin kamu finans sisteminin tesis edilmesi hususu bazı 

açıklamalar gerektirmektedir. Bir devletin kendi kendine yeterlilik sağlayabilmesi ve 

toplumun temel hizmetlerini karşılayabilmesi, her şeyden önce gelir getiren 

sektörlerde yeterli kapasiteye sahip olmasına bağlıdır. Aksi takdirde, donörler 

tarafından gelen kaynakların, gelir getirmeyen sektörlere (sağlık, eğitim vb.) tahsis 

edilmesinin bir anlamı olmayacaktır. Zira, donörler tarafından sağlanan yardımlar 

azaldığında veya kesildiğinde kırılgan devlet bu sektörlerin cari ihtiyaçlarını 

karşılamak için bile yeterli kaynak bulamayacaktır. 

Devletlerin gelirlerinin önemli bir bölümünü vergilerden karşıladığı göz 

önünde bulundurulduğunda, fonksiyonel bir devletin inşası için mali reform ve 

işleyen bir vergi sistemi kurulmasındaki gereklilik ortaya çıkmaktadır. 
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Bazı çevreler devletin temel fonksiyonlarına eğitim, sağlık gibi temel 

sosyal hizmetleri dahil etse de bunlar Devlet İnşası açısından ikincil unsurlardır. 159 

Tarafımızca Türkiye'nin resmi kalkınma yardımlarının eleştirildiği nokta tam da 

burasıdır. Zira, Türkiye'nin kırılgan devletlerde gerçekleştirdiği yardımların tamamı 

münferit faaliyetler olmalarına ilaveten genellikle bahsedilen temel sosyal hizmet 

alanlarına odaklanmaktadır (bkz. Bölüm 4.1 ve Bölüm 4.2.1). Devletin söz konusu 

üç temel göreviyle ilişkili zaafiyetlerin yaşandığı ortamlarda, temel sosyal hizmetlere 

yönelik uygulanan bu yardım programları kalıcı bir etki yaratmaktan uzaktır (Kutu 

4.6). Bu nedenle, eğitim, sağlık gibi sosyal hizmetlere yönelik yapılan yardımlar 

kendi içerisinde büyük önem arz etmekle birlikte, Türkiye'nin Devlet İnşası 
faaliyetleri kapsamında nitelendirilmemelidir. 

Bu itibarla Türkiye, yeni benimseyeceği sistem kurucu yardım anlayışı 
çerçevesinde, kırılgan devletlerdeki devlet sisteminin yeniden inşasına, diğer bir 

deyişle temel devlet fonksiyonları olan, güvenlik, hukuk ile makroekonomik ve 

finansal yönetim alanlarına odaklanmalıdır. Temel sosyal hizmetler alanında veya 

alıcı ülke tarafından talep edilen diğer alanlarda yardım faaliyetleri yürütmek halen 

mümkün olmakla birlikte, kısıtlı kaynaklar gözönünde bulundurulduğunda kırılgan 

devletler özelinde öncelik bahse konu alanlara verilmelidir. 

Ülkenin önceliklerine ilişkin bir ulusal politika dokümanının (kalkınma 
planı vb.) bulunmadığı hallerde, Devlet İnşasının ilk faaliyeti bu tür bir dokümanın 

hazırlanması olmalıdır (Şekil 4.2). Söz konusu doküman, kırılgan devletin ilgili 

alanlardaki önceliklerinin tespitine, amaç ve hedeflerin belirlenmesine ve bunları 

gerçekleştirecek araçların tanımlanmasına odaklanmalıdır. Yapılacak çalışmalar 

sonucunda ortaya çıkacak politika belgesi, şeffaflık ve uygulanabilirlik açılarından, 

tüm kamuoyunun anlayabileceği bir yalınlıkla kaleme alınmalı ve öngördüğü 

hedefler gerçekçi olmalıdır. Diğer yandan, bahse konu sürecin tamamının kırılgan 
devlet tarafından yürütülmesine ve donör kimliği ile Türkiye'nin sadece 

159 Temel sosyal hizmetleri Devlet İnşası kategorisine koyan bir çalışma için bkz. Mmternational Dialogue Peacebuilding and 
Statebuilding, 2011. 

42 



“kolaylaştırıcı” (facilitator) rolü oynamasına dikkat edilmelidir. Zira devlet 

mekanizmasının temellerinin atıldığı bu çalışmalar ulusal çıkarlarla yakından ilgili 

hassas siyasi süreçlerdir. Kolaylaştırıcı rolünün ötesine geçen düzeyde bir angajman 

hem kırılgan devlet siyasi otoritesi hem de toplum nezdinde olumsuz algılara sebep 

olarak Türkiye'nin gelecek dönemde uygulayacağı yardım faaliyetlerini 

zorlaştırabilecektir. 

Şekil 4.2. Etkin Yardım Modalitesi Akım Şeması 
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Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Ulusal politika belgeleriyle uyum süreçleri (veya ulusal politika belgesi 

oluşturma çalışmaları) tamamlandıktan sonra, temel kamu fonksiyonlarının 

oluşturulmasına yönelik kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarına geçilebilir. 

Bununla birlikte, gerçekleştirilecek faaliyetlerin esas etkilerinin orta ve uzun vadede 
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hissedileceği ve uygulanacak proje ile programların uzun soluklu olacağı Devlet 

İnşasının bu ilk aşamasında kabul edilmelidir. Aksi takdirde, sistem kurucu yardım 

faaliyetlerinin somut sonuçlarının kısa vadede elde edileceği beklentisi ve/veya 

kırılgan devlet otoritesine bu yönde bir taahhütte bulunulması hem donör hem de 

kırılgan devlet nezdinde hayal kırıklığı ile sonuçlanacaktır. 

Devletin temel fonksiyonlarının oluşturulmasına ilişkin yardım faaliyetleri 

yürütülürken Barış İnşasında olduğu gibi hemen her aşamada katılımcılığın ve iyi 

yönetişimin gözetilmesi gerekmektedir. Zira Barış İnşası aşamasında temeli atılan 
devlet-toplum ilişkilerinin normalleştirilmesi ancak iletişim kanallarının ve diyalog 

mekanizmalarının açık tutulması ile mümkün olabilir. Barış İnşası döneminde 
başlatılan katılımcılık anlayışının Devlet İnşası döneminde terk edilmesi, kısa sürede 

istikrarsızlığı geri getirecektir. Bu durumu engellemek adına, Türkiye tarafından 

uygulanan Devlet İnşası faaliyetleri, sadece faaliyet sırasında değil, sonrasında da 

devam edecek -katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliğe ilişkin- kurumsal 

mekanizmaların oluşturulmasını hedeflemelidir. 

Barış İnşası ile Devlet İnşası arasındaki sürekliliğin öneminden 

bahsetmişken, iki süreç arasındaki çekişmeye de değinmek gerekmektedir. Devlet 

İnşası, hemen her zaman siyasi erkin kısmen veya tamamen devrini beraberinde 

getirir. Bunun temel sebebi, halihazırda iktidarın sahibi olan siyasi otoritenin 

dayanıklı bir devlet oluşturmada başarısız olmuş olması ve yeni bir güç dağılımının 

gerekli olmasıdır.!5! Devlet İnşasının gerekli kıldığı bu el değiştirme de tahmin 
edilebileceği gibi genellikle çatışmalarla birlikte gerçekleşir. Kısaca, Devlet İnşasının 

çatışmaya yol açarak esasen bir önceki aşamada inşa edilen barışa zarar veriyormuş 

gibi görünmesi mümkündür. İlk bakışta böyle bir algılama doğal olmakla birlikte 
çatışmaların içeriği daha detaylı incelendiğinde, bunun doğru olmadığı görülebilir. 
Zira yardım programları öncesi yaşanan çatışmalar toplumsal uzlaşı eksikliğinden 

kaynaklanırken, Devlet İnşası sırasındakiler belirli siyasi aktörlerin kendi 
ayrıcalıklarını kaybetmemek üzere verdikleri mücadele sonucu ortaya çıkmaktadır. 

"5! Kutu 3.2'de ifade edilen Liberya örneğine uygulanan operasyonel ilkelerden ikincisine bakınız. 
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Her ne kadar ikinci tür çatışmalar da kırılgan devletlerdeki istikrarı 

olumsuz etkilese de, içerici bir barış süreci yürütüldüyse, çatışma çıkaran tarafların 

politika üretim süreçlerine dahil edilmesi ve çatışmanın sona erdirilmesi nispeten 

kolay olacaktır. İstikrarın tekrar sağlanması ve bu tür süreçlerin en az zararla 
atlatılması aynı zamanda Barış İnşasına ilişkin olarak vurgulanan tarafsızlıkla da 

yakından ilgilidir. Bu kapsamda, Devlet İnşası faaliyetleri sırasında çıkabilecek 
benzer tehditlere önceden tedbir alabilmek adına kırılganlığın ve yardım 

faaliyetlerinin etkisinin periyodik olarak analiz edilmesi önem arz etmektedir. 

Peki Türkiye'nin, bahse konu üç sektör dışında olmakla beraber Devlet 

İnşası ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili alanlarda ne yapması gerekmektedir? 

Kuşkusuz, bir kırılgan devletin tüm ihtiyaçlarının tek bir ülke tarafından karşılanması 

mümkün değildir. Bu nedenle Türkiye, güvenlik, hukuk ve finansal yönetim 
alanlarına odaklanırken devletin bekaası ile yakından ilişkili diğer bazı alanlarda 

(kalkınma planlaması, kamu yatırımları, bölgesel kalkınma, sektörel politikalar, 

sosyal güvenlik sistemleri ve yardımları vb.)52 reformun teşvik edilmesi ile 
yetinebilir. Bunun için söz konusu alanlarda temel danışmanlık hizmetleri ve kısa 

süreli eğitimlerin verilmesi gibi seçenekler tercih edilebilecektir. 

4.3.4. Risk Paylaşımı İçin Üçlü İşbirliği 

Paradigma değişikliği ile ilgili değerlendirmeler yapılırken, kırılganlığın 

yapısal nedenlerine ilişkin tutarlı bir analiz yapılması gerektiği belirtilmiştir. Söz 

konusu analizin ortaya koyacağı ihtiyaçlar her zaman Türkiye'nin tek başına etkinlik 

göstereceği düzeyde olmayabilir. Örneğin, kalıcı barışın sağlanması, kapsamlı bir 
uluslararası müdahaleyi gerektirebilir veya etkin bir kamu finans mekanizmasının 
kurulması için uluslararası kalkınma kuruluşlarının (Dünya Bankası vb.) teknik bilgi 

ve tecrübesine ihtiyaç duyabilir. Etkin Yardım Modalitesi, bu tür durumlarda 
Türkiye'nin üçlü işbirliği mekanizmaları kurmasını öngörmektedir. 

12 Burada ifade edilen alanlar her kırılgan devlet özelinde farklılık gösterebilmektedir. Bazı kırılgan devletler açısından bu 
sektörlerin hepsinde kapasite geliştirme ihtiyacından söz edilebilirken, diğerlerinde sadece bir veya birkaçında reform ihtiyacı 
bulunabilir. (Y.n.) 
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Üçlü işbirliği yöntemi özellikle kırılgan devletlerde uygulanan yardım 

faaliyetleri açısından büyük önem arz etmektedir. Zira bu ülkelerde gerçekleştirilen 

yardım faaliyetleri sırasında üstlenilen risklerin paylaşılması, uzmanlaşma ve 
işbölümünün tesisi donör uygulamalarının etkinliğini artırır. Gerçekten de kırılgan 

devletlere yapılan yardımların etkinliğine doğrudan tesir eden en önemli husus 

etkinlik-risk arasındaki ilişkidir. Zira bu noktaya kadar yardımların etkinliği ile ilgili 
olarak yapılan değerlendirmelerin ortaya koyduğu en sarih sonuç, yardımların 

etkinliği ile üstlenilen risk arasında açık bir doğru orantı bulunduğudur. 

Kutu 4.8. Kalkınma Yardımı Programlarında Üstlenilen Riskler 
  

Kalkınma yardımı programlarının uygulama süreçleri sırasında siyasi, mali ve teknik olmak 
üzere üç temel risk türünden bahsedilebilir, 

Donör Açısından: Donörler uyguladıkları programın sonuçlarının, uluslararası düzenlemeler 
ve ulusal çıkarlar ile uyumu konusunda kendi toplumlarına ve uluslararası topluma karşı 
siyasi bir sorumluluğa sahiptir. Buna ilaveten, kalkınma yardımlarında kamu kaynağının 
kullanılması söz konusu olduğu için donörün vatandaşlarına karşı mali anlamda da bir 
sorumluluğunun bulunduğu açıktır. Dahası uygulamayı doğrudan kendisi gerçekleştiriyorsa 
belli bazı teknik risklerin üstlenilmesi de söz konusu olur. 

Alıcı Ülke Açısından: Kalkınma yardımları, alıcı ülke açısından hemen her zaman bazı (açık 
veya gizli) ön şartlara bağlı olarak verilirler. Bu şartlar bazen siyasi bazen ekonomik bazen ise 
her ikisinin iç içe geçtiği nitelikte olabilirler. Bu anlamda, alıcı ülkeler yardım programlarının 
ve sunulan şartların; ulusal çıkar, hedef ve öncelikleri ile uyumu konusunda kendi halkına 
karşı, kalkınma yardımlarının donör ile birlikte belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanılması 
anlamında ise donöre karşı siyasi bir sorumluluğa sahiptirler. 

(Varsa) Aracı Kurum Açısından: Üçlü işbirliği uygulamaları altında, mali riskin kısmen, 
teknik riskin ise tamamının aracı kuruma devredilmesi mümkün olabilmektedir. Buna göre, 
donör, program uygulamasını ve dolayısıyla teknik riski belirli bir komisyon karşılığında aracı 
kuruma devreder. Buna ilaveten aracı kurum, kendisine tahsis edilen kaynakların belirlenen 
esas ve usullere uygun olarak harcanmasından da donöre karşı sorumludur. Bu durum 
donörün üstlendiği mali riski de kısmen hafifletir. Aracı kurum olarak diğer donörlerin 
kalkınma yardımı kuruluşlarının kullanılması durumunda, donörler açısından yukarıda ifade 
edilen siyasi riskin de aracı kurum ile donör arasında paylaşımından söz edilebilir. 

    
  

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Etkin bir yardım programı uygulamak isteyen donörler, kırılgan devletlerin 

siyasi istikrarsızlıklarının, yetersiz kapasitesinin, yolsuzluğa açık iş yapma 

pratiklerinin ve daha bir çok bilinmeyenin meydana getirdiği riskleri üstlenmek 
zorunda kalmaktadır. Bu riskleri en aza indirmek adına kırılgan devletlerin ülke 
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sistemlerini kullanmayan yardım programları ise etkinlik açısından yetersiz 
kalmaktadır. Dahası, ülke sistemlerinin kullanılmaması, kırılgan devlet kurumlarının 

yeterli kapasiteye ulaşmasını engellemekte ve paradoksal bir şekilde donörlerin yine 
riski de, etkinliği de düşük yöntemleri tercih etmesine sebep olmaktadır. 

Bu noktada ortaya konulan Etkin Yardım Modalitesi altında Türkiye, etkin 

kalkınma yardımı programları uygulamak üzere riskleri birden çok aktör arasında 

paylaştırmalıdır (Kutu 4.8). Operasyonel anlamda bunun gerçekleştirilmesi ise ancak 
üçlü veya üçgen işbirliği olarak nitelendirilen model ile mümkün olmaktadır. Bu 

işbirliği temelde, kırılgan devlet hükümetinin ilgili kamu kurum(lar)ı, donör ülkenin 

ilgili kamu kurum(lar)ı ve ilgili ülkede (sahada) proje uygulama tecrübesine sahip, 

tercihen ülkede yerleşik personeli bulunan ulusal/uluslararası kalkınma kuruluşları 

veya hükümet dışı kuruluşlar ile birlikte gerçekleştirilmektedir (Bkz. Şekil 4.3). 

Şekil 4.3. Üçlü İşbirliğinde Risk Paylaşımı 
  

  
KIRILGAN 4 ASA DEVLET çepe, ARAKAN 
Çolyguuluk KALKINMA KA een YRD, KURULUŞU (Uygulama) 

    
  

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Üçlü işbirliğinde etkinliğin artırılması ve riskin paylaştırılması temelde 
işbölümü ve uzmanlaşmaya bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Zira, her donör her 

kırılgan devlette kalkınma yardımı programı uygulama konusunda yeterli kapasite ve 

tecrübeye sahip olmayabilir. 
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Bu tür durumlarda, donörlerin bahse konu kırılgan devlette daha önceden 
proje uygulamaları gerçekleştirmiş aktörlerin desteğine ihtiyacı olabilir. Bu aktörler 

uluslararası kurumlar (ör. UNDP, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası vb.) veya 

diğer donörlerin kalkınma yardımı alanında faaliyet gösteren kurumları!53 (DFID, 

JICA, SIDA veya yükselen donörlerin yardım kuruluşları vb.) olabileceği gibi ulusal 

veya uluslararası hükümet dışı kuruluşlar (Bill ve Melinda Gates Vakfı, Katar Vakfı, 

Sınır Tanımayan Doktorlar Birliği vb.) da olabilir. Modeldeki her bir aktörün görev 

ve sorumlulukları iyi tanımlanır ve uygulayıcı birim kapasite ile tecrübe açısından 

yeterli ise yardımın amacına ulaşması da kolay olacaktır. 

Etkin Yardım Modalitesi altında yer verilen üçlü işbirliği yaklaşımına göre, 

Türkiye daha önce herhangi bir tecrübesi bulunmadığı veya yetersiz tecrübeye sahip 
olduğu kırılgan devletler açısından, kalkınma yardımı programı uygulama işini 

kırılgan devlet ile birlikte belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde tecrübeli üçüncü 

taraflara (aracı kurum) devretmelidir. Programın öncelikleri, uygulama alanları ve 

yöntemi gibi hususların kırılgan devlet ile Türkiye arasında, uygulama modalitelerine 

ilişkin detaylar ise aracı kuruluş ile Türkiye arasında belirlenecektir (teknik riskin 

devredilmesi). Bu prosedürlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin uygun 

gördüğü mali kaynağın aracı kuruma aktarımı (mali riskin kısmen devredilmesi) 

sağlanır. Aracı kurum, bu noktadan sonra Türkiye ile arasındaki anlaşmadaki usullere 

göre hem Türkiye'deki ilgili kamu kurumuna hem de kırılgan devlete belirli 

aralıklarla raporlamalar yapar. Kırılgan devlet ve ilgili Türk kamu otoritesi bu 

raporlar veya varsa programın işleyişinde gördüğü aksaklıklar üzerine aracı kuruma 

geri beslemede bulunabilir. Aynı şekilde, aracı kurum da programın işleyişi sırasında 
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ortaya çıkan hususlarla ilgili olarak hem Türkiye hem de kırılgan devlet otoritesiyle 
dirsek temasında olacaktır.!54 

Aracı kurumun uygulamalarının program tasarımına uyumunun denetimine 

ilişkin sorumluluk ise esasen kırılgan devletteki ilgili otoritededir. Zira, kırılgan 

devlet otoritesi Türkiye'ye kıyasla hem program tasarımı sırasında tanımladığı 

önceliklere daha hakimdir hem de sahadaki uygulamaları yerinde izleyebilir. Kırılgan 

devletteki otoritenin uygunluk denetimi konusunda yetersiz kaldığı durumlarda ise 

Türkiye devreye girerek izleme ile denetimi kendisi yapabilir. Bununla birlikte, 

kapasite gelişimi açısından tercih edilen bu denetimi kırılgan devletin kendisinin 

yapmasıdır. 

Türkiye ile kırılgan devlet, programa ilişkin olarak biri uygulama 

döneminin ortasında diğeri ise sonunda olmak üzere iki değerlendirme çalışması 

gerçekleştirir. Dönemin ortasında yapılan değerlendirme, programın geri kalan 

kısmına, sonunda yapılan ise gelecekteki yardım faaliyetlerine girdi sağlar. 

Bazı donörler, üçlü işbirliğinin sunduğu bu gibi fırsatları, kendi 

görünürlüklerine zarar vereceği gerekçesiyle tercih etmemektedir. Bu görüşü 

savunanlara göre, sahada uygulamayı gerçekleştiren aracı kurum, finansmanı 

sağlayan donörün önüne geçebilmekte ve alıcı ülkelerdeki kamuoyu nezdinde donör 

gibi algılanabilmektedir. Dahası, bu görüşü savunanlara göre, üçlü işbirliği, 

“karmaşık prosedürler” nedeniyle uygulamada gecikmelere neden olabilmektedir.!55 

Bu görüş, temel sorunun işbirliği modelinin üçlü olmasından değil kırılgan 

devletlerdeki zorlu koşullardan kaynaklandığını gözden kaçırmaktadır. Her şeyden 

önce, aracı kurumla Türkiye arasında gerçekleştirilecek mutabakat, görünürlüğe 

ilişkin gereklilikleri pekala sıkı kurallara bağlayarak Türkiye'nin kendi 

görünürlüğünü güvence altına almasını sağlayacaktır. Nitekim, söz konusu kırılgan 

149 



devletle ilgili saha tecrübesi olmayan Türkiye'nin tek başına uyguladığı kalkınma 

yardımı programı zaten büyük ihtimalle başarısız olacak ve Türkiye'nin 

görünürlüğüne/imajına zarar verecektir. 

Diğer yandan, üçlü işbirliği olsun veya olmasın, kırılgan devlete aktaracağı 

mali kaynağın gerçek sahiplerine ulaşmasını sağlamak isteyen tüm donörler kırılgan 

devletlerle aralarındaki angajmanı tanımlarken detaylı prosedürlere başvurmak 

zorundadır. Prosedürler uygulamada gecikmeler yaşanmasına sebep olabilmekle 

beraber, esasen kırılgan devletlere verilecek yardımın doğru şekilde kullanılmasını 

sağlarlar. Dahası, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırma, yaygın kanının 

aksine üçlü işbirliğinin, genelde kuzey ülkeleri tarafından tercih edilen ikili işbirliği 

modellerine göre uygulamada daha az gecikmeye sebep olduğunu ortaya 

koymaktadır.!56 

Yardım etkinliği ile risk arasındaki değiş-tokuş ilişkisi yardım araçlarının 
seçimi konusunda da etkili olmaktadır. Etkin Yardım Modalitesi altında Türkiye, 

kırılgan devletlerde uygulayacağı yardım programları özelinde havuz program ve 

fonlarını kullanma opsiyonunu da gözönünde bulundurmalıdır. “Ülke-Düzeyli Havuz 
Fonları” olarak da adlandırılan bu fonlar donörlerin işlem maliyetlerini düşürmekte 

ve program uygulama kapsamında üstlenilen mali riski paylaşmaktadır. 57 

Diğer yandan, bu yardım aracının en önemli dezavantaji, yavaş işlemesidir. 

Daha önce de belirtildiği üzere, kırılgan devletlerdeki ihtiyaçların aciliyeti, 

yardımların hızla sahaya aktarılması ve sonuçlarının topluma yansıtılmasını zorunlu 

kılar. Bunun yapılamadığı durumlarda, yardım programlarının öngördüğü hedeflerin 

anlamsızlaşması ve/veya donöre duyulan güvenin azalması olasıdır. Bu nedenle 

Türkiye, Havuz Fonları'nı tercih etmesi durumunda meydana gelebilecek 

gecikmeleri göz önünde bulundurmalıdır. 

16 United Nations Economic and Social Council, 2008:29, 37. 
'57 Bunlardan bazıları, Afganistan Yeniden Yapılandırma Güven Fonu (3,04 Milyar ABD Doları), Irak Güven Fonu (1,8 
Milyar ABD Doları), Ulusal ve Güney Sudan Çoklu Donör Güven Fonları (784,8 Milyon ABD Doları). OECD, 2011a:97. 
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Farklı yardım araçlarının farklı avantaj ve dezavantajları bulunduğu (bkz. 

EK 6, Tablo A) dikkate alınırsa, Türkiye'nin aynı anda birden çok aracı 
kullanmasının önemi ortaya çıkar. Bununla birlikte, kalkınma yardımlarına ilişkin 

farklı araçların aynı anda kullanılması ve hangi kırılgan devlet için hangi aracın 

seçileceğini belirlemek kolay değildir. Bu nedenle, Türkiye karşı karşıya olduğu 

riskleri ve yardım araçlarını her bir kırılgan devlet özelinde değerlendirerek seçim 

yapmalıdır. Bu sayede her kırılgan devletin kendine özgü koşullarına uygun bir 

programlama yapılması mümkün olacaktır. 

Etkin Yardım Modalitesi'nin öngördüğü üçlü işbirliği mekanizmaları 

çerçevesinde Türkiye'nin dikkate alması gereken son husus üçüncü tarafın seçimi 

konusunda ortaya çıkmaktadır. Bilindiği üzere, bazı donörlerin (ABD, İngiltere, 

Fransa vb.) ve uluslararası kalkınma kuruluşlarının (Dünya Bankası, IMF) kırılgan 

devletler nezdindeki imajı oldukça olumsuzdur. Bu imaj bazı durumlarda geçmişteki 

sömürgecilik faaliyetlerinden (askeri müdahaleler dahil) bazı durumlarda başarısız 

yardım uygulamalarından, bazı durumlarda ise her ikisinden birden 

kaynaklanmaktadır. Bu itibarla, Türkiye kuracağı üçlü işbirliği mekanizmasına dahil 
edeceği aracı kurumun kırılgan devlet nezdindeki algısına dikkat etmeli ve üçlü 

işbirliği çerçevesindeki ortaklarını buna göre belirlemelidir. 

4.3.5. Yardım Etkinliğinin Sağlanması 

Bugüne kadar kırılgan devletlere yapılan yardımların etkinliğinin 

hedeflerin oldukça gerisinde kaldığı bir gerçektir. Paris Deklarasyonu'nda ortaya 

konulan hedeflerden sadece iki tanesi 2010 yılı itibarıyla gerçekleştirilebilmiş, geri 

kalan 12 tanesi ise hedeflerin oldukça uzağında kalmıştır. 

Bu başarısızlık temelde, yukarıda ifade edilen üçlü işbirliği gibi etkin 

yardım yöntemlerinin donörler tarafından rağbet görmemesinden ve bazı kritik 

unsurların göz ardı edilmesinden kaynaklanmaktadır. Türkiye'nin Kırılgan Devletlere 

Etkin Yardım Modalitesi”nin de özünü oluşturan bu kritik unsurlar altı ana başlık 

altında toplanabilir. 
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Stratejik angajman ve yardım yöntemleri tercih edilmelidir. Türkiye 

tarafından uygulanacak yardım programları her şeyden önce stratejik bir temelde ele 

alınmalı ve Türkiye açısından öncelikli kırılgan devletler ve bu devletlerdeki sorunlu 

alanlar tespit edilmelidir. Türkiye'nin tüm kırılgan devletlerdeki sorunlara hitap 

etmeye çalışması gerçekçi ve gerekli değildir. Nitekim her kırılgan devletteki sorun 

Türkiye'nin kapasitesi çerçevesinde çözülemeyeceği gibi, Türkiye açısından her 
zaman öncelik de arz etmeyebilir. Dahası her kırılgan devlet, yardım uygulamaları 

açısından fırsat sunmayabilir, donörlerin yardım tekliflerini reddedebilir. 

Seçilen kırılgan devletlerdeki yardım faaliyetleri uzun vadede etkisi 

hissedilecek reformlara odaklanmalı ancak aynı zamanda kısa vadede somut 

sonuçlara ulaşacak uygulamalar da gerçekleştirilmelidir. Bu alanda alıcı ihtiyaçlarına 

duyarlı olmak ve bunları kısa vadeli faaliyetlerin ana eksenine oturtmak büyük fayda 

sağlayacaktır. Zira kısa vadeli ihtiyaçların karşılanması, kırılgan devletin Türkiye'ye 

güvenini artıracak ve uzun vadeli reformların gerçekleştirilmesi için uygun ortamın 

oluşmasını sağlayacaktır. 

Uzun vadeli reform alanları söz konusu olduğunda ise, farklı sektörlerde 

farklı yardım araçlarından oluşan bir kombinasyon ile uygulama gerçekleştirilmesi 

gerekebilir. Örneğin hukuk ve adalete ilişkin reform alanlarında, hem genel bütçe 

yardımı hem proje bazlı yardım hem de uzman desteği gerekli olabilir. Dahası bu 

alanların bazılarında üçlü işbirliği opsiyonu da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Donör ve kırılgan devlet arasında öncelik uyumlaştırması yapılmalıdır. 

Bunun için, ilk etapta kırılgan devletin kalkınma stratejisi ile uyum, böyle bir belge 

yoksa ilk etapta operasyonel bir kalkınma stratejisinin hazırlanması için Türkiye'nin 
desteğinin sağlanması gerekir (Şekil 4.2). İlk aşamanın tamamlanmasından sonra, 

Türkiye'deki ilgili kamu otoritesi/otoriteleri söz konusu kırılgan devlet önceliklerini 

de göz önünde bulunduran karşılıklı ihtiyaç analizleri gerçekleştirmelidir. Bunun 

temel sebebi uyumlaştırılacak önceliklerin olabildiğince sahadaki gerçeği 

yansıtmasının sağlanmasıdır. 
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Bu noktada, kırılganlığın yapısal nedenlerine ilişkin olarak 

gerçekleştirilmesi gereken siyasi bir analize de dikkat çekmek gerekiyor. Kuşkusuz, 

kırılganlığın temel sebebi olan toplumsal uzlaşı yokluğu esasen siyasi bir sorundur. 

Bu nedenle, yardım faaliyetlerini başlatmadan önce Türk bürokrasisi ve sivil 

toplumunun katılımıyla ilgili ülkedeki kırılganlığın siyasi boyutunu ele alan bir 

inceleme gerçekleştirilmelidir. Söz konusu inceleme sonrasında ise kırılganlığın 

diğer boyutlarını (sosyal, ekonomik) da içeren entegre ve dinamik bir analiz 

çerçevesi geliştirilmelidir. Bu çerçeve, kantitatif olduğu kadar kalitatif 

değerlendirmeler yapmaya da uygun şekilde tasarlanmalıdır. Zira kırılganlığın 

nedenlerini verilerle ortaya koymak her zaman mümkün olmamaktadır. 

Gerçekleştirilen analiz sonucunda ortaya konulan kırılgan devlet 

öncelikleri ışığında Türkiye, kendi kapasitesi ve önceliklerini gözönünde 

bulundurararak kırılgan devletin ihtiyaçlarının hangilerine cevap vereceğine ilişkin 
bir değerlendirme yapmalıdır. Bununla birlikte, bu değerlendirme sırasında kırılgan 

devletin ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesine dikkat edilmelidir. Gerçekten de 

özellikle geleneksel donörlerin yardım programlarında sıkça karşılaşılan bir sorun, 
donör kuruluşların kırılgan devletin ihtiyacına değil kendi yapabileceklerine 

odaklanmasıdır. Türkiye, bu noktada, aynı hataya düşmemek üzere alıcı odağını 

kaybetmemelidir. 

Yardım miktarı ve çalışmalarında süreklilik, esneklik ve tutarlılık esas 

olmalıdır. Tez boyunca sık sık dile getirildiği üzere, kırılganlık ulusal sınırları aşan 

bir olgudur. Bu nedenle, aynı bölgede birden çok kırılgan devletin mevcudiyeti bir 

tesadüf değildir. Bu husus, doğal olarak Türkiye'nin kırılgan devletlere 

gerçekleştireceği yardımlarının etkinliğini de yakından ilgilendirmektedir. 

Türkiye tarafından gerçekleştirecek uygulamalarda birbirine komşu 

kırılgan devletlere aktarılan yardım miktarları arasında denge bulunmasına özen 

gösterilmeli ve yardım faaliyetlerinde süreklilik sağlanmalıdır. Aksi takdirde, aynı 

bölgede yardım yetimi ve gözdelerinin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Bu 
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çerçevede, yardım miktarlarında ciddi değişiklikler yapmamak ve faaliyetlerin 

sürekliliğini korumak etkinlik açısından önem arz etmektedir. 

Programlamadaki esneklik yardım programları açısından dikkate alınması 

gereken diğer bir husustur. Yardımların öngörülebilirliğini sağlamak üzere, 
faaliyetlerin ve araçların nitelikleri kısa sürede adapte edilebilecek şekilde 

hazırlanmalıdır. Örneğin, finansal yönetim alanında gerçekleştirilmesi planlanan bir 
kapasite geliştirme programı altındaki uzman değişiminin, güvenlik sorunları 

nedeniyle mümkün olamadığı hallerde faaliyet kısa sürede Türkiye'de bir iş başı 

eğitimi haline dönüştürülebilmelidir. Bu tür öngörülemeyen haller için önceden 

teknik ve finansal önlemler alınmış olması yararlı olacaktır. 

Etkinlik için ulusal veya uluslararası liderlik gereklidir. Kalkınma 

yardımlarının etkinliği için süreci sahiplenecek ve sorunlar karşısında gerekli 

yönlendirmeleri yapacak bir liderliğin, ulusal veya uluslararası düzeyde bir siyasi 

iradenin varlığı önemlidir. Bu donör ile kırılgan devlet hükümeti arasındaki güvenin 

tesisi ve program uygulamasının devamı açısından kritik bir unsurdur. Bu itibarla, 

Bölüm 4.3.1'de bahsedilen siyasi deklarasyonun önemi bir kez daha vurgulanmış 
olmaktadır. 

Liderliğin, zarar vermeme ilkesi (EK 8) ile önleyici yardım arasındaki 

dengeyi gözetmesi gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere, etkin bir planlama 

ve önceliklendirme süreci olmadan gerçekleştirilen yardım faaliyetleri kırılgan 

devletlere yarardan çok zarar getirmektedir. Bununla birlikte, kriz durumlarında 

kırılgan devletlerde yaşanabilecek trajedileri önlemek adına hızlı hareket etmek ve 

hızlı sonuç almak hayati önem taşıyabilmektedir. Zira bazı durumlarda, ilk hasar 
onarılması yıllar alacak sorunların (köklü düşmanlıkların ortaya çıkışı, temel sosyo¬ 

ekonomik altyapının tahribi vb.) ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Üçlü işbirliği yöntemleri üzerinden riskin paylaşılması sağlanmalıdır. 
Türkiye'nin üstleneceği riskleri transfer etmesini mümkün kılacak, idari yükünü 

azaltacak, alıcı tarafındaki sahiplenmeyi ve farklı donörler arasında güçlü 

koordinasyonu temin edecek, yenilikçi, esnek ve uygulanabilir yöntemlerin 
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kullanılması etkinliği artırır. Bu şekilde, yöntem ve hedeflerin ülkeye ve duruma göre 

uyarlanmasını mümkün kılan uygulamalar gerçekleştirilebilecektir. 

Hassas bir izleme ve değerlendirme mekanizması tesis edilmelidir. 

Yardımların etkinliğinin ölçülebilmesi ve sonraki uygulamalarda bu etkinlik 

düzeyinin artırılabilmesi açısından doğru sonuçlar veren bir izleme ve değerlendirme 

metodolojisi geliştirilmelidir. Bu metodoloji, halihazırda geleneksel donörlerin 

kullandığı Paris Deklarasyonu'nu esas alabileceği gibi, gerekli hukuki ve kurumsal 

dönüşüm sağlandığı takdirde, Türkiye'ye özgü olarak baştan da tasarlanabilir. 

Oluşturulacak izleme ve değerlendirme mekanizması sadece uygulamanın 

sonuçlarını değil, uygulama öncesinde kırılganlığın nedenlerini tespit etme 

konusunda da yardım programı tasarım süreçlerine girdi sağlamalıdır. Buna ilaveten, 

uygulama sırasında dinamik etkinlik analizleri gerçekleştirmek, yürütülen 

faaliyetlerdeki aksaklıkları düzeltmek adına yararlı sonuçlar doğuracaktır. 

4.3.6. Modalite*nin Uygulamaya Geçirilmesi 

Etkin Yardım Modalitesi'nin uygulamaya geçirilmesi noktasında hangi 

kamu kurumlarının sorumlu olduğu, hukuki ve kurumsal düzenlemelere ihtiyaç 

duyulup duyulmadığı, bunun için ne kadar sürenin gerekli olduğu gibi ayrıntılar, en 

az Modalite altındaki öneriler kadar önem taşımaktadır. 

Belirtilen bu hususlara ilişkin öngörülerin ortaya konulduğu bu bölümde, 
her bir öneri bazında detaylı açıklamalar yapılarak, önerinin hayata geçirilmesi 

konusunda sorumlu olan kamu kurumları, hukuki ve kurumsal düzenlemelere ihtiyaç 

duyulup duyulmadığı ve önerilerin hangi sürede gerçekleştirilmesi gerektiğine 

yönelik detaylar ortaya konulmuştur. 

Hukuki ve kurumsal düzenlemelerin “gerekli” görüldüğü durumlarda, bu 

gerekliliğin ayrıntılarına ilişkin olarak yapılan kısa açıklamalar tabloda yer 

almaktadır. Düzenlemenin gerekli görülmediği durumlar ise tabloda “gerekli 

değil””ifadesi ile gösterilmiştir. Sorumlu kamu kurumlarının yer aldığı sütunda, en 
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üstte kalın şekilde gösterilmiş kamu kurumu, karşılık gelen öneriyle ilgili ana 

sorumlu kurumu ifade etmektedir. Ayrıca, bu sütunda kamu kurumları arasındaki 

sıralama sorumluluk derecesine göre yapılmıştır.!58 En sağ tarafta yer alan sütunda, 
önerinin gerçekleşmesi için gerekli süre kısa (6 ay-1 yıl), orta (1-3 yıl) ve uzun (3-5 

yıl) vade olmak üzere üç şekilde gösterilmiştir (Tablo 4.2). 

158 Örneğin, Öneri 3.7'de ana sorumlu kamu kurumu olarak Kalkınma Bakanlığı belirlenirken, Dışişleri Bakanlığı ikinci, 
TIKA ise üçüncü dereceden sorumlu olarak ifade edilmiştir. (y.n.) 

156 



  

(ga 1seşyey J|O4 “ıuejd ajda “ıfoyens) 

  

      
  

  

  (ısouuaj|og © zipijeyujideK uokserepep ilg EUNKonuey | j VAL ! Unununuoy n | ı j 1Byyueyeg eWuney . Depuısısıeediy Jejuuou | ISEJLRISNIN A Tenin. UEPUMEI, SOO | desay 894 yiyeye$ (41-429) | ıBılueyeg uaj$ısıg E unuofsesepşep 1se/ig) | Seks UR! iseuipe Ul) ULUĞUNGANSA | epumye ewbiperedjuoj | open ESIY | yıpueyeg$eg 1ıBop 149109 | 1pi9199 i desey on ululğıjlurye UluiSepjek 1uo, | | di (1sısaj | yipırewuejnBAn uejurelBold | | Mineli ulpyek SiuejnBunsj euHezn EUEJIĞNEN | “UDYSLUUSSUNUSG i VlL | uejurelbozd u1piek | 1ut9eAnyı WaJSIS “J1Bop 1ur9eÂayı jı İ 1Wı$epyek (1k €-1) i 1Bılueyeg uajsı$ıg | ımounıng 84 8Z1U01yuoŞ) i unejaep ueBjunj yepey |9Wj SA uoynunA | dgeumnH Inounng, open EUO | (Gıyueyeg EWUNJEN u6ep 1pjs199 | 1bi8199 | Jepefıpem; ezluolyues epl19pjes YOĞ Uöpılg | , | 86 | Gepewuzpıdek | (ayaajusznp POLLUASIBD | ZDIELUNİEA (Z0yUES yelejo 1Z0)U489S Jig Ululejmisejye4 | resuunıny U9/9A i 11g uluuejeuejn6An Iynyny U9J9A           
  
  1Bıyueyeg u9j$Isıg ueyuj gzejeiejnbAn uyun elepeeşnö/n (| 1SINe9p! Uueliguop uajesyn4 alı uejemejnBAn | 10U0p Uajesyn4 | el (14 g-1) YAL yeld 9A yeus3) Ynezd 84 yaUSI) »iyeld uyejiguop j|esyeueoje6 'epjmes$ | alı 40uop |8sy8uajf99 | ape, EO 1Bıjueyeg ewunley 10494909 10191909 »xeo2|o nözç euıpuey euböpesed Ju | Ni i lm alpıoLujıpa YEYİP BULSEUNIN | e GATE | (14 1-4e 9) 1ğılueyeg eUDJEy e6uep epuıseze yııjodjoa1 ojı UZEOpI © la veye aveyyip iBiyyodieas | OpE ESİM | ığıyueyeg uojSı$ıa Bop ıpi9199 op ıpis19 EpUYEjuElÖOd U1PJEK YEVEURINĞAN | yeoue opuyaey UZYEOP| e ls En | | 4pjeoolunSapıodı06 | im m ni | pm LNB. KANER apıoujıda6 evejewejn6An | İ “061p 161 amala NLOASBUDIDON KAR, MELE BALO | beg eTR ilde 1Bılueyeg uoj$ısıg UULOJNOK 04 aysedey “914ayebus Gagb #uyeluıolej BJAOd YEPEA Unzn SA EO | uapıonelılee; OjUNN i (04 g-g) | YALL | ununun ağyeuıpiooy) | 1BıyıSeg yoğ yesuununy) euuek ueyeweşnBAn uupsek IĞıpulpuajug( open unzn) | 1Byyueyeg eWunjey ıpi9199 

11199 uuejLunınp ji9e BA Uyajuuısuı6 |es4aıg | 
  

      

$ı3o9 ezejeweşn64p) nonuny Weojsiş uop0j3941JE24 yaşunyy :161pyısıBog 2u61pElEd “| 
    

sınş uejuunany ney njunloş © owajuezna Jeswunıny ewepiiy Hu9 ON 
   

  
157 



    
| apeme 0|9 yelejo ösuns Jig U2dejieme NUNLUNZgö 

    
  

        

  

  

    
  

| VJL | e | uueyelhyi DepuıseJe HejU|seoX IDJEŞ | uipıpeuujıuepjepo sulsısaj i | 16iyueyeg eWunjey | Jejel6old 016eju9 | unusnıdo; sa yepep eji Lunıdo; Epulsese ululğejzn jesuunjdoj | “47 i i 1Şıyueyeg uaj$ıö, | o Unujununyyıöyr eji i “epulseyg Ululseyjuipuejin& ululseysedey EJ1S 1UEÂ Ulğıyusan6 io (Me) | 1ğnueySeg #euunyeuep | yıuann6 en eWuDyEy) İ uluajyeaanx Ynjloy SA Isewur|ğes Ul! ISEĞUI UI$Leg i epenEyO | 16ıyueyeg majsı$ıdg | 1p19499 n6Gop 1pjos09 | ulğılusan6 1(990196 ısısa; Ul$ueg 1jey ISESUJ UIĞLEG 41/GOJNANPANS Z | IKıyueyeg 4oj$ısıg | l | IĞıyueyeg ewunjeM | ıpıleuujıpe ydsej 19e4nyı 1dekye alpıleLulıpe Ydsoj İ | 1Gıyeseşsnyi 9UIZEH | resLunın) 94 ıjeu “inny Yeuse ejkısıkejop KOBANYI İNŞ İan2l i | 16ıyueyeg 10jepv İ 84 Uejiele UIpJBA youso Ya9ojıgeke|Ges i ör in NBA dl i (141-429) | (Bıueyeg edyeyi | | Wn4n elziY EvejinS oy ua$ığaa | , ii BEİ UD | aza Esiy | VAL | Ubap 1p19199 Gop 119199 | | ml 1Gıyueyeg uaj$ı$ıg | İ 1Kiyueyeg eWUNEY | i İ İ 1Gyueyeg un63 NN | (Uo/4seupıooy -ıpıloLujune6 ejey upye Eyep uejulıpreA 1piluğe | İ 1Gıueyeg yıGes | upye epuisele sejlunıny DTEpLIUEJe EWUDJJEY IUESUJ Op Way JOE WEAep HensAleej |... j j 1ejiziy Y0L | 6 HejupzeA eWUDJe3 way 9ji sejeweşnBAn oA WISEpyeA a16ayuz yl lr İ (Mei) | GYJV | IUESUJ BA JEJLUIPJEA Joy) MAM | SPEA EVO | VYL | 119499 11Gep 1p19199 | | (uo/4seuıpıooy | YL | upne ulğı isewejn6An | 1pıyeLuşnuoy eko JejLunzgö |nounng 1Bıyueyeg ewuney | Jejpue16o1d 8169)u8 ulğı vejung 84 ope Zıeue sejnue|Beg MIPITEMLIJE SYOPp Pı IKıyueyeg 4ej$ısıg | o Unejuinuny By eyi Drepulıpse UluuejöeAnyı eunjey SA GusiÇeg Mepueee | 91 i (NA g-1) ıKiueyeg 4ajSığ) | yyusnn6 A EWUDJEM) YIlUsAn6 SıuSa6 031 51 aplajpajaep U2öjuıy WE e) i aPEA EUO 1BıyueySeg 4euLınyjeuo9) | 1019199 11Bap 1019199 Hİ sıns uejuununy ney njuinloş : owejueznd Jesuınıny owojuszna PMINH | eWepiİy usug ON 
  

  

? 

  
158 



    

    

  
  

-ipteoejo Ierek Uepulsıde nekınıseLu Uluuejura16ozd Wipıek op UY if 19UOp Way Jejipzef 1Ğeve24e|Bes 
-ipırewueın6An uejwe16od Wipyek           

  

  

  

    ! VOL | Yerejo YIlBUOK EUlseuuejnBAn uluuajoppeu YI|SUÇA SU1SaLıjuda6 | 5Z i 1Ğıyueyeg EWUJEY | (epununınp uluuejewu$Sejue $iJeg Ulu,94pın | eyekey Uuuajauajueznp ! 1ğılueyeg UojSığ| İ 1soLUj1apU956 Jop AlpIBLUjLA Yezsep sy9ja9p U2Bjuıy y1Blı nönpıoBuo i (e) | IĞıyueyseg /euunyıou99) | Iyejis BUISIPUNA) sp apulaejdsıns eejn6An sepey nönpjo uluuejeuejue Seg i OPEAEUO | 1Bıyueyeg uaj$ı$ıd | 116p 1/9199 ıpjeo9 apullajdsıns Yıyızey UuejeuSejue Sueg | | | İ ipıpeuuepyepo elejeejn6An i | 1o1pe YIASJ lUejeujozeA oplıIg udejdnu6 | nıdoz ipe; SA Iyelunp yezn URpUISE$U| 1PNOLOLUUÖ 4 İ resLun|doj Ip ye i PA p ii euewufeĞue 1g 1Bueyley | | VlL | snın 'ıreje UoA 14ıde4 peksos oa eli yajöauns 1SeĞU nın i (141-429) İ 1Gıyuyeg eWunjey | Yluze ınoasu pieplojojaop Uebjluj '94pUNL i ePEp ESİM | 16ıyueyeg uaj$ı$ıd | Gop ıpi9109 11Gep 1pi9109 | : i | -ıpıpj91e6 izıreue 1g 1|Keyop PU OZO Tajaop i i ueBjlunj 18y Ulu!sayısedey ouunun4 194ıjeej i İ i UDISIJI BUISESUI Jojaop op WoYy $U1eg UY | | (uo/seuıpıooy upye yıĞI z . , “ıpıyoLujnananA yueWez i j VLL | ısewejn6An J2ju21601d | Bpue tufe 'ulu,gkdunL 'SAlHIG Elunung —&a ol 1SeĞUl zojasp | €Z 1Gyueyeg ewunjey | 216ajue UyujLununy 116 | (epunuununp yıpyeveğe|feJoy Ep EYP ISEĞLI URAMAP | ısoğul dureg epsejuunınp | IBıyueyeg 4ajSIğj | ji UEJUOMISYUOJ Jayap 1S9LUJLAPUYE J0|)AANY epulsekes 1se$ul âueg EJIZ uIpijewewej$ıp nbnpjo UNYLUNIN (14 g-1) | 16ıpueyseg 4euunyısuo3) ; o jeuej 8A YıJuenn9) Iyejis BULSIPUNA) | luuapedıpeej 1SEĞU| yojaap 1S9Luuajıog ope EUO | 16ıjueyeg 4aj$ısıg | 1ıpp9199 1pe103) i Yezejo YI|B9UÇ YI UluISEĞLI $Jeg | | | apıpeyyıdek i | i İ . | JojouuıpuoaBep op4eznp MIUYOJ -ipipeyjidek | WlL | i ep wey sekis Wey srep eulBıpjese6 1souyö Jojeuuıpueyeğop | 1Gyueyeg EWUNJEM | | euluığe|4ed su uopuezn UaopıUlası | YIlgug4 oulsayısedey IpUaX | 772 1Kıyueyeg uajsı$ıg | nlön epuyajıBuey 'auıBa99j1ga$ı116 ulu,94pyın yezejo UDISIN (41-429) 1Bıyueyeg uaj$ıd) | | euyepekıjee, 1se$u| $1eg euı$eg |  SUHeNekeej 1SESLI Sleg i ope Esiy 1Bıyue>jseg AeuLınyjauo3) | e) | >) © yay apsepejnep ueBiln iBuey Ulu,akpını | PİEMSMEP EĞİL Na Jo ons uejuinıny nwey njunloş ; oulejuezna Jesuinıny awajuoznd DiNiNH ewepİy usug ON 
  

i 

  

  

159 



  

  
  

         1Ğıyeseşsnynj ouızeH -IpıjeLlUpjepo IĞıjueyeg 19jepV | (UO4SELIp1OOX UDyle UlĞI 219(49pjeS ng ulğı nönpjo sejueje 1p1IJS9U9 ep aıpıpeujıuepyepo 1Gılueyeg iye | 1ısewejn65An sejuz6ozd epulWejue ISeWue|Bes UlulĞılıjıgojnunpıns euuejuepe | , , 1Kıyueyeg 4aj$ığ, | o a16eşue uujuununy Ululseuz|u2yau joja9p EPUEWEZ 1We1SIS SUBUJ ney | / VMLL | 16jı OJl SUBUY luke “ıBep epulWejue ISEUURJIĞYEN | SA YNYINY Ylusan6 “elejo (14 5-6) 1Kıyueyeg uoj$ı$ıg 84 ynyny “Yılusan3) uluuejİeAny| JOULIG UlULE|SEPURJEA | |oWeJ Epe 1SEĞUJ Jojaog | open unzf) 1iGıpueyeg ewuyjey | Dİ) Gop ıpjoso9 19jn9p UBGJU) 999pES Jejueje uojıuılog j 1SESUJ Unojasg |9U04JSYUOJ “ YL -ıpıjeuyjışısu24 euuejewejnbAn alpıleujnez96ö : , 1Kyueyeg ewunjey (uo4seuıpıooy wipre4 vejung 9A yeuuje oyeyyip UEjİRANLI (KrsuaBopus) Yjesöı | 22 IĞılueyeg uaj$ığ, ! o upye ulĞı iseweLujuen 8A UepliLLeLIp |9SİI IpUSY URejaap UBEJLIY | opuuepefıjee; 1ıse$ul $ueg | (14 G-E) 1Gıueyseg 4euLny,suo9 unp9 USpyI|JEsİJ) j epep unzn 1Gıyueyeg (401$1$ıd 1p19109 11Bop 1pj9499 
uıpıpewuepyepo 94941506 WMLL | eyekey epjmes$ şıpelgo sou1ğıpııgejo -1pYOLUNEZÇE (Giueyeg ELLUNJEY (uofseupıooy !UMEpELLE |(9U18) UlULejeenBAn (Arenreduui) yılzısyesey | 22 1ğılueyeg 4ejSiİ, o Upyşe Iİ isouauujusn ISEĞLI LEG 1PUSN| SA INELULO APAJESOLI | a puyanakıyeey ıse3u Sueg (4 5-€) 1GıyueySeg /2uuny|ausn UNP9 UEDJIJZISJEJEL ) luke s1eygye 1p4eş apULERSÂNBEJ i i ji open unzn 1Byueyeg uaj$ıdıa Yİ Gop ıpia109 W1pss4 1ğevekeınBAn 'ekppn VOL 1ploLujıpe YASA ILUNJIyEY ULOopye ns İ 1Ğıyueyeg eWUNJEM (Uo4seuıpıooy un e9a1ns Ulğı 1se$ğul $ueg Jig UDII (ssauaısnpoul) » | 9Z. IŞıyueyeg 4ajSıĞ| : o Ubye UlĞI |SOLUOLUJLOA opulajpefıpee; 1se$ul $ueg | (14 5-6) IĞışueyseg 4gulınyıauon) : unp9 UOpILOL8ĞJ) i ape unzn (Bıyueyeg uejsısıg ıpp109 >) ens uejuınıny ney njuinloş © owejuezng Jesununy aouwajuozna DinynH EWEpYİİY usug ON 
  

     

    1S9U1JL11991) tkeuejn34f) unu, 
1S9)1EPOM UNPpTEK UPYA “7'p OlGEL 

160 



      

16ıyesaşsnn 9LızeLj 

  

  

   

  

  

  

  

kin ai 4 (U0fseup1ooy upga | Goje4ıp SA uluuejpeuey W1SNOjı YEJUR 1Bilueyeg UajSİ, | US 1SOUOUJUSA UnpO IseLujnanıânjo yeyegejnLu EpUISENe şelej DI VL UOPULEJOYJ! UUĞNOUOA 1soLujunSajpeu11ou UJULAJIYSINI LUn|doy-yajaop (14 €-1) 1Gıyueyeg uoj$ığıd 141 9A youn ey) uejie 1|oLuaj epuıseweğe ISe$ul $J1eg ape EUO 16iyueyeg eLUDJEY 1pi9499 1ıBap 109199 ' 1Gıyesaşsnyn BUIZEH 

IĞı;ueyeg 19jepv : (Uo4seuıpıooy up UlĞI alpıyouuysug4 BUEJeL$ıjBİ | 1Gılueyeg o4ipeyi | 1sewejşnbAn sejue16osd ouun$ı,s6 eyisedey jesLunıny YIJBUoA IĞıjueyeg u0JSIİJ 9460ju9 uuejuunıny RUlSejnunığnjo UlULEJUOKISYUOJ NWEY VOL y16yı oji SUBUy | 1919) 'elUuos Uepjipuejwewej (uejeLi$ipeö | (14 &-1) 1Ğılueyeg 4ej$i$ıd 84 ynyny “YIlUueanD) euun;njo 1sa6jog eynılod pesnın 2ka4) ope, 2UO 1ı6ıpueyeg BWuyjJeM 149493 uajöelns WnAn oJ4uaje6jeg eynıod jesnin | (PRESS BEYZEKİ -41p1e90jıge1$ejoz 1uuayodıee; 
ıKyueyeg ojepv 

1Biueyeg okyeni | wipye4 1Bevekeşn6An opwauop ya99j96 > ulu,a4punı yesejo deges ezejıöje ZnsLunjo 
1Gıueyeg uaj$ığ| 

YL opuıpzau Lunjdoş ap Way 1S0j110J0 1Sekıs dik g-1) 1yueyeg Uaj$ı$ıI 19jaep UBÖjlun) Gey ueufe6ue 1ıg ap4eoznp ope EVO 1Byueyeg eWUnjEy uSep 1p19199 Gop 119109 RE KE 1Ğıyesaısnni ouızeH alpijeLUUepjepo BUISEUURJUUR) | 1Ğıueyeg 19jepv ; (Uo4seuıpıooy uye U|Ğ! uuejözle ye9814$apj80186 uuejung | I6ıpueyeg 9/en : 1ısewejn6An iejum6osd 8A 8Uulsauuajııı9g Uuayapay 94 İcwe 1Kılueyeg uoj$ı3j 846aju9 uUejlununy “sulıdsaj Uluuajyıısouo Depejueje 1J16Jı YİL 416 eji Su2uy upejaep UebJLnj “1ueLunyop ENJ0d Jesnin (NA 1-42 9) 1Kıyueyeg uaj$ısıg : SA ynyny “yyuenn3) Spep Esiy 1Gıyueyeg ewuyjey 119199 11Bep 119199 s4ns uejLinany ney njunloş ( owejuezna Jesinıny owaejueznd DnynH 
  

  

  

  -ıpıjewur|ğes | IseLujnanığnjo | ulejide çesuunın) | 

  

“YllOLUYIyey aPOPBA ge unzp 1Ip1yOLu|nezgö | USYSUYA II | A YIJoLUNJIyey EPLISELESE | 19U UlU!SESU| 19J49G | 

  

apıpeLujmeliğ | aLuaU9p DEJUOS UapIplıpe sısaj wnAn o(opyIlB9Uu9 resnın Jsejelu$ipeö | UDISIJI BULEJUOÂISYUOJ 1ejnep |ewel | 
161 

  

z1piyejo | ISeWuejizey UlueLunyop 119 anı ng hedipeej Ali Ululse$ul yajaap 'opajley 1Gıpewunıng ('ga 1uejd eWuyey) Ululueunyop | eyhılod jesnin 11g U SULApI|B9U9 UlU9     usuo ON | 



       
  

    
162 

            | İ -pepeLujey ZIS1039A İ İ | | uepulsığe Yılupye esi Vejwe1Bozd Wipe | | İ uekeuue|in) 1uLajuaysıs oyn ULapajaep İ | ueBjlun) BUl1pe YOULıpul eze Uo Uapısu 1lpıyemurje OYP DIĞI, | |, | i | i ng veipepeLujey EpUnloz Yeuepsn Drepuısee YSU oji 4 İ 1Giyueyeg eWuyjey | uepısu 1Bıpıne6 uıuewejn6An yodijee; (4 g-1) | IGılueyeg 4aj$ısığ | | i oplanojaop u2bjlun) 1ajuoUop Uu940jSI open EVO | VMLL | 116p ıpj9199 11Gop ıpi9199 İ yerejn6An 1We1601d Wipe 11g UN | | ipıpewue|Bes -ipireujiuejepkej | (rerewuejıde4 yeuse o | (uepuısığe vejuei65ozd | iuepye euuepefjeej Uliprek Ululsagnıoaj uapulsagnı9a9 | vey urunu şulğug$ı | O 1Gipueşdoşepijuo;, | sa 161ıg Yluyaş ('ga ıseyueg e4una) | sa 1B1ıg YU) |, | 1Kıyueyeg euunley : eyej$nyniny 1SEJEJEJSNIN | YELO UUEJYEUYKEY İ ululeş$ninany eLuuiyley Isezelejsnin eksA ; Uayguop 1oBıp epiejueje Lp (14 €-1) | ıKıyueyeg uaj$ı$ıg | 84 J9UOP 1pJ2-) | JESURUY 0)1119ZO) İ uueyguop Jefip epzejueje 1Bs9a4aLua10)s96 1699049810196 yılupye aPEA EVO | VANL | , o Ipisie9 | 119499 AnuDpe EUIĞEG YE) Ulu,B4pnL Bulseg Yy) Ulu,84Bunl | j | | İ İ 1Bımtası DİN YİJ 1UUSEJAEg YSIH | i | 4llıgsunoA ş | 1Ğıyesasnj eUZEH | | i eli ıseLujıpe YIASaj UNULOJ8J ('ga uejipyeA ayıgajlunek | 1Bıyueyeg 19jepv | | İ SA Uajlua1sıs YIlusan6 jeksos vepeyyod eli 1sLUJIpe NAĞEI İ IĞıyueyeg 94jeyl | | 1949pj9S 'eLuuıyley |9sa6jog “uejuluyek e e li. | 1Kıyueyeg uej$iğ) | | nwey “1sewejuejd euuıyley) eplejueje Izeg tlrineie ii yi e e ze | VMJL | | “191p upığılı epunye4 ayı 1seeyeg unaaap Me ek (14 e-1) | 1Kıyueyeg uaj$ı$ıg | | uayıluepjepo 2ULejueje UNSUYAÂ JesuBuy , SA Aniny MNUSAN open EUO | 1Gyueyeg eUUjEy | yep piase9 | Bop 4pie199 8a YnNY “YlUSAN6 “epunye 1SEĞUI yojaed ADLİYE Sa | 1yueyeg 4ej$ıöj | , İ | İ uipeyyeuye zıe WBU9 1seLujıpe ZIJeue yeleJO | alpleLujunSapjaö196 | 1Gueyeg u si | YIpOALSd UlUlsppe Uluuepsdıjeej U1pJef SA | JJzıpeue YIpokusd | 16lueyâeg Keuuinyjeuep | (UOKSEUPI0OY Upye £ ulğıyueBjluiy euiıpe youjigeje J11gpaj eulpe yeyjo IIIZEY | 9'E (4 gı) | 1(GYuEyEg ELDEN | US ZYEUE poUnNg) epulsığıey UoplpYAj YIJUsAan6 Yeo9jıgeyi erejeuâiyeö yooajıgeylİ ODEA JO | Yyueyeg$eg | pisi ir epulselıs 4apodıjeej 1SESUJ 19J)A9d epUISELis ISEĞUJ 19/49 sans (o Uejunınynueynjunioş © ouejuezna |esunıuny swejuezna PNINH | eWepyİV i usug ON   
  

  

  1S9UIJLAİ91) tÂtefn3Af) UrU ISONNEPOJA UIpJEK UN *7*p Olgel, 



  

  | -ıpileLujunSepjeğe6 uejininy nwey 19Ğ1p | İ -ıppeoe/e|Ges 1p116 ıseLuğıjeö auuıpuopağap bj eyi 1Şuaği uue1601g | i suyejelıee; Wipzek pjepjeoeje6 esi uejidek Dı 949770 YeLijo epUNuos | |. İ IĞılueyeg EWUMJEM | | | epunuos 'eLILUSIN Uejey 496 ulue16ozd esi uağıp epulseyo 9» (14 g-1) | 16ışueyeg uajsısıd i İ “auuıpueyeğep uejıde4 epulseyo UlUsuYg uluıueuogp eejnBAn ape 2UO VYJL | Gop ıp19199 11Gop ıpi9.09 | İ lg yezejo UPI$IJI eE1ÖOld   | i İ İ İ İ | -pyedejo epulseWej yesıp eji 1S9340J0 nwey Yun 1 111611 Yezejo 1ıSıı eejsnsny ueylÖ 24RHO EPUISEJIS 
  

ı$ı4aj$ı ulure/Bold ep unun) eze “epjme$ | upılguuıpuajuUgA iuyesipi6 | 1uAy ununıng epouejseg 4eb eLunın) i9eJe |  Ulunedıpee; Wipref yelejo İ . suuezn Jepjipiesye nönp196 opulSIKajSI Beg euuejeweyode! | Gk | uejuininy nwey 40ĞIp (ejewuejıde4 yauso ulueBold es1en e49A Jejlode. ng 1S0J4O0JO ununun) ole | y16yı eyi 16ue3ı Uluel60lg | UEJD Unun 1uBııg$ı nwey Yanı 116 vedek vejeweyode, “1sayuoyo nWex Yanl 1161 1Gıyueyeg ewuney | eyej$nşnuny iısesezejsnın | (upy$ılı BULEpN)NJLiNJOS eleplpese Hjag BUNLUNIN) NWE)   
      

163 

    
  

  

  

  (14 g1) | 1Gılueyeg uajSısıd | 84 J9UOp IpJ2) uueyee| ) £ 16jı Diep,ekptınıı 9496 ezajınsn pepewsejue ope, EHO | VMLL | 149109 1049499 | Diepuıse.e ojı okpın | *LUNN) 19e1y i li ue|Bes İ 9 (ıseLujıpasmep uousıy UNU yfelu) IWUepie .İ £ Tevunıny ioeze Ulğeukey ıyeu nÖnpg6 un6An İ i i ulu,94pın | UepUlpe UlUlseWuR|meuej , > i | | İ uuejnpesod ng “(ısaujıpaJaep upılouyunSapisd10B li. İ İ uejluniny nwey 19$ıp | o (deşeuejıde4 yeuse i UDSU YIUYAj) 111999U0j41|9g EpUISEJE OPUKSSASİLSİ | bp | 16 eyi 1Bueğı unuz6olg | UEJ Upyunuu 1u1Ğıyıg$ı (UD$ıjı i ekiyanı eyi $njnany ov esi vejkezep UDISINI 1e1sesa oA |nsn 1ZEg HASP i l IKıyueyeg ewuney | Eyej$nynany 1seJEJEJSNİN | BULASP ULEPİNİNJLUNJOS İ suyejeypepou ewejn6An “epuısese 34pUNL upısu epunye IĞıklası DÖN i (4 1-429) | I6ılueyeg uaj$ısıg | 84 J9UOp IpU24) on ulGeu4ey ie) | alı yolaep U2bjln3 vejsnsny 1g16 ,uajug OpE/ ESIM | VYLL | 1pp9499 1194993 i SA uejueje erejn6An 'uepjlsou9 Ulue16olg j uıpopeLulunapısö106 oyla oji İ io (uunıny toeze) vejdninany I$ıp zoLunınu EÂSA | i ejsnınıny guney 1seLezejsnınyesnın | uipipeulunSejded epuısele i  ueunıng yeuosıad yısajıs4 opayın uoyl0aj J19p1e YO Uapııg YopSU | uejuniny nwey 196ıp | o (dejewurjidef yeusa (uapuısığe zejue16old | “diyes aulsagnıoaj ewejnbin elold eyejnep usuluaj Iuiseuuejn6ödn | “gp | 6 eyi 1Bueği Urue6olg | Uejy upyunu 1u1Ğıyıg$ı ıŞıpuzıdoş epijuo, o | uebjuD| nsnuoy Z9S 3A 1(dej)Lununy ney uejure1Bosd i IĞılueyeg euiey | eyej$nyniny 1ısEJezejsnin YELOo ULEPYEUAEY unejaep U2öjun 11(yej)Lunany ne) 1iprek EMUNYJeY UN i (kei) | 16ıjueyeg uaj$ı$ıd | 04 J9UOP IpU2) JESUBuy 9)YI)9ZO) * oyn epediee; epyejLunınp nHnpunıng | i ePEAELO | VMIL | 119499 | iple j uuepnppalej epUNsnUoy aSEdey j 2ıns uejunıny nwey njunloş (© owejuezna |esuınıny ouojuezna MNINH | eWeplİY 
u4eug JON   

  1S9UJLIİ91) EAEUEJN3A/) UTU ISOJTJEPOJA ULIpIEX UNYA *Z'p OTGEL 



        

PALU SOp19İ106 | ep Jejewejn6dn yeoe$eln | ELeJİNUOS ıNWOS OPOpEA | ESD) EPUBUEZ 1U4R YELE | 
uipfeoeue|Ges 1seLuğnjo ULWEyO | un6An ulğı ısaLujlunSapjaö196 Uuejuoje1 | 11epea Unzn 84 1seLuye Ulusan6 94,94punl | unejmap UR6JU1) “1SELUURjIĞIEY ULEJİRAÂN 

  

z9| 

  
         uejuniny nwey 19ĞIp | I/epea esi “opa4es ng uıpyeoekejGes | ireuuepyepo EJejuLOJaN | (bj oyı 1G14831 ULWE601g epfej ynAng yeLulinyo 9Uuluosya | X899j1pessıy 1sDj9 | VNL eue ulanadıjeej OPEN ESD) UEJung 9A | (o apapeA unzn uepekijee; (14 g-1) | 1Kıyueyeg uaj$ısıg YeLujo ı4eAnp euLejdeAnLı 191p epueje ng | ulp1e4 Haplopopmep OPEA EHO | (Bıyueyeg ewunjey | 11Gep ıpi9199 11Gep 1pi9199 uebılnj uajığaş | apıpeuuepyepo BULejueje Uajgosd ılsou9 Heplejejaep ng sa sJojojaop | ğ VYLL (ısewuyy unyunu (uepuısığ2 Uoju1ajUugA uebjl413 IpİNSOUY UEpuISIğe ekblın | emalile EN | 19 (14 1-42 9) 1(Bıjueyeg eWuyjey uejueufebue2 1pyJEj) Wple4 yausa) 8A I|eWurje 0)8 epwejznp 1g Yılayens | ui PN e | open ESIM 1(6ıyueyeg mojsisid | 1019499 10194909 29U9 uapkas 10y uejwe16ozd WIpJe, | : ALSTEns | ISEWUEJDES UJUIĞIJUNYIT UUPLEA “5 

apılowajog | 8196 eung luuasuyed oA 1,ouya | | 5 8 yeyip BUISIĞJE Piapulpzeu Joja9p UeBju»j MIPIYEUUJILIĞEY UOPUĞHGĞI unloppe 1Ba9apa Jiyep BUIsELUZIUEYoLU | el silmee İ i — Ifevuj uıpıeuluıpueyeğep | . ge ng uipepyeiuepyeuAey Uapılg USPUSD ley z Ml 1018p | | Joy esi epzejLunınp Izeg “uepulepewenBAn i veBjD 161 ununun | 1Kıyueyeg eWunjey | İ wipe zısıeğeg epıejuununp | : (1141-42 9) VYJL | Iızeg uopulanaıpee y1|19961nW9s | “epullez9 ureı6oıd 10H ope ESIM  Bumea Helsısa Gop 101100 Gop pieled.. PMEMESU KE ızeg nunos feyy| | SAMEDİĞİNİN NUN izAD öteki eli yeusa — özal; YEJDİ Me | -ıpıpeyujnanpunıng i 416 eyi 1Bueği Ulue160l4 | Uej UnyLunLu 1ulĞıyıg$ı | uUpyunu ıuısewuejdoj DSL ijeLu Uejiuepsn 2puluresdey ewejnöAn | apunuoz96 nuokısdo ! IKıyueyeg ewuey | eyejsnyniny 1ıseszlejsnin eplejuoj yYELO urelBold s4 epjeuun$np luuanadıpei |  ouLNsapyadıe6 uepuuezn | | (14 e-1) IĞıyueyeg uajSısıg 8A J9UOP 1pJ24) ULEPJEUAEY JESUBUY) uWaj$ı ULajguop JejJUoj ng URJLUIpUR|pE uejuoj 9A welBosd | i öpen EO VYIL o) 1ıp19493 ep Yesejo ,UEJUO- ZNAEH Nkezna-2xI0,, znaey ULejuipiej | ens idejuinıny nwey njunloş © owejueznd Jesununy ouaojuozna DiNynH eWeplİV uaug ON | 
  

                   

    1S9UNJLILİ9) EÂEUTEJN3 AN) Uyu 1SOATEPOJA ULpJEX UPYA *7'p Olgel,   
164 



  
  

(s1ozn yauya       

  

        
  

öl bind. pıleLujun$ı,96 1sılojlopoyou BURKAN SİYER DALAMAN ouuıpuejlağap oA oej | 11g Uua19A pop MMA Wiyapcjakı vejönuos nıBop UEPUISIİE 1saLuji uye sısoj 1SELUZJUEYOLU 7/5 1Giveyeg 4oJSıSII DERİ HMAİIKRNUMD di 9 ği EDE EDER © ouupue ebe (4 g-1) 1Gıyueyeg guney | o epulselungyyj1) NWE4 URL) A ie sr ari MESENEİSİ BA oWajzI NN sese OPEA EHO VMU ıpi999 1049499 ” > iprevejo zeLyjluldey IseLuylö ekeyo uluajaopz9ö SA Inek Uiprek apa6log 1u4e “opııpyel Bibiümü uepuniny ney 19Ğıp 19 uipiyeuue|Ges YIJY91NS opuLapodıeej a iyi —— 1y16yı ayı 1Gi48ğ1 ULE1601g Ipek 84 1|9jUajso96 uaz9 Bulseun|ng N ği Girdi | WYLL abuap epulsee ueyepi Wip1e4 UejNepe | il lek leri : (45-8) 16ıyueyeg uajsıdıg elojojaep u26jlun nSuoy eprejeejn6An 9A YEP WIPIRA | i epea unzn 16ıjueyeg 2wuiyjey 11Gop ıpj9199 11Bop 1ıpja109 ye9a14$9)y9ğ196 uepulşezej okpUn | 
pıoLujunSepyağı96 YL 8W0j99uı| 1g ueje eJ9 nunınkog , ! I6ıılueyeg EWUNJEM | ısekıs ulBıjueBjun Hepoyın 1116jı eJAıLUYyey sekis olam 6G (14 1-42 9) 1Kışueyeg uaj$ı$ıg ununun;doj JlAIS 3A ISISEJYONG YAN 1 Ne epey ESIY AYUEYEGSEG Gop 1pi9109 Gap 1pia199 8ou9 Uepeuyej$eg luLepefıeej ULpEA JESiİEK UlĞNUEĞİLAIY 1049196 ıseuur|Ges ululBaysop ulu,a4punl Ulği ısewueızey Ulu!SIl9y211S -pıleyide YL eWU|ey 11g |9UO4seJado SA ylusan6 IseulıySejLinAn | #5 (14 €-1) 1Bıyueyeg uaj$ı$ıd “ıiKeyop eydeye YI esyo4 'uunAn ajı ısılayens YI|SOU9 EpUIsSEJ2 open EUO 1ıjueyeg 2Wujey 11Bop 1pjo1o9 116p 1pj9199 eWunley Unejaep UBBJUuN 'ulğl unung zejaep uebjlunj SA 49uog | aıpepelıge|o unyunLu epule ISELUZIU2YOLU SURUL J1G alpıoLujunSapy9ö196 | | ups yeoue 1seujigejo IJseSeg Uuapodılee) ewejn6An | | 1Bıpuejn6An uluuejizze Wipye4 yığeuuey aJl UOkseulguoy | uejuniny ney JĞıp (epewuejıde4 yausa | alpılaLujunSapjaö196 (091ns ewejuejd 11g Ue$njo uepulejiele | EÇ 1y16yı eyi Bedi Ulue160lg i UEjiy Uyun 1uIĞILIGSI | 1g 1Öyeö196 epejue YIUYOJ OP UY ipek 1pfdej oplojlloMyos | YL EpUISEJ2 NLUNINN ie Way opUlso9u9 1941jeej 'u ıpieş “epunBnpjo | (14 g-1) 1Ğışueyeg uajdısıg | nwey yanı epiles YOĞ) | uopau BulseLu$ejyiseuuey Ulueuejn6An nsnuoy Z9S Uejueje | open EUO 1Gıjueyeg 2Wuiyjey 1ıpp9499 1ıGop 1pjo109 “rejuo4seulguoy ng Uepue4 19B61g uL0j8J 1yopea uUnzn sans uejuinıny nwey njunloş (© owajuezna Jesunıny swaojuozna DiNYNH EWEN!İY 

    

165 



SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tezin yazılmaya başlandığı 2012 yılının Ağustos ayında, değerlendirme 

kapsamına alınan 47 kırılgan devletten bazıları (Yemen), bu bölümün yazıldığı 2013 

yılının Ocak ayı itibarıyla kırılganlıktan çıkış emareleri gösterirken, aynı dönemde 

kırılgan devletler grubuna yeni bazı ülkelerin (Mali ve Mısır) katılması söz konusu 

olmuştur. Dahası, çalışmanın gerçekleştirildiği bir yıllık dönemde Somali ve Pakistan 

gibi bazı devletler kırılgan devletten “çökmüş devlet”e doğru giden kötü bir 

performans sergilemişlerdir. 

Görüldüğü gibi, kırılganlığı durağan bir olgu olarak almak | yıllık kısa 

vadede dahi mümkün olamamıştır. Çalışmanın tutarlılığı açısından belirlenen 47 

kırılgan devletin her birinin, bu son bölümün kaleme alındığı dönemdeki kırılganlık 

düzeyi incelenebilseydi, bazılarının artık bu nitelendirmeyi haketmeyecek düzeyde 

ilerleme sağladığı görülebilirdi. Diğer yandan, aynı dönemde benzer bir inceleme 

diğer ülkeler açısından yapılsaydı, muhtemelen kırılgan devletler grubuna bazı yeni 

ülkelerin dahil edilmesi de söz konusu olabilirdi. 

Tez çerçevesinde incelenen diğer hususlar da dinamik bir niteliğe sahiptir. 
Donörlerin kırılgan devletlere aktardığı yardımların miktarı, yapısı, ülke bazında 

dağılımı gibi hususlar yıldan yıla büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Dahası, 

donörlerin kırılgan devletlerdeki yardım faaliyetlerine yönelik politika ve 
uygulamaları ile kurumsal yapılanmalarında da orta vadede değişiklikler 
olabilmektedir. 

Kırılganlığın genel kabul görmüş bir tanımı olmadığı için bu devletlerle 

verilen kalkınma yardımları konusunda da farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu 

yaklaşımlardan bazıları zaman içerisinde diğerleriyle uyumlaştırılmış, bazıları ise 

tamamen terkedilmiş olsa da, kırılgan devletlerdeki yardım uygulamaları halen 

istenilen etkinlik düzeyine erişememiştir. 

Paris Deklarasyonu'nun ortaya koyduğu gösterge ve hedeflere göre, 

geleneksel donörler tarafından kırılgan devletlerde gerçekleştirilen yardım 
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programları, etkinlik açısından arzu edilenin oldukça gerisinde kalmış ve özellikle 

BKH özelinde kayda değer hiç bir ilerleme tesis edememiştir. Kırılgan devletlere 

ciddi miktarda kaynak aktaran geleneksel donörler açısından tam bir hayal kırıklığı 
olan bu başarısızlık, yeni yardım araçları ve yükselen donörlerle işbirliği (üçlü 

işbirliği) imkanlarına yönelik arayışları hızlandırmıştır. 

Kırılgan devletlere karşı son dönemde artan yardımları ile hem geleneksel 

donörlerin hem de kırılgan devletlerin yoğun işbirliği taleplerine muhatap olan 

Türkiye, dış politikasına stratejik derinlik kazandırma hedefi çerçevesinde yardım 

faaliyetlerinin uygulama sahasını da genişletmiş ve bu yönüyle uluslararası toplumda 

ilgi uyandırmaya başlamıştır. Bununla birlikte, Türkiye değişen politik koşullara 

rağmen, etkinliği sınırlı eski yardım uygulamalarına devam etmektedir. Bu, kalkınma 

yardımları alanında yeni bir aktör olan Türkiye açısından ciddi bir problemdir. Zira, 

hızla yükselen profilinin altının etkin uygulamalarla dolduramaması halinde, 

Türkiye'nin bu alandaki ahlaki üstünlüğünü kaybetmesi ve uluslararası yardım 

arenasında sıradan bir aktör haline dönüşmesi kaçınılmaz olacaktır. 

Temel olarak bu soruna çözüm sunmak üzere hazırlanan Etkin Yardım 

Modalitesi altında gerçekleştirilen inceleme, Türkiye?nin güçlü ve zayıf yanlarının 

analiz ederek kapsamlı bir paradigma değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu ortaya 

koymuştur. 

Bu kapsamda ilk olarak, Türkiye artık bireysel girişimlerin ve acil 

durumlarımihtiyaçların yönlendirdiği yardım uygulamaları yerine, (i) orta ve uzun 

vadeli politika tercihlerine göre belirleyeceği angajman kuralları çerçevesinde 

tasarlanmış, (ii) kırılgan devletleri “Bütüncül Hükümet” yaklaşımı kapsamında ele 

alarak birden çok sektörde senkronize faaliyetler uygulanmasına imkan veren ve (iii) 
temel hedefi kırılgan devletin acil ihtiyacını değil, sistem ihtiyacını karşılama üzerine 

kurgulanmış bir kalkınma yardımı anlayışı benimsemelidir. 

İkinci olarak Türkiye, kırılgan devletlerdeki yardımlarının ilk hedefi olarak 

barışın inşasına odaklanmalıdır. Buna ilaveten, kalıcı barışın tesisi, göreceli 
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güvenliğin sağlanması ve kolluk kuvvetlerinin kapasitesinin güçlendirilmesinin 

ötesinde, toplum ile devlet ve toplumun farklı kesimleri arasındaki ihtilafların 

çözümünü amaçlayan bir süreç olarak ele alınmalıdır. Halihazırda kırılgan devletler 

halklarının nezdinde olumlu bir imaja sahip olan Türkiye bu noktada, diplomatik 

çabaların ötesine geçebilen, çatışan tarafların uzlaşmasına yardım eden, birlikte 

yaşamalarını kolaylaştıran ve sosyal uyumu teşvik eden faaliyetler uygulama 

açısından önemli bir fırsata ve tecrübeye sahiptir. 

Diğer yandan, ilk hedefin Barış İnşası olması, Devlet İnşasına yönelik 

faaliyetlerin ikinci plana itildiği gibi bir düşünce yaratmamalıdır. Aksine Türkiye, ilk 

önceliği Barış İnşasına vermekle Devlet İnşasına ilişkin faaliyetler için sağlam bir 
zemin teşkil etmiş olacaktır. Bu anlayıştan hareketle, Türkiye tarafından sağlanan 

yardımların kırılgan devletler nezdinde gerçek bir “kalkınma” gerçekleştirebilmesi 

için Barış İnşası ile eşzamanlı veya onu takip eden dönemde kırılgan devletlerdeki 
kurumsal yapıların ve düzenlemelerin “kalitesinin” artırılmasına odaklanılmalıdır. 

Zira, kurumsal yapılar dikkate alınmadan yapılacak yardımların hem kırılgan devlet 
hem de Türkiye açısından kalıcı bir fayda sağlaması, uzun dönemli kalkınma 

çabalarına kayda değer bir katkı sunması mümkün değildir. 

Kırılgan devletlerde barışın veya devletin inşa edilmesine ilişkin ihtiyaçlar 

her zaman Türkiye'nin tek başına etkinlik göstereceği düzeyde olmayabilir. Örneğin, 

kalıcı barışın sağlanması, kapsamlı bir uluslararası müdahaleyi gerektirebilir veya 

etkin bir kamu finans mekanizmasının kurulması için uluslararası kalkınma 

kuruluşlarının (Dünya Bankası vb.) teknik bilgi ve tecrübesine ihtiyaç duyabilir. Bu 

tür durumlarda yardımın sahaya etkin bir şekilde yansıtılması ve üstlenilen riskin 

paylaştırılabilmesi için Türkiye'nin diğer donör kuruluşlardan yardım alması 

gerekebilecektir. Operasyonel anlamda bunun gerçekleştirilmesi ise ancak üçlü veya 

“üçgen işbirliği olarak nitelendirilen modeller ile mümkün olmaktadır. Modalite'nin 

üçüncü ayağını oluşturan bu işbirliği temelde, kırılgan devlet hükümetinin ilgili 

kamu kurum(lar)ı, donör ülkenin ilgili kamu kurum(lar)ı ve ilgili ülkede (sahada) 

proje uygulama tecrübesine sahip, tercihen ülkede yerleşik personeli bulunan ulusal/ 
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uluslararası kalkınma kuruluşları veya hükümet dışı kuruluşlar ile birlikte 

gerçekleştirilmektedir. 

Dördüncü olarak tüm bu yardım çabalarının başarıya ulaşması hiç 

kuşkusuz etkinlik gerektirmektedir. Bu nedenle, Türkiye yardımların etkinliğini 

sağlamada özellikle geleneksel donörlerin tecrübelerinden edineceği bilgiler 

doğrultusunda, sfrafejik angajman, öncelik uyumu, süreklilik, esneklik, tutarlılık ve 

liderlik gibi bir dizi faktörü dikkate almak zorundadır. Bu faktörleri göz önünde 

bulundurmadan girişilecek çâbalar büyük ihtimalle başarısızlıkla sonuçlanacaktır. 

Yukarıda ifade edilen dört ayağa dayanani yeni yaklaşım altında 

Türkiye'nin, geleneksel donörlerin pratik uygulamaları ile yükselen donörlerin 
idealist anlayışlarını harmanlâması ve ancak bu şekilde gelişmekte olan ülkeler 

arasında yardıma en çok ihtiyaç duyan kırılgan devletlerin yapısal sorunlarına 

geçmiştekilerden farklı çözümler getirebilmesi mümkün olacaktır. 
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EKLER 



EK 1. Kırılgan Devletlere Yapılan Net Resmi Kalkınma Yardımları (2010) 
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Kaynak: OECD CRS Veri Tabanı, 2012. 
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Donör 

Birleşmiş Milletler 

OECD-DAC 

Afrika Kalkınma Bankası 

Dünya Bankası 

| Birleşik Krallık 

Kurumsal Yapı ve Çalışmalar 

Birleşmiş Milletler kurum, fon ve programlarının hemen her kırılgan 

koordineli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere çalışmaktadır. 
Ayrıca, BM Kalkınma Programı'nın Kriz Önleme ve Toparlanma Ofisi 

faaliyetler yürütmektedir. 

2005 yılında OECD DAC altında faaliyet gösteren Kırılgan Devletler 
Çalışma Grubu, Kırılgan Devletlerde İyi Uluslararası Angajman İlkeleri 

tarafından onaylanmıştır. DAC ayrıca, kırılgan devletlerle angajman 
konusunda, güvenlik, siyasi, ekonomik ve idari alanları kesen yatay bir 
uyum çerçeve belgesi ortaya koymuştur. (Policy Coherence for 
Development-PCD) Örgüt kırılgan devletlerde gerçekleştirilen 
kalkınma yardımı çalışmalarını izleme ve bu ülkelere yapılan 
yardımların envanterini tutma gibi faaliyetler de gerçekleştirmektedir. 

düzeylerine sahip ülkelere yönelik değişen düzeylerde angajman 
öngörmektedir. Banka'nın Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 
Sierra Leone ve Sudan'da bölge ofisleri bulunmakta olup merkezde 
Çatışma Sonrası Ülkeler adlı bir alt birimi bulunmaktadır. 

    
gitmiştir. 2005 yılına kadar yardımların genel etkinliğine odaklanan 
faaliyetler, bu yıldan sonra barış ve Devlet İnşasına odaklanmaya 
başlamıştır. Banka içindeki LICUS Birimi'nin adı Kırılgan Devletler 
Grubu adını almıştır. Kurum daha sonra LICUS Güven Fonu adı 
altında oluşturduğu kaynaktan kırılgan devletlere kayda değer hibeler 
aktarmıştır. Buna ilaveten, kurum halen kırılgan devletlerde uygulanan 
yardım faaliyetleri için özel rehber ve stratejiler hazırlamaktadır. 
Banka'nın 2005-2010 arası dönemde kırılgan devletlerdeki saha 
etkinliğini yüzde 50 oranında artırması da yine dikkat çeken 
hususlardan biridir. 

uyumunun sağlanması ve kalkınma yardımı ile insani yardımın 

ABD hükümeti 2002 yılında bir Ulusal Güvenlik Stratejisi 
yayınlamıştır. USAID ise buna bağlı olarak 2005 yılında bir Kırılgan 
Devletler Stratejisi yayınlamıştır. Bu strateji belgesinde açıkça genelde 
kalkınma yardımlarının özelde ise kırılgan devletlere yapılan kalkınma 
yardımlarının ABD dış politikasının üç ayağından biri olduğu kabul 
edilmiştir. (Diğer iki ayak, savunma ve diplomasidir.) 
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EK 4. Türkiye Tarafından Kırılgan Devletlere Yapılan Net RKY (Milyon ABD Doları / 2011) 
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Kaynak: OECD CRS Veri Tabanı, 2012. 
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EK 5. Dış Yardım Türleri ve Kullanılan Araçlar 

Literatürde pek çok sınıflandırılma bulunmasına karşın!59, tez süresince 

yapılan değerlendirmelere göre dış yardımlar, askeri yardımlar ve kalkınma 

yardımları olmak üzere ikiye ayrılır. Tezin ana konusunu resmi kalkınma yardımları 

oluştursa da, kırılgan devletlerin temel karakteristiği gereği askeri yardımların, 

kalkınma yardımları ile olan ilişkisine de yer yer değinilmiştir. 

Gerçekleştirilen literatür taramalarında, bazı kaynakların insani yardımı da 

ayrı bir dış yardım türü olarak kabul ettiği görülmüştür. Bununla birlikte insani 

yardımların kalkınma yardımlarının bir alt kümesi olarak değerlendirilmesi yerinde 

olacaktır, zira insani krizleri hafifletme (relief) adına verilen yardımlar aslında 

kalkınma çabaları için uygun bir ortam sağlama amacına da hizmet eder. 
“Rahatlatma-Kalkınma Devamlılığı” (Relief-Development Continuum) olarak da 

bilinen bu yaklaşıma göre, insani yardımın son tahlildeki amacı zaten ülkelerin 

felaketler karşısındaki dayanıklılığını artırarak kalkınma çabalarına destek 
olmaktır.!60 Bu nedenle, insani yardım alanı kalkınma yardımlarının içerisinde 

değerlendirilmiştir. 

(a) Askeri Yardımlar ve Müdahaleler 

Donörler tarafından yapılan askeri yardımların RKY sayılıp 

sayılamayacağı literatürde tartışmalıdır. OECD'ye göre, “askeri ekipman ve hizmet 

sağlanması ve askeri amaçlarla verilmiş borçların silinmesi RKY kapsamına 

girmez”.!6! o Bununla birlikte, donörler tarafından gerçekleştirilen RKY'lerin 
bileşenleri arasından askeri nitelikte olanlarını ayırt etmek kolay değildir. Örneğin, 

genellikle ülkelerin içişleri bakanlıklarına bağlı polis ve diğer kolluklarının 

eğitiminin askeri yardım sayılıp sayılamayacağına ilişkin farklı görüşler 

'9 Bu sınıflandırmalar, alıcı ülkelerin ve donörlerin özellikleri, yardımın ikili veya çok taraflı olması, nakdi veyaayni olması 
gibi pek çok kritere göre değişkenlik göstermektedir. 
!99 Macrae at. al., 2004:32. 
16) OECD, 2008a. 
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bulunmaktadır. Bununla birlikte, tezde söz konusu tartışmanın detaylarına 

inilmemiştir. Diğer yandan, bu bölümde askeri niteliğe sahip yardımların 

incelenmesindeki amaç, özellikle kırılgan devletlerin genel karakteristiği 

çerçevesinde güvenlik ile kalkınma arasındaki ilişkinin boyutuna ve birbirini 

tamamlayıcı niteliğine dikkat çekmektir. Güvenlik ile kalkınma arasındaki bu yakın 

ilişki, kırılgan devletlerde uygulanan kalkınma yardımı programlarını, diğer 

ülkelerde uygulananlardan ayıran en önemli unsurlardan biridir. 

Askeri yardımlar, güvenlik yaklaşımını benimseyenler tarafından, 

kırılganlığın azaltılmasındaki en önemli öncelik olarak benimsenmektedir. Bunlar 

genellikle, askeri ekipmanların hibesi, bu ekipmanlar için kredi verilmesi ve/veya 

askeri niteliğe sahip eğitim programları düzenlenmesi şeklinde gerçekleşmektedir. 
Güvenlik yaklaşımının savunucularına göre, kırılgan devletlere yapılan askeri 

yardımların kalkınma yardımların çerçevesinde değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceği sorusu anlamsızdır. Zira, bu ülkelerde sağlıklı bir kalkınma 

programının uygulanabilmesi ancak güvenliğin ve istikrarın tesisi ile mümkün 

olabilir. 162 

Sanılanın aksine kırılgan devletlerin bir çoğunun güvenlik problemleri 

silahlı isyan veya ayrılıkçı hareketlerden kaynaklanmamaktadır. Bu sorunlar 

genellikle büyük şehirlerdeki varoşlarda ve merkezden uzak bölgelerde hukuk 

sisteminin çöküşü, asayişin sağlanamaması, organize suçun ve şiddetin 

yaygınlaşması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Söz konusu tehditler, kolluk 

kuvvetlerinin yetersizliği ve yolsuzluk gibi faktörler nedeniyle kısa sürede 

büyümektedir. Zira kamu otoritesinin zaafiyet gösterdiği bölgelerde ortaya çıkan 

boşluk kısa sürede, sosyo-ekonomik motivasyona sahip yerel silahlı çeteler 

tarafından doldurulmaktadır. 

Bu tür ülkelerde en çok ihtiyaç duyulan ilk etapta bölgenin koşullarına 

uygun bir güvenlik sektörü reformudur. Bu reform genellikle, güvenlik güçlerinin 

12 Ottoway ve Stefan, 2004:6. 
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(ordu, polis, istihbarat servisleri vb.) yeniden yapılandırılmasını, yeniden eğitilmesini 

ve yeniden teçhizatlandırılmasını öngörmektedir. Bu tür kapsamlı reformlar kırılgan 

devletlerin kısa dönem kapasitesi ile mümkün olmamaktadır. Diğer yandan, 
güvenliği sağlama kapasitesi düşük devletler diğer sektörlerde hangi reformları 

yaparlarsa yapsınlar güvenlik riskini azaltamazlar. Bu nedenle, askeri araçların 

gerekliliğini savunan görüşe göre uygulanabilir bir güvenlik sektörü reformu olası bir 
kalkınma yardımı programı için her durumda bir öncelik olmalıdır. 

Kutu A. Askeri Yardımların Farklı Boyutları 
  

Kırılgan devletlere verilen askeri yardımların boyutları çarpıcı farklılıklar 
göstermektedir. 2000 yılında sadece 800 İngiliz paraşütçüsü Sierra Leone'da yıllardır 
süre gelen kaos ortamını ortadan kaldırmada ve barış sürecini rayına sokmada 
başarılı olmuştur. 800 asker Sierra Leone'daki durumu kontrol altına almaya yeterli 
olurken, 2003 yılında, BM ve AB liderliğinde 1400 asker ile Demokratik Kongo 
Cumhuriyetine yapılan müdahale için aynı şeyi söylemek zordur. Müdahale insani 
krizi önlemede başarılı olmuş olsa da barış sürecini başlatma ve kalıcı istikrar 

sağlamada başarılı olamamıştır. 

1994 yılında gerçekleşen Ruanda Soykırımı ise tamamen farklı bir görünüm arz 
etmektedir. Günümüzde uluslararası toplumun tamamının büyük bir hata olarak 
addettiği şekilde, BM Barış Gücü şiddetin başlamasıyla ülkeden çekilmeye başlamış 

ve bir anlamda soykırım için uygun ortam hazırlamıştır. Dönemin BM Barış Gücü 
Komutanı General Romeo Dallaire, birkaç yüz iyi eğitimli, donanımlı ve yetkili 

piyadenin kısa sürede Hutu militanlarının operasyonel kapasitesini ortadan 
kaldırabileceğini öne sürmüştür. 

Soykırım ve sonrasında yaşanan olaylar 1998'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 
Ruanda ve Uganda arasında yaşanan ve 5.4 Milyon kişinin hayatını kaybettiği İkinci 
Kongo Savaşı'nın ana nedenini oluşturmuştur. 

    
  

Kaynak: Ottoway ve Stefan, 2004. 

Güvenlik reformu mevcut rejimlerin otoriter eğilimler göstermesine de 

neden olabilmektedir. Zira, güvenlik alanında hükümetlere sağlanan avantajlarda 

ileride muhalefeti ve hatta siyasi dönüşüm süreçlerini engellemek amacıyla 

kullanılabilmektedir. Ottoway ve Stefan'a göre; Demokratik Kongo Cumhuriyeti 

(DKC) hükümeti 1991 yılında güvenlik hizmetlerini başarıyla yürütebilseydi, 
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163 a.g.e.:6. 

Ruanda ve Uganda'nın bu ülkeye müdahalesi önlenebilirdi.!53 Diğer yandan, 

kırılganlığın azaltılması adına verilecek yardımlar, 1991 yılında DKC'de hüküm 

süren ve bölgede bir istikrarsızlık unsuru olan Mobutu rejiminin devamına neden 

olabileceği düşünülmektedir. Benzer şekilde, 1990'lı yıllardaki Kenya hükümeti, 

donörlerin desteği ile güvenlik reformu gerçekleştirebilseydi, ülkedeki organize suç 

ve silah kaçakçılığı gibi unsurların yaygınlaşmasının önüne geçebilecek düzeyde bir 

etkinlik gösterebilirdi. Ancak aynı etkinlik, hükümet karşıtı sokak gösterilerini 

önleme ve rejim muhaliflerini etkisiz hale getirmede de kullanılabilirdi. 

“İyi niyetli” askeri yardımların ve müdahalelerin de her zaman olumlu 

sonuçlar getirdiği söylenemez. Bazı durumlarda donörler/müdahaleciler, yapacakları 

askeri yardımlar ve müdahaleler ile mevcut durumu daha kötü hale getirebilir ve bir 

anda çatışmanın tarafı haline gelebilirler. BM ve ABD'nin 1990'lı yıllarda Somali'de 

yaşadıkları bunun en iyi örneğidir. Diğer yandan, kırılganlığın veya devletlerin 

çöküşünün önlenmesi noktasında sıkça gerekçe olarak gösterilen “önleyici 

müdahale”164 kavramı da hem literatürde hem de etik açılardan tartışmalıdır.!65 

Günümüzde, kırılgan bir devletin çöküşe gittiğini ve uluslararası güvenliğe tehdit 

oluşturduğunu objektif bir şekilde ortaya koyan, genel kabul görmüş göstergeler 
bulunmamaktadır. 

Görüldüğü üzere, kalkınma yardımı faaliyetlerinin sadece güvenlik eksenli 

ele alınmasının ciddi tehlikeleri bulunmaktadır. Tezde benimsenen entegre yaklaşım 

çerçevesinde, kırılgan devletlerde uygulanan tüm yardım faaliyetlerinin güvenliğin 

yanı sıra, güvenlik tehlikelerinin ana nedeni olan sosyo-ekonomik sorunları da 

gözönünde bulundurması ve paralel kalkınma yardımı faaliyetleri yürütülmesi 

gerektiği düşünülmektedir. Zira, sadece güvenlik reformu ile sağlanan kısa dönemli 

istikrar, ülkenin uzun dönemdeki istikrarsızlığının nedeni olabilmektedir. Bu itibarla, 

insani krizlerin önüne geçmek şartıyla, bazı durumlarda devletlerin çöküşüne izin 

verilebileceği düşünülmektedir. Zira, devlet ve demokratik geleneğe sahip olmayan 
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bir toplumun, dayanıklı ve vatandaşlarının taleplerine duyarlı bir devlet mekanizması 

kurabilmesi ancak “yaratıcı” bir “yıkım”!166 süreci kapsamında gerçekleşebilecektir. 

(b) Kalkınma Yardımları 

Kalkınma yardımlarının araçları ve sektörel dağılımına ilişkin yapılan en 

geçerli sınıflandırmalar OECD DAC tarafından gerçekleştirilmiştir. Gerek tez 

boyunca sık sık OECD verilerine başvurulması gerekse DAC'ın kalkınma yardımları 

konusundaki öncü konumu nedeniyle, bu çalışmada OECD DAC tarafından yapılan 

kalkınma yardımları sınıflandırmaları kullanılmıştır. 

(ba) Kalkınma Yardımı Araçları 

Kalkınma yardımlarına ilişkin araçların sınıflandırılması, söz konusu 

araçların etkinliğini ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiş olup 2005 yılında imzalanan 

Yardımların Etkinliği Hakkında Paris Deklarasyonu!6? sonrasındaki dönemde daha 
da önem kazanmıştır. 

OECD tarafından 2009 yılında yapılan sınıflandırmaya göre kalkınma 

yardımları; bütçe desteği, çekirdek destekler ile havuz program ve fonları, proje bazlı 

destekler, uzman ve diğer teknik yardımlar, burslar ve diğer öğrenci giderleri ve borç 

erteleme ve diğer donör destekleri olmak üzere sekize ayrılmaktadır.!68 

(baa) Bütçe Desteği 

Bu kategori altındaki desteklerde donörler, yardımlar üzerinde 

kontrollerinin alıcı ülkelerle paylaşırlar. Kategorinin iki alt sınıflandırması 
bulunmaktadır; genel bütçe desteği ve sektörel bütçe desteği. 

16 Yaratıcı Yıkım kavramı için bkz.; Sehumpeter, 1942 (19941:81. 
167 OECD, 2009a. 

166 OECD DAC tarafından kalkınma yardımı modalitelerine ilişkin yapılan sınıflandırmanın detayları için bkz. OECD, 2009b. 
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Genel bütçe desteği genellikle makroekonomik yapısal reformları (yapısal 

uyum ve yoksullukla mücadele programları vb.) gerçekleştirmek üzere doğrudan 

hükümet bütçelerine yapılan yardımlardır. Sektörel bütçe desteği ise yapısı itibarı 

ile genel bütçe desteğine benzese de, içerik açısından farklılık arz etmektedir. Bu 

kategoriye giren desteklerde, donörler ile alıcı ülke genel politikalardan ziyade, 

belirli sektörlere yapılacak yardımlar için bütçe desteği verilmesi konusunda 

mutabakata varırlar. 

(bab) Çekirdek Destekler ile Havuz Program ve Fonları 

Bütçe desteğine benzer şekilde bu kategorideki yardımlarda da donörler 

yardımlar üzerinde kontrollerinin diğer donörlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla (STK), 

çok taraflı örgütlerle veya kamu-özel ortaklıklarıyla paylaşırlar. Kategorinin dört alt 

sınıflandırması bulunmaktadır; STK ara, özel sektöre, kamu-özel ortaklıklarına ve 

araştırma kuruluşlarına yapılan çekirdek destekler, çoktaraflı kuruluşlara yapılan 

çekirdek destekler, belirli amaçlara yönelik programlara yapılan destekler ve 

uluslararası örgütler tarafından yönetilen fonlar ve sepet/havuz fonları. 

STK'lara (yerel, ulusal veya uluslararası), özel sektöre, kamu-özel 

ortaklıklarına ve araştırma kuruluşlarına yapılan çekirdek desteklerde, fonlar 

ilgili alıcı birimin tasarrufuna bırakılır. Bu birimler kendi geliştirdikleri program ve 

projeleri yine kendi sorumlulukları dahilinde uygularlar. Kuşkusuz bu program ve 

projeler, donör ile alıcılar arasında mutabakata varılmış sektörlerde ve belirlenmiş 

amaçlara yönelik olarak uygulanmalıdır. Kamu-özel ortaklıkları, vakıflar ve 

araştırma kuruluşlarına aktarılan fonlar bu başlıkta sınıflandırılırlar. 

Çoktaraflı kuruluşlara yapılan çekirdek destekler kategorisi esasen 

çoktaraflı RKY olarak da adlandırılır.'69 Bu tür desteklerde çoktaraflı kuruluş, gelen 

fonların hepsini bir havuzda toplayarak bütüncül bir finansman kaynağı olarak 

kullanır. Böylece, söz konusu çoktaraflı kuruluşun farklı alıcı ülkelerde uyguladığı 

169 Diğer tüm RKY türleri ikili RKY olarak sınıflandırılmaktadır. 
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programlar, belirli bir donörün sağladığı finansman kaynağı ile değil, oluşturulan 
ortak fondan sağlanan kaynak ile yürütülmüş olur. 

Belirli amaçlara yönelik programlara yapılan destekler ve uluslararası 

örgütler tarafından yönetilen fonlar çekirdek desteklerden farklılık arz etmektedir. 

Bunlar, uluslararası örgütler tarafından kurulan ve spesifik programlar için 

geliştirilen ve açık sektörel, tematik ve/veya coğrafi hedefleri bulunan fonlardır. 

Donörlerin bu tür program ve projelere yaptıkları katkılar bu başlık altında 

değerlendirilmektedir. (UNICEF Kızların Eğitimi Programı, Afganistan Yeniden 

Yapılandırma Fonu vb.) 

Sepet veya Havuz Fonlarında ise donörler katkılarını, her donör ve 

alıcının ortaklaşa kullanabildiği bir hesaba aktarır. Bu hesaptaki fonların belirli 

amaçları, harcama ve denetim usulleri bulunmaktadır. Belirli bir zaman çizelgesine 

de sahip olan bu fonlar ile finanse edilen program ve projelerde, tüm donörler 

tarafından ortak program/proje dokümanları, sözleşmeler ve denetim mekanizmaları 
kullanılır. 

AC je Bazlı Deştekler 

Kalkınma yardımları kapsamında uygulanan projeler; belirli bir amaca 

yönelik olarak, belirli bir dönemde ve yerde, belirli bir bütçe çerçevesinde uygulanan 

ve alıcı ülke ile üzerinde mutabakata varılan girdi, faaliyet ve çıktılar bütünü olarak 

tanımlanabilir. Projeler, kullanılan finansman kaynaklarının büyüklüğünden, 

uygulanan aktivitelerin boyutu!79 ve sürelerine kadar pek kritere göre farklılık arz 

edebilmektedir. Bazı projeler mütevazi bütçeler ile birkaç ayda bitirilebilirken, 

bazıları yıllar süren ve çok sayıda faaliyetin/bileşenin bir araya gelmesi ile 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu tür projeler zaman zaman program adı altında da 

değerlendirilmektedir. 

IYAktivitenin sadece uzmanın maliyetini içermesi durumunda, yardım “Uzman ve Diğer Teknik Yardımlar” kategorisine 
girmektedir. 
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b zm Diğer Teknik Yardımlar 

Bu kategori sadece uzman maliyetlerinin yer aldığı faaliyetler ve Bölüm 

(bac) ile (bae)'de sınıflandırılan faaliyetler dışındaki teknik yardımlar için 

kullanılmaktadır. 

Uzman değişimi, personel eğitimi, araştırma çalışmaları bu kategoriye 
girmektedir. Söz konusu faaliyetleri gerçekleştirmek üzere donör ülkelerden alıcı 

ülkelerdeki kamu ve özel kuruluşlara, uzmanlar, öğretmenler, danışmanlar, 

akademisyenler ve araştırmacılar gönderilebilir. 

(bae) Burslar ve Diğer Öğrenci Giderleri 

Öğrenci ve stajyerler için yapılan finansal yardımlar bu kategori altındadır. 
Alıcı ülkelerden donör ülkelere gönderilen öğrencilerin donör ülke tarafından 

karşılanan öğrenim ücretleri de bu kapsamdadır. 

(baf) Borç Afi 

Borç ile ilgili tüm eylemler (borç erteleme, borç affı, borç tahvili, borç 

yeniden yapılandırması vb.) bu başlık altında değerlendirilmektedir. 

(bag) Diğer Donör Destekleri 

Bunlar genellikle, donör ülke ulusal sınırlarının dışına çıkmayan 

akımlardır. Bunun en iyi örmeği, resmi kuruluşlar tarafından mülteciler için yapılan 
harcamalardır. 

(bb) Kalkınma Yardımlarının Sektörel Sınıflandırması 

Yardım araçlarına ilişkin olarak ifade edilen gerekçeler sektörel 

sınıflandırma açısından da geçerli olduğu için bu alanda da yine OECD DAC 
tarafından sektörel dağılıma ilişkin yapılan sınıflandırma esas alınacaktır. Buna göre 

kalkınma yardımları; Sosyal Altyapı ve Hizmetler, Ekonomik Altyapı ve Hizmetler, 
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Üretim Sektörleri, Çoklu (Yatay) Sektör, Mal Yardımı ve Genel Program Yardımı, 
Borç ile İlgili Eylemler ve İnsani Yardım olmak üzere yediye ayrılmaktadır.17! 

(bba) Sosyal Altyapı ve Hizimetler 

Bu sektör alt ana başlıklar itibarıyla, eğitim; sağlık; nüfus; su ve 

sanitasyon; hükümet ve sivil toplum; çatışma, barış ve güvenlik ve diğer 

kalemlerinden oluşmaktadır. 

Barış İnşası ve Devlet İnşası olarak nitelendirilebilecek resmi kalkınma 

yardımları Sosyal Altyapı ve Hizmetler başlığı altında yer almaktadır. Özellikle bu 
altbaşlık incelendiğinde bu durum daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 151 

kodlu Hükümet ve Sivil Toplum altbaşlığı; kamu sektörü politikaları ve yönetimi, 

hukuki ve idari gelişme, demoratik katılım, insan hakları, kamu mali yönetimi, 

yolsuzlukla mücadele!”? gibi bileşenlerden oluşmaktadır. 152 kodlu Çatışma, Barış ve 

Güvenlik altbaşlığı ise; güvenlik sistemi ve reformu, sivil Barış İnşası, çatışma 

önleme ve çözümü, çatışma sonrası Barış İnşası gibi alt kalemlerden oluşmaktadır. 

(bbb) Ekonomik Altyapı ve Hizmetler 

Bu sektör alt ana başlıklar itibarıyla, waştırma; iletişim; enerji; bankacılık 

ve finans; iş ve diğer hizmetler kalemlerinden oluşmaktadır. Bu başlık açısından 

özellikle, Bankacılık ve Finans ile İş ve Diğer Hizmetler bileşenleri dikkat 

çekmektedir. Zira alt sektörler esas itibarı ile kırılgan devletlere verilen yardımların 

etkinliği üzerinde ciddi rol oynamaktadır. Yardımların doğru kaynaklara ulaştırılması, 

kullanılması ve izlenmesi açılarından söz konusu alanlar kayda değer bir önem 

taşımaktadır. 

7! Detaylı bilgi için bkz. OECD Credit Reporting System (CRS), http://www.stats oecd org/index.aspx? 
DatasetCode-CRSNEW (Erişim Tarihi: 14.09.2012) 
172 Sınıflandırmada “anti-corruption organizations and institutions” olarak gösterilmektedir. 
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bi ) Ün : Ş ktö, l . 

Bu sektör alt ana başlıklar itibarıyla, farım, ormancılık, balıkçılık; sanayi, 

madencilik ve inşaat; ticaret politikaları ve düzenlemeleri ile turizm kalemlerinden 

oluşmaktadır. Bu sektör açısından, tezin konusuyla yakından ilgili olabilecek alt 

başlıklar, Sanayi, Madencilik ve İnşaat ile Ticaret Politikaları'dır. 

bb) Çoklu (Yatay) Sektö 

Bu sektör alt ana başlıklar itibarıyla, genel çevre koruma ile diğer çoklu 

sektör kalemlerinden oluşmaktadır. Söz konusu kalemlerin altında; biyolojik 

çeşitlilik, kırsal kalkınma ve şehircilik gibi alt başlıklar bulunmaktadır. 

Gbbe) Mal Yardımı ve Genel Program Yardımı 

Bu sektör alt ana başlıklar itibarıyla, genel bütçe desteği, gıda yarımı ve 

güvenliği ile diğer mal yardımı kalemlerinden oluşmaktadır. Görüldüğü üzere, bir 

yardım aracı olarak ifade edilen Genel Bütçe Yardımı bu sınıflandırmada bir alt 

sektör olarak da ortaya çıkmaktadır. 

Bu sektör alt ana başlıklar itibarıyla, borç affı, çoktaraflı borç erteleme, 
borcun yeniden finansmanı ve takvimlendirilmesi ve borç svapları gibi kalemlerden 

oluşmaktadır. Bir önceki bölümdeki gibi bu sektörel sınıflandırma da aynı zamanda 

bir yardım aracıdır. 

Bu çalışmada kullanıldığı şekliyle ise, Borç Erteleme veya Borç ile İlgili 
Eylemler terimi bir kalkınma yardımı aracını ifade etmektedir. 
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176 a.g.e.:53. 

saldırılarından sonra medya tarafından terörizm ile ilgili haberlere geniş ölçüde yer 

verilmiştir. 2001 sonrasındaki dönemde terörizm konulu haberlerde azalma görülse 

de organize suç ve kaçakçılık medyada önemli bir yer tutmaya devam etmiş hatta, bu 

içerikteki haberler sayısal anlamda artış göstermiştir.!76 

Bu haberlerin ne kadarının küresel kamuoyundaki tedirginliği yansıttığı 

açık olmamakla birlikte, bazı somut siyasi gelişmeler, bu endişelerin haklı olduğuna 

dair görüşleri doğrulamaktadır. 2010 yılı sonlarında Kuzey Afrika ve Ortadoğu 

ülkelerinde yaşanan bir dizi sosyal ve siyasi gelişmeler bu anlamda önemli bir 

örnektir. Afganistan ve Pakistan'da yaşanan şiddet de yine küresel siyaset 

gündeminin üst sıralarında yer almayadevam etmektedir. Buna ilaveten, 2011 yılında 

kurulan Güney Sudan Devleti bünyesinde riskler ve fırsatlar barındıracak şekilde 

dünyanın en kırılgan bölgesi olarak adlandırılabilecek Afrika kıtasındaki yerini 

almıştır. 

Devletlerin kırılganlığını etkileyen belki de en önemli etken olan çatışmayı 

sadece devletlerarası bir olgu olarak görmek yaygın bir hatadır. Çatışma, etnik ve/ 

veya militer grupları, çeteleri içeren yerel unsurlarla da meydana gelebilir. Bunlar 

kaçakçılıktan, etnik düşmanlığa kadar değişen düzeylerde nedenlere 

dayanabilmektedir (Tablo A). Örneğin, Afganistan'da hem yerel gruplar arası 
çatışmalar hem de konvansiyonel siyasi çekişmeler mevcutken, El Salvador'da 

sadece siyasi çatışmalar yaratan isyancı gruplar bulunmaktadır. 

Ross ve McNeish tarafından yapılan çalışmalara göre, yasadışı kaçakçılığa 

elverişli petrol zengini ülkeler diğerlerine oranla kırılganlığa daha eğilimlidir.!77 Zira 
muhalif gruplar söz konusu kaynakların yasadışı ticaretinden elde ettiği gelirlerle 

hükümetleri istikrarsızlaştırmak üzere sık sık eylemler gerçekleştirmektedir. Sierra 

Leone, Afganistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti bu anlamda örnek olabilecek 

ülkelerdir. Fildişi Sahilleri, Jamaika, Kenya ve Solomon Adaları gibi ülkelerde ise 

militan grupların ise sık sık nitelik değiştirdiği görülebilmektedir. Örneğin daha önce, 
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etnik temellere dayalı alevlenen çatışmaların, ilerleyen nesiller döneminde yaygın 

şehir suçları ve/veya organize suçlar haline geldiği gözlemlenmektedir.!”8 

Diğer bazı ülkelerde ise kırılganlığın temel sebebi kurumsal zayıflık olarak 

kendini göstermektedir. Örneğin, Yemen 2012 yılı itibarıyla, Arap Yarımadası 
bölgesinde El-Kaide varlığı, güneydeki sıkıntılar, kuzeydeki Houthi isyanı ve Arap 
Baharı'nın getirdiği değişim talepleri çerçevesinde yaşanan çatışmalar olmak üzere 

dört ayrı çatışmaya sahne olmaktadır. Bu çatışmaların arasındaki tek bağlantı 

dördünü de engellemesi gereken kurumların yetersizliğidir. 

Her ne kadar bu çalışmada terörizmin tanımı ile ilgili tartışmalara 

girilmeyecek olsa da, uluslararası kamuoyu tarafından terör veya uluslararası terör 

olarak tanımlanan eylemlerin ciddi bir kırılganlık kaynağı olduğunu kabul etmek 

gerekmektedir. 1960*lardan 1990'lara kadar genellikle aşırı sağ veya sol eğilimler 

üzerinden bölgesel amaçlarla kurulan bu tür örgütler yıllar içerisinde mutasyona 

uğramıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 ve devamında Londra, Madrid, İstanbul ve 

Mumbai gibi şehirlerde gerçekleştirilen eylemler ile söz konusu yapılanmaların, 

küresel ideolojik temelleri olan ve kendine kolaylıkla uluslararası insan kaynağı 

bulan bir niteliğe büründükleri anlaşılmıştır. Bu noktada terörizm ile ilgili önem arz 

eden husus, yönetişim ve kalkınma çabalarına verdiği zarardır. Zira bu örgütler, 

sadece bulundukları ülkedeki devletin otoritesine zarar vermekle kalmamakta, 

gerçekleştirdiği küresel eylemler nedeniyle ile uluslararası askeri müdahalelere de 
yol açabilmektedir. Özellikle kırılganlıktan çöküşe götüren bu tür gelişmeler 2000'li 
yıllarda Afganistan, Somali ve Irak gibi ülkelerde adım adım yaşanmıştır. 

178 UNODC, 20100. 
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Organize suç ve bu suçun en yaygın türlerinden biri olan uyuşturucu 

kaçakçılığı ise devletlerin kırılganlığını artıran önemli diğer bir etkendir. Bu tür 

suçların ekonomik boyutu, az gelişmiş ülkeleri kolaylıkla istikrarsızlaştıracak bir 

potansiyele sahiptir. Örneğin, Orta Amerika bölgesinde dolaşımda olan kokainin 
katma değerinin bölgenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranının yüzde beşine eşit olduğu 

hesaplanmaktadır.!7? Altın ve diğer çeşitli mamul mal kaçakçılığı da yine kırılgan 
devletlerdeki yasadışı grupların faaliyetlerini finanse eden bir araç olarak ortaya 

çıkmaktadır. Demokratik Kongo Cumhuriyeti”nde her yıl 1.24 Milyar ABD Doları 

tutarında altın kaçakçılığı yapıldığı bilinen bir gerçektir.180 

Organize suçların yıllık olarak ortalama 225 Milyar ABD Doları gelir 

getirdiği tahmin edilmektedir.8! Kırılgan olarak esas alınan 47 devletten 45 

tanesinin!8? 2011 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasılaları (GSYH) incelendiğinde, bu 

ülkelerden 44 tanesinin 225 Milyar ABD Doları'ndan daha düşük GSYH'ya sahip 

olduğu görülmektedir.!83 Buna ilaveten yapılan bazı hesaplamalara göre;!84 “gölge 
ekonomi” olarak adlandırılan faaliyetler küresel GSYH'nın yüzde 10“unu 

oluştururken, 45 kırılgan devletin GSYH'si ise küresel GSYH'nın ancak yüzde 

7.4'üne eşittir. 

Son olarak kırılganlık ile çatışmanın içinde bulunduğu döngüden 

bahsetmek yerinde olacaktır. Özellikle günümüz dünyasında yaygın bir çatışma türü 

olarak adlandırılabilecek iç savaşlar kırılganlığın hem nedeni hem de sonucu olarak 

ortaya çıkmaktadır. Dahası bu çatışmalar sık sık tekrarlama eğilimi göstermektedir. 

2003 yılından bu yana başlayan her iç savaş, daha önceki bir iç savaşın devamı 

olarak ortaya çıkmıştır.!85 21. yüzyılda başlayan çatışmaların yüzde 90'ı daha önce iç 

19 World Bank, 2012:57. 
180 UNODEC, 2010b. 
18 UNODC, 2010a. 

1 Somali, Kuzey Kore ve Batı Şeria-Gazze'nin 2011 yılı resmi GSYH istatistiklerine ulaşılamamıştır. 
183 GSYH'sı 225 Milyar ABD Doları'nın üzerinde olan tek ülke Nijerya'dır. bkz. IMF, 2012. 
184 Van der Elst ve Nicholas, 2011. 
85 World Bank, 2012:57. 
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savaş yaşamış bir ülkede meydana gelmiştir.!86 Afganistan ve Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti gibi somut örnekleri bulunan bu ülkelerdeki çatışmalar, siyasi barış 

süreçleri tamamlandıktan sonra bile belirli bir süre devam etmekte olup kırılganlığın 

azaltılması için bu çatışma döngülerinin kırılınası önem arz etmektedir. 

(b) Kırılganlığın İnsani ve Kalkınma Üzerindeki Maliyetleri 

Kırılganlığın insanlar, toplumlar, ülkeler ve genel olarak dünya için insani, 

ekonomik ve sosyal maliyetleri oldukça yüksektir. Bu maliyetler doğrudan (hayat 

kaybı, sosyal ve ekonomik altyapının yıkımı vb.) olabildiği gibi, dolaylı 

(mahrumiyet, yerinden edilme, istikrarsızlık vb.) olarak da ortaya çıkabilmektedir. 

Bu maliyetlerin bazıları ekonomik anlamda ölçülebilirken diğerlerini (travma, beşeri 
sermaye kaybı, güvenlik eksikliği vb.) sayısal olarak belirtmek her zaman mümkün 

olamamaktadır. 

Kırılganlık en çok insan güvenliği ve onuruna zarar vermektedir. İnsan 
güvenliği kavramının açıklandığı bölümde de belirtildiği üzere; kırılganlığın yarattığı 

“korkudan arınmak” (freedom from fear) en temel insan haklarından biridir.187 

Norveç'te yerleşik bir araştırma enstitüsü olan Fafo tarafından yapılan bir 

araştırmaya göre,!88 yedi kırılgan devlet ve bölgeyi (Fildişi Sahilleri, Kolombiya, 

Gazze, Batı Şeria, Sierra Leone, Mali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti) kapsayan bir 
anket çalışması gerçekleştirmiştir. 

Çalışmanın detaylarının yer aldığı Grafik A'da görülebileceği gibi; 
2009-2011 arası dönem için sorulan sorulara cevap verenlerin ortalamaları 

alındığında, yüzde 19.7'sinin yerinden edildiği, yüzde 14.7'sinin hapse girdiği, yüzde 

9.5“inin ailesinden en az bir kişinin işkence gördüğü, yüzde 14.4“ünün aşağılamaya 
maruz kaldığı, yüzde 16.8'inin akraba veya tanıdıkları ile iletişimi kaybettikleri, 

186 a.g.e, 
187 90'dan fazla ülke tarafından onaylanan Silahlı Çatışma ve Kalkınmaya İlişkin Cenevre Deklarasyonu'na göre, “silahlı 
şiddet tehdidi olmadan yaşamak temel bir insani ihtiyaçtır.” hitp'lhwww.genevndeolaratlon.org/fileadmiy/docs/GD¬ 
Deelaratian-091020-EN,pdf (Erişim Tarihi: 04.10.2012) 
188 World Bank, 2012. 
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189 a.g.e.:6l. 

yüzde 12.4“ünün evlerinin yağmalandığı ve yüzde 12.1“inin ailesi veya yakın 

çevresinde bir ölüm olayı yaşandığı görülmektedir. 

Grafik A. Kırılganlığın İnsani Maliyeti 
© Kongob.G. mi Fildişi © Mali Wi Sioraleon İi Gazze © Balı Şorla Wi Kolombiya 
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Kaynak: World Development Report, 2011. 

Çatışma yaşanan kırılgan devletlerde, insani açıdan en olumsuz 

sayılabilecek sonuç insanların yerlerinden edilmesidir. 2009 sonu itibarıyla, dünya 

üzerinde 42 milyona yakın insan çatışma, şiddet ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 
evlerini terk etmiş durumdadır.!8? Bunlardan, 15 milyonu mülteci olarak başka 

ülkelere göç etmiş, geri kalan 27 milyonu ise vatandaşı olduğu ülkenin diğer 

bölgelerine taşınmak zorunda kalmıştır. (Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişiler-IDP) 
Yerlerinden edilmiş bu insanların önemli bir bölümü gelişmekte olan ülkelerde 

mülteci olarak yaşamaktadır. 2009 yılı rakamlarına göre, gelişmekte olan ülkeler 
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IN a.g.e, 

dünyadaki toplam mülteci sayısının yüzde 70'ini kendi topraklarında 

barındırmaktadır. Bu durum, halihazırda sosyo-ekonomik problemlerle mücadele 

eden bu ülkelerin ulusal ve yerel kapasiteleri üzerindeki maddi ve manevi baskıları 
artırmaktadır.!90 

Ülkesinde yerinden edilmiş topluluklar da kırılganlıktan çıkış, toparlanma 
ve insani kalkınma hedeflerine zarar vermektedir. Söz konusu topluluklar uluslararası 

çatışmalardan ziyade genellikle ülke içi şiddet nedeniyle evlerini terk etmek zorunda 

kalmaktadır. Bu nedenle, bu insanların uğradığı mağduriyet uzun süreli olmakta ve 

bir anlamda kalıcı hale gelmektedir. Örneğin, Çad, Ürdün ve Lübnan'daki kamplar 
on yıllarca ülkesinde yerinden edilmiş insanların barındığı yerler olmuştur. Dahası, 

şiddet ve çatışmaya bağlı olarak ülke içinde yaşanan göç hareketleri genellikle büyük 

şehir merkezlerine doğru olmaktadır. Bu itibarla, büyük şehirlerdeki suç oranları, 

toplumsal gerginlikler ve siyasi istikrarsızlıklar gibi problemler ortaya çıkmaktadır. 

Kırılganlık ve çatışmanın insan hakları üzerinde de kalıcı olumsuz etkileri 

bulunmaktadır. Bu tür durumlarda yaygın insan hakları ihlalleri şiddet ile elele 

yürümektedir. Fiziksel Haklar Bütünlük Endeksi'ne göre (Physical Rights Integrity 

Index); bir ülkenin insan haklarına saygı puanı iç savaş durumunda ortalama yüzde 

3.6 oranında düşmektedir. 19! 

Savaş, yağma ve suç, hanehalkı varlıklarının da yokolmasına neden 

olmaktadır. Buna ilaveten saldırı ihtimali nedeniyle yokolan varlıkların yerine 

konulması da mümkün olamamaktadır. Zira güvenlik kaygılarının bulunduğu 

bölgelerde insanlar, işyerlerine, okullara ve marketlere gitmekten kaçınmaktadır. 

Kuşkusuz, bunun ekonomi ve kalkınma üzerindeki olumsuz etkisi oldukça büyüktür. 

Bu temel gerekçe nedeniyle kırılgan devletler açıkça Binyıl Kalkınma 

Hedefleri'nin gerisinde kalmaktadır. Örneğin, yoksullukla mücadele konusunda 
kırılgan devletler yıllık olarak diğer devletlere oranla yüzde bir daha yavaş mesafe 
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almaktadır.!92 Kırılganlığın çatışmaya yol açtığı bölgelerde ise bu durum daha da 
vahimdir. 1980“lerde çatışmaya maruz kalmış ülkeler yoksullukla mücadele alanında 

diğer ülkelere göre yüzde 8, 1980 ve 1990'lar boyunca şiddetin yaygın olduğu 

bölgeler ise yüzde 16 oranında daha az başarı göstermişlerdir. Ortalaması 

alındığında, 1981-2005 döneminde büyük şiddet olaylarına maruz kalmış bir ülke 

şiddet yaşamayan ülkelere oranla yüzde 21 daha yoksuldur'9 Bu açıdan 
bakıldığında, özellikle yoksullukla mücadele açısından, kırılganlığın büyük bir engel 

teşkil ettiği görülmektedir. 

Grafik B. Bin Yıl Kalkınma Hedefleri ve Kırılgan Devletler (2010) 
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Kaynak: World Development Indicators, 2010. 

Yoksullukla mücadelenin yanı sıra, diğer Binyıl Kalkınma Hedefleri 
(BKM) de kırılgan devletler açısından oldukça uzaktadır. Bu devletler İşmen her 
hedef açısından diğer devletlerin gerisinde kalmaktadır. Kırılgan devletler ile diğer 

devletler arasındaki bu “kalkınma açığı” kısa vadede kapatılamayacak kadar 

12 POVCALNET. World Bank. http://iresearch.worldbank.org (Erişim Tarihi: 05.10.2012) 
193 World Bank, 2011:60. 
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büyüktür. Dünyada ilk öğrenim görmeyen çocukların yüzde 77'si, yoksulların yüzde 

6l'i ve çocuk ölümlerinin yüzde 709i kırılgan devletlerde gerçekleşmektedir.!9* 

Dünya Bankası tarafından yapılan bir çalışmaya göre;195 BKH'de ortadan 

kaldırılması hedeflenen sorunların kırılgan devletlerde gerçekleşme olasılığı, bu 

sorunların diğer devletlerde gerçekleşme olasılığının kat kat üstündedir (Grafik B). 

Örneğin, kırılgan devletlerde yetersiz beslenme ihtimali kırılgan olmayan devletlerde 

yetersiz beslenme ihtimalinin 2,3 katıdır. İlk öğrenimden mahrumiyet söz konusu 
olduğunda ise bu ihtimal kırılgan olmayan devletlerin 3 katına yaklaşmaktadır. 

Gerçekten de, kırılgan ve çatışından etkilenen devletlerdeki insanlar 

yoksulluk, eğitimsizlik ve temel sağlık hizmetlerinden mahrumiyet gibi sorunları 

daha sık ve büyük oranda yaşamaktadır. Grafik B'den görülebileceği üzere, bu 

insanların yoksullaşma, hastalık (AIDS), ölüm, temiz sudan mahrumiyet gibi 

sorunları yaşamaları kırılgan olmayan devletlere sahip toplumlarına oranla çok daha 
olasıdır. 

Bu şartlar altında, kırılgan devletlerin 2015 yılına kadar BKH?'ye ulaşması 

ihtimali azalmaktadır. Zira, kırılgan devletlerin diğer devletlerle arasındaki kalkınma 
açığı gittikçe artmaktadır.196 2010 yılı itibarıyla, kırılgan devletler BKH'ya ulaşmada 

yüzde 20 oranında bir mesafe kaydederken, kırılgan olmayan devletler yüzde 40 ila 

70 oranında ilerleme kaydetmişlerdir.197 Örneğin, son 20 yıllık dönemde çocuk 

ölümleri kırılgan devletlerde de azalmakla birlikte bu azalış dünya ortalamalarının 

altındadır. 1990 yılında kırılgan devletlerdeki her bin doğumda 130 ölüm olayı 

yaşanırken 2008 yılında bu sayı 103'e düşmüştür. Ancak bu sayı yine de dünya 

ortalaması olan 82'nin üstündedir.!8 Dahası, bugüne kadar tek bir kırılgan devlet 

bile herhangi bir Binyıl Kalkınma Hedefi'ni gerçekleştirememiştir.!99 

14 Bowman at al., 2008:209-219. 
195 World Bank, 2010a. 
19 Birleşmiş Milletler, 2006. 
197 World Bank, 2010b. 
198 World Bank, 2010a:62. 

19 United Nations Statistics Unit (UNSTAT). http'//yyyyıyunstats.un org/unsd/defayltıhtın (Erişim Tarihi: 08.10.2012) 
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Kuşkusuz bu durumun temel sebeplerinden biri, kırılgan devletlerde sık sık 
yaşanan şiddet olayları ve çatışmalardır. Bu unsurlar kalkınma çabalarını o kadar 

olumsuz etkilemektedir ki, kırılgan olmayan devletler dahi ciddi zararlar 

görebilmektedir. Örneğin, Endonezya'nın Aceh bölgesinde yaşanan şiddet olaylarının 
maliyeti 10,7 Milyar ABD Doları'dır.299 Bu maliyetin yüzde 60'tan fazlası tarım, 

hayvancılık, ve balıkçılık sektörleri ile girişimciliğin uğradığı zarardan 

kaynaklanmaktadır. Buna ilaveten, çatışmanın yaşadığı dönemde, Aceh bölgesindeki 

yoksulluk ve çocuk ölüm oranları, Endonezya genelindeki oranlara kıyasla yüzde 50 

artış göstermiştir. 

Grafik C. Kırılgan Devletlere Yabancı Yatırım Girişi (Milyar ABD Doları) 
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Kaynak: UNCTAD, 2012. 

Çatışma ve şiddet olaylarının beraberinde getirdiği olumsuz sonuçların 

boyutu bir yana, bu sonuçların etkisinin kolay kolay giderilememesi durumu daha 

vahim bir hale sokmaktadır. Yapılan hesaplamalara göre, iç savaş yaşanan ülkelerin 

çatışma öncesi ekonomik büyüme oranlarını yakalaması ortalama 14 yıl 

20 RAND Corporation, 2009. 
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sürmektedir.29l Örneğin, 1990*lara kadar Burkina Faso ve Burundi benzer ekonomik 

büyüme oranları ve gelire sahipken, bu durum Burundi'nin iç savaşa 

sürüklenmenmesi ile değişmiştir. Savaş nedeniyle 1970'li yıllardaki gelirine dönen 

Burundi ile herhangi bir çatışma yaşamayan Burkina Faso arasındaki fark açılmıştır. 

Bugün Burkina Faso'nun gelir düzeyi Burundi'nin 2,5 katıdır.22 

Kırılgan devletlerin ekonomisi üzerindeki bu olumsuz etki veya daha 

somut olarak ifade etmek gerekirse düşük büyüme oranları, büyük oranda ülkeye 

ulusal ve yabancı yatırım çekememekten kaynaklanmaktadır. Kırılganlık çatışmaya 
döndüğü zaman bu durum daha da vahim hale gelmektedir. İç savaş, bir ülkenin 

Uluslararası Ülke Risk Rehberi'ndeki (Intemational Country Risk Guide) puanını 

ortalama 7,7 puan düşürmektedir.29 Yatırımcıların risk algısına bağlı olarak, ticaret 
ve yatırımların toparlanması yıllar alabilmektedir. Çatışmaların ilk yıllarında ticaret 

kayıpları yüzde 12 ila 25 arasında değişirken uzun süren iç savaşlarda bu oran yüzde 
40'ları bulabilmektedir.294 

Grafik C'de yer alan yabancı yatırım rakamları incelendiğinde, kırılgan 

devletlere yapılan yabancı yatırımların diğer gelişmekte olan ülkelerdekiyle 

karşılaştırılamayacak derecede düşük olduğu görülmektedir. Buna ilaveten, bu 

ülkeler dış şoklar gibi negatif dışsallıklardan da daha çok etkilenmekte ve diğer 

ülkelere oranla toparlanmaları uzun sürmektedir. Örneğin 2008 yılındaki küresel mali 
kriz ile birlikte yabancı yatırımda yaşanan düşüşten sonra 2010 yılında diğer 

gelişmekte olan ülkelerde toparlanma başlamış ancak kırılgan devletlerdeki yabancı 

yatırım oranlarındaki gerileme 2010 ve 2011 yıllarında da devam etmiştir. 

Buna ilaveten ekonomideki düşük performans sadece yabancı yatırımlar 

ile açıklanamaz. Burada özellikle devletin güvenlik anlamındaki yetersizliğinin 

getirdiği mali yüklerden de bahsetmek gerekmektedir. Devletin otoritesindeki 

boşluğun yarattığı organize suçlar kırılgan devlet ekonomilerini ipotek altına almıştır. 

203 a.g.e.:64. 
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Örneğin, El Salvador”'daki organize suçun 2003 yılındaki maliyeti toplam GSYH'nın 

yüzde 11,5*ine eşittir. Meksika hükümetine göre ise şiddet ve çatışma her yıl ülkenin 

GSYH”nın yüzde (Vi oranında bir maliyet getirmektedir. Bazı hesaplamalara göre, 

Haiti ülkedeki şiddet ve suç oranını Kosta Rika'daki düzeye indirebilirse bu 

GSYH?da yüzde 5,4“lük bir artış sağlayacaktır.295 

Bu rakamlara, özel sektör tarafından sağlanan güvenlik hizmetlerinin 

maliyetleri de eklendiğinde kırılgan devlet ekonomileri üzerindeki yük daha açık bir 

şekilde görülmektedir. Yapılan anket çalışmalarına göre; özel sektörün güvenlik 

alanında sağladığı hizmetlere yapılan harcamaların Senegal, Tanzanya ve Uganda'da 

GSYH'nın yüzde | ila 3'ü, Kenya'da ise yüzde 6'sı dolayında olduğı 

görülmektedir.296 
Grafik D. Kırılgan Devletlerde Ekonomik Büyüme (GSYH “4, cari fiyatlara göre) 
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*Kırılgan Ülkeler. (Demokratik Kore Cumhuriyeti, Somali, Gazze ve Batı Şeria dahil edilmemiştir.) 
(a) Afganistan İslam Cumhuriyeti büyüme rakamları 2003 yılı itibarı ile dahil edilmiştir. 
(b) Irak büyüme rakamları 2005 yılı itibarı ile dahil edilmiştir. 
Kaynak: IMF, 2012 ve IEA, 2012. 

25 World Bank, 2010b:65. 

205 a.g.e.: 65. 
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207 a.g.e: 65. 

Grafik D'den görüldüğü üzere bu kayıplar zengin yer altı kaynaklarına 

sahip kırılgan devletlerde de farklı değildir. Buna göre, petrol ihraç eden ülkelerle, 

diğer ülkelerin GSYH'ları arasında belirli bir fark olsa da ikisi de çatışmaların arttığı 

2007 yılından sonra düşüş trendine girmiştir. 

Daha önceki bölümlerde bahsedildiği üzere, kırılganlığın yarattığı olumsuz 

sonuçlar sadece tek bir ülke ile sınırlı kalmamakta, bölgeyi ve hatta dünyayı 

etkilemektedir. “Kötü Komşuluk” olarak da adlandırılan bu yayılma etkisine ilişkin 

pek çok örnek olaydan bahsedilebilir. 1990'larda Liberya'da yaşanan çatışmaların 

Fildişi Sahilleri, Gine ve Sierra Leone'ye yayılması bunlardan biridir. 

Somut bir şekilde ortaya koymak gerekirse, bir ülke, iç savaşta olan her bir 

komşusu nedeniyle GSYH'sından yüzde 0,7 kaybeder297 Bir ülkedeki terörist 

saldırıların iki katına çıkması ise ikili ticareti yüzde 4 oranında azaltmaktadır.298 

Korsanlık faaliyetleri ise sadece ticarete darbe vurmakla kalmamakta, korsanlığı 

önlemek adına alınan güvenlik önlemleri nedeniyle de kırılgan devletlere ilave 

yükler getirmektedir. Örneğin, Somali kaynaklı korsanlık faaliyetlerini önlemek 

adına 27 ülke tarafından konuşlandırılan deniz kuvvetlerinin yıllık maliyeti 1,3 ila 2 

Milyar ABD Doları tutarındadır.29 Dünya çapında korsanlığı önlemek amacıyla 

alınan önlemlerin maliyeti ise 2010 yılı itibarıyla 4,5 Milyar ABD Doları'na 

yaklaşmaktadır. 

Kötü komşuluğun tek maliyeti ekonomik değildir. Daha önce de 

bahsedildiği üzere, kırılganlık ve çatışma genellikle mülteci sorununu beraberinde 

getirmekte ve komşu ülkelerin sosyo-ekonomik kapasitelerini zorlamaktadır. Tüm 

dünyadaki mültecilerin yüzde 75'e yakını kırılgan devletlerin komşularında 

barınmaktadır. Örneğin, Liberya ve Togo'daki çatışmalardan kaçan mültecilerin 

hemen hepsi komşu Gana'da yer almaktadır. Benzer şekilde 2010 yılında Suriye?de 

olaylar başladığından bu yana Türkiye'ye iltica edenlerin sayısı 2012 yılı Ekim ayı 
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itibarıyla 100 bini bulmuştur.?!9Dahası, bu mülteciler zaman zaman bulaşıcı 

hastalıkları beraberinde getirmektedir zira bulundukları ülkelerde uzun süre kısmen 

ya da tamamen sağlık hizmetinden mahrum kalmaktadır. Örneğin, yapılan bir 

çalışmaya göre, bir Afrika ülkesine iltica eden her yeni 1000 mülteciye karşılık 

ülkede 1400 yeni sıtma vakası gözlenmektedir?! ! 

219 Milliyet, 2012. 
211 Patrick, 2006. 
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EK 7. Yardımların Parçalılığı ve Yoğunluğu 
  

Kırılgan devletlere verilen kalkınma yardımlarının yoğunluğu ve parçalılığı bir çok 
açıdan önem taşımaktadır. Yoğunlaşma ve parçalılık kırılgan devletleri “yardım yetimi” 
veya “yardım gözdesi” haline getirebilmektedir. Kırılgan bir devlete verilen yardımların 
parçalı bir biçimde bir çok sektöre tahsis edilmesi, donörler tarafından verilen sınırlı 
kaynakların “önemsiz” hale gelmesine neden olabilmektedir. Ayrıca, parçalı yardım, 
koordinasyon ile yardımların etkinliğinde sorunlara neden olmakta, işlem maliyetlerini 
artırmakta, yardımların etkinliğini sınırlandırmakta ve kırılgan devletlerin ulusal 
öncelikleri ile uyum konusunda genellikle yetersiz kalmaktadır. 

Diğer yandan, ilk bakışta, yardımların belirli devletler üzerinde yoğunlaşmasının söz 
konusu devletler açısından olumlu etkileri olacağı düşünülse de, aşırı yoğunlaşmanın 
donör ülkelere bağımlılığı artırmasının kırılgan devletler açısından ciddi olumsuz 
etkileri de bulunmaktadır. Az sayıda donöre bağımlılığı bulunan kırılgan devletler, bu 
donörlerden gelen yardımların çeşitli nedenlerle azalması durumunda kaynak sıkıntısı 
çekebilmektedir. Dahası, az sayıda donöre bağımlı olan kırılgan devletler ana 
donörlerdeki kaynak akışını kolaylıkla diğer donörler ile telafi edememektedirler. 

Kalkınma yardımlarının yoğunluğu konusunda DAC tarafından yapılan sınıflandırmaya 
göre; 

- bir donörün alıcı ülkeye sağladığı yardım, küresel kalkınma yardımları içerisindeki payından 
yüksekse ve alıcı ülkeye giden yardımlarda ana kalkınma ortakları (kümülatif olarak yardımın 
/690'ını oluşturan grup) içerisinde değilse bu yardım “yoğun” sayılmaktadır, (Grup A - ülke donör 
için bir öncelik ancak donör alıcıya giden yardımın önemli bir kısmını sağlamıyor) 

- bir donörün alıcı ülkeye sağladığı yardım, küresel kalkınma yardımları içerisindeki payından 
yüksekse ve alıcı ülkeye giden yardımlarda ana kalkınma ortakları içerisinde yer alıyorsa bu 
yardım “yoğun ve önemli” sayılmaktadır, (Grup B - ülke donör için bir öncelik ve donör alıcıya giden 
yardımın önemli bir kısmını sağlıyor) 

- bir donörün alıcı ülkeye sağladığı yardım, küresel kalkınma yardımları içerisindeki payından 
düşükse ancak alıcı ülkeye giden yardımlarda ana kalkınma ortakları içerisinde yer alıyorsa bu 
yardım “önemli” sayılmaktadır, (Grup C - ülke donör için bir öncelik değil ancak donör alıcıya giden 
yardımın önemli bir kısmını sağlıyor) 

- bir donörün alıcı ülkeye sağladığı yardım, küresel kalkınma yardımları içerisindeki payından 
düşükse ve alıcı ülkeye giden yardımlarda ana kalkınma ortakları içerisinde yer almıyorsa bu 
yardım “önemsiz” sayılmaktadır, (Grup D - ülke donör için bir öncelik değil ve donör alıcıya giden 
yardımın önemli bir kısmını sağlamıyor) 

OECD DAC tarafından yapılan bu sınıflandırmaya göre, 2008 yılında geleneksel donörler 
tarafından kırılgan devletlere verilen yardımların yüzde 55'i yoğun (Grup AtB) geri 
kalanı ise parçalıdır. (Grup C*D) OECD DAC verilerine göre, 2008 yılında en yoğun 
yardımı alan Tacikistan ve Myanmar, en parçalı yardımı alan ise Somali ve Etiyopya'dır. 

    
  

Kaynak: OECD, 2009a. 
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EK 8. İyi Angajman İlkeleri ve Yeni Düzen 

Kırılgan devletler ile 2000'li yıllarda yoğunlaşan angajmanlar pek çok 

yanlış, sonuçsuz ve/veya zarar verici uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Söz 
konusu devletlerin sahip olduğu karmaşık sorunların doğal sonucu olan bu durum, 

kırılgan devletlerde kalkınma yardımında bulunmaya ya da daha genel olarak 

belirtilirse angajmana girme hususuna ilişkin bazı prensipler belirlenmesini gerekli 

kılmıştır.2'2 

OECD DAC üyeleri tarafından 2003 yılında benimsenen İyi İnsani 

Donörlük (Good Humanitarian Donorship -İİD) İlkeleri bu anlamdaki ilk girişimdir. 

2007 yılında ise DAC üyeleri, daha kapsamlı olan Kırılgan Devletler ve Durumlar ile 

İyi Angajman Prensipleri (Principles for Good Intemational Engagement for Fragile 

States and Situations-FSPs) ya da daha kısa adıyla Kırılgan Devletler İlkeleri'ni 

(KDİ) kabul etmiştir.2'3 İki ilkeler seti de kırılgan devletlerle ilgili olup aynı ülkenin 
farklı bölgelerine dahi uygulanabilir. Örneğin, donörler Sudan”ın?!4 Darfur bölgesi ile 
angajmana girerken genelde İİD'yi Güney Sudan ile bir program uygularken ise daha 

çok KDİ'yi kullanmaktadır. 

KDİ'ler yardımların etkinliğine ilişkin bölümde belirtilen 2005 Paris 
Deklarasyonu'ndaki prensipleri tamamlayıcı olarak benimsenmişlerdir. Bu ilkelerin 

benimsenmesinin altındaki rasyonel, donörlerin kırılgan devletler ile birebir 

angajmana girmesinin önündeki engellerdir. Zira bu devletler, meşruiyet, kapasite ve/ 

veya iradeden yoksundurlar. Gerçekten de İİD'nin eksik olduğu husus bu noktada 

ortaya çıkmaktadır. 

İİD genellikle donör tarafının izlemesi gereken ana kural ve rehber ilkeleri 

ortaya koyarken, kırılgan devletin kendine özgü koşullarını ve uygulanan 

22 Burada donör toplumunda genel kabul gören üç yaklaşım olan, Kırılgan Devletler ve Durumlar ile İyi Angajman 
Prensipleri, İyi İnsani Donörlük İlkeleri ve Yeni Düzen incelenecektir. Diğer bazı ilke ve yaklaşımlar için bkz. OECD, 2012a: 
19-20. 

213 OECD, 2007. 
214 Bu değerlendirme Sudan 2011 yılında ikiye ayrılmadan önceki ülkeyi esas almıştır. (y.n.) 
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programdan (olumlu veya olumsuz) etkilenme düzeyine dikkat etmemektedir. Buna 

ilaveten, kırılgan devletin rolüne ilişkin bir prensibi de içermemektedir. İİD temelde 

uluslararası insani hukuk düzenlemeleri ve insani ilkeler üzerine inşa edilmiştir. Bu 

nedenle, kırılganlığın azaltılması ve söz konusu ülkelerin kalkınma yoluna girmesine 

ilişkin bir vizyonu bulunmamaktadır. 

Diğer yandan, KDİ Devlet İnşasını ana hedef olarak ortaya koymakta ve 
Paris Deklarasyonu gibi uyum ve hesap verebilirliği hayata geçirmek için çaba 
sarfetmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, iki ilke seti arasında potansiyel bir 

gerilim yaşanmasının muhtemel olduğunu söyleyebiliriz. İnsani yardımın neden 
kalkınma yardımı altında değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin açıklamamız 
hatırlanırsa; (EK 9) kırılgan durumların ortaya çıkardığı insani ihtiyaçlar, genellikle 

Barış İnşası ve Devlet İnşası ihtiyaçları ile birlikte ortaya çıkar. Bu durumda İİD”nin 
zorunlu kıldığı “tarafsızlık” ilkesi ile barış ve Devlet İnşasının doğası gereği bulunan 

“siyasi karar verme zorunluluğu” arasında bir takas (trade-off) zorunlu olabilir. 

Somut bir örnek vermek gerekirse; İİD Somali'de yaşanan çatışmanın 

tarafları olan Geçiş Süreci Hükümeti ile yasadışı El-Şabaab örgütü arasında taraf 

tutmamayı öğütler. Buna göre, resmi hükümet kontrolü altındaki bölgede 

yaşayanların içinde bulunduğu insani krizin de, El-Şabaab kontrolündeki 

bölgelerdeki insanların yaşadığı insani krizin de hafifletilmesi için insani yardım 

yapılmalıdır. Teoride, oldukça makul görünen bu durumun pratikteki sonucu 

farklıdır. El-Şabaab kontrolündeki bölgelere yapılan yardım doğrudan örgütün eline 

geçebileceği gibi, örgüt bu yardımdan dolaylı fayda da sağlayabilir. (Örneğin bir El¬ 

Şabaab üyesinin verilen tıbbi ekipman sayesinde tedavi edilmesi gibi) Bu tür 

durumlarda, donörler, devlet ve Barış İnşası adına “sorunlu” bölgeye yapılan insani 

yardımın kesilmesine karar verebilirler. Bu karar etik açıdan sorunlu, siyasi açıdan 

ise subjektif olsa da Devlet İnşası için gerekli olabilir. 

Mevcut prensipleri daha ileri taşıyarak sistematik hale getiren Yeni Düzen 

yaklaşımına geçmeden önce, donörler tarafından halen kayda değer önem atfedilen 
KDİ'yi daha detaylı incelemek faydalı olacaktır. 
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Mevcut bağlam başlangıç noktası olarak alınmalıdır. Kırılgan devletlerde 

başarılı bir kalkınma programı uygulanabilmesi için, söz konusu ülkedeki siyasi, 

ekonomik ve sosyal ortamın detaylı bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Alıcı 

ile donör arasındaki stratejik bakış açısının uyumlaştırılması ancak bu şekilde 
mümkün olabilir. 

Bununla birlikte, söz konusu analiz kantitatif verilerin ötesine geçen 

çalışmalar olmalı ve kırılganlığa ilişkin tespitler de yapılmalıdır.2'5 Bu ilkeye göre, 
donörler, bağlamı gözönünde bulundururarak araçlarını duruma uyarlayabilmelidir. 

Gerçekten de, donörlerin özellikle konu kırılgan devletler olduğunda farklı alıcılara 

aynı araçlarla uygun çözümler sunabilmesi mümkün değildir. Kırılgan devletin 

içinde bulunduğu koşulların iyi tahlil edilmesinin yanı sıra, değişen koşullara da 

hızlıca uyarlanabilecek araçların tasarımı önem arz etmektedir. 

Zarar verilmemelidir. Çatışma ve yönetişim üzerine tutarlı analizler 

yapılmadan ve gerekli önlemler alınmadan girişilen yardım faaliyetleri genellikle 

toplumsal bölünme, suistimal ve yolsuzluk ile sonuçlanmaktadır. Özellikle kırılgan 

devletler söz konusu olduğunda, insan hakları ihlalleri, çatışma, yolsuzluk vb. 

durumların meydana gelmesi haline yardım faaliyetlerinin devam ettirilip 

ettirilmeyeceği hususu detaylı şekilde ele alınmalıdır. Zira daha önceki bölümlerde 

belirtildiği gibi, yardımların kamu otoritesi veya yasadışı gruplar tarafından 

belirlenen amaçlar dışında kullanımı kırılgan durumlarda oldukça yaygındır. 

Bu noktada yardımların kesilmesi gibi seçenekler gündeme 
gelebilmektedir. Açıktır ki bu seçeneğin tercih edilmesi durumunda, maliyet yine 

toplumun üzerinde olacaktır. Bununla birlikte, yardımların etkin bir şekilde izlenip 

denetlenemediği devletlere yapılan yardımın kesilmesi bir donörler için ulusal ve/ 

veya uluslararası zorunluluk olarak ortaya çıkabilmektedir. 

25 Bu tespitler genelde bir ülkenin, kırılganlık anlamında hangi aşamada bulunduğunu anlamaya yardımcı olur. Bu 
aşamalardan bazıları, kriz içerisindeki ülke, kriz sonrası ülke, siyasi dönüşüm yaşayan ülke, yönetişim sorunları bulunan ülke, 
aşamalı gelişme gösteren ülke ve uzun süreli kriz yaşayan veya çıkmazda olan ülkedir. Bkz. Faria ve Ferreira, 2008:85. 
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Devlet-inşası ana hedef olarak belirlenmelidir. Daha önce eleştirilen bu 

ilkeye göre, (bkz. Bölüm 1.9) kırılganlık temelde devlet ile toplum arasındaki 

ilişkideki çeştli sorunlardan kaynaklanmakta ve bu sorunlar çözülmeden kırılganlığın 

azaltılması mümkün olmamaktadır. Bu itibarla, kırılganlığın azaltılması için temel 

olarak iki alana yoğunlaşılmalıdır. Bunlardan ilki devletin meşruiyetinin, hesap 

verebilirliğinin ve şeffaflığının tesis edilmesi, diğeri ise devletin temel hizmetlerini 

yerine getirmesini sağlayacak kapasiteye erişmesinin sağlanmasıdır. 

Şekil A. Barış İnşasından Devlet İnşasına Geçiş 
  

Barış İnşası Devlet İnşası 

- Barış anlaşmalarının - Siyasi çözüm - Temel idari kapasitenin inşası konsolidasyonu ve anlaşmalar - Kamu finans sisteminin ve 
- Geçici veya dönüşüm - Güvenlik reformu ekonomik politika yapım 

hükümetinin kurulması | (adalet ve hukukun Oo mekanizmasının tesisi 
- Erken dönem toparlanma, kritik üstünlüğü dahil) - Siyasi yönetişime destek 

altyapı ve istihdamın tesisi - Anayasa yapım - Yerel yönetimlerin ve yerinden 
- Adalette dönüşüm, af ve savaş süreci ve temel yönetimin güçlendirilmesi suçlarının yargılanması kamu kurumlarının o - Demokratik diyalog süreçlerinin 
- Silahlı güçlerin siyasi partiye tesisi ve/veya desteklenmesi 
dönüşümü güçlendirilmesi - Çatışma, yönetişim ve acil durum - Eski savaşanların - Seçim süreci müdahale kapasitelerinin 
silahsızlandırılması, - Temel sosyal geliştirilmesi 
demobilizasyonu ve sisteme hizmetlerin 
entegrasyonu verilmesi     
  

Kaynak: World Bank, 2010c. 

Arkasında yatan nedenlere katılmakla birlikte bu ilkenin temel eksikliği, 

sağlıklı bir devlet-toplum ilişkisinin tesisi için öncelikle Barış İnşasının gerekli 
olduğu hususunu gözden kaçırmasında yatmaktadır. Kırılgan devletlerdeki meşruiyet 

eksikliği, halkın desteğini almamış bir grubun -ki bu genellikle askerler ve/veya 

elitlerdir- iktidarı ele geçirmesinden kaynaklanır. Meşruiyet eksikliği, halkın belirli 

bir bölümünün desteğine sahip olan bazı “yasadışı” grupların devlete karşı 
ayaklanması ve ülkenin belli bölgelerinde hakimiyeti ele geçirmesi ile daha da vahim 

bir hal alır. Bu gibi durumlarda, devlet ile toplum arasındaki çatışmanın çözümü 

meşruiyetin sağlanmasının en önemli ön koşuludur. Barışın inşa edilemediği veya 

başka bir deyişle ülke içinde çatışan grupların şiddetten vazgeçirilerek ana akım 
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siyasi sisteme dahil edilemediği ülkelerde, kalkınma yardımlarının kırılganlığı 

azaltması veya ortadan kaldırması mümkün değildir (Şekil A). 

Önleme öncelik haline getirilmelidir. Hızla alınan aksiyon gelecekteki 

çatışma diğer kriz ihtimallerini ortadan kaldırarak kırılganlığın ortaya çıkmasına 
engel olabilir. Donörler dünyanın her yerinde çıkabilecek krizlere karşı hızlı hareket 

edebilmeli ve esnek mekanizmalarla bu sorunlara müdahale edebilirlerse 

kırılganlıkların omeydana gelmesini önleyebilirler. Bununla birlikte hızlı hareket 

etmek, kırılganlığın ana nedenlerini göz ardı etmemelidir. Zira kırılganlığın nedenleri 

karmaşık ve zaman isteyen uygulamaları gerektiriler. Hızlı harekete geçme ile hızlı 

sonuç aynı şey değildir. 

Siyasi, güvenlik ve kalkınma hedefleri arasındaki bağlantı dikkate 

alınmalıdır. Bölüm 1.8de tartışıldığı üzere, kırılgan devletlerin içinde bulundukları 

siyasi, sosyal ve ekonomik şartlar güvenlik ve kalkınma hedeflerinin birlikte ele 

alınmasını zorunlu kılar. Bu nedenle, donörler bu devletler ile angajmana girerken 

bütüncül yaklaşımlar benimsemelidir. Bu bütünlük donörün kendi içinde ve donörler 

arasında olmak üzere ikiye ayrılabilir. 

Donörün kendi içinde yeknesaklık sağlaması gerektiğini ifade eden 

“Bütüncül Hükümet” (A Whole of Government Approach) yaklaşımına göre; kırılgan 

devletlere verilen yardımlarda donör içi koordinasyonun tesis edilmesi oldukça 

önemlidir. Bu itibarla, siyaset, güvenlik ve kalkınma alanlarında kırılgan devletlerle 

angajmana giren farklı kamu kurumları önceden belirlenmiş hedefler çerçevesinde 

(ülke bazlı strateji belgeleri bu anlamda faydalı olabilir) birbirleri ile koordineli 

şekilde uygulamalar gerçekleştirmelidir. 

Donörlerin kendi aralarında tesis etmeleri gereken uyum da bu ilkenin 

öngördüğü hususlardan biridir. Zira donörler arası koordinasyonsuzluk sadece 
yardımın etkinliği azaltmakla kalmamakta, yardımların amaçların ve/veya 

hedeflenen yerel aktörler dışındaki odaklar tarafından kullanılmasına yol açarak 

“zarar vermeme” ilkesine ters düşmektedir. 
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Kapsayıcı ve istikrarlı toplumlar için ayrımcılık karşıtlığı 
desteklenmelidir. İster gerçek olsun, isterse yanlış bir algıdan kaynaklansın 

ayrımcılık devlet ile toplum arasındaki ilişkiyi olumsuz yönde etkileyen önemli bir 

sorundur. Bu nedenle, kalkınma yardımı programları devamlı surette cinsiyet 

eşitliğini, sosyal içermeyi ve insan haklarına saygıyı esas alacak şekilde 
uygulanmalıdır. Zira, kırılganlığın ortadan kaldırılması ancak devletin, toplumu tam 

eşitlikçi bir bakış açısıyla yönetmesiyle mümkün olabilir. 

Farklı bağlamlarda, değişken yollarla yerel öncelikler ile uyum 

sağlanmalıdır. 47 kırılgan devletin hemen her birinin kendine özgü kırılganlık 

nedenleri bulunmaktadır. Bu itibarla donörlerin, söz konusu devletlerle angajmana 

girerken farklı nedenleri gözönünde bulundurması ve buna uygun çözüm önerileri 

getirmesi gerekmektedir. Örneğin, kapasitenin yetersiz olduğu devletlerde, çoklu 

donör güven fonları ve uluslararası anlaşmalar vasıtasıyla program uygulama 

konusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında sorumlulukların paylaşımı 

sağlanabilir. Ciddi devlet zaafiyeti ve/veya şiddetli çatışma nedeniyle sorumluluk 
paylaşımının mümkün olmadığı ülkelerde, donörler farklı ulusal (yerel) aktörler ile 

iletişim halinde sektörel veya bölgesel bazda sorumluluk paylaşımına gidebilirler. 
Bununla birlikte, sorumluluk paylaşımı sırasında paralel devlet yapılanmalarının 

oluşmasına izin verilmemelidir. 

Uluslararası aktörler arasında pratik koordinasyon mekanizmaları 

kurulmalıdır. Bu ilke güvenlik ve kalkınma arasındaki ilişkinin dikkate alınmasını 

öngören ilke ile oldukça benzerdir. Bu prensibe göre, güçlü bir hükümetin 

yokluğunda dahi donörler arası etkin koordinasyon kurulabilir, ortak stratejiler 

yürütülebilir ve siyasi angajmanlara girilebilir. Donörler, uygun olduğu durumlarda 

hükümetteki reform yanlıları ve sivil toplum ile birlikte öncelik ve zorluklara ilişkin 

ortak analiz çalışmaları hazırlayabilir, dönüşüm sonuç matrisi gibi planlama araçları 

kullanabilirler. 

Hızlı hareket edilmeli ancak başarıya bir şans vermek için devamlılık 

korunmalıdır. Daha önceki ilkelerde de bahsedildiği üzere kırılgan devletlere yapılan 
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yardımlar; öngörülemeyen fırsatları değerlendirebilecek, sahada ortaya çıkan yeni 

koşullara kısa sürede adapte olabilecek ve beklenmeyen sorunlara çözüm 

üretebilecek düzeyde esnek olmalıdır. Buna ilaveten esneklik ve hız, donörlerin 

kırılgan devletlerindeki angajman sürelerini kısaltmamalıdır. Zira söz konusu 

ülkelerdeki düşük kapasite ve mevcut sorunların boyutu, genellikle donörlerin uzun 

süreli angajmanlarını gerekli kılmaktadır. Örneğin, kilit bir kamu kurumunun 
kapasitesinin artırılması en az on yıl almaktadır.2!6 

Yardımların öngörülebilir olmaması özellikle kırılgan devletlerin 

istikrarsızlaşmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle, donörlerin yardımların 

öngörülebilirliğini artırması ve yardımların yıllar içinde dağılımına ilişkin olarak 

alıcılar ile görüş alışverişinde bulunması faydalı olacaktır. Kısacası, söz konusu 

kırılgan devletler olduğunda öngörülebilir angajman hayatidir. 

Dışlama ihtimallerini ortadan kaldırın. Donörler artık “yardım yetimi” 

olarak adlandırılan ülkelerin ortaya çıkmasına izin vermemelidir (Bölüm 3.2.6). 

Yardım yetimleri sadece ülke bazında değil, ülkenin belirli bir bölgesi, belirli bir 

sektörü hatta toplumun belirli bir kesimi olarak da ortaya çıkabilmektedir. Bu 

itibarla, donörlerin yardımlarının dağılımına ilişkin verdikleri kararlarda bu tür 

dışlamalar olmamasına dikkat edilmelidir. 

2011 yılının Kasım ayında Kore'nin Busan şehrinde gerçekleşen 

Yardımların Etkinliği konusunda Dördüncü Yüksek Düzeyli Forum (Busan Forumu) 

sırasında OECD DAC üyelerinin başını çektiği bir grup ülke, kırılgan devletlerle 
girilen angajmanlara ilişkin bir “Yeni Düzen”in gerekli olduğunu ifade ederek detaylı 

bir teklif getirmişlerdir. 2/7 

2011 yılı boyunca gerçekleştirilen çok taraflı görüşmeler sonucu nihai hale 

getirilen bu yaklaşımın altında yatan rasyonele göre; “Kırılgan devletler ile 

216 Faria ve Ferreira, 2008:86. 

217 Kavramın tam adı “Kırılgan Devletlerle Angajman için Yeni Düzen”dir. Kavramı geliştiren “Diyalog” grubu, belgede 
devamla Yeni Düzen'in Paris Deklarasyonu, Akra Eylem Planı, Kırılgan Devletler ve Durumlar ile İyi Angajman Prensipleri, 
İyi İnsani Donörlük İlkeleri gibi bu alanda düzenleyici nitelikteki anlaşma ve kavram üzerine inşa edildiğini ifade etmektedir. 
(y.n) Bkz. Intemational Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, 2012a. 
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218 a.g.e, 

angajmana ilişkin (yardım araçları) ciddi biçimde geliştirilmeye ihtiyaç duymaktadır. 

Kayda Değer yatırım ve Paris Deklarasyonu ile Akra Eylem Planı'nda yer alan 
taahhütlere rağmen, aktarılan kaynak miktarı ve (elde edilen) sonuçlar mütevazidir. 

Kırılganlığın üstesinden gelmek için /...7 (alıcı) ülke liderliği ve sahipliği gereklidir. 
/(..J Uluslararası partnerler sıkça ulusal çıkar ve aktörleri sürece dahil etmeden, 

ulusal ve yerel koşulları gözönünde bulundurmayan teknokratik yöntemlerle yardım 
sağlamakta ve kısa vadeli sonuçlar uğruna orta ile uzun dönemli sürüdülebilir 

sonuçları gözden çıkarmaktadır|...) Bu nedenle bir Yeni Düzen gerekmektedir. ” 

G7 grubu, 19 kırılgan devlet ve pek çok uluslararası donörün ortaklaşa. 
hazırladığı ve Busan Forum'u sırasında kabul edilen Yeni Düzen konsepti temelde üç 

sütundan oluşmaktadır; Barış ve Devlet İnşası Hedefleri (PSGs), FOCUS olarak 
ifade edilen yeni angajman ilkeleri ve TRUST olarak ifade edilen yeni izleme ve 
değerlendirme ilkeleri.218 

  

İLKELER 
CİLER VW 

> PSGs Kırılganlık ULAN 

ğ Göstergeleri era TETA TY Matrisi        
  

Kaynak: International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, 2012b. 

Her bir kırılgan devlet düzeyinde barış ve Devlet İnşası hedeflerini 

belirleyecek olan PSGs; Meşru Politika, Güvenlik, Adalet, Ekonomik Altyapı ve 

Gelirler ve Hizmetlerden oluşmaktadır. PSGs'ye göre, tüm kırılgan devletler ve 
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uluslararsı ortakları 2012 yılı sonuna kadar bu hedeflere ilişkin bir gösterge seti 

hazırlayacaklar ve bu sayede donörler küresel ve ülke bazındaki kaynak dağılımı 

kararlarını buna göre vereceklerdir. 

FOCUS"? olarak belirlenen yeni angajman kuralları göre ise, 5 temel 
ilkeye dayanmaktadır, Kırılganlık Değerlendirmesi, Tek Vizyon, Tek Plan, Anlaşma 

(Kompakt), İzleme için PSGs'nin Kullanılması, Siyasi Diyalog ve Liderliğin 
Desteklenmesi. Bu itibarla, Yeni Düzen; ülke tabalı kırılganlık değerlendirmesinden 

hareketle, kırılgan devletin liderlik ettiği tek vizyon ve tek plan çerçevesinde, planın 

uygulamasına ışık tutacak somut bir anlaşma ve katılımcı siyasi diyaloğu kullanarak 

ilgili ülkelerin kırılganlıktan çıkışına yardımcı olacaktır. 

Yeni izleme ve değerlendirme ilkelerini ortaya koyan TRUST22, Şeffaflık, 

Risk Paylaşımı, Ülke Sistemlerinin Kullanımı ve Güçlendirilmesi, Kapasitenin 

Güçlendirilmesi, Zamanlı ve Öngörülebilir Yardımın Tesisi, 

Donörler, devlet ve Barış İnşası süreçlerinin zaman aldığı kabulüyle, Yeni 

Düzen'i 2012-2015 yılları arasında pilot olarak uygulamaya karar vermişlerdir. Söz 

konusu dönemde ilk uygulamalar; Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, DKC, 

Liberya, Sierra Leone, Güney Sudan ve Doğu Timor olacaktır. Bu ülkelerdeki 

uygulamaya ilişkin sonuçlar yıllık Diyalog toplantıları vasıtasıyla izlenmesi ve 

ilerlemeye ilişkin olarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde raporlama 

yapılması öngörülmektedir. 

Yeni Düzem'e ilişkin olarak Şekil B'de yer alan şema, ilkelerin pratikte 

nasıl uygulanacağına ve izleneceğine ilişkin olarak bir fikir vermek amacıyla 

kavramı geliştiren “Diyalog” Grubu tarafından hazırlanmıştır .22' Bununla birlikte, 

tasarım henüz oldukça yeni olduğu için, Yeni Düzenin pratikteki uygulamasına 
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ilişkin detaylar halen açık değildir. Zira, Diyalog grubu 2012 yılı boyunca Yeni 

Düzen'in ilkelerini hayata geçirecek araçların içeriği ve yöntemi üzerine çalışmalar 

yürütmüş, bu nedenle uygulamaya dönük herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. 

Yeni Düzen yaklaşımının karmaşık bir yapıya sahip olduğu ve halen 

uygulamaya dönük pek çok soru işareti barındırdığı bir gerçektir. Ancak, karmaşıklık 

ve soru işaretleri, kırılgan devletlerle angajmana girmenin kaçınılmaz olarak ortaya 

çıkardığı sonuçlardır. Zira, birbirinden karmaşık ve içiçe geçmiş sorunların çözümü 

ancak kompleks araç ve politikalar ile mümkün olabilir. Dahası, Yeni Düzen ilk kez 

devletlerin kırılganlığını ölçmeye ve ilerlemeyi somut olarak tespit etmeye dönük 

araçların geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu çalışmaların başarılı olması halinde, 

ulusal ve uluslararası donörler söz konusu ülkeler ile angajmana girerken strateji ve 

kaynak dağılımlarını çok daha etkin bir şekilde gerçekleştirme imkanına sahip 

olacaklardır. Bu nedenle, Yeni Düzen hedeflediğinin sadece belirli bir kısmını dahi 

gerçekleştirebilirse, kırılgan devletlerde etkin kalkınma yardımı programları 

uygulanmasına ilişkin önemli bir ilerleme sağlanmış olacaktır. 
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EK 9. Binyıl Kalkınma Hedefleri 
  

Binyıl Kalkınma Hedefleri, 2000 Eylül ayında New York'ta gerçekleştirilen Binyıl Zirvesi'nde kabul 
edilen Binyıl Bildirisinde kayıtlı kalkınma hedeflerini ifade etmektedir. Sözkonusu hedefler, 
yoksulluğun yarı yarıya azaltılmasını da içeren 8 ana başlık altında toplanmaktadır: 

Amaç 1: Aşırı Yoksulluk ve Açlığı Ortadan Kaldırmak 
Amaç 2: Herkes için Temel Eğitim Sağlamak 
Amaç 3: Kadınların Konumunu Güçlendirmek ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirmek 
Amaç 4: Çocuk Ölümlerini Azaltmak 
Amaç 5: Anne Sağlığını İyileştirmek 
Amaç 6: HIV / AIDS, Sıtma ve Diğer Salgın Hastalıklarla Mücadele Etmek 
Amaç 7: Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması 
Amaç 8: Kalkınma için Küresel Ortaklıklar Geliştirmek 

Binyıl Kalkınma Hedefleri, bahsi geçen tüm amaçlar için belirli sayısal kıstaslar getirmiş ve bu 
amaçlara 2015 yılına kadar ulaşılması hedefini koymuştur. Günde 1 Dolar'ın altında geliri olan 
insanların sayısının yarıya indirilmesi; 1990 ve 2015 yılları arasında 5 yaşın altındaki çocuk 
ölümlerinin üçte iki oranında azaltılması; yine 1990 ve 2015 yılları arasındaki anne ölümlerinin 
dörtte üç oranında azaltılması; 2015 itibariyle temiz içme suyu ve temel hijyen ihtiyaçlarından 
mahrum olan nüfus oranının yarı yarıya azaltılması sözkonusu somut sayısal kıstaslara örnek teşkil 
etmektedir.     
  

Kaynak: UNDP, 2012. 
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OECD DAC Üyeleri OECD DAC'a Gönüllü Raporlama 
Yapan Ülkeler 

Almanya Çin Tayvanı 
Amerika Birleşik Devletleri Çek Cumhuriyeti 
Avrupa Birliği Estonya 
Avustralya Macaristan 
Avusturya İzlanda 
Belçika İsrail 
Birleşik Krallık Kuveyt 
Finlandiya Polonya 
Fransa Suudi Arabistan 
Hollanda Slovakya 
İrlanda Slovenya 
İspanya Tayland 
İsveç Türkiye 
İsviçre 
İtalya 
İzlanda 
Japonya 
Kanada 
Kore 

Lüksemburg 
Norveç 
Portekiz 

Danimarka 
Yeni Zelanda 
Yunanistan 
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