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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

EKONOMİK YAPTIRIMLARDA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN 

ETKİSİ: VENEZUELA, İRAN ve KUZEY KORE ÖRNEKLERİ 

İrem USLU 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi  

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 

Bu çalışma ‘uluslararası yaptırımların başarısız olmasındaki temel 

etkenler nelerdir?’ sorusuna yanıt aramaktadır. Ekonomik yaptırımlar, 

uluslararası barış, güvenlik ve düzeni tehdit edici davranışlar sergileyen ve 

‘hedef devlet’ olarak adlandırılan devletlerin söz konusu bu davranışlarını 

değiştirme amacı taşıyan araçlardır. Ekonomik yaptırımların, günümüz 

uluslararası ilişkilerinde hedef devletlere sinyal göndermede sıklıkla tercih 

edilen bir dış politika pratiği haline gelmiştir. Bu denli geniş kullanım 

alanına sahip olan ekonomik yaptırımlar, hedef devletin davranış 

değişikliği gösterip göstermemesine göre başarılı ya da başarısız atfedilir 

ve bu süreçte çeşitli unsurlar rol oynar.  

Yaptırımların başarıya ulaşmasında önemli olan ve gelişen bir alana ait 

olan unsurlardan biri ise yabancı devlet ya da yabancı firmalara verilen 

genel tanım itibariyle üçüncü taraflardır. Akademik literatürde göz ardı 

edilen üçüncü tarafların, ekonomik yaptırımların başarısındaki rolü, tezin 

ana odak noktasını teşkil etmektedir. Bu amaçla, çalışma Venezuela, İran 

ve Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımlarda üçüncü tarafların etkisini 

incelemektedir.  

Küreselleşme olgusu sayesinde devletler arasında artan bağlantılılık, 

yaptırım süreçlerinin başarıya ulaşmasında yeni aktörlerin ortaya 

çıkarmıştır. Yaptırımların başarısında hesaba katılması gereken değişken 

sayısının artması, üçüncü tarafların yaptırımlar üzerindeki etkisinin 

incelenmesini gerekli kılmıştır. Bu nedenle yaptırımların başarıya 

ulaşmasında geleneksel literatürün kazandırdığı unsurlara ek olarak 



üçüncü taraflar, küreselleşme gibi olguların vurgulanması zaruri hale 

gelmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Yaptırımlar, Yaptırım Baltalama, 

Venezuela, İran, Kuzey Kore 
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This study seeks an answer to the question 'what are the main factors to 

lead economic sanctions to fail?'. Economic sanctions are tools to change 

undesired behaviors of 'target states' due to their potential threat towards 

international peace and security. Ease of conduction makes economic 

sanctions the most preferred foreign policy means in contemporary 

international relations for sending signals these misbehaved states.  

There are plenty of factors for these economic sanctions to reach their 

goals to change target state’s behavior. One of the factors in this regard is 

‘third parties’ which belongs to the developing economic sanctions 

literature. Third parties are defined as external actors combined with 

foreign states and firms. Since globalization accelerated connectivity 

between different actors across the globe, Conventional literature has 

reached its limits to explain what roles these external actors may play and 

how they effect the sanctions process.  

For this purpose this master thesis has focused to the external factors may 

impact economic sanctions and examine the effects of third parties through 

Venezuela, Iran and North Korea cases. 
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GİRİŞ 

Bu çalışma, ‘uluslararası yaptırımların başarısız olmasındaki temel 

etkenler nelerdir?’ sorusunu cevaplama amacıyla oluşturulmuştur. 

Ekonomik yaptırımlar literatüründe Güney Afrika, Angola, Eritre, Libya 

gibi örnekler başarıya ulaşmış yaptırım uygulamaları olarak görülürken, 

Rusya, İran, Venezuela, Kuzey Kore, Küba, İtalya gibi yaptırım örnekleri 

ise başarısız yaptırım uygulamaları örneklerindendir. Ele alınan bu çalışma 

ise başarısız yaptırım örnekleri üzerinden oluşturularak Venezuela, İran ve 

Kuzey Kore vakalarına odaklanmaktadır. Bu örneklerin başarısız 

yaptırımlar olarak atfedilme nedenlerini, geleneksel yaptırım literatürünün 

‘iç faktörlere’ odaklanarak verdiği yanıtların yanında ‘dış faktörlerin 

yaptırımların başarısındaki etkisi nedir?’ sorunsalına yoğunlaşarak 

‘üçüncü taraflar’ açısından yanıtlandırmayı hedefler. 

Karşılaştırmalı vaka incelemesine dayanan bu çalışmada üç vakanın 

seçilme nedeni üçüncü tarafların yaptırım süreçlerine olan etkilerinin 

ardındaki motivasyonları daha net bir şekilde vurgulamaktır. Bunun 

yanında, hedef devletlerin artan bağlantılılık ile dayanışma içine girmesi 

ve birbirlerinin üçüncü tarafları haline gelmesi tek ya da iki vaka seçimi 

ile yeterince vurgulanamayacağının düşünülmesi bu çalışmada üç vakanın 

seçilme nedenlerindendir. Ayrıca, hem ‘dış faktörler’ kategorisindeki 

üçüncü partiler tarafından hem de birbirlerine olan yardımları sayesinde 

kendi aralarında üçüncü taraf konumuna gelmeleri, ele alınan tezin 

savunduğu argümanı daha güçlü hale getirmektedir.   

Yaptırımlar, uygulamaya sokulduklarında halkı büyük ölçüde sıkıntıya 

sokacak ya da onlara huzursuzluk verecek bir ortam hazırlayarak liderleri 

üzerinde baskı yapmalarına ve böylelikle liderlerin sergiledikleri 

istenmeyen tavırlarda değişim elde etmesi beklenen, söz ve savaş arasında 

bir alan kaplayan cezalandırma mekanizmalarıdır (Marinov 2005: 565; 

Allen & Lektzian 2012: 122). Yaptırımların başarıya ulaşıp ulaşmadığının 

en net ölçütü ise yaptırımlara maruz kalan hedef devlet üzerinde davranış 

değişikliğine neden olup olmadığıdır (Wallensteen 1968: 251; Baldwin & 

Pape 1998: 191).  
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Ekonomik yaptırımlar literatüründe incelenen ampirik vakaların başarılı 

ya da başarısız yaptırım örnekleri olarak belirlenmesinde karar verici 

unsur, gönderici devlet 1ve hedef devlet arasındaki dinamikler ve yaptırım 

rejiminin uygulanma şeklini esas alan ‘iç faktörler’ olmuştur. Bunlar, 

gönderici devlet(ler)e, hedef devlete ve yaptırım rejimine dayalı 

unsurlardır. Göndericiye yönelik unsurlarda, uygulama konusunda 

kararlılık; gönderici devlet içerisindeki baskı ve çıkar grupları gibi 

unsurlar öne çıkmaktadır (Miyagawa 1992: 73; Elliott 1998: 60). Hedef 

devlete yönelik unsurlarda ise hedef devletin rejim tipi, siyasi ve sosyal 

açıdan istikrarsızlığı, ülke içindeki muhalefetin durumu gibi unsurlar 

vurgulanmaktadır (Bergeijk 1989:395; Crawford & Clotz 1999:4; 

Kaempfer & Lowenberg 1999). Yaptırım rejimi açısından ise rejimin tek 

taraflı/ çok taraflı oluşu ve hedefli/ kapsamlı oluşu en önemli unsurların 

başında gelmektedir (Tostensen & Bull 2002:375-376; McLean &Whang 

2010:428).   

İncelenen hedef devletlere uygulanan yaptırımların başarılı olup 

olmadıklarının bu iç faktörlere dayanarak açıklandığı geniş çaplı bir 

literatür oluşturulmuştur (Portela 2011: 14-15; Blocksman & Waizer 2013: 

6; Borszik 2016: 21; Buxton 2017:5; Inwook & Jung-Chul 2019: 97). 

Fakat bu vakalar gönderici devlet ve hedef devlete yönelik unsurlar 

çerçevesinde iki boyutlu olarak ele alınmıştır (Peksen 2009: 60).  

Yaptırımların başarısızlığa uğramasına neden olan ‘iç faktörlerin’ 

yanında, ‘uluslararası çevre’, ‘küreselleşme’, ‘üçüncü taraflar’ gibi ‘dış 

faktörler’ de mevcuttur (Hufbauer & Schott 1985: 730; Joyner 1995:259; 

Blanchard & Ripsman 1999:226-227). Üçüncü taraf kavramı, yaptırım 

sürecine dâhil olan ve bu süreci çeşitli ekonomik ve siyasi çıkarlar 

nedeniyle olumlu yönde etkileyip yaptırımların başarıya ulaşmasını 

sağlayan ya da yaptırım sürecini baltalayan yabancı devlet ya da 

firmalardan oluşan aktörleri tanımlamada kullanılmaktadır (Han 

2018:475). Ekonomik yaptırımlar literatüründe, yaptırım sürecini olumlu 

1 Yaptırım uygulayan devlet, (sender state). 
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etkileyen örnekler mevcuttur ve bu çalışmanın ikinci bölümünde 

değinilmiştir. Ele alınan tezin odaklandığı nokta olan üçüncü tarafların 

yaptırım süreçlerini baltalayan olumsuz etkilerinin ise gönderici ülke ya 

da ülkelerce bilindiği, hatta bu olumsuz etkinin önüne geçilmek için 

‘ikincil yaptırımlar’ gibi bir karşıt uygulamanın oluşturulduğu 

bilinmektedir (Bonetti 1998: 811; Eyler 2007: 4; O’Sullivan 2010: 14). 

Fakat buna rağmen, başarısız yaptırım uygulamaları ve bunların ardındaki 

nedenleri inceleyen teorik ve ampirik çalışmalar üçüncü tarafların 

etkilerinden bahsetme konusunda sınırlı kalmışlardır (Early 2011: 381; 

Peksen 2016: 3-4).  

Literatürde yer alan argümanlara göre, üçüncü tarafların yaptırımları 

baltalamada (sanction-busting) çeşitli siyasi ve ekonomik motivasyonlarla 

hareket ettikleri ifade edilmiş, fakat bu motivasyonların kaynağı ve hangi 

faaliyetler ile somut şekilde bir baltalama girişiminin gerçekleştirildiği 

üzerinde durulmamıştır (Early 2009: 56; McLean & Whang 2010: 429; 

Early& Spice 2015: 342).  

Literatürdeki bu eksiği kapatmak adına Venezuela, İran ve Kuzey Kore 

vakaları seçilerek yaptırım süreçlerinin başarısızlığa ulaşması üçüncü 

taraflar açısından incelenecektir. Bu vakaların seçilme nedenleri birkaç 

unsurdan oluşmaktadır. Öncelikle belirtilmesi gereken nokta, ele alınan 

tezin kapsamına yöneliktir. Yaptırımlar,  literatürdeki tanımlarına uygun 

olarak liberal düzende faaliyet gösteren devletler tarafından bu düzene 

uymayan davranışlar gösteren ve illiberal olarak adlandırılan devletlere 

uygulanmaktadır. Elbette illiberal devletlerden de liberal devletlere 

yaptırım uygulandığını gösteren örnekler vardır ya da illiberal devletler 

kendi aralarında birbirlerine yaptırım uygulaması sayılabilecek girişimler 

yansıtabilirler. Fakat bu çalışmanın kapsamı dolayısıyla liberal devletler 

ve illiberal devletlerarasındaki yaptırım uygulamaları incelenmiştir. 

Bununla birlikte, seçilen hedef devletler uzun süredir ABD başta olmak 

üzere uluslararası toplumun yaptırım uygulamalarına maruz kalmakta ve 

hala popülerliğini korumaktadırlar. Ülkelerin Batı karşıtı tavırlar 

sergilemeleri dünya siyaset gündeminde kalmalarını sağlarken, 
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yaptırımlar karşısında kullandıkları söylemler ve yöneldikleri alternatifler 

birden fazla aktörü bu sürece dâhil etmektedir.  

Batı, özellikle de ABD karşıtlığının oldukça yüksek bir sesle telaffuz 

edildiği bu hedef ülkeler, yaptırımlardan kaçabilmek için ABD ve 

müttefikleri bloğunun karşısında denge sağlayacak Rusya ve Çin ile 

yakınlaşmaktadırlar. ABD, Çin ve Rusya’nın bu hedef devletler 

aracılığıyla dünyanın başka yerlerinde ve başka konularda olduğu gibi bu 

bölgelerde de karşı karşıya gelmesi dünya siyasetinin seyrini değiştirme 

potansiyeline sahip senaryoların oluşmasına ortam hazırlamaktadır.  

ABD’de Trump’ın seçilmesi, İngiltere’de Brexit oylaması gibi 

gelişmeler AB ve NATO gibi kurumlar ile serbest ticaret ve iklim 

anlaşmaları üzerinde belirsizlik oluşturmuştur. Bu gelişmelere ek olarak 

transatlantik alanda popülizmin yükselmesi ve tüm dünyayı etkileyen 

Covid-19 ile mücadelede yaşanan başarısızlık, Çin başta olmak üzere Batı 

dışı devletler karşısında Batı dünyasının elini zayıflatmıştır (Kristensen 

2017: 550; Oğuzlu 2021: 5). Bu gelişmeler ise liberal dünya düzeninin 

sonunun geldiği tartışmalarının daha da büyümesine ortam hazırlamıştır 

(Kristensen 2017: 550).  

Çin’in Yol Kuşak Girişimi ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) 

halihazırdaki dünya ekonomik düzenine alternatif olarak ortaya çıkmış, ve 

uluslararası düzene yönelik Rusya ile sahip olduğu benzer normatif 

oryantasyon ise otorite dengesinin ABD ve Batıdan uzaklaşmasına neden 

olmuştur (Ikenberry & Lim 2017: 10,13; Dian & Menegazzi 2018: 82). 

Rusya ve Çin’in tahayyül ettikleri “illiberal” sistem (Clunan 2018: 52; 

Dian & Menegazzi 2018: 82), Batılı ülkelerin uyguladıkları yaptırımlardan 

kaçmak isteyen hedef devletler için gümüş tepside sunulan bir fırsat 

yaratmıştır. ABD’nin güç erozyonuna uğraması (Oğuzlu 2019:8), Rusya 

ve Çin’in hedef devletlerin uyguladıkları yaptırımları daha fazla 

baltalamaları ve bu noktada iş birliğini güçlendirmeleri beklentisini 

doğurmaktadır. Uluslararası sistemde karşılaşılan krizde ABD ve 

müttefiklerinin küresel bütünün daha küçük parçaları haline gelmeleri ve 

liberal düzenin korunması ve savunulmasında kısıtlı kabiliyete sahip 
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olacakları varsayılmaktadır (Ikenberry & Deudney 2018: 17). Böyle bir 

durum karşısında Rusya ve özellikle de Çin’in ikincil yaptırımlara maruz 

kalma endişesi gütmeden hedef devletlerle bağlarını genişletmeye devam 

edeceği ihtimali ortaya çıkmaktadır.  

İncelenen hedef devletlerin artan yaptırımlar ve baskıların yıpratıcı etkisi 

karşısında daha fazla güçlü hale gelen, Amerika merkezli sisteme alternatif 

arayışları ve bu bağlamda izledikleri politikalar, Pekin ve Moskova’nın dış 

politika hedefleriyle ortak paydada buluşmuştur (Newlin & Conley 2020). 

Bu durum ise hedef devletlere uygulanan yaptırımların baltalanmasında 

Rusya ve Çin’in -yani üçüncü tarafların- rollerinin incelenmesi 

gereksinimini doğurmuştur.  

Venezuela, İran ve Kuzey Kore yaptırımları ekonomik yaptırımlar 

literatüründe ağırlıklı olarak tek vakalar halinde incelenmiştir (Simonen 

2016: 2; Ellis 2017: 1-2; Carbaugh & Ghosh 2018: 7). Karşılaştırma 

çalışmalarında ise İran ve Kuzey Kore yaptırımlarının karşılaştırıldığı 

ampirik çalışmalar mevcuttur (Katzman 2003; Cronin 2008; Myong-Hyun 

2013; Inwook & Jung-Chul 2019: 97). Venezuela, İran ve Kuzey Kore 

yaptırımlarının birlikte incelendiği vaka çalışmalarına rastlanmamıştır.  

Bu noktadan hareketle, yaptırımların başarısızlığında üçüncü tarafların 

rolünün iç faktörler kadar önemli olup olmadığını tartışmak amacıyla 

oluşturulan bu çalışma; Venezuela, İran ve Kuzey Kore vakalarının 

birlikte incelenmesiyle de ampirik açıdan yaptırımlar literatürüne katkı 

sağlamak hedeflenmektedir.  

Yüksek Lisans bitirme tezi olarak oluşturulan bu çalışma temelde üç 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ekonomik yaptırımlar 

literatürüne yönelik geniş çaplı bir literatür taraması yapılmıştır. Bu 

bölümde yaptırım uygulamalarının ilk örneklerine değinilerek kavramsal 

çerçeve oluşturulmuş, yaptırım literatüründe yer alan temel tartışmalara ve 

temel çalışmalara yer verilmiştir. Bahsi geçen temel tartışmalardan elde 

edilen ve yaptırımların başarıya ulaşmasında rol oynayan unsurlar ‘iç 

faktörler’ ve ‘dış faktörler’ olarak şematik bir şekilde gösterilmiştir.  
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İkinci bölümde bugüne kadar yaptırımlar literatüründe yer alan ampirik 

vakalar incelenmiş, yaptırımlarla en fazla ve en az muhatap olan 

ülkelerden bahsedilmiştir. Bunun yanında incelenen ampirik vakaların 

başarılı ya da başarısız yaptırım örnekleri olmalarının nedenleri, birinci 

bölümde elde edilen bulgularla karşılaştırılmış ve aralarındaki bağlantılar 

vurgulanmıştır. 

Bir sonraki bölümde ise tezin ana odak noktaları olan Venezuela, İran ve 

Kuzey Kore yaptırımları incelenmiştir. Bu vakaların başarısız yaptırımlar 

olarak atfedilmesindeki nedenler, bir önceki bölümde olduğu gibi 

geleneksel literatürün bulguları ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın asıl 

sorunsalı olan üçüncü tarafların yaptırım sürecindeki etkileri ise ön plana 

çıkarılmaya çalışılmış ve bu unsurların en az iç faktörler kadar önemli 

olduğu vurgulanmaya gayret edilmiştir. İran vakası Venezuela ile; Kuzey 

Kore vakası ise kendinden önceki İran ve Venezuela vakaları ile 

karşılaştırılmış, üçüncü tarafların yaptırımlarda oynadıkları roller 

derecelendirilmeye çalışılmıştır.  

Sonuç bölümünde ise tezin araştırma sorusuna yönelik temel bulgular, 

akademik katkılar ve çalışmanın sınırlılıklarından bahsedilmiştir.  

Ele alınan çalışmada yer alan veriler, ikincil kaynakların yanında basın 

kaynakları, raporlar, devlet yetkililerinin çeşitli platformlarda verdikleri 

demeçlerin incelenmesi ile toplanmıştır. New York Times, BBC, Al 

Jazeera, Reuters gibi uluslararası dijital basın organlarından 

yararlanılırken; İngilizce yayın yapan yerel basın kaynakları da 

kullanılmıştır. Video paylaşım ve sosyal medya platformları aracılığıyla, 

uygulanan yaptırımların göndericileri ve hedef devletlerin yetkililerine ait 

röportajlara ya da demeçlere yer verilmiştir. Bunların yanında ABD 

Kongre Raporları, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Yönergeleri 

incelenmiştir. Kâr amacı gütmeyen düşünce kuruluşları olan CSIS, Crisis 

Group, Arms Control Association gibi kurumların raporlarına da yer 

verilmiştir.  

Bu çerçevede, devletlerin dış politika pratiklerinde giderek daha fazla yer 

verdiği ekonomik yaptırımların başarısında ya da başarısızlığında 
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geleneksel literatürün hedef devletin ve gönderici devlet(ler)in pratiklerine 

yönelik incelenen unsurların ötesinde hangi faktörlerin rol oynayabileceği 

düşünseli üzerine bu çalışma ele alınmıştır. Küreselleşme sayesinde 

bağlantılılığın giderek hızlandığı dünyada yaptırım süreçlerinin hedef 

devlet ve gönderici devletin ötesinde unsurlar tarafından şekillendiği, bu 

noktada ise üçüncü tarafların öne çıktığı görülmektedir. Dış faktörler 

çerçevesinde bahsedilen üçüncü tarafların yaptırımlara etkisinin en az iç 

faktörler kadar önemli olduğu bu çalışma ile kanıtlanmaya çalışılmıştır.  

 

 

 

 

 



BÖLÜM I 

LİTERATÜR TARAMASI I: EKONOMİK YAPTIRIMLAR 

1. Giriş

Bu çalışma, uluslararası barış ve güvenliği bozacak şekilde davranışlar 

sergileyen devletlerle mücadele etmede diplomatik ilişkilerin yetersiz 

kaldığı, askeri araçların da tercih edilmediği durumlarda oldukça sık 

başvurulan uluslararası yaptırımların literatürdeki tanımlarını ve 

yaptırımların başarıya ulaşmasında rol oynayan unsurları incelemektedir. 

İnceleme sonucunda elde edilen bulgulara göre, yaptırımların 

tanımlanmasında ve başarıyı etkileyen faktörler üzerinde fikir birliğinin 

olmadığı görülmüş, bahsi geçen faktörlerin taraflar arasındaki algıya göre 

de değişim gösterdiğine rastlanmıştır.  

Teorik bir literatür taraması olması amaçlanan bu çalışmada sırasıyla 

uluslararası yaptırımların literatürdeki tanımı, gönderici devlet, hedef 

devlet ve üçüncü taraflar ve dış unsurlar açısından yaptırımların 

başarısında etkili olan değişkenler incelenmiş, yaptırımlar hakkında genel 

bulgulardan bahsedilmiş ve son olarak da tarama sonucunda literatürde 

gelişmemiş alanlar ifade edilmiştir.  

1.1. Yaptırımların Literatürdeki Tanımı: 

Yaptırım (sanction) Latince ‘’Sanctio’’  kelimesinden türetilmiş bir 

kavramdır. Doğrudan hatalı ve zarar gören arasındaki ilişkiyi belirtir ve 

hatalı olana yaptırım uygulanmasından bahseder. Sanctio, bir yasanın veya 

kararnamenin değiştirilmesi ve özellikle de kutsallığın ihlali karşısında 

verilen bir cezadır fakat bu basit anlamda bir ceza değil, ahlaki olmayan 

veya ahlaki vicdana hakaret eden, toplumun çıkarlarına bir bütün olarak 

zarar veren bir ‘hataya’ yönelik verilen bir cezadır (Nossal 1989).  

Yaptırımlar,  bir ya da birden fazla gönderici (sender) aktör tarafından, 

uluslararası sistemin düzenli işleyişini kabul edilemez davranışlar 

sergileyerek bozan ya da bozmaya çalışan bir ya da daha fazla hedef 

devlete ( target ) karşı uygulanan cezalandırma yöntemidir (Galtung 

1967:379; McGee 2007:1 ).   
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Doğrudan hedef devlete uygulanan yaptırımlar birincil yaptırımlar 

(primary sanctions) olarak adlandırılmaktadır (Meyer 2009:926).  

Yaptırım literatüründe yer alan diğer bir yaptırım türü ise ikincil 

yaptırımlardır (secondary sanctions). Bu yaptırımlar hedef devlet yerine, 

gönderici devlet dışında kalan ve ‘üçüncü taraflar (third parties)’ olarak 

adlandırılan aktörlere karşı uygulanmaktadır (Han 2018:475). İkincil 

yaptırımlar, hedef devletle çeşitli ekonomik, mali vb. etkileşimde bulunan 

yabancı devletlerin, vatandaşlarının ve şirketlerinin hedef devlete yönelik 

davranışlarını değiştirme amacıyla uygulanır ( Meyer 2009: 926; Gurulé 

2017: 38). İkincil yaptırımlarla üçüncü tarafların hedef alınmasının nedeni 

ise yaptırımların başarıya ulaşmasında kritik rol oynamalarıdır (Han 

2018:475). Bu kritik rol,  ‘Yaptırımların Başarılı Olmasında Rol Oynayan 

Faktörler’ bölümünde ‘Dış Faktörler’ alt başlığı altında tartışılmıştır.  

Yaptırımların kullanımı net ve basittir (Porter 1979:581).  Gönderici 

devletin açıkça belirttiği taleplerin hedef devlet tarafından yerine 

getirilmemesi durumunda hedef devletin gönderici devletle normal 

ilişkileri kesilir, sahip olduğu maddi ve manevi kaynak miktarı gönderici 

devlet tarafından azaltılır (Drezner2003: 643; Cranmer 2014: 5; Lektzian 

&Regan 2016: 1; Borzyskowski & Portela 2016:9). Ticari ve mali 

faaliyetlerinin kısıtlanması, yurt içinde ve yurt dışında sahip olduğu 

maddi- manevi kaynaklarının dondurulması ve vatandaşlarının mallarının 

haczedilmesi ile ekonomik refahının düşürülmesi ve ‘böylelikle’  dünya 

toplumuna direnmesini sağlayan iradenin kırılması amaçlanmaktadır.  Bu 

açıklamada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır: böylelikle 

ifadesinden anlaşılması gereken, hedef devletin iradesinin kırılmasına 

neden olacak siyasi ya da psikolojik bir yıkımın, ekonomik yıkıma neden 

olacağını gösteren mantıklı bir sebep ya da tarihi bir kanıt olmadığıdır 

(Porter 1979: 581; Yang & Askari 2009: 1224).  

Yaptırımlar hedef devlette ekonomik, askeri, siyasi davranışları 

değiştirmeye çalışır. Literatürde yaptırımların ulaşmaya çalıştığı, riayet 

etme (compliance), devrim (subversion), caydırma (deterrence), yerel ve 

uluslararası sembolizm (domestic and international symbolism) olmak 
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üzere beş temel hedefinin olduğundan bahsedilmektedir (Lindsay 1986: 

153). Yaptırımlar hakkında net bir tanımlama yoktur (Crawford & Clotz 

1999:5). Bunun nedeni de merkezi olmayan ve çoğunlukla anarşik olan 

uluslararası toplumda ulus bazında geçerli olan yaptırımlara ilişkin kural 

koyma ve yürütmeye dayalı bir izlek olmamasıdır. (Doxey 1996: 7; 

Letkzian & Regan 2016: 2; Benson & Adzahlie -Mensah 2018: 56-58 ). 

Politika yapıcıların askeri müdahaleyi gerekli görmediği ve diplomatik 

girişimlerin de tek başına yeterli olmadığı konularda cebri ekonomik 

devlet araçları olarak yaptırım uygulamaları oldukça popüler hale 

gelmiştir (Joyner 1995: 241; Early 2010:5 Whang & Kim 2015: 427).  

Yaptırımlar hedef devletlerin demokratikleşmelerini, uluslararası norm ve 

değerlere uygun davranışlar sergilemelerini ve devam eden tartışmaların 

dinamiklerini değiştirerek çatışma içerisinde bulundukları aktörlerle 

pazarlık masasına oturmalarını sağlayan etkili araçlardır (Crawford & 

Clotz 1999: 4; Early 2010:5;  Lektzian &Regan 2016: 1). Yaptırımların bu 

şekilde etkili birer araç olarak görülmesinin bir diğer nedeni kısa vadeli ve 

askeri güç kullanımına kıyasla daha az maliyetli olmalarıdır. (Bolks & 

Sowayel 2000: 242; Kim 2013: 100).  

Yaptırımlar uygulanış niyeti açısından pozitif ve negatif yaptırımlar 

olarak ikiye ayrılır (Caruso 2003:3). Pozitif yaptırımlar hedef devlet(ler)in 

politika değişikliğine gittikleri takdirde dış pazarlara ve dış yardıma 

erişimlerinin artırılması vaadinde bulunur. Bu yaptırımlar teşvik edici ve 

sinyal göndericidir.  Pozitif yaptırımlar, negatif yaptırımlara göre daha az 

dikkat çekicidir. Hedef devletin yukarıda belirtilen dış yardım, dış pazara 

ulaşma vb. gibi ödül ve teşvikler yaptırım taleplerine uyarak elde edilen 

kazançlardan ziyade uluslararası etkileşimlerin günlük pratiğine ve sabit 

akışına aittir. (Bergeijk 2009:116 ). Bu görüşe paralel olarak da Drury 

çalışmasında yaptırımların ne olduklarından ziyade ne olmadıklarını 

ekonomik teşvik ve ekonomik cebri karşılaştırarak yapar. Uluslararası 

pazara ve piyasaya erişim, dış yardım ve tercihli ticaret anlaşmalarını 

pozitif yaptırım olarak kabul eden akademisyenlerin düşüncelerine karşılık 

olarak yaptırımdan bahsedebilmek için ödül ve ceza mekanizmalarının eş 
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zamanlı kullanılması gerektiğini önerir. Buna göre hedef devlet, istenen 

değişikliğe gitmediği takdirde cezalandırılır; yaptırımları kabul ettiği 

zaman ise ödüllendirilir. (Drury 2005: 8).  

Negatif yaptırımlar ise hedef devletin istenen talepleri yerine 

getirmediğinde uluslararası toplum tarafından kınanma, dışlanma ya da 

daha sert tepkilerle karşılaşarak cezalandırılmasıdır (Alexander 2009: 10).  

Yaptırımlardan söz edildiğinde akla sadece ekonomik yaptırımlar gelmesi 

kavramın kapsamını daraltmaktadır. Yaptırımlar farklı şekillerde 

(ambargo, boykot) ve farklı alanlarda karşımıza çıkmaktadır; ahlaki, 

siyasi, diplomatik, askeri ve ekonomik gibi farklı alanlarda yaptırımlar 

uygulanmaktadır (Crawford & Clotz 1999:5; Xianwen & Garcia 2016:4-

5; Benson& Adzahlie-Mensah 2018: 56-58). Daha net bir şekilde 

incelenecek olursa ahlaki yaptırımlar saldırgan devletlere ve 

hükümetlerine ‘günahlarından vazgeçmeleri’ için uygulanan yaptırım 

türüdür. Siyasi yaptırımlar sözlü iletişim, tek taraflı ya da çok taraflı 

şekilde diplomatik ilişkilerin kesileceğine dair tehdit gibi durumlardan 

oluşan yaptırımlardır. En güçlü uygulamalarından biri hedef devletlerin 

tanınmamasına yöneliktir. Diplomatik yaptırımlar hoşnutsuzluğun 

diplomatik kanallarla ifade edilerek hedef ülkeye gönderilen diplomatların 

geri çekilmesine yönelik yaptırım şeklidir. Askeri yaptırımlar çatışmaya, 

savaşa neden olduğu için nadir görülen yaptırımlardandır (Benson& 

Adzahlie-Mensah 2018: 56-58). Ekonomik yaptırımlar ise uluslararası 

ticaretin, mali akışın ve insan hareketliliğinin kısıtlanmasını içerdikleri 

için en çok etki eden bu nedenle de en çok tercih edilen yaptırım türüdür ( 

Askari ve diğerleri 2009: 1224).  

Yaptırım uygulamalarına bakıldığında ilk yaptırım örneği oldukça eskiye 

dayanmaktadır. Milattan önce 432 yılında Peloponezya Savaşı sırasında 

Atina’ya destek vermeyen şehir devletlerinin Atina piyasasına ve limanına 

giriş yapamayacağı duyurulmuştur. Bu durum modern tip yaptırımların ilk 

örneği olarak sunulmaktadır (Drezner 1998: 71;Eaton& Engers 1999:409).
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İlerleyen dönemlere bakıldığında eski çağlarda ve modern Avrupa’nın 

ilk dönemlerinde yaptırımlar çeşitli amaçlarla kullanılmıştır fakat temel 

amaç savaş zamanı askeri araçları desteklemek olmuştur (Alexander 

2009:8).  

19. yüzyılın sonuna doğru ise savaş zamanlarında ekonomik yaptırımlar

stratejik ürünler üzerinde ihracat kontrolü adı altında ve diğer ülkeleri 

ablukaya alma amacıyla kullanılmıştır. Yaptırımların savaş dışı 

kullanılması ancak 1920’lerde Milletler Cemiyeti Sözleşmesi’nin kabulü 

ile gerçekleşmiştir. Bu sözleşmede diğer ülkelere askeri saldırı girişiminde 

bulunan devletlere karşı ekonomik yaptırım kullanma yetkisi verilmiştir 

(Alexander 2009: 9).  

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de uluslararası barış ve güvenliği 

korumak adına üyelerine, 25 ve 41. maddeler uyarınca saldırgan ülkelere 

karşı yaptırım uygulama yetkisi vermiştir (Shojai & Root 2013: 25). Bu 

yetkiye dayanarak üyelerin askeri güç kullanımını içermeyen önlemler 

alabileceğini, bu önlemlerin de ekonomik ilişkilerin kısmen ya da 

tamamen kesilmesini içerebileceği belirtilmiştir (Shojai & Root 2013: 25) 

. Verilen bu yetki yine Birleşmiş Milletler Şartı’nca yasal sınırlamalara 

tabii tutulmuş ve böylece uygulanacak yaptırımların hedef ülke ya da 

ülkelerin siyasi bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne zarar vermesi 

önlenmeye çalışılmıştır (Miyagawa 1992: 77).  

Uluslararası barış ve güvenliği tehdit edici davranışlar sergileyen 

devletlerle mücadele etmede, uluslararası yaptırımlar Birleşmiş Milletler 

tarafından yetkilendirilmiş bir müdahale aracıdır (Miyagawa 1992: 77; 

Shojai & Root 2013: 25) . Uluslararası politika literatüründe kullanımı ise 

üç evreden oluşmaktadır: 1960’ların ortasında 1980’lere kadar uzanan 

genel anlamda negatif görüşlerin hâkim olduğu birinci evre; daha iyimser 

ve aktif bir literatürün oluşmasını sağlayan, titiz metodolojilerin üretildiği 

1985- 1990 arasında gerçekleşen ikinci evre ve 1990’lardan günümüze 

uzanan kısıtlı etkilere sahip de olsa yaptırım metodolojilerinin ağır 

eleştirilere maruz kaldığı ve farklı araştırma konularının ortaya çıktığı 

üçüncü evredir (Jones & Portela 2014: 3). 



13 

Birinci evre, örnek olay çalışmalarına dayanan ve yaptırımların 

başarısına yönelik negatif yaklaşımın ağır bastığı evredir. Yaptırım 

araştırmaları Galtung ’un 1967’de kaleme aldığı2 çalışması ile başlamıştır. 

Galtung bu çalışmasında ‘yaptırımların naif teorisi (naive theory of 

sanctions)’ yaklaşımını ortaya atmış ve bu yaklaşıma göre yaptırımlar 

nedeniyle ekonomik mahrumiyet sancısı çeken nüfusun, hedef devlete 

karşı ayaklanacağını böylelikle hedef devletin yaptırımlara itaat edeceği 

beklentisinden (economic pain, political gain)  bahsetmiştir(Blanchard 

&Ripsman 1999:224; Lopez 2007: 52). Fakat Galtung ‘un bulguları bu 

beklentiyi çürütmüştür. Bu bulgular ekonominin yeni şartlara adapte 

olması, nüfusun psikolojik olarak zorluğa alışması, hedef devletin yaptırım 

baltalama (sanction-busting) faaliyetlerinden yararlanması, hedef devletin 

ekonomik mahrumiyeti kötüye kullanarak nüfusu bayrak etrafında 

birleştirmesi gibi unsurlardır. (Joyner 1995: 243; Haas 1997: 80; 

Nooriddin 2001: 62;   McLean & Whang 2010: 429; Early 2010:6; Jones 

& Portela 2014:3; Early & Spice 2015: 342;).  

İkinci evre, Hufbauer, Schott ve Elliott (HSE) ’un 1985’te yayınladıkları 

3 yenilikçi, çok sayıda örnekleme dayalı analizlere (Large-N analysis) 

başvurdukları nicel çalışmalarında 20. yüzyıl yaptırımlarının başarı 

oranının %34 olduğunu iddia ettikleri evredir (Jones &Portela 2014: 3).  

Yaptırımların etkisiz olduğuna yönelik geleneksel görüşe karşı çıkarak, 

yaptırım kullanımını savundukları daha iyimser bir ortamdan meydana 

gelmektedir.  HSE’nin özel analizleri gelecek araştırmalar için standart 

hale gelmiştir (Jones & Portela 2014:3).  

Üçüncü evre ise ağırlıklı olarak yaptırımın başarısını etkileyen 

metodolojiye odaklanıldığı, HSE’ye yönelik tepki ve tartışmalardan 

oluşmaktadır. Bu evre, kimilerinin geleneksel yaptırımların işe 

yaramadığını iddia ederek HSE’ye itiraz ettiği; kimilerinin ise 

2 Johan Galtung, On the Effects of International Economic Sanctions: With Examples from the Case of 
Rhodesia, World Politics,19(3) 1967,378-416.  
3 Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliot, Economic Sanctions Reconsidered: 
History and Current Policy, Institute for International Economics, 1985   
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yaptırımların neden bazı konularda başarılı olup diğer konularda başarısız 

olduğunu açıklamak için yeni analizler geliştirdikleri evredir. (Morgan ve 

diğerleri 2013: 80).  

Bazı akademisyenler yaptırım tehdidinin yaptırımın başarısında önemli 

olduğunu savunurken; bir kısım akademisyen ise toplum içerisindeki diğer 

grupların da etkili olduklarını savunmuşlardır  (Miyagawa 1992: 73; 

Drezner 2003: 643; Lacy &Niou 2004: 26-27; Rudolf 2007: 15; Gruovogel 

& Soest 2013: 6; Jones & Portela 2014).  

Yaptırımların etkili ve başarılı olmasında rol oynayan çeşitli değişkenler 

bulunmaktadır. Bu değişkenlerden bahsetmeden önce yaptırımların etkili 

ve başarılı oluşu arasındaki farkı belirtmek gerekir. Yaptırımın başarısı ve 

etkililiği aynı kavramlar değildir; yaptırımın etkililiği hedef devlet 

üzerinde yarattığı (muhtemel) yıkımdır ve yaptırımın başarılı olması için 

etkililik yeterli değildir (Bergeijk 2009: 119-120). Yaptırımların amacının 

hedef devlette politika değişikliği sağlamak olduğu düşünüldüğünde temel 

başarı kıstası ise gönderici devletin ulaşmayı hedeflediği politika 

değişikliğinin sağlanıp sağlanmadığıdır (Bergeijk 2009: 119; Bapat & 

Kwon 2011:3).  Politika değişikliği kıstasının yanı sıra Hufbauer,  

yaptırımın başarısını gösteren ölçütün hedef ülkenin yaptırımları 

reddettiğinde karşılaştığı bedel olduğunu savunmuştur (Bergeijk 

2009:126; Shin 2016:488).  

Yaptırımların literatürde kazanmış olduğu tanımların incelendiği bu 

bölümden sonra yaptırımlara taraf olan aktörler, yaptırımların etkili ve 

başarılı olmalarında rol oynayan faktörler ve bu faktörlere yönelik temel 

tartışmalar incelenecektir.  
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Tablo 1: Yaptırımların Başarısında Rol Oynayan Faktörler 

 

2. Yaptırımların Başarısında Rol Oynayan Faktörler 

2.1. Yaptırımların Başarısında Gönderici Devletin (Sender State)  
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Yaptırım girişimlerinin planlanması ve faaliyete geçirilmesinden, hedef 

devlete gerekli sinyallerin gönderilmesinden sorumlu olan gönderici 

ülke(ler), yaptırımın başarısı üzerinde oldukça önemli etkiye sahiptir. Bu 

bölümde başarılı bir yaptırım rejiminin uygulanması için göndericilerin 

sahip olması gereken, yaptırımlar literatüründe en çok vurgulanmış 

özellikler ve unsurlardan bahsedilmiştir.   

Hedef devletin izlediği politikalar ve sergilediği davranışlar üzerinde 

değişiklik yapmayı amaçlayan yaptırımların başarısını etkileyen 

unsurların başında yaptırım rejiminin oluşum aşaması gelmektedir. 

Yaptırımların belirlenen hedeflere ulaşması için uyumlu yasal kural ve 

prensipler gereklidir. Doğru yasal doktrin ve düzenleyici tekniklerin 
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gönderici devletin bünyesindeki devlet içi baskı ve çıkar gruplarıdır. Bu 

gruplar yaptırım rejimine karar verilmesine ve uygulanmasına etki eden 

aktörlerdir. Eğer bu aktörler, yaptırım rejimi nedeniyle sıkıntılarla 

karşılaşacak olurlarsa, yaptırımların ardındaki nedenleri haklı bulsalar da 

gönderici hükümeti yaptırım uygulamaktan vazgeçirmeye çalışırlar 

(Miyagawa 1992: 73). 

 

YAPTIRIMA TARAF 

OLAN AKTÖRLER 
YAPTIRIMIN UYGULANMA 

ŞEKLİ 
DIŞ FAKTÖRLER 

HEDEF 

DEVLET  

 

(TARGET 

 STATE) 

GÖNDERİCİ 

DEVLET 

 

(SENDER 

STATE) 

TEK TARAFLI 

YAPTIRIMLAR 

 

(UNILATERAL 

SANCTIONS) 

ÇOK TARAFLI 

YAPTIRIMLAR 

 

(MULTILATERAL 

SANCTIONS) 

ULUSLARARASI 

ÇEVRE ve 

İŞBİRLİĞİ 

 

(INTERNATIONAL 

ENVIRONMENT & 

CO-OPERATION) 

ÜÇÜNCÜ 

PARTİLER 

(THIRD 

PARTIES) 

KÜRESELLEŞME 

(GLOBALIZATION) 



16 

Uygun yasal ortam oluşturulduktan sonraki önemli adım dikkatle 

tasarlanmış bir yaptırım planıdır. Yaptırımlar ciddi birer dış politika 

aracıdır, askeri ya da diğer müdahale araçları gibi titiz bir planlama talep 

eder (Hufbauer& Schott 1985: 731; Haas 1997: 80; Morgan 1997: 47; 

Rarick 2007: 69; Soest & Wahman 2014:2 ). İyi bir planla birlikte hem 

gönderici hem de hedef devletin riayet edebilecekleri mantıklı bir anlaşma 

oluşturulabilir, gönderici istediği imtiyazlara daha rahat ulaşabilir Ayrıca 

bu şekilde planlanan yaptırımlarla hedef ülkenin yanında göndericinin de 

gerekenden fazla bedel ödemesi engellenerek istenmeyen sonuçlardan 

kaçınılabilir (Rarick 2007: 67). Aksi takdirde yaptırımın rejiminin 

doğurduğu bedel göndericinin kendi ayağına sıkmasına neden olabilir 

(Smeets 2018: 15). 

Yaptırımlar, hedef devletin izlediği mevcut politikayı değiştirmeye 

yönelik olduğu için hedef devletin izlediği bu politikalara zarar verici 

şekilde etki etmesi gerekir.  Aksi takdirde hedefin izlediği politikaya fayda 

sağlayan bir yaptırım başarısız olur (Crawford &Clotz 1999: 27). Fakat 

verilmesi planlanan bu zarar ölçülü olmalıdır. Yaptırımlar hedef devletin 

ekonomik ve endüstriyel refah seviyesini düşürmeyi hedefler ancak burada 

dikkat edilmesi gereken nokta bu seviyenin belirli bir dereceye kadar 

düşürülmesidir, hedef devletin yaptırımlara itaat ettikten sonra 

toparlanmasını imkânsız hale getirecek hasarlardan kaçınılması 

gerekmektedir (Porter 1979:586).Yaptırımlar ulaşmak istenen hedefler 

açısından mütevazı olmalıdır(Rarick 2007: 68). Çok büyük hedefler hem 

göndericinin yaptırımları uygulama açısından hem de hedef devletin 

şartlarına riayet etmesi açısından oldukça maliyetli hale gelir (Nooriddin 

2001: 63).  

Yaptırımların etkili ve başarılı olmaları için illaki faaliyete girmeleri 

gerekmez. Uluslararası politikada sözlerin eylemlerden daha önemli 

olduğu durumlar göz önüne alındığında yaptırımların başarılı olması için 

gerçekten uygulanmasına gerek yoktur (Drezner 2003: 643; Rudolf 2007: 

15). Tehdit evresi yaptırımın uygulanması aşamasında oldukça önemli bir 
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evredir (Bapat ve diğerleri 2013: 84). Eğer yaptırım stratejisi başarılı  

gözüküyorsa yaptırımın faaliyete geçmesi gerekmez. Yaptırımlar başarılı 

olduklarında, başarıyı sağlayan hedef ülkeye sunulan tehdittir. Ancak 

becerikli diplomatik ilişkiler ve güç kullanımına yönelik gerçek tehditlerin 

doğru kombinasyonu ile istenen politika değişikliği elde edilir ve 

böylelikle gönderici yaptırım uygulamanın bedelini ödemek zorunda 

kalmaz (US GAO Report 1992; Elliott 1998: 58; Lacy & Niou 2004: 27; 

Bergeijk 2009: 123). Fakat iletilen tehdidin şartlı olmalıdır; hedef ülkeye, 

yaptırım taleplerine riayet ettiği sürece herhangi bir yaptırım girişimine 

maruz kalmayacağına dair garanti verilmesi gerekir (Hovi ve diğerleri 

2005; Lopez 2007: 50-51). Aksi takdirde hedef ülke, itaat edip 

edilmediğine bakılmaksızın yaptırıma maruz kalacağını düşünüyorsa 

yaptırımlara uymaz ve girişim başarısız olur. Yaptırımların 

uygulanacağına yönelik tehditlerin siyasi değişikliği sağlamada etkili 

olduğu birçok çalışmada vurgulanmış olsa da otoriter rejimler açısından 

düşünüldüğünde, otoriter ülkelerin nadiren tehdit aşamasında yaptırımlara 

itaat ettikleri görülmüştür (Grauvogel & Soest 2013:6). 

Yaptırımların başarıya ulaşmasındaki bir diğer faktör göndericinin niyeti 

ve yaptırım rejimini uygulamaya yönelik siyasi iradesidir (Elliott 1998: 

60; Doxey 2000:211). Yaptırım rejiminin uygulanmasına yönelik 

kararlılık hedef devlete savrulan tehditlerin inandırıcılığını artırır ve 

böylece istenen sonucun elde edilmesine ortam hazırlar (Nooriddin 2001: 

61; Kwon 2016:141). Gönderici devletlerin siyasi isteksizliği yaptırım 

rejimine dair yapılan basın toplantılarında belirgin bir biçimde göze 

çarpmaz fakat uygulamaya yönelik tartışmaların gittikçe uzatılması 

ertelemeler ve geciktirmeler siyasi isteksizliğin somut bir kanıtı olarak 

varsayılır (Porter 1979: 582; Joyner 1995:262). 

Yaptırımın yürütülmesinde siyasi iradenin oluşumunu sağlayan bir faktör 

de yaptırımın uygulanmasına neden olan konuya yönelik tarafların tutumu, 

bakış açısı ve sahip oldukları algıdır (Lacy &Niou 2004: 26-27). 

Yaptırımlarda ya da askeri müdahale içermeyen diğer müdahale 

yöntemlerinde başarısız sonuçlar elde edilmesinin sebebi müdahale 
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edilmesi gereken konunun önemine yönelik asimetrik bakış açısıdır.   

Konuya yönelik bakış açısı ve hedef devletin algı düzeyi, göndericinin öne 

sürdüğü yaptırım tehdidinin gereken yere ulaşmasını sağlar (Lenway 

1988: 404). Başarılı olarak kabul edilen yaptırımlar hedef devlet tarafından 

algılanan tehditten kaynaklıdır. Tarafların konunun ehemmiyetine dair 

sahip oldukları asimetrik bakış açısının simetrik forma dönüştürülmesi ve 

eşit düzeyde algının yaratılması tarafların özellikle de göndericinin 

yaptırım rejimini yürürlüğe sokma isteğini artırmaktadır (Peksen & Ang 

2007:143). 

Yaptırım rejiminin yürütülmesinde önceki faktörler kadar önemli bir 

diğer faktör de göndericinin kararlı oluşudur. Rejimin yürütüldüğü süreçte 

‘vidalar bazen gevşetilir bazen de sıkılırsa’ yaptırım başarısız olur. 

Rejimin bu şekilde yürütülmesi, hedef devletin alternatif bulmak için 

yeterli zaman kazanmasına sebep olur bu da yaptırım bedelinin 

yansıtılmasına yol açar. Bu yüzden yaptırım rejimi kati suretle ve 

kararlılıkla yürütülmelidir (Hufbauer & Schott 1985: 731). 

Yaptırımların başarısı için gönderici ülkeye bağlı unsurların sonuncusu 

ise deneyimdir (Joyner 1995:267 ). Yaptırım uygulamalarında genel kanı 

hedef ülke vatandaşlarına yüklenen yıkıcı bedelin, liderlerin istenen 

politika değişikliğine gitmesine neden olacağı inancıdır. Bu inanç yaptırım 

literatüründe ‘economic pain, political gain’ algısına dayanmaktadır. Fakat 

göndericinin politika değişikliği olarak tanımlanmış hedefe ulaşması, 

hedef ülkenin yaşadığı ekonomik acıdan ziyade pazarlık masasında elde 

edeceği kazanç ile mümkündür (Lopez 2007: 52). Acı çektirmekten ziyade 

diplomatik kanallar aracılığıyla hedef devleti pazarlık masasına oturtacak 

gönderici ülkenin, yukarıda sayılan unsurları akıllı ve uyumlu bir şekilde 

kullanabilecek deneyimli bir ülke olması gerekmektedir.   

2.2. Yaptırımların Başarısında Hedef Devletin (Target State) 

Rolü: 

Yaptırımların başarılı olabilmesi hedef devlete dayalı birçok bileşene 

bağlıdır. Bu bileşenlerin en başında hedef devletin doğasının tanınması 

gerekir (Crawford & Clotz 1999:4). Devletin dayandığı yasal temel; hasar 
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görme potansiyeli; sosyo-ekonomik durumu; coğrafi konumu; mevcut 

hükümet karşısındaki muhalefetin durumu vb. unsurlardan oluşan dâhili 

karakteristik yapıya dikkat etmek gerekir (Galtung 1967: 385; Miyagawa 

1992: 25-26; Joyner 1995: 260; Grauvogel & Soest 2013:5).  Bu bölüm 

yaptırımların başarılı olabilmesi için hedef devlete dayalı faktörleri 

incelemektedir. 

Yaptırımların başarılı sonuçlar vermesi açısından hedef devletin 

öncelikle siyasi ve ekonomik açıdan istikrarsız olması gerekir (Bergeijk 

1989:395; Blanchard &Ripsman 1999: 227-228; Rarick 2007: 68; Stepien 

& Pospieszna 2016: 158-159) . Otarşik bir devlete uygulanan yaptırımlar 

hedef devletin yaptırımlara bağışık oluşu nedeniyle etkisiz olacaktır 

(Miyagawa 1992: 24). Hedef devletin gayri safi yurt içi hasılasının 

(GSYİH) düşük olması, yaptırımlara göstereceği direnci kısıtlayacağından 

yaptırımın başarıya ulaşmasında önemli bir faktördür. Ayrıca hedef 

devletin döviz rezervlerinin küçük olması yaptırımın başarılı olmasını 

sağlamaktadır; döviz rezervi küçük olan devletler doğal afet, savaş gibi 

ulusal acil durum anlarında ihtiyaçlarını karşılayabilecek sermayeden 

yoksun olurlar ve yaptırım gibi uygulamalarla karşılaştıklarında itaat etme 

eğilimi gösterirler (Miyagawa 1992: 25).   

Yaptırım rejimlerinin yürürlüğe sokulmadan önce muhatap alınan 

hedefin ayrıştırılması rejimin uygulanması açısından oldukça önemlidir.  

Geleneksel yaptırım teorileri hedef devleti yegâne bir yapı olarak ele alsa 

da günümüz literatüründe yaptırımların etkilediği en az beş birim 

olduğundan bahsedilir: karar verici elitler, maddi kaynak bulunduran 

kurumlar, özel ya da kamusal olup olmadığı göz önünde bulundurulmayan 

devlet ekonomisi, sivil toplum ve yaptırım literatüründe çok fazla üzerinde 

durulmayan hedef dışı ülkeler ve kitleler bu birimlerin başında gelmektedir 

(Crawford & Clotz 1999: 30).  Devletlerin yasal temelleri ülke içindeki 

kurumların hükümeti ve lider üzerinde etkili olup olmaması kısaca hedef 

devletin demokratik ya da otoriter oluşu yaptırımların başarılı olmasında 

etkili olan en temel iki faktördür (Joyner 1995: 260).  
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Son zamanlardaki çalışmalar yaptırımların otoriter devletlerde işe 

yaramadığını, demokratik devletlerde ise istenen sonucu verdiğini 

göstermiştir (McGillivray &Stam 2004: 155-156). Demokratik devletler, 

yaptırımları çözüm sinyalleri olarak görürler. Bu devletlerde liderler, 

hükümet ve halk tarafından kısıtlandığı için başarısız dış politika 

girişimlerinde güven kaybetme, yeniden seçilememe gibi kaygılara 

sahiptirler (Hart Jr. 2000: 268).  Bu yüzden demokratik liderler, 

yaptırımlardan sakınma eğilimi gösterirler. Böyle bir eğilimin olduğu 

durumda gönderici ülke talep ettiği siyasi ödünleri elde eder ve yaptırım 

başarılı olur (Marinov 2005:565). Ayrıca demokratik devletlerin kurumları 

ve toplumlarının açık oluşu, yaptırımlar karşısında sergileyecekleri 

davranışların çeşitliğinden kaynaklanan belirsizliği ortadan kaldırmaktadır 

(Allen 2008:257).  

Otoriter devletlerde ise böyle bir eğilim görülmez. Hedef devlete 

uygulanan ya da uygulanacak yaptırımlar karşısında otoriter liderler 

öncelikle yaptırıma uymamalarının bedeli ile göndericinin taleplerine itaat 

ettiklerinde karşılaşacakları bedelin karşılaştırmasını yaparlar (Blanchard 

& Ripsman 1999:222-224). Hedef olan otoriter devlet, uluslararası hukuku 

ihlal ettiğinde ve yaptırımlara direnç gösterdiğinde, yaptırımlara itaat 

ettiğinde elde edeceğinden daha kazançlı durumdaysa yaptırımları 

savuşturmaya çalışır (Joyner 1995:261; Whang & Kim 2015:444). Kendi 

çıkarlarına göre yaptırımlara direnç göstermekte kararlı olan otoriter 

devlet, bedeli ne olursa olsun ekonomik baskılara dayanır (Kwon 

2016:141).  

Otoriter devletler üzerinde yaptırımların başarısı, otoriter devletin türüne 

göre de değişiklik gösterir. Özellikle monarşi gibi kişisel rejimlerin 

iktidarlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları fon kaynakları 

dışarıya bağımlı olduğundan yaptırımlardan daha çok etkilenmektedirler. 

Tek parti yönetimi ya da askeri yönetimlerde yaptırımlar ters teper ve 

iktidarın baskı kapasitesi artar. Ekonomik sistem bu tip yönetimlerde 

devlet eliyle yürütüldüğü için dış kaynağa ihtiyaç duymaz ve yaptırımlar 

karşısında daha az hasar görür (Miyagawa 1992: 26;Escribà-Folch & 
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Wright 2010: 341;Oechslin 2011: 22-23). Yaptırımların başarılı olabilmesi 

için otoriter rejimin beslendiği kaynaklar üzerinde kontrol sağlamak 

gerekir.  Ekonomik yaptırımlar, otoriter devlet üzerindeki baskı 

kapasitesini azaltabilirse ancak o zaman başarılı olabilir. Çünkü otoriter 

liderin zorlama kabiliyetinin artması kendi vatandaşlarının temel insan 

haklarını ihlal etmesine neden olmaktadır (Peksen 2009: 60). Otoriter 

liderin zorlama kapasitesi ve kabiliyetinin azaltılmasında en temel yol 

yaptırımlar karşısında yöneleceği alternatif ekonomik, askeri, siyasi 

kaynaklara el konulmasıdır.   

İç istikrarsızlık yaptırımların başarısı üzerinde etkili bir kavramdır. 

Otoriter hükümet hem iç sıkıntılarla hem de yaptırımlarla uğraşmada 

oldukça zorlanır çünkü yaptırımlar hedef ülkenin alternatif kaynaklara 

yönelerek bedeli hafifletmesini engeller böylece hedef ülke mecburen 

yaptırımları kabul eder ve dikkatini iç sorunlara yöneltir (Blanchard & 

Ripsman 1999:227-228). Bu nedenle istikrarsızlaştırma amacı güden 

yaptırımlar, askeri kapasitenin bozulmasını ya da çok büyük değişimler 

hedefleyen yaptırımlara göre daha başarılı sonuçlar verirler. (Hufbauer & 

Schott 1985: 730). 

Yaptırımların başarılı olmasında oldukça etkili olan unsur hedef ülke 

içindeki muhalefetin durumudur.  Muhalefetin gücü, büyüklüğü ve 

organizasyonu yaptırımın başarısını sağlayan temel unsurlardandır 

(Kaempfer & Lowenberg 1999; Blanchard & Ripsman 1999). Yaptırım, 

hedef ülke içindeki muhalefetin elini güçlendiriyorsa ancak o zaman 

başarılı sayılır çünkü güçlendirilmiş bir muhalefet var olan hükümeti 

devirebilir ve istenen siyasi değişimi gerçekleştirebilir (Kaempfer 2004). 

Yaptırımların neden olduğu ekonomik hasardan ziyade ekonomik 

olmayan hasarlar yaptırımın başarısını ölçmedeki temel unsurdur 

(Hufbauer & Schott 1985).  Yaptırımın başarılı sayılmasına yardım eden 

en önemli ekonomik olmayan unsur da yaptırım sonunda hedef ülkedeki 

muhalefetin son durumudur ( Escribà-Folch & Wright 2010) .  

Yaptırımların başarısını etkileyen faktörlere dayalı tartışmada bir diğer 

kilit konu hedefin düşman mı yoksa dost mu olduğuna yöneliktir. 
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Yaptırımların müttefik ülkelere uygulandığında daha çok başarı elde 

edildiği savunulmaktadır (Hufbauer &Schott 1985: 51; US GAO Report 

1992; Drezner 1998: 67).  Çünkü müttefik ülkeler benzer siyasi irade ve 

çıkarlara sahiptirler ve düşmanlarla kıyaslandıklarında daha sıkı bir ticari 

ve mali etkileşime sahiptirler (Smith 1995: 241; Drezner 1998: 67; 

Halcouissis ve diğerleri 2010:7). Özellikle ekonomik yaptırımların 

uygulanmasına karar verildiğinde yaptırımların başarıya ulaşma olasılığı 

gönderici ve hedefin birbirine kültürel açıdan yakın olmasıyla artmaktadır. 

Böyle bir argüman Hufbauer, Schott ve Elliott’a ait yaptırımların 

düşmandan çok dost ülkelerde işe yaradığı ve Daniel Drezner’in yaptırım 

paradoksu olarak tanımlanan, müttefiklere uygulanan yaptırımın daha 

fazla imtiyaz kazanmaya yardımcı olacağı argümanlarıyla oldukça 

paraleldir (Bapat ve diğerleri 2013: 80). Bu argümanlara zıt olarak Jennifer 

Erickson hedef ve gönderici devlet arasındaki değerli ilişkinin 

yaptırımların uygulanma olasılığını azalttığını savunmaktadır. Çünkü 

tarafların söz konusu ilişkiyi koruma çabaları yaptırımların faaliyete 

geçmesini önlemekte ve yaptırımların etkililiğini azaltmaktadır (Erickson 

2020: 97).  

Genel bir değerlendirme yapılacak olursa yaptırımlar otoriter 

devletlerden ziyade demokratik devletlerde ve müttefik olarak nitelenen 

devletlerde işe yaramaktadır (Hufbauer & Schott 1985). Yaptırımların 

ulaşmak istediği temel hedef olan politika değişikliğinin gerçekleşmesi 

için hedef ülke yapısının değişime uygun olması gerekir (Kwon 2016: 

156). Son olarak yaptırımların işe yaradığının kanıtı olarak öne sürülen 

yıkım derecesi her ülkede aynı oranı göstermemektedir çünkü hedef 

devletin siyasi ve ekonomik refahı yıkıma duyarlılığı ve acı eşiklerinin 

farklı oluşu bunun temel sebebidir. ( Gavin 1989:2).  

2.3. Yaptırım Rejiminin Yürütülmesine Yönelik Faktörler: 

Yaptırım rejiminin başarılı olmasında yaptırımlara taraf olan aktörler 

kadar, rejimin uygulanma şekli de oldukça önemli rol oynar. Uluslararası 

yaptırım literatüründe başarıyı etkileyen faktörler incelendiğinde, yaptırım 

rejiminin yürütülme şekline dayalı iki temel tartışma göze çarpar. Birinci 
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tartışma rejimin kapsamlı mı yoksa hedefli (akıllı) mi olması gerektiğine 

yönelik, ikinci tartışma ise tek taraflı mı yoksa çok taraflı mı olması 

gerektiğine yönelik tartışmadır. Bu bölümde literatüre hâkim olan 

tartışmalardan ilk olarak kapsamlı-hedefli(akıllı) yaptırım tartışması 

ardından tek taraflılık-çok taraflılık tartışması incelenecektir.  

1990’lı yıllar Birleşmiş Milletler ’in yaptırımlara en çok başvurduğu 

yıllar olarak bilinir. Hatta bu yıllar ‘yaptırım dönemi’ olarak bilinmektedir. 

Fakat 1990’ların ikinci yarısından itibaren uygulanan yaptırımların istenen 

siyasi değişlikleri sağlamaması ve bununla beraber insan hakları 

ihlallerine neden olması politika yapıcılar arasında hoşnutsuzluğun 

artmasına neden olmuş ve onları alternatif arayışına itmiştir. Bu arayışın 

sonunda geleneksel yaptırımların tasfiye edilmesiyle ‘akıllı yaptırımlar’ 

ortaya atılmıştır.  Akıllı yaptırımlar, geleneksel yaptırımlardan iki şekilde 

ayrılmaktadır. Birincisi, hedef ülke elitlerinin uluslararası toplum 

tarafından kınanan davranışlarının hedeflenmesi ve cezalandırılması 

konusunda daha etkilidir. İkinci olarak, hedef ülke rejimi göz önünde 

bulundurulduğunda, yaptırımlar otoriter rejimlerde toplumun alt 

tabakasını etkilemektedir (Tostensen & Bull 2002:375-376) . Bu tabaka 

yaptırımların hedeflediği kitlenin dışındadır (Crawford & Clotz 1999: 25) 

. Akıllı yaptırımlar ile hasar görme ihtimali en yüksek olan bu kitle sivil 

toplum- yaptırımların yıkıcı etkilerinden korunmakta yani insani krizi 

önlemeye çalışmaktadır(Tostensen& Bull 2002: 375-376; Biersteker 

2013: 15).  Literatür taraması boyunca ‘hedefli yaptırımlar’ yalnızca bu iki 

makalede ‘akıllı yaptırımlar’ ifadesiyle kullanılmıştır. Bu paragraftan 

sonra hedefli yaptırımlar olarak devam edilecektir.  

Kapsamlı (geleneksel) yaptırımların mantıksal sorunu sivil halka 

yaşatılan yıkımın, liderlerin davranışlarını değiştireceği inancı ile ilgiliydi. 

Bu mantıksal sorun kapsamlı yaptırımların tasfiye edilmesi ihtiyacını 

doğurmuştur (Tostensen &Bull 2002:373). Sivil halkın bu şekilde zarara 

uğraması, yaptırımların mümkün mertebe sıkıntıların sorumlularına 

odaklanmasını ve belirli tartışma alanlarına taşınmasını zorunlu 

kılmıştır(Morgan 1997: 46). Bu sorumluların yani hedef ülke elitlerinin 
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doğrudan etkilenmesini sağlayacak üç yoldan bahsedilir: Silah ambargosu, 

mali yaptırım ve seyahat kısıtlaması. Bu üç yola başvurularak 

yaptırımların insani krize yol açması engellenmektedir (Tostensen & Bull 

2002:382). Yaptırımların hedef devlette son sözü söyleme yeteneği olan 

kesime hitap etmesi, başarılı sonuçlar vermesini sağlamaktadır 

(Wallensteen &Grussel 2012: 208).  

Hedefli yaptırımları savunan akademisyen sayısı fazla olsa da işlevsiz 

olarak görenlerin sayısı da bir hayli yüksektir.  Hedefli yaptırımların, 

kapsamlı yaptırımlar karşısında etkisiz olduğunu en net biçimde savunan 

Hovi olmuştur (Hovi ve diğerleri 2005: 2) . Hovi’ye göre akıllı 

yaptırımların sivil halka zarar vermeden karar verici elitleri hedef aldığı üç 

yol oldukça kullanışsızdır. Hovi bu argümanı sunarken Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Kurulu’nun karar alma sürecinin hantallığına dikkat çekmiştir. 

Birinci yol olan silah ambargosu kararı alınıp uygulamaya geçene kadar 

hedef devlet yeterince silah elde etmiştir yani askeri mühimmat açısından 

otarşik hale gelmiştir. İkinci yol olarak uygulanacak mali yaptırımlar 

karşısında hedef ülke kara para aklama gibi illegal yollar sayesinde kendini 

ikame edebilecektir. Üçüncü yol olarak belirtilen seyahat kısıtlaması ise 

tamamen semboliktir çünkü gelişen bilişim teknolojileri sayesinde 

hedefteki birey birden fazla pasaport edinerek bu kısıtlamadan 

sıyrılabilmektedir. Bu noktada hedefli yaptırımların işe yaraması için 

hedef ülkenin, yaptırımlar karşısında kendini ikame etmesine yardım 

edecek alternatif kaynaklara ulaşımının engellenmesi gerekir.  (Hovi ve 

diğerleri 2005: 2) Hedef devletin alternatif kaynaklara ulaşımının doğal 

olarak engellendiği durumlar da vardır. Hedef devletin önemli ölçüde 

deniz ve hava gücü yoksa yaptırım uygulayan devletlerle çevriliyse, çöl ya 

da dağ gibi doğal unsurlarla ıssız hale gelmişse gözlemlenip kontrol 

edilmesi oldukça kolaydır ve böyle durumlarda yaptırımın başarıya ulaşma 

ihtimali oldukça yüksektir (Miyagawa 1992: 25-26). 

Hedefli yaptırımlar, topluma zarar veren sorunlara karşı bir deva değildir, 

akıllı yaptırımların etki alanı dar olduğu için siyasi değişime neden olacak 

yeterli bedeli yaratamaz ya da bedelin başka alanlarla yer değiştirmesine 
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neden olur (Drezner 2015: 757). Bu yüzden toplu hasar hala faal kalır (Lee 

Jones 2015:6).  Hedefli yaptırımlar, siyasi imtiyaz elde etmede daha 

başarısızdır (Drezner 2011). Ekonomik ve toplumsal etki ne kadar fazlaysa 

yani yaptırımlar ne kadar kapsamlıysa, istenen siyasi etki o kadar büyüktür 

(Joyner 1995: 264; Chingono ve diğerleri 2013:317). 

Bir diğer önemli tartışma konusu yaptırımların tek taraflı mı yoksa çok 

taraflı mı uygulanarak daha başarılı olacağına yöneliktir. Yaptırımların 

uygulanmasında çok taraflı işbirliğinin önemi açısından ekonomik ve 

normatif sebepler vardır (McLean &Whang 2010:428). Ekonomik sebep 

incelendiğinde karşılaşılan durum şöyledir: tek bir yaptırımcı, hedef 

devletin yaptırım bedelini alternatif yollarla hafifletmesini 

engelleyemeyebilir. Fakat çok taraflı iş birliği sayesinde ikincil yaptırımcı 

devletlerin oyuna dâhil olmalarıyla hedef devletin alternatif bulması 

zorlaşır (Morgan & Schwebach 1995:243). Normatif sebebe bakıldığında 

ise yaptırım uygulayan ülkelerin sayısı ne kadar fazlaysa hedef devleti ikna 

etmek o kadar kolaylaşır ve hedef devletin ödemesi gereken bedel miktarı 

büyür. Bu noktada şöyle bir durum vardır: Yaptırımlarda çok taraflılık 

olduğu sürece hedef devlet için ticari açıdan etkilenme hacmi yükselir 

fakat göndericilerin kazanç payı sabit kalır (Drezner 2000: 78). Gönderici 

devletin, hedef ülkeden elde ettiği imtiyazların kesinliğini ve güvenliğini 

sağlaması yaptırım uygulama sürecinde elde ettiği uluslararası desteğe 

bağlıdır (McLean & Whang 2010:428). Ayrıca gönderici devletin 

uluslararası destek araması yükünü hafifletme isteğinden de 

kaynaklanmaktadır (Early 2010:6; Early 2011:386).  

Yaptırımların uygulanma nedenlerine bakıldığında gönderici devletler, 

hedef ülkenin uluslararası norm ve değerlere uygun hareket etmesini 

sağlamaya çalışırlar.  Eğer gönderici devlet ya da devletler uluslararası 

desteğe ve yaptırım sürecine uluslararası kurumları dâhil edebilirlerse 

uluslararası toplum değerlerini yansıtmada ve yaymada daha başarılı 

olurlar (Barber 1979:367; Doxey 1996: 116; Rarick 2007: 68). 

Uluslararası bir kurumun desteği yaptırımın başarısı için oldukça 

önemlidir çünkü bu kurumların desteği olmadan oluşturulan ad hoc 



26 

yaptırım koalisyonları oldukça kırılgandır (Drezner 2000: 75; Miers & 

Morgan 2002: 130). Özellikle devletler böyle durumlarda işin içinden 

sıyrılmaya bakarlar, işbirliği için anlaşırlar fakat eyleme geçmezler 

(Kaempfer & Lowenberg 1999: 53). Ayrıca kurumsallaşmış koalisyonlar 

hedef devletten imtiyaz elde etmede daha başarılıdır (Miers & Morgan 

2002:130).  

Yaptırımın yürütülme şekli uluslararası destek bulma durumunu 

etkilemektedir. Örneğin hedefli yaptırımlar, hasar görme olasılığı en fazla 

olan kitleyi koruyup, insani krizi önlemeye çalıştıkları için uluslararası 

desteği daha kolay bir şekilde elde edebilir.  Kapsamlı yaptırımlar hedef 

ülke vatandaşlarının yanında üçüncü devletlere de zarar verdiği için 

uluslararası destek bulmakta zorlanmaktadır (Hovi ve diğerleri 2005:3; 

Haas 2007: 78; McLean & Whang 2010:428).  

Çok taraflılık yaptırımın başarısı üzerinde pozitif etkiye sahip olsa da 

yaptırımın işleyişi açısından dezavantajlar da yaratmaktadır. Yaptırımlar 

üzerinde çok taraflılığın tahmin edildiği kadar büyük etkiye sahip olmadığı 

Daniel Drezner (2000: 74) tarafından oldukça sert bir şekilde 

eleştirilmiştir. Drezner, yaptırımların başarısı üzerinde çok taraflılığın 

rolünün belirgin olduğunu kabul eder fakat ampirik açıdan bakıldığında 

sanılanın aksine sonucun şaşırtıcı olduğunu belirtir. Yaptırımların çok 

taraflı yürütüldüğünde daha başarılı olduğunu kanıtlayan hiçbir 

istatistiksel test yapılmamış ve yaptırımın başarısı ile devletlerarası 

işbirliğinin pozitif bir ilişkisine rastlanmamıştır.  Drezner bu noktada çok 

taraflılığın değerinin abartıldığını ve söz konusu işbirliğinin iki farklı 

ikilem içerdiğini savunmuştur: Birinci ikilem, hedef devlet ve yaptırımcı 

devletlerarasında; ikincisi ise birincil yaptırımcı ve ikincil yaptırımcılar 

arasında gerçekleşmektedir. Bu işbirliği ikileminden yola çıkarak Daniel 

Drezner yaptırımların başarılı ya da başarısız oluşu hakkında şu üçlemeye 

varır:  

- İşbirliği başarısız olur çünkü birincil ve ikincil yaptırımcı devletlerarası

pazarlık stratejileri hakkında anlaşmazlık çıkar.
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- Birincil ve ikincil yaptırımcılar hedef ülkeyle uzlaşamadığı için işbirliği 

başarısız olur.  

- Birinci yaptırımcı devlet, rant peşinde koşan ikincil yaptırımcı devletler 

yüzünden işbirliği sağlayamaz.  

Ayrıca işbirliğindeki sıkıntılar sadece pazarlık sürecinde değil yaptırımın 

uygulanma sürecinde de ortaya çıkabilir (Drezner 2000: 74).  

Drezner ile birlikte birçok akademisyen tek taraflı uygulanan 

yaptırımların daha etkili olduğunu düşünmektedir. Tek taraflı yaptırımlar 

küresel çıkarları vurgulayan çok taraflı yaptırımlar karşısında daha dar bir 

grubun çıkarlarını temsil etseler de çok taraflı yaptırımlardan daha 

başarılıdırlar. Çünkü çok taraflılıkta üyeler arası fikir ve işbirliği sağlamak 

zordur ve üyelerin hedef ülke üzerinde rant elde etmeleri çok taraflı 

yaptırımların zayıflığının nedenidir (Kaempfer &Lowenberg 1999:39-40). 

Ayrıca üyeler arasındaki fikir ve işbirliğinin sağlanması ve herhangi bir 

üye tarafından baltalanması, yaptırıma destek veren kurumsallaşmış 

koalisyonun üye sayısına bağlıdır. Her ne kadar akademisyenler 

uluslararası kurumların yaptırımlar üzerinde homojen etkisi olduğunu 

savunsalar da üye sayıları 3 ila 193 arasında değişen bu kurumların 

yaptırımlar üzerindeki etkisi oldukça farklıdır. Yaptırımların başarısına 

yönelik en büyük tehlike bu üyeler arasında beliren ve pastadan en büyük 

dilimi almaya çalışan aktörlerdir.  Uluslararası kurumların üye sayısı 

arttıkça, kurum üyelerinin kar maksimizasyonu adına yaptırım sürecini 

baltalama kabiliyetleri artmaktadır (Drezner 2003: 350; Early & Spice 

2015:340). 

Uygulanan yaptırımın başarılı olması açısından, hedef ülkeye daha yakın 

ticari, kültürel, tarihsel ya da stratejik bağlarla bağlı olan bir ülkenin tek 

taraflı yaptırım uygulaması, bu bağların uzun vadede zarar görmesine 

neden olacak farklı ulusların ittifakını içeren çok taraflı yaptırımlardan 

daha etkilidir (Kaempfer & Lowenberg 1999: 55-56). Yine de yaptırımın 

tek taraflı ya da çok taraflı uygulanmasını belirleyen faktör hedef ülkenin 

dış ilişkileridir. Birden fazla tedarikçiye sahip olan bir devlete tek taraflı 

yaptırım uygulamak istenen başarıyı getirmeyecektir (Kwon 2016:155).  
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Genel olarak bakıldığında ekonomik devletçilik (statecraft) söz konusu 

olduğunda işbirliği iki tarafı keskin bıçak gibidir. Uluslararası 

organizasyonların desteği olduğu sürece birincil yaptırımcı avantajlı 

konumdadır fakat söz konusu destek elde edilmemişse çok taraflı 

yaptırımlar, tek taraflı yaptırımların ulaşabileceğinden daha kötü sonuçlar 

doğurabilir (Drezner 2000: 75). Bu nedenle yaptırımın başarılı olabilmesi 

için çok taraflı işbirliği ne çok gerekli ne de tek başına yeterlidir. 

Yaptırımların gerçekten başarılı olabilmesi için göndericilerin yaptırım 

hedefleri hakkında fikir birliğine ulaştığı çok taraflı yaptırımların, doğru 

zamanda kullanılan tek taraflı yaptırımlarla tamamlanması gerekir (Kwon 

2016:154).  

3. Yaptırımların Başarıya Ulaşmasında Dış Faktörlerin Rolü

3.1.Üçüncü Taraflar (Third Parties): 

Yaptırımların başarılı sonuçlar vermesinde etkili olan faktörlerden bir 

diğeri, yaptırım sürecine dâhil olan üçüncü taraflardır. Eylemleri 

ekonomik, siyasi ya da uluslararası normlar tarafından şekillenen üçüncü 

tarafların yaptırımlara olan etkileri gönderici ve hedef devletle aralarındaki 

ilişkiye göre değişmektedir (Early 2010:6). Kimi durumlarda yaptırımları 

baltalarken kimi durumda ise yaptırımın başarılı olmasını sağlarlar. Bu 

bölümde üçüncü tarafların yaptırımlara olan etkisinin literatürdeki yeri 

incelenecektir.  

Hedef devlete uygulanan kapsamlı yaptırımların insan hakları ihlali gibi 

istenmeyen sonuçları karşısında hedef devlet lideri bu durumu kendi lehine 

çevirerek yaptırımların insancıl olmadığını, ülkesinde ciddi hasarlara yol 

açtığını savunarak üçüncü tarafların kendine destek olmasını sağlar 

(Tostensen & Bull 2002:375-376). Bu durum karşısında yaptırım sürecine 

dâhil olan bu aktörler yaptırımın yasallığını ve uygulanabilirliğini 

sorgulamaya başlar (Blanchard & Ripsman 1999:226-227). Bu nedenle 

yaptırımlar üzerinde üçüncü tarafların etkili olduğunu düşünmek oldukça 

doğaldır (Askari ve diğerleri 2009:1225).  

Üçüncü tarafların yaptırımlar üzerinde yarattıkları etki iki taraflıdır. 

Önceki ifadede belirtildiği üzere hedef devlet yaptırımların kendi 
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ülkesinde insani krize yol açtığı konusunda üçüncü tarafları ikna edici 

olursa yaptırımlar yasallık ve etiklik çerçevesinde sorgulanır ve hedef 

devlet haklı çıkarsa yaptırımlar etkisiz hale getirilir. Bazı durumlarda ise 

hedef devlet, yaptırımları baltalamaları için üçüncü taraflar üzerinde baskı 

oluşturabilir; doğrudan yabancı yardımı, sübvanse edilmiş ticaret paketleri 

ve ticaretlerini geliştirecek diğer yardımları almaya çalışırlar (Early 

2010:6). Fakat tam tersi bir durum gerçekleştiğinde üçüncü taraf,hedef 

devlete verdiği desteği geri çeker ve hedef devlet yaptırımlar karşısında 

izole bir hale gelir. Hatta hedef devletin uygun olmayan davranışları 

üçüncü devlet ya da devletlerin ulusal güvenlik ve çıkarlarını zedelediği 

takdirde yaptırımlar iyice ağırlaştırılabilir (Blanchard &Ripsman 1999: 

226-227). 

Yaptırım süreçlerine dâhil olan üçüncü tarafların çeşitli siyasi ve 

ekonomik motivasyonları vardır (Early 2009: 56; Early & Spice 

2015:342). Üçüncü devletin yaptırım sürecine girmesine neden olan siyasi 

motivasyon, gönderici devlet ile arasındaki rekabetten kaynaklanır. 

Gönderici devletin zayıf düşmesini isteyen üçüncü taraflar bu sebeple 

hedef devlete yardım etmektedir (Miyagawa 1992: 62). Üçüncü tarafların 

en çok aktif olduğu ekonomik yaptırımlar karşısında sergilediği yaptırımı 

destekleyici ya da baltalayıcı tavır hedef devlete yüklenen bedelin 

büyüklüğüne bağlıdır. Ekonomik yaptırımlar hedef devletle olan ticari 

ilişkide olan aktörlerin kimini uzaklaştırırken kimi için de daha çekici hale 

getirmektedir (Early& Jadoon 2015:3). Eğer gönderici ülke ve üçüncü 

tarafın benzer politika tercihleri ve eskiye dayanan ticari ilişkisi varsa 

yaptırıma destek verir, hedef devletin yaptırım taleplerine riayet etmesi 

için ikna eder böylece yaptırım başarılı olur (McLean& Whang 2010: 

429).  Ayrıca yaptırıma destek vermesi üçüncü taraf ya da tarafların kendi 

çıkarları için de oldukça önemlidir. Uluslararası toplumdan dışlanmış bir 

ülkeye yardım etmeye devam etmek üçüncü tarafların uluslararası toplum 

tarafından mimlenmesine ve uluslararası itibarlarının zedelenmesine yol 

açar bu nedenle bu aktörler, hedef devleti desteklemede eskisi kadar istekli 

olmazlar (Early & Jadoon 2015:8).  Bazen gönderici devlete yaptırımlar 
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konusunda destek vermek üçüncü taraflar için de oldukça külfetli 

olabilmektedir. Böyle durumlarda üçüncü taraflar hedef devlete fiili destek 

vermek yerine yaptırım sürecinde bedavacı (free-rider) olarak faaliyet 

gösterir (Early 2010:6). 

Hufbauer, Schott ve Elliott üçüncü tarafları yaptırımları, hedef devlete 

yaptıkları dış yardımlar ile baltalayan ‘kara şövalyeler’ olarak 

nitelendirmişlerdir (Early 2009: 50).  Kara şövalye kavramı Soğuk Savaş 

döneminde Sovyetler Birliği’nin Küba’ya yardım gönderdiği dönemde 

ortaya atılmıştır. Kavram yaptırım sürecine dâhil olan üçüncü tarafların 

sayısını, yapılan yardımın süresini ve miktarını belirtmemektedir (Early 

2010:9-10). Çünkü yaptırım sürecinde hedef devlete yardım eden bu 

şövalyeler, hedef devletin mallarını kendi pazarlarında satmalarına izin 

verebilir ya da gönderici devletin ithal mallarının hedef devlet pazarına 

ulaşmasını engelleyerek kendi mallarının satışını sağlayabilir. Böyle bir 

durumda yaptırım zayıflar hatta etkisiz hale gelebilir (McLean & Whang 

2010:429-430). Lisa Martin ise üçüncü tarafların gönderici ile yakınlık 

derecesinin yaptırımı baltalama girişimlerini etkilediğini vurgulamıştır. 

McLean ve Whang ise üçüncü tarafların izlediği güvenlik ve özel sektör 

çıkarlarının baltalama faaliyetlerini etkileyen temel sebep olduğunu 

savunmuşlardır (Early 2009: 56). Şaşırtıcı bir şekilde, gönderici devletin 

müttefiklerinin yaptırımları daha çok baltaladığı görülmüştür. Bu durum 

için muhtemel açıklama gönderici devletlerin yaptırımları baltalama 

konusunda müttefiklerini engellemede yeterince yetenekli olmadıklarıdır. 

Ayrıca yaptırım sürecini etkileyen üçüncü tarafların konumları sabit  

değildir. Yaptırım sürecinin başında gönderici devlete destek veren üçüncü 

taraf(lar) yön değiştirerek hedef devleti destekleyebilmekte ya da tam tersi 

durum gerçekleşebilmektedir (Early 2010: 11). 

Yaptırım sürecinde gönderici devletin ötesinde çeşitli alternatiflere sahip 

olan hedef devletlerin yaptırımlar karşısında hasar görme olasılığının 

azaldığı bilinmesine rağmen, üçüncü tarafların yaptırım üzerindeki etkisini 

inceleyen çalışma sayısı yeterli değildir (Dursun & Peterson 2016:5). 
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3.2. Yaptırımların Başarısında Rol Oynayan Diğer Dış Faktörler 

Bu bölüme kadar yaptırımların başarısı üzerinde yaptırım 

uygulamalarına taraf olan gönderici ve hedef devletler ile yaptırımın 

seyrini değiştiren üçüncü tarafların fonksiyonlarından bahsedilmiştir. Bu 

unsurlar dışında yaptırımların başarılı olmasını sağlayan dış faktörler de 

mevcuttur. Bu dış faktörler, hedef ve gönderici devletlerin faaliyet 

gösterdikleri dış politika alanı, uluslararası siyaset, sivil toplum kuruluşları 

ve günümüz politikalarının dönüşüm geçirmesine neden olan küreselleşme 

gibi faktörlerdir. Bu bölümde söz konusu bu unsurların yaptırımın 

literatüründeki yerleri incelenecektir.  

Yaptırımların işe yarayabilmesi için belirli ekonomik, siyasi ve 

toplumsal şartlar gerekmektedir. Bu şartlar temel olarak göndericinin 

dayattığı siyasi yaptırımlar, hedef devletin uluslararası tehdit durumu, 

üçüncü tarafların hedef devlete verdikleri siyasi destek derecesi ve son 

olarak da hedef devletin yaptırım bedelini yönlendirme kabiliyetidir. 

Bunların yanında hedef devletin yaptırımlara itaat etmemesinin karşılığı 

olarak ödemesi gereken bedel iç ve uluslararası alanda uyumlu olmalıdır 

(Blanchard & Ripsman 1999:225). Bu şartlar sağlanmadığı sürece 

yaptırımlar en uç şekilde bile olsa başarısız olurlar.  Ayrıca yaptırımlar 

gönderici ülkeler için dış politika aracıdır ve maksimum etkinin elde 

edilmesi için diğer dış politika araçlarıyla kullanılması gerekir Özellikle 

ekonomik yaptırımlar söz konusu olduğunda bu yaptırımların işe yaraması 

için ekonomik olmayan yaptırımlarla desteklenmesi gerekir.  Ekonomik 

yaptırımlar siyasi, diplomatik, askeri yaptırımlarla desteklendiğinde, hedef 

devletin yaptırımlara uymama bedeli yükselmiş olur. Hedef devlet 

ekonomik yaptırım bedelini alternatif kaynaklara yönelerek hafifletmeye 

çalışsa da siyasi bedeli bu şekilde hafifletemez (Blanchard & Ripsman 

1999:225).   

Yaptırımların hedef devletler üzerinde işe yarayabilmesi için öncelikle 

kendilerini, uluslararası sistemin anarşik düzeninde tehdit altında 

hissetmeleri gerekmektedir aksi takdirde yaptırımları kabul etmeleri için 

bir nedenleri yoktur (Blanchard & Ripsman 1999:226-227). Hedeflerin 
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karşılaşmaları gereken tehdit sadece uluslararası sistemden kaynaklı 

değildir. Diğer ülkelerin uyguladığı çevre baskısı da hedef devletin 

yaptırımlara boyun eğmesini sağlayabilir (Joyner 1995:259). Uluslararası 

politikada rolü ve önemi giderek artan devlet dışı aktörler de hedef 

devletlerin yaptırım taleplerini yerine getirmesini sağlayabilir. Devlet dışı 

aktörlerin karar vericiler üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur fakat 

kamuoyunu şekillendirme kabiliyeti sayesinde karar vericilerin dikkatini 

çekebilir ve onları ikna edebilir. Örneğin, Apartheid rejiminin sona 

erdirilmesinde rol oynayan yaptırımlarda devlet dışı organizasyonlar Batılı 

devletlere oldukça destek vermiştir (Kowalevski 2013).  

Yaptırımların dış politika kaldıraçları olduğuna dair argüman bazı 

akademisyenler tarafından tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmaya göre 

yaptırımların üstlendikleri kaldıraç rolü high politics ve low politics 

konularına göre farklılık göstermektedir. Akademisyenlere göre bu iki 

alanda uygulanan yaptırımlar farklıdır ve bunun nedeni alçak politika (low 

politics) konularında tehdit seviyesi düşük olduğundan askeri müdahale 

seçeneği masada değildir, devletler pazarlık sırasında kar maksimizasyonu 

sağlamaya çalışır fakat yüksek politika (high politics) konuları dâhil 

olduğunda devletlerin ulusal güvenlik endişeleri artar ve kendilerini geri 

çekerler bu yüzden yaptırımların başarısı düşer (Drezner 2003:650). Bu 

nedenle ulusal güvenlik ve dış politikalarıyla karşılaştıklarında ekonomik 

sorunlar ikinci plandadır ve bu alanda ekonomik yaptırımlar kaldıraç 

görevi görmezler (Gavin 1989: 3). 

Yaptırımların başarısını etkileyen en büyük dış etken şüphesiz 

küreselleşmedir. Küreselleşmenin ortaya çıkardığı gelişmeler yaptırımlar 

üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etki eder. Öncelikle yaptırımların 

başarılı sayılmasını sağlayan hedef devlete yüklenen bedel 

küreselleşmenin en somut kanıtı olan küresel piyasa ve karşılıklı 

bağımlılık sayesinde azalmaktadır. Küreselleşme, hedef devletin 

yönelebileceği birçok alternatif kaynak yaratır ve yaptırımların başarısı 

neredeyse ulaşılmaz olur (Hufbauer & Schott 1985: 730; Gavin 1989: 3). 

Olumsuz etkilerinin yanında küreselleşmenin yaptırım sürecine katkı 
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sağladığı durumlar da vardır. Her ne kadar hedef devletin alternatif kaynak 

bulmasını kolaylaştırarak yaptırımları baltalasa da uluslararası toplumun 

gelişmesiyle birlikte hedef devletin neden olduğu insan hakları ihlallerine 

tepki vermeyi ve uygulanan yaptırımlara destek sağlamayı 

kolaylaştırmıştır (Kowalevski 2013). Yaptırımlar hedef devleti 

cezalandırıp uluslararası toplumdan dışlamayı, izole hale getirmeyi 

hedefler. Küreselleşme ise uluslararası entegrasyonu artırdığı için bu iki 

kavram doğaları gereği birbirlerine düşmanlardır. Küreselleşmenin 

mantığına göre hiçbir devlet uluslararası toplumdan aforoz edilip ıssız bir 

ada haline sokulamaz, bu devletlerin uluslararası sisteme entegre 

edilmeleri, ekonomilerinin geliştirilmesi gerekmektedir bu da ticari 

işbirlikleri, iki ya da çok taraflı krediler ya da borçlarla sağlanmalıdır. 

Kapsamlı, hedefli, tek ya da çok taraflı yaptırımlar karşılıklı bağımlılığı 

kısıtlamakta hatta engellemektedir. Sistem içerisindeki ülkeleri 

‘gönderici’ ve ‘hedef’ olarak parçalayıp iki kutuplu bir düzene neden 

olmaktadır (Askari ve diğerleri 2009; Chingono 2013). Kısaca ekonomik 

entegrasyon ve karşılıklı bağımlılık iki ucu keskin bir kılıç gibidir. Bir 

taraftan yaptırımın başarısı olarak görülen potansiyel yıkım derecesi 

ticaret bağlantılarının artmasıyla yükselirken bir taraftan da alternatif 

kaynaklar bulup yaptırımlardan kaçmasına neden olmaktadır (Bergeijk 

1989:394; Elliot 1998: 60). 
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Genel Değerlendirme 

Yaptırımlar, hedef devletin belirli alanlarda politika ve davranış 

değişikliği yapmasını sağlamak amacıyla askeri müdahale yerine 

kullanılan politika araçlarıdır. Fakat literatür incelendiğinde talep edilen 

davranış ve politika değişikliğinin gerçekleşmediği böylece yaptırımların 

etkisiz ve başarısız araçlar olarak görüldüğü gözlemlenmiştir (Gavin 

1989:8). Yaptırımların güç kullanımı yerine alternatif olarak tercih 

edilmesi gerektiğini savunan ve yaptırım başarısını etkileyen faktörleri 

inceleyen birçok çalışma yapılmıştır (Smeets 2018:2). Fakat yaptırımların, 

istenen etkiyi vermesi için güç kullanımıyla desteklenmesi gerektiğinin 

savunulmasıyla, güce alternatif araçlar olduğu varsayımı çürütülmüştür. 

Yaptırımlar askeri güç yerine kullanılabilecek bir alternatif değildir 

(Crawford & Clotz 1999:5). 

Bu düşünce karşısında beliren soru yaptırımların askeri güce alternatif 

olmayan, hedef devlette istenen değişimi neden olmayan araçlar olduğu 

biliniyorken neden hala popüler olduklarıdır. Yaptırımların hala popüler 

bir araç olarak varsayılmasının nedeni hayati tehlike arz etmeyen politik 

sıkıntılar karşısında orantılı yanıt verebilme kapasitesidir (Haas 1997: 75). 

Ayrıca yaptırımların ulaşmak istedikleri hedefler (riayet, devirme, 

caydırma, domestik ve uluslararası sembolizm) göz önüne alındığında 

yaptırımlar hedef devletteki mevcut rejimi devirmede başarısız oldukları 

görülür. Fakat gönderici ülkenin hem kendi ülkesinde hem de uluslararası 

toplumda üstleneceği sembolik önem, politika yapıcıların yaptırımlara 

başvurmalarını ve bu sayede yaptırımların hala popüler kalmalarını 

sağlamaktadır (Lindsay 1986:154). 

Daha önce belirtildiği gibi yaptırımlar askeri müdahaleye alternatif güçlü 

araçlar değillerdir. Çünkü askeri müdahalenin söz konusu olduğu alanlar 

uluslararası güvenlik ve dış politikanın hâkim olduğu ‘high politics’ olarak 

adlandırıldığı alanladır. Uluslararası güvenlik ve dış politika çıkarları 

hesaba katıldığında ekonomik yaptırımlar her zaman ikinci planda 

olacaktır çünkü bu alanlarda devletler kar maksimizasyonu yerine kendi 

güvenliklerini ve çıkarlarını korumaya yönelik hareket ederler. Bu 
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noktadan bakıldığında yaptırımlar, ‘’high politics’’ konularına doğrudan 

etki eden unsurlar değil ülkelerin birbirine gönderdikleri sinyallerden 

ibaretlerdir (Gavin 1989:8). Kısaca hangi tür olduğu göz önünde 

bulundurulmaksızın yaptırımlar, dış politika ve ulusal güvenlikte ülkelerin 

dayanacağı bir kaldıraç değildir ve yaptırımların önemi abartılmamalıdır 

(Gavin 1989:8).  

Yaptırımların başarısını etkileyen birçok faktör vardır ve bu faktörler 

bariz bir yaptırım tanımı altında net bir şekilde ifade edilememektedir. 

Bunun sebebi ise her hedef ülke ve her yaptırım vakasının birbirinden 

farklı olmasıdır ve bir ülkede başarılı olan yaptırım stratejisi diğer ülkede 

başarısız olabilir, ‘one-size fits all’ argümanı çoğu durumda işlevsiz 

olduğu gibi yaptırımlar konusunda da işlevsizdir (Tsebelis 1990:6; Jones 

2015:6).  Bu yüzden herhangi bir yaptırım rejiminin başarılı olmasını 

sağlayan faktörleri incelemek için yalnızca hedef ülkeye adanmış 

analizlere ihtiyaç vardır. Kısaca yaptırımların başarılı sonuçlar vermesi 

için ortaya atılan faktörlerle genelleme yapmak hatalı sonuçlar 

vermektedir (Tsebelis 1990:6). 

Var olan yaptırım literatürü ‘(ekonomik)yaptırımlar işe yarar mı?’ 

sorusuna odaklanmıştır fakat gelişmekte olan literatür hem araştırma 

sorusunu değiştirmiş hem de geleneksel literatürün tekrarladığı unsurlar 

dışına çıkmıştır. Gelişen literatür ‘(ekonomik) yaptırımlar işe yarar mı?’ 

sorusundan ziyade ‘(ekonomik) yaptırımların hedef ülke üzerindeki 

etkileri nelerdir?’ sorusuna odaklanmaktadır. Literatür hedef ülkedeki halk 

sağlığı, sivil toplumun gelişimi, ekonomik şartlar ve eğitim üzerindeki 

değişim gibi daha çok yaptırımın en çok hasar verdiği kitle üzerine 

eğilmeye başlamıştır (Peksen 2009: 60).  Geleneksel unsurların yanı sıra 

yaptırımın uygulanma süresinin yaptırımın başarısında etkili olup 

olmadığı araştırılmaya başlanmıştır (McGillivray & Stam 2004:155; Jeong 

2018:1). Yaptırımların uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasını 

hedeflediği bilinmesine rağmen, sivil çatışmalarda çatışma çözücü ve bu 

doğrultuda yaptırımların çözüm sinyali gönderme rolünü inceleyen 

yeterince çalışma bulunmamaktadır (Whang & Kim 2015:428; Lektzian & 
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Regan 2016:2 ).  Yaptırımlarda uluslararası işbirliğinin önemi hakkında 

oldukça geniş çaplı araştırmalar yapılmıştır. Fakat bölgesel işbirliği ya da 

bölgesel örgütlerin yaptırımları üzerinde yeterli çalışma mevcut değildir, 

bu alan yeni bir fenomen olup teorik alt yapısı henüz keşfedilmemiştir 

(Borzysskowski & Portela 2016:9).  Son olarak yaptırımların başarısında 

üçüncü tarafların faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır ve gelişen bir 

alandır. Bu noktada yabancı yardımı, doğrudan dış yatırım (FDI-foreign 

direct investment) gibi yeni tip ekonomik etkileşimlerin yaptırımlar 

üzerinde ne gibi bir etkisi olduğu üzerine araştırmalar yapılmaktadır (Kim 

2013:100). 

Son olarak yaptırım literatüründe karşılaşılan sorun ampirik literatürü 

destekleyecek teorik altyapının zayıf olmasından kaynaklanmaktadır. 

Yaptırımların başarısı ile alakalı ampirik literatür yanlış örnek 

seçimlerinden dolayı sorunlarla karşılaşmaktadır (McGillivray & Stam 

2004:158).  



 

BÖLÜM II 

LİTERATÜR TARAMASI II: EKONOMİK YAPTIRIMLAR 

ÜZERİNE AMPİRİK ÇALIŞMALAR4 

Çalışmanın bu kısmı, bölgesel ve uluslararası barış, güvenlik ve düzeni 

bozacak şekilde davranışlar sergileyen devletleri ya da devlet dışı örgütleri 

cezalandırmak için sıkça başvurulan yaptırımların literatürde yer alan 

ampirik çalışmalarını içermektedir (Galtung 1967: 379; McGee 2007:1). 

Çalışma, literatürde temel göndericiler olarak bilinen Amerika Birleşik 

Devletleri, Birleşmiş Milletler (UN) ve Avrupa Birliği (EU) tarafından 

uygulanan yaptırımların Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarına 

dağılımı ve hangi faktörler/ şartlar altında başarılı ya da başarısız 

olduklarını incelemeyi hedeflemiştir. Örnek vaka olarak seçilen hedef 

devletler, uluslararası yaptırımlar literatüründe en çok vurgulanan 

devletler arasından seçilmiştir. Seçilen vakalarda yaptırımların etki ve 

başarı durumları incelenmiş ve elde edilen sonuçlarda rol oynayan unsurlar 

tartışılmıştır.  

Görsel 1: Yaptırımlar Literatüründe Göndericiler ve Hedef Ülkeler 

4 Harita: https://mapchart.net/world.html (31.12.2019) 

https://mapchart.net/world.html
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Birleşmiş Milletler (UN) Amerika Birleşik 

Devletleri (USA) 

Avrupa Birliği (EU) 

Afganistan Balkanlar Venezuela 

Orta Afrika Cumhuriyeti 

(CAR) 

Belarus Guinea-Biseau 

Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti (DRC) 

Burundi Mali 

Kuzey Kore (DPRK) Orta Afrika Cumhuriyeti 

(CAR) 

Zimbabwe 

İran Küba Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti (DRC) 

ISIL- El-Kaide Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti (DRC) 

Orta Afrika Cumhuriyeti 

(CAR) 

Libya İran Sudan 

Mali Irak Mısır 

Somali Lübnan Libya 

Sudan Libya Tunus 

Yemen Kuzey Kore (DPRK) Somali 

Eritre Somali Yemen 

Sudan-Darfur Afganistan 

Güney Sudan İran 

Suriye Irak 

Ukrayna Suriye 

Rusya Lübnan 

Venezuela Bosna Hersek 

Yemen Rusya 

Zimbabwe Ukrayna 

Çin 
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Tablo 2: Uluslararası Yaptırımlar Literatüründe Göndericiler ve 

Hedef Ülkeler 

Tablo 3: Uluslararası Yaptırımlar Literatüründe Başarılı ve Başarısız 

Olan Yaptırım Rejimleri 

BAŞARILI BAŞARISIZ 

Angola Küba 

Libya Venezuela 

Güney Afrika İtalya 

Sierra-Leone & Liberya Rodezya 

Eritre Sudan 

İran 

Irak 

Suriye 

Myanmar 

Zimbabwe 

Rusya 

Belarus 

Kuzey Kore 

El-Kaide Taliban Yaptırımları 

(AQT Sanctions) 

Yugoslavya/Sırbistan 
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Uluslararası yaptırımlar literatüründe yer alan ampirik çalışmalarda en 

geniş alanı İran, Irak, Kuzey Kore ve Rusya almaktadır. Literatürde ön 

plana çıkan bu ülkelerin ortak özellikleri otoriter yönetimlere sahip 

olmaları, iç faktörler ve yaptırımlardan yararlanma sebebiyle yaptırımların 

başarısız olmasıdır.  

1995’te Clinton yönetimi, İran’a teröre destek verme, nükleer silah sahibi 

olmaya çalışma ve Orta Doğu barış sürecini zora sokan şiddet içerikli 

eylemler gerçekleştirmesi nedeniyle bir dizi yaptırım uygulamıştır (Torbat 

2005: 407). 1996’da ABD İran ve Libya ile ticari ilişkiler kuran firmalara 

yaptırım uygulama amacıyla ILSA (Iran Libya Sanction Act of 1996) adı 

altında yasa çıkarmıştır fakat ABD müttefikleri buna karşı çıkmış 

İngiltere, Fransa gibi ülkeler firmalarını bu yasadan koruyacak çeşitli 

önlemler almıştır (Dunning 1998: 190). Ayrıca İran’dan petrol alımına 

koyulan ABD ambargosuna da müttefikler karşı çıktığı için etkisiz 

olmuştur (Torbat 2005: 409).  ABD mali yaptırımlarının İran üzerindeki 

temel etkisi petrol kalkınma projeleri için fon alamaması olmuştur (Torbat 

2005: 419). 2006 yılında nükleer silah geliştirmesi nedeniyle BM 

Güvenlik Kurulu İran’a birtakım yaptırımlar uygulamıştır. Bu yaptırımlar 

çeşitli kişilerin seyahat yasağını, mali yaptırımları ve nükleer mallara 

yönelik ambargoları içermiştir (Portela 2011: 19-20).   

İncelenen literatür sonucunda ticari ve mali yaptırımların İran 

ekonomisine oldukça zarar verdiği fakat siyasi açıdan bir etkisi olmadığı 

görülmüştür (Torbat 2005:431; Inwook & Jung-Chul 2019:106). İran’a 

uygulanan ihracat yaptırımları İran’ın bu yoldan elde ettiği gelirin 2/3’sini 

eritmiştir (Jamal 2017:326). Enerji alanına uygulanan yaptırımlar ise 

İran’la ticari ilişkiler kuracak birçok şirketi bu girişimden alıkoymuştur 

(Portela 2011: 21; Tabrizi & Santini 2012:5). Uygulanan bu yaptırımlara 

rağmen İran’ın ticaret ve yatırım hacmi düşmemiş, çünkü İran’a yapılacak 

yatırım girişiminden vazgeçen firmaların açtığı boşluğu Çin doldurmuştur 

(Portela 2011: 21; Izadi & Khodaee 2017: 301). İran Batı’yla arası 

kötüleştikten sonra ticaret rotasını Batı’dan Rusya’ya, Çin, Japonya, 

Hindistan, Güney Kore gibi Asya ve Körfez ülkelerine yöneltmiştir   
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(Habibi 2008:5; Portela 2011: 21; Blocksman & Waizer 2013: 3; Jamal 

2017: 350). Bu ülkeler ‘kara şövalye’ görevi görmüş ve yaptırımları göz 

ardı etmişlerdir (Timofeev 2018: 8). İran’ın nükleer programının 

durdurulmasına Çin, Rusya ve diğer devletler karşı çıkmışlardır 

(Esfandiary & Fitzpatrick 2011:144). İran ABD ve birkaç müttefiki 

tarafından parya devlet olarak görülse de Çin ve Rusya için Orta Doğu’da 

hala önemli bir muhatap ve bölgenin enerji santrali olarak önemini 

sürdürmektedir (Takeyh & Maloney 2011:1310-1311). 

Yaptırımların başarısız olmasının ardında İran’a atfedilecek bazı 

faktörler mevcuttur. İran neredeyse 32 yıldan uzun bir süredir yaptırımlara 

maruz kalmıştır (McDonald III. & Reitano 2016: 13) bu nedenle 

yaptırımlarla birlikte yaşayan ve yaptırımlardan yararlanmayı öğrenmiş bir 

ülkedir (Blocksman & Waizer 2013: 6; Borszik 2016: 21). Yetkililer 

İran’ın ekonomik yaptırımlardan etkilenmeyerek yaptırımlardan 

yararlanmanın bir yolunu bulacağını böylelikle İran üniversite ve sanayide 

yerel üretimi artırmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtmişlerdir 

(Borszik 2016: 26; Jamal 2017:330).  Humeyni yaptırımların İran 

gençlerine düşmanın sahip olmalarını istemedikleri her şeyi düşünüp 

üretme şansı verdiğini vurgulamış ve bu sayede İran’ın üretim kapasitesini 

ve egemenliğini korumaya yönelik çalışmalar yapacaklarını vurgulamıştır 

(Takeyh & Maloney 2011: 1306-1307).  

İranlı siyasi elitler yaptırımların önemini reddetme eğilimi göstermekte 

ve özellikle Washington kaynaklı ekonomik dış baskılara direnme 

kapasitelerini kutlamaktadırlar. Ayrıca yaptırımlar gibi sıkıntılı durumlara 

göğüs germenin söz konusu ulusun onurunu perçinlediğini 

savunmaktadırlar (Takeyh & Maloney 2011: 1306-1307).  Uranyum 

zenginleştirmesi İran’ın ulusal egemenlik ve bağımsızlığıyla 

bağdaştırıldığı için mevcut rejimin değişikliği işe yaramayacaktır 

(Esfandiary & Fitzpatrick 2011: 146-147; Borszik 2016: 23). İran 

nüfusunun %63’ü nükleer programı desteklemekte ve yaptırımları rejim 

değişikliği için ABD tarafından kullanılan bir hile olarak algılamaktadır 

(Blocksman & Waizer 2013: 6).  
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Üçüncü partilere ilişkin bazı faktörler yaptırımların başarısız olmasına 

neden olmaktadır. Literatüre göre ABD ve AB’nin İran’a karşı uygulanan 

yaptırımlarının başarısızlığındaki kilit aktör Çin’dir. Çin yaptırım 

sürecinde İran’ın en büyük ithalatçısı olmuştur (Pieper 2013:296; Izadi & 

Khodaee 2017: 301). ABD, Çin’in İran’a verdiği desteği sonlandırması 

için bir taraftan diplomatik yollar kullanırken bir taraftan da Çin’e baskı 

yapmaya çalışmıştır. Çin doğrudan ABD’ye karşı gelmese de BMGK’da 

veto hakkını kullanmıştır. Çin’in İran yaptırımlarını veto ederek ulaşmaya 

çalıştığı hedef Orta Doğu’daki Amerikan üstünlüğünü kırmaktır (Pieper 

2013:295; Izadi & Khodaee 2017: 305).  

İran’ın nükleer programını durdurması için önüne sunulan unsurlar baskı 

ve silah gücü tehdidi olduğu için İran müzakere etmektense yaptırımlarla 

yaşamayı seçmiştir (Simonen 2016:2; Timofeev 2018: 12). Ayrıca 

yaptırımların başarısız olmasının sebeplerinden birisi yaptırım süresinin 

çok uzun olmasıdır (McDonald III. & Reitano 2016:13). Yaptırımlar ilk 

uygulandığında İran üzerinde baskı yaratmış fakat İran’ın yaptırımlarla 

yaşamayı öğrenmesiyle zamanla bu baskı azalmıştır (Torbat 2005:427).   

Uluslararası yaptırımlar literatüründe oldukça geniş yer kaplayan İran ve 

Kuzey Kore nükleer programlar geliştirme açısından benzer olduğu için 

oluşturulan ampirik çalışmalarda söz konusu hedef ülkeler sıklıkla 

karşılaştırılmıştır. Her ne kadar benzerliklerden bahsedilse de iki ülkeye 

uygulanan yaptırım rejimleri oldukça farklılık göstermektedir.  

Kuzey Kore yaptırımları 1950’lerde Güney Kore’ye saldırması nedeniyle 

uygulanmaya başlanmıştır. Yaptırımların dayandığı nedenlere 

bakıldığında Kuzey Kore’nin terörizmi destekleme, nükleer silah üretme, 

geliştirme, bu alanda materyal elde etme, teknik eğitim ve tavsiye alarak 

dünya güvenliğini tehlikeye atmasıdır ( Portela 2011: 12; Carbaugh & 

Ghosh 2018:1).  2006’da ilk nükleer testini gerçekleştirdikten sonra 

BMGK tarafından 9 bölümden oluşan mali ve ekonomik temelli 

yaptırımlara maruz kalmıştır (Carbaugh & Ghosh 2018: 7). Kuzey 

Kore’nin bugüne kadar karşılaştığı en büyük yaptırım 2017’de en gelişmiş 

füze testini yapması sonucu olmuştur. Kuzey Kore petrol ithalatının %89’u 
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kesilmiş, diğer ülkelerde çalışan 100.000 Kuzey Koreli ihraç edilmiş, 

endüstriyel materyal ve makine ithalatı yasaklanmıştır. Son olarak 

yaptırımlardan kaçmasını engellemek için gemicilik faaliyetleri 

engellenmiştir (Carbaugh & Ghosh: 8). 

Geniş çaplı önlemler alınmasına rağmen Kuzey Kore yaptırımları hem 

etkisiz hem de başarısız olmuştur. İncelenen literatür bu başarısızlığın kilit 

noktasının Çin olduğunu göstermiştir (Nanto & Maryin 2010:14). 

Yaptırımlar Kuzey Kore’nin Çin dışında dünyanın geri kalanıyla 

ilişkilerinin kısıtlanmasını hedeflemektedir. Fakat bu durum başarısızlığın 

asıl nedenini temsil etmektedir. Çin Kuzey Kore dış ticaretinin %90’ını 

kapsadığı için ülkenin can damarını oluşturmaktadır (Carbaugh & Ghosh 

2018: 8). Kuzey Kore’nin en büyük yiyecek, enerji ve endüstriyel 

malzeme tedarikçisi olarak Çin yalnızca en büyük değil ayrıca en baskın 

yardım sağlayıcı ve ortaktır (Nanto & Maryin 2010:1).  

Bu şekilde bir davranışın Çin hükümetince özel açıklamaları vardır: 

Birincisi bölgede olası bir karışıklık Kuzey Kore’den Çin’e büyük bir göç 

akımına neden olacaktır (Wu 2005: 43; Carbaugh & Ghosh 2018: 8). 

İkincisi ise Çin sınırlarına ABD askerlerinin konuşlanmasından 

çekinmektedir. Böyle bir senaryoda tampon bölge olarak istikrarlı bir 

Kuzey Kore’ye ihtiyaç vardır ve bu Çin’in temel siyasi hedeflerindendir 

(Nanto & Maryin 2010: 7; Carbaugh & Ghosh 2018:8). Çin’in Kuzey 

Kore’ye yönelik bahsi geçen çıkarlarını korumak istemesi yaptırım 

konusunda göstermiş olduğu isteksizliğin temel nedenidir. Çin Kuzey 

Kore rejimini değiştirmektense korumaya çalışmaktadır (Inwook & Jung-

Chul 2019: 107-108). Aralarındaki ilişkilere bakıldığında paylaşmış 

oldukları sosyalist ideoloji, Çin’in sermaye yatırımı ve insani yatırımı, 

Çin’in koruyucu ve müttefik olarak inandırıcılığı ve Güney Kore’ye karşı 

tampon görevi görmesi ABD’nin uygulamaya çalıştığı nükleer silahtan 

arındırma politikaları ve ekonomik yaptırımlarına zarar vermektedir 

(Nanto & Maryin 2010: 1; Nanto & Maryin 2010:6; Portela 2011: 13). 

Kuzey Kore yaptırımlarının işe yarayabilmesi için Çin’in desteği oldukça 

önemlidir (Dethomas 2016:9). Bu da Çin’in Kuzey Kore’ye petrol  
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ihracatını kesmesiyle mümkündür fakat böyle bir durum Çin için risklidir. 

Çin petrol ihracatını sınırlandıracağını söylese bile tamamen kesmeye 

yanaşmamaktadır (Carbaugh & Ghosh 2018:8). Çin desteği olmadan 

uygulanan yaptırımlar çivisiz çekice (hammer without nails) 

benzemektedir. Gereken yardımcı unsurlar olmadan çekiç yalnızca gürültü 

çıkarmakta istenen sonucu vermemektedir (Dethomas 2016:9). 

Yaptırımların başarısızlığında Çin tek unsur değildir (Inwook & Jung-

Chul 2019: 97). Yaptırımların başarısız olması Kuzey Kore’nin 

oluşumundan beri izole bir ülke olmasıdır, bu durum yaptırımlar 

karşısında daha dirençli olmasını sağlamıştır (Portela 2011: 14-15; Inwook 

& Jung-Chul 2019: 97).  Ayrıca Kuzey Kore yaptırımlar nedeniyle artan 

eşitsizliğe karşı oluşacak sıkıntıları bastıracak merkezi kontrol ve baskı 

sistemine sahip olduğu için (Yong-Suk 2014: 19) muhalefetle 

karşılaşmamıştır. Bu sayede tutucu elitler mevkilerini daha da 

güçlendirmek için yaptırımları araçsallaştırmışlardır (Portela 2011: 15; 

Carbaugh & Ghosh 2018: 9).  

Koyulan silah ambargosu yeterince kapsamlı değildir; ambargo süresince 

Kuzey Kore Yemen, İran, Suriye ve Pakistan’a silah ihraç etmiştir (Portela 

2011: 15). Yaptırım uygulamalarının yetersiz oluşu da başka bir 

problemdir. Yaptırıma taraf olan devletlerin limanları gerekli kontrolleri 

yapabilme mekanizmalarından yoksundur. Ayrıca Kuzey Kore ile illegal 

işbirliği yapmak isteyen devletler Orta Doğu, Afrika ve Güney Doğu Asya 

limanlarındaki gevşek denetimden yararlanmaktadırlar. Yasadışı küresel 

finans aktiviteleri de Kuzey Kore’nin paravan şirketler aracılığıyla normal 

bir aktör gibi mali etkileşimler gerçekleştirmesine zemin hazırlamıştır 

(Carbaugh & Ghosh 2018: 8-9).  

Kuzey Kore’ye uygulanan nükleer silahlanmayı engelleyici yaptırımlar 

İran yaptırımlarıyla karşılaştırılmaktadır. Her iki ülkeye uygulanan 

‘nükleer silahsızlanma için maksimum ekonomik sopa’ mantığına sahip 

yaptırım modelleri farklı sonuçlar vermiştir. İran’a uygulanan 2012 

yaptırımları 2015’te İran Nükleer Anlaşması’nı (JCPOA) oluştururken 

Kuzey Kore başka bir füze testiyle cevap vermiştir.  Kuzey Kore’nin 
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Washington ile pazarlık masasına oturmama nedeninin yaptırımlar olduğu 

anlaşılmıştır. İran’ın nükleer programına kıyasla Kuzey Kore’nin nükleer 

programı daha gelişmiş ve tam donanımlı olduğu için daha fazla ödün talep 

etmektedir. Ayrıca İran’ın tersine Kuzey Kore’ye hızlı ve çekici ekonomik 

teklifler sunulmamıştır (Inwook & Jung-Chul 2019: 97).  

Uluslararası yaptırımlar literatürünün önerdiği üzere en etkili yaptırımlar 

olarak adlandırılan yaptırım rejimi Irak’a karşı uygulananlardır. Kuveyt 

İşgali sonrasında Irak uluslararası toplumun önemli aktörleri tarafından 

yaptırımlara maruz kalmıştır. Uygulanan ABD ve BM yaptırımları o güne 

kadar uygulanan en uzun soluklu, en etkili ve en karmaşık yaptırım 

rejimiydi (Lopez & Cortright 2004: 91; Rose Euclid 2005: 466). ABD 

yaptırımları ile Irak’ın askeri kapasitesi önemli ölçüde tüketilmiş, 

Kuveyt’le sınır anlaşmazlığı konusunda imtiyaz elde edilmiş, Saddam’ın 

geliri düşürülmüş ve kitle imha silahlarının üretiminde ihtiyaç duyulan 

materyal ve teknolojinin ithalatı yasaklanmıştır (Lopez & Cortright 2004: 

91). BM yaptırımlarıyla da Irak küresel ticaretten izole edilmiştir (Lopez 

& Cortright 2004: 95).  

Irak’a uygulanan ekonomik yaptırımlar yüzyılın en etkili ekonomik 

yaptırımları olarak değerlendirilmektedir. Yaptırımlar Irak’ın gelirinde 

%90 paya sahip petrol alanını hedeflemiştir (Shehabaldin & Laughlin Jr. 

1991: 1-2). Irak’a yaptırım uygulayan ülkeler Irak’ın temel ticari 

ortaklarıdır. Ayrıca Irak’ın çevresinde dost ülkeler olmayışı Irak’ın 

yaptırımlar karşısında alternatife yönelmesini engellemiş (Lopez & 

Cortright 2004: 97-98) bu da yaptırımların kolayca uygulanıp kontrol 

edilmesini sağlamıştır (Shehabaldin & Laughlin Jr. 1991:  6).  

Irak’a uygulanan yaptırımlar Körfez Savaşı ile üst üste denk gelmiş ve 

büyük çaplı bir insani krize neden olmuştur (Kondoch 2001: 279-280; 

Lopez & Cortright 2004: 95; Rose Euclid 2005: 467; Yousif 2006: 493). 

Yaptırımların devam etmesi ve kaldırılması üzerine BM Güvenlik 

Konseyi’nde devam eden tartışmalar da Irak halkının acısının devam 

ettirmiştir (Heine-Ellison 2001: 95; Kondoch 2001: 278). Fakat yaşanan 

bu insani kriz karşısında Saddam rejiminde değişikliğe gidilmemiştir 
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(Shehabaldin & Laughlin Jr. 1991: 8; Rose Euclid 2005:468). İstenen 

değişikliğin olmamasının nedeni Irak’ta güçlü bir muhalefetin olmaması 

ve Saddam Hüseyin’in kısıtlı kaynakları yandaşlarına dağıtarak Irak halkı 

tarafından ‘sağlayıcı’ olarak algılanmasıdır (Rose Euclid 2005: 470; 

Faulkner 2018:4).Bir taraftan yaşanan ekonomik kriz karşısında sürekli 

çalışmak zorunda kalan Irak halkı siyasete karışamadığı için muhalefet 

oluşturamamış diğer taraftan ise İran Devrimi’nde yaşanan olayların 

tekrarlamaması için potansiyel muhalefete uluslararası destek 

verilmemiştir (Shehabaldin & Laughlin Jr. 1991: 8). Irak yaptırımlarının 

rejim değişikliği sağlamaması nedeniyle başarısız olmasının bir diğer 

nedeni ise yaptırım rejiminin tamamen cezalandırıcı nitelikte olmasıdır. 

Cezalandırıcı yaptırımlar yalnızca caydırma ve baskı araçlarından oluşup 

teşvik edici değillerdir (Rose Euclid 2005: 472) yani havuç-sopa (carrots 

and sticks) mekanizmasından yoksunlardır (Lopez & Cortright 2004: 96-

97). Bu nedenle cezalandırıcı yaptırımların Irak gibi otoriter devletlere 

karşı tek başına kullanılması taraflar arası düşmanlık ve güvensizliği 

artırmış gelecekte oluşabilecek müzakereleri engellemiştir (Rose Euclid 

2005: 475).   

Literatürün en çok odaklandığı bir diğer ülke ise Rusya’dır. Ukrayna, 

Kırım, Suriye ve Orta Doğu’ya yönelik politikaları ve saldırgan tavırları 

nedeniyle Rusya 2014’ten beri AB, ABD ve müttefiklerinden çeşitli 

alanlara yönelik hedefli ekonomik yaptırımlarla karşılaşmıştır 

(Oxenstierna& Olsson 2015: 16; Pak& Kretzschmar 2016:577; Tuzova& 

Qayum 2016:140; Veebel& Markus 2016:466; Tyll ve diğerleri 2018: 23). 

AB’nin uyguladığı bu yaptırımlar Rusya’nın bahsi geçen bölgelerdeki 

faaliyetlerine yönelikken ABD Rusya’yı izole etme amacıyla yaptırım 

uygulamıştır (Oxenstierna &  Olsson 2015: 16).  

Bu yaptırımlar Rusya’nın siyasal ve ekonomik izolasyonunun ötesinde 

etkiler doğurmasıyla literatürde önemli bir yer tutmaktadır (Pak& 

Kretzschmar 2016:577). Rusya karşıt önlemler alarak yaptırımları 

baskılamaya çalışmıştır (Rutland 2014:5; Oxenstierna &Olsson 2015: 52; 

Pak & Kretzschmar 2016: 578; Tuzova & Qayum 2016:140; Veebel & 
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Markus 2016:467; Korhonen ve diğerleri 2018:5; Tyll ve diğerleri 2018: 

26).  

Karşıt önlem olarak Rusya’nın ilk hamlesi AB’den 1 yıl boyunca tarımsal 

ürün ithalatının durdurulması olmuştur. Bunun yerine Makedonya ve 

İran’dan meyve sebze ithal etmeye başlamıştır (Rutland 2014:5; Tuzova& 

Qayum 2016: 140; Veebel & Markus 2016:467). Yaptırım rejimine destek 

vermeyen ülkeler yaptırım uygulayan devletlerin açmış olduğu boşluğu 

doldurarak Rus pazarındaki paylarını büyütmüşlerdir (Connolly 

2015:214). 

  Alınan karşıt önlemlerin en temeli ‘’ithalat ikamesi’’ politikasıdır. Rusya 

bu politikayla ithal ürünleri yerel ürünlerle değiştirmeyi hedeflemiştir. 

(Korhonen ve diğerleri 2018:5). Bu politika Putin’in ‘’SSCB’ye Dönüş’’ 

politikası olarak da adlandırdığı 2000’den beri gerçekleştirilmeye çalışılan 

bir politikadır (Oxenstierna & Olsson 2016: 52-53). Bu sayede ithal 

ürünler yerel ürünlerle yer değiştirecek Rusya hem ekonomik 

egemenliğini hem de stratejik ürünlerin güvenliğini sağlamış olacaktır 

(Korhonen ve diğerleri 2018:5). Bu politikanın yerleştirilmesi için yerel 

ürünleri özendirme politikaları geliştirilmiş, tarım üreticilerine verilen 

destek artırılmıştır (Rutland 2014: 9). Rusya’nın yaptırım karşıtı önlemleri 

ülkeye oldukça faydalı olmuştur (Korhonen ve diğerleri 2018: 6).   

Yaptırımların Rus ekonomisi üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Rus 

hükümeti kendine yaptırım uygulayan ülkelerden yapılan ithalatı 

durdurmak için devlet harcamalarını kesmiş bu da Rus halkının gündelik 

yaşamını zora sokmuştur (Tyll ve diğerleri 2018: 24). Fakat ekonomi 

üzerinde oluşan etki rejim değişikliği sağlamamıştır (Rutland 2014:6). 

Yaptırımların Rus ekonomisi üzerindeki etkisi incelenecek olursa 2014-

2015 yılları arasında düşen petrol fiyatlarının etkisi ile yaptırımların 

etkisini ayırt etmek oldukça zordur. Fakat bakıldığında düşen petrol 

fiyatları Rus ekonomisine yaptırımlardan daha çok etki etmiştir (Korhonen 

ve diğerleri 2018: 3).  

Yaptırımların başarısız olmasının bir diğer nedeni ise otoriter devletler 

üzerinde ekonomik yaptırımların yeterli etkiye sahip 
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olmamasıdır(Oxenstierna & Olsson 2015: 55). Yaptırımlar Putin’i 

zayıflatmaktan çok daha güçlü hale getirmiştir (Connolly 2015:215). 

Putin, yaptırımların Rusya’yı zayıflatmak ve izole etmek için 

uygulandığını savunmuştur (Rutland 2014:6). Yabancı müdahalesi 

kavramı öne sürülerek halkın milliyetçi duyguları harekete geçirilmeye ve 

yaptırımlar karşısında halkın hükümet yanına çekilmesine çalışılmıştır 

(Oxenstierna& Olsson 2015: 55; Frye 2017: 3). 2017’de yapılan bir 

kamuoyu uygulamasında yaptırımlar karşısında Rus hükümetine verilen 

desteğin arttığı görülmüş, halkı bayrak etrafında toplama hedefine 

ulaşılmıştır (Frye 2017: 2). 

Literatürün odaklandığı diğer vakalar ise sırasıyla Amerika Kıtası’nda 

Venezuela ve Küba; Afrika Kıtası’nda Güney Afrika, Rodezya, 

Zimbabwe, Libya, Sudan, Eritre, Sierra Leone ve Liberya; Avrupa’da 

İtalya (Milletler Cemiyeti zamanında); Balkanlar’da Yugoslavya; Asya’da 

Suriye, Myanmar; Avrasya Kıtası’nda ise Belarus’tur.  

Amerika Kıtası’na odaklanan yaptırım literatüründe öne çıkan örnekler 

Venezuela ve Küba’dır. Her iki ülkenin de ortak noktası, göndericisinin 

ABD oluşu ve uygulanan yaptırım rejimlerinin üçüncü taraflar tarafından 

baltalanmasıdır (Buxton 2009; Crane ve diğerleri 2009; Karmon 2010) . 

ABD’nin 2017 yılında Venezuela’ya uyguladığı ihracat yaptırımı 

Venezuela’nın temel geçim kaynağı olan petrol ihracatı gelirlerinin 

düşmesine ve bu nedenle de ülkenin derin bir ekonomik krize girmesine 

neden olmuştur. Mal varlıklarının dondurulmasına yönelik yaptırımlar ise 

vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını ya da ekonominin 

istikrarlı hale gelmesini engellemiştir. ABD’nin Venezuela ile ticari 

ilişkiler gerçekleştiren ülkelere baskı yapması işe yaramıştır (Craig 2019; 

Weissbrot & Sachs 2019: 2-4). 

Literatür incelemesi sonucunda Venezuela yaptırımlarının etkili fakat 

başarılı olmamasında rol oynayan en büyük unsurun üçüncü taraflar 

olduğu görülmüştür. Özellikle Çin ve Rusya’nın yardımları bu noktada 

oldukça önemlidir. Devam eden Venezuela krizinin sonucu yalnızca ABD 

için değil Rusya ve Çin için de stratejik önem taşımaktadır. Bu iki ülke 



49 
 

Venezuela’nın önemli petrol rezervlerine, mineral zenginliğine, askeri  

malları da içeren piyasasına erişim sağlamak için Venezuela’nın mali ve 

siyasi alıcılığından istifade etmişlerdir (Yao 2009: 80-81; Ellis 2017: 1; 

Joshua 2019: 95).  Venezuela’dan petrol satın almış, ülke piyasasına kendi 

paralarının girmesini sağlamışlardır. Çin’in faaliyetlerine ve 

Venezuela’nın kaderi üzerindeki etkiye bakıldığında Rusya’dan daha önde 

olduğu görülür. ABD, Venezuela’dan petrol ithal etmeyi bıraktığından 

beri Çin, Venezuela petrolünün en büyük alıcısı haline gelmiştir (Dutka 

2015). Bakıldığında Venezuela rejiminin hayatta kalması Çin’in verdiği 

paraya, yürüttüğü projelere, kontrol ettiği mali araçlara ve de 

Venezuela’daki mal akışına bağlıdır (Ellis 2017: 1-2; Hongbo 2017: 314). 

Ayrıca Çin Venezuela’nın baş bankacısıdır. 2014’ten beri Venezuela’ya 

60 milyar dolar borç vermiştir ve Venezuela bu borcu Çin’e petrol ya da 

altyapı ve fabrika sağlayarak ödemektedir (Antonopoulos & Cottle 2018: 

60). Küresel mal varlıklarına ilişkin bankacılık ilişkilerini Portekiz’den 

Çin’e taşımıştır. Ayrıca Venezuela’nın altın rezervlerinin 2011’den beri 

Çin’de olduğuna inanılmaktadır (Ellis 2017: 3).  

Ekonomik yardımın yanı sıra, Çin Maduro’nun egemenliğinin 

sürdürülmesi için askeri yardımı da yapmaktadır. Bu yardım yalnızca 

geleneksel silah yardımı değil Maduro’ya karşı yürütülen protestoları 

kontrol etmeye yönelik askeri araçlar da sağlamaktadır. Askeri ve 

ekonomik yardımın ötesinde, Çin Venezuela’yı Çin’de çeşitli 

seviyelerdeki kurslara katılması konusunda desteklemektedir; bu kurslar 

teknik eğitimden kıdemli personel kurslarına kadar değişmektedir (Ellis 

2017: 5-6).    

Bunların yanında meydana gelen etkileşimden yalnızca Venezuela değil 

Çin de yararlanmaktadır.  Venezuela ve Çin arasındaki bu aktivite ve 

etkileşimden en çok yarar sağlayan muhtemelen Çin savunma endüstrisi 

ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA)’dur. Venezuela’ya yapılan silah satışı 

Ordu’nun Venezuela rejimi ile askeri ve siyasi kurumsal ilişkisini 

güçlendirmekte; zorlu koşullarda Çin savunma araçlarının alan testini 

yapmasına olanak sağlamakta; zorlu yabancı partnerlerle Çin dışında 
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eğitim yapma kabiliyetini artırmakta; eğitim için Çin’e giden Venezuelalı  

yetkililerin iyi niyetlerini değerlendirmelerine izin vermekte; diğer Latin 

Amerika ve Karayip ülkelerine Çin savunma endüstrisinin ürünlerini ve 

Çin’in onları destekleme kabiliyetlerini göstermek; bu ürünlerle bölgenin 

savunma piyasasına giriş yapmak gibi fırsatlar Çin-Venezuela ilişkilerinin 

Çin’e yansıması olarak gösterilebilir  (Ellis 2017:6-7).  

Rusya’nın faaliyetlerine bakıldığında dolar hacmi ve aktivite çeşitliliği 

açısından Çin’e göre daha kısıtlı olsa da yine de önemlidir. Maduro 

rejimine yapılan siyasi ve ahlaki desteğin yanında (ABD yaptırımlarının 

ve Venezuela’nın yeni meclisini tanımayan devletlerin kınanması gibi), 

Rusya silah satışı; askeri talim ve petrol sektörüne yatırım yapmaktadır 

(Ellis 2017: 8; Kaplan 2019; ). Rusya’nın Venezuela’ya olan silah satışı, 

ne kadar önemli olsa da Venezuela’nın derinleşen mali krizi nedeniyle 

negatif olarak etkilenmiştir. Satılan silah ücretini ödeyememesi Rusya’nın 

Venezuela’ya kredi vermesini artırmış ve Rusya’yı sıkıntıya sokmuştur. 

Rusya’nın faaliyetleri Çin ile kıyaslayınca daha tehditkârdır 

(Staudenmaier& Sallet 2019). Rusya’nın yakın çevresinde ABD’nin 

varlığının, arka bahçedeki askeri müdahalesine sebep olacağı mesajı 

verilmektedir (Ellis 2017: 10). Rusya ve Çin’in Venezuela’ya olan 

desteklerinden vazgeçmeleri için, elde ettikleri kârın üzerinde bir işbirliği 

teklifi ile gidilmesi gerekmektedir (Ellis 2017: 13).  

1960’ların başından itibaren ABD tarafından Castro rejimini 

istikrarsızlaştırmak amacıyla Küba’ya mali ve ekonomik yaptırımlar 

uygulanmıştır (Marks 1999: 1509; Gordon 2016: 482; Harrell 2016:6). 

1996 yılında ABD yaptırımları daha güçlü hale getirmek için Helms-

Burton Yasası’nın kabul etmiştir. Küba ekonomisinin hayatta kalabilmek 

için tüm sektörlerini yabancı yatırımına açtığı sırada kabul edilen bu yasa 

Küba’nın yaptırımlar karşısında dış yardım almasını engelleme amacı 

taşımaktaydı (Paolo 2001: 18). Bu sıralarda Fransa, İspanya, Kanada, 

Meksika ve İtalya Küba’nın temel yatırımcılarıydı ve Helms-Burton 

Yasası’nın kabulü bu ülkeleri etkilememiş tersine 1996-2000 yılında çok 
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daha fazla yatırım yapılmıştır. ABD aldığı önlemlerle Küba’nın ekonomik 

iyileşmesini engelleyememiştir (Paolo 2001: 25; Paolo 2001: 35).  

Ayrıca yaptırım uygulandığı sıralarda Burma, Haiti, Zimbabwe, Kongo 

ve Liberya gibi ülkelerin Küba’ya yardım etmesi yaptırımların etkisinin 

kısıtlı olmasına neden olmuştur (Burgsdorff 2009: 37). Çin ve Venezuela 

da Küba’ya yardım eden ülkelerdendir. Soğuk Savaş sonrası dönemde 

Küba, Çin ve Venezuela’nın yardımlarıyla dış politikasını tekrar rekabet 

edebilir hale getirmiştir (Eriksson 2005: 410). Ayrıca Çin Küba 

yaptırımlarını BMGK’da veto etmiştir (Eriksson 2005: 418). Yaptırım 

sürecinde Küba’ya yardım ulaşması İsveç, AB, İngiltere gibi 

göndericilerin yeterli kısıtlamalar getirmemesinden kaynaklanmıştır. Bu 

durum hedef devletin gücünden değil, göndericilerin kişisel çıkarlarının 

rejim değişikliği, demokratikleşmeden daha ön planda olmasındandır 

(Burgsdorff 2009: 38). Üçüncü ülkeler nedeniyle ABD’nin uyguladığı tek 

taraflı yaptırımlar ve Castro rejiminin istikrarsızlaştırılarak rejim 

değişikliği sağlamadığı için başarısız olmuştur (Sieglie 1997: 232; Marks 

1999: 1509; Sanchez 2003: 354). Bununla birlikte, yaptırımların ABD ikili 

ilişkilerinde sıkça kullanılan araçlardan olması Küba örneğindeki soruna 

ışık tutmaktadır.  ABD’li yetkililer söz konusu duruma uygun olup 

olmadığına bakılmaksızın yaptırım uygulamaya çalışmaktadırlar (Sanchez 

2003: 370).  

Yaptırımların başarısız olmasında üçüncü tarafların yanı sıra Küba 

hükümetinin tavırları ve uygulamaları da etkili olmuştur. ABD 

yaptırımları rejim değişikliğine ortam hazırlayacak muhalefeti toplama 

konusunda başarısız olmuştur (Burgsdorff 2009: 45). Yaptırımlar 

muhalefeti daha da zayıflatarak rejimi güçlendirmiştir (Burgsdorff 2009: 

47). Rejim ise ülkedeki muhalefeti kınamış, rejim yanlılarını ise kısıtlı 

kaynakların tekrar dağıtılmasıyla ödüllenmiştir. Böylece ülkede reform ve 

muhalefet hareketlerinin oluşmasını engellemiştir (Burgsdorff 2009: 36-

37). Castro rejimi elli yıllık yaptırımları özellikle de Bush dönemindeki 

yaptırımları yabancı saldırısı olarak ilan etmiş, ABD’nin Küba ulusunu 

aşağılayıcı faaliyetlerini engelleme çağrısı yaparak Küba halkını bayrak  
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altında toplamıştır (Burgsdorff 2009: 46). Böylelikle Castro hükümeti 

yaptırımları halk desteği sağlama amacıyla kullanmıştır (Frye 2017: 1). 

Afrika Kıtası’na odaklanan ampirik çalışmalarda en fazla vurgu Güney 

Afrika, Rodezya ve Zimbabwe’ye yapılmıştır. Bu yaptırımların ortak 

noktası yaptırım rejiminin çok taraflı olmasıdır. Çok taraflılığın 

yaptırımların başarısındaki önemine yapılan vurgulara rağmen bu 

vakalarda çok taraflılık yalnızca Güney Afrika yaptırımlarında işe 

yaramıştır (Barber 1979; Doxey 1996; Morgan & Schwebach 1995; Rarick 

2007; McLean & Whang 2010). Yaptırımların literatürde başarısız ve kör 

araçlar olarak yayılan namı Güney Afrika’da değişmiştir.  

Apartheid rejimine karşı çeşitli ekonomik ve mali yaptırımlar 

uygulanmıştır (Levy 1999: 415).  Yaptırımlar yalnızca BM kaynaklı değil, 

Afrika Birliği (AU) ve Batı Afrika Devletleri Ekonomi Topluluğu 

(ECOWAS) gibi önemli bölgesel örgütler tarafından çok taraflı olarak 

uygulanmıştır (Charron & Portela 2015: 1369). Uygulanan ekonomik 

yaptırımlar ülke ekonomisini katlanılamaz hale getirmede başarılı 

olmuştur bu duruma neden olan en büyük etken Güney Afrika’nın ithalatta 

en büyük dayanağı olan yüksek teknolojili ürünler ve servislerine getirilen 

yaptırımlardır (Becker 1988: 76; Levy 1999:415). Amerika, Nordik 

ülkeler, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth), Avrupa Topluluğu 

(EC) ve ABD’nin ithalat üzerinde farklı zamanlarda uygulanan 

yaptırımları ekonomiye oldukça zarar vermiştir (Evenett 2002: 559-560).  

Güney Afrika’da Apartheid rejiminin değişiminin ardındaki nedeni 

yalnızca ekonomik yaptırımlara ithaf etmek yanlıştır (Manby 2001: 217). 

Yaptırımların başarılı olması gereken iç ve dış şartların mevcut oluşuyla 

alakalıdır. İç şartlara bakıldığında siyahi çoğunluğun siyasi muhalefeti, 

Apartheid rejiminin ekonomik maliyeti ve yetersizliği; beyazların yaşam 

standardı; az sayıda ticari ortağa sahip olması ve coğrafi açıdan 

partnerlerinden uzak olması yaptırımların başarılı olmasını sağlayan 

şartlardır (Levy 1999: 415; Manby 2001: 216; Manby: 204). Dış şartlara 

bakıldığında ise küresel piyasa ekonomisini benimsemesinden (Manby 

2001: 204) kaynaklanan ticari hasar görebilirlik, uluslararası baskı ve  
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uluslararası izolasyonun iç karışıklıkları bastırmayı imkânsız hale 

getirmesi ve son olarak da Sovyetler Birliği’nin çöküşü ile yaşanan 

sistemsel değişim gibi dış şartlardır (Levy 1999: 415; Manby 2001: 217). 

Bu şartlar oluşmamış olsaydı yaptırımlar başarısız olabilirdi (Manby 2001: 

216).  

Gerekli şartların çok taraflılıkla birleşmesiyle başarıya ulaşan Güney 

Afrika yaptırımlarının tersine Zimbabwe çok taraflılığa rağmen 

göndericilerin işbirliği yapmada yetersiz oluşuyla başarısız bir ampirik 

vakayı temsil etmektedir.  Demokrasinin zayıflaması, insan hakları 

ihlalleri, ekonomik çöküntü ve devlet içindeki askeri karışıklığın varlığı 

nedeniyle Zimbabwe 20 yılı aşkın süredir AB, ABD, İngiltere, Kanada ve 

Avustralya öncülüğünde çok taraflı ve halkın zarar görmemesi için hedefli 

yaptırımlara maruz kalmıştır (Pillitu 2003: 455; Grebe 2010:4; Nzaro 

2011: 105; Mararike 2019: 31). Fakat ampirik kanıtlar ABD’nin 

Zimbabwe’ye en çok yaptırım uygulayan ülke olduğunu göstermiştir 

(Nzaro 2011: 105). Zimbabwe’ye uygulanan hedefli ABD yaptırımları 

incelendiğinde yaptırımlar 2003’te başlamış 2005’te ise kuvvetlendirilmiş 

2008’de ise daha kapsamlı hale getirilmiştir (Prinslow 2010: 23). ABD’nin 

6 yılı aşkın yaptırımları azami miktarda etkili olsa da bireylerin 

yaptırımlardan kaçmasını engelleyememiştir, yeni seyahat araç ve 

imkânlarının gelişmesiyle yaptırımlar zayıf kalmıştır (Prinslow 2010: 28). 

AB’nin uyguladığı hedefli yaptırım rejimi ise Zimbabwe ekonomisine 

oldukça zarar vermiştir (Pillitu 2003:455; Mbanje & Mahuku 2011:3).   

Ekonomik yaptırımların yanında Zimbabwe’ye uygulanan silah 

ambargosu 2008 yılında bazı Güney Afrika ülkeleri ve diğer ulusların 

yardımıyla başarıyla uygulanabilmiş fakat tek taraflılık nedeniyle başarısız 

olmuştur. 2008’de G8 ülkeleri yaptırımlara destek vermiş olsa da Çin ve 

Rusya bu kararı veto etmiş, Çin Zimbabwe’nin en büyük silah tedarikçisi 

haline gelmiştir.  Bu iki ülkenin vetosunu daha sonra Vietnam, Libya ve 

Güney Afrika takip etmiştir (Brookes & Ji Hye 2006:4-5; Prinslow 2010: 

24; Prinslow 2010: 28; Portela 2011: 24).  G8 ülkelerinde yaşanan bu 

anlaşmazlık BMGK’da da göze çarpmaktadır: Çin ve Rusya’nın 
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yaptırımları aynı şekilde veto etmesi yaptırımların etkisiz kalmasına neden 

olmuştur (Zimbabwe Conflict Insight 2018: 8; Mararike 2019: 36). 

Zimbabwe’ye yardım eden üçüncü taraflar bu ülkelerle sınırlı değildir. AB 

yaptırım rejimi doğrultusunda her türlü yardıma yönelik politika, program 

ve projenin geri çekilmesiyle Zimbabwe rotasını Doğu’ya çevirmiş ve 

‘Doğu’ya dönüş (Looking East Policy) politikası’ benimsemiştir. Bu 

sayede AB’nin yarattığı boşluk Rusya ve Çin’in yanında Hindistan, 

Malezya ve diğer doğu ülkelerinin yardım ve yatırımlarıyla 

doldurulmuştur. Doğu AB yerine geçebilecek güçlü bir alternatif haline 

gelmiştir (Chingono 2010: 71; Mbanje & Mahuku 2011: 8).  

Yaptırımların etkisiz olmasına neden olan üçüncü taraf faaliyetlerinden 

ziyade AB ve İngiltere’nin oluşturduğu yaptırım rejimlerindeki 

düzensizlikler de yaptırımların işlevsiz kalmasına neden olmuştur 

(Mararike 2019: 36). AB yaptırımlarının amacı ve başarıya ulaşmasında 

ihtiyaç duyulan şartlar net ve kesin bir şekilde belirlenmemiştir. Ayrıca söz 

konusu amacı yerine getirmekten ziyade üyelerin çıkarlarını korumaya 

yönelikti bu nedenle yaptırım uygulama ve diyalog geliştirme konusunda 

tartışmalar oluşmuştur (Grebe 2010: 12; Mbanje & Mahuku 2011: 1).  

Yaptırım rejimi çerçevesinde koyulan seyahat yasağına İtalya ve 

Fransa’nın uymayıp Mugabe’nin ülkelerine giriş yapmasına izin vermeleri 

bu durumun küçük bir örneğidir (Portela 2011: 24). Ayrıca ABD ve AB 

yaptırımları farklı zamanlarda uygulanmış bu da yaptırımların etkisiz 

kalmasına neden olmuştur. Ayrıca mali yaptırımların planlanmasındaki 

başarısızlık istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarmıştır (Grebe 2010: 18).  

İngiltere ise Zimbabwe yaptırımlarında ön plana çıkmıştır. Bunun nedeni 

ise Brexit sonrasında İngiltere’nin karşılaşacağı kısıtlı AB erişimi 

nedeniyle İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) sayesinde 

emperyalist ilişkilerini devam ettirerek alternatif arayışına girmesidir. 

Zengin mineral cevheri kaynaklarıyla Zimbabwe uluslararası sermaye 

açısından İngiltere’nin stratejik fakat eşit olmayan ortağıdır. Zimbabwe 20 

yıldır devam eden yaptırımlar nedeniyle çökmüş bir ekonomiye sahiptir ve  
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İngiltere bunu düzeltmeye çalışmaktadır. Bu nedenle İngiltere’nin 

uyguladığı yaptırım rejimi baştan savmadır (Mararike 2019: 36-37).   

Süreç içerisinde karşılaşılan yaptırım baltalayıcı faaliyetlere rağmen söz 

konusu göndericilerin hedefli yaptırımları oldukça etkili olmuştur. 

Yetkililerin yurt dışına çıkışları engellenmiş, mal varlıklarına el konulmuş, 

Zimbabwe’nin ticari bankacılığında sunulan mali servisler etkilenmiştir 

(Grebe 2010: 24; Nzaro 2011: 109). Zimbabwe devlet yetkililerinin mal 

varlıklarının dondurulması girişimi yeterince hızlı olmadığı için yetkililere 

mal varlıklarının büyük bir kısmını Avrupa bankalarından başka bankalara 

taşımaları için fırsat vermiştir (Portela 2011: 23). 

Beklenen mali ve ekonomik etkilerin yanında yaptırımlar istenmeyen 

sonuçlar da doğurmuştur. Her ne kadar halkın etkilenmemesi için birkaç 

devlet elitinin davranışlarını değiştirmek amacıyla hedefli yaptırımlar 

uygulansa da halk yapılan uygulamalardan zarar görmüştür.  Yaptırımların 

uzun sürmesi; sağlık, eğitim ve su sistemlerinin çökmesi ve ülkeye döviz 

girişinin engellenmesi nedeniyle ilaç gibi temel insani ihtiyaçların 

karşılanamaması nedeniyle sivil halk oldukça sıkıntı çekmiştir (Eriksson 

2010: 168; Hove 2012: 78; Pindiriri 2019: 12).  

 Ekonomik zarar verilerek rejim değişikliği sağlama amacıyla uygulanan 

yaptırımlar, ekonomisi kötü olan bir devleti daha da kötü duruma 

düşürdüğü için göndericiler Zimbabwe ‘ye yardım etmek zorunda 

kalmışlardır. Bu da yaptırımların başarısız olmasının bir başka nedenidir 

(Portela 2011: 25; Hove 2012: 74).  

Zimbabwe hükümeti de yaptırımların başarısız olmasında önemli rol 

oynamıştır. Zimbabwe’nin sömürgeci tarihi ve özgürlük mücadelesinin 

vermiş olduğu bağımsızlık duygusu yaptırımların Zimbabwe iç işlerine 

müdahale amacı taşıyan illegal araçlar olarak algılanmasına neden 

olmuştur (Chingono 2010: 66-67).  

Zimbabwe örneği hedefli yaptırımların otoriter devletler üzerinde etkili 

olmadığını göstermektedir. Yaptırım rejimine yönelik yasal boşluklar, 

zayıf yürütme, muğlak strateji ve siyasi hedefler hakkında zayıf iletişim 

yaptırımların başarısız olmasına neden olmuştur (Grebe 2010: 24). 
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Mugabe rejimine sinyal göndermede de başarısız olan yaptırımlar AB ve 

ABD tarafından devam etmektedir fakat uygun yaptırım türünün hedefli 

olduğu tartışmalıdır (Grebe 2010:5; Grebe 2010: 25).  

Çok taraflılığın avantaja dönüştürülemediği bir diğer ampirik vaka ise 

yaptırımlar literatüründe oldukça geniş bir yer tutan Rodezya’dır. 11 

Kasım 1965 yılında İngiliz kolonisi olan Rodezya Tek Taraflı Bağımsızlık 

Bildirgesi (UDI)’ni ilan etmiş ve beyaz olmayan çoğunluğun temsil edilme 

ve vatandaşlık haklarını kısıtlayan bir anayasa kabul etmiştir (Fenwick 

1967: 753; Shepherd 1968: 8). Rodezya’nın bağımsızlığını reddeden 

İngiltere, yeni devletin tanınabilmesi için çoğunluk haklarını kabul etmesi 

gerektiğini öne sürmüş fakat eski kolonyal düzen Rodezya’nın bu şartı 

kabul etmesine yeterli olmamıştır. Bunun karşısında İngiltere Güney 

Rodezya Yasası’nı (Southern Rhodesia Act) kabul etmiştir. Bu yasa talep 

edilen şartı yerine getirmesini sağlamak adına Rodezya’ya baskı 

uygulamak için yasal zemin hazırlamış ve bu doğrultuda yürürlüğe 

koyulacak ekonomik yaptırımları tanıtmıştır (Fenwick 1967: 753; 

Stephenson1975: 377; Cohen 2011: 720). Uygulanan yaptırımlar silah 

ambargosu, Sterlinbölgesinden dışlanma, Londra pazarındaki artan 

sermayeden mahrum kalma, şeker ve tütün ithalatının yasaklanması gibi 

uygulamaları kapsamaktaydı (Cohen 2011: 720).  

Fakat İngiltere’nin tek taraflı yaptırım uygulaması ve kontrolü 

Rodezya’nın coğrafi koşulları açısından zorlaşmıştır bu nedenle İngiltere 

Birleşmiş Milletler’e başvurmuş ve ortak eylem gerçekleştirildiği takdirde 

inatçı koloninin şartları yerine getireceğini umut etmiştir (Fenwick 1967: 

753; Rowe 1999: 259). Fakat uygulanan yaptırımlar başarısız olmuştur 

(McKinnell 1968: 227; Lindsay 1986: 160; Minter &Schmidt 1988: 

208,225; Rowe 1999: 256; Faulkner 2018:4-5). Bu başarısızlığın bazı 

nedenleri vardır: ilki Rodezya’nın süreli yayınlarını bile kapsayacak 

genişlikteki yaptırımların, Rodezya’nın ideolojik müttefikleri Portekiz ve 

Apartheid Güney Afrika’sının yaptırımları sürekli olarak reddetmesi ve 

Rodezya’ya yardım etmeleridir (Shepherd 1968: 8; Curtin 1969: 126; 

Minter &Schmidt 1988: 209; Rowe 1999: 265; Cohen 2011:720). 
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Yaptırımların başarılı olması için İngiltere’nin Portekiz ve Güney Afrika 

ile oluşturulacak işbirliğine ihtiyacı vardı fakat bu durum muhtemel 

değildi (Cohen 2011: 720).  

Yaptırımlar Rodezya’nın talep edilen davranışları yerine getirmesine 

yeterli olmasa da Rodezya ekonomisini kötü etkilemek için yeterliydi. 

Rodezya ekonomisi büyük ölçüde dış ticarete bağlı olduğundan 

yaptırımlarla birlikte ithalat oranı %35 düşmüştür. Tütün, tarım ve motorlu 

taşıt endüstrisi bozguna uğramış ve ekonomi giderek kötüleşmiştir 

(McKinnell 1968:231-232; Lindsay 1986: 160; Minter &Schmidt 1988: 

222-223,225). Fakat bu duruma rağmen Rodezya ekonomisi 14 yıl 

boyunca yaptırımlar karşısındaki duruşuyla oldukça iyi bir şekilde 

savaşmıştır. Bu duruşun nedeni devletin yaptırımlara oldukça hızlı tepki 

vererek karşıt önlemler almasıdır. Rodezya yaptırımlar hakkında net bir 

tavır sergilemiş; artan savaş maliyetlerine, komşularının düşmanlığına ya 

da Güney Afrika’nın baskılarına katlanabileceklerini fakat yaptırımlara 

katlanmayacaklarını kesin bir dille ifade etmişlerdir (Minter & Schmidt 

1988: 207-208). Bu kararlı tavır karşısında hükümet yaptırımların etkisini 

kırmak için çeşitli karşıt önlemler almış, ithal ikameci politika 

benimseyerek ithal ürünleri yerel ürünlerle değiştirme yoluna gitmiştir. 

Ayrıca pamuk, soya, mısır, sığır eti gibi ürünlerin geniş çaplı üretimi teşvik 

edilmiştir. Ek endüstriyel kapasitenin (excess industrial capacity) de 

üretim artışına ve ithal ikameci politikaya verdiği destekle Rodezya 

ekonomisi belli oranda büyümüş ve kendine yetebilmiştir. Ekonomik 

yaptırımlar yanında uygulanan petrol yaptırımının etkisini azaltmak adına 

devlet eliyle kurulan ‘Genta’ adlı büro petrol ithalatını düzenlemiş ve 

ülkeye farklı kaynaklardan petrol sokarak yaptırımların etkisini kırmaya 

çalışmıştır (McKinnell 1968: 228; Porter 1978: 107; Lindsay 1986: 160; 

Minter& Schmidt 1988: 223-224; Cohen 2011:723).  

Minter ve Schmidt Rodezya’ya uygulanan yaptırım rejiminin başarısına 

yönelik Strack ve Losman’ın görüşlerini vurgulamıştır (Strack 1978; 

Losman 1979 aktaran Minter &Schmidt 1988: 207-208) . Bu yazarlara 

göre: 1978 yılında Strack, yaptırımların karşıt önlem doğurabilme 
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potansiyelinden bahsetmiş ve düzeltilmeye çalışılan durumun daha da 

kötüye gidebileceğini; 1979 yılında Losman ise Rodezya yaptırımlarının 

neden olduğu yıkımın siyasi başarı getirmeyeceğini savunmuşlardır. Bu 

iki yazar yaptırımların başarısız olduğunu savunurken David Baldwin ve 

Washington temelli Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (IEE) yaptırımları 

başarılı saymıştır. Baldwin çoğu akademisyenin yanlış karar verdiğini, 

belirttikleri ‘başarı’ kıstasını karşılamanın imkânsız olduğunu ifade 

etmiştir. Rodezya yaptırımları çoğunluğun yönetimini geri getiremese de 

uzun vadede bu amaca katkıda bulunmuştur (Minter &Schmidt 1988: 207-

208).  

Rodezya’nın yaptırımlar karşısında 14 yıl süren savaşı sonrasında rejim 

çökmüştür (Lindsay 1986: 160; Minter & Schmidt 1988: 208). Fakat bu 

sonucun elde edilmesinde yaptırımlar başarılı olmamıştır. Zaman 

içerisinde yaptırımların başarısını eriten çeşitli faktörler ortaya çıkmıştır 

(McKinnell 1968: 228). Yapılan analizler sonucunda rejimin çöküşünün 

askeri mücadeleye bağlı olduğu görülmüştür (Lindsay 1986:160). Farklı 

analizlerde ise Mozambik tarafından sergilenen düşmanlık, Güney 

Afrika’nın baskısı, Batı’nın diplomatik baskısı ve gerilla savaşı gibi 

faktörler yaptırımlardan açık ara etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca petrol 

fiyatlarındaki artışın neden olduğu ekonomik bunalım da bu faktörlerden 

biridir (Minter & Schmidt 1988: 225-226). Kısaca yaptırımlar azınlık 

egemenliğinin güçten düşmesinde etkili doğrudan etkili olmamıştır 

(Lindsay 1986:160).  

Afrika Kıtası’nda yaptırım literatürünün odaklandığı diğer ülkeler ise 

Libya, Sudan, Angola, Eritre, Sierra-Leone ve Liberya’dır. Bu ülkelere 

uygulanan yaptırım rejimlerinin de ortak noktası çok taraflı oluşudur. Bu 

bakımdan aynı zeminde buluşan yaptırımlar çeşitli iç ve dış nedenlerden 

dolayı farklı sonuçlar doğurmuştur. Libya, Angola, Sierra Leone ve 

Liberya yaptırımlarında çok taraflılık başarı getirirken; baltalama 

faaliyetleri nedeniyle çok taraflı uygulanan yaptırım rejimi Sudan’da aynı 

sonucu yaratmamıştır. Eritre yaptırımları ise iki boyutlu etkiye sahip 
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olduğundan Afrika yaptırımları içerisinde kendine has örnek teşkil 

etmektedir.  

Teröre destek verme nedeniyle Libya ABD, BM ve AB tarafından çeşitli 

ambargo ve yaptırımlarla karşılaşmıştır. BM yaptırımlarından önce ABD 

Libya’ya 1982 yılında petrol ambargosu, 1986’da ise ticaret ambargosu 

olmak üzere tek taraflı yaptırımlar uygulamıştır (Collins 2004: 10). 

1996’da ise Libya ile beraber İran’ı da ilgilendiren, bu devletlerle ticari 

işbirliği yapan firmalara yaptırım uygulama yetkisi veren ILSA yasasını 

(Iran-Libya Sanctions Act of 1996) kabul etmiştir (Dunning 1998: 169). 

Fakat bu yasa uluslararası kabul görmemiştir. ABD’nin tek taraflı 

yaptırımlar uyguladığı sırada Avrupa ve Libya arasında verimli ticari 

ilişkiler mevcuttu (Zoubir 2002:404). Bu nedenle ABD’nin temel Avrupalı 

müttefikleri bu yasayı reddetmiş ve kendi firmalarını koruma amacıyla 

karşıt önlemler almışlardır (Dunning 1998: 189).  Avrupa ile 

karşılaştırıldığında ABD’nin Libya ile olan ticari ilişkisi yansıtılabilir 

nitelikteydi (Collins 2004: 10). Uygulanan yaptırımlar Libya ekonomisini 

ve halkın yaşam standardını negatif yönde etkilese de Avrupalı 

müttefiklerinin desteğinden mahrum kalan tek taraflı Amerikan 

yaptırımları başarısız olmuştur (Zoubir 2002: 39). ABD yaptırımlarının 

başarısız olmasının bir diğer nedeni artan karşılıklı bağımlılık ve ticari 

blokların Libya’nın ABD’ye olan bağımlılığını azaltmasıdır (Dunning 

1998: 191). 

Libya’ya uygulanan BM yaptırımları ise ilki 1992’de ikincisi ise 1993’te 

olmak üzere iki safhada uygulanmıştır. 1992 yaptırımları rejim değişikliği 

için gereken ortamın hazırlanmasını hedeflemiş, seyahat ve silah 

ambargolarından oluşmuştur. 1993 yaptırımları ise önceki uygulamalara 

ek olarak mal varlıklarının dondurulmasıyla petrol ambargosunu 

içermekteydi.  BM uyguladığı petrol ambargosuyla istediği sonucu elde 

edememiştir. Gelirleri petrol ticaretine oldukça bağlı olan Libya’nın temel 

müşterisi Avrupalı devletler olduğu için petrol satışı devam etmiş böylece 

BM yaptırımları Libya ekonomisine zarar verecek kapasiteye 

ulaşamamıştır (Hurd 2005:504). 
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AB yaptırımları ise BM yaptırımlarını izlerken bu uygulamaların ötesine 

geçmiştir (Koenig 2011: 15). AB, yaptırımların tek başına yeterli 

olmayacağını savunarak diyalog kurmanın önemini vurgulamıştır. Ayrıca 

Libya’nın izolasyonunun yaptırımlara itaat etmekten ziyade ülkeyi daha 

da radikal hale getirebileceği ihtimalinin altını çizmiştir (Zoubir 

2009:406).  

Teröre verdiği destek nedeniyle Avrupalı devletler tarafından izole edilen 

Libya (Lutterback 2009: 169) yaptırımlardan kurtulma ve Avrupalı 

devletlerle ilişkileri tekrar normale döndürme düşüncesini temel dış 

politika amacı haline getirmiştir (Hurd 2005: 505). Bu doğrultuda Kaddafi, 

PanAm 103 yolcu uçağını düşürdüğünü kabul etme, suçluları Lahey’e 

teslim etme, idama mahkûm ettiği 5 Bulgar hemşireyi serbest bırakma, 

kitle imha silahlarına yönelik programları durdurma garantisi vermiştir. 

Kaddafi’nin yaptırımları kabul etme eğilimi göstermesi ve ılımlı 

davranması BM ve AB yaptırımlarının 2003-2004 yıllarında 

kaldırılmasını sağlamıştır (Marks 1999: 1509; Lutterback 2009:169; 

Buckley 2012: 83). Libya’da yaşanan gelişmeler yaptırım 

uygulamalarında sağlanan çok taraflılığın bir sonucudur (Collins 2004: 

14). 

Angola yaptırımları ise uluslararası yaptırımlar literatürüne yeni bir 

başarı kıstası ekleme potansiyeline sahiptir. Çok taraflılığın zemin 

hazırladığı başarının yanında bireylerin yaptırım rejimi üzerindeki rolü 

açısından Angola önemli bir örnektir. Angola, Afrika ülkeleri arasında en 

uzun süreli ve şiddetli çatışmalara sahne olmuş bir ülkedir. Portekiz 

sömürgeciliğine karşı verilen bağımsızlık savaşı sonrasında 1974’te 

Angola’daki üç isyancı grup Angola’nın yönetimi konusunda anlaşma 

sağlamada başarısız olmuştur. Bu başarısızlık Sovyet Bloğu ve Küba 

tarafından desteklenen MPLA (Angola’nın Bağımsızlığı için Halk 

Hareketi); ABD, Çin ve Apartheid Güney Afrika tarafından desteklenen 

FNLA (Angola Kurtuluş Ulusal Cephesi) ve UNITA (Angola’nın Tam 

Bağımsızlığı İçin Ulusal Birlik) arasında çatışma yaşanmasına neden 



61 
 

olmuştur (Sherman 2000: 704-705; Möllander 2009:3). Soğuk Savaş  

sonunda 1991’de taraflar arasında imzalanan anlaşmayla 1992’de seçim 

yapılmasına karar verilmiş fakat UNITA’nın seçimleri reddetmesi ve 

savaşı sürdürmesi sonucunda BMGK 1993’te yaptırım uygulama kararı 

almıştır (Kevlihan 2003: 96; Vines 2003: 250; Möllander 2009:3).  

Belirli bir döneme kadar yaptırımlar başarısız olarak değerlendirilmiştir. 

Söz konusu dönemdeki başarısızlık siyasi isteksizlik, yaptırım baltalama 

faaliyetleri, illegal ticaret vb. unsurlardan kaynaklanmıştır. Bu unsurlar 

detaylı olarak incelenecek olursa başta gelen faktör UNITA’nın yasa dışı 

elmas ticaretidir. Angola da dâhil olmak üzere Afrika ülkelerinin çoğunda 

görülen durum yıkıcı savaşlar için doğal kaynakların fon olarak 

kullanılmasıdır (Sherman 2000: 699). Nitekim UNITA da bu durumdan 

faydalanmıştır. Elmas ticaretinden elde edilen gelirin %90’ını elinde 

bulunduran UNITA bu şekilde kendini finanse etmiş, silah ihtiyacını 

gidermiş ve seçim sonrasında ortaya çıkardığı savaşı sürdürme fırsatı 

bulmuştur. Bu noktada Apartheid Güney Afrika UNITA elmaslarına 

karşılık silah ve diğer askeri mühimmatı sağlamıştır (Sherman 2000:703, 

707, 709). Yasa dışı elmas ticareti UNITA’nın yaptırımlar karşısında 

hayatta kalmasını sağlayan en önemli kaynaktı (Sherman 2000:718). Bu 

açıdan bakıldığında UNITA devlet dışı aktörlerin küreselleşmenin 

karanlık tarafından istifade etme yeteneğini gösteren bir örnektir (Sherman 

2000: 700). BM yaptırımları UNITA’nın elmas ticaretini engellemeye 

yönelik değildi ki böyle bir hedefin gerçekleştirilmesi neredeyse 

imkânsızdı, asıl hedef UNITA’nın bu ticaretten elde ettiği gelir miktarını 

azaltarak savaşa devam etme kapasitesini düşürmekti (Sherman 2000: 

715).  

Taraflar arası kavganın sonlandırılması BM aracılığıyla düzenlenen 

1994’te imzalanmış Lusaka Protokolü’nün imzalanmasıyla 

gerçekleşmiştir. Protokole göre UNITA’nın elinde bulundurduğu 

toprakları Angola hükümetine teslim etmesi gerekiyordu. UNITA her ne 

kadar protokolü imzalasa da istenen talepleri yerine getirmemiş ve 

1997’de yaptırımlar kuvvetlendirilmiştir fakat buna rağmen UNITA 
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toprakların iadesini ertelemiş bu da BM yaptırımlarının başarısızlığını 

göstermiştir ( Heine-Ellison 2001:100-101; Kevlihan 2003: 96; Möllander 

2009:3).  

Yaptırımların başarısızlığında UNITA’nın işbirliği taraftarı olmamasının 

yanında ülkenin coğrafik şartları da etkili olmuştur. Angola’nın sınır 

uzunluğu, arazinin zorluğu yaptırımların izlenmesini ve kontrolünü 

oldukça zorlaştırmıştır. Bunun yanında UNITA’nın yasadışı elmas 

ticaretini engellemeye yönelik her türlü önlem Angola, Bostwana ve 

Namibya’nın yasal ticaretine zarar vermekteydi (Sherman 2000: 716-717; 

Heine-Ellison 2001:103). Yaptırım rejiminin ilk birkaç yılında görülen 

başarısızlığın derin sebeplerine inildiğinde ise göndericilerin siyasi 

isteksizliği ve yaptırımların başarılı olmak için uygulanmadığı 

görülmüştür. BM çoğu zaman yaptırım kullanmayı (imposition), yaptırım 

uygulamaktan (implementation) daha çok önem vermesi nedeniyle 

eleştirilmiştir. Angola örneğinde de bu durum görülmüş yüklenen 

yaptırımlar siyasi isteksizlik yüzünden beraberinde titiz bir uygulama 

getirmemiştir (Fowler & Angell 2001: 190). 

Fakat bu durum 1998 yılı itibariyle değişmeye başlamış ve yaptırımların 

başarılı olduğu döneme geçilmiştir. 1993’te uygulanan petrol ve silah 

ambargosunda taleplerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek ve 

bunun hakkında rapor oluşturmak için BMGK tarafından bir komite 

kurulmuştur. Bu otoriteye rağmen komite oldukça pasif bir tutum 

sergilemiş ve ilerleyen toplantılarında Angola’nın komşularına 

başvurmayı hedefleyen çekimser bir uygulama başlatmıştır (Vines 2003: 

250).  Güvenlik Konseyi ise yaptırım baltalayıcı faaliyetlere karşı önlem 

almaktan geri durmuştur. Bu durum 1998’de BM Kanada Daimi 

Temsilcisi Büyükelçi Robert Fowler’ın Angola Yaptırım Komitesi’nin 

(Angola Sanctions Committee) başkanı olarak atanmasıyla Komite profili 

değişmeye başlamıştır. (Vines 2003: 250; Möllander 2009:6). UNITA’nın 

savaşı sürdürmeye devam ettiği dönemde (Sherman 2000: 703) Fowler 

göreve başlamıştır. Fowler ve yardımcısı Angell iş dünyası, sivil toplum  
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kuruluşları, hükümet ve kolluk kuvvetleriyle önemli istişarelerde 

bulunarak yaptırım rejimine dair rapor hazırlamıştır (Vines 2003: 250).  

1999’da BMGK otoritesi altında UNITA yaptırımlarının ihlal 

edilmesinin incelenmesine yönelik iki panel düzenlenmiştir. Paneller 

sırasında beceri ve üstünlüğünü hissettiren Fowler kendi ismiyle anılan 

Fowler Raporu’nu hazırlayarak yaptırım rejimi üzerinde dramatik bir etki 

yaratmıştır. Bu etki, diplomatik nezaketi (diplomatic nicety) göz ardı 

etmesi, görevde olan başkanlar dâhil belirli bireylerin adını karalamasıyla 

(name and shame) ortaya çıkmıştır. Hazırlanan rapor Angola Yaptırım 

İzleme Mekanizması (Monitoring Mechanism on Angola Sanctions) adlı 

yeni bir birim kurulmasına ortam hazırlamış ve bu sayede ihlal raporları 

incelenerek yaptırımların etkisi artırılmaya çalışılmıştır (Vines 2003:251). 

Fowler’ın yaptırım rejimine katkısı sadece sunduğu raporlarla sınırlı 

değildir. Fowler, önemli elmas şirketi De Beers firmasının CEO’su ile 

müzakere etmiş, Amnesty International ve Global Witness gibi önemli 

sivil toplum kuruluşlarının ‘kanlı elmas (bloody diamond)’ kampanyaları 

başlattığını ve şirketin elmas satın almaya devam etmesi halinde 

kamuoyuna çatışmalardan sorumlu olduklarını ilan edeceğini söylemiştir. 

Büyükelçi Fawlor başarısızlığı muhtemel bir sonuç olarak kabul 

etmemiştir (Möllander 2009: 10). 

Yaptırım rejiminde gerçekleşen reformlar UNITA’nın izolasyonunu 

sağlamış, öldürülen UNITA lideri Jonas Savimbi’nin hükümet güçleri 

tarafından öldürülmesi de grup yandaşları üzerinde psikolojik etki 

yaratmıştır. 2001 ile birlikte Angola yaptırımları Afrika’da en iyi şekilde 

uygulanan yaptırım olarak adlandırılmıştır. Bu başarılı durum 

göndericilerin nihayetinde işbirliği ve siyasi iradede buluşmaları sayesinde 

elde edilmiştir (Vines 2003: 253). Başarının arka planında ise Yaptırım 

Komitesi’nde fark yaratmada kararlı olan Büyükelçi Robert Fowler vardır 

(Möllander 2009:6). Bugün Fawlor ve Heyet’in çalışmaları ufuk açıcı ve 

ezber bozan girişimler olarak tanımlanmaktadır (Möllander 2009: 9).  
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Yaptırım literatüründe çok taraflılığın bir diğer başarılı örneği ise Sierra 

Leone ve Liberya yaptırımlarıdır. Sierra Leone ve Liberya’ya uygulanan 

yaptırım rejimleri birbirine bağlı gelişmiştir. Sierra Leone, 1997’de 

seçimle başa gelen Kabbah Hükümeti’ne karşı düzenlenen darbe 

sonucunda ECOWAS (Batı Afrika Ülkeleri Ekonomi Topluluğu) 

tarafından uygulanan yaptırımlara maruz kalmıştır. Uygulanan 

yaptırımlara rağmen çatışmanın devam etmesi nedeniyle ECOWAS 

BM’ye başvurmuş ve bunun üzerine 1132 sayılı Önerge ile Sierra Leone’a 

silah, seyahat, petrol ve petrol ürünlerini kapsayan ambargolar 

uygulanmıştır (Vines 2003: 253-254; Vines & Cargill 2010: 47-48). BM 

yaptırımlarından kısa bir süre sonra darbeyi gerçekleştiren Silahlı 

Kuvvetler Devrim Konseyi (AFRC) 1998’de Kabbah’a siyasi gücün 

devredileceğini garanti eden Conakry Anlaşmasını imzalamışlardır.  

Anlaşmanın imzalanmasına rağmen BM yaptırımları çatışmayı kontrol 

altına alma konusunda sınırlı etkide bulunmuştur (Heine-Ellison 

2001:106). Bunun nedeni ise yasaklar nedeniyle silahsız kalan bu 

örgütlerin elmas ticareti karşılığında Liberya’dan silah temin etmeleridir ( 

Vines & Cargill 2010: 48-49). Yaptırımlar karşısında yeniden silahlanan 

Devrimci Birleşik Cephe (RUF) isyancılarının saldırı ve barış koruma 

görevlilerini rehin alma girişimleri nedeniyle yaptırımlar 

kuvvetlendirilmiştir. Bu karara yönelik olarak BMGK yaptırımların 

ihlalini ve özellikle elmas ticareti ve silah kaçakçılığı arasındaki ilişkiyi 

incelemek adına uzmanlardan oluşan heyetin düzenlenmesine karar 

vermiştir. Raporda elmas ticaretinin RUF isyancılarına mali fon kaynağı 

sağladığı görülmüştür. Rapor ayrıca Liberya’ya daha sıkı yaptırımlar 

uygulanmasını önermekteydi (Vines 2003: 254).   

Liberya’ya uygulanan yaptırımlar ise artan savaş ağalığı (warlordism), 

Sierra Leone’da Devrimci Birleşik Cephe (RUF) adlı grup ile illegal elmas 

ve silah ticareti yapması ve Liberya orman kaynaklarının kötüye kullanımı 

nedeniyle ABD ve İngiltere öncülüğünde hedefli BM yaptırımları 

uygulanmıştır (Gberie 2004: 10; Atkinson 2008: 18). Sierra Leone 

örneğinde BMGK tarafından yetkilendirilen Uzman Heyeti (Panels of 
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Expert) Liberya için de yeni ve daha sıkı yaptırımlar uygulanmasını 

önermiştir. Bu doğrultuda silah ambargosu ve bunun yanında Liberya 

Başkanı Charles Taylor hükümetinin kilit yetkilerine, onların eşlerine ve 

iş ortaklarına seyahat ambargosunu uygulamaya koymuştur. Ayrıca elmas 

ihracatına ve daha sonra da kereste ihracatına ambargo koyulmuştur 

(Vines 2003:254). Fakat ad hoc bir organizasyon yapısına sahip bu Uzman 

Heyeti’nin yaptırımları Liberya üzerinde başarılı olmamıştır. Çünkü ad 

hoc yaptırım koalisyonları caydırıcı bir güç olarak görülmemiştir (Vines 

2003: 255). Yine de Liberya’da başarı sağlanmıştır fakat bu başarı sadece 

yaptırımlara atfedilmemiştir.  

Birlemiş Milletler’e destek amacıyla İngiltere’nin yüzlerce birlik 

konuşlandırması ve Gine’nin RUF ve Liberya topraklarına karşı saldırgan 

askeri müdahaleleri önemli rol oynamıştır (Vines 2003: 256; McAlpine 

2006: 89). Uygulanan yaptırımlar Taylor hükümetini ekonomik ve siyasi 

olarak zayıflatmış, uluslararası bir haydut devlet (rogue state) olduğuna 

dair bilincin artmasıyla yerel desteğin azalmasını sağlamıştır. Kimberley 

Süreci ile elmas ticaretine getirilen yasak savaş ekonomisi durumunu 

bitirmiştir (Atkinson 2008: 31-32). Liberya yaptırımları Sierra Leone barış 

sürecini destekleyecek şekilde tasarlanmıştı. 2000-2001 yıllarında Sierra 

Leone’deki gelişmeler Liberya’ya karşı yaptırım tehditlerinin ve 

uygulamalarının RUF isyancılarının 2000’de ateşkes imzalamasını ve 

2001 anlaşmasını tasdiklemelerini sağladığını göstermiştir.  Savaş 

ekonomisinin bitmesiyle Devrimci Birleşik Cephe (RUF) de dönüşüm 

geçirmiş ve siyasi parti olarak ilerleyen yıllarda meclis ve başkanlık 

seçimleri için aday olmuştur (Vines 2003: 256).  

Çok taraflılığın yaptırımların başarısında rol oynayamadığı bir diğer 

ampirik vaka ise Sudan’dır. Sudan’a uygulanan yaptırımların tarihçesi 

1993’te ABD’nin uluslararası terör gruplarıyla paylaştığı İslami bağlar 

sonucu Sudan’ı teröre destek veren ülke olarak adlandırması sonucu 

1996’da ABD konsolosluklarını kapatması 1997’de ise kapsamlı 

ekonomik, mali ve ticari yaptırımlar uygulamasıyla başlamıştır. (Siddig 

2010: 14; Malik & Malik 2015: 3). Kuzey-Güney Sudan çatışmasını 
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sonlandırma şansı 2001’de Bush sayesinde elde edilmiş, yaptırımların 

belirli etkisi olsa da çatışmayı bitiren Bush’un üst düzey diplomasi 

kullanması olmuştur (Tiitmamer & Awolich 2015:7-8).  

2004’te ise BM Darfur’daki insani krize karşılık verme amacıyla BMGK 

yaptırımlarını yürürlüğe koymuştur (Alouch 2015: 75). Son zamanlardaki 

BM ve AB ortak yaptırımları kısmi silah ambargosu, seyahat yasağı ve 

bazı bireylerin mal varlıklarına el koyulmasına yönelik olmuştur (Siddig 

2010: 14).  Uygulanan seyahat yasağı Sudan’ın Batılı ülkelerle ticari ve 

diplomatik ilişkiler kurmasını engellediği için izole olmasına neden olmuş 

fakat bu durum uzun sürmemiştir. Sudan’ın dost ülkeler olarak 

adlandırdığı Çin, Rusya, Hindistan, Malezya, diğer Arap ülkeleri ve 

komşuları ile yürüttüğü ticari ve mali ilişkiler izolasyon baskı sının 

hafiflemesine neden olmuştur (Alouch 2015: 79; Malik& Malik 2015:8; 

Tiitmamer & Awolich 2015: 9-10). Yaptırım sürecinde Sudan Çin ve 

Rusya’dan mühimmat sağlamış bu tedarik ise askeri kapasiteyi artırarak 

çatışmaların daha yoğun hale gelmesine neden olmuştur (Brookes & Shin 

2006: 5; Alouch: 78).  BMGK yaptırımlarından korkan Güney Sudan 

hükümeti, veto güçleri olduğu için Rusya ve Çin’le ilişkiler kurmaya 

çalışmaktadır (Kleine-Ahlbrandt & Small 2008: 46; Holslag 2007: 73; 

Tiitmamer & Awolich 2015: 10).  

Güney Sudan otoriter eğilimleri olan bir ülkedir (Alouch 2015: 78) ve 

yaptırımların başarısız olduğu ülkelerin karakteristik özelliklerine sahiptir 

(Tiitmamer & Awolich 2015: 9). Sudan yeterli güçte muhalefetle 

karşılaşmamıştır. Uygulanan ekonomik yaptırımların zorluğu aktivizm ve 

müdafaa eylemleri kısıtlanmış ve değişimi teşvik etmekten çok uzak 

kalmışlardır (Alouch 2015: 80). Sudan vatandaşları yaptırımların bedelini  

ağır öderken siyasi elitler yaptırımları egale ederek bu bedeli 

ödememişlerdir (Malik & Malik 2015:8).  

Göndericilerin Sudan yaptırımlarına karşı eşit desteği ve uygulama 

sürecinde işbirlikleri olmadığından yaptırımlar başarısız olmuştur 

(Tiitmamer & Awolich 2015:9). Yaptırımlar karşısında ABD Sudan 
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demiryollarını döşeyen firmasını geri çekerken oluşan boşluğu Çin ve 

Güney Afrika doldurmuştur (Malik & Malik 2015: 6). 

Yaptırımlar literatüründe yaptırımların başarılı olabilmesi için gereken 

unsurlardan birisi güçlü bir muhalefettir (Blanchard & Ripsman 1999: 225; 

Kaempher &Lowenberg 1999: 52; Kaempfer 2004: 30). Yaptırımların 

başarısızlığına neden olan unsur ise özellikle otoriter devletlerin 

yaptırımlara karşı halkı bayrak etrafında toplamasıdır (Joyner 1995: 243; 

Haas 1997: 80; Nooriddin 2001: 62). Eritre’ye uygulanan yaptırımlar ise 

her iki duruma da neden olduğu için oldukça özel bir vakadır. 

Eritre’nin Afrika Boynuzu Bölgesi’nde (Horn of Africa) Somali’deki El-

Şebab ve Etiyopya’daki isyanlar dâhil olmak üzere silahlı saldırılara 

destek vermesi; devlet başkanının agresifliği ve izolasyona dayalı dış 

politika izlemesi nedeniyle hem bölgesel hem de uluslararası barış ve 

güvenliği tehdit etmiştir. Eritre’nin bu davranışları karşısında Afrika 

Birliği (AU) ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi’nin (IGAD) çağrısı 

üzerine BM 2009’da hedefli yaptırımlar uygulamaya karar vermiştir 

(Bereketeab 2013:146; Hirt 2013:5,9; Hirt 2014: 120). Yaptırım rejiminde 

silah ambargosu, mal varlıklarının dondurulması, sivil ve askeri liderlerine 

ve iş insanlarına seyahat ambargosu gibi uygulamalar yer almıştır 

(Bereketeab 2013: 146). 2011 yılında Eritre’nin ülkeye fon sağlamak adına 

diaspora vergisi toplaması üzerine BM yaptırımları kuvvetlendirmiştir 

(Hirt 2014:115; Weber 2015:13). Fakat uygulanan yaptırımlar 

başarısızlıkla sonuçlanmıştır.  

Bunun nedenlerine bakıldığında ülkenin kötü iç şartları ön plana 

çıkmıştır: demokrasinin yokluğu, insan hakları ihlalleri, temel 

özgürlüklerin reddi ve kadın-erkek farkı gözetilmeden herkesin orduda 

hizmet vermeye zorlanması gibi uygulamaların yaygınlığı bu şartların 

başında gelmektedir (Hirt 2013: 10). Ayrıca yaptırımlar ülke elitlerini 

kızdırmış ve karşı önlemler alınmasına neden olmuştur. Siyasi elitler 

Eritre’ye uygulanan yaptırımların komplo olduğunu ve bu komploda 

ABD’nin öncülük ettiğini savunmuş ve bu sayede halkı bayrak etrafında 

toplamıştır (Hirt 2013: 18-19; Hirt 2014: 120; Hirt 2014: 135). Hükümet 



68 

elitleri ve destekçileri yaptırımlara karşı gelirken, özellikle devlete karşı 

gençlik hareketi yürüten grup yaptırımları hoş karşılamıştır. Yaptırımlar 

muhalif faaliyetler için lobiciliğe ortam hazırlasa da muhalifler arası 

uyumsuzluk ve yaptırımlardan yararlanma konusunda kapasiteden yoksun 

olmaları nedeniyle istenen sonuç alınamamıştır (Hirt 2013: 22; Hirt 2014: 

134-135). Eritre yaptırımları etki açısından hem ülkede bayrak etrafında

toplanma hem de muhalefeti cesaretlendirmesi nedeniyle iki boyutludur ve 

önemli bir örnektir (Hirt 2013: 26). Yaptırımlar her ne kadar rejimi 

istikrarsız hale getirmeyi hedeflemese de diaspora topluluklarının toplanan 

vergi hakkında bilincinin ve vergi vermeye yönelik isteksizliklerinin 

artması nedeniyle rejim giderek istikrarsız hale gelmiştir (Hirt 2014: 135). 

Fakat yaptırımlar tüm başarıyı üstlenmemektedir.  Eritre’nin şu anki 

düşüşündeki en büyük sebebin Isaias yönetiminin saldırgan dış politika 

izlemesi, uluslararası izolasyonu seçmesi ve tüm halkı silahlandırması 

olduğu bilinmelidir (Hirt 2013: 25). 

Yaptırımlar literatürünün Avrupa ayağı incelendiğinde modern anlamda 

yaptırımların ilk defa uygulandığı zamana gidilmektedir. 1935’te Milletler 

Cemiyeti’nin İtalya’ya uyguladığı yaptırımlar bu dönemde 

gerçekleşmiştir. İtalya’nın 1935’te Etiyopya’yı işgal etmesi üzerine 

Milletler Cemiyeti (League of Nations) İngiltere’nin öncülüğüne bir dizi 

yaptırım uygulamıştır. 1936’ya kadar yürürlükte kalan yaptırımlar 

başarısız olmuştur. Başarısızlığın sebeplerine bakıldığında en önemli 

unsur üyelerin İtalya’nın saldırgan tavrı karşısında verecekleri tepkide 

anlaşamamış olmalarıdır (Taubenfeld 1964: 184; Ristuccia 2000: 85-87).  

İtalya MC üyelerini yaptırım uygulandığı takdirde Cemiyet’i terk etmekle 

tehdit etmekteydi (Baer 1973: 176).  İngiltere ve Fransa bir taraftan İtalya 

ile dostluğun bozulmaması için MC’nin uluslararası politikada rol 

oynamaktan mahrum edilmesi diğer taraftan da İtalya’nın uzaklaştırılması 

(alienation) hakkında ikilem yaşamaktaydı (Rusticcia 2000: 86). Sıkıntı 

yalnızca İngiltere ve Fransa’dan kaynaklanmamaktaydı; İtalya’nın 

komşuları Avusturya- Macaristan’ın yaptırımlara uygun tavırlar 

sergilememesi de yaptırımların başarısızlığına neden olmuştur 
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(Taubenfeld 1964: 186). İtalya’nın Etiyopya’dan istediklerini ve bu 

talepleri karşılanmadığı takdirde işgale başlayacağını belirlediği süreden 

yaptırımların yürürlüğe girdiği süre arasında 9 aylık bir istişare dönemi 

yaşanmıştır (Taubenfeld 1964: 184). Ki bu süre İtalya’nın işgal sonrası 

toparlanmasına yardım edecek tüm materyallerin stoklanması için 

yeterliydi.  Milletler Cemiyeti üyelerinin yaptırım uygulamadaki hantallığı 

İtalya’nın işgal ve işgal sonrası kendini toparlaması için gereken ön 

hazırlığını engelleyememiştir (Taubenfeld 1964: 186).  

Yaptırımların başarısız olmasında üyeler arası yaşanan ikilem dışında 

diğer faktörler de etkili olmuştur. Bu faktörlerin başında İtalya’ya 

uygulanan yaptırımların doğru sektörü hedef almaması gelmiştir. İtalya 

dışa bağlı bir ülkedir ve bu bağlılığa neden olan temel ürün petroldü. 

Ayrıca ekonomik yaptırımlar İtalya’yı etkilemiş olsa da savaş açma 

kapasitesine zarar verecek şekilde etkili olmamıştır (Taubenfeld 1964: 

184). Ayrıca yaptırımlar, İtalya’nın itaat etmesini sağlayacak kadar uzun 

süre yürürlükte kalmamış ve bu yönde de bir siyasi istek olmamıştır 

(Taubenfeld 1964: 186). Yaptırımlar Mussolini’yi müzakere masasına 

oturtmak için uygulanmış olsa da Mussolini’nin işine yaramış, kişisel 

rejimini kuvvetlendirip devletin daha militarist olmasına neden olmuştur 

(Baer 1973: 178-179). Cemiyet’in tepki vermede bu kadar sorunlu bir 

doğaya sahip olması Hitler’in daha saldırgan olması için cesaret bulmasına 

neden olmuştur (Taubenfeld 1964: 186). Milletler Cemiyeti’nin İtalya 

yaptırımlarındaki duruşu güçlü bir barış koruma kanalı (Peacekeeping 

channel) olmadığını göstermiş ve siyasi çöküşünü başlatmıştır (Rusticcia 

2000: 86). 

Yaptırım literatürünün Balkanlar’da odaklandığı ampirik vaka ise 

Yugoslavya’dır. 1992-1995 yılları arasında Yugoslavya’ya uygulanan 

yaptırımlar literatüre Irak yaptırımlarından sonra en etkili yaptırımlar 

olarak geçmiştir (Dadak 2003: 513; Peter 2010: 106).  Bu kadar etkili 

olmasının nedeni yaptırım süreci sonunda Sırpların davranışlarının 

değişmesi ve müzakere masasında Dayton Anlaşması’nın imzalanmasıdır 

(Heine-Ellison 2001: 98; Dadak 2003: 513).  Yaptırım sürecinde 
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Yugoslavya ekonomisinin oldukça kötü halde olduğu görülmüştür; kötü 

olmasının birçok nedeni vardı fakat yaptırımlar bu durumda ana rolü 

üstlenmemekteydi (Dadak 2003: 529). Yugoslavya ekonomisi yaptırım 

rejimi öncesinde meydana gelen siyasi ayaklanmalar nedeniyle zaten kötü 

durumdaydı (Peter 2010:108).  1990-1993 yılları arasında meydana gelen 

ekonomik duraksama nedeniyle alıcı ve satıcılar bir anda piyasadan 

çekilmiş, Avrupa’ya ulaşan deniz ve kara yolu bağlantıları kesilmiş ve 

ülkenin herhangi bir alternatife yönelme şansı kalmamıştır (Dadak 

2003:529). Yaptırımların da izole edici etkisi ile Yugoslav ekonomisi iyice 

kötü duruma gelmiştir (Barlett 2009: 28; Peter 2010: 108).  

Yaptırımlar Milosevic’e devlet kontrolünü yeniden eline alma ve 

ekonomik reformlardan uzak durma şansı tanımıştır. Savaş ve yaptırım 

nedeniyle zayıflayan ekonomi illegal yollarla toparlanmaya çalışılmış bu 

da yaptırım baltalama (sanction-busting) girişimlerine ortam hazırlamış 

organize suç gibi istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur 

(Heine- Ellison 2001: 98; Dadak 2003:527; Kascur 2003: 22; Peter 2010: 

108).  Normalde kaçakçılık devlet kontrolü dışında bir eylem olarak 

görülürken yaptırımlar sürecinde ‘vatanperver kaçakçılık (patriotic 

smuggling)’ olarak adlandırılmıştır. Milosevic vatandaşların sadakatine 

sahipti ve yaptırım vergisi toplayarak söz konusu vatanperver kaçakçılığa 

izin veriyordu ki bu durum rejimin hayatta kalmasını sağlamıştır (Peter 

2010:108). Artan yaptırımlar ise yaptırım baltalayıcı bu faaliyetleri 

caydırmak yerine daha da cesaretlendirmekteydi (Peter 2010:113). 1992- 

1995 yılları arasında elde edilen askeri başarı kaçakçılık yoluyla askeri 

ihtiyaçların karşılandığının bir kanıtıydı (Dadak 2003: 527).   

BM yaptırımlarının Yugoslavya üzerindeki etkisi oldukça kısıtlı 

kalmıştır. Yaptırımlar Sırpların teslim olmasını sağlayamadığı gibi 

Bosna’daki etnik temizliği de engelleyememiştir. 1995’te Sırbistan’ın 

artan saldırganlığı karşısında NATO güçleri Bosna ve Hırvatistan 

ordularını destekleyerek bombardımana başlamış, Sırpların bulundukları 

yerlerden geri çekilmesini sağlamış ve Sırplar müzakere masasına oturarak 
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Dayton Anlaşması’nı imzalamışlardır (Heine-Ellison 2001: 98; Dadak 

2003: 513; Kascur 2003: 23).  

Yaptırımların başarısız olmasında ekonominin kötü hale gelmesinden 

ziyade halkın bayrak etrafında toplanmasından kaynaklanmıştır. Sivil 

halkın yaptırımlara karşı duruşu hatta yaptırımları emperyal araçlar olarak 

görmesi Yugoslavya rejimi güçlendirmiştir (Heine- Ellison 2001: 98; 

Dadak 2003:529).  

Literatürde Asya Kıtası’na odaklanan yaptırımlar incelendiğinde Suriye 

ve Myanmar yaptırımları karşımıza çıkmaktadır.  Her iki yaptırım 

rejiminin tek ortak özelliği üçüncü taraflar nedeniyle baltalanmış 

olmasıdır. Suriye vakası yaptırım literatüründe oldukça kapsamlı oluşuyla 

önemli bir örnektir. 2011’de başlayan Suriye Krizi nedeniyle tek taraflı 

olarak ABD, AB, Türkiye ve Arap Birliği tarafından Suriye’ye ekonomik 

ve mali çeşitli yaptırımlar uygulanmıştır (Lyme 2012: 25) . Fakat Suriye 

ile ticari bağlarının eksik oluşu nedeniyle ABD yaptırımlarının sembolik 

anlamdan öteye gitmemiştir, AB yaptırımlarının ise daha etkili olacağı 

beklenirken Türkiye’nin uyguladığı yaptırımlar Suriye’yi Orta Doğu’da 

izole ettiği için oldukça önemlidir (Seeberg 2012: 10-11).  AB’nin 

yaptırım politikası 2011 yılında kabul edilen yasa ile başlamıştır. 

Yaptırımların yanında silah ambargosu, Suriye’de iç baskıyı artırmaya 

yarayan ekipmanların teminatı, Suriye’de iç karışıklığa neden olan kişi ve 

kişilerin AB topraklarından geçmesini engelleyici seyahat yasağı gibi 

uygulamalar gündeme gelmiştir (Orakhelashvili 2015:7).  Her ne kadar 

BM Suriye Krizi’ne karşı önlem almak istese de Güvenlik Kurulu daimî 

üyelerinden Çin ve Rusya’nın yaptırım kararlarını veto etmeleri yüzünden 

ülkeler tek taraflı yaptırımlar uygulamak zorunda kalmıştır (Lyme 2012: 

25; Portela 2012: 156). 

Suriye’ye uygulanan yaptırımlar literatürde bugüne kadar eşi benzeri 

görülmemiş yaptırımlar olarak adlandırılmaktadır. Esad rejiminin baskıyı 

sona erdirmesi, kuşatılan köy ve şehirlerden ordunun geri çekilmesi ve 

demokratik reformların gerçekleşmesini hedefleyen 17 set yaptırım 

yürürlüğe girmiştir. Bu yaptırımlar hükümeti ve toplumu farklı derecelerde 
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etkilemiştir (Portela 2012:152).  AB’nin uyguladığı yaptırımların çeşitli 

seviyelerde etkili olduğu görülmüştür. Bu etki özellikle devlet 

fonksiyonlarının yerine getirilmesini zorlaştırması ve Suriye rejimi 

üzerinde baskı yaratması konularında incelenmiştir. Fakat AB 

yaptırımlarının asıl kozu petrol ambargosunu içermekteydi, çünkü AB 

üyelerinin çoğu petrolü Suriye’den temin etmekteydi (Portela 2012: 155). 

Ayrıca bankacılık sektöründeki kısıtlamalar petrol, turizm ve vergi 

gelirlerinin, ülkeye döviz girişinin ve rejime yakın iş adamlarının 

gelirlerinin düşmesine neden olmuştur (Lyme 2012: 41; Portela 2012: 

155).  

Yaptırımların genel olarak Suriye’ye etkisi üç boyutta incelenmiştir. 

Parayla sadakat satın almak için mali durumu yetersiz olan Esad rejimi 

zayıflamış; Suriye MENA bölgesinde oldukça izole hale gelmiş; AB ve 

ABD sayesinde yaptırımların Suriye üzerindeki etkisi uluslararası boyuta 

taşınmıştır (Seeberg 2012: 11).  Suriye ekonomisi üzerinde yaptırımlar 

gözle görülür bir etki yaratsa da uygulanan silah ambargosu başarısız 

olmuştur çünkü AB üyelerinin Suriye’ye silah satışını durdurmasına 

rağmen Rusya, İran, Kuzey Kore ve Belarus silah satışına devam etmiştir 

(Portela 2012:153).   

Suriye’de yaptırımlar nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen 

rejim değişikliği meydana gelmemiş yani yaptırımlar başarısız olmuştur 

(Seeberg 2014:9) . Yaptırımların başarısız olmasının iki temel nedeni 

vardır: Birincisi Suriye’nin içyapısından kaynaklıdır. Suriye’de güçlü bir 

muhalefetle karşılaşılmamıştır (Phillips 2012: 39; Seeberg 2014: 10).  

Ekonomik yaptırımların Esad rejiminin mali gücünü azaltması dolayısıyla 

sadakat satın alamamasına rağmen rejim yanlıları Esad’a arkalarını 

dönmemiştir (Seeberg 2012: 11). Bunun nedeni ise önce radikal 

İslamcıların sonra da El-Kaide ve diğer sorunlu grupların savaşa dâhil 

olmasıyla savaş algısını değişmesi ve rejime destek vermezlerse başlarına 

gelecek muhtemel senaryodan haberdar olmalarıdır (Seeberg 2014: 10).  

İkinci neden ise üçüncü tarafların yaptırım rejimine dâhil olmasıdır. 

Batılı yaptırımlar karşısında Suriye ‘Doğu’ya Bakış Politikası ’nı 
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(Looking East Policy)’ kabul etmiş ve Irak, İran, Çin, Hindistan, Rusya 

gibi ülkelere yönelmiştir (Seeberg 2012: 13; Seeberg 2014: 12).  AB’nin 

petrol yaptırımı karşısında Suriye’nin yeni alıcısı Çin ve Hindistan olmuş, 

arıtma işlemlerini ise Venezuela ve Rusya üstlenmiştir (Lyme 2012: 42). 

Uluslararası ticari ve mali etkileşimleri engellenmek istenen Suriye, Rus 

bankalarında denk hesaplar elde ederek yaptırımları egale etmiştir (Lyme 

2012: 42-43).  Arap Birliği’nin uyguladığı yaptırımları reddeden Lübnan 

ve Irak gibi komşularının yardımıyla Suriye yaptırım rejimindeki 

boşluklardan yararlanmıştır (Lyme 2012: 27) . Bu nedenle yaptırımlar 

Suriye’de gelir kaybı dışında bir etki yaratmamış, söz konusu kayıp ise 

Irak ve İran sayesinde giderilmiş, yaşam mücadelesi veren Suriye rejimi 

İran ve Rusya sayesinde ayakta kalmıştır (Lyme 2012: 49; Seeberg 

2014:9). Rusya’nın yanında Çin’in de Esad rejimine verdiği destek 

sayesinde yaptırımlar rejimi yormak dışında bir etki yapmamaktadır 

(Phillips 2012: 37). 

Suriye yaptırımlarının göndericileriyle alakalı olarak AB’nin kabul ettiği 

yaptırım rejimi yenilikçi olması nedeniyle göze çarpmaktadır. Bu noktada 

karşılaştırma olarak AB’nin Arap Baharı sürecinde Tunus, Mısır ve 

Suriye’deki tutumları incelenmiştir. Tunus ve Mısır’a BM’nin uyguladığı 

yaptırımları kopyalamaktan ileri gidemeyen AB, Suriye’de daha özerk bir 

rol oynamış ve enerji alanını da yaptırım rejimine dâhil ederek kendini 

yenilemiştir.  Bunun nedeni olarak ise AB’nin yaptırım uygulama 

konusunda artan deneyimi gösterilmiştir (Noutcheva 2015: 25; Boogaertsa 

2016: 15).  

Myanmar yaptırımları ise yaptırımlar literatüründe başarısızlığa neden 

olan önemli bir unsur tarafından işlevsiz kalmış bir yaptırımdır. Bu unsur 

göndericilerin, yaptırım rejimlerini genelleme hatasıdır. 1988’de yapılan  

demokratik seçimlerin askeri cunta tarafından reddedilmesi üzerine 

demokrasi ve insan haklarını geliştirmek amacıyla 1991’den 2012 yılına 

kadar Batılı devletler tarafından Myanmar’a yaptırımlar uygulanmıştır 

(Petersson 2006: 565; Schembera 2016:1). Bu doğrultuda Myanmar’a 

yapılan ikili yardım programları askıya alınmış, silah ambargosu 
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uygulanmış ve ticari ilişkiler kesilmiştir (Petersson 2006: 565). ABD ve 

AB tarafından tek taraflı uygulanan yaptırımlar başarısızlıkla 

sonuçlanmıştır (Nyun 2008: 493; Frittin & Swanström 2010:1).   

Bu yaptırımların başarısız olmalarının benzer sebepleri vardır. Öncelikle 

ABD yaptırımları incelendiğinde ABD yaptırımları her şeyden önce 

başarılı olmayı hedeflememiştir. Yerel insan hakları aktivistlerinin 

taleplerini karşılama amacıyla oluşturulan yaptırımlar işe yaramamış ve 

Myanmar halkının yaptırımlar karşısında çektiği acı insan hakları ve 

demokrasi için feda edilebilir bir unsur olarak görülmüştür (Nyun 2008: 

512).  ABD ve Myanmar arasında ticari bağ bulunmaması ve yaptırımlar 

karşısında Myanmar’ın alternatif bulma şansı yaptırımları etkisiz kılmıştır 

(Nyun 2008: 493).  

AB yaptırımları da diğer yaptırımlarda olduğu gibi başarısızlıkla 

sonuçlanmıştır.  AB yaptırımlarının Myanmar’a etkisi teknik, pratik ve 

siyasi olmak üzere 3 kategoride incelenmiştir (Frittin & Swantröm 2010: 

1).  Teknik açıdan bakıldığında uygulanan vize yasağı, ithalat-ihracat-

yatırım yasakları, Dünya Bankası (WB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve 

Afrika Kalkınma Bankası (ADB) tarafından yapılan yardımların geri 

çekilmesi yaptırımların teknik ayağının güçlü olduğunu göstermektedir. 

Yaptırım rejiminin yürütülmesi, uygulanması ve baltalanması 

faaliyetlerini içeren pratik etkiye bakıldığında yaptırımların başarısız 

olduğu, karşıt önlem doğurduğu için zayıf kalmıştır. Siyasi etkiye 

bakıldığında ise Myanmar yaptırımları rejim değişikliği sağlamamıştır 

(Frittin & Swanström 2010: 1-2). AB yaptırımları sonucu Myanmar’da 

görülen zayıflamış bir hükümet ve rejim değişikliği değil aksine kaynaklar 

ve insanlar üzerinde güçlü bir kontrol; Çin, Hindistan, Tayland, Rusya 

başta olmak üzere diğer devletlerle artan etkileşim ve AB’nin giderek 

azalan etkinliğidir (Frittin & Swanström 2010:1).  

AB ve ABD yaptırımları oluşturulurken Güney Afrika yaptırımları örnek 

alınmıştır. Güney Afrika’da sağlanan başarının Myanmar’da sağlanacağı 

düşüncesi yaptırımların başarısız olmasını açıklayan temel nedenlerden 

biridir (Petersson 2006:570; Rarick 2006: 62; Ewing-Chow 2007: 174-
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175). Fakat Güney Afrika ve Myanmar arasında oldukça belirgin farklar 

vardır. Öncelikle Güney Afrika yaptırımları çok taraflıyken Myanmar’a 

uygulanan ABD ve AB yaptırımları tek taraflıydı ve evrensel değildi 

(Rarick 2006: 62; Nyun 2008: 493; Frittin & Swanström 2010:3).  Ayrıca 

Güney Afrika küresel piyasaya entegreyken, Myanmar bölgesel ticarete 

bağlıydı (Petersson 2006:570).  

İncelenen literatüre göre Myanmar yaptırımlarının başarısızlığındaki 

önemli bir etken üçüncü tarafların faaliyetleridir. Çin, Myanmar 

yaptırımlarının etkililiğinin ölçülmesinde en önemli aktördür. 1988’den 

beri devam eden siyasi, diplomatik, ekonomik ve güvenliğe dayalı 

ilişkileri mevcut rejimi hayatta tutmaktadır (Kudo 2006:1). ABD ve AB 

yaptırımları uygulanırken Myanmar bu yaptırımlardan Asya ülkeleri ile 

ilişkileri sayesinde kaçabilmiştir. Silah ambargosu uygulanırken Myanmar 

Çin, Rusya, Hindistan, Ukrayna ve Kuzey Kore’den silah almıştır (Portela 

2011: 17). Ayrıca ASEAN ülkeleriyle sıkı ticari ilişkilere sahip olması 

yaptırımların başarısızlığına neden olmaktadır. ABD ve AB’nin 

Myanmar’ı izole etme hedefleri Hindistan ve Çin gibi bölgesel güçler 

sayesinde baltalanmıştır. Ayrıca Myanmar komşularına karşı bir tehlike 

arz etmediğinden komşuları yaptırımlara destek vermemiş bunun yerine 

Myanmar’la ticari ilişkileri geliştirme stratejisi izlemişlerdir (Petersson 

2006: 569-570).   

Myanmar gibi ülkelerde demokratik dönüşümü sağlamada iç şartlar 

uygun olmadığı sürece dış faktörler yeterli değildir (Ewing-Chow 2007: 

178). Yaptırımlar Myanmar’da hükümeti hedeflemek yerine yanlış sektör 

ve unsurları hedeflemiştir (Portela 2011: 18) . Myanmar hükümetinin 

davranışlarından ziyade ülke kimliğinin hedef alınması yaptırımların  

düşmanca algılanmasına neden olmuş ve Myanmar hükümeti ve halkı 

tarafından yaptırımlar Batılı düşünceleri empoze etmeye yarayan araçlar 

olarak görülmüştür (Frittin & Swanström 2010:3).  Ayrıca Myanmar 

yaptırımlar karşısında kendi ulusal çıkarlarını tehdit altında görmemiş, 

yalnızca Çin, Hindistan ya da ASEAN ülkelerinin böyle bir tehdit unsuru 

oluşturabileceğini vurgulamıştır (Frittin & Swanström 2010:2). 
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Yaptırım literatüründe ampirik vaka incelemesinin odaklandığı son hedef 

ülke Avrasya Kıtası’ndaki Belarus’tur. Üçüncü taraf etkisinin oldukça 

fazla görüldüğü Belarus yaptırımlarının kara şövalyesi ise Rusya’dır. 

Belarus’a 1994’ten beri liderlik yapan Lukashenko rejimine karşı 1996 

‘dan itibaren AB tarafından yaptırımlar uygulanmıştır.  Yaptırımların 

uygulanma nedeni Belarus’ta görülen otokratik eğilimlerdir (Sejersen 

2018: 1-2; Portela 2011:490). 1990’ların başında uyumluluk politikası 

çerçevesinde Belarus ve AB arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması 

(Partnersip and Co-operation Agreement –PCA) imzalanmıştı. Fakat 

Lukashenko’nun otoriter davranışları karşısında işbirliği süreci kesintiye 

uğramıştır. AB söz konusu otoriter eğilimi ve işbirliğinin kesilmesini 

kınamış daha sonra ise yaptırımlar uygulamıştır (Portela 2011: 486-487). 

Bu doğrultuda AB Belarus’un Avrupa Konseyi üyeliğine verdiği desteği 

geri çekmiş, üst düzey bağlantı ve teknik yardıma el koymuş, Ortaklık ve 

İşbirliği sürecini durdumuştur (Portela 2011: 490). Ortak Dış ve Güvenlik 

Politikası (ODGP) otoritesi altında yürütülen Belarus yaptırımları AB’nin 

bu zamana kadar uyguladığı en noksansız yaptırım rejimidir (Portela 2011: 

487).  

Başarılı bir yaptırım rejimi ortaya atılmış olsa da demokrasiyi yerleştirme 

amacı güden Belarus yaptırımları başarısız olmuştur. Bunun sebebi ise 

yaptırım sürecinde kara şövalye rolü üstlenen Rusya’dır (Sejersen 2018: 

1-2). Rusya AB yaptırımlarının başarısız olmasındaki temel nedendir.

Batılı normları benimseyen komşularının aksine Belarus’un refah seviyesi 

daha yüksektir ve bunu Rusya’ya borçludur. Lukashenko rejimine yapılan 

mali yardım sayesinde Belarus’un yaptırımlara direnci artmaktadır 

(Portela 2011: 493).  Rusya ile Belarus arasındaki ilişki yalnızca mali 

yönlü olmadığından Lukashenko’nun otoriter rejimini de koruyarak 

Belarus’taki baskının artmasına yardımcı olmuştur (Korosteleva 2012: 30; 

Sjersen 2018: 1-2).   

AB, Belarus’un tek ticari ortağı olmadığından alternatif bulma fırsatı 

vardır (Korosteleva 2012: 30).  Fakat Rusya enerji fiyatlarını artıracağını 

söylediğinde Belarus AB’ye dönmüştür (Portela 2011: 494).  Ayrıca 
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Belarus’ta muhalefetin olmaması da AB yaptırımlarının başarısızlığına 

neden olmaktadır (Portela 2011:498). 

Uluslararası barış ve güvenliği sağlama amacıyla başvurulan 

yaptırımların muhatabı yalnızca egemen devletler değildir. 1999 yılından 

itibaren devlet dışı terör örgütlerine de BM, ABD ve müttefikleri 

tarafından yaptırımlar uygulanmaktadır.  Terör örgütlerine karşı yaptırım 

uygulamaları BM tarafından 1999 yılında kabul edilen 1267 sayılı önerge 

ile başlamıştır. Bu önergede El-Kaide, Taliban ve Usame bin Ladin ile 

işbirliği yapan birey, grup ve kurumlara karşı mal varlıklarının 

dondurulması, seyahat kısıtlaması ve silah ambargosu içeren küresel 

yaptırımların uygulanması öngörülmüştür (Rosand 2004: 746; Payandeh 

& Sauer 2009:307; Zgonec-Rožej 2010: 582; Barholomew 2014-

2015:738).  Yaptırımlar ABD’ye karşı düzenlenen 11 Eylül saldırıları 

sonrasında geliştirilmiştir ve bu gelişmenin temel ayağını hedefli 

yaptırımlar oluşturmaktadır (Heupel 2009: 307). ABD’nin önderliğinde 

2001 yılında kabul edilen BMGK 1373 sayılı önergesi terörizmi engelleme 

adına uluslararası işbirliği için yasal çerçeve hazırlayarak terör 

eylemleriyle ilişkili olan kişi ve kurumların tüm kaynaklarının 

dondurulacağını belirtmiştir. AB Konseyi de bu gelişmeleri yakından takip 

ederek terör aktiviteleriyle bağlantısı olan Avrupalı olmayan kişilere karşı 

mali yaptırımlar uygulama kararı almıştır (Hufbauer & Moll 2007: 180; 

Heupel 2009: 307; Terlingen 2010: 132).  

El-Kaide ve Taliban’a yönelik yaptırım rejimini (AQT Sanctions/ EKT 

Yaptırımları) örgütsel yapı bakımından diğer yaptırım rejimlerinden 

farklılaşmıştır. Rejim, Güvenlik Konseyi (Security Council), EKT 

Yaptırımları Komitesi (AQT Sanctioning Committee), Ombudsman  

Bürosu (Ombudsperson Office) ve ASSMT(Analitik Destek ve Yaptırım 

İzleme Ekibi/ Analitical Support and Sanctions Monitoring Team) olmak 

üzere dört temel birimden oluşmaktadır (Gehring 2013: 571-572). Söz 

konusu terör örgütleri ile çeşitli bağlantılara sahip olan kişi ve kurumların 

listelenmesi ve listeden çıkartılması BM’nin 15 üyesinden oluşan Yaptırım 

Komitesi’nin (Sanctioning Committee / 1267 Committee) 
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sorumluluğundaydı (Rosand 2004:748; Heupel 2009:309; Payandeh & 

Sauerr 2009:307; Zgonec-Rožej 2010:582).  

Terörle mücadele bağlamında BM ve AB’nin katkılarıyla oluşturulan 

EKT yaptırım rejimi (AQT Sanctions) çeşitli gerekçelere dayalı olarak sert 

eleştirilere maruz kalmıştır (Heupel 2009:307; Léonard &Kaunert 2012: 

474). Terör örgütleri ve aktiviteleri ile bağlantısı olan kişi ve kurumların 

belirtildiği listelerin gelişigüzel hazırlanmış olması eleştirilerin temel 

dayanağıdır (Heupel 2009:307). Listeleme işlemi hakkında titizlikle 

hazırlanmış bir yönerge mevcut değildi, listeye ekleme işlemi kapalı 

kapılar ardında tüm üye devletlerin aday göstermesiyle yapılmaktaydı. 

Karşıt görüş belirtilmediği durumda söz konusu kişi ya da kurum suçlu 

olarak listeye dâhil ediliyordu (Heupel 2009: 309; Zgonec-Rožej 2010: 

582). Listeye dâhil edilen kişilerin hangi niteliklere dayanarak suçlu kabul 

edildiğine dair geçerli bir kural bulunmamasıyla beraber, ‘terör örgütü’ ve 

‘bu örgütlerle ilişkili kişi, grup ve kurum’ kavramları kesin çizgilere sahip 

değildi. Söz konusu kişilere listeye alınmalarına yönelik detaylı ve yeterli 

bilgi verilmemekte ve Komite kararlarına doğrudan karşı çıkma şansı 

tanınmamıştır (Rosand 2004: 748; Heupel 2009: 311; Payandeh & Sauer 

2009:307; Terlingen 2010:135). Bu durum listelere masum insanların da 

dâhil edilmesine sebep olmaktadır (Rosand 2004: 749).  

BMGK ve AB Konseyi listeleme (listing) ve listeden çıkarma (delisting) 

prosedürlerindeki bu belirsizlik listeye eklenecek tarafların seçiminde 

keyfi davranıldığı görüşünün oluşmasına neden olmuştur. Listeye eklenen 

kişilerin adil yargılanma, seslerinin duyurulması ve mülkiyet haklarından 

mahrum bırakılması bazı üye ülkelerin yerel siyasi kaygılarını tatmin etme 

amacıyla listeleme işleminin gerçekleştirildiği fikrini alevlendirmektedir 

(Rosand 2004: 752; Heupel 2009: 316; Léonard &Kaunert 2012:475; 

Bartholomew 2014-2015: 738). Tüm bu olgular insan hakları ve temel 

özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesiyle ön planda olan BM ve AB 

gibi önemli iki örgütün şüpheli kişilere adil yargılanma haklarını 

sağlamada başarısız olması uygulanan yaptırım rejiminin değersiz olarak 

eleştirilmesine neden olmuştur (Heupel 2009: 307).  
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Yaptırım rejiminin bu denli başarısız olmasının ardında yatan 

sebeplerden birisi eleştirilen kısımların düzenlenmesi için girişilen reform 

hareketlerinde BMGK’nın önemli üyeleri olan Rusya, Çin ve ABD’nin 

isteksiz oluşudur. Diğer bir sebep ise çeşitli sivil toplum kuruluşlarından 

(NGO’s) yeterli destek sağlanamamış, Amnesty International ve Human 

Rights Watch gibi örgütler daha çok Guantanamo Kampı’na 

odaklanmıştır. Daha küçük çaplı sivil toplum kuruluşları Güvenlik 

Konseyi’nin yaptırım rejimindeki sorunlara dikkat çekmeye çalışsa da 

reformların yapılması için Konsey üzerinde yeterli baskıyı sağlamada 

başarısız olmuştur (Heupel 2009: 313-317).  

Terörle mücadelede yaptırımların başarısını özetlemek gerekirse 

Hufbauer ve Moll tarafından çizilen çerçeve oldukça yardımcıdır. 2007’de 

kaleme aldıkları çalışmalarında terörle mücadelede yaptırımların başarısız 

olmasının birkaç temel sebebi olduğundan bahsetmektedirler: ABD 

önderliğinde başlatılan terörle küresel savaş bağlamında ekonomik 

yaptırımların başarılı olduğunu belirtmek büyük bir aldatıcılığa neden 

olmaktadır. Bu başarısızlığın en büyük nedeni yaptırım literatürü 

incelendiğinde ekonomik yaptırımlarla Hamas, Hizbullah, Abu Nidal ya 

da El-Kaide gibi terör örgütlerine uygulanan yaptırımların başarılı 

olduğunu gösteren bir örnek mevcut değildir. Yaptırımlar istihbarat, gizli 

eylem ve askeri müdahalelere yardımcı olan önemli bir araçtır ve 

‘yardımcı unsur’ oluşu yaptırımların önemini azaltmamaktadır. Bu 

nedenle uygulanan yaptırımlar söz konusu terör örgütlerinin finansman, 

iletişim, seyahat gibi ihtiyaçlarını gidermelerinde sıkıntılar yaratmış olsa 

da bu örgütlere diz çöktürmeye yeterli araçlar değillerdir (Hufbauer & 

Moll 2007: 193-194). 
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Genel Değerlendirme 

Yaptırımlar literatüründe yer alan ampirik çalışmaların incelendiği bu 

bölümde, yaptırımların en çok hangi ülkelere uygulandığı, hangi şartlar 

altında başarılı ya da başarısız sonuçların elde edildiği değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. Yaptırımların hedef ülkelerde önemli derecelerde etki 

yarattığı görülürken asıl hedef olan rejim değişikliğinin sağlanmasında 

genel olarak başarısız olduğu görülmüştür.  Bu başarısızlığın göndericiler 

açısından en büyük nedeni hedef devletlere yüklenen ekonomik 

mahrumiyet ve acının siyasi değişime ortam hazırlayacağı düşüncesidir.  

Hedef devletler açısından ise çeşitli dâhili ve harici unsurların rol oynadığı 

sonucuna varılmıştır.  

Yaptırım literatüründe incelenen başarılı örnekler Angola, Güney Afrika, 

Libya ve Sierra Leone- Liberya yaptırımlarıdır.  Bu ülkelere ait yaptırım 

rejimlerinin buluştuğu ortak nokta çok taraflılık ve izolasyondur (Atkinson 

2008: 18; Charron & Portela 2015: 1369; Collins 2004: 10; Evenett 

2002:559-560; Gberie 2004: 10; Hurd 2005:504; Kevlihan 2003: 96; 

Koening 2011: 15; Lutterback 2009:406; Möllander 2009:3; Sherman 

2000: 704-705; Vines 2003:250-254; Vines &Cargill 2010: 48-49). Hedef 

ülkelere uygulanan yaptırım rejimleri çok taraflılığın yanında çeşitli 

unsurlar tarafından da desteklenerek başarıya ulaşmıştır. Güney Afrika’ya 

uygulanan Apartheid rejimi karşıtı yaptırım rejiminin başarılı olmasında 

büyük rol oynayan unsur net bir konunun ya da amacın varlığıdır. Bu konu 

hakkında 2002 yılında Miers ve Morgan tek bir konuya odaklanan çok 

taraflı yaptırımların başarılı olurken; birden fazla konuya odaklanan çok 

taraflı yaptırımların başarısız olduğunu savunmuşlardır (Miers & Morgan 

2002: 127). Libya örneğinde ise yaptırımların diyalogla birlikte 

yürütülmesinin başarıya ulaşmada oldukça önemli olduğu vurgulanmıştır. 

Angola’da sağlanan başarının ardında ise, yaptırımlar literatüründe 

başarının elde edilmesine yardımcı olan faktörler arasında daha önce 

sayılmamış bir unsur mevcuttur.  Bu unsur birey seviyesindedir. Angola 

yaptırımlarının yürütülmesinden sorumlu Yaptırım Komitesi’ne ( Angola 

Sanctions Committee) başkan olarak atanan Kanada Büyükelçisi Robert 
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Fowler, söz konusu yaptırımların başarılı olmasında önemli katkılarıyla 

kayıtlara geçmiştir (Möllander 2009: 6-10). Yaptırımlar literatüründe 

başarıyı etkileyen faktörler arasında daha önce karşılaşılmamış olmasıyla 

bu unsur ‘yaptırımların başarısında birey(ler)in önemi’ açısından literatüre 

kazandırılabilir.  

Bu örneklerin yanında iki boyutlu sonuç yaratan Eritre örneği hem 

başarılı hem de başarısız sayılmaktadır. Hedef rejimin fon kaynağı olan 

diaspora vergilerinin yasaklanmasıyla rejimin istikrarsızlaşmasını ve 

muhalif gençlik hareketlerinin oluşmasını sağlayarak başarılı; hükümet 

elitlerinin yaptırımlara karşı Eritre halkını bayrak etrafında toplaması ile 

de başarısız sayılmaktadır. Yaptırımlar her ne kadar muhalif hareketleri 

ortaya çıkarsa da istikrarsızlık ve lobicilikten yoksun olmaları nedeniyle 

güçsüz kalmasına neden olmuştur. Bu da yaptırımların bu noktada 

başarısız sayılabilmesine ortam hazırlamıştır. Kaempfer’a göre uygulanan 

yaptırımlar muhalefetin elini güçlendirdiği sürece başarılı olabilir ve 

istenen siyasi değişim elde edilebilir aksi halde yaptırım başarısız 

olmaktadır (Kaempfer 2004: 30) . Eritre örneği bu nedenle hem başarılı 

hem de başarısız sayılmakta ve yaptırım literatüründe özgün bir ampirik 

örnek teşkil etmektedir.  

Yaptırım literatüründe ele alınan başarılı ampirik çalışmaların yanında 

birçok başarısızlık örneği mevcuttur. Bu yaptırımların başarısızlıkla 

sonuçlanmasındaki en büyük engel hedef devletlerin otoriter devletlere ait 

karakteristik özelliklere sahip olmalarıdır. Ampirik çalışmalara dâhil 

edilen örneklere bakıldığında yaptırımların başarısız olmasıyla ön plana 

çıkan ülkeler dünya siyasetinde de ön planda olan İran, Rusya ve Kuzey 

Kore’dir (Torbat 2005; Wu 2005; Habibi 2008; Nanto& &Maryin 2010; 

Esfandiary &Fitzpatrick 2011; Portela 2011; Takeyh & Maloney 2011).  

İran ve Rusya yaptırımlara vermiş oldukları tepkiler açısından ortak 

paydada buluşmaktadırlar. Her iki ülke yaptırımları kendileri için avantaja 

çevirmiş ve yaptırımların neden olduğu etkiyi azaltmak için çeşitli karşıt 

önlemler almıştır. İran, ülkenin gençlerini nükleer programlarının 

gelişmesi için faaliyete geçmeye davet ederken, Rusya ise yaptırımları 
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uzun zamandır yerleştirmek istediği ithal ikameci politika için mazeret 

olarak kullanmıştır. İran ve Rusya’nın bu tutumu yaptırımların başarısız 

olmasında büyük rol oynamıştır. Bu iki örnek, Crawford ve Clotz 

tarafından 1999’da kaleme alınan çalışmalarında vurguladıkları hedef 

ülkenin izlediği/ izleyeceği politikaya fayda sağlayan yaptırımların 

başarısız olacağı tezlerini kuvvetlendirmektedir (Crawford & Clotz 1999).  

Ayrıca her iki devlet de milliyetçi duyguları ön plana çıkararak 

vatandaşlarını bayrak etrafında toplamışlardır. 

Kuzey Kore de ise yaptırımların başarısız olmasında yönetim şekli ve 

güçsüz muhalefetin yanında oldukça ön plana çıkan unsur ülkenin 

uluslararası sistemden izole oluşudur. Yaptırımların, hedef devlet 

üzerindeki önemli etkilerinden biri de uluslararası izolasyona sebep 

olmasıdır. Fakat Kuzey Kore örneğinde görülen durum çoktan 

yabancılaştırılmış bir devlete daha fazla yaptırımın ulaşmamasıdır. 

Uygulanan yaptırımlar adeta duvara çarpmaktadır. Kuzey Kore gibi 

nükleer programa sahip İran’la arasındaki fark ise hedeflere uygulanan 

yaptırım rejimlerinin havuç ve sopa (carrots and sticks) mekanizmasını 

içermesinde ayrışmalarıdır.  

Irak, Suriye ve Yugoslavya’ya uygulanan yaptırımlar hedef ülkelerin 

otoriter rejimler olması açısından aynı zeminde buluşmaktadırlar. Irak ve 

Yugoslavya’ya uygulanan yaptırımlar, literatürde en etkili yaptırımlar 

olarak nitelendirilmiştir. Her iki ülkede de ekonomik buhran had safhaya 

ulaşmıştır. Fakat buna rağmen vatandaşlar, kısıtlı kaynakların liderler 

tarafından yeniden dağıtılmasıyla rejime destek vermeye devam etmiş 

kısaca parayla sadakat satın alınmıştır. Halk tarafından liderler yaptırımlar 

karşısında ‘kurtarıcı’ olarak görülmüştür. Suriye’de ise yaptırımlar ise 

bugüne kadar bir benzeri olmayan yaptırımlar olarak görülmüştür. 

Hükümetin yaptırımlar karşısında para ile sadakat satın alacak gücü 

olmamasına rağmen halk rejimi desteklemekten vazgeçmemiştir. Bunun 

ise ardında El-Kaide ve Radikal İslamcı grupların savaşa katılması, halkın 

rejime desteği kestiğinde karşılaşacağı senaryolardan korkmasıdır. Bu 

noktada çevresel aktörler, Suriye’de muhalefetin oluşmasını engellemiştir. 
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Yaptırımların başarılı sonuçlara ulaşmasında çok taraflılığın önemi daimî 

şekilde vurgulanmıştır. Fakat yaptırım literatüründe İtalya, Sudan ve 

Zimbabwe’ye yönelik ampirik çalışmalarda çok taraflılığın istenen 

başarıyı sağlamadığı görülmüştür. Bu örneklerde göndericiler yaptırım 

rejiminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gereken işbirliğini 

sağlayamamışlardır. Çok taraflı yaptırımların başarısız sonuçlanması, 

yaptırım literatürüne önemli katkılar sağlayan Daniel Drezner tarafından 

2000 yılında yayınlanan çalışmasında incelenmiştir. Drezner yaptırımların 

başarısında çok taraflılığın bariz rolünü kabul ederken ampirik açıdan 

bakıldığında çok taraflılığın şaşırtıcı sonuçlar yarattığını bu nedenle de söz 

konusu unsurun oldukça abartıldığını iddia etmiştir (Drezner 2000:74).   

Yaptırımların çok taraflı uygulanmasının yanında, yaptırım literatüründe 

yer alan ampirik çalışmalarda tek taraflı yaptırımlar da göze çarpmaktadır.  

Küba ve Myanmar tek taraflı yaptırım uygulanan örnekler olarak öne 

çıkmaktadır. ABD tarafından Küba’ya uygulanan yaptırımlar, temel 

müttefiklerce karşı çıkıldığı için başarısız olmuştur. Myanmar’ın yakın 

komşularına karşı tehdit ya da tehlike arz etmemesi de yaptırımlara destek 

sağlanamamasının en büyük nedenlerinden biridir (Joyner 1995:243; 

Blanchard & Ripsman 1999: 225). Myanmar’a ise hem ABD hem de AB 

tarafından tek taraflı yaptırım uygulanmış ve her iki göndericinin yaptırım 

rejimi farklı nedenlerle başarısız olmuştur. ABD tarafından uygulanan 

yaptırımların başarısız olması hedef ülke ve gönderici arasında ticari bağın 

eksikliği ve Myanmar’ın sahip olduğu alternatiflerden kaynaklanmaktadır 

(Kaempfer & Lowenberg 1999). AB’nin başarısız sonuç elde etmesinin 

sebebi ise Güney Afrika’da elde edilen başarının Myanmar’da da elde 

edileceğini düşünmesidir. Tsebelis (1990:6) ve Jones (2015:6) bu konuda 

hedef ülkelerin içyapıları birbirine benzer olsa bile hiçbir zaman aynı 

olmadığını ve ‘one-size fits all’ yaklaşımının çoğu durumda olduğu gibi 

yaptırımlar konusunda da işlevsiz olduğunu vurgulamışlardır.   

Yaptırımlar literatüründe karşılaşılan başarısızlığın, hedef devletlerin 

yönetim şekli yanında en büyük ikinci sebebi üçüncü tarafların yaptırım 

rejimine dâhil olmasıdır. Küba, Venezuela, Kuzey Kore, İran, Sudan, 
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Zimbabwe, Myanmar, Suriye, Belarus örneklerinde üçüncü tarafların 

yaptırım baltama faaliyetleri görülmüştür. (Blocksman &Waizer 2013:3; 

Brookes & Ji Hye 2006: 4-5; Burgsdorff 2009: 37; Carbaugh& Ghosh 

2018:8; Chingono 2010: 71; Ellis 2017: 301; Eriksson 2005: 410; 

Esfandiary &Fitzpatrick 2011: 14; Frittin &Swanström 2010:2; Habibi 

2008: 5).  

Hufbauer, Schott ve Elliot tarafından 1985 yılında hazırlanan ‘Economic 

Sanctions Reconsidered’ adlı çalışmada ‘kara şövalye’ olarak tanımlanan 

üçüncü taraflar yaptırımların başarısız olmasında neredeyse en büyük rolü 

oynamaktadırlar.  Küreselleşmeyle hız kazanan karşılıklı bağımlılık 

ortamında hedef devletler yaptırımların yükünü hafifletecek alternatiflere 

yönelme şansı bulmaktadırlar. Bu da göndericilerin hedef üzerinde yeterli 

baskı ve kontrolü sağlamasını engelleyerek yaptırımların etkisiz ve 

başarısız olmasına neden olmaktadır.  Fakat literatürde yaptırımların 

üçüncü taraflar nedeniyle baltalandığı defalarca vurgulanmasına rağmen 

gönderici devletlerin buna ortam hazırlamadığı bahsedilmemektedir. 

Göndericiler, yaptırım uyguladıkları ülkeleri cezalandırmak adına ticari 

bağlantılarını ve çeşitli yatırım projelerini geri çekmektedir fakat bu durum 

gerçekleştiğinde göndericilerin açmış olduğu boşluğu diğer devletler 

doldurmakta ve hedef devlet, göndericinin neden olduğu kaybı 

karşılayabilmektedir. Göndericilerin yaptırımların baltalanmasını 

engellemek için, hedef ülkeden çekilmek yerine üçüncü tarafların 

oluşturduğu alternatiflerin hedef ülkeye ulaşmasını engellemeleri 

gerekmektedir.  

Tablo 3’ten de anlaşılacağı üzere Angola, Libya, Sierra Leone & Liberya, 

Güney Afrika yaptırımlarının başarılı olmasında ön plana çıkan unsurlar 

yaptırım rejiminin çok taraflı olarak yürütülmesi ve hedef devletlerin izole 

edilmesidir. Eritre yaptırımları her ne kadar muhalefetin canlanmasını 

sağlasa da muhalefetin hükümet karşıtı faaliyetlerini devam ettirme 

potansiyelinden mahrum olması nedeniyle hem başarılı hem de 

başarısızdır. Başarısız olan yaptırımların arka planında ise en büyük rolü 

hedef devletlerin otoriter hükümet yapıya sahip olmaları ve yaptırım 
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rejimlerinin üçüncü taraflar nedeniyle baltalanması oynamaktadır. Her ne 

kadar otoriter hükümetlere karşı uygulanan bazı yaptırımlar başarıya 

ulaşmış olsa da başarısız yaptırımlarla aralarındaki temel fark 

göndericilerin uyum ve işbirliği içinde hareket etmesi ve hedef devletin 

uluslararası sistemden izole edilerek yaptırımlar karşısında alternatiflere 

ulaşımının engellenmiş olmasıdır.  

Terörle mücadelede de ekonomik yaptırımlar kullanılmış fakat gerek 

göndericilerden gerekse yaptırım rejiminden kaynaklı olarak başarısızlıkla 

sonuçlanmıştır. Hedeflenen hiçbir terör örgütü ekonomik yaptırımlar 

karşısında boyun eğmemiştir.  

Bu sonuçlardan yola çıkıldığında, birkaç başarılı örnek dışında, 

uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması, haydut devlet olarak 

adlandırılan ülkelerde rejim değişikliğinin sağlanması ve askeri araçlara 

alternatif olması amacıyla kullanılan yaptırımlar istenen sonucu 

vermemiştir. Rejim değişikliği, terörizm, güvenlik gibi ‘high politics’ 

alanına giren sorunlara çözümünde ekonomik yaptırımlar her zaman ikinci 

planda kalacaktır. Çünkü bu konular devletlerin ulusal çıkar ve 

güvenliklerini düşünüp bunları korumaya yönelik stratejiyle hareket 

ederler. Yaptırımlar ise bu noktada ülkelerin birbirlerine sinyal gönderme 

aracı olarak karşımıza çıkmaktadır (Gavin 1989:9).  

Tablo 4: Yaptırımların Başarılı ve Başarısız Olmasında Öne Çıkan 

Unsurlar  
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BÖLÜM III 

VENEZUELA YAPTIRIMLARI 

Ekonomik yaptırımlar, askeri müdahale maliyetinin oldukça arttığı bir 

dönemde, uluslararası siyaseti etkileyen tartışmaları çözme, spesifik siyasi 

hedeflere ulaşma amacıyla uluslararası toplumun çeşitli üyelerinin 

uluslararası norm ve düzene uygun davranışlar göstermeyen bir ya da 

birden fazla üyeye karşı hoşnutsuzluklarını dile getirmelerine yardımcı 

olan araçlardır (Shen 2008: 89; Zhao 2010: 263). Uluslararası ekonomik 

yaptırımların ele alındığı literatür taramasının ilk bölümünde yaptırımların 

genel geçer tanımlarından, ‘etkili’ ve ‘başarı’ addedilmelerini sağlayan iç 

ve dış faktörlerden bahsedilmiştir. Literatür taramasının ikinci bölümü ise 

dünya genelinde ekonomik yaptırımlar uygulanmış ülkeleri belirten ve bu 

ülkeleri yaptırım literatürüne uygun bir şekilde akademik harita üzerine 

konumlandıran ampirik nitelikli bir çalışma elde etmeye odaklanmıştır. Bu 

bölümde hedef devletlere uygulanan yaptırım rejimlerinin ‘etkili’ ya da 

‘başarılı’ olmasında, birinci bölümde bahsedilen unsurların rol oynayıp 

oynamadığı tartışılmıştır.   

Ekonomik yaptırımlara odaklanan literatür taramasının son ampirik 

ayağını oluşturan bu bölümde ise tez çalışmamızın vakaları olan İran, 

Kuzey Kore ve Venezuela örneklerine odaklanılmış, literatürde bu ülkeleri 

karşılaştıran çalışmaların mevcut olup olmadığı ve hangi hedef 

devlet(ler)e literatürde daha çok atıf yapıldığı incelenmiştir. İran ve Kuzey 

Kore ekonomik yaptırımlar literatüründe sıklıkla birlikte anılmıştır 

(Huntley 2006; Shen 2006; Cronin 2008; Shen 2008; Lin 2010; Kim 2011; 

Portela 2011; Harold & Nader 2012; Holland 2012; Onderco & Wagner 

2012; Wertz & Vaez 2012; Chingono ve diğerleri 2013; Fitzpatrick 2013; 

Saalman 2013; Akhtar & Khan 2014).  İran- Kuzey Kore ikilisini takiben 

Venezuela-İran ilişkileri de görece geniş yer kaplarken, Kuzey Kore-

Venezuela ilişkilerinin yaptırımlara yansımasından oldukça az 

bahsedilmiştir.  
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Bu noktadan hareketle, ekonomik yaptırımlar literatüründe nicelik 

bakımından en fazla anılan ve karşılaştırılan yaptırımlar İran ve Kuzey 

Kore’ye uygulanan yaptırımlardır. Bu nedenle ele alınan çalışma da 

öncelikle bu iki hedef ülkeye odaklanarak, bu ülkelerin hangi gerekçelere 

dayanarak birlikte anıldığını, maruz kaldıkları yaptırım rejimlerinin hangi 

açılardan benzerlik ya da farklılık gösterdiğini incelemeye çalışmıştır. İran 

ve Kuzey Kore’ye yönelik karşılaştırmalı çalışmalar ele alındıktan sonra 

ekonomik yaptırımlar literatüründe yer alan Venezuela yaptırımları da 

aynı şekilde analiz edilmiştir.  

Ekonomik yaptırımlar literatüründe sıklıkla birlikte anılan İran ve Kuzey 

Kore’nin tek ortak noktası yaptırımlar değildir. İki devlet arasındaki 

ilişkilerin geçmişi İslam Devrimi’ne kadar götürülmektedir. Kuzey Kore, 

İslam Devrimi’ni desteklemiş ve bunun yanında 1980-1988 arasında 

gerçekleşen İran-Irak Savaşı’nda İran’a füze teknolojisi yardımı 

sağlamıştır (Katzman 2003: 19). İki ulus arasında nükleer silah ve balistik 

füze teknolojisinin transferine dayalı 30 yıldan fazla bir süredir devam 

eden uzun vadeli bir stratejik işbirliği olduğuna dair kanıtlar vardır. Söz 

konusu işbirliği İran’ın balistik füze programlarını oldukça iyi bir biçimde 

yapılandırmasına yardımcı olmuştur (Lin 2010: 55; Haines 2016:1).  

İki devlet arasında gerçekleşen işbirliği uluslararası düzeni ve 

uluslararası toplumu nükleer bir çıkmaza sürüklemiştir (Cronin 2008: 13; 

Lin 2010: 50). Bu çıkmaz, 2010 ABD Güvenlik Stratejisi’nde ABD’nin 

karşılaştığı en ağır tehdit ve en serkeş güvenlik sorunu olarak 

tanımlanmıştır (Saeed 2010: 5; Cho 2016:1). Ayrıca geçmiş yıllarda 

gerçekleşen nükleer silahlanmadaki artış İran ve Kuzey Kore’nin nükleer 

silahlanması kadar küresel düzeyde dikkat çekmemiştir (Cho 2016:1). 

Bunun yanında Kuzey Kore’deki kontrolsüz nükleer silah gelişmeleri ve 

İran’da artan nükleer silah programları Nükleer Silahların Yayılmasının 

Önlenmesi Anlaşması’nın (NPT) uygulanmasını zorlaştırmaktadır 

(Huntley 2006: 723). İran ve Kuzey Kore’nin bu davranışları genel 

anlamda uluslararası güvenliğe özelde ise nükleer silahların yayılmasının 

önlenmesi rejimine karşı tehdit oluşturmaktadır (Cronin 2008: 14). 
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Nükleer silahlanma çabaları küresel düzeyde huzursuzluk yaratan, 

geçmiş yıllardan beri ‘haydut devletler (rogue states)’ olarak anılan 

Pyongyang’taki Komünist rejim ve Tahran’daki dinsel rejimin serkeş ve 

tehlikeli doğasıyla başa çıkabilmek için BM, ABD ve müttefikleri 

‘sakatlayıcı (crippling)’ yaptırımları en etkili yöntemler olarak 

görmüşlerdir (O’Sullivan 2003: 88;  Fitzpatrick 2008: 44;Jacobson 2008: 

70; Joo-A Lee 2009:46; Habibi 2010:6; O’Sullivan 2010:16; Newnham 

2010:3; Lin 2010:50;  Alam 2011: 45 ;Eckert & Biersteker 2012: 7; 

Holland 2012: 12-13; Akhtar & Khan 2014: 620; Cho 2016: 170; Kim & 

Lee 2017:1).  

Uluslararası düzeni tehdit eden bu haydut devletlerle mücadelede 

ekonomik yaptırımlar uygun birer mücadele aracı olarak görülmüş ve 

uluslararası toplumun büyük çoğunluğu tarafından tercih edilmiştir. 

Böylece İran ve Kuzey Kore’ye BMGK, ABD ve AB tarafından çok taraflı 

yaptırımlar uygulanmıştır (Vakil 2006: 51; Fitzpatrick 2008: 44).  

Uygulanmaya konulan bu çok taraflı yaptırımlar İran’ın temel ticari 

ortaklarını içerecek   ve Kuzey Kore’nin ise ticari ortaklarını çeşitlendirme 

şansını azaltacak kadar kapsamlı bir şekilde tasarlanmıştır ( Joo-A Lee 

2009: 46; Harold & Nader 2012:1 ).  

Uluslararası toplum, İran ve Kuzey Kore’nin neden olduğu nükleer 

silahlanma sorununu çözmek için çok taraflı yaptırımları benimsemiş olsa 

da göndericiler bu süreçte bekledikleri sonuçla karşılaşamamışlardır. Bu 

durumun nedenleri ise çok taraflı yaptırımlara katılım, yaptırım rejiminden 

kaynaklı sorunlar ve bunun üçüncü tarafların yaptırım sürecini olumsuz 

etkilemesine olanak sağlaması (yaptırım baltalama), üçüncü tarafların 

hedef devletlere yönelik bakış açıları ve son olarak yaptırımların 

genellenmesine dayalı sorundur.  

Öncelikle çok taraflı yaptırımlara katılım unsuru ele alınacak olursa, 

hedef devletlerin nükleer silahlanmaya yönelik davranışlarını 

değiştirmeleri için başvurulan çok taraflı yaptırımların uygulanması 

sürecinde uluslararası toplumun tüm üyeleri eşit şekilde 
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işbirlikçi davranmamıştır. Bu durum ise yaptırım kullanımında en büyük 

probleme neden olan göndericiler arası uyum alt unsurunu ön plana 

çıkarmaktadır (Haggard 2016:941). Yaptırımlar hedef devletle ekonomik 

etkileşimde bulunan büyük ticari ortakları ya da başka bir deyişle ‘üçüncü 

tarafları’ engelleyen ‘ikincil yaptırımları’ yürürlüğe koydukları sürece 

başarılı olurlar (Haggard 2016: 941; Tirkey 2019:2). Eğer yaptırımlar bu 

şartı yerine getirmede başarısız olursa ticaret gönderici devlet(ler)in 

kontrolünden çıkar ve hedef devletin etrafında onun ihtiyaçlarını 

karşılayacak devletler belirir (Haggard 2016:941). Bu sorun İran ve Kuzey 

Kore’ye uygulanan yaptırımların istenen sonucu vermemesinde en ön 

sırada yer almaktadır.  

İran, yirmi yılı aşkın bir süredir uluslararası toplum tarafından farklı 

yoğunluklarda yaptırımlarla karşılaşmaktadır (Habibi 2010:6-7; Lin 2010: 

55; van de Graff 2013:147). Yaptırım nedeniyle ticareti kötü etkilenen İran 

ticari rotasını yaptırım uygulayan Avrupalı ülkelerden yaptırım 

uygulamayan ülkelere çevirmiştir (Habibi 2010:6-7; Haidar 2017:350). 

Ticaret rotasını yeniden oluşturan İran ham petrol pazarını Avrupa ve 

Amerika’dan Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerine (GCC), Asya- Pasifik’e 

ve de Avrupa’nın bazı bölgelerine kaydırmıştır (Nader 2008:5;Habibi 

2010:6-7; Majidpour 2013:7). Böylece İran, Batılı ülkelerin yaptırım 

tehditlerini Çin’e, Hindistan’a, İtalya’ya, Yunanistan’a, 

İspanya’ya 2006’ya kadar da Rusya’ya dayanarak dengeleyebilmiştir 

(Vakil 2006: 51; Dodson & Dorraj 2008: 80; Harold & Nader 2012: 7-9; 

Habibi 2010:7; Omelicheva 2012:331; Majidpour 2013:7).  

Yaptırımların neden olduğu ticari kaybı bulduğu alternatiflerle 

dengeleyen Kuzey Kore de tıpkı İran gibi, yaptırımlar nedeniyle mahrum 

kaldığı ticari ve insani ihtiyaçlarını bölgesindeki aktör(ler) sayesinde 

karşılayabilmiştir. 2006’da gerçekleşen füze testi sonrasında Japonya ile 

ticari ilişkilerinde önemli bir düşüş meydana gelirken Kuzey Kore’nin 

Çin’e olan bağlılığında artış yaşanmıştır (Joo-A Lee 2009: 46). Çin, Kuzey 

Kore’ye önemli miktarda enerji ve yiyecek yardımı yapmıştır. Bunu 

yapmasındaki motivasyon ise Pyongyang’da olası bir rejim düşüşü 
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sonrasında Çin’e doğru gerçekleşecek olası bir göç akımının neden olduğu 

endişedir (Kim 2011: 47). Kuzey Kore ve Çin arasındaki coğrafi yakınlık 

ve tarihi bağlar nedeniyle Çin, Kuzey Kore’nin en büyük ticari ortağı 

haline gelmiştir. 2000’lerde yoğunlaşan bu ticari etkileşim sonucu Çin, 

Kuzey Kore’nin toplam ticaretindeki payını %90’a çıkarmıştır ve Kuzey 

Kore ekonomisini dengede tutan merkezi aktör haline gelmiştir (Kang 

2011-2012:160; Chingono ve diğerleri 2013:313; Kim & Lee 2017: 16).  

Yaptırımlar karşısında İran ve Kuzey Kore’nin temel ticari, teknolojik ve 

insani ihtiyaçlarını karşılayacak alternatifler bulması yaptırım rejiminin 

yeterince kapsamlı ve sıkı olmamasından kaynaklıdır. Yaptırım rejimine 

dâhil olan göndericiler arasında eş zamanlılık, paralellik ya da bütünlük 

mevcut değilse ya da Hufbauer ve Schott’un tabir ettiği gibi ‘rejimin 

yürütüldüğü süreçte vidalar bazen gevşetilir bazen de sıkılırsa’ yaptırımlar 

başarısız olur (Hufbauer & Schott 1985: 731). İran’da da bu durum 

görülmüştür. BM’nin kabul ettiği önlemler ile ABD ve müttefiklerinin 

kabul ettiği önlemler arasındaki boşluk İran’a geniş bir oyun alanı yaratmış 

ve böylece yaptırımlar karşısında alternatifler bulmuştur (Downs & 

Maloney 2011:2). Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırım rejimi ise Kuzey 

Kore’nin Çin ile olan tarihi ve coğrafi yakınlığından kaynaklı ticari ilişkiyi 

baskılayamamıştır (Kim 2011: 53; Eckert & Biersteker 2012:31; Kim & 

Lee 2017: 16).  

Yukarıda belirtildiği üzere İran ve Kuzey Kore yaptırımlarında hedef 

devletlerle üçüncü taraflar arasında gelişen çeşitli ekonomik, ticari ve 

siyasi ilişkiler üçüncü tarafları hedef devletlere yaptırım uygulamaktan 

alıkoymaktadır. Bu da doğal olarak yaptırımların baltalanması (sanction-

busting) sorununu ortaya çıkarmaktadır. İran ve Kuzey Kore’ye uygulanan 

yaptırımların baltalanması konusunda ilk sırada Çin (Vakil 2006: 51; 

Alterman & Garner 2008: 47; Arbatov 2008: 84; Dodson & Dorraj 2008: 

80) ve ikinci sırada ise Rusya gelmektedir (Vakil 2006:51; Jacobson

2008:70; Habibi 2010:7; O’Sullivan 2010:16; Omelicheva 2012:331; 

Bruno & Johnson 2012:1; Majidpour 2013:7).  
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Batılı ülkelerin İran’a uyguladıkları yaptırımlar karşısında İran’ın Çin’e 

yaklaşması sonucu iki ülke arasındaki ticari hacim oldukça artmıştır. İran 

ham petrolünün %18’inden fazlasını ithal eden Çin, İran yaptırımlarına 

karşı çıkmaktadır (Arbatov 2008: 84; Ghaleb 2012:6). Çin, yaptırımlara 

karşı çıkma özgürlüğünü BMGK daimî üyeliğinin verdiği veto yetkisiyle 

gerçekleştirmektedir (Kim 2011: 53; Pieper 2013:295) ve Güvenlik 

Konseyi’nde izole olmamak için Rusya ile işbirliği yapmaktadır (Pieper 

2013: 305). Çin ve Rusya BMGK yaptırımlarının İran ile günlük ticari 

etkileşimlerinin zarar görmemesi için ertelenmesinde ve içeriklerinin 

zayıflatılmasında rol oynamaktadırlar (Shin Ji & Tkacik 2006:5; Jacobson 

2008: 70; Newnham 2010:4; O’Sullivan 2010:16;  Garver 2011: 76; Alam 

2011:45; Bruno & Johnson 2012:1; Holland 2012:12; Wertz & Vaez 

2012:11).  

Daha önce ifade edildiği üzere hedef devletin üçüncü taraflarla 

etkileşimini engelleyen ikincil yaptırımlar uygulanmadığı sürece 

yaptırımlar başarısız olmaktadır. Çin, Kuzey Kore’yi himaye ederek bu 

argümanın doğruluğunu kanıtlamaktadır (Haggard 2016:942). Kuzey 

Kore hem Rusya hem de Çin için önemlidir. Bu iki devlet Amerikan 

yanlısı Güney Kore’ye karşı tampon bölge olarak Kuzey Kore’ye 

dayanmaktadırlar (Chingono ve diğerleri 2013:313). Bu nedenle Rusya ve 

Çin, ABD’nin BM aracılığıyla Kuzey Kore’ye uygulamaya çalıştığı 

yaptırımları baltalamada ana rolü oynamaktadır (Newnham 2010:4). 

Bunun yanında coğrafi yakınlık ve tarihi sebepler nedeniyle Çin’in Kuzey 

Kore hakkında kendine özgü endişeleri vardır (Eckert & Biersteker 2012: 

31): Öncelikle Çin, Kuzey Kore’ye yönelik baskı politikalarının provokatif 

olduğunu savunmakta ve caydırıcı önlemlerin engellemeye çalıştığı 

senaryoların yaşanmasına neden olacağını savunmaktadır. Bunun yanında 

baskı politikalarının Çin’in Kuzey Kore üzerinde sınırlı olan etkisinin 

kaybına neden olma potansiyeli otomatikman Çin’i bu önerileri 

reddetmeye itmektedir (Wuthnow 2013: 60). Pekin’in, Pyongyang’da 

istikrarsızlığa neden olacak yaptırımlara kesin bir dille karşı çıkmasının 

ardında tampon bölgenin güvenliğini sağlama ve olası bir göç dalgasını 
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engelleme amacı yatmaktadır (Eckert & Biersteker 2012: 31; Kim & Lee 

2017: 14). Çin ve Kuzey Kore arasındaki bu ilişki Asya’da ABD’ye karşı  

bir askeri denge unsuru olduğundan ayrıca diplomatik değer taşımaktadır. 

Bu diplomatik değerle birlikte, iki ülke arasında 2000’lerde yoğunlaşıp 

Çin’in Kuzey Kore ticaretinin %90’ından sorumlu olması ve Çin’in tam 

teşekküllü mutabakatı yaptırımların inandırıcılığını ve sürdürülebilirliğini 

azaltmaktadır (Kim & Lee 2017: 15-16).  

Başta Çin ve Rusya gibi üçüncü tarafların İran ve Kuzey Kore hedef 

devletlerine uygulanan yaptırımların baltalamalarının ardındaki siyasi 

veya ticari çıkarlar, bu devletlerin hedef devletlere yönelik algılarının 

diğer göndericilere göre farklılık göstermesinden kaynaklanır. Yaptırım 

rejimine yönelik göndericiler arası uyumun sağlanamamasının nedeni 

tarafların konuya yönelik tutumları ve diğer göndericiler ile 

paylaşmadıkları asimetrik bakış açılarıdır (Lenway 1988:404; Lacy & 

Niou 2004:2 6-27; Peksen & Ang 2007:143). Buradan yola çıkıldığında 

Çin’in İran ve Kuzey Kore yaptırımlarının etkili olmasında ‘ bekçi 

(gatekeeper)’ ya da ‘Çin Seddi ‘ gibi rolü oynaması (Lin 2010: 50; Wertz 

& Vaez 2012:3) bu argümanlarla açıklanabilir. Çin her iki ülkenin en 

büyük ticari ortağı olmuştur. Hiçbir zaman NPT ve kurumlarının 

destekçisi olmayan Çin için bu iki devletin nükleer programa sahip 

olmaları ya da terör gruplarına destek verip vermemeleri ABD ve 

müttefikleri kadar endişe edeceği bir konu değildir (Arbatov 2008: 84; 

Wertz & Vaez 2012: 11). Nükleer silahsızlanma elbette Çin için önemlidir 

fakat ulaşmak istediği ekonomik ve stratejik hedefler karşısında ikinci 

sıradadır (Wertz & Vaez 2012: 11).  

Bunun yanında İran, Çin için ABD karşısında önemli bir stratejik ortak 

ve kaldıraçtır, bu nedenle Çin’in gözünde İran yurt içi ve uluslararası bir 

tehditten ziyade kendi politika hedeflerini gerçekleştirmeye çalışan bir 

ortaktır (Kim 2011: 49; Harold & Nader 2011:1).  İran’ın sahip olduğu 

ham petrol nedeniyle Rusya ve Çin tarafından hala stratejik bir ortak olarak 

görülmekte ve ticari olarak tedarik zincirinden çıkarılmak için fazla çekici 

bir unsur olarak görülmektedir (Takeyh & Maloney 2011:1310-1311; Kim 
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& Lee 2017: 17). Bu açıdan bakıldığında İran ve Kuzey Kore 

yaptırımlarında Çin çözümün değil sorunun bir parçasıdır (Carafano 2015: 

13). 

Yaptırımlar literatüründe karşılaştırma bakımından oldukça geniş bir 

alana sahip olan İran ve Kuzey Kore örnek vakalarının birbirine benzer 

oluşu yaptırım göndericilerin bu iki ülkeye ait farklılıkları gözden 

kaçırmalarına ve vakaları genelleme hatasına düşmelerine neden 

olmaktadır. Nükleer endişe yaratmaları bakımından her iki ülke benzer 

görülse de aralarında temel ve oldukça önemli farklar mevcuttur. 

Öncelikle iki ülkeye karşı alınacak önlemler konusunda kararsızlık 

yaşanmış, ‘çatışmacı’ ve ‘uzlaşmacı’ olmak üzere iki farklı önlem planı 

belirlenmiştir. Çatışmacı önlem bu devletlere karşı ekonomik 

yaptırımların hatta askeri müdahale tehdidinin faaliyete geçirilmesini 

savunmaktadır. Buna göre nükleer silahların geliştirilmesi her iki devlet 

için oldukça maliyetli hale gelecektir. Uzlaşmacı önlem ise İran ve Kuzey 

Kore’nin istikrarsız güvenlik durumlarına odaklanmaktadır. Ayrıca 

uzlaşmacı önlem İran ve Kuzey Kore’ye uzlaşmacı devletlerin agresif 

olmayan için garanti vermeyi ve böyle nükleer silah elde etme nedenini 

ortadan kaldırmayı hedefler eğilimleri (Onderco & Wagner 2012:178). 

Uzlaşmacı önlem yaptırımlar gibi önlemlerden oluşan sopalar yerine 

havuçları politikalarının merkezine koyar (Onderco & Wagner 2012:178). 

Bu nedenle Avrupalı birçok devlet İran’ın neden olduğu nükleer sorunu 

diplomatik yollarla çözmeye çalışması uzlaşmacı önlem benimsediklerini 

göstermektedir (Habibi 2010:7).  

İkinci fark olarak ise her iki ülkeye uygulanan yaptırım rejimleri 

kıyaslandığında Kuzey Kore yaptırımlarının İran yaptırımlarına göre daha 

yasal bir temele dayandığı iddia edilmiştir (Shen 2008: 95). Shen, İran 

yaptırımlarının yasal temele oturmamasının nedenini şu şekilde açıklar; 

daha sonradan sivil amaçla oluşturulduğu anlaşılan nükleer programın 

varlığı İran tarafından uluslararası topluma rapor edilmemiştir. Söz konusu 

raporun sunulmaması uluslararası hukuk ihlali olarak kabul edilse de 

İran’ın geçmişte ya da hâlihazırda nükleer program geliştirdiğine yönelik 
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sağlam kanıtların olmayışı İran’a uygulanan yaptırımların yasal temelini 

çürütmekte ve yaptırımların meşruluğu hakkında çeşitli tartışmalar 

doğurmaktadır (Shen 2008: 91-93).  Fakat Myong-Hyun tarafından 

2013’te ele alınan makale bu argümanın tam tersini belirtmektedir. Buna 

göre iki ülke yaptırımları arasında hem yasal temel farkı hem de yasal yetki 

sınırı farkı mevcuttur. Ana göndericiler arasında bulunan Avrupa 

Birliği’nin her iki devlete yönelik uyguladığı yaptırımlarda yetki aşımı 

sorunuyla karşılaşılmıştır. AB’nin, İran’a yaptırım uygularken BM’nin 

belirlediği sınırlar çerçevesinde yaptırım uygulaması beklenirken, 

özellikle ODGP hedeflerinin kabul edilmesiyle AB belirlenen sınırları 

geçmiştir. Daha proaktif bir rol oynamaya çalışan AB, yasal yetki sınırını 

geçmekle suçlanmıştır. Fakat Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımlarda AB 

İran’da izlemiş olduğu proaktif rolü bırakıp BM’nin direktifine bağlı 

olarak pasif bir rol oynamıştır. BM’nin çizdiği sınırların insan haklarını 

kapsamasına ve Kuzey Kore’nin ihlal ettiği insan haklarının İran’dan daha 

kötü bir vaziyette olmasına rağmen AB, Kuzey Kore’ye yönelik bir önlem 

almamıştır (Myung-Hyun 2013:4-5). Kuzey Kore ve İran yaptırımları 

nitelik bakımından olduğu kadar nicelik bakımından da farklılaşmaktadır. 

Her iki devlet arasında yaptırım kapsamına dâhil olan kişi ve birim sayısı 

ile yürüttükleri ticari ve mali faaliyetler bakımından da farklılık vardır 

(Myung-Hyun 2013:6).  

Bu farklılıkların yanında İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının 

Engellenmesi Anlaşması’na (NPT) taraf olması ve Kuzey Kore’nin ise bu 

anlaşmadan 2003’te çekilmiş olması uluslararası toplumun bu ülkelere 

yaptırım uygulama yetkilerinin de farklılaşmasına neden olmuştur. NPT, 

İran’ı cezalandırmak için yaptırım rejimi inşa etme yetkisi verirken; Kuzey 

Kore’nin anlaşmadan çekilmesi ülkeye karşı kullanılacak bir araç 

olmamasına neden olmuştur (Myung-Hyun 2013:2). 

Bu farklılıklara rağmen, İran ve Kuzey Kore’nin neden olduğu nükleer 

silahlanmayı durdurmak için diplomatik kanallar aracılığıyla teşvik ya da 

yaptırımlar gibi caydırıcı önlemler birbirine örnek teşkil etmesi için 

yürürlüğe konulmuş önlemlerdir. Zayıf performansına rağmen İran’la 
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gerçekleştirilen P5+1 Nükleer Anlaşması’nın, Kuzey Kore ile yürütülmüş 

Altılı Görüşmeleri (Six Party Talks) yeniden canlandırma ve  bu ülkelerin 

uluslararası toplumun aldığı önlemlere uymadıkları takdirde nelerle 

karşılaşacakları konusunda birbirlerine karşı-olgusal (Counterfactual) 

örnek oluşturabilme potansiyelleri tartışılmıştır (Myong-Hyun 2013:2; 

Carafano 2015:2). Fakat bu ülkelerle baş edebilmek için uygulanan 

yaptırım rejimlerinin ya da diyalogların birbirleri yerine 

kullanılabileceğinin düşünülmesi göndericilerin bekledikleri hedefe 

ulaşmalarını engellemiştir.  

Ekonomik yaptırımlara odaklanan literatür taramasının son ampirik 

ayağını oluşturan bu bölümün son örnek vakası olan Venezuela hedef 

devletinin yaptırım literatüründe hangi ülke(ler) ile anılarak 

incelendiğinden bahsedilmektedir. İran ve Kuzey Kore vakalarının 

yaptırım literatüründe sahip olduğu çalışma alanına kıyasla Venezuela 

yaptırımları literatürde daha az yer kaplamaktadır. Özellikle de belirli 

gruplandırma ya da kategorileştirme çerçevesinde diğer iki örnek vakaya 

oranla karşılaştırmalı olarak çok daha az ele alındığı 

görülmüştür.  İncelenen literatür sonucunda İran ve Venezuela’nın ortak 

olarak ele alındığı bir akademik çalışma incelenmiş fakat söz konusu 

kaynak yaptırım baltalama (sanction-busting) üzerine kaleme alınmıştır ve 

iki ülke yaptırımlar bakımından karşılaştırılmamıştır (Norman 2012:3).  

Daha önce de vurgulandığı üzere üçüncü devletlerin (tarafların) hedef 

devletle etkileşimini engellemeyi amaçlayan ‘ikincil’ yaptırımların 

yürürlüğe konulmadığı takdirde uygulanan yaptırımların başarısız olduğu 

argümanı Venezuela örneğinde de karşımıza çıkmaktadır (Ellis2013a, 

2013b; Ellis 2014; Haggard 2016:941; Rosales 2016; Ellis 2017a, Ellis 

2017b; Malhorta 2017; Antonopoulos & Cottle 2018; Tirkey 2019:2). 

ABD yaptırımları karşısında Venezuela ticari rotasını Asya ülkelerine 

çevirmiştir, indirimli petrol alma karşılığında Hindistan Venezuela’ya ilaç 

ve yiyecekleri kapsayan insani yardım yapmıştır (Malthorta 2017:4). Çin, 

ABD yaptırımları sonucu boş kalan alanı doldurmuş ve kendini Venezuela 

petrollerinin alıcısı, yatırımcı, işbirliği fonlarının sağlayıcısı olarak 
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konumlandırmıştır (Ellis 2013a:1; Rosales 2016:566; Ellis 2017a: 1; Ellis 

2017b: 1-2; Antonopoulos & Cottle 2018: 59-60). Çin Venezuela’nın baş 

bankacısıdır ve 2014’ten beri Venezuela’ya 60 milyar dolar borç vermiştir 

(Antonopoulos & Cottle 2018: 60). Venezuela, küresel bankacılık 

işlemlerini Portekiz’den Çin’e taşımıştır ve bununla birlikte Venezuela 

altın rezervinin 2011’den beri Çin’de olduğuna inanılmaktadır (Ellis 

2017b:3). Çin Maduro’ya karşı düzenlenen protestoları bastırmak için 

gerekli askeri teçhizatı da sağlamaktadır (Ellis 2017b:5-6). Çin’e göre 

varlığı daha gösterişsiz olmasına rağmen Rusya da Venezuela’nın 

yaptırımlardan daha az etkilenmesinde rol oynamaktadır (Ellis 2013a:3; 

Rainsford 2019; Ellyatt 2019). Bu iki ülke yaptırımlar nedeniyle 

Venezuela ‘nın boş kalan petrol rezervlerine, mineral zenginliğine ve 

askeri malları da içeren pazarına ulaşmak için Venezuela’nın mali ve 

siyasi alıcılığından yararlanmaktadır (Ellis 2017a: 1; Ellis 2017b: 1-2). 

Bölgedeki Rus faaliyetleri Amerika’ya yakın olan anti- Amerikan rejime 

açık yardım yapmaya ve ABD’nin pozisyonuna karşı durma amacı 

taşımaktadır(Ellis 2013b: 7).  

İkincil yaptırımların uygulanmaması üzerine İran ve Kuzey Kore 

yaptırımlarında olduğu gibi Venezuela yaptırımlarında da üçüncü 

tarafların yaptırım rejimini baltalama girişimleri nedeniyle yaptırımlar 

başarısız olmuştur. İncelenen ekonomik yaptırımlar literatüründe örnek 

vaka olarak seçilen hedef ülkelerin en büyük ortak özellikleri yaptırım 

rejimlerinin üçüncü tarafların çeşitli ekonomik, mali ve siyasi amaçları 

nedeniyle baltalanarak başarısızlığa uğratılmasıdır. İran ve Kuzey Kore 

vakaları, ekonomik yaptırımlar açısından oldukça verimli örneklerken, 

Venezuela vakasında aynı verimlilikle karşılaşılmamıştır. Venezuela’yı 

ele alan akademik kaynakların yararlandığı literatürün büyük çoğunluğu 

akademi dışı (haber makaleleri, raporlar, söylem analizleri) kaynaklardan 

oluşmaktadır. Ayrıca ekonomik yaptırımlarda üçüncü tarafların etkileri 

yeterince çalışılmamış bir alan olup İran, Kuzey Kore ve Venezuela 

vakalarının üçünü eş zamanlı olarak karşılaştıran bir akademik çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu durum ise  kaleme alınan bu çalışmanın ekonomik  
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yaptırımlar literatürüne naçizane bir katkıda bulunma umudunu 

yeşertmektedir.  

 

Görsel 2. Örnek Vakaların Ortak Noktaları 
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3. Venezuela Yaptırımları

Uluslararası düzeni, barış ve güvenliği ve bunun yanında demokratik

sistemin sağlıklı işleyişini bozacak davranışlar gösteren devlet(ler), bu

davranışları değiştirme amacıyla uluslararası toplum tarafından uygulanan

çeşitli önlemlerle karşılaşmaktadırlar. Uluslararası düzeni bozacak bu

davranışları sergileyen devlete sinyal verme, uyarma amacıyla en çok

başvurulan önlem ekonomik yaptırımların uygulanmasıdır. Bu

yaptırımlarla, hedef devletin sağlıklı kabul edilen düzene geri dönmesi için

ekonomik refah seviyesi düşürülür ve yaptırımların taleplerine itaat etmesi

beklenir.

Yaptırımların odağındaki hedef devlet, yaptırımların uygulayıcısı olan 

göndericilerin tavırlarına, yaptırım rejimine, kendi karakteristik 

özelliklerine ve dış faktörlere bağlı olarak yaptırımlar karşısında çeşitli 

tepkiler göstermektedir. Ekonomik yaptırımlar nedeniyle hedef devletin 

refah seviyesini oldukça düştüğü, dünyanın en büyük petrol rezervlerine 

sahip olmasına rağmen ülkenin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak 

hale gelen Venezuela, ekonomik yaptırımların uygulandığı ülkeler 

arasında dikkat çekici bir ampirik vaka haline gelmiştir.  

Ekonomik yaptırımların geleneksel literatüründe büyük yer edinen 

‘ekonomik yaptırımların hedef devlet üzerindeki etkisi’ çerçevesinin 

yanında gelişen literatürde yer almaya başlayan ‘üçüncü partilerin 

ekonomik yaptırımlar üzerindeki etkisinin’ incelenmesi amacıyla ele 

alınan bu çalışmada Venezuela’ya uygulanan yaptırımların oldukça etkili 

fakat başarısız olmasındaki nedenlere odaklanılmıştır.  

Uluslararası toplumun Venezuela’ya yaptırım uygulamasını gerekli kılan 

siyasi dönüşüm Hugo Chavez iktidarı (1999-2013) ile başlamış ve Nicolas 

Maduro (2013-…) iktidarı ile devam etmiştir. Her iki liderin rejimine karşı 

uygulanan yaptırımların birincil göndericisi olan ABD, ikincil gönderici 

olan Avrupa Birliği ve Kanada önderliğinde oluşturulan Lima Grubu’nun 

yaptırımları ve bu yaptırımlara Venezuela liderleri tarafından verilen 

tepkiler ayrı başlıklar altında değerlendirilmiştir. 
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Tablo 5: Venezuela Yaptırımları 

 

3.1.Chavez Dönemi Venezuela- ABD İlişkileri 

ABD-Venezuela arasındaki gergin ilişkiler Hugo Chavez’in iktidara 

gelmesi ile başlamıştır. Venezuela ordusunda görevli uzun yıllar görev 

yapan Chavez, Venezuela’nın demokratik dönüşümünü bozmaya çalışan 

Küba ordusunu püskürtmekle görevlendirilen Hugo Chavez’in Küba 

hayranlığı isyancıları özgürlükçü olarak görmesine neden olmuştur 

(Gonzalez 2019). Bununla birlikte 1980’lerde yaşanan yolsuzluk ve borç 

krizi karşısında ABD yanlısı hükümetin aldığı tedbirlerin vatandaşlara 

zarar verdiğini gören Chavez hükümete karşı tavır almış, 1992’de yönetici 

sınıfına yönelik darbe girişiminde bulunmasına ortam hazırlamıştır. Bu 
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darbe girişimi her ne kadar başarısız da olsa halk üzerinde önemli bir etki 

yaratmış 1998’de Chavez’in iktidara gelmesini sağlamıştır (Gonzalez 

2019).  

Chavez’in yüzünü Küba’ya çevirmesi ABD ile olan ilişkileri karambole 

yuvarlamıştır (Gonzalez 2019).  Küba ile ilişkilerin kurulması sıkıntıları 

yaratan yegâne faktör değildir. Chavez, iktidara geldikten sonra siyasi ve 

ekonomi politikalarını Washington Konsensüsü’ne (Washington 

Consensus) alternatif olacak şekilde ayarlamıştır (Parker 2005: 43; 

Rodriguez 2008: 51; Weyland 2018:148). Bunun yanında neoliberal karşıtı 

retorik benimsemesi iki ülke arasındaki sorunun temelini teşkil etmektedir 

(Buxton 2009: 106; Romero ve diğerleri 2016:171). Chavez iktidarı elde 

ettiğinde radikal ekonomi politikaları benimsemiş, devletçiliği ön plana 

çıkararak özel şirketleri kamusallaştırmış ve sosyalizme olan bağlılığını 

vurgulamıştır (Weyland 2018: 148-149).  

Chavez’in faaliyetleri ABD’de büyük bir endişe oluşmasına sebebiyet 

vermiştir. Chavez, iktidarı darbe ile elde etmiş ve bunun yanında yeni 

kurulan hükümetin diğer ülkelerle kurduğu ilişkilerde liberal olmayan 

içyapıya sahip ve devletçilik eğilimi olan ülkeleri öncelik haline getirmiştir 

(Cole 2007:495; Romero ve diğerleri 2016:171). Bu çerçevede Irak 

ziyareti ve Castro’ya yönelik methiyeleri;  bölgedeki ülkelerin Amerika 

Serbest Ticaret Bölgesi’nden (FTTA) çıkmaya ikna etmesi; ABD’nin 

düşmanlarıyla (İran, Rusya) ittifak kurması ABD’yi endişelendirmiştir 

(Cole 2007:495,498; Buxton 2009: 123; Buxton 2009:123; Gill 2018:1). 

Bu nedenle dönemin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice Venezuela’yı 

Güney Amerika ‘şer üçgeninin bir parçası’ olarak tanımlarken, benzer 

ifadeler eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld tarafından da 

kullanılmıştır. Ayrıca Rumsfeld, Chavez’i Adolf Hitler ile kıyaslamıştır 

(Buxton 2009: 123).  

1957 yılında Venezuela’nın 3 ana partisinin (AD, COPEI, UPP) 

demokratik bir rejim kurmak üzere oluşturdukları Punto Fijo rejimine karşı 

gelen Chavez, gerçekleştirdiği faaliyetleriyle demokrasiyi içten boğmuş, 
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rekabetçi bir otoriter rejim inşa etmiştir (Cole 2007:494; Buxton 2009: 

107; Weyland 2018: 148).  

Siyasi ajandası Amerika ve neoliberalizm karşıtlığını içeren Chavez yurt 

dışına düzenlediği ziyaretlerinde ‘şeffaf ve çok kutuplu’ ve ‘egemenliğe 

saygı duyulan’ bir dünya düzeni’ tahayyül ettiğini birçok kez ifade etmiş 

bunun yanında neoliberalizme inanmadığını ve neoliberalizmin üçüncü 

dünya ülkeleri için felaket anlamına geldiğini vurgulamıştır (Buxton 

2009:115; Gott 2005:189). Bu ifadeler karşısında Venezuela, Latin 

Amerika’daki ‘dik başlı tehdit’ olarak algılanmış ve ABD hükümeti çeşitli 

önlemler almaya başlamıştır (Buxton 2009:123) .  

Venezuela’da yaşanan gelişmeler karşısında popülist, otoritaryen, tutucu, 

devrimci ve sosyalist olarak tabir edilen Chavez hükümetinin, piyasa 

reformlarını tersine çeviren ve demokrasiyi içten boğan tavırlarını 

değiştirmesi için ABD çeşitli yollar denemiştir (Motta 2009:133; Weyland 

2018:148-149). Bu yolların başında ise iktidar karşıtı çıkar gruplarına ve 

sivil toplum kuruluşlarına maddi destekte bulunmuştur (Cole 2007:495; 

Weyland 2018: 148-149).  Clinton hükümeti muhalif gruplara yapılan 

Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) aracılığıyla yapılan bu yardımlar ile 

Chavez hükümetini iktidardan düşürmeyi hedeflememiştir. İki ülke 

arasında anlaşmazlıklar mevcut olsa da Clinton Chavez ile dostane ilişkiler 

(cordial relations) kurmaya çalışmıştır (Cole 2007: 495-496).  

3.1.1. Bush Dönemi ABD-Venezuela İlişkileri 

İki ülke arasında daha önce karambole olan ilişkiler Bush döneminde 

iyice gergin bir hal almıştır. Chavez, Bush’un asıl amacının petrolü ele 

geçirmek olduğunu belirtmiş ve Bush’tan ‘şeytan’ olarak bahsetmiştir 

(Cole 2007:496). Beyaz Saray’ın yaşanan gelişmelerin Venezuela’daki 

demokrasiyi tehlikeye attığını belirtmesi üzerine Bush yönetimi muhalif 

gruplara 2000-2007 yılları arasında yaklaşık 40,8 milyon dolar fon 

sağlamıştır (Cole 2007:496; Hawksley 2008:174; Gonzalez 2019; Sawka 

2019: 87). Muhalif gruplara bu denli büyük bir mali desteğim 

sağlanmasının nedeni Venezuela’nın en büyük petrol üreticisi olması, 

ABD’nin ihtiyaç duyduğu petrolün %11’ini karşılaması ve çıkarları 
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doğrultusunda petrol akışının daha güvenli seyretmesini sağlamak 

istemesi gibi unsurlardır (Hawskley 2008:174; Sullivan 2009: 40).  

Muhalefet gruplarının desteklenmesinin yanında Bush yönetimi 

Chavez’in uluslararası izolasyonunun sağlanması için bölgedeki 

komşularını ikna etmeye ve Chavez yönetiminin yalnızca bölgesel değil 

uluslararası düzeyde de bir tehdit olduğuna dair algı yaratmaya çalışmıştır 

(Cole 2007: 496; Hawskley 2008:174). Bu faaliyetlerle Bush yönetimi 

Chavez’in milliyetçi, anti-emperyalist ve anti-liberal düşüncelerini 

çevrelemeyi hedeflemiştir (Buxton 2008: 11).  Bazı analistler Bush’un 

Venezuela’daki demokrasiyi yeniden inşa etme amacının olmadığını, 

ABD’nin etki alanına karşı geldiği için Chavez’i alt etmek istediğini 

belirtmiştir (Cole 497).  Bush yönetiminin Chavez ile uyuşturucu 

kaçakçılığı ve bölgesel güvenliğe yönelik pozitif işbirliği yapmaktan 

kaçınması Venezuela’yı ‘haydut devlet (rogue state)’ olarak lanse edip 

Venezuela’ya yönelik olası bir müdahaleyi meşru kılmaya çalıştığına dair 

analizlerin yapılmasına ortam hazırlayarak bir önceki ifadeyi doğrular hale 

getirmiştir (Hawksley 2008:174). Eva Golinger, Bush ve Chavez dönemi 

ikili ilişkileri incelediği Bush Versus Chávez: Washington’s War on 

Venezuela kitabında ABD’nin takındığı tavrın ‘müdahaleden’ ‘savaşa’  

dönüştüğünü belirtmiştir. Bu savaş diplomatik, askeri ve mali saldırılar 

gibi çeşitli şekillere bürünmüştür (Hawksley 2008:174; Dinneen, 2009: 

288).  

2002 yılında Chavez’in geçici olarak iktidardan uzak kalmasına neden 

olan darbe girişiminin Bush hükümeti tarafından kınanmaması, eylemin 

darbe olarak nitelendirilmesinin reddedilmesi darbe girişimine ABD’nin 

de destek verdiği şüphesini güçlendirmiştir (Wilpert 2007: 33; Buxton 

2009: 124-125; Gill 2008:3; Dominguez 2013). Başarısız olan bu darbe 

girişimi hedeflenen amacın aksine Chavez’in popülerliğinin artmasına, 

baskılara karşı bağışıklık kazanmasına, ülkede ve bölgede etkinliğini 

artmasına ortam hazırlamıştır (Cole 2007:494; Dinneen 2009:288; 

Weyland 2018:148; Gonzalez 2019). Chavez hükümetine karşı yürütülen 

bu faaliyetler rejim değişikliği sağlamayı amaçlamışsa da Chavez’i 
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iktidardan düşürememiştir aksine Chavez düşmanlarının itibarını 

zedelemiş ve iktidarını daha güçlü hale getirmiştir (Hawksley 2008:174; 

Weyland 2018:148-149). ABD’nin politikalarına, baskılarına ve muhalif 

kampanyalara karşı gelmeyi başaran Chavez bölgedeki en popüler başkan 

haline gelmiştir (Cole 2007:500).  

Muhalefetin Chavez’e karşı giriştiği Washington onaylı eylemlerin 

başarısız olmasının ardından Chavez askeri gücünü sağlamlaştırmak adına 

askeri harcamaları 1,3 milyar dolardan 2,6 milyar dolara çıkartmış, orduyu 

modernize etmiş ve ABD dışında tedarikçiler bularak İran, Rusya ve 

Çin’den ekipmanlar satın almıştır (Gott 2005:224; Crane ve diğerleri 2009: 

50-52; Corrales & Romero 2016: 215). Chavez’in Amerika dışında

tedarikçiler bulmasının nedeni ise hem bölgede hem de dünya çapında 

ABD etkisini dengelemek ve Venezuela’ya yönelik dış politikayı daha 

külfetli hale getirmektir (Crane ve diğerleri 2009: 50; McCoy 2011: 76; 

Corrales & Romero 2016:215).  

Venezuela’nın geleneksel silah tedarikçisi olan ABD’nin yerine 

alternatif tedarikçiler bulunmasının üzerine ABD 2005 yılında 

Venezuela’ya silah ambargosu uygulamış, IMF aracılığıyla elde ettiği  

kredileri engellemiştir (Jones 2004; Buxton 2009:124; Crane ve diğerleri 

2009: 52; Sullivan 2009: 49) . Bunun nedeni olarak yeni tedarikçilerinin 

terör listesinde bulunan ülkeleri içermesi ve bu sebeple Venezuela’nın 

teröre karşı savaşa yeterince destek vermemesi olarak açıklanmıştır ( 

Crane ve diğerleri 2009: 52; Sullivan 2009: 49; Corrales & Romero 

2016:215 ). 110. Kongre toplantısında Venezuela teröre destek veren 

devletler listesine alınmıştır (Sullivan 2009: 51; H. Res 1049). Venezuela 

bu listede olması nedeniyle silah alış-verişinin ve dış yardımın kısıtlandığı; 

gümrük vergisine tabi tutulduğu, terör listesine ait ülkelerle yürüttüğü mali 

etkileşimlerden elde ettiği gelire uygulanan vergi indiriminin 

kaldırılmasını içeren ekonomik yaptırımlarla karşılaşmıştır (Sullivan 

2009: 51).  

Uygulanan silah ambargosu karşısında Venezuela sahip olduğu 

alternatifler aracılığıyla ertelenmiş askeri güncellemelerini yapmak ve 
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sınır güvenliğini daha iyi bir şekilde korumaya almak için Çin, Rusya ve 

İran ile sürdürdüğü ilişkisini daha da derinleştirmiştir (Buxton 2009:126; 

Crane ve diğerleri 2009:529). Venezuela’nın yabancı yatırımını teşvik 

etme böylelikle dış gelir elde etme amacıyla 1990’lardan beri sürdürdüğü 

‘oil opening’ politikası sayesinde ekonomik yaptırımlar oldukça küçük 

çaplı etkide bulunmuştur (Wilpert 2007: 33; Sawka 2019: 91). Ayrıca, 

Venezuela’nın komşuları birbirlerinin iç işlerine müdahale etme 

konusunda isteksiz davrandıkları için Chavez’i izole etme kampanyası 

çevreden yeterli desteği elde edememiştir (Wilpert 2007: 33; McCoy 2011: 

83).  

3.1.2. Obama Dönemi ABD- Venezuela ilişkileri 

Obama 2008’de yönetime geçtiği sırada kendisini ciddi bir ekonomik 

kriz, düşen petrol fiyatları ve Venezuela ile sıkıntılı ilişkilerin ortasında 

bulmuştur (McCoy 2011: 68).  Bush yönetiminin izlediği politikaları 

başarısız bir çatışma olarak gören Obama izolasyon ve çatışmanın ters 

tepki yaratacağının bilincindeydi (Gonzalez 2019). Bu nedenle yeni 

hükümet Venezuela ile doğrudan çatışma ihtimalini yalnızca düşürmekle 

kalmamış işbirliği ortamı kurmak için daha etkili bir çalışma sürdürerek 

huysuz (recalcitrant) fakat bir o kadar stratejik bir ticari ortak olan 

Venezuela’ya Obama diyalog kurma sinyalleri göndermiştir (McCoy 

2011: 68; McCoy 2011: 83). Obama ABD yönetimine geçmesini 

Venezuela çıkmazını çözmek için bir fırsat olarak görmüş ve bu nedenle 

daha yumuşak bir retorik benimsemiştir (McCoy 2011: 74; Perez 2016: 

213). Obama’nın dış politikaya yönelik endişeleri Chavez dönemiyle değil 

Chavez sonrası dönem ile ilgili olmuştur (McCoy 2011: 83).  

Venezuela’nın yaşadığı sıkıntılar karşısında Bush’u günah keçisi ilan 

eden Chavez, Obama iktidara geldiğinde kullandığı Amerika karşıtı ses 

tonunu düşürmüştür ve Beyaz Saray’ın yeni sakinleri ile ilişkilerin 

gelişeceğine dair umutları olduğundan bahsetmiştir (McCoy 2011: 80; 

Perez 2016:213). İki liderin ilk görüşmesi sırasında Chavez ABD ile 

dostane ilişkiler kurmak istediğini belirtmiş ayrıca aralarındaki farklılığa 
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rağmen birlikte çalışmaya istekli olduklarını vurgulamıştır (Perez 

2016:222).  

Fakat iki ülke arasındaki bu yumuşak atmosfer devamlılık göstermemiş 

kısa zamanda bozulmuştur. İki ülke arasında oluşturulmaya çalışılan 

diyaloga dayalı ilişkiler Chavez’in kötüye giden sağlığının iç krizi 

artırması ve ABD’nin petrol konusunda Venezuela’ya daha az bağlı hale 

gelerek Latin Amerika ülkesini ABD’nin bölgedeki güvenlik ve ekonomik 

çıkarları açısından daha az önemli hale gelmesidir (Perez 2016:222).  

3.1.3. Chavez Sonrası ABD-Venezuela İlişkileri 

Uzun yıllar kanserle mücadele veren Hugo Chavez’in 2013 Mart’ta vefat 

etmesinin doğurduğu etkiler yalnızca Venezuela’nın siyasi geleceğini 

değil ABD ile olan ilişkileri de etkilemiştir (Sullivan 2013:1). Hugo 

Chavez vefatı öncesinde 2012 yılında halefi olarak yardımcısı Nicolas 

Maduro’yu seçmiştir (Sullivan 2013:1; Perez 2016: 223; Steve 2019). 

Chavez’in ölümüne kadar başkan yardımcısı olarak görev yapan Maduro, 

2013 Nisan’da yapılan seçimlerde küçük bir fark ile lider seçilmiştir 

(Sullivan 2013:4; Mijares 2015: 76; Perez 2016:224). Hugo Chavez ve 

Nicolas Maduro’nun aynı parti içerisinden olması iktidar geçişinin doğal 

bir akış içerisinde gerçekleşmesini sağlamışsa da ulusal ve uluslararası 

bağlamda değişiklikler meydana gelmiştir (Romero ve diğerleri 

2016:166).  

Maduro, iktidara geldiğinde selefi Hugo Chavez’in belirsiz mirası ile 

karşılaşmıştır (Mijares 2015: 76). Chavez’in ölümü sonrasında 

Venezuela’nın ekonomik ve siyasi hayatında dramatik değişimler 

yaşanmıştır; petrol fiyatları 133$ ‘dan 65$’a düşmüş, petrol endüstrisine 

yapılan yatırımlar durmuş, günlük petrol üretimi 3,6 milyon varilden 2,6 

milyon varile düşmüştür (Mijares 2015: 76; Mijares 2015: 79). Bunun 

yanında hiperenflasyon, devlet gelirinde düşüş, mali açık, azalan rezervler 

ve kıtlık, kitlesel göç ve akut siyasi karışıklıklar mevcuttu (Corrales & 

Romero 2016:220; Steve 2019). Maduro’nun seçimlerde 1.49 gibi bir 

oranla başa geçmesi de yaşanan siyasi krizi daha da yoğun hale getirmiştir 

Maduro’nun seçilmesi ile Venezuela büyük bir yönetişim krizine 
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sürüklenmiştir (Mijares 2015: 76; Corrales & Romero 2016: 220; Ferchen 

2017).  

Maduro’nun üyesi olduğu Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi’nde de 

değişimler yaşanmaya başlamış hizipleşmeler meydana gelmiştir. Maduro 

yönetimde otonomluğu sağlamak adına tüm hiziplerle uzlaşmaya 

çalışmıştır (Corrales & Romero 2016:220). Maduro, selefi Chavez ve 

Küba lideri Castro’nun Latin Amerika’daki gerçek mirasçısı olarak 

kalmak istemektedir (Corrales & Romero 2016: 218). Chavez’in 

vefatından sonra zayıflamaya başlayan, eski gösterişini yitirmiş 

‘Chavismo’ ateşini yeniden alevlendirmek için öncelikle yapması gereken 

parti içindeki hizipleşmeyi bitirme amacıyla ‘anti-Amerikan’ retoriği 

benimsemekti (Mijares 2015: 79; Corrales & Romero 2016:218). Çünkü 

Amerikan karşıtı söylem Chavez sonrası ‘Chavismo’ için birleştirici bir 

unsur olmuştur (Corrales & Romero 2016:220). Chavez’den farksız bir 

siyasi ajandaya sahip olmasına rağmen Maduro partide, bürokraside ve 

orduda kendi siyasi temelini sağlamlaştıramamış, selefinin elde ettiği güce 

yaklaşamamıştır (Mijares 2015: 80; Steve 2019). Ayrıca Nicolas Maduro, 

Hugo Chavez’in siyasi karizmasına ve popülerliğine sahip değildir 

(Mijares 2015: 80; Romero ve diğerleri 2016:166; Tarver 2018:197; Oil 

Now, 2019, Gonzalez, 2019; Guaido, 2019).  

Muhalefet açısından bakıldığında Maduro’nun oldukça küçük bir farkla 

iktidara gelmesi beklenmemiş ve seçimlerin manipüle edildiğine dair 

iddiaları ortaya çıkarmıştır (Mijares 2015: 76; Perez 2016:223; Ferchen 

2017). Bu iddialar ülkede büyük çaplı protestoları tetiklemiştir (Perez 

2016: 223-224). Protestolar devletin gerçekleştirdiği baskılara ve Ulusal 

Meclisi kapatma kararı ve bunun ardından gücü tek elde toplama yetkisi 

veren anayasanın yeniden yazılması girişimlerine karşı düzenlenmiştir 

(Bull & Rosales 2020:111). Meydana gelen bu protestolar, uygulanan 

baskılar ve gözaltı süreçleri Venezuela’nın uluslararası imajını oldukça 

kötü etkilemiştir (Mijares 2015: 80).  

Venezuela’daki gelişmeler karşısında ABD Kongresi tarafından 

‘Venezuela İnsan Hakları Savunması ve Sivil Toplum Yasası (Venezuela 
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Defence of Human Rights and Civil Society Act)’ kabul edilmiştir (Bull 

& Rosales 2020: 109). Obama, gerçekleşen şiddet eylemleri ve insan 

hakları ihlallerinden sorumlu olanlara karşı yaptırımlar uygulamıştır (Bull 

& Rosales 2020:109). 2015 yılında ise ‘’Venezuela’daki Duruma Katkıda 

Bulunan Kişilerin Mülkiyet Edinmelerinin Engellenmesi ve Giriş 

İzinlerinin Askıya Alınması (Blocking Property and Suspending Entry of 

Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela)’’ 

Kararnamesini (Executive Order /E.O.) duyurmuştur (Venezuela Related 

Sanctions 2009-2017; Bull & Rosales 2020:109). Kabul edilen 

kararnamede sözü geçen hedefli yaptırımlar, 2014 yılında kabul edilen 

Venezuela İnsan Hakları Savunması ve Sivil Toplum Yasası'na uymakta 

ve bu yasadaki taleplerin ötesine geçmektedir. Yaptırımların 

uygulanmasına izin veren bu kararname Venezuela halkını olası 

zararlardan korumayı hedeflemiştir (Venezuela Related Sanctions 2009-

2017). Bu nedenle söz konusu protestolarda vatandaşların zarar 

görmesinden sorumlu Maduro ’ya bağlı olan 7 devlet yetkilisinin mal 

varlıkları dondurulmuştur (McDowell 2020: 15). Bu kararnamenin 

yetkilendirdiği yaptırımlar devlet yetkililerinin yanında Venezuela Ulusal 

Petrol Şirketi PDVSA’yı da hedef almıştır (Hernandez 2018:9).  

Bunun yanında ABD’nin insan haklarına saygıyı artırma, demokratik 

kurumları koruma ve ABD mali sistemini Venezuela’da gerçekleşen 

yasadışı yolsuzluk faaliyetlerinden koruma konusundaki bağlılığını 

göstermektedir (Venezuela Related Sanctions 2009-2017). Obama 

iktidarının son iki yılında, Venezuela’ya yönelik diplomasi ve bireysel 

yaptırımları birlikte kullanarak karma bir yaklaşım benimsemiş bunu da 

çoğunlukla Amerikan Devletleri Örgütü aracılığıyla gerçekleştirmiştir. 

Hükümet ve muhalefet arasındaki diyaloğu desteklemiştir (Camilleri 

2018: 193). Her ne kadar Obama döneminde yaptırımlar diyalog kurma 

girişimleri ile birlikte kullanılmaya çalışılsa da 2015 yılından itibaren 

yaptırım uygulamalarının daha sert bir hale geldiği görülmüş ve bu 

değişimin örnekleri Trump döneminde daha belirgin olmuştur (Camilleri 

2018: 191; Fox, 2019).  
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3.1.4. Trump Dönemi ABD- Venezuela ilişkileri 

Trump, selefleri Bush ve Obama’nın aksine çok taraflı diplomasiden 

ziyade yaptırımlara odaklanma ve var olan yaptırımları genişletme kararı 

almış (Camilleri, 2018: 191; Hernandez 2018:9), Maduro’nun iktidarda 

kaldığı sürece müzakere ihtimalini ortadan kaldırdığını ifade etmiştir 

(Coerner & Vaz, 2019). Trump, selefleri Bush ve Obama’nın uyguladığı 

bireysel yaptırımların yanına sektörel yaptırımların da uygulanmasına 

karar vermiştir (Camilleri, 2018: 191). Venezuela’ya uygulanan 

yaptırımların Kuzey Kore ve İran’a uygulanan yaptırımlar gibi izolasyon 

amacı taşıdığını belirten Trump (Korte, 2017; Trejos, 2017; Quigley & 

Sink, 2019) Maduro yönetiminin iktidardan düşmesi için baskıyı iki katına 

çıkaracağını söylemiştir (Kurmanyev & Jakes, 2019; Power & Politics, 

2019).   

Trump, Venezuela Petrol Şirketi PDVSA’ya, hükümete ve bankalara 

yaptırım uygulamaya başlamıştır (Congressional Research Service, 2020). 

Bu uygulamalarla, PDVSA’nın ABD doları borç alma, stoklama 

kabiliyetini geliştirme ya da herhangi bir ABD vatandaşı ile etkileşime 

girmesi engellenmeye çalışılmıştır (Hermann, 2017; Korte, 2017; 

Hernandez 2018:9). Bunun yanında PDVSA’nın ABD’de sahip olduğu 

mal varlığı dondurulmuştur (Bull & Rosales 2020:111; McDowell 2020: 

15).  Trump’ın PDVSA’yı içeren sektörel yaptırımları yürürlüğe koyması 

Venezuela’daki üretimin düştüğü ve PDVSA’nın mali ve operasyonel 

olarak oldukça kritik olduğu bir zamana denk gelmiştir (Hernandez 

2018:9). Trump bu yaptırım rejimi ile Maduro rejimini mali açıdan 

boğmaya çalışmıştır (Trejos, 2017; Verma & Ahmed, 2020).  

Kabul edilen yaptırımların yanında Trump, muhalefet lideri Juan 

Guaido’yu geçici başkan (interim president), Maduro yönetimini ise 

yasadışı ilan etmiştir (Sawka 2019: 96; BBC, 2019; Coerner & Vaz, 2019; 

Fox 10 Phoenix, 2019; Gonzales, 2019; Hidalgo, 2019; Power & Politics, 

2019; Rainsford, 2019; Hernandez, 2020; Jakes, 2020). ABD Dışişleri 

Bakanı (Secretary of State) Mike Pompeo, Amerikan Devletleri Örgütü 

(OAS) toplantısında muhalefet lideri Juan Guaido’yu tanımaktan ve 



112 

tanıyan ilk devlet olmaktan gurur duyduklarını belirtmiştir (Go News, 

2019; The Real News Network, 2019). ABD Başkan Yardımcısı (Vice 

President) Mike Pence de basın toplantılarında Venezuela muhalefetine 

tam destek verdiklerini belirtmiştir (CBS News, 2019).  

3.2.Maduro Yönetimine Yönelik Uluslararası Tepki 

1990’lı yıllarda Hugo Chavez yönetimindeki Ulusal Meclis’in kendisini 

‘gücün ortaya çıktığı’ organ olarak ilan etmesi ve seçilmiş Kongre’nin 

yetkilerini azaltmasına karşı yeterli bir uluslararası tepkiyle 

karşılaşılmamıştır (McCoy 2006: 766). Venezuela’daki gelişmelere 

yönelik uluslararası ilgi özellikle Bush döneminde, ABD’nin arkasında 

olduğu iddia edilen 2002 darbesinden sonra, artmıştır (Wilpert 2007:7). 

Bush, yönetimde kaldığı süre boyunca Chavez’i uluslararası düzeyde izole 

etmeye çalışsa da Chavez bölgedeki en popüler liderdi ve giderek daha 

fazla müttefik kazanmıştı (Cole 2007; Dinneen 2009; Gonzalez 2019). 

Bunun yanında komşularının Venezuela’nın iç işlerine müdahale etme 

konusunda gösterdikleri isteksizlik nedeniyle ABD’nin yürüttüğü 

yalnızlaştırma kampanyaları başarısız olmuştur (Wilpert 2007; McCoy 

2011).  

Fakat Nicolas Maduro yönetime geldiği sırada ulusal dinamikler kadar 

bölgesel ve uluslararası dinamikler de değişmiştir (Corrales & Romero 

2016: 219; Tarver 2018; Oil Now 2019; Gonzalez 2019). Chavismo 

giderek etkisini yitirmiş, ülke içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle 

Chavez döneminde elde ettiği gücü kaybetmiş ve bölgedeki aktörler 

yardım talebinde bulunmuştur (Corrales & Romero 2016: 219; Korte, 

2017; Marin, 2019; Staudenmaier & Sallet, 2019; Gonzalez, 2019; 

Kurmanyev & Krauss, 2020).  

Venezuela’ya yönelik yaptırım uygulamalarından bahsedilirken en 

büyük payı birincil gönderici olması nedeniyle ABD alsa da, Maduro 

rejimine birçok devlet tepki vermiş ve muhalefet lideri Guaido’yu geçici 

başkan olarak tanımışlardır (Hidalgo, 2019). Bush döneminde uluslararası 

toplumun gözü Venezuela’ya çevrilse de Chavez rejimine karşı alınan 

önlemler Chavez’in popülerliğinin artmasına ve daha fazla müttefik 
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kazanmasına sebep olmuştur (Wilpert 2007:7; Gonzalez, 2019). Fakat 

günümüzde bu durum eskisi gibi değildir; Venezuela lideri Nicolas 

Maduro halefi Hugo Chavez’in siyasi erdeminden, karizmasından ve 

popülerliğinden yoksundur (Tarver 2018:197; Oil Now, 2019). Ülkede 

yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Venezuela Bush döneminde olduğu gibi 

güçlü değildi ve bölgedeki aktörler yardım talep etmeye başlamışlardır 

(Korte, 2017; Marin, 2019; Staudenmaier & Sallet, 2019; Gonzalez, 2019; 

Kurmanyev & Krauss, 2020).  

Bu nedenle, Kanada ve Latin Amerika ülkelerinden oluşan 14 üyeli Lima 

Grubu (Lima Group) ülkelerinden 11 tanesi Venezuela’daki krizin güç 

kullanılmadan çözülmesi gerektiğini belirtmiş ve ülkeye insani yardım 

göndermiştir (BBC, 2019). Lima Grubu üyeleri, Venezuela krizinin ele 

alındığı Lima Toplantısı’nda (Lima Conference) yayınladıkları bildirgede 

Juan Guaido’yu geçici lider olarak tanıdıklarını ve Maduro’nun 

uluslararası aktörler tarafından atılan diyaloğa dayalı adımların manipüle 

ettiğini ifade etmişlerdir. Bunun yanında, uluslararası topluma Maduro 

rejiminin yurt dışında ticari ve mali etkileşimlerde bulunmasının 

önlenmesi için çağrıda bulunduklarını ve Venezuela’da barışçıl bir geçişi 

desteklediklerini belirtmişlerdir (Global Affairs Canada, 2019; CBS 

News, 2019; Hernandez, 2020).   

Lima Grubu’nun yanında Avrupa Birliği de Venezuela’da yaşananlara 

sessiz kalmamış ve AB’nin İşleyişi Hakkında Anlaşmasına (Treaty On The 

Functioning of The EU) dayanarak 2017 yılında Venezuela’ya karşı 

kısıtlayıcı önlemler almıştır (Council Regulation,2017) . AB Dış İlişkiler 

ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’nin (HR/VP) de katılımı ile 

kabul edilen yasa gereğince Venezuela Hükümeti’ne, ülkedeki krizine 

çözüm arayışında demokrasi, insan hakları, demokratik kurumlar ve güçler 

ayrılığına saygı gösterilmesi konusunda çağrılar yapılmıştır. Bunun 

yanında silah ve içte baskıyı arttırmaya yarayacak herhangi bir ekipmanın 

ihracatı yasağı, gözetim (surveillance) ekipmanlarının ihracatı yasağı ve 

Venezuela’daki insan hakları ve demokrasinin, hukukun üstünlüğünün 

ihlaline neden olan belirli kişi, birim ve organların mal varlıklarının ve 
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ekonomik kaynaklarının dondurulması kararı alınmıştır (Council 

Regulation, 2017). Yine de AB’nin Venezuela üzerindeki rolü ABD’ye 

göre oldukça kısıtlı olmuştur (Dominguez 2013: 191).  2019 yılında 

Birleşmiş Milletler genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı sırasında 

Lima Grubu ve AB’nin Venezuela Temas Grubu (Contact Group on 

Venezuela) ülkede demokrasinin yeniden inşası için daha fazla 

uluslararası katılım olması gerektiğini belirtmiştir (Reuters, 2019).  

ABD, AB, Lima Grubu ülkelerinin kararlarıyla Maduro rejimine yönelik 

uygulanan yaptırımlar Venezuela ekonomisini ve toplumsal hayatı 

oldukça kötü etkilemiştir. Venezuela’nın ana geçim kaynağı olan petrol 

ihracatına koyduğu engel zaten kötü olan ülke ekonomisinin daha 

da kötüleşmesine neden olmuştur (Jakes & Kurmanyev, 2019; 

Jakes,2020). Trump Venezuela’nın petrol sektörüne uyguladığı 

yaptırımların yanında tıbbi malzeme ve yiyecek ithalatını da yasaklamıştır 

(Vaz, 2019). Yiyecek ve tıbbi malzemelerde yaptırımlar nedeniyle 

yaşanan ağır kıtlık  ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle birçok insan 

ülkeyi terk etmiştir (Rendon, 2018; Fox, 2019; Staudenmaier & Sallet, 

2019).  

3.3.Yaptırımların Venezuela Üzerindeki Etkisi 

Venezuela’nın başta Hugo Chavez ve ardılı Nicolas Maduro 

hükümetlerine karşı başta ABD olmak üzere diğer devlet ve uluslararası 

kurumlar tarafından çeşitli yaptırımlar uygulanmıştır.  Bu yaptırımlar her 

iki hükümete de farklı boyutlarda etki etmiş olsa da yaptırımların başarılı 

sayılmasında kilit nokta olan ‘rejim değişikliğini’ sağlayamadıkları için 

başarısız olmuştur. Yaptırımların başarısızlığına neden olan faktörler 

Chavez ve Maduro hükümetleri için ayrı ayrı incelenmiştir. Bu faktörler 

hedef devlete, gönderici devlet(ler)e, yaptırım rejimine ve üçüncü taraflara 

göre değişim göstermektedir. Söz konusu faktörler bu bölümde ayrıntılı 

olarak incelenecektir.  

3.3.1. Chavez Dönemi Yaptırımlarının Başarısız Olmasına Neden 

Olan Faktörler: 

3.3.2. Gönderici Devlete ve Yaptırım Rejimine Yönelik Faktörler  
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Hugo Chavez’in 1990’ların sonlarında ABD yanlısı hükümete yönelik 

gerçekleştirdiği darbe sonucunda iktidara gelmesi ve ABD temelli 

Washington Konsensüsü’ne alternatif bir sistem kurma eğilimleri 

göstermiştir (Parker 2005; Cole 2007: 495;  Rodriguez 2008; Weyland 

2018; Gonzalez 2019). Bunun üzerine ABD Venezuela’da rejim 

değişikliği yapma amacıyla 2005-2006 yıllarında hükümete yönelik 

yaptırımlar uygulamaya başlamasına neden olmuştur (Buxton 2009; Crane 

ve diğerleri 2009; Sullivan 2009; Sawka 2019).  

Hugo Chavez yönetimine uygulanan yaptırımlar, tek bir göndericinin 

(ABD) uyguladığı tek taraflı yaptırımlardır. Geleneksel yaptırımlar 

literatüründe tek taraflı yaptırımların başarılı olup olmadığına yönelik 

birçok tartışma vardır. Kimileri tek taraflı yaptırımların, rant peşinde koşan 

göndericiler grubundan oluşan çok taraflı yaptırımlar karşısında daha 

kararlı ve başarılı olduğunu savunurken (Kaempfer & Lowenberg 1999; 

Drezner 2000; Drezner 2003; Early & Spice 2015) kimileri ise hedef 

devletin yaptırımlar karşısında alternatif bulmasını zorlaştırdığı için çok 

taraflı yaptırımları savunmaktadır (Barber 1979; Doxey 1996; Rarick 

2007; McLean & Whang 2010).  

Chavez yönetimine karşı uluslararası tepkinin fazla olmaması ve 

bölgedeki komşularının desteğinin alınamaması üzerine ABD’nin 

uyguladığı tek taraflı yaptırımlar başarısız olmuş bunun nedeni ise 

Venezuela’nın yaptırımlar karşısında alternatif bulmuş olmasıdır (McCoy 

2006; Wilpert 2007; McCoy 2011). 2005 yılında uygulanan silah 

ambargosu ve IMF kredilerinin kesilmesini içeren yaptırımlar karşısında 

Venezuela yüzünü Çin, İran ve Rusya’ya çevirmiştir (Buxton 2009; Crane 

ve diğerleri 2009; Sullivan 2009; Karmon 2010; Corrales & Romero 

2016).  

3.3.3. Hedef Devlete Yönelik Faktörler  

Yaptırımların muhatabı olan hedef devletin doğası yani siyasi temeli, 

yönetim şekli vs incelendiğinde Venezuela popülist ve otoriter bir devlet 

olarak tabir edilmiştir (Joyner 1995; Crawford & Clotz 1999; Motta 

2009:133). Hedef devletin yönetim şeklinin yaptırımların başarısında 
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önemli bir rol oynadığı literatürde büyük bir yer tutmuş ve otoriter 

devletlerin uygulanan yaptırımlara direnç gösterdiği ve yaptırımlardan 

kaçınma girişimlerinde bulundukları incelenmiştir (Joyner 1995; 

McGillivray & Stam 2004; Whang & Kim 2015). Haliyle Venezuela bu 

argümanı doğrulayan bir ülkedir, ABD’nin uyguladığı yaptırımlardan 

etkilenmemek için yeni tedarikçiler bulmuş ve böylece yaptırımların 

yarattığı etkiyi azaltma çabaları göstermiştir (Crane ve diğerleri 2009; 

Buxton 2009).  

Bunun yanında hedef devletin siyasi ve ekonomik durumu yaptırımların 

başarılı olması için önemli olan faktörlerden biridir (Bergeijk 1989; 

Blanchard &Ripsman 1999; Rarick 2007; Stepien & Pospieszna 2016). 

ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı yaptırımların başarısız olmasında 

ülkenin ekonomik durumu önemli bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Hugo 

Chavez’in 1990’larda yabancı yatırımını özendirme amacıyla kabul ettiği 

‘oil opening’ politikasının (Sawka 2019) ülkeye gelir sağlaması ekonomik 

yaptırımların başarısız kalmasına neden olmuştur (Wilpert 2007).  Hatta 

ülkenin ekonomik durumuna güvenen Hugo Chavez, ABD’nin ihtiyaç 

duyduğu petrolün %12-%15’inden sorumlu olan Venezuela ’ya yapılacak 

herhangi bir müdahale karşısında petrol akışını keseceğine dair tehditte 

bulunmuştur (Buxton 2008: 11-12; Sullivan 2009: 41).   

Venezuela gibi otoriter devletlerin yaptırımlar karşısında gösterdiği 

tepkilerden bir diğeri ise yaptırımların neden olduğu etkiler karşısında 

günah keçisi olarak gönderici devleti hedef almaktır. Bu sayede hedef 

devletin yöneticileri ortaya çıkan sıkıntıları kullanarak halkı yanına 

çekmeye ya da bir diğer tabir ile bayrak etrafında toplamaya çalışmaktadır 

(rally around flag) (Joyner 1995; Haas 1997; Nooriddin 2001). Hugo 

Chavez de aynı taktiği kullanmış ve yaşanan sıkıntılardan ve fakirlikten 

ABD’yi sorumlu tutmuştur (Cole 2007).  

3.3.4. Üçüncü Taraflara Yönelik Faktörler: 

Hugo Chavez yönetimine yönelik yaptırımlar uygulanmadan önce 

1990’lı yıllarda ‘oil opening’ politikası kabul edilmiştir (Sawka 2019). Bu 

politikanın oluşturulmasındaki temel amaç yabancı ülkelerin 
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Venezuela’ya yatırım yapmalarını sağlamak ve böylelikle petrol 

endüstrisinin alt yapı çalışmalarını daha az maliyetsiz hale getirmekti 

(Sawka 2019). 

Gerek yatırım gerekse Venezuela’nın ihtiyaç duyduğu materyallerin 

tedariğini sağlama amacıyla İran, Çin, Rusya Venezuela ile çeşitli bağlar 

geliştirmiştir (Buxton 2009; Crane ve diğerleri 2009; Karmon 2010; 

Corrales & Romero 2016).  Bu ülkeler ile kurulan ilişkiler ABD’nin 

Venezuela’ya uyguladığı yaptırımların gidişatını da etkilemiştir.  

Hedef devlet ve gönderici devlet(ler) dışında kalan ülkeler ‘üçüncü 

taraflar’ olarak adlandırılmakta ve çeşitli sebepler ile yaptırım sürecini 

kimi zaman olumlu kimi zaman ise olumsuz olarak etkilemektedirler 

(Early 2010; Han 2018) . Eğer üçüncü taraflar, hedef devletin 

yaptırımlardan kaçmasına yardım ediyorsa bu durum yaptırım sürecinin 

baltalandığını ifade etmektedir (Early 2009). Venezuela örneğinde ise 

üçüncü tarafların yaptırım sürecini baltaladığı görülmektedir. ABD 

yaptırımları karşısında Çin, Rusya, İran sahip oldukları çeşitli ekonomik 

ve siyasi motivasyonlar nedeniyle Venezuela’ya yardım etmişlerdir 

(Buxton 2009; Crane ve diğerleri 2009; Karmon 2010; Early & Spice 

2015; & Romero 2016).  

Örneğin İran, ABD’nin kendine uyguladığı yaptırımlardan kurtulabilmek 

için farklı uluslarla ittifak kurmuş, özellikle de coğrafi olarak ABD’ye 

yakın uluslara öncelik vermiştir (Mukhtar 2017: 68). İki ülkenin kurduğu 

ittifak ABD ve Avrupa’dan bağımsız olma amacıyla kurulmuştur (Karmon 

2010). Kurulan ittifak sayesinde iki ülke arasında tarım, ekonomi, eğitim, 

askeri vb. alanlarda milyon dolarlık anlaşmalar yapılmıştır (Karmon 2010; 

Mukhtar 2017; Watson 2017). Ayrıca İran kendi nükleer programına 

destek sağlamak için Venezuela ile ilişkiler kurmuştur. Venezuela İran 

nükleer programının büyük bir destekçisi olmuş ve Chavez Venezuela’da 

’nükleer köy’ inşa etmeyi hedeflediklerini belirtmiştir (Watson 2017: 130-

131).  Chavez’in vefatı sonrasında İran-Venezuela ilişkilerinde düşüş 

meydana gelse de, 2014 yılında Tahran Venezuela ile ikili, bölgesel ve 

uluslararası bağlarını genişletmeye hazır olduklarını belirtmiş, 2016 
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yılında İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif’in Latin Amerika ziyaretinde 

Venezuela’ya yatırım yapacaklarını ifade etmiştir (Mukhtar 2017: 69; 

Watson 2017:131).  

Rusya, Venezuela’ya yönelik siyasi ve ekonomik amaçlarla yaklaşmıştır.  

Chavez ve Putin ABD’nin liderliğine ve etkisine karşı meydan okuma 

amacıyla ittifak kurmuş ve küresel gücü yeniden dağıtmayı 

hedeflemişlerdir (Cohen & Walser 2008). Amerikan karşıtı bir ülke 

olmasının yanında petrol zengini olması Rusya için Venezuela’yı oldukça 

stratejik bir konuma getirmektedir (Katz 2006). Ekonomik etkileşimlerde 

Dolar yerine Euro’yu kullanma, petrolü ‘jeopolitik bir silah haline 

getirme’ ve yeni ekonomik ve mali kurumlar oluşturarak Bretton Woods 

sistemine karşı gelmeyi hedeflemişlerdir (Cohen & Walser 2008).  

ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı silah ambargosu karşısında 

Venezuela Rusya’dan 1 milyar dolar değerinde askeri ekipman tedarik 

etmiştir (Wolland 2006; Buxton 2009; Crane ve diğerleri 2009; Corrales 

& Romero 2016). Bush yönetimi iki ülke arasındaki silah alışverişinden 

endişe duymuş ve araştırılma yapılmasını talep etmiştir. Bunun 

karşılığında Rus yetkililer uluslararası hukuk ihlali yapılmadığını 

belirtmiş, Putin ise Venezuela ile sürdürülen işbirliğinin herhangi bir 

üçüncü ülkeye yönelik olmadığını ifade etmiştir (Wolland 2006). Silah 

alışverişinin yanında Rusya, Venezuela’nın kömür ve çelik endüstrilerinin 

modernleştirilmesi için yatırım yapmıştır (Katz 2006).  

3.4.Maduro Dönemi Yaptırımlarının Başarısız Olmasının Nedenleri 

Chavez yönetimini iktidardan uzaklaştırma amacıyla uygulanan 

yaptırımlar çeşitli faktörler nedeniyle başarısızlığa uğramıştır. Bu 

yaptırımların başarısızlığının en büyük etkisi Chavez yönetiminin aleyhine 

faaliyet gösteren uluslararası toplumun oluşmamasıdır (McCoy 2006; 

Wilpert 2007; McCoy 2011).  Fakat Nicolas Maduro yönetime geçtiğinde 

Chavez döneminin aksine karşısında yönettiği rejime karşı birleşmiş bir 

uluslararası toplumla karşılaşmıştır (Council Regulation 2017; Global 

Affairs Canada 2019; Hidalgo 2019;CBS News 2019; Hernandez 2020). 

Fakat oluşturulan bu çok taraflılığa rağmen Maduro rejimine yönelik 
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uygulanan yaptırımlar ülkeye büyük ekonomik zarar vermiş olsa da 

başarısızlıkla sonuçlanmıştır (Camilleri 2018:190; Mora, 2019; 

Congressional Research Service, 2020). Bu yaptırımların başarısız 

olmasında Chavez döneminde olduğu gibi gönderici(ler), hedef devlet, 

yaptırım rejimi ve dış faktörler etkili olmuştur. 

3.4.1. Gönderici Devlete ve Yaptırım Rejimine Yönelik Faktörler 

3.4.2. Diplomasi ve Müzakere İhtimalinin Ortadan Kaldırılması  

Gönderici devlet(ler), hedef devletin uluslararası düzen, barış ve 

güvenliği bozan davranışlarını değiştirmek amacıyla yaptırım uygularlar 

(Galtung 1967; McGee 2007). Fakat bu davranışların değişmesini 

beklerken yalnızca yaptırım uygulama, hedef devlete davranış 

değişikliğinde bulunması için herhangi bir neden ya da motivasyon 

vermemekte; hedef devletin yaptırımlara daha fazla direnç göstermesine 

neden olmaktadır (Lopez & Cortright 2004; Rose Euclid 2005, Grauvogel 

& Soest 20139). Bir yaptırımın etkili olması yaptırım rejiminin 

barındırdığı sopa kadar havuç barındırmasına bağlıdır (Lopez & Cortright 

2004).  

Maduro yönetimindeki Venezuela’ya uygulanan yaptırımların başarısız 

olmasında gönderici devlete bağlı olan en büyük faktör yaptırım rejiminin 

havuç ve sopa mekanizması içermeyen yalnızca negatif yaptırımlardan 

oluşmuş olmasıdır (Alexander 2009: 10). ABD Başkanı Donald Trump’ın, 

Maduro hükümetinin iktidarda olduğu sürece müzakere ihtimalinin 

ortadan kalktığını ve baskıların daha fazla artacağını ifade etmesi yaptırım 

rejiminin yalnızca negatif yaptırımlar barındırdığının bir kanıtıdır 

(Coerner & Vaz, 2019; Jakes & Kurmanaev, 2019). Nicolas Maduro, 

Trump ile telefonda ya da BM Genel Kurul Toplantıları’nda bir araya 

gelerek görüşme talep etmiş fakat Trump bunu reddederek Venezuela ile 

demokratik geçiş sonrasında iletişim kuracağını belirtmiştir (Trejos, 

2017). Maduro hükümeti ile müzakere ihtimalinin ortadan kaldırılması, 

hedef devlete, teşvik edicilikten uzak ve rejime karşı yürütülen 

yaptırımların her halükârda uygulanacağı sinyalini vermiştir (Rose Euclid 

2005: 472; Grauvogel & Soest 2013:6). Yaptırımlar literatüründe hedef 
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devletin yaptırımlara itaat etmesini sağlayan unsurun müzakere masasında 

elde edeceği kazanç olduğu ifade edilmektedir (Lopez 2007: 52). Fakat 

Trump’ın Venezuela ile müzakere masasına oturmayacağını ifade etmesi 

gönderici devlet ve hedef devlet arasında oluşabilecek her türlü etkileşim 

şansını ortadan kaldırmakta ve Maduro’ya yaptırımlara direnmesi için yeni 

bir sebep vermektedir.  

3.4.3. Yaptırımların Amaç Dışı Kullanımı ve Diplomasinin Göz Ardı 

Edilmesi 

Yaptırım uygulamasının gönderici tarafından yanlış amaçla kullanımı da 

Venezuela yaptırımlarının başarısız olmasına neden olmaktadır: 

yaptırımlar askeri müdahalenin gerekli görülmediği ve diplomatik 

girişimlerin tek başına yeterli olmadığı konularda kullanılan cebri 

ekonomik devlet araçlarıdır ve askeri güç yerine kullanılmamaktadır 

(Crawford & Clotz 1999:5; Early 2010:5). Bu açıdan bakıldığında Trump 

yönetimi Maduro yönetimine ve Maduro’yu destekleyen Venezuelalı 

olmayan aktörlere karşı askeri müdahalenin seçeneklerden biri olduğunu 

belirtmiştir (Korte, 2017; Trejos, 2017; Hermann, 2017; Vaz 2019; PBS 

Newshour, 2017; CBS News, 2019; BBC, 2019)  . Sözlerine ek olarak 

Trump’ın, ABD ordusunun dünyanın her yerine konuşlandığını 

Venezuela’nın ise oldukça yakın bir ülke olduğunu ifade etmesi 

yaptırımların amacını saptırmakta ve yaptırımları askeri müdahale için 

basamak olarak göstermektedir (Trejos, 2017; Bolton 2020:227). Ayrıca 

Trump ’Venezuela’daki rejimin askeri müdahale ile kolaylıkla 

devrilebilecek bir rejim olduğunu, Venezuela ordusunun bombaları 

görünce kaçacağını ama bunun güzel bir şey olmadığını’’ alaycı bir şekilde 

ifade etmiştir (Time, 2018).  

Trump’ın askeri müdahaleden bahsetmesi Latin Amerika’daki ortakları 

tarafından hoş karşılanmamış ve Trump’ın söylemlerinden doğan sıkıntıyı 

çözmesi için Mike Pence görevlendirilmiştir. Buna rağmen BM 

toplantısında Trump’ın askeri müdahaleyi tekrar söz konusu haline 

getirmesi ve dönemin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Monroe 

Doktrini’ne atıf yaparak Venezuela demokrasisinin darbe ile yeniden inşa 
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edileceğini söylemesi Trump yönetiminin demokrasiyle ilgilenmediğini 

asıl motivasyonunun ideolojik düşman olarak nitelendirdiği Maduro 

rejiminden kurtulmak olduğunun anlaşılmasına neden olmuştur (Camilleri 

2018: 194-195).    

Bu tavırları karşısında Lima Grubu, Venezuela üzerine oluşturduğu baskı 

politikalarını diplomasi ile eşleştirmede başarısız olan Trump’ı dışlamıştır 

(Camilleri 2018:195). 2018 Amerika Zirveleri (Summit of Americas) 

Toplantısı’na Trump’ın katılmaması çok taraflılığa önem vermediğini de 

göstermiştir (Camilleri 2018: 195). Trump’ın bu toplantılara katılmaması 

gizli bir lütuf haline gelmiş, daha disiplinli ve daha az provokatif olan 

Mike Pence’in liderlik ettiği Amerika Delegasyonu Venezuela hakkında 

görüşmek için ilk kez Lima Toplantıları’na katılmıştır (Camilleri 

2018:195). Fakat Trump bu delegasyonu Dışişleri Bakanı ve Güvenlik 

Danışmanını değiştirerek tebrik etmiştir. Böylece dış politikanın yeni 

oyuncuları Mike Pompeo ve John Bolton olmuştur, bu iki oyuncu 

Trump’ın sezgilerini kısıtlamaktan ziyade güçlendirici olarak görülmüştür 

(Camilleri 2018:196).  John Bolton savaş yanlısı çok taraflılığa karşı 

şüpheci ve düşman devletlere karşı ön alıcı önlemler (pre-emptive 

measures) alınması gerektiğini düşünen bir siyasetçidir (Camilleri 2018: 

196). Birleşmiş Milletler Venezuela Temsilcisi Samuel Moncada, yaptığı 

konuşmada John Bolton hakkında diyalog kurmaktan uzak olduğunu ifade 

etmiş ve ABD faaliyetlerinin olası diyalogları engelleyerek savaş 

çıkarmak istediklerini belirtmiştir (United Nations, 2019). Ayrıca John 

Bolton, Mike Pompeo ile birlikte İran’a karşı büyük bir antipati 

beslemekte ve Venezuela’nın İran Hükümeti ve Hizbullah ile bağlantısı 

olduğundan şüphelenmektedirler (Camilleri 2018: 196).  

ABD yetkililerinin faaliyet ve demeçlerine bakıldığında yaptırımların 

uygulanma amacının dışında kullanıldığı görülmüştür.  Yaptırımlar 

uluslararası norm ve düzene aykırı olan ülkelerin bu davranışlarını 

değiştirmesini sağlamaya yardımcı araçlardır. Bu araçlar etkin diplomatik 

kanallar ile başarılı bir şekilde birleştirildiğinde istenen sonucu 

vermektedir (Elliott 1998; Lacy & Niou 2004; Bergeijk 2009). Fakat 
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ABD’nin müzakere ve diplomasi araçlarından yoksun olan ve amaç dışı 

oluşturulan yaptırım rejimi, Venezuela yaptırımlarının başarısız olmasına 

neden olmaktadır.  

3.4.4. Yaptırımların Ölçülü Olmaması  

Bu unsurların yanında yaptırımların başarıya ulaşması için yaptırım 

rejiminin ölçülü olması gerekmektedir. Yaptırımlar   hedef devletin 

ekonomik ve endüstriyel refah seviyesini düşürmeyi hedefler fakat bu 

seviye hedef devletin yaptırım sonrası dönemde toparlanmasını imkânsız 

hale getirilmemelidir (Porter 1979: 586).  Trump’ın uyguladığı 

yaptırımların, Venezuela’nın en büyük geçim kaynağı olan petrol 

endüstrisine uygulanması, Venezuela Petrol Şirketi PDVSA’nın 8 milyar 

dolar değerindeki ABD’de bulunan yan kuruluşu CITGO’ya el konulması 

devlet gelirinin %90’ını bu sektörden sağlayan Venezuela’nın belini 

bükmüştür (Fox, 2019; Verma & Ahmed, 2020; Koerner, 2020). Her ne 

kadar ABD yetkilileri, Maduro sonrası dönemde ekonomiyi toplama 

planları yapmış olsa da şu anki durumda ülke yiyecek ve tıbbi ihtiyaçlarını 

karşılayamamaktadır (Rendon, 2018; Fox, 2019; Staudenmaier & Sallet, 

2019; Vaz, 2019; United Nations, 2019). Bu nedenle alınan önlemlerin 

bedeli halka ağır gelmekte ve birçok insanın ölümüne neden olma 

potansiyeli taşımaktadır (Fox, 2019).   

Yaptırım uygulamalarında ölçülü davranılmaması, hedef devlete 

dayatılan ekonomik ıstırabın sonunda rejim değişikliği sağlayacağı 

(economic pain-political gain) inancından kaynaklanmaktadır (Blanchard 

&Ripsman 1999:224; Lopez 2007: 52). Elbette ki yaptırımlar hedef 

devletin ekonomik ve endüstriyel refah seviyesini düşürmeyi hedefler 

fakat bu düşüş hedef devletin yaptırım sonrası dönemde toparlanmasını 

imkânsız hale getirmemelidir (Porter 1979: 586). Fakat Amerika 

uyguladığı yaptırımlar aracılığıyla Venezuela’nın ekonomik olarak belini 

bükmesinin Maduro rejiminin iktidardan düşmesine neden olacağına 

inanmaktadır (Bloomberg, 2019; Parraga & Cohen, 2019; Tiezzi, 2019; 

Kabakçı & Kazancı, 2019; Verma & Ahmed, 2020; Garip, 2020). Bu 

amaçla Venezuela’ya uygulanan son dönem ABD yaptırımları karşısında 
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Venezuela en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak hale gelmiştir 

(Rendon, 2018; Fox, 2019; Staudenmaier & Sallet, 2019; Vaz, 2019).  

Fakat Venezuela’nın bu halde olması ABD yetkililerinin gözünde bir 

problem teşkil etmemektedir. Bu konuyla ilgili olarak McMaster 

tarafından insanların hayatı pahasına da olsa ABD’nin batı yarımkürede 

bir diktatörlüğün varlığına izin vermeyeceğini belirtmesi bunun bir 

kanıtıdır (Korte, 2017).  

Her ne kadar ABD yetkilileri siyasi kazanç için ekonomik acı 

çektirmenin doğru olduğuna ısrarla inansalar da yaptırım literatüründe bu 

girişimlerin başarısız kaldığı birden fazla örnekte görülmüştür. İran, Irak 

ve Küba’ya aynı amaçlarla yaptırım uygulanmış ve Venezuela’da olduğu 

gibi başarısızlıkla sonuçlanmışlardır (Shehabaldin & Laughlin Jr. 1991: 

(1-2)- (8);Paolo 2001: 35; Rose Euclid 2005:468; Torbat 2005:431; Ellis 

2007:1; Inwook & Jung-Chul 2019:106).  

3.4.5. Yaptırımların Genellenmesi 

ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı yaptırımların başarısız olmasının 

nedenlerinden bir diğeri ise yaptırımların genellenmesidir. Hedef ülkeler, 

yaptırımlarla karşılaşma nedenleri, yaptırımların uygulanış şekli gibi 

açılardan benzerlik gösterebilir fakat bu durum bir ülkede başarılı olan 

yaptırımın diğer ülkede başarılı olacağı anlamına gelmemektedir (Tsebelis 

1996:6). Yaptırım rejimlerinin tüm ülkelere uyacak bir kalıba (one-size fits 

all) sokulmaya çalışılması yaptırımların başarısız olmasına neden 

olmaktadır (Jones 2015: 6). Nitekim ABD’li karar vericiler bunun farkında 

değillerdir ve dönemin Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela’ya 

uygulanan yaptırımları savunmak amacıyla ‘Panama ve Nikaragua'da daha 

önce çalıştığını, yaptırımların işe yaradığını ve Venezuela üzerinde 

yeniden işe yarayacağı’ ifadesini kullanmıştır (Armario, 2019). Hedef 

ülkeye bu şekilde bir yaklaşım göstererek yaptırımların başarılı olacağını 

düşünmek oldukça yanlıştır, her ülkenin kendine özgü içyapısı ve buna 

uygun yaptırım rejimi vardır, yaptırımların başarılı olmasında rol oynayan 

unsurların hedef ülkelere karşı genellenmesi başarı getirmemektedir 

(Tsebelis 1996: 6).  
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3.5.Hedef Devlete Yönelik Faktörler 

Venezuela, Hugo Chavez ve Nicolas Maduro rejimleri altında otoriter 

devlet kimliğine bürünmüştür (Cole 2007; Motta 2009; Camilleri 2018; 

Weyland 2018; Congressional Research Service 2020). Devletin bu 

kimliği yaptırımların başarısız olmasında etkili olmuştur. Çünkü otoriter 

eğilimli devletlere uygulanan yaptırımlardan istenen sonucun alınmadığı 

literatürde kabul görmüş bir argüman haline gelmiştir (McGillivray 

&Stam 2004; Grauvogel & Soest 2013).  

Otoriter rejimler, yaptırımların ülke genelinde neden olduğu sıkıntılar 

karşısında gönderici devlet(ler)i sorumlu tutma eğilimi göstermektedir. 

Nicolas Maduro da ülkede siyasi ve ekonomik kriz yaşanmasının nedeni 

olarak ABD’yi suçlamaktadır (Hermann, 2017; Jakes & Kurmanaev, 

2019; Fox, 2019).  Otoriter rejimlerin, ülkede meydana gelen ekonomik 

mahrumiyet ve siyasi sorunların yabancı müdahalesinden kaynaklandığını 

belirtmesi yaptırımlar karşısında halkın iktidarın yanında olmasını 

sağlama bir nevi bayrak etrafında (rally around flag) toplama isteğinden 

kaynaklanmaktadır (Joyner 1995; Haas 1997; Nouriddin 2001; Jones& 

Portela 2014).  

Venezuela’ya ve devlet petrol şirketi olan PDVSA’ya uygulanan ABD 

yaptırımları şirketin Amerikan kurumları aracılığıyla elde ettiği tahvil ve 

kredi erişimleri kısıtlamıştır (Hernandez 2018; Kliber & Świerczyńska 

2019). Yaptırımlar karşısında Maduro, Dolar karşıtı bir tutum sergilemiş 

ve uluslararası etkileşimlerine farklı para birimlerinin kullanımını 

artırmaya çalışmış hatta ‘Petro’ adı verilen ulusal dijital para lansmanını 

yapmıştır (Reuters 2017; Konowicz 2018; Hernandez 2018; McDowell 

2020: 16). Hatta dijital para kullanımının yaygınlaşması için 

Venezuela’nın Petro kullandığı takdirde Hindistan’a %30 indirimli petrol 

satışı yapacağı haberleri çıkmıştır (Hernandez 2018). PDVSA’nın 

faaliyetlerine devam edebilmesi ve ABD yaptırımlarından korunmak için 

Petro önemli bir yöntem olarak görülmüştür (Anchustegui & Hunter 2018; 

Sawka 2019). Maduro Petro sayesinde ABD blokajından 
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kurtulabileceklerini, uluslararası finansta yeni bir yol izleyebileceklerini 

ve dolar tiranlığına karşı gelebileceklerini belirtmiştir (McDowell 2020). 

Fakat bu söylemlerden ve girişimlerden haberdar olan ABD Petro’ya tepki 

göstermekte gecikmemiş, Venezuela’nın Petro ya da diğer dijital paralar 

aracılığıyla mali etkileşimlerde bulunmasını engelleyici önlemler kabul 

etmiştir (Anchustegui & Hunter 2018).   

3.5.1. Muhalefetin Durumu  

Yaptırımların başarıya ulaşması yani rejim değişikliğinin gerçekleşmesi 

için ülkedeki muhalefetin durumu oldukça önemlidir (Kaempfer & 

Lowenberg 1999; Blanchard & Ripsman 1999). Çünkü muhalefet, hedef 

devlette istenen sonucun elde edilmesini sağlayan ve ekonomik olmayan 

en büyük unsurdur (Escribà-Folch & Wright 2010). Venezuela’da Chavez 

döneminde mevcut olan muhalefete bakıldığında, her ne kadar ABD 

tarafından fon sağlanmış olsa da Chavez’i iktidardan düşürme girişimleri 

başarısız olmuştur (Cole 2007; Hawksley 2008; Weyland 2018; Gonzalez 

2019; Sawka 2019).  

Maduro döneminde de aynı şekilde muhalefet ABD tarafından büyük bir 

destek görmüştür (Staudenmaier & Sallet, 2019; Gonzalez, 2019). 

Muhalefet ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizden 

Maduro’yu sorumlu tutmaktadır (Fox, 2019; Staudenmaier & Sallet, 

2019). Ülke muhalefeti son iki yöneticinin döneminde büyük bir Amerikan 

desteğine sahip olmuştur fakat bu durumu daha avantajlı hale getiren unsur 

ise bölgesel ve uluslararası destek bulmalarıdır (Jakes & Kurmanaev, 

2019; Quigley & Sink, 2019; Global Affairs Canada, 2019; Mora, 2019; 

Guaido, 2019; Koerner, 2020).  Muhalefetin sahip olduğu destek yanında 

muhalif lider Juan Guiado ABD başta olmak üzere birçok ülke tarafından 

geçici başkan (interim president) olarak kabul edilmiştir.  (Federal 

Registers, 2019; Vaz, 2019; Hidalgo, 2019; BBC, 2019; Global Affairs 

Canada, 2019; The Guardian, 2019; Fox 10 Phoenix, 2019; DW Conflict 

Zone, 2019; RT America, 2019).  
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Nicolas Maduro ise Juan Guaido’nun geçici başkan ilan edilmesine sert 

bir dille karşı çıkmış, Venezuela’nın yasal liderinin kendisi olduğunu, 

Venezuela’nın iç işlerine karışılmaması gerektiğini ve diğer ülkelerin Juan 

Guaido’yu meşru lider olarak kabul etmelerinin siyasi gücün gaspını 

meşrulaştırdığı anlamına geldiğini ifade etmiştir (BBC, 2019). Ülkedeki 

muhalefet yurt dışından destek görse de Maduro rejimi hala halkın bir 

kısmının ve ordunun desteğine sahiptir (BBC, 2019; RT America, 2019). 

Ordunun üst düzey komutanları Maduro’ya bağlılıklarını ilan etmiş (RT 

America 2019; Petras 2019) ve Maduro rejiminin değişmesine yönelik 

darbede yer almayı reddetmişlerdir (RT America,2019). John Bolton’a 

göre ise ordunun Maduro’nun yanında olması destekten değil korkudan 

kaynaklanmaktadır (CBS News,2019).  

3.5.2. Üçüncü Taraflara Yönelik Faktörler  

Maduro rejimi gibi otoriter rejimler, uygulanan yaptırımlar karşısında 

iktidarın bekasını sürdürebilmek için benzer siyasi sistemlere sahip 

ülkelerle işbirliği kurma girişiminde bulunurlar. Keza Maduro bu sebepler 

ile Rusya, Çin, Küba ve Türkiye ile ittifaklar kurmuştur (Copper 2016:126; 

Dominguez 2013:191; Huang, 2019; RT America, 2019; Telesur 

English,2019; BBC, 2019; Rainsford, 2019; Mora, 2019; The Guardian, 

2019; Pina, 2019; Ellyatt, 2019; DW Conflict Zone, 2019). Bu şekilde 

ittifaklar kurarak Maduro, yaptırımlar karşısında ülkeye gelir sağlama 

yolları aramaktadır (Jakes & Kurmanaev, 2019; Kurmanaev & 

Krauss,2020). Böylelikle hedef devlet ve gönderici devlet(ler)in arasındaki 

yaptırım zincirine üçüncü taraflar dâhil olmaktadır.  

Üçüncü tarafların yaptırım sürecine yansıttıkları etki ekonomik, siyasi ya 

da uluslararası normlar tarafından şekillenmekte ve bu etkinin boyutu 

gönderici devlet(ler) ve hedef devlet ile aralarındaki ilişkiye göre 

değişmektedir (Early 2010:6). Yaptırım sürecine dâhil olan bu dış aktörler 

ya gönderici devlet(ler)e yardım eder ve yaptırımların başarılı olmasını 

sağlar ya da sahip oldukları ekonomik veya siyasi motivasyonlar ile hedef 

devlete yardım eder ve yaptırımları baltalarlar (sanctions-busting) (Early 

2010:6; Early 2009: 56; Early & Spice 2015: 342). Üçüncü partilerin 
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yaptırım sürecinde yer almasının nedeni hedef devletin yaptırımlar 

karşısında alternatif arayışı ile gerçekleşmektedir (Hovi ve diğerleri 2005). 

Yaptırımlar literatüründe üçüncü tarafların hedef devletlerin yaptırımlar 

karşısında gördükleri/ görecekleri hasarı azalttığı bilinmesine rağmen 

üçüncü tarafların faaliyetleri yeterince incelenmemektedir (Dursun & 

Peterson 2016: 5). Özellikle dolaysız dış yatırım (foreign direct 

investment) gibi yeni tip etkileşimlerin yaptırımlar üzerinde nasıl bir 

etkide bulunduğunu araştıran çalışma sayısı azdır (Kim 2013:100). 

Venezuela hedef devletinin incelenme sebebi ise üçüncü taraf etkisinin 

oldukça net görüldüğü bir ülke oluşudur.  

ABD’nin uyguladığı yaptırımlar Venezuela’nın en büyük pazarını 

kaybetmesine neden olmuştur (Financial Times,2019).  Gelirinin %90’ını 

petrolden sağlayan Venezuela (Fox, 2019) yaptırımlar karşısında rotasını 

Asya, Rusya ve Türkiye’ye çevirmiştir (Jakes & Kurmanaev, 2019). 

Böylece Venezuela’nın yeni pazarı Çin’in ulusal petrol şirketi 

CNPC; Hindistan’ın, Rus firma Rosneft aracılığıyla petrol aldığı, Reliance 

Industry ve Nayara Energy firmaları; Tayland’ın Tipco Asphalt firması 

olmuştur (Parraga & Cohen, 2019; Hernandez, 2020; Monaldi, 2019; 

Barrett, 2020; Verma & Ahmed, 2020). Venezuela yaptırımlarına çeşitli 

siyasi ve ekonomik sebeplerle en fazla dâhil olan üçüncü taraflar Çin ve 

Rusya’dır (Frud 2018; Ellyat 2019). 

Çin’in Venezuela yaptırımlarına dâhil olmasına neden olan motivasyonu 

daha çok ekonomik kriz sonrası şekillenen uluslararası düzen ve büyüyen 

ekonomik gücü olmuştur. Çin’in ekonomik bir güç haline gelmesi, bu 

gücün Latin Amerika’ya sıçraması ve enerji dünyanın en büyük petrol 

rezervlerine sahip Venezuela ile yakınlaşmasına ortam hazırlamıştır (Yao 

2009: 80-81; Hongbo 2017: 322; Joshua 2019: 95). Bu nedenle Çin, Latin 

Amerika ülkelerine yönelik oluşturduğu ‘kredi için petrol (oil for loan)’ 

kampanyasına Venezuela’yı da dâhil etmiştir. İki ülke arasındaki uzlaşma 

1999’da başlamış, 2004 yılından Chavez’in vefat ettiği 2013 yılına kadar 

düzenlenen çeşitli üst düzey toplantılarda yeni işbirliği anlaşmaları 

imzalanmış daha önce bahsedilen enerji, maden, altyapı, konut vb. 
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alanlarda yatırım yapılmıştır (Hongbo 2017: 314; Briceño-Ruiz & Molina 

2020: 149-150). Petrol alanında başlayan Sino-Venezuela işbirliği altyapı, 

tarım, yüksek teknoloji gibi alanlara sıçradı ve Venezuela ham petrolüyle 

ödenmesi kararlaştırılmıştır ve 2005 yılında Çin, Venezuela’ya enerji 

altyapısı, tarımsal kalkınma ve telekomünikasyon alanında fon vermeyi 

vaat etmiştir (Joshua 2019: 96). 2007 yılında ise Çin, Venezuela’nın 2 

milyar dolar ile katılım sağladığı 4 milyar dolarlık fon sağlamıştır. Bu 

fonun altyapı, enerji ve sosyal projeler için kullanılması kararlaştırılmış 

(Copper 2016: 125-126). 

Şubat 2009’da Çin- Venezuela İşbirliği Fonu (China-Venezuela 

cooperation fund) 6 milyar dolar civarından 12 milyar dolara yükselmiştir. 

Çin Ulusal Kalkınma Bankası (China National Development Bank) 

Venezuela’ya 8 milyar dolar yatırım yapmıştır (Hongbo 2017: 314).  Eylül 

2009’da Çin Ulusal Petrol A.Ş. Batılı şirketler çekildiğinde Venezuela 

petrolüne 16 milyar dolar yatırım yapmıştır (Copper 2016:126). 1999- 

2011 yılları arasında Çin-Venezuela arasında 171’i ekonomi, enerji, tarım, 

bilim ve teknoloji, altyapı, endüstri, uzay, ticaret konularında yatırım 

projelerini içeren yaklaşık 430 anlaşma imzalanmıştır (Briceño-Ruiz & 

Molina 2020: 151).  2007-2017 yılları arasında Çin Venezuela’ya yaklaşık 

60 milyar dolar borç vermiştir. Bu para ise Maduro hükümetine yönelik 

baskıları hafifletmektedir (Kovrig & Gulson, 2018; Lu & Morale, 2019; 

Huang, 2019). 

Çin, Venezuela’nın ekonomisinde oldukça önemli bir paya sahiptir. 

PDVSA kayıtları ve Refinitiv Eikon belgelerinin gösterdiği üzere Çin, 

Venezuela petrolünün ana ulaşım noktasıdır. Günlük 659,000 varil petrol 

ile Latin Amerika’nın toplam gelirinin %59’unu oluşturmaktadır. 

Venezuela Çin’e ihraç ettiği petrol ile proje ve yatırımların borcunu 

ödemektedir (Dobson, 2019). İkilinin petrole dayalı ilişkisi Çin’in 

küresel ‘Kuşak ve Yol Politikası (Belt and Road Policy)’ için oldukça 

önemlidir ve Venezuela bu politikanın 2017’den beri bir parçasıdır (Argus 

Media, 2019). Venezuela Çin’in 8. en büyük petrol tedarikçisi olması 

nedeniyle Çin, petrol ve başka alanlarla birlikte Venezuela’ya milyarlarca 
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yatırım yapmış, son 8 yılda 46 milyar dolar borç vermiş ve ülkenin en 

büyük kreditörü haline gelmiştir (Dutka, 2015; BBC, 2019). Çin ayrıca 

Maduro yönetimin vatan kartı (homeland card) aracılığıyla denetim ve 

toplum kontrolü için teknolojik yardım yapmıştır. Bu vatan kartı ile 

Venezuela vatandaşlarına yiyecek ve tıbbi yardım da yapılmıştır 

(Guevara,2020).  

Venezuela’nın en büyük kreditörü ve yatırımcısı olan Çin’in yaptırım 

sürecine katılmasını sağlayan itici güç küresel ekonomik sistemin 

savunucusu imajını elde etmek istemesidir (Dutka, 2015; Kaplan, 2019; 

BBC, 2019). Fakat bunun yanında alenen ve örtük biçimde ifade edilmiş 

siyasi motivasyonları da mevcuttur; öncelikle Çin, ABD yaptırımlarını ve 

ABD yanlısı bir lideri destekleyerek Çin dış politikasının temelini 

oluşturan ‘Güney-Güney İşbirliği (South-South Cooperation)’ 

çerçevesinde elde ettiği ‘önder ticari ortak’ ve’ güvenilir yatırımcı’ 

unvanını kaybetmek istememektedir (Pina, 2019). Bunun yanında ise 

ABD’nin ‘arka bahçesinde’ sosyalist düşünceye sahip bir siyasi müttefike 

sahip olarak Latin Amerika’daki etkisini artırmasına yardımcı olması 

Venezuela’yı yaşadığı krize rağmen ‘şimdilik’ önemli bir değer haline 

getirmektedir (Pina, 2019; Huang, 2019).  

Çin’in yanında Venezuela’nın yaptırımlar karşısındaki en büyük 

dayanağı Rusya’dır. Venezuela petrol şirketi PDVSA’ya karşı uygulanan 

yaptırımlar karşısında Rosneft Venezuela’ya petrol firmasında yardım 

etmiş, Venezuela petrolünün yeni pazarlara taşınmasına yardımcı olmuştur 

(Financial Times, 2019; Craig, 2019; Jakes, 2020; Spitalnick, 

2020).   2006 yılından beri Rusya, PDVSA’ya en az 17 milyar $ kredi 

vermiş (BBC, 2019; Rainsford, 2019; Spitalnick, 2020). PDVSA ve 

Rosneft ile projeler uygulanacağı bildirilmiş ve Rusya’nın Venezuela 

petrol endüstrisine 5 milyar dolar yatırım yapacağı belirtilmiştir 

(Kortunova, 2019). Maduro yönetimine ekonomik desteğin yanında askeri 

ve diplomatik destek de sağlamıştır (BBC, 2019; Spitalnick, 2020). 
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Çin’in ekonomiye dayalı motivasyonlarının aksine Rusya’nın siyasi 

motivasyonları ağır basmaktadır. Jeopolitik olarak ABD’ye meydan 

okuma amacıyla Venezuela’ya yardım etmiştir. Maduro rejiminin 

değişmesi için baskı yapan ABD faaliyetleri karşısında Maduro’yu 

desteklemiş Venezuela’yı yaptırımlardan korumuş, güvenlik işbirliği 

kurmuştur (USA Today, 2017; Kaplan, 2019; Staudenmaier & Sallet, 

2019). Rusya’nın Venezuela’ya verdiği destek yalnızca Maduro 

döneminde değil Hugo Chavez döneminde de görülmüştür (Sanchez, 

2007). Ayrıca Venezuela özel temsilcisi Elliott Abrams, uygulanan 

yaptırımlar karşısında Rus firma Rosneft’in Maduro rejiminin hayatta 

kalması için oldukça önemli olduğunu; üretilen petrolü satın alıp, bu 

petrolün satılmasını sağladığını ve rejimin gelir elde etmesine yardımcı 

olduğunu ifade etmiştir (Financial Times, 2019). Bu da Trump 

yönetiminin Venezuela ile iş yapan firmaların varlığından endişe 

etmelerine neden olmuştur (Kurmanaev & Krauss, 2020). Hem siyasi hem 

de yerleşik ekonomik çıkarları,  Rusya ve Çin’in Venezuela’daki duruma 

dâhil olmalarını gerekli kılmıştır (Rucinski, 2017; Rendon, 2018; Ellyatt, 

2019). 

Bu iki ülke Venezuela’nın yasal lideri olarak Nicolas Maduro’nun 

yanında olduklarını ve yaptırımları kınadıklarını açıkça belirtmişlerdir 

(Rainsford, 2019; DW News, 2019; Ellyatt, 2019). ABD ve müttefiklerinin 

Venezuela yasal yöneticisi olarak Juan Guaido’yu seçmelerinin Venezuela 

egemenliğinin ve uluslararası normların ihlali olduğunu ifade etmişlerdir 

(The Guardian, 2019; RT America, 2019). Kremlin, ABD’nin seçtiği 

Guaido’yu yasadışı bir şekilde güç elde etmekle suçlamakta ve yasal lider 

Nicolas Maduro’yu korumak için ne gerekirse yapacaklarını 

belirtmişlerdir (Rainsford, 2019; Bloomberg, 2019; Ellyatt, 2019). Bu iki 

ülke ABD’yi ve müttefiklerini Venezuela’nın içişlerine karışmaktan 

vazgeçmeleri için uyarmış, Venezuela’nın uluslararası barış ve güvenliği 

tehdit etmediğini ifade etmişlerdir (The Real News Network, 2019; Ellyatt, 

2019). Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, egemen devletin iç 

işlerine karışmanın durumu daha da kötüleştirdiğini tarihin bunu sürekli 
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gösterdiğini ifade ederek yabancı müdahalelerinin sona ermesi için uyar 

yapmıştır (Ellyatt, 2019). Amerikan Savunma Uluslararası Başkanı 

(American Defense International Chairman) Maduro’nun hala iktidarda 

olmasının Rusya kaynaklı olduğunu söylemiştir (Hipp, 2019).  

3.5.3. Üçüncü Taraflara Karşı ‘İkincil Yaptırımlar’  

ABD, Çin ve Rusya başta olmak üzere üçüncü tarafların, Maduro 

rejiminin yaptırımlar karşısında hasar görebilirliğini azaltan faaliyetlerini 

engellemek amacıyla çeşitli önlemler kabul etmiştir (Armario, 2019; 

Financial Times, 2019; Jakes, 2020; Verma & Ahmed, 2020; Barrett, 

2020; Press TV, 2020). Bu doğrultuda, yabancı ülke ve firmalara 

uygulanan ‘ikincil yaptırımları’ uygulama kararı almıştır (Meyer 2009: 

926; Gurule 2017: 38; Han 2018:475; Vaz, 2019; Vaz & Koerner, 2019; 

Armario, 2019).  Maduro rejimi ABD yaptırımları karşısında alternatif 

olarak ticari ilişkiler kurduğu ülkeler sayesinde gelir elde etmiş ve 

iktidarda kalmıştır (Armario, 2019). Kabul edilen yaptırımlar yalnızca 

PVDSA’yı değil  Maduro yönetimiyle herhangi bir etkileşim içerisinde 

olan bireyleri ve firmaları da hedef almış bu kitlenin Maduro ile 

etkileşimlerine devam ettikleri takdirde uluslararası finans sisteminden 

men edileceklerinin de mesajını vermiştir (USA Today, 2017; Neumann, 

2018; Armario, 2019; Quigley & Sink, 2019). Trump kabul ettiği bu 

yaptırım rejimi ile Venezuela’nın mallarının satılmasına ve ülkeye para 

girişinin sağlanmasına neden olan yasal boşlukları doldurmaya çalışmıştır 

(Korte, 2017). Bunun üzerine John Bolton, üçüncü taraflara mesaj 

göndermiş ve  açıkça Venezuela’nın Rusya ya da Çin ile olan ekonomik 

ilişkilerinin onları ilgilendirmediği ve ABD’nin gelip tüm anlaşmaları iptal 

edeceğini belirtmiştir (Ron Paul Liberty Report, 2019; Jakes & 

Kurmanaev, 2019; Dobson, 2019;Armario, 2019). 

Venezuela’nın yaptırımlar karşısında en büyük darbeyi alması bu ikincil 

yaptırımlarla gerçekleşmiştir (Armario, 2019).  Örneğin, Çin duyurulan 

ikincil yaptırımlar sonrasında Venezuela’dan ham petrol almayı 

durdurduğunu belirtmiştir (Financial Times, 2019; Zhou ve diğerleri, 

2019). Çin bu durumun geçici olduğunu bildirmiş, uygulanan 
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yaptırımların ‘kredi için petrol (oil for loan)’ anlaşmalarını kapsayıp 

kapsamadığı anlaşılana kadar petrol alımını askıya aldığını ifade etmiştir 

(Craig, 2019). OPEC ülkesine uygulanan yaptırımlar karşısında Çin’in 

rolünün azaldığı gözlemlenmiştir (Guevara, 2020; Spitalnick, 2020). 

Çin’in azalan etkisi karşısında Venezuela Rus firma Rosneft’e daha fazla 

dayanmaya başlamıştır (Financial Times, 2019; Spitalnick, 2020). Böylece 

Rosneft Venezuela petrolünün kaldıracı haline gelmiştir (Craig, 2019; 

Garip, 2020; Spitalnick, 2020). Bunun karşılığında Trump yönetimi Rusya 

ve Rosneft’in Maduro ve PDVSA’ya yönelik yaptırımları delmede habis 

bir destekçi olduğunu belirtmiş, Venezuela’yı terk etmeleri için güçlü bir 

tebliğ yollamış ve aralarındaki ilişkiyi kesmek için Rosneft’e yaptırımlar 

uygulamıştır (Fox Business, 2019; Jakes, 2020; Verma & Ahmed, 2020; 

Barrett, 2020; Press TV, 2020). Fakat uzmanlar yaptırımların sınırlı etkisi 

olacağını savunmaktadırlar (Jakes, 2020). Gas Energy Latin America 

başkanı Antero Alvarado Rusya’nın bu işten çıkarı olduğunu, verdiği 

kredilerin borcunun bu şekilde ödendiği için sevkiyatı durdurmayacağını 

belirtmiştir (Financial Times, 2019). 

Genel Değerlendirme 

Bu çalışma ile Venezuela yönetiminin demokratik yönetim şeklinden 

uzaklaşmasına neden olan Hugo Chavez ve Nicolas Maduro rejimlerine 

ABD başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası aktörler tarafından 

uygulanan yaptırımları ve bu yaptırımların etkili fakat başarısız 

olmasındaki nedenler incelenmiştir. İncelenen bu yaptırımların, gönderici 

ülke(ler)den kaynaklı unsurlar, yaptırım rejimi ve ulusal dinamiklerin 

yanında ‘dış faktörler’ kategorisi içinde yer alan ‘üçüncü tarafların 

yaptırım süreçlerine dahil olmaları nedeniyle başarısız olduğu 

görülmüştür.  

Çalışma boyunca gönderici devlet(ler)e ve hedef devletin doğasına bağlı 

olarak yaptırım sürecini olumlu ya da olumsuz etkileyen unsurlar, yaptırım 

literatürünün oluştuğu andan itibaren incelenen, tartışılan geleneksel 

olarak adlandırabileceğimiz unsurlardır. Venezuela’ya uygulanan yaptırım 

faaliyetlerini incelemeye değer kılan unsur ise, yaptırım başarısını 
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etkileyen geleneksel unsurların yanında modern yaptırım literatüründe 

önemli bir yer tutmaya başlayan ‘üçüncü taraflar’ unsurunun yer almasıdır. 

Yabancı birey, firma ya da devletler olarak adlandırılan üçüncü taraflar 

hedef devlete uygulanan yaptırımları baltaladıkları için hedef devletin 

gördüğü/ göreceği zararı hafifletmektedirler (Early 2009; Early 2010; 

Early & Spice 2015; Dursun & Peterson 2016). Üçüncü tarafların 

yaptırımlar üzerinde bu şekilde bir etkilerinin olduğu idrak edilmesine 

rağmen bu konuda çalışma yapan kaynak sayısı azdır (Dursun & Peterson 

2016).  

Hedef devlete uygulanan yaptırımların üçüncü taraflar tarafından 

baltalandığının farkında olan gönderici devletler, söz konusu bu etkiyi en 

aza indirmek için üçüncü taraflara ‘ikincil yaptırımlar’ uygulama 

girişimlerinde bulunmaktadırlar. İkincil yaptırım faaliyetleri her ne kadar 

yeni bir fenomen olmasa da özellikle küreselleşme sayesinde alternatif 

kaynakların (ülke, ticaret rotası, nakil yöntemleri vb.) artması, yaptırım 

rejimine müdahil olan üçüncü taraflara karşı ikincil yaptırımların daha çok 

kullanımına ortam hazırlamıştır (Meyer 2009; Gurule 2017; Han 2018)  .  

Bu durum ise hedef devlete yönelik olan yaptırımların yeni muhatap olarak 

üçüncü tarafları seçmesine ve yaptırımların dönüşüm geçirmesine neden 

olmaktadır. 

Yaptırım sürecinde gerçekleşen bu dönüşüm, hedef devlet- gönderici 

devlet üzerine inşa edilmiş geleneksel yaptırım sürecinin 

modernleştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Venezuela yaptırımlarının 

etkili fakat başarısız olmasında önemli rol oynayan üçüncü tarafların 

faaliyetlerinin incelendiği bu çalışma modern yaptırım literatürüne 

naçizane bir katkı sağlama amacıyla oluşturulmuştur.  



BÖLÜM IV 

 İRAN YAPTIRIMLARI 

 İran İslam Cumhuriyeti, otuz yılı aşkın bir süredir çeşitli unsurlar 

nedeniyle tek taraflı ya da çok taraflı ekonomik yaptırımlara maruz 

kalmıştır. Uzun yıllar boyunca farklı ölçeklerde ambargo ve yaptırımlarla 

boğuşması İran’ı yaptırım literatüründe daima sıcak gündem maddesi 

haline getirmiş ve bu konuda çalışma yapan araştırmacılar ve uzmanlar 

için oldukça verimli bir ampirik vaka haline gelmiştir. 

Ekonomik yaptırımlar, uluslararası düzeni, barış ve güvenliği tehdit 

eden; uluslararası hukuk ve normları ihlal eden ülkelerin davranışlarını 

değiştirmede, onlara sinyal göndermede kullanılmaktadır. İran’ın 

ekonomik yaptırımlarla karşılaşması ise bu ifadeyi izleyen sebeplerden 

kaynaklanmıştır. Birinci sebep İran’ın nükleer silah elde etme 

girişimleridir (O’Sullivan 2003: 47; Fayazmanesh 2008: 120; Farrar 2011: 

2349; Waltz 2012: 2; Ianchovichnia ve diğerleri 2016: 7; Abdül’ati 2018: 

115; Nephew 2018: 30; Lederer 2020). İkinci sebep olarak teröre destek 

vermesidir (O’Sullivan 2003: 47; Schott 2006: 2; Fayazmanesh 2008: 120; 

Forsythe 2010: 15; Farrar 2011: 2355; Fahtullah-Nejad 2014: 49; al-

Samadi 2018: 1). Son olarak ise İsrail karşıtlığı ve Orta Doğu barış sürecini 

baltalayan faaliyetleri nedeniyle İran ekonomik yaptırımlara maruz 

kalmıştır (O’Sullivan 2003: 47; Farrar 2011: 2356).    

İran İslam Cumhuriyeti örneklendirilen faaliyetleri nedeniyle uzun yıllar 

boyunca ABD’nin tek taraflı yaptırımlarına maruz kalmıştır (O’Sullivan 

2003: 88; Ezzati 2006: 460; Schott 2006: 1-2; Forsythe 2010; Takeyh & 

Maloney 2011: 1302; Macaluso 2014: 6). Yakın bir tarihten itibaren ise 

uluslararası toplumun uyguladığı çok taraflı yaptırımlarla karşılaşmıştır 

(Dupont 2012: 302; Graaf 2013: 145; Cordesman ve diğerleri 2014: 44). 

İran’a uygulanan tek ve çok taraflı yaptırımlar hedeflenen ‘rejim 

değişikliği’ açısından bakıldığında başarısız ama İran’ı ekonomik  

sıkıntılar içine sokması açısından oldukça etkili görülmüştür (Forsythe 

2010: 14; Farrar 2011: 2350; Karacasulu & Karakır 2014: 381-382; Ezzati 

2016: 460).  
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Bu çalışmada, ‘başarısız’ olarak atfedilen İran yaptırımlarının başarısız 

olmasına neden olan unsurlar incelenmiş, özellikle de ekonomik 

yaptırımlar literatürünün gelişen araştırma alanında ‘üçüncü tarafların  

yaptırımlar üzerindeki rolüne’ odaklanılmıştır (Tocha 2009: 18; Waltz 

2012: 2). Bu bağlamda, İran yaptırımlarının incelenmesinde izlenen yol 

haritası sırasıyla ‘İran- ABD ilişkileri ve ABD tek taraflı yaptırımları 

(başkanlık dönemlerine göre)’, ‘çok taraflı yaptırımlar’, ‘İran 

yaptırımlarında dönüm noktası olan JCPOA’,’ yaptırımların etkisini ve 

başarısını etkileyen faktörler ve güncel olaylar’ başlıkları olarak 

belirlenmiştir. Bu çerçevede çalışmanın dayandığı ‘üçüncü tarafların 

yaptırım sürecindeki etkisi’ sorunsalına cevap bulunmaya çalışılmıştır. 

Gönderici 

Devletler/Aktörler 

ABD BM AB 

1995 E.O.12957 

İran petrol 

kaynaklarının 

geliştirilmesine 

yardımcı tüm 

etkileşimlerin 

yasaklanması 

2006 BMGK 1696 

Sayılı Yönerge 

Tüm uranyum 

zenginleştirme 

faaliyetlerinin 

askıya alınması.  

BMGK 1737 

Sayılı Yönerge 

Tüm nükleer ve 

füze programlarına 

ilişkin her türlü 

etkileşimin 

yasaklanması.  
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2007  BMGK 1747 

Sayılı Yönerge  

1737 sayılı 

yönergenin 

geliştirilmesi ve ek 

yaptırımların 

uygulanması  

 

2008  BMGK 1803 

Sayılı Yönerge 

İran’ın nükleer 

programına 

yönelik önceki 

yönergelerin 

geliştirilmesi ve ek 

yaptırımların 

uygulanması.  

BMGK 1835 

Sayılı Yönerge 

Herhangi bir 

yaptırım 

uygulanmamış, 

BMGK’nın İran 

sorununu çözme 

konusundaki 

bağlılığını ifade 

etmektedir.   

 

2010  BMGK 1929 

Sayılı Yönerge 

Önceki yönergeler 

gibi İran’ın 

nükleer 

programını ve tüm 

faaliyetlerini 

durdurmasını talep 

etmektedir. 

 

2011 E.O.13590 

İran’ın enerji 

ve petrokimya 

sektörlerine 

yapılan her 

türlü tedarikin 

yasaklanması 
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2012 E.O.13606 

İran ve Suriye 

Hükümetlerinin 

neden olduğu 

insan hakları 

ihlallerinden 

sorumlu 

kişilerin mal 

varlıklarının 

dondurulması 

ve ABD’ye 

girişlerinin 

yasaklanması. 

E.O. 13608 

İran ve Suriye 

yaptırımlarının 

etkisiz 

olmasından 

sorumlu 

yabancı 

kişilerin ABD 

ile 

etkileşimlerinin 

yasaklanması 

ve ABD’ye 

girişlerinin 

askıya 

alınması. 

E.O. 13622 

İran’a ek 

yaptırımlar 

uygulanması. 

E.O.13628 

ITRA’nın 

uygulanması ve 

İran’a ek 

yaptırımların 

uygulanması.  

BM’nin kabul 

ettiği 

yönergelere 

uygun olarak 

çeşitli 

mevzuatlar 

kabul 

edilmiştir.  

2013 E.O.13645 

İran Özgürlük 

ve 

Silahsızlanma 

Yasası’nın 

uygulanması ve 

İran’a ek 

yaptırımlar 

uygulanması.  

Avrupa 

Üçlüsü ve 

İran, Ortak 

Eylem 

Planı’nı (Joint 

Plan of 

Action) kabul 

ettiler.  
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2014   Ortak Eylem 

Planı’nın 

kabulü ile 

bazı 

yaptırımlar 

kaldırılmıştır. 

2015  BMGK 2231 

Sayılı Yönerge 

JCPOA 

anlaşmasını 

doğrulamaktadır.  

Kapsamlı 

Ortak Eylem 

Planı 

(JCPOA) 

kabul edilmiş 

ve tüm 

nükleer 

programa 

dayalı ve mali 

yaptırımlar 

kaldırılmıştır. 

2016 E.O.13716 

13574;13590; 

13622 ve 

13645 sayılı 

Kararnamelerin 

fesh edilmesi 

ve 13628 sayılı 

kararnamenin 

değiştirilmesi.  

 Tüm 

yaptırımlar 

kaldırılmıştır.  

2018 E.O.13846 

İran’a yeniden 

yaptırımların 

uygulanması 

  

2019 İran’a yeniden 

yaptırım 

uygulanmasını 

öngören 

kararnamenin 

kabul edilmesi.   

  

 

Tablo 6: İran Yaptırımları  

 

1. ABD- İran İlişkileri ve Tek Taraflı Yaptırımlar 

İran’ın uzun yıllardan beri maruz kaldığı ekonomik yaptırımların temel 

motivasyonunu anlamak için ABD- İran ilişkilerinin incelenmesi oldukça 
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önem taşımaktadır. Bu nedenle İran’ın uluslararası toplumdaki 

pozisyonunu değiştiren, uzun soluklu müzakereler, ambargo ve 

yaptırımların oluşum aşamasını anlayabilmek için Amerikan başkanları 

dönemlerine göre İran-Amerikan ilişkilerine değinmek önemli olacaktır.  

1.1.James Carter- Ronald Reagan- George H.W. Bush- Bill Clinton 

Dönemleri 

Günümüz uluslararası siyasetinin gerilim hattında bulunan iki üyesi 

Amerika Birleşik Devletleri ve İran İslam Cumhuriyeti 1979’a kadar 

oldukça yakın müttefiklerdi (Depersio 2020). İran’ın Şah Rıza Pehlevi 

rejimi ABD için önemini birçok noktada belli etmiştir: ABD’nin istihbarat 

kapasitesini artırmış; ABD ve müttefiklerinin enerji güvenliğini garantiye 

almış; Sovyet tehdidine karşı Amerika’ya destek vermiş, bölgesel iktidarı 

sağlamış ve silah satışını oluşturmuştur (Murray 2010: 16). Amerika ile 

böylesine yakın ilişkiler içinde bulunan İran, yine ABD sayesinde nükleer 

programa sahip olmuştur. 1953 yılında Einsenhower önderliğinde kurulan 

‘barış için atom (atom for peace)’ kampanyası çerçevesinde enerji üretimi 

gibi barışçıl amaçlarla kullanılması beklenen atomik enerji ve nükleer 

araştırma programına erişim sağlamıştır (Forsythe 2010: 2).  

1950’lerden beri nükleer program geliştirmeye odaklanan İran bu 

kampanya sayesinde nükleer program araştırma ve geliştirme erişimi elde 

etmiştir. İki ülke arasında 1957 yılında ‘Sivil Nükleer İşbirliği Anlaşması 

(Civil Nuclear Cooperation Agreement)’ imzalanmasının ardından ABD, 

1967 yılında Tahran Nükleer Araştırma Merkezi’nin kurulmasına yardım 

etmiştir (Forsythe 2010: 3). Şah, ABD tarafından verilen araştırma 

reaktörünü büyüyen bir nükleer program oluşturmak için kullanacağını 

dile getirmiş, İran’ın nükleer hedefini yirmiden fazla nükleer santral 

kurmaya yönelik genişletmiştir. 1970’lerin ortasından itibaren İran’ın 

nükleer girişimlerine ve nükleer silah elde edeceğine dair şüphe 

duyulmaya başlanmış olsa da dönemin Dışişleri Bakanı Henry Kissinger 

‘İran’ın önemli bir müttefik olduğunu ve silahlanma konusunda herhangi 

bir endişe yaratmadığını’ ifade etmiştir (Forsythe 2010: 4; Nephew 2018: 

28).  
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Fakat 1979 yılından itibaren İran ve Amerika arasındaki iklim değişmeye 

başlamıştır. Şah rejimini deviren İslam Devrimi/ İran Devrimi sonrasında 

ABD vatandaşlarının Tahran Büyükelçiliği’nde rehin alınması sonucu 

oluşan ‘Rehine Krizi (Hostage Crisis)’ iki ülke arasındaki gergin ilişkilerin 

temelini oluşturmuştur.  (Houghton 2001: 2; O’Sullivan 2003: 45; 

Forsythe 2010: 4; Kozhanov 2011: 144-145; Takeyh & Maloney 2011: 

1298; Ianchovichina ve diğerleri 2016: 6; Depersio 2020; Crisis Group 

2020). ABD’nin İran’a uyguladığı ilk yaptırımlar Rehine Krizi sonrasında 

uygulanmıştır (Schott 2006: 2).  

Rehin alınan Amerikan vatandaşlarının güvenli bir şekilde ülkeye 

dönmesi için ABD Başkanı James Carter çeşitli yollar denemiştir. İran’a 

petrol ambargosu uygulanmış; diplomatik ilişkiler kesilmiş; ABD 

kurumlarındaki İran malvarlıkları dondurulmuş; seyahat yasağı 

uygulanmış ve neredeyse tüm ticari faaliyetlere ambargo getirilmiştir 

(Houghton 2001: 2; Forsythe 2010: 5-6; Takeyh &Maloney 2011: 1299; 

Farrar 2011: 2354). Bu faaliyetler İran’a yönelik ‘iki kulvarlı strateji (two-

track strategy)’ çerçevesinde gerçekleşmiş ve böylece müzakereler için 

zemin hazırlanırken, rehineleri alıkoymasının maliyeti artırılmaya 

çalışılmıştır (Takeyh & Maloney 2011: 1299). Fakat bu yaklaşım Carter 

yönetimindeki fikir ayrılıklarını hızlı bir şekilde ortaya çıkarmıştır: 

dönemin Dışişleri Bakanı Cyrus Vance müzakereleri önerirken; Ulusal 

Danışman Zbigniev Brezezinski caydırıcı önlemleri savunmuştur. Askeri 

müdahale seçeneği başkana sunulmamış, güç kullanımından önce askeri 

olmayan çözüm yöntemlerinin tüketilmesine karar kılınmıştır (Takeyh & 

Maloney 2011: 1299).  

Carter döneminde kabul edilen 12170 sayılı Başkanlık Yönergesi’nin 

(Executive Order/E.O.) yetkilendirdiği yaptırımlar Ronald Reagan 

döneminde de uygulanmaya devam etmiştir (Forsythe 2010: 11; Anderson 

2013: 133). Fakat Reagan döneminde yaptırımlar, askeri müdahale 

seçeneği ile kullanılmış olsa da Rehine Krizi’nde kabul edilen yaptırımlar 

karşısında oldukça kısıtlı kalmıştır (Takeyh & Maloney 2011: 1300). 

Kabul edilen 12613 sayılı yönergede petrol dışındaki İran mallarına da 
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ithalat yasağı getirilmiştir (Forsythe 2010: 11; Anderson 2013: 133). ABD, 

İran’a yönelik tek taraflı yaptırımları üç yolla uygulamıştır. Birincisi, 

Carter döneminde başlayan, İran’ın ekonomik gelişimini engelleyen ve 

ABD hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayan başkanlık yönergeleri; ikincisi 

yönergelere paralel olarak kabul edilen ve yaptırım uygulamayı meşru 

kılan Kongre yasaları; son olarak herhangi bir silahlanma ya da terör 

aktivitelerine karışan taraflara yönelik mali yaptırımlardır (Forsythe 2010: 

12).  

Carter ve Reagan dönemlerinde uygulanan ambargo ve yaptırımlar 

istenen sonucu vermemiş olsa da yaptırımların güçlü birer pazarlık kozu 

oluşturması ve günün sonunda rehinelerin salıverilmesini sağlaması 

dolayısıyla başarılı sayılmaktadır (Schott 2006: 2; Forsythe 2010: 14; 

Farrar 2011: 2354). Yaptırımlar, rehin alınan vatandaşların ABD’ye 

dönmesini sağlamış olsa da uygulamada büyük bir sınırlamanın olduğu 

görülmüştür (Takeyh & Maloney 2011: 1300). ABD’nin İran’a baskı 

kurma sürecinde uluslararası destek bulmada yaşadığı zorluk oldukça 

belirgin hale gelmiştir. İran’ın uluslararası hukuku ihlal ettiğinin bilincinde 

olan ve bu tavrı kınayan ABD müttefikleri, İran ile sürdürdükleri 

ekonomik ilişkilere zarar vermemek ve İslam dünyasını gücendirmemek 

adına büyük çaplı önlemler almamışlardır (Takeyh & Maloney 2011: 

1300). Avrupa ve Japonya da günlük ticareti engellemeyecek şekilde 

küçük boyutlu yaptırımlar uygulama kararı almışlardır (Takeyh & 

Maloney 2011: 1300). Reagan döneminden sonra ABD yönetimine gelen 

George H. W. Bush döneminde İran’a yönelik büyük değişiklikler 

yaşanmamıştır (Haass 2010).  

George H. W. Bush (41. Bush) , hızlı ve tarihi bir küresel dönüşümün 

yaşandığı bir zamanda ABD yönetimine geçmiştir. Bu noktada yaşanan 

ana gelişme Soğuk Savaş’ın bitişidir. Sovyetler Birliği’nin çöküşü 

ABD’nin başat güç olarak ortaya çıkmasını sağlarken, uluslararası düzen, 

uluslararası kurumlar ve devletlerarası belirli derecede işbirliğine dayanan 

‘yenidünya düzenine (new world order)’ evrilmiştir (Haass 2010; 

Ikenberry & Lim 2017:1).  
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Fakat bu dönüşüm Tahran-Washington ilişkilerinde bir değişikliğe neden 

olmamıştır. (Haass 2010). Lübnanlı milis güç Hizbullah, Tahran tarafından 

silahlandırılmış, 1980’lerin ortasına doğru Amerikalı ve Avrupalı 

vatandaşları rehin almıştır. İran 1980’lerden itibaren Filistin İslami Cihat’a 

(Palestinian Islamic Jihad) ve Hamas’a destek vermiştir (Haass 2010).  

Tahran’a karşı güven eksikliği ile göreve gelen 41. Bush yine de göreve 

başlama merasiminde yaptığı konuşmada pozitif tavır takınmış, Hizbullah 

tarafından rehin alınan vatandaşların serbest bırakılması için İran ABD’ye 

yardım ederse bu iyi niyetlerinin karşılığını alacaklarını belirtmiştir. Bush 

bu konuda ‘iyi niyet, iyi niyeti doğurur ve iyi niyet hiç durmadan ilerleyen 

bir sarmal halini alabilir’ ifadelerini kullanmıştır (Haass 2010).  

Bush hükümeti, rehinelerin salıverilmesi için BM ile birlikte usulca 

çalışmıştır. 1982’de rehineler salınmaya başlamış, 1991’de son rehine de 

serbest bırakılmıştır. Fakat bu gelişme sonrasında İran-ABD ilişkileri 

tamamen kaybolmuştur (Haass 2010). İranlı yetkililer rehinelerin 

salıverilmesinde gösterdikleri çabanın geri dönütü olan iyi niyeti ABD’den 

görmediklerini, bu nedenle oldukça kızgın ve hüsrana uğramış olduklarını 

ifade etmişlerdir (Haass 2010; Leverett & Leverett 2010: 78).  

Bu gelişmelerin yanında, Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD’yi oldukça 

endişelendiren unsur Üçüncü Dünya’daki nükleer silahların artmasının 

Amerikan ulusal güvenliğine olan yansıması olmuştur (Oren 2011:659). 

Bu konuda 41. Bush yönetiminin ulusal güvenlik stratejisinde ‘Avrupa ve 

Doğu-Batı silah kontrolünün ana unsurları uygulandığında odaklanmamız 

gereken nokta bölgesel ve küresel silah kontrolünü sağlamak olacaktır 

(Oren 2011:569). Hiçbir şey füzelerin ve nükleer, biyolojik ve kimyasal 

silahların artışından önemli değildir’ ifadeleri yer almaktadır (Oren 2011: 

659-660). 41. Bush döneminin asıl odak noktası ve en büyük sınavı Irak’ın

Kuveyt’i işgal etmesi olmuştur (White House Archives 2006). Bu nedenle 

41. Bush döneminde ABD-İran ilişkileri durağan olmuş ve Bush’un

seleflerinin dönemlerine göre daha az ilerleme kat edilmiştir (Haass 2010). 

1993 yılında yönetime gelen Bill Clinton, selefleri gibi yaptırım 

uygulamaya devam etmiş fakat daha ağır ve sert yaptırımlar uygulayarak 
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önceki yönetimlerden farklı olduğunu göstermiştir (Forsythe 2010: 6; 

Farrar 2011: 2356; Takeyh & Maloney 2011: 1302; Anderson 2013: 133). 

1993 yılında Clinton, İran ile tüm yatırım ve ticaret ilişkilerini kesip diğer 

ekonomik faaliyetleri de askıya alacağını duyurmuştur (Forsythe 2010: 7). 

12957 ve 12959 sayılı yönergeler ile Clinton yaptırımları İran’a yönelik en 

sert yaptırımlar haline gelmiş ve İran petrol sektörünün gelişiminde ABD 

tüzel kişilerinin yer alması yasaklanmıştır (Forsythe 2010: 7; Anderson 

2013: 133).  

1994-2000 yılları arasında Clinton, İran’a karmaşık teknoloji ihraç 

edilmesini yasaklayan ve diğer ülkelerin bu yaptırımlara uymasını 

hedefleyen bir dizi başkanlık yönergesi (executive order) kabul etmiştir 

(Forsythe 2010:7). Bu dönemde çıkarılan en önemli yasa, yabancı devlet 

ve şirketlerin İran petrol endüstrisine katkı sağlamalarını engelleyen 1996 

yılında kabul edilmiş ‘İran-Libya Yaptırım Yasası’dır (Iran-Libya 

Sanctions Act of 1996/ ILSA). (Schott 2006: 1-2; Forsythe 2010: 7; 

Kozhanov 2011: 146; Farrar 2011: 2359; Anderson 2013: 133; 

Ianchovichina ve diğerleri 2016: 6-7). ILSA’nın kabulü ile ilk kez spesifik 

bir sektör hedef alınmıştır (Anderson 2013: 133). Bu yasa ABD’nin İran’a 

uyguladığı yaptırım rejimlerinin temelini teşkil etmektedir (Nephew 2018: 

31). Clinton, ILSA’nın hedeflediği yabancı devlet ve şirketler hakkında 

‘umarım insanlar gündüz iş yaptıkları kişilerin aynı günün akşamı 

vatandaşlarını öldürenler olduğunu ve bu insanlarla iş yapılmayacağını 

anlarlar’ ifadelerini kullanmıştır (Farrar 2011: 2359).  

İran ile iş yapan devlet ve şirketleri hedef alan ikincil yaptırımların 

‘bandwagoning’ etkisi yaratarak İran üzerinde istenen baskıyı 

kurabileceğini düşünen ABD, sınır aşan (extraterritorial) girişimleri 

nedeniyle tepkilerle karşılaşmıştır (Nephew 2018: 31). İran’a yatırım 

yapan Avrupalı müttefikler ILSA’yı eleştirmiş (O’Sullivan 2003: 90; 

Macaluso 2014: 6), şirketlerinin yaptırımlara maruz kalmasını engelleyici 

duruş sergilemişlerdir (Farrar 2011: 2360; Sinkkonen 2020: 57). Ayrıca 

firmalarına İran ile iş yapmaya devam etmelerini, açıkça yaptırımlara 

uymamalarını ifade etmişlerdir (Macaluso 2014: 6). Bu durum ise İran’a 
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baskı oluşturmada ihtiyaç duyulan çok taraflılığın sağlanamamasına neden 

olmuş, Avrupalı ve Asyalı şirketler İran’a yatırım yapmaya devam 

etmişlerdir (O’Sullivan 2003: 72; Graaf 2013: 147-148). ILSA 

çerçevesinde Gazprom, Total ve Malaysia Petronas firmaları İran’ın 

Güney Pars petrol sahasını geliştirmeye yönelik faaliyetleri nedeniyle 

cezalandırılsa da ABD sonradan taleplerinden vazgeçmiştir (Kozhanov 

2011: 146). Clinton döneminde kabul edilen yönergeler İran’ı ve İran ile 

iş yapmaya devam eden devlet ve şirketleri kısıtlamada yetersiz kalmıştır 

ve bu süreçten en çok etkilenen Amerikan firmaları olmuştur. ILSA 

nedeniyle İran piyasasından çekilen Amerikan şirketlerinin açtığı boşluk 

diğer firmalar tarafından doldurulmuş, İran ise yaptırımlar karşısında 

alternatiflerini çoğaltmıştır (Farrar 2011: 2357). Bu gelişmeler ışığında 

Clinton yönetimi dikkatini ve enerjisini müttefiklerini İran’a yaptırım 

uygulama konusunda ikna etmek için harcamıştır (Takeyh & Maloney 

2011:1302).  

Rehine Krizi’nden beri en sert yaptırımlar uygulamasıyla bilinen Bill 

Clinton, bu süreçte beklenmedik bir gelişme ile karşılaşmıştır. 1997 

yılında İran yönetimine ılımlı yaklaşıma sahip Muhammed Hatami’nin 

geçmesi ile yeni gelişmeler ortaya çıkmıştır. (Takeyh & Maloney 2011: 

1302-1303). Hatami, İran’ın diğer ülkeler ile ilişkilerinde diyaloğa dayalı 

bir yaklaşım benimsemiş, yaşanan Rehine Krizi’nden pişmanlık 

duyduğunu belirtmiş, Amerika’ya ve Amerikan demokrasisine 

hayranlığını ifade etmiştir (Mahdavi 2013: 25). Ayrıca ABD’nin İran ve 

kendi gibi ülkelere tutumunu, dış politikasındaki İsrail yanlısı tutumunu 

eleştirmiştir. 1998’de BM’de yaptığı konuşmada ülkelerin gelişimi için 

diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu bildirmiştir. Bu tutum ABD'nin İran’a 

yönelik tavrını yumuşatmıştır (Mahdavi 2013: 26). Dönemin Dışişleri 

Bakanı Madeleine Albright,  iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için 

bir yol haritası hazırlamış ve uzlaşma (rapprochment) teklifi vermiştir 

(Takeyh & Maloney 2011: 1303). Böylece yeni bir sayfa açılmış, Clinton 

İran’a yönelik yaptırımları hafifletme kararı almıştır (Takeyh& Maloney 

2011: 1303; Mahdavi 2013: 26).  
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1.2.Bush Dönemi 

Clinton yönetiminin son dönemlerinde, ılımlı İranlı lider Hatami’nin 

başa geçmesi ile iki ülke arasındaki ilişkiler yumuşama dönemine girmiştir 

(Takeyh & Maloney 2011: 1303; Mahdavi 2013: 26). İki ülke ilişkilerini 

düzeltmek adına önemli adımlar atılmıştır. Örneğin, İran’ın Dünya 

Bankası’ndan 50 milyar dolar kredi alabilme imkânı doğmuştur (Mahdavi 

2013: 26). Fakat George W. Bush’un Amerikan yönetimine gelmesi tüm 

gelişmeleri tersine çevirmiştir (Mahdavi 2013: 26). Bush, İran’a yönelik 

büyük bir güvensizlikle göreve başlamıştır (Takeyh & Maloney 2011: 

1303). 1990’ların aksine Bush döneminde 11 Eylül saldırıları ve İran’ın 

gizli nükleer programı nedeniyle İran’a duyulan güvensizlik artmıştır. Bu 

nedenle maksimum baskı politikası izlenerek İran’ı bölgede izole etme 

hedefi güdülmüştür (Takeyh Maloney 2011: 1303).  Ayrıca Bush, 2002 

yılında yaptığı konuşmada İran’ı Irak ve Kuzey Kore’nin de içinde 

bulunduğu ‘şer eksenine (axis of evil)’ dâhil etmiştir (Dodson & Dorraj 

2008: 78-79; Fayazmanesh 2008: 113; Davis ve diğerleri 2012: 9).  

Şer eksenine alındıktan sonra İran, ABD’nin Irak işgali sırasında Bush’a 

mektup göndererek Avrupalı devletlerin sağladığı ekonomik, siyasi ve 

teknolojik teşvikler sayesinde kendi isteği ile uranyum zenginleştirmesini 

durdurduğunu belirtmiş ve ABD ile uzlaşma talebinde bulunmuştur. Fakat 

bu gelişmeler Washington’un İran’da rejim değişikliğinden vazgeçmesi ya 

da yaptırımları kaldırması için yeterli görülmemiş ve uzlaşma talebi Bush 

tarafından reddedilmiştir (Traynor 2004; Dodson & Dorraj 2008: 79; 

Mahdavi 2013: 26). Bush ve neo-con’lar Irak savaşını kazandıklarına 

inanmakta ve İran’ı yeni hedef olarak görmekteydiler (Mahdavi 2013: 26). 

Bush’un şer ekseni konuşması, izlenen baskı politikasıyla ABD’nin 

İran’da rejim değişikliğini hedeflediğini göstermiş ve 2005 İran 

seçimlerinde popülist ve otoritaryen Mahmud Ahmedinejad’ın 

seçilmesine zemin hazırlamıştır (Dodson & Dorraj 2008: 79; Mahdavi 

2013: 26; SC Report 2020).  

Ahmedinejad, 2005 yılına kadar uluslararası toplum tarafından 

bilinmeyen bir aktördü (Dodson & Dorraj 2008: 71). Batı karşıtı, popülist 
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ve otoriter bir çizgi izleyen Ahmedinejad, Hatami döneminde izlenen 

politikaların İran’ı aşağılamaktan başka bir getirisi olmadığını savunmuş 

ve uzlaşmacı tondan uzaklaşmıştır. ABD’nin Irak işgalinden cesaret alan 

Ahmedinejad, agresif bir dış politika izlemiş, İslamcılık ajandasını 

güçlendirmeye çalışmıştır (Dodson & Dorraj 2008: 71). Diplomasi 

teklifinin reddi ve Bush’un İran’la mücadele konusunda ‘tüm seçeneklerin 

masada olduğu’ açıklamasının ardından İran kendisini saldırılara karşı 

daha açık ve savunmasız hissetmiştir (Dodson & Dorraj 2008: 79; Tocha 

2009: 19; Mahdavi 2013: 26). İsrail ve ABD’nin olası bir saldırısına karşı 

nükleer programı caydırıcı bir unsur olarak gören Ahmedinejad uranyum 

zenginleştirmesini sürdürmeye karar vermiştir (Dodson & Dorraj 2008: 

79). Bunun yanında, uluslararası toplumda filizlenen nükleer çıkmazı 

avantaja çevirerek İran milliyetçiliğini canlandırmış, iktidarı için destek 

toplayarak rejimini güçlendirmiştir (Dorraj & Dodson 2008: 79).  

Bush başkanlığının ikinci dönemine geldiğinde, ilk dönem kullandığı 

hırçın dili bırakmış ve çok taraflı işbirliğini savunmuştur. Ayrıca tek taraflı 

ABD yaptırımlarının etkisini artıracak mekanizmalar geliştirmiştir. 

(Takeyh & Maloney 2011: 1303).  Bu mekanizmalar, 11 Eylül saldırıları 

sonrasında kabul edilen önlemler altında terörle ilişiği olan İranlı 

bireylerin belirlenmesi ve silahlanmayı engelleyici yaptırımlardan 

oluşmaktadır. Önceki uygulanan yaptırımlardan daha geniş kapsamlı bu 

yaptırımlar belirlenen bireylerin yabancı bankalara erişimini etkili bir 

biçimde engellemiştir (Takeyh & Maloney 2011: 1303).  

ABD’nin sınır aşan bu yaptırımları Avrupalı müttefiklerince tepki 

görmüş fakat ekonomi ya da mali çevrelerden alenen bir karşıtlık 

görülmemiştir (Takeyh & Maloney 2011: 1303). Yaptırımlara şaşırtıcı bir 

uyum süreci ABD’nin diplomasiyi de kullanması ile gerçekleşmiş, İran’a 

yönelik uluslararası şüphecilik artmıştır. Alınan önlemler güçlü 

kampanyalar ile harmanlanarak Avrupalı ve Körfez ülkelerine ait firmaları 

da etkilemiş, İran’a yatırım yapılmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

Neredeyse 20 yıldır İran’ı dize getirmeye çalışan Amerikan çabaları 

basitçe mali sistemden yararlanarak yapılan yabancı yatırımlarının geri 
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çekilmesini sağlamıştır. Son olarak ise Bush, İran nükleer sorununu 

BMGK’ya taşımıştır (Takeyh & Maloney 2011: 1304).  

1.3 Obama Dönemi 

Obama ABD yönetimine geçtiğinde Amerikan politikalarında yapıcı bir 

ton oluşmaya başlamıştır (Jahanbegloo 2009: 3). Haleflerinin aksine İran’a 

karşı ‘önkoşulsuz müzakere’ yaklaşımını benimseyen Obama, diplomasi 

taraftarı olduğunu, yaşanan sıkıntıların tehditlerle değil, dürüst ve 

karşılıklı saygının olduğu bir zeminde çözüleceğini dile getirmiştir 

(Takeyh & Maloney 2011). Obama yönetiminin stratejisi İran ile ‘yeniden 

katılım (reengagement)’ sağlamaya yöneliktir (Obama White House 

2010a; Nephew 2018). Obama Beyaz Saray’da yaptığı konuşmasına kendi 

yönetime geçene kadar İran santrifüj sahibi değilken şu an yüzlerce 

santrifüje sahip olduğunu belirtmiş, yeni yönetim ile birlikte İran’ın 

nükleer silahlanmasını durdurma konusunda ABD’nin ne kadar ciddi 

olduğunu göstereceğini, nükleer sorunu çözmek için diplomatik kanalları 

izleyeceğini dile getirmiştir (Obama White House 2010a).  

Obama, bu stratejisini Ruhani Lider Hamaney’e gönderdiği mektupta 

belirterek, nükleer sorunu çözmeye ve iki ülke arasındaki düşmanlığı 

sonlandırmaya istekli olduğunu ifade etmiştir (Farrar 2011). Bu teklif 

Obama dönemi İran- ABD ilişkilerinin bağlamını belirlemeye yardımcı 

olması nedeniyle oldukça önemlidir (Nephew 2018: 71).  Ayrıca Obama, 

ABD’nin ikna edici gücünü kullanarak ABD’nin ciddiyetini ve 

müzakerelere açık olduğunu göstermeye çalışmıştır (Takeyh & Maloney 

2011). Obama’nın bu çabası uluslararası topluma ABD’nin P5+1 ile 

katılımcı tavır izlediğini ve süreci ciddiye aldığı mesajı vermeyi 

amaçlamıştır (Nephew 2018: 71).  Hamaney, Obama’nın mektubuna 

karşılık olarak İsrail’i destekleyen ve İran’a yaptırım uygulayan ABD’nin 

tavır ya da politikalarında herhangi bir değişiklik sezmediğini ifade etmiş, 

Obama’nın söz konusu değişiklikleri yerine getirdiği takdirde İran’ın da 

karşılığını vereceğini belirtmiştir (Jahanbegloo 2009).  

Ayrıca İran Obama’nın tekliflere doğrudan yanıt vermemiş İran’ın üst 

düzey müzakerecisi Saeed Jalili, yeni kamusal uranyum zenginleştirme 
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tesisinin açılması izni karşılığında teklifi kabul edeceğini bildirmiştir 

(Nephew 2018). Yapılan bu açıklamadan iki hafta sonra IAEA 

nezaretinde   Rusya, İran, ABD ve Fransa geçici bir anlaşmaya varmış ve 

onaylanması için İran hükümetine sunulmuştur. Hükümetin bu anlaşmayı 

kabul etmemesi üzerine Obama Birleşmiş Milletler ABD temsilcilerine 

yaptırım uygulamaları için çağrıda bulunmuşlardır (Nephew 2018).  

2010 yılında ABD İran’a yönelik ‘Kapsayıcı Yaptırımlar, Hesap 

Verilebilirlik ve Elden Çıkarma Yasası (Comprehensive Sanctions, 

Accountability and Divestment Act/ CISADA)’ kabul edilmiştir (Iran 

Primer 2010; Obama White House 2010b; Farrar 2011; Obama White 

House Archive; Cordesman ve diğerleri 2014). Beyaz Saray’da söz konusu 

yasanın imzalandığı gün düzenlenen toplantıda Obama, ‘İran’ın 

uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediği için uyguladığımız 

baskıyı arttırıyoruz. CISADA, BMGK yönergeleri ile uyumlu olmakla 

birlikte önceki yaptırım rejimlerini de güçlendirici formattadır (Obama 

White House 2010b; Lexology 2013) ve İran’a yönelik diplomatik 

stratejimizi desteklemektedir. Bu yasa ile birlikte İran’a tavırlarını 

değiştirmediği sürece baskının artacağını ve içinde bulunduğu izolasyonun 

derinleşeceğini gösteriyoruz’ açıklamalarında bulunmuştur (Obama White 

House 2010b). Bu yasa çerçevesinde Çin’deki Kunlun Bankası’na ve 

Irak’taki Elaf İslami Bankası’na, İran’ın teröre destek verme ya da nükleer 

silahlanma faaliyetleri için mali etkileşimlerde bulunma erişimi 

sağlamalarına yardım etmeleri nedeniyle yaptırım uygulanmıştır (Obama 

White House Archives; Obama White House 2010b; Katzman 2020). 

Ayrıca CISADA, İran’ın ithalat- ihracat kapasitesini düşürme amacı 

gütmektedir (Katzman 2020).  

Yaptırım İran bankalarını da kapsayarak İran’ın uluslararası finans 

sistemine erişimini engellerken ABD bankacılık sistemine de doğrudan ya 

da dolaylı olarak erişimlerini yasaklamıştır. Ayrıca rafine petrol satışları 

ve insan hakları ihlallerine karşı da yaptırımlar uygulanmıştır (Obama 

White House Archives; Obama White House 2010b; Katzman 2020). Bu 

yasa ABD ve müttefiklerine, İran’ın nükleer programını devam ettirme, 



149 

teröre destek verme faaliyetlerini büyük ölçüde engelleme ve İran üzerinde 

önemli bir baskı kurma fırsatı tanımıştır ( Iran Primer 2010;Farrar 2011).   

Daha önceki yaptırım yasaları sahip oldukları yasal boşluklar nedeniyle 

İran üzerine yeterli baskı kurma konusunda zayıflardı (Kozhanov 2011). 

2010 öncesindeki yaptırımlarda kısıtlamaların temeli ‘İran Etkileşim 

Düzenlemeleri (Iran Transactional Regulations/ ITR)’ kapsamındaydı ve 

ITR yalnızca Amerikalı birey ve tüzel kişileri kısıtlamakta yabancı 

firmalar ya da ABD’li firmaların yabancı alt kurumları bu kısıtlamaya tabi 

değillerdi (Lexology 2013).  Yalnızca ILSA bu konuda önemli bir istisna 

oluşturmuştur (Lexology 2013). Bu nedenle 2010 yılında kabul edilen 

CISADA’nın önceki yaptırımlardan farkı ILSA gibi yabancı devlet ve 

şirketleri hedef alarak ILSA’nın mevcut hükümlerini daha kapsamlı hale 

getirmiş olmasıdır (Kozhanov 2011; Lexology 2013). 

Obama Başkan olduğu andan itibaren bu şekilde kapsamlı bir yaptırım 

stratejisi benimsemiştir. İran’a oldukça net bir mesaj ileten Obama, 

İran’dan uluslararası nükleer yükümlülüklere uyarak karşılığında 

ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında çeşitli menfaatler elde ederek 

uluslararası toplumun bir parçası olmak ya da yükümlülüklere uymamanın 

getirdiği sonuçlara katlanmak arasında seçim yapmasını talep etmiştir 

(Obama White House 2010b). İran ise uluslararası izolasyona giden yolu 

tercih etmiş ve 2012 yılında Ahmedinejad’ın ‘bir ülkeye uygulanmış en 

sert ve şiddetli yaptırımlar’ olarak adlandırdığı sonuçlar nedeniyle mağdur 

olmuştur (Obama White House Archives 2010).   

İran’a yaptığı seçimlerin sonuçları olduğunu göstermeye yönelik 

bağlılığının nişanesi olarak Obama İran’a yaptırım uygulama yetkisi veren 

beşinci başkanlık yönergesini (executive order) kabul etmiştir. Obama’nın 

2011’de kabul ettiği 13590 sayılı yönergenin yetkilendirdiği yaptırım 

rejimi ilk kez İran’ın petrol sektörünü ve diğer enerji sektörlerini hedef 

almıştır. Bunun yanında İran’ın nükleer faaliyetleri için uluslararası mali 

sistem aracılığıyla fon bulmasını zorlaştırmak için 13599 sayılı yönerge 

kabul edilmiş ve ABD kurumlarında bulunan İran mal varlıkları 

dondurulmuştur.  Bu yönergelerin ardından kabul edilen 13608 sayılı 
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yönerge ise yaptırımların İran üzerindeki etkisini artırma amacıyla 

yaptırımları ihlal edenleri hedef almıştır (Obama White House Archives 

2010). Bu yönerge, Maliye Bakanlığı’na (Department of Treasury) 

İran’ın, uygulanan tek taraflı ve çok taraflı yaptırımlardan kurtulmasını 

sağlayan kişi ve kurumları tespit edip sorumlulara yaptırım uygulama 

yetkisi vermiştir (Katzman 2020).  

13606 Sayılı Başkanlık Yönergesi ’ne istinaden İran ve Suriye 

rejimlerinin neden olduğu insan hakları ihlallerine karşı bilgi teknolojisi 

yoluyla büyük insan hakları ihlallerine neden olan kişilere vize yasağı 

getirmiştir. Kabul edilen yaptırımlar söz konusu insan hakları ihlallerinin 

gerçekleşmesinde rol oynayan, gaddar rejimlere baskı araçları temin eden 

şirketleri de hedef almıştır (Obama White House Archives 2010). Ayrıca 

2012 yılında kabul edilen ‘İran Tehdit Azaltma ve Suriye İnsan Hakları 

Yasası (Iran Threat Reduction and Syrian Human Rights Act of 2012/ 

ITRA)’ ABD’nin İran yaptırımlarını genişletme yetkisi sunmuştur. ITRA, 

ABD’li firmaların yabancı alt kurumlarına da yaptırım uygulama yetkisine 

sahiptir. Böylece, herhangi bir firmanın alt kurumu İran ile yasaklı 

etkileşim faaliyetlerinde bulunursa ana firmaya da yaptırım uygulama 

kararı alınmıştır. CISADA’ya dayanarak ITRA petrol yaptırımlarını da 

genişletmiştir (Lexology 2013). Aynı yıl kabul edilen ‘İran Özgürlük ve 

Silahlanma Karşıtı Yasası (Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 

2012)’ enerji, gemicilik ve gemi inşası sektörlerine ILSA hükümlerinin 

uygulanmasını şart koşmuştur. Bununla birlikte, önemli metallerin İran’a 

ulaştırılmasına ya da İran’dan taşınmasına yasak getirilmiş, sigortacılık 

faaliyetleri kısıtlanmıştır (Lexology 2013).   

Obama, ABD’nin İran’a yönelik geniş kapsamlı ve tek taraflı yaptırım 

rejimlerinin yanında, 2010 yılında uluslararası toplumun desteğini almayı 

başararak 1929 sayılı BMGK yönergesinin kabulünü sağlamış ve İran 

rejimi gördüğü en ağır yaptırımlarla karşılaşmıştır (Obama White House 

Archives 2010).  

2. İran’a Yönelik Çok Taraflı Yaptırımlar  
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İran’a yönelik uygulanan yaptırımlar özellikle de Rehine Krizi’nden 

itibaren başlayan ABD kaynaklı tek taraflı yaptırımlar uzun bir süre 

boyunca uluslararası toplumun desteğini almada oldukça başarısız 

olmuştur (Takeyh & Maloney 2011: 1300). ABD, İran’a yönelik 

yaptırımlar uygularken müttefiklerinin de kendisini takip edeceğini 

düşünmüş fakat bu konuda yanılmıştır. Kabul ettiği yaptırım rejimleri sınır 

aşıcı niteliğinden dolayı oldukça eleştiri almıştır  (O’Sullivan 2003: 1303; 

Farrar 2011: 2360; Macaluso 2014: 6; Nephew 2018: 31; Sinkkonen 2020: 

57). ABD, Bush yönetiminin ikinci döneminde uluslararası destek 

toplamaya çalışmış, Obama döneminde ise bu desteği tam anlamıyla elde 

etmiştir (Obama White House Archives 2010; Takeyh & Maloney 2011: 

1303) . Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile birlikte İran’a yönelik çok 

taraflı yaptırımlar uygulanmıştır (Kadkhodaee & Tari 2019: 112).  

2.1.Birleşmiş Milletler  

Uluslararası toplumun dikkatini İran’a çevirme sürecinin ilk adımı 2002 

yılında elde edilen uydu görüntüleri sayesinde İran’ın Natanz ve Arak 

kentlerinde nükleer tesis olduğu öğrenildiğinde atılmıştır. Bunun üzerine 

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) teftiş talep etmiş, İran ise 

teftişleri kabul etmiştir. 2003 yılında Hatemi, İran nükleer programının 

sivil amaçlı olduğunu ifade etmiştir. IAEA, 2003 yılında teftişlerine 

başlamış, Nükleer Silahsızlanma Anlaşması’nın (Non-Proliferation 

Treaty/ NPT) Ek Protokolünü imzalamasını ve 2003 Ekim ayına kadar 

nükleer silah elde etmediğini kanıtlamasını istemiştir (SC Report 2020). 

Bunun üzerine İran, IAEA ile işbirliği yapmayı kabul etmiş ve Ek 

Protokolü imzalayarak BM’nin daha kapsamlı teftiş yapmasını kabul 

etmiştir (SC Report 2020). 2004 yılında IAEA, İran’ı uranyum 

zenginleştirmesi yapmaması hakkında uyarmıştır. Aynı yıl Avrupalı 

ülkeler de çok taraflı çabalara dâhil olmuşlardır (SC Report 2020).  

2004 yılında Avrupa Üçlüsü (EU-3/EU+3) olarak bilinen İngiltere, 

Fransa ve Almanya İran ile birlikte Paris Anlaşması’nı (Paris Accord) 

imzalamıştır. Bu çerçevede uranyum zenginleştirmesini askıya alacağını, 

nükleer silah elde etmeye çalışmayacağını ve IAEA ile eksiksiz bir şekilde 
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işbirliği yapacağını belirtmiştir (IAEA Information Circular 2004; Traynor 

2004; IPCS 2005; SC Report 2020).  

Fakat 2005’te Ahmedinejad’ın iktidara gelmesi karışıklıklar yaratmıştır. 

Ahmedinejad, nükleer sorunu siyasileştirmiş, uranyum zenginleştirmesine 

devam etmiş ve Avrupa Üçlüsü ’nün müzakere teklifini reddetmiştir (IPCS 

2005; SC Report 2020). 2006 yılında Avrupa Üçlüsü, Çin ve ABD bu 

sorunun Birleşmiş Milletler’e taşınmasına karar vermiştir fakat bunun 

karşılığında İran uranyum zenginleştirmesine devam etmiş hatta NPT’den 

çekileceği tehdidinde bulunmuştur (SC Report 2020). Bunun üzerine 

Bush, sorunu diplomasi ile çözmeyi umduğunu ifade etmiş fakat İsrail’i 

korumak için askeri güç kullanacağını da bildirmiştir (Tocha 2009: 19; SC 

Report 2020). Bu gelişmelerin ardından, İran’ın nükleer programını 

durdurma çağrısı yapan başkanlık bildirgesi (Presidential statement) 

Güvenlik Konseyi tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir. Fakat İran, 

programın sivil amaçlı olduğu ve bu nedenle programı durdurmayacağı 

konusunda ısrarcı tavrını sürdürmüş ve daha önce savurduğu NPT’den 

çekilme tehdidini yeniden vurgulamış hatta nükleer teknolojisini diğer 

ülkelere transfer etmiştir (SC Report 2020).  

İran, reaktör yakıtı geliştirmeye yetecek uranyum oranına (%3,5) 

ulaştığını, şu an daha sofistike ve hızlı zenginleştirme metodu aradıklarını 

bildirmiştir. Ayrıca İran, BMGK’nın yaptırım uygulama durumunda 

IAEA ile ilişiğini tamamen keseceğini açıklamıştır. Bunun üzerine Paris’te 

toplanan P5+1 ülkeleri (BMGK Daimî Üyeleri ve Almanya), 2006 

Haziran’da Konsey’in faaliyetlerini askıya alma dâhil İran’a yeni bir teşvik 

paketi sunmuşlardır (SC Report 2020). Her ne kadar BM Genel Sekreteri 

Kofi Annan, İran Dışişleri Bakanı Motaki tarafından İran’ın ön koşul 

olmadığı takdirde müzakereye açık olduğu hakkında bilgilendirilmiş olsa 

da Brüksel’de düzenlenen P5+1 ve İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi 

sekreteri Ali Larijani arasındaki görüşmeler sonuçsuz kalmıştır (SC Report 

2020).   

BMGK’nın  2006 yılında kabul ettiği 1696 sayılı yönerge, İran’dan 

IAEA’nın adımlarına uyarak nükleer programının doğasının barışçıl 
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olduğuna yönelik güveni tekrar inşa etmesi ve bu bağlamda uranyum 

zenginleştirmesini durdurması talep etmektedir (SC Resolutions 2020). 

2007 yılında kabul edilen 1737 sayılı yönerge, İran’ın uranyum 

zenginleştirmesini askıya alma; Arak kentindeki ağır su reaktörünün 

yapımını durdurma ve IAEA Güvenlik Tedbirleri Anlaşması’nın 

(Safeguards Agreement) Ek Protokolünü imzalamasını şart koşmuştur.   

Belirlenen kişilere seyahat yasağı getirilmiş; nükleer, fusel (fusel oil) ve 

çifte kullanımlı materyallerin İran’a satışı yasaklanmıştır. Ayrıca Yaptırım 

Komitesi (Sanctions Committee) kurulmuştur (SC Resolutions 2020; SC 

Report 2020; Katzman 2020).  

IAEA Genel Müdürü Mohammed ElBaradei, İran’ın 1737 sayılı 

yönergeye uymadığını bildirmiştir (SC Report 2020). Bu gelişmenin 

akabinde aynı yıl kabul edilen 1747 sayılı yönerge İran’ın silah ihracatına 

yasak getirmiş ve mal varlıkları dondurulan birey ve kurumlar listesi 

genişletilmiştir (SC Resolutions 2020;Katzman 2020). 2008 yılında kabul 

edilen 1803 sayılı BMGK yönergesi ise İran’ın tüm uranyum 

zenginleştirme faaliyetlerini durdurmasını gerektirmiş bunun yanında 

uranyum zenginleştirme ve santrifüjlerle alakalı AR-GE yapmamasını şart 

koşmuştur (UNSC 2008). 2010 yılında kabul edilen 1929 sayılı BMGK 

yönergesi ise İran’ın yurt dışında uranyum çıkarma (uranium mining), 

nükleer teknoloji ya da nükleer yetenekli füze teknolojisi alanlarına 

yatırım yapmasını ve nükleer yeterliliği olan balistik füze geliştirme/ test 

etme faaliyetlerini yasaklamıştır (Katzman 2020). Ayrıca bu yönerge üye 

devletlerin İran’a büyük çaplı savaş sistemleri ithal etmelerini 

yasaklamıştır fakat bu yönerge BM Konvansiyonel Silah Kaydı’nda (UN 

Registry of Conventional Arms) olmayan füzeleri kapsamamıştır 

(Katzman 2020).  

2006-2008 yılları arasında 1737, 1747 ve 1803 sayılı yönergelerin 

yetkilendirdiği yaptırımlar İran’ın nükleer programını ve kitle imha 

silahlarına (WMD) yönelik altyapısını hedeflemiştir. 2010 yılında kabul 

edilen 1929 sayılı yönerge ise, İran ekonomisindeki en önemli sektörlerin 
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nükleer programı fonladığını öne sürerek BM üyelerinin İran sivil 

sektörlerine de yaptırım uygulamasını sağlamıştır (Katzman 2020).  

2.2.Avrupa Birliği  

İran’ın nükleer faaliyetlerini durdurması, terör örgütlerine verdiği 

destekten vazgeçmesi ve belirlenen uluslararası yükümlülüklerini yerine 

getirmesi için uluslararası toplumun oluşturduğu baskı girişimlerinde 

Avrupa Birliği kilit aktörlerden biridir. Avrupa Birliği, İran’a karşı 

oluşturulan çok taraflı yaklaşımlarda baskı araçları ve katılım 

(engagement) girişimlerinden oluşan karma bir strateji izlemiştir 

(European Council, 2019). İran’ın uluslararası yükümlülüklere uymasını 

sağlama girişimlerinde 2004’ten beri ‘Avrupa Üçlüsü (EU-3)’ olarak yer 

almıştır (SC Report, 2020).  

AB, 2007’nin Şubat ayında,  İran’a yönelik yaklaşımlarında Birleşmiş 

Milletlerin kabul ettiği yönergeleri (1737; 1747;1803;1929 sayılı 

yönergeler) kabul ettiği mevzuatlar (EU Legistation) aracılığıyla 

benimsemiş, bunların yanında İran’a çeşitli ekonomik ve mali yaptırımlar 

uygulamıştır (Macaluso 2014; European Council, 2019; SIPRI 2019). Bu 

çerçevede İran’ın silah ihracatına; uranyum zenginleştirmesinde 

kullanılabilecek malların ticaretine; ham petrol, doğal gaz, petrokimya 

ürünlerinin ithalatına yasak getirilmiştir. İran Merkez Bankası ve diğer 

büyük bankaların mal varlıkları dondurulmuştur. Yasaklı mallara erişimin 

engellenmesi için ulaşım konusunda çeşitli kısıtlamalar kabul edilerek 

İran’a gelen ve İran’dan çıkan kargoların teftişine karar verilmiştir. Ayrıca 

hedeflenen kişi ve kurumlar için mal varlıklarının dondurulması yanında 

seyahat kısıtlaması da uygulanmıştır (Consilium Europa 2019). 2010 

yılında BM’nin 1929 sayılı yönergeyi kabul etmesinin ardından AB’nin 

İran’a uyguladığı yaptırımlar neredeyse ABD’nin uyguladığı yaptırımlar 

kadar genişletilmiştir (Katzman 2020).  

Aynı yıl Nisan ayında ise AB, nükleer programı nedeniyle İran’a 

uyguladığı yaptırımları artırmış, her türlü silah ve benzeri materyalin 

ticaretini yasaklamıştır. İran’ın silah ihracatına getirilen bu yasak, BM’nin 

2010 yılında uyguladığı büyük konvansiyonel silahların İran’a transfer 
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edilmesi yasağından oldukça önce uygulanmıştır. BM’nin uyguladığı silah 

ambargosundan farkı ise tüm silah tiplerini yasaklamasıdır (SIPRI 2019). 

2010 yılında AB, İran’a yönelik yaptırımları büyük ölçüde ağırlaştırmıştır. 

Avrupalı kurumların İran bankalarıyla etkileşime girmesini yasaklamış, 

ticari kısıtlamalar koymuş ve İran’ın enerji sektörüne yönelik yatırımların 

geri çekilmesini sağlayarak ABD politikalarıyla paralel kararlar almıştır 

(Laub 2015). 

Brüksel’in İran’ı izole etme ve müzakere masasına oturmasını sağlama 

girişimi 2012 yılında kabul ettiği önlemlerle başlamıştır. AB, petrol ve 

petrokimya ürünlerinin ithalatına ve gemicilik sigortasına yasak 

getirmiştir. Bununla beraber, İran merkez bankasının mal varlıklarını 

dondurmuştur. Brüksel, uygulanan tüm yaptırımların kapsamlı anlaşmanın 

uygulama gününde kaldırılacağını belirtmiştir (Levs 2012; Laub 2015). 

Nükleer silahsızlanma önlemlerinin yanı sıra AB, yaşanan insan hakları 

ihlalleri için seyahat yasağı, mal varlıklarının dondurulması, gözetleme 

için kullanılan telekomünikasyon ve baskı kurmayı sağlayan ekipmanların 

ihraç edilmesi yasağı gibi birtakım yaptırımlar uygulamıştır (Levs 2012; 

Laub 2015). 

3. İran Yaptırımlarında Dönüm Noktası: JCPOA

2013 yılına gelindiğinde, İran nükleer bir devlet olmanın eşiğindeydi. 

20.000 uranyum zenginleştirme santrifüjü, her ay 150 kg artan 

zenginleştirilmiş uranyumu ve %20 daha fazla üretim yapma kapasitesine 

sahip yeraltı zenginleştirme tesisine sahipti (Fitzpatrick 2017: 19). İran’ın 

uranyum zenginleştirmesi yaptığını doğrulama yükümlülüğü ise IAEA’nın 

standart güvenlik önlemleri ile sınırlıydı ve İran yeni tesislerin 

oluşturulduğunu doğrulamayı reddetmekteydi (Fitzpatrick 2017: 19). 2013 

yılına kadar uluslararası toplum ve İran arasındaki nükleer programı 

hakkında 10 yılı aşkın müzakerelerden yeterli sonuç elde edilememiş, 

2005-2010 yılları arasında İran’ın her zenginleştirme girişimi BM’nin 

ağırlaştırılan yaptırımları ile karşılaşmıştır (Fitzpatrick 2017: 20).  

2013 yılında İran yönetimine Ruhani’nin gelmesi yaptırım sürecinde 

yeni gelişmeleri doğurmuştur. Ruhani, İran’a uygulanan yaptırımların 
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kaldırılmasını sağlayacağını ve İran ekonomisini geliştireceğine yönelik 

seçim kampanyası yürütmüştür (Fitzpatrick 2017: 20-21). Ayrıca bu 

süreçte bilinmesi gereken önemli bir nokta Obama Yönetimi ve İran 

arasında Umman’da gizli görüşmeler yapılmıştır ve bu Hamaney’in 

onayında gerçekleşmiştir (Fitzpatrick 2017: 21). ABD, İran’ın uranyum 

zenginleştirmesine yönelik taleplerini bıraktıktan sonra müzakereler hız 

kazanmış ve bu ikili görüşmeler hızla çok taraflı görüşmelere dönüşmüştür 

(Fitzpatrick 2017: 21). Bunun üzerine Avrupa Üçlüsü (EU-3/EU+3) ve 

İran arasında 2013 yılında ‘Ortak Eylem Planı (Joint Plan of Action/ 

JPOA)’ imzalanmıştır (Fitzpatrick 2017: 21; Katzman & Kerr 2018: 5).  

Ortak Eylem Planı (JPOA), 2014 yılında yürürlüğe girmiştir ve 2015 

yılında İran’ın uranyum zenginleştirmesini durdurması karşılığında 

ekonomik yaptırımların kaldırılacağını garanti eden ‘Kapsamlı Ortak 

Eylem Planı’nın (Joint Comprehensive Plan of Action/ JCPOA)’ 

hazırlanması mali, için hazırlık aşamasını oluşturmuştur (Fitzpatrick 2017; 

Katzman & Kerr 2018; SC Report 2020).  

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA), İran ve P5+1 arasında İran’ın 

nükleer programının tamamen barışçıl amaçlar taşıdığını garanti eden, 

uluslararası toplumda güven inşası ve işbirliğini özendiren, bölgesel ve 

uluslararası güvenliği temin eden 15 aylık görüşmeler sonrasında ortaya 

çıkmış bu tarihi anlaşma imzalanmıştır. (JCPOA 2015; Mahapatra 2016: 

36; Fitzpatrick 2017: 21-22; Katzman & Kerr 2018: 7; Hatipoğlu ve 

diğerleri 2019: 5).  Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (JCPOA) genel 

hükümlerince İran nükleer silah arayışına girmeyeceğini, geliştirme ya da 

elde etme girişimlerinde bulunmayacağını temin etmiştir. JCPOA’nın 

başarılı bir şekilde uygulanması, İran’ın Nükleer Silahsızlanma 

Anlaşması’nda (NPT) belirlenen barışçıl amaçlarla nükleer enerji üretme 

hakkını kullanmasını garanti etmektedir. Bunun yanında JCPOA, İran’a 

uygulanan BMGK yaptırımlarının yanında diğer çok taraflı ve ulusal 

yaptırımların kaldırılması hükmünü doğurmaktadır. Böylece İran’ın 

enerji, mali, ticari ve teknoloji alanlarına uygulanan tüm yaptırımlar 
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kaldırılacaktır. IAEA ise nükleer alanda gönüllü olarak alınan önlemleri 

JCPOA’da belirtilen şekilde denetleyecektir (JCPOA 2015).  

İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılması, İran’ın uranyum 

zenginleştirmesini durdurması ve belirli şartları kabul etmesi karşılığında 

gerçekleşmiştir. JCPOA, İran’ın güncel olarak sahip olduğu 20.000 

santrifüjün 5600’ünü kullanmasına izin vermekte; 12.000 kg olan uranyum 

stokundan 300 kg kendine ayırıp geri kalanı Rusya’ya göndermesini ve 

uranyum zenginleştirmesinin %3,67’yi geçmemesini gerektirmektedir. 

Ayrıca; Natanz kentindeki nükleer tesis yalnızca 8 yıl boyunca ar-ge için 

kullanılacak; Fordo kentindeki nükleer tesis 15 yıl boyunca uranyum 

zenginleştirmesi yapmayacak ve yer altındaki bu tesis nükleer fizik ve 

teknoloji merkezi olarak kullanılacak; tıp, tarım ve diğer barışçıl araçlar 

için 1044 santrifüjde radyoizotop üretmeye devam edecek; Arak 

kentindeki ağır su reaktörünü nükleer silah elde etmeyecek şekilde yeniden 

dizayn edecektir (Mahapatra 2016: 38). 

ABD ve Avrupalı müttefiklerinin bu anlaşmayı imzalama sebepleri 

incelendiğinde öne çıkan birkaç unsur mevcuttur. Öncelikle ABD nükleer 

silahlanmada önde gelmekteydi ve hiçbir zaman müttefiklerinin 

silahlanmasından rahatsızlık duymamıştır, fakat potansiyel bir düşmanın 

silahlanması ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit olarak algılanmıştır. 

Ayrıca cezalandırıcı yöntemler BMGK üyelerince destek görmemekteydi.  

İran’ın nükleer devlet olma eşiğinde olduğunun bilincinde olan Obama 

yönetimi bunun güçlü bir anlaşma ile engellenebileceğine inanmıştır 

(Mahapatra 2016: 37-38). Obama, JCPOA’nın imzalanması ile İran’ın 

nükleer hedeflerine ve Orta Doğu’daki istikrar bozucu faaliyetlerine gem 

vurulacağına ve İran’ın dünya piyasasına yeniden erişiminin sergilediği 

yıkıcı faaliyetlerin yapıcı faaliyetlere dönüşeceğine inanmıştır (Abdül’ati 

2018: 115).Çin, Rusya ve diğer devletler için İran nükleer devlet olarak 

görülmemiştir. Çin ve Rusya’nın tek istediği İran ile ticari faaliyetlerinin 

zarar görmemesidir (Mahapatra 2016: 38). Anlaşmanın Avrupalı tarafları 

ise JCPOA’nın küresel nükleer silahsızlanmanın ve bölgesel istikrarın 
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mimarı olduğunu dile getirmektedir (United Nations 2018; Brozozowski 

2020; EEAS 2020).  

İran’ın bu anlaşmayı imzalamasının ardındaki nedenler incelendiğinde 

öncelikle 1979’dan beri ABD temelli tek taraflı yaptırımlara ve akabinde 

uluslararası toplumun yaptırımlarına maruz kaldığı için müzakere 

masasına oturmaktan başka bir şansı kalmamıştır (Mahapatra 2016: 36). 

Bunun yanında İran, artan izolasyonun başarılı bir anlaşma ile biteceğini 

düşünmüştür (Mahapatra 2016: 37). Ayrıca izolasyonun yanında 

yaptırımlar İran’ın günlük ticaretini ve yatırım faaliyetlerini de olumsuz 

etkilemiştir (Mahapatra 2016: 37). Bu gelişmeler karşısında İran nükleer 

anlaşma sayesinde bu olumsuzlukları aşarak kötüleşen ekonomisini 

düzeltebilir, petrol ve doğalgaz ticareti ile altyapısını geliştirmek için bir 

fırsat elde edebileceğini düşünmüştür (Mahapatra 2016: 37).   

İran JCPOA’yı imzaladıktan sonra beklediği gelişmeleri elde etmiştir: 

İran’ın enerji, mali, ticari ve teknoloji alanlarına uygulanan yaptırımlar 

kaldırılmış (JCPOA 2015), AB ülkeleri yeniden İran’ın otomotiv, enerji 

ve üretim alanlarına yatırım yapmaya başlamış ( Cimino-Isaacs & 

Katzman 2017: 2;Fiedler 2018: 300), birçok firma İran ile yarım kalan 

etkileşimlerini devam ettirmiştir (Cimino-Isaacs & Katzman (2017: 2).  

2011-2015 yılında İran ekonomisi %20 küçülmüştür fakat JCPOA 

sonrasında artan ekonomik etkileşim sayesinde %7 büyüme görülmüştür 

(Katzman 2020: 51). Petrol ihracatına kaldığı yerden devam eden İran’ın 

2017 yılında Avrupa’ya gönderdiği petrol, 2011’den beri gönderdiği en 

büyük miktar olarak kayıtlara geçmiştir (Cimino-Isaacs & Katzman 2017: 

1). Yaptırım sürecinde İran piyasasından çekilen uluslararası bankaların 

bazıları JCPOA sonrasında etkileşime devam ederken, bazı bankalar 

tereddüt etmiştir (Katzman 2020: 52).  

3.1.JCPOA Sonrası Dönem  

JCPOA’nın 2016 yılında Uygulama Günü’nde (Implementation Day), 

İran’a yönelik tüm yaptırımlar kaldırılmış, ticaret, bilim, enerji, insan 

hakları alanlarında işbirliği kurulma yolu izlenmiştir (Tereza 2017: 15). 

Oluşan bu olumlu atmosfer 2017 yılında ABD yönetiminin değişip Donald 
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Trump’ın Başkan olması ile büyük bir değişim geçirmiştir. Bu değişim 

Trump yönetiminin JCPOA’dan tek taraflı olarak çekilmesi ile başlamıştır 

(BBC News 2018; Dareini 2019: 5; Juneau 2019: 51; Davenport 2020). 

Nükleer programını kontrol altında tutma karşılığında İran 

yaptırımlarının JCPOA hükümlerince kaldırılması, 2017 yılında ABD 

yönetimine geçen Trump ve yönetimi tarafından oldukça eleştirilmiştir. 

Trump, 2016 yılında yürüttüğü başkanlık kampanyasında, Obama’nın ‘en 

büyük başarısı’ olarak nitelendirdiği JCPOA’yı ‘imzalanmış en kötü 

anlaşma ‘olarak nitelendirmiş ve seçimi kazanırsa anlaşmayı 

feshedeceğini bildirmiştir (Nusem 2018: 58; Dareini 2019: 4; Al-Jazeera 

2020a; Seliktar 2020).  

Trump yönetimi başta olmak üzere anlaşmayı eleştirenlerin dayandığı 

bazı noktalar vardır. Öncelikle, anlaşmanın sona erme hükmü eleştirilen 

noktaların başında gelmektedir, ABD, İran’a 25 yıllık bir kısıtlama 

koymayı planlarken JCPOA İran’ın zenginleştirme faaliyetlerine 15 yıllık 

bir kısıtlama koymuştur ki JCPOA’nın imzalanmasına zemin hazırlayan 

müzakere süreci 10 yıldan fazladır. Bu açıdan bakıldığında 15 yıl oldukça 

kısadır. Bu noktadan bakıldığında anlaşma, İran’ın nükleer hedefini 

yalnızca ertelemiştir (Fitzpatrick 2017: 33). Bir diğer nokta ise anlaşmaya 

göre tüm yaptırımların tamamen kaldırılmış olacağı 2030 yılında İran 

istediği gibi nükleer aktivite yapabileceği durumunu doğurmuştur, bu 

noktada JCPOA İran’ın nükleer programını engellememiş yalnızca 

ertelemiştir (Mahapatra 2016: 39). Anlaşmanın hükümlerine göre IAEA, 

İran’daki tesisleri denetleyecektir fakat IAEA yalnızca belirtilen tesisleri 

denetlemektedir ve bu durum İran’a gizli tesisler kurması için zaman 

kazandırmaktadır (JCPOA 2015; Mahapatra 2016: 39). Nükleer anlaşma 

İran’ın teröre destek vermesini, Esad rejimini desteklemesini, Irak’ın 

içişlerine müdahale etmesini, İsrail’e yönelik tavırlarını 

engellememektedir (Mahapatra 2016: 40; Fitzpatrick 2017: 49). Çünkü bu 

konular ABD dışındaki tarafların önceliği haline gelmemiştir (Fitzpatrick 

2017: 27).  Bunun yanında yaptırımlar kaldırıldıktan sonra İran 

dondurulmuş malvarlıklarını satarak daha güçlü bir dönüş yapabilir, 



160 

bölgedeki iddialarını daha saldırgan bir şekilde savunup komşularını 

rahatsız edebilir, Hamas ve Hizbullah’a daha fazla istihbarat, ekipman ve 

mali destek sağlayıp İsrail’e daha fazla problem yaratabilir (Mahapatra 

2016: 40).  

Ayrıca, eski Senatör John McCain ‘İran’ın şahlandığını’ ifade etmiş; 

İran uzmanı Ray Takeyh ise JCPOA’dan sonra İran’ın saldırgan bir 

emperyal güç haline geldiğini dile getirmiştir. İsrail’in eski savunma 

bakanı Moshe Ya’alon da bu konu hakkında İran’ın anlaşmayı Orta 

Doğu’da hegemon olmak için kullandığını iddia etmiştir (Juneau 2019: 

40). Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da bu konuda 

açıklamalar yapmıştır. Tillerson, anlaşmanın nükleer silahlardan arınmış 

bir İran yaratmadığını yalnızca bu süreci ertelediğini belirtmiş ve 

‘Yönetim, JCPOA’yı yeniden gözden geçirecektir’ ifadelerini kullanmıştır 

(Katzman & Kerr 2018).  Bu nedenle Trump, Obama’nın imzaladığı bu 

anlaşmanın İran’ın bölgede güçlenmesine neden olduğu (Aghamolaei ve 

diğerleri 2019: 19) ve söz konusu kısıtlamaların yeterli olmadığını, 

ABD’nin İran’a karşı daha sert önlemler alacağını belirterek JCPOA’dan 

tek taraflı olarak çekilmiştir (Rennack 2018; JCPOA 2015; Al-Jazeera 

2020a; Seliktar 2020). CIA’nın eski Genel Müdürü Michael Morell, 

Trump’ın JCPOA’dan çekilmesinin ardındaki nedenin söz konusu bir 

nükleer İran karşısında bölgedeki diğer güçlerin de nükleerleşeceğine 

yönelik endişesi olduğunu ifade etmiştir (CBS This Morning 2018).  

Trump, JCPOA’dan çekildikten sonra İran’a yönelik yaklaşımını 

‘maksimum baskı politikası’ adı altında gerçekleştirmiştir (Dareini 2019: 

3; Katzman 2020; Sinkkonen 2020: 60; Seliktar 2020; Hincks 2020; 

CTGN 2020a; Afrasaiabi 2020). JCPOA’dan çekildikten sonra ABD’nin 

İran’a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştır ve yaptırımların hedef 

aldığı ilk sektör otomotiv sektörü olmuştur ve İran’ın dolar elde etmesini 

engellemeyi amaçlamıştır (Rouhi 2018; Hatipoğlu ve diğerleri 2019; 

Katzman 2020). Otomotiv sektörü yanında enerji, gemicilik ve gemi 

yapımı sektörleri de hedeflenmiştir ve uygulanan bu yaptırımlar Hazine 

Bakanlığı (Department of Treasury) tarafından ‘en ağır yaptırımlar’ olarak 
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nitelendirilmiştir (Hatipoğlu ve diğerleri 2019). ABD İran petrol satışını 

sıfıra indirmeyi hedeflemektedir ve bu girişim İran Dışişleri Bakanı Javad 

Zarif tarafından ‘ekonomik terörizm’ olarak nitelendirilmiştir (Rouhi 

2018; Dareini 2019: 13).  

ABD’nin JCPOA’dan çekilmesi ve akabinde İran’a yönelik benimsediği 

politika anlaşmanın diğer üyeleri tarafından eleştirilmiştir (Katzman & 

Kerr 2018; Chazan 2020). Trump, anlaşmadan çekildikten sonra, diğer 

üyelerin de kendisini izlemesini talep etmiştir (Kangarlau 2020). Fakat AB 

ülkeleri, Çin ve Rusya   anlaşmayı ve ikincil yaptırımların hedeflediği 

birey ve firmaları koruyacaklarını bildirmişlerdir (Fitzpatrick 2017: 57; 

Kirschenbaum 2018: 1; Lipin 2020; Sinkkonen 2020: 60; CTGN 2020b; 

Geranmayeh 2020; Xinhua 2020). İran ise ABD karşısında anlaşmanın 

korunması talebinde bulunmuş ve IAEA ile işbirliğine devam edeceklerini 

bildirmiştir (CTGN 2020g; Kangarlau 2020; Al-Jazeera 2020b). 

Anlaşmayı koruma amacıyla Avrupa Üçlüsü ‘anlaşmazlık çözme 

mekanizmasını (dispute resolution mechanism)’ ve AB-İran arası ticari ve 

mali akışın devamını sağlamak için ‘INSTEX’ sistemini devreye 

sokmuştur (Davenport 2020; Finnegan 2020; Herszenhorn 2020).  

Avrupalı müttefiklerin, anlaşmayı terk etmeyerek ABD’yi izlememesi 

üzerine Başkan Yardımcısı Mike Pence, ‘önde gelen Avrupalı liderlerin 

ABD ile işbirliği yapmada isteksiz olması ve hatta bizim yaptırımlarımızı 

etkisiz hale getirmek için mekanizmalar inşa etmektedirler’ ifadelerini 

kullanarak hoşnutsuzluğunu dile getirmiştir (DW News 2020). JCPOA 

öncesi dönemin aksine ABD, İran’a yeniden yaptırım uygulama 

konusunda uluslararası destekten mahrum kalmıştır (Sinkkonen 2020: 60). 

Obama döneminde ABD ve AB arasındaki hedef ortaklığı Trump yönetimi 

altında göz ardı edilmiş ve Washington’ın yaptırım fırtınası AB için 

oldukça ciddi problemlere yol açmıştır (Sinkkonen 2020: 63). AB, İran ile 

ilişkilerinin devamını sağlamak için uygulanan yaptırımlardan kaçınmaya 

çalışmış bunun için çeşitli önlemler almıştır (Smith & Youngs 2018: 49; 

Davenport 2020; Finnegan 2020; Herszenhorn 2020). Bu girişimler 
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karşısında, özellikle de ticari konularda Trump AB’yi ‘düşman’ olarak 

niteleyecek kadar ileri gitmiştir (Sinkkonen 2020: 64). 

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Eski Yüksek Temsilcisi 

Federica Mogherini, ABD’nin anlaşmadan çekilmesi ve sarf ettiği ifadeler 

karşısında İran’a ve İran halkına seslenerek kimsenin bu anlaşmayı 

parçalamasına izin vermemeleri, anlaşmaya sadık kalmalarını ve AB’nin 

de sadık kalacağı çağrısında bulunmuştur (CTGN America 2018). Ayrıca 

Mogherini, anlaşmanın uluslararası olduğunu, hiçbir ülkeye ait olmadığını 

ifade etmiştir. Nükleer konuda artan riskin ve gerilimin mevcut olduğu bir 

dönemde nükleer silahlanmayı engelleyebilecek hala bir mekanizmanın 

var olmadığını ve 2 yıldır sorunsuz işleyen bir anlaşmanın olduğunu 

bildirmiş ve şu an bir anlaşmayı bozmak için doğru bir zaman olmadığına 

dikkat çekmiştir (PBS News Hour 2020). Trump, anlaşmadan çekilerek 

diğer partiler üzerinde daha fazla siyasi kaldıraç elde ederek anlaşmayı 

yeniden müzakere etmesini sağlayacağı inanmaktadır. Buna karşılık 

Mogherini, bu anlaşmanın 12 yıl süren müzakereler sonucunda oy birliği 

ile BMGK tarafından imzalanan, 102 sayfalık detaylı bir şekilde 

hazırlanmış bir anlaşma olduğunu ve hiçbir şekilde kolayca açılıp yeniden 

müzakere edilemeyeceğini ifade etmiştir.  Anlaşmanın yeniden müzakere 

edilmesine neden olacak teknik ya da siyasi bir boşluğun olmadığını 

bildirmiştir. Anlaşmanın İran ya da ABD’nin kendi arasında şart koşacağı 

bir anlaşma olmadığını, ABD’nin tavrı ne olursa olsun anlaşmanın 

korunacağının bir kez daha altını çizmiştir (PBS News Hour 2020).  

Anlaşmanın diğer partileri olan Çin ve Rusya da anlaşmayı 

koruyacaklarını ifade etmişlerdir. Çin, nükleer sorunun çözülmesinde 

JCPOA’nin izlenmesi gereken yol olduğunu dile getirmiş, şu anki 

sıkıntının ABD’nin tek taraflı uyguladığı yaptırımlar olduğunu 

belirtmiştir. Çin nükleer konuda tavrının Orta Doğu’da barış ve istikrarı 

korumak ve çok taraflılığı savunmak olduğunu ve bu tavrın değişmezliğini 

vurgulamıştır (Tasnim News 2020). Rusya ise bu konudaki yanıtını 2018 

Aralık ayında İran ile ‘Avrasya Ekonomik Birliği (Eurasian Economic 

Union)’ ile serbest ticaret anlaşması yaparak vermiştir. Bu anlaşma 
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Rusya’nın İran’a yönelik ABD yaptırımlarını engelleme niyetinde 

olduğunu göstermektedir (Katzman 2020).  

3.2.JCPOA’nin Geleceği  

ABD’nin 2018 yılında tek taraflı olarak JCPOA’den çekilmesi ve İran’a 

yeniden yaptırım uygulamaya başlaması taraflar arasında oldukça büyük 

sıkıntılara yol açmıştır. Rusya ve Çin ile birlikte AB üyeleri çeşitli 

önlemlerle ABD’nin etkisini kırmaya çalışmıştır. 2018’den beri 

anlaşmanın geleceği hakkında sıkıntıların olduğu gündeme gelmiştir fakat 

2020 Haziran ayında meydana gelen gelişmeler anlaşmanın geleceğinin 

tehlikeye girdiğini daha belirgin bir şekilde ortaya koymuştur.  

Trump yönetimi, Obama’nın imzaladığı JCPOA’nin en büyük kusurunun 

İran’a uygulanan yaptırım ve ambargoların belirli bir tarihte son bulması 

olduğunu vurgulamaktadır (WSJ 2020). Anlaşma gereğince, İran’a 

uygulanan silah ambargosu Ekim 2020’de sona erecektir (Katzman 2020; 

CTGN 2020b; Kaviani 2020). Bunu bilen Trump yönetimi altındaki ABD, 

BM Güvenlik Konseyi’ne ambargonun sonsuz bir şekilde uzatılması için 

teklif vereceğini belirtmiştir (WSJ 2020). Pompeo, İran’a uygulanan silah 

ambargosunun Ekim ayında sona ermeden önce tekrar uzatılması için 

BMGK’ya çağrıda bulunmuştur. Trump yönetimi, 2015 JCPOA 

çerçevesinde uygulanan silah ambargosunun güncellenmesini talep 

etmiştir (CTGN 2020a). Ayrıca Pompeo 15 Temmuz’da yaptığı basın 

açıklamasında ‘silah ambargosunu devam ettirme niyetinde olduğumuzu 

alenen belli ettik ve BMGK’nın gereken adımı atacağını umuyoruz, eğer 

istenen adımlar atılmazsa ABD tek başına bu girişime devam edecektir’ 

ifadelerini kullanmıştır (Kaviani 2020; Radio Farda 2020b).  Bu ifadelere 

ek olarak İran’ın ambargonun kaldırılmasını hak etmediğini çünkü 

yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtmiştir (Radio Farda 2020b).  İran’ın 

diğer ülkeleri tehdit etmeye ve teröre destek olmaya devam etmesi İran’ın 

sorumlu ve güvenilir bir ülke olmadığını, ambargonun kaldırıldığı takdirde 

Rusya ve Çin’den yeniden silah alacağını, bu durumun ise Avrupa ve 

İsrail’i tehlikeye atacağını dile getirmiştir (Radio Farda 2020b; Manson 

2020). Bu nedenle yaptırımların geri gelmesinin (snapback of sanctions) 
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seçeneklerden biri olduğunu ve silah ambargosunun uzatılması için 

ABD’nin elinden geleni yapacağını, ifadelerine eklemiştir (Manson 2020). 

Bu açıklamaların ardından ABD, ambargonun uzatılması teklifini içeren 

taslak hazırlamış ve bunu İngiltere ve AB ülkelerine dağıtmış fakat Rusya 

ve Çin’i içeren diğer 11 üyeye dağıtmamıştır. Söz konusu taslağın kabul 

edilmesi için Rusya ve Çin’in evet oyu dâhil 9 evet oyuna ihtiyaç 

duymaktadır (CTGN 2020b). Pompeo taslak verildikten sonra 

yaptırımların tekrar uygulanacağı gün için geri sayımın başladığını 

belirtmiştir (CNA 2020; Al-Jazeera 2020a). ABD’nin bu girişimine Körfez 

Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) de destek vererek ambargonun 

uzatılması çağrısında bulunmuştur (CTGN 2020d).  

ABD’nin yaptırımları geri getirme (snapback) tehditleri üzerine Çin 

Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov BM 

Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndermişlerdir (CTGN 

2020f; Lederer 2020).  Lavrov, ABD’nin saçmaladığını belirtirken; Yi, 

Çin’in 2231 sayılı yönergeyi ve JCPOA’yi koruyacağını ve anlaşma 

gereğince Ekim ayında ambargonun kalkacağını ifade etmiş ve ambargo 

uygulanması teklifinin 9 evet oyu aldığı takdirde Rusya ve Çin’in bunu 

engellemek için her şeyi yapacaklarını belirtmişlerdir (CGTN 2020e; 

Lederer 2020).  Bu ifadelere ek olarak Lavrov, ABD’nin İran ile siyasi 

olarak savaşma politikasını eleştirmiş ve uluslararası topluma ‘kınama’ 

çağrısında bulunmuştur. Bununla birlikte, ABD’nin taraf olmadığı bir 

anlaşmanın hükümlerini kullanma hakkı olmadığını belirtmiştir (Lederer 

2020).  

AB Yüksek Temsilcisi Josef Borrell, ABD’nin İran üzerindeki daimi 

ambargonun uzatılması için eski üyeliğini kullanamayacağını belirtmiştir. 

Borrell, ABD’nin JCPOA’den çekildiğini ve hala anlaşmanın tarafıymış 

gibi anlaşmanın yetkisindeki bir konuyu tartışamayacağını belirtmiştir 

(CTGN 2020f).  

ABD’nin JCPOA’ye yönelik girişimleri hakkında değerlendirme yapan 

İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif ‘ABD, herhangi bir talepte bulunma 

hakkını JCPOA’den çekildiği gün kaybetmiştir’ ifadelerini kullanmıştır 
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(Al Jazeera 2020b). Ayrıca tek taraflı bir girişimin BMGK 2231 sayılı 

yönergesini ihlal ettiğini ve tarafların anlaşmayı koruması gerektiğini 

bildirmiştir (Al Jazeera 2020b). Bunun yanında İran, ambargonun sona 

ermesinin uluslararası anlaşmanın bir parçası olduğunu ve bu durumun 

şereflendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir (Radio Farda 2020b). İran 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’ye yönelik eleştirilerinin yanında silah 

ambargosunun uzatılmasını talep eden KİK (GCC) üyeleri hakkında ise bu 

çağrının ‘gerçek dışı’ olduğunu belirtmiş, Körfez İşbirliği Konseyi’nin 

belirli üyelerinin yanlış ve yıkıcı politikaları nedeniyle sallantıda olduğunu 

ve İran karşıtlığı yapıldığını bildirmiştir (CTGN 2020d). 

ABD’nin ambargonun uzatılması için sunduğu söz konusu taslak, 

BMGK’nın İngiltere, Fransa, Almanya, Çin, Rusya, Belçika, Vietnam, 

Nijerya, Saint Vincent ve Grenadinler, Güney Afrika, Endonezya, Estonya 

ve Tunus üyelerince reddedilmiştir (CNA 2020; Al Jazeera 2020a). Bu 

konuda ABD daha izole bir hale gelmiştir (CNA 2020). Bunun üzerine 

ABD’nin İran’dan sorumlu özel temsilcisi Brian Hook, ‘kimseden izin 

almaya ihtiyacımız yok, İran gönüllü olarak kabul ettiği nükleer 

yükümlülükleri ihlal etmektedir ve bu faaliyetleri yaptırımların geri 

gelmesi (snapback) ile karşılaşacaktır. Ve biz şu an yaptırımları geri 

getiriyoruz’ açıklamalarını yapmıştır (Al Jazeera 2020a). 

2020 Ağustos ayında meydana gelen gelişmelerde ise ABD’nin İran 

ambargosunun uzatılmasına yönelik 7 sayfalık taslağı tekrar gözden 

geçirerek 4 paragraflık yeni bir taslak oluşturduğu görülmüştür. Başta 

kullanılan sert retoriğin bırakıldığı bu taslakta amaç BMGK üyelerini 

ABD’den uzaklaştırmamak olmuştur (Lederer 2020). BM ABD elçisi 

Kelly Craft, bu girişimin ‘sağduyu’ olduğunu, dünyanın bir numaralı terör 

destekçisi bir ülkenin dünyaya daha fazla zarar vermesini engellemeye 

çalıştığını ifade etmiştir (Lederer 2020).  

JCPOA’nin tarafları anlaşmayı korumaya devam edeceklerini 

belirtmişlerdir ve ambargonun uzatılması İran’ın anlaşmadan çekilmesine 

ve nükleer silah elde etme girişimlerini hızlandırmasına neden olacağını 

savunmuşlardır (Lederer 2020). Buna karşılık olarak ABD, İran’ın zaten 
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anlaşma gereklerine uymadığını ambargoya rağmen vekillerine (proxy) 

silah göndermeye devam ettiğini ve ambargonun kaldırılması halinde 

Rusya’dan Su-30 ve S-400 alacaklarını iddia etmiştir (Lederer 2020).  

Tahran, ambargoların uzatılmasının JCPOA’yi sonsuza dek ölü bir 

anlaşma haline getireceğini bildirmiştir (CTGN 2020c). İran Dışişleri 

Bakanı Zarif, JCPOA’nin korunmasının Ekim ayı sonrasındaki tavırlara 

bağlı olduğunu açıklamıştır, silah ambargosunun bitişinin 2231 sayılı 

BMGK yönergesinin, uzun uğraşların önemli bir parçası olduğunu, 

ambargoların kaldırılması yerine tekrar uygulanması halinde Nükleer 

Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan (NPT) çekileceklerini 

ifade etmiştir (Seliktar 2020; CTGN 2020a). 

3.3.Güncel Gelişmeler  

Amerika’nın İran’a uygulanan silah ambargosunun sonsuz sürede 

uzatılmasına yönelik Güvenlik Konseyi’ne götürdüğü teklif ve bu 

girişimin uluslararası tartışmalara yol açarak JCPOA’nin geleceğini 

tehlikeye atmasının yanında öne çıkan bir diğer gelişme İran -Çin ve İran- 

Rusya arasında imzalanması planlanan ortaklık anlaşmaları olmuştur. Söz 

konusu bu anlaşmalar 2018’den beri ilişkileri oldukça sıkıntılı olan İran- 

Amerikan arasındaki gerilimi tırmandırmıştır. 

3.3.1. İran-Çin Ortaklık Anlaşması 

Temeli 2016 yılında atılmış olan İran-Çin Ortaklık Anlaşması, 2020 

uluslararası siyasetinde dikkatlerin iki ülke arasındaki ilişkilere 

çevrilmesine neden olmuştur (Fassihi & Myers 2020). Xi Jinping’in 2016 

yılında İran’a düzenlediği ziyareti sırasında, önümüzdeki 25 yılı kapsayan 

400 milyar dolarlık ekonomi ve güvenlik anlaşması teklifi verilmiştir 

(Radio Farda 2020h; Johny 2020; Shukla 2020; Kashmir Observer 2020; 

Cohen 2020; Davis 2020a). 2016 yılında görüşülen bu kapsamlı stratejik 

ortaklık anlaşmasının 2020’de son halinin oluşturulacağı kararlaştırılmıştır 

(Fassihi & Myers 2020; Yadlin & Heistein 2020).  

Bu anlaşma ikili arasında ekonomi ve güvenlik kapsamında yapılmış olsa 

da Çin’den İran’a büyük bir yatırım akışı, savunma ve işbirliğini de öne 
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sürmektedir (Lawler 2020; UANI 2020; Shukla 2020). İkilinin şu an 

anlaşmaya son şeklini vermeye çalıştığı bilinen ve İran hükümetinin 

onayını bekleyen bu anlaşma, Çin’in İran serbest ticaret bölgesine yatırım 

yapması için ortam hazırlamaktadır (Afrasaiabi 2020; UANI 2020). 

Anlaşmanın her iki ülkeye de önemli getiriler olacağı beklenmektedir. 

Çin’e kıyasla anlaşmadan en çok fayda görecek taraf elbette ki İran’dır. 

Öncelikle, ABD’nin artan yaptırımları karşısında izole olan İran için bu 

anlaşma bir nevi can yeleğidir (Cohen 2020; Lawler 2020; UANI 2020). 

Bu anlaşma ABD faaliyetleri karşısında İran’a potansiyel bir kalkan 

sağlayacaktır (Hunter 2020; Kashmir Observer 2020). ABD’nin 

uyguladığı ikincil yaptırımlar nedeniyle Avrupa ile ticari bağlarının 

zedelenmesi sonrasında, bu anlaşmanın getireceği yatırım akışı sayesinde 

hem yatırım miktarı hem de çeşitliliği artacaktır (Geranmayeh 2020; 

Cohen 2020). Bunun yanında İran’ın bankacılık, iletişim, liman, 

demiryolu ve bunların yanında birçok projenin hayata geçirileceği 

öngörülmektedir (Fassihi & Myers 2020).  İran Petrol Bakanı Zanganeh 

anlaşma hakkında, ‘yasadışı ve acımasız yaptırımlar nedeniyle İran 

gelirinin oldukça düşük olduğu doğrudur, bu nedenle üretim kapasitemizi 

artırmaya, güçlü bir şekilde piyasaya geri dönmeye ve piyasadaki payımızı 

yeniden düzenlemeye ihtiyacımız var’ ifadelerini kullanmıştır (Shahla 

2020).  

Trump yönetimi altında Amerika, İran’a yönelik benimsediği 

‘maksimum baskı’ politikası ile İran’ı görülmedik bir yoksulluk ve 

mahrumiyete terk etmiştir.  Bu durum ise Çin için yeni fırsatlar 

doğurmuştur (Johny 2020). İkili arasındaki bu anlaşma da Çin’in bu 

fırsatlardan yararlanması için oldukça geniş bir alan yaratmaktadır. Çin’in 

anlaşmadan elde edeceği potansiyel kazanımlara bakıldığında öncelikle 

ucuza petrol tedarik edeceği aşikârdır ve petrol teminat rotalarını güvence 

altına alacaktır (Lawler 2020; Davis 2020; Davis 2020b). Ayrıca Çin’in 

‘Yol-Kuşak Girişimi (One Belt- One Road Initiative)’ kapsamında İran 

Orta Doğu ve Orta Asya arasında bulunan önemli bir güçtür ve Çin için el 

değmemiş yatırım potansiyeline sahiptir (Geranmayeh 2020; Johny 2020).  
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Anlaşma, ekonomik getirisinden ziyade oldukça kritik siyasi getirileri de 

olması nedeniyle stratejik olarak adlandırılmaktadır. Anlaşma yürürlüğe 

girdiği takdirde, on yıllardır Orta Doğu’da baskın bir rol oynayan ABD 

karşısında Çin bölgede tutunacak bir yer elde edecektir (Shukla 2020; 

Hunter 2020). Böyle bir senaryo ABD’nin körfezdeki üstünlüğünü alaşağı 

edebilme ihtimalini doğurmaktadır (Hunter 2020). Bu ihtimalin ötesinde 

ise Çin’in bölgeyi ABD’nin elinden alabileceği, genişleyen bölgesel ağını 

kırabileceği varsayılmaktadır (Kashmir Observer 2020). Tüm bu 

ihtimallerin gerçekleşmesi, Trump’ın ‘maksimum baskı’ politikasının ters 

teptiğini ve küçük düştüğünü gösterecektir.   

Amerika’nın gözünde böyle bir anlaşmanın anlamı Doğu Asya ve Orta 

Doğu’da ABD karşıtı iki ülkenin bir araya gelmesidir (Yadlin & Heistein 

2020& Davis 2020). Anlaşmanın gerçekleşmesi ABD tarafından da Çin’e 

ve İran’a karşı cezalandırıcı önlemleri tetikleme potansiyeline sahiptir. 

ABD anlaşmanın gerçekleşip İran’a yatırım yapılırsa Çinli firmaların 

hedef alınacağını bildirmiştir (Johny 2020; Davis 2020). Pompeo, bu 

anlaşmanın imzalandığı takdirde İran yaptırımlarının Çin’e de 

uygulanacağını ifade etmiş ve Orta Doğu’daki ülkelere seslenerek Çin’in 

İran’da faaliyet göstermesinin bölgeyi istikrarsızlaştıracağını, en büyük 

terör destekçisi ülkenin Çin’den elde ettiği mali yardım ve silah sistemleri 

ile bölgedeki şiddeti daha da artıracağını dile getirmiştir (Radio Farda 

2020h).  

Çin anlaşmanın yürürlüğe girdiği takdirde ABD ile yaşadığı krizin daha 

da derinleşeceğinin farkındadır. İran ve Çin ABD’de gerçekleşecek seçim 

sonucunu beklemekte ve Trump’ın seçimi kaybetmesi durumunda 

ABD’nin İran’a yönelik düşmanca tavrı tekrar gözden geçireceğini 

ummaktadırlar (The Indian Express 2020). Trump’ın yeniden seçilmesi ise 

ki ülkeye karşı misilleme faaliyetlerini doğurma ihtimaline sahiptir (Hari 

2020). Her halükârda Çin ortağının yanında kalmaya hazır olduğunu 

bildirmiştir (The Indian Express 2020; Johny 2020).  

İran, anlaşmaya yönelik müzakerelerin Batı’nın dikkatini çekeceğine 

inanmaktadır ve ABD yaptırımlarının hafifletilmesi ya da kaldırılması için 
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anlaşmayı pazarlık kozu olarak kullanmaktadır (Geranmayeh 2020). 

Bunun yanında İran’ın gözünde Çin, ABD ekonomik baskısına karşı 

koyabilecek tek aktördür (Geranmayeh 2020). Anlaşmanın imzalanması 

da Çin’in ABD karşısında durmak için yeterince güçlü olduğunu 

gösterecektir (Shukla 2020). Anlaşma olsun ya da olmasın maksimum 

baskı politikası karşısında İran kendini Çin’e yaklaştırmıştır. İran’ın eski 

diplomatı Fereydoun Majlesi ‘İran’a tüm kapıların kapalı ve tek açık 

kapının Çin olduğunu bu nedenle yaptırımlar kalkana kadar bu anlaşmanın 

en iyi seçenek olduğunu belirtmiştir (Fassihi & Myers 2020). İran’ın Çin’e 

yaklaşımının Trump’ın maksimum baskı politikasından kaynaklandığını 

belirten ABD Başkan Adayı Joe Biden bunu seçim kampanyasında 

kullanmaktadır (Basit 2020; The Indian Express 2020).  

Söz konusu anlaşma uluslararası dikkatin Çin ve İran’a çevrilmesine 

neden olurken kimi gazeteciler de anlaşmanın yarattığı heyecanlı havaya 

kapılmamayı önermektedir. Güney Asya ve Orta Doğu üzerine çalışmalar 

yapan Rupert Stone, anlaşmanın abartıldığını düşünmektedir. Stone, 400 

milyar dolar gibi söz konusu rakamların oldukça abartıldığını, 2016 

yılında yaptırımlar kalkmasına rağmen Çin’in İran’a yaptığı yatırımın 3.72 

milyar dolar olduğunu, 2018’de 2,08 milyar dolar, 2019’da ise 1,54 milyar 

dolar olduğunu bildirmiştir. Bu rakamlar, Çin’in Suudi Arabistan ve 

Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan yatırımın yanında oldukça az 

olduğunu belirten Stone, İran-Çin arasında su götürmez bir işbirliği 

olduğunu fakat Çin firmalarının İran ile ilişkilerinde birçok sıkıntı ile 

karşılaştığını bu nedenle çoğu projenin ertelendiğini ya da iptal edildiğini 

bildirmiştir (Stone 2020). Bununla birlikte iki ülkenin ekonomik 

beklentileri abarttıklarını, 2016’da ikili ticareti 600 milyar dolara çıkarmak 

gibi bir hedef koyduklarını belirtmiştir. Ayrıca 2011’de de 100 milyar 

dolarlık ticari kapasite hedeflenmesine rağmen yapılan gözden geçirmeler 

sonucu 60 milyar dolara düşürüldüğünü belirtmiştir (Stone 2020).  

Yıllar içinde değişim gösteren Çin-İran ticari hacmi, Stone’un bu 

fikirlerini desteklemektedir. 25 yılı kapsayacak olan ‘kapsamlı ekonomik 

ve güvenlik anlaşması’ müzakerelerine rağmen Çin’in İran ile olan ticareti 
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giderek azalmaktadır bunun sebebi ise Çin’in İran’dan ham petrol 

ithalatını azaltmasıdır (Ghasseminejad 2020). 2019 yılı ile kıyaslandığında 

Çin’in İran ile ticareti 2020’nin ilk üç ayında 3.94 milyar dolarda kalmıştır 

ki bu rakam 2019 yılına göre %30’luk bir düşüşü ifade etmektedir (Jalilov 

2020a). Ayrıca İran’dan ithal ettiği ham petrol ticareti 2019’un Ocak-

Mayıs arasında 4.84 milyar dolarken; 2020 yılında aynı zaman aralığında 

608 milyon dolara gerilemiştir (Ghasseminejad 2020). Petrol ithalatındaki 

bu dramatik düşüş ABD yaptırımlarından kaynaklanmıştır (Jalilov 2020a; 

Ghasseminejad 2020). Ticari etkileşimlerde yaşanan bu düşüşten yola 

çıkarak IMF’nin yaptığı tahminlere göre, petrol satışının az olması 

nedeniyle İran’ın 2020 ticari açığı 18 milyar dolar civarında olacaktır 

(Jalilov 2020a).  

İkili arasında son hale getirilmeye çalışılan anlaşmanın 400 milyar 

dolarlık yatırım kapasitesinden bahsedilse de Çin’in 2005-2019 yılları 

arasında İran’a yaptığı yatırımın 26.92 milyar dolar olduğu   görülmektedir 

(Cohen 2020& Davis 2020; Jalilov 2020a).  Bu miktarın 14 yıl içerisinde 

oluştuğu göz önüne alındığında 25 yıllığına 400 milyar dolarlık bir 

anlaşmanın yapılma ihtimali çok gerçekçi durmamaktadır.  

İran-Çin arasındaki anlaşmanın ekonomik getirisi, ikili arasındaki 

etkileşimin son zamanlardaki durumu göz önünde bulundurulduğunda 

beklentinin ve gerçekliğin üstünde olması, İran’a hiçbir getirisi 

olmayacağı anlamına gelmemektedir. Bu anlaşma bazı çevrelerce ABD’ye 

karşı uluslararası bir koalisyon oluşturulduğu olarak yorumlanmaktadır 

(O’Connor 2020).  Bu denli bir etki yarattığı hakkında net bir açıklama 

yapmak için oldukça erken olsa da İran bu anlaşmayı pazarlık kozu olarak 

kullanabilir. En azından anlaşmanın, ABD’ye İran’a yönelik tavırlarını 

gözden geçirmesi için gereken sinyali verdiği düşünülmektedir (Hunter 

2020).  

Bunların yanında, ikilinin ticari hacminin küçüldüğünün ve İran’ın bahsi 

geçen ekonomik kazanımları elde edemeyeceği ABD’li yetkililer ve 

uzmanlar tarafından tahmin edilmektedir. Bu durumda ABD, İran’a yeni 

bir anlaşma sunabilir ya da IMF’nin öngörüsüne dayanarak ticari açık 
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verecek olan İran bu durumdan kurtulmak için ABD’ye anlaşma teklifi 

götürebilir. Nitekim bu konuda ortaya atılan fikirlerden biri, Trump 

yönetiminin Kasım öncesinde İran’a yeni bir teklifte bulunma ihtimali 

üzerinde durmuş, baskı politikasının da bu anlaşma ihtimali için zemin 

hazırladığını ifade etmiştir (Afrasaiabi 2020).  

3.3.2. İran-Rus İkili Anlaşması 

İran-Çin arasındaki anlaşma müzakereleri devam ederken, bir yandan 

İran 2021’de süresi dolacak olan İran-Rus ikili anlaşmasını yenilemeyi 

düşünmektedir (Mehdi 2020; O’Connor 2020). Moskova’ya resmi ziyaret 

düzenleyen Javad Zarif, iki ülke arasında işbirliği kurulmasına yardımcı 

olan ve yirmi yıllık süresi dolmaya başlayan bu anlaşmayı uzatma 

isteğinde olduğunu bildirmiştir (O’Connor 2020). Bu açıklamaya ek olarak 

Zarif, gelişen uluslararası olaylar karşısında Çin ve Rusya gibi dost 

ülkelerle diyaloglarının devam ettiğini belirtmiştir (Mehdi 2020).  İran’ın 

Moskova elçisi Kazem Jalali, Rus basınına verdiği demeçte ‘İran’ın 

savunma kapasitesini geliştirmek amacıyla Rusya’dan yeni silahlar 

alacağını’ ifade etmiştir (Mehdi 2020).  

Çin ile imzalanması beklenen anlaşma ve İran’a olan ekonomik getirisi 

ile Rus-İran anlaşması kıyaslandığında daha gerçekçi bir anlaşmadan 

bahsetmek mümkündür. Özellikle de son dönem İran-Rus ticari hacminin 

dış faktörler karşısında arttığı göz önünde bulundurulduğunda bu yorumu 

yapmak oldukça doğaldır. Rusya’nın Federal Gümrük Hizmeti (Federal 

Customs Service) Ocak- Mayıs 2020 zaman aralığında İran’a yaptığı 

ihracatın 692 milyon dolara çıkarak 2019 ‘a göre %31 büyüme gösterdiği 

görülmüştür (Radio Farda 2020; Jalilov 2020b). Rusya’nın İran ile ticareti, 

Çin, Türkiye, Hindistan, Avrupa Birliği gibi büyük ortakları ile olan ticari 

ilişkilerine göre, artış göstermiştir (Radio Farda 2020). İran Gümrük 

İdaresi’nin (IRICA) verilerine göre İran ihracatının %44 oranında 

azaldığını göstermektedir ve bu oranlar petrol-dışı ürünlerle sınırlıdır. 

ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeni ile İran petrol ihracat verileri 

yayınlamamaktadır (Radio Farda 2020). İran, ayrıca Rusya’dan askeri 

donanım ithal etmeyle ilgilenmektedir ki bu malların ithalatı 2231 sayılı 
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BMGK yönergesince kısıtlanmıştır fakat Ekim 2020’de bu kısıtlama sona 

erecektir (Jalilov 2020b).  

İran’ın hem Çin hem de Rusya ile yeni anlaşmalar imzalamak ve var olan 

anlaşmaların süresini uzatma gibi girişimlerde bulunması çeşitli 

uzmanlarca ‘Amerika’nın domine ettiği uluslararası düzene karşı 

birleştikleri mesajını verme’ olarak anlamlandırılmaktadır (O’Connor). 

Alman Uluslararası ve Güvenlik İlişkileri Enstitüsü’nde (German Institute 

for International and Security Affairs) misafir araştırmacı olarak görev 

yapan Hamidreza Azizi, ABD’nin izlediği stratejinin Tahran'ı Pekin ve 

Moskova’ya yakınlaşmaya ittiğini ifade etmiştir. (O’Connor 2020). Ayrıca 

söz konusu anlaşmaları ‘büyük güçlerle müttefikliği reddeden bir siyasi 

sisteme sahip olmasına rağmen İran tarihinde görülmemiş bir olay’ olarak 

tanımlamıştır (O’Connor 2020). Ruhani’nin büyük güçlerle yakınlaşma 

girişimleri özellikle ABD’nin JCPOA’den çekilmesinden sonra 

hızlanmıştır (Geranmayeh 2020).   

4. Yaptırımların Etkililiği ve Başarısı

İran’a uygulanan ekonomik yaptırımların etkili olup olmadığını 

anlayabilmek için İran’ın maruz kaldığı yaptırımları tek ve çok taraflı 

şekilde incelemek doğru sonucu alabilmek için oldukça verimli olacaktır. 

Öncelikle Carter döneminde Rehine Krizi ile başlayan ve Reagan 

döneminde uygulanmaya devam eden tek taraflı ekonomik yaptırımlara ve 

ambargolara bakıldığında, rehinelerin ABD’ye güvenli bir şekilde 

dönüşünü sağlamışsa da uluslararası desteğin elde edilmemiş olması 

yaptırımların İran üzerinde istenen etkiyi göstermemesine neden olmuştur 

(Takeyh & Maloney 2011: 1300). Clinton ise yaptırım uygulamalarının 

karşılaştığı bu sınırlamanın farkında olduğu için dikkat ve enerjisini 

müttefiklerini İran’a baskı kurmaları için ikna etme çabalarına harcamıştır 

(Takeyh & Maloney 2011: 1303).  

Clinton’dan sonra ABD yönetimine geçen Bush da yönetiminin ilk 

döneminde aynı problemle karşılaşmıştır. Başkanlığının ilk döneminden 

ders çıkaran Bush ikinci döneminde çok taraflılığı sağlamaya çalışmıştır. 

İran nükleer programına karşı duyduğu endişeyi BMGK’ya taşıyan Bush, 
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yaptırım uygulamalarının çok taraflı olması yolunu açmıştır (Takeyh & 

Maloney 2011: 1304).  

Seleflerinin aksine daha ılımlı bir şekilde Oval Ofis’e giriş yapan Obama 

İran’ı baskılamaya yönelik uluslararası desteği sağlamada oldukça başarılı 

olmuştur (Obama White House Archives 2010). Böylece İran’ın nükleer 

programını durdurması için Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin 

desteğini alarak İran’a çok taraflı yaptırımlar uygulanmıştır (Kadkhodaee 

& Tari 2019: 112).  

Çok taraflı yaptırımlarla birlikte İran’a çeşitli ekonomik ve mali 

yaptırımlar uygulanmıştır (Macaluso 2014: 7; European Council 2019; 

SIPRI 2019).  Petrol ve petrokimya ürünlerinin ihracatına ve gemicilik 

sigortalarına yasak getirilmiştir (Levs 2012; Dupont 2012: 302; Laub 

2015).Seyahat yasağı, belirli materyallerin satışı yasağı  (SC Resolutions; 

SC Report 2020; Katzman 2020) getirilmiştir. İran’ın yurt dışındaki mal 

varlıkları dondurulmuş (Consilium Europa 2019); enerji sektörüne yapılan 

yatırımlar geri çekilmiş (Laub 2015) ve İran’ın sivil sektörleri de 

yaptırımlara maruz kalmıştır (Katzman 2020). Bu kapsamlı yaptırımlar 

nükleer faaliyetlerde bulundukları belirlenen kişilerin uluslararası 

bankacılık sistemine erişimlerini reddetmişlerdir (Takeyh & Maloney 

2011: 1304). Bu açıdan bakıldığında çok taraflı yaptırımlar İran 

ekonomisine büyük etki etmiş (Forsythe 2010: 14; Farrar 2011: 2373; 

Karacasulu & Karakır 2014: 381; Ezzati 2016: 10) ve İran’ın nükleer 

programını durdurma amacıyla müzakere masasına oturmasını sağlamıştır 

(Fitzpatrick 2017: 59). Trump döneminde İran’a yönelik benimsenen 

maksimum baskı politikası çerçevesinde uygulanan yaptırımlar da İran 

ekonomisinin belini bükmede oldukça etkili olmuştur (Shukla 2020).Ülke 

ekonomisinin durumunu kötüleştirmesi ve müzakere masasına oturması 

için İran’ı ikna etmesi açısından etkili olsa da davranış değişikliğine 

gitmede başarısız olmuştur (Tocha 2009: 18; Waltz 2012: 2).  

4.1.Yaptırımların Başarısız Olmasında Rol Oynayan Unsurlar  

Çalışmanın literatür bölümünde ve ampirik bölümlerinde belirtildiği 

üzere yaptırımların başarısız olmasının birden çok nedeni vardır. Bu 



174 

nedenler yaptırım rejimini uygulayan gönderici devlete; yaptırımların 

muhatabı olan hedef devlete ve yaptırım sürecini etkileyen dış faktörlere 

göre değişim göstermektedir.  

4.1.1. Gönderici Devlete Yönelik Faktörler 

İran yaptırımlarının ilk uygulandığı andan günümüze kadar geçen süreç 

incelendiğinde gönderici ülkeden kaynaklı birtakım problemler göze 

çarpmaktadır. Öncelikle ABD’nin tek taraflı olarak uyguladığı yaptırımlar 

başkanlık dönemlerine göre incelendiğinde Bush döneminde İran’a 

yönelik tutum yaptırımların başarısız olmasına neden olan unsurlardan 

birincisi olarak sayılabilir. Bush döneminde İran’a yönelik maksimum 

baskı politikası izlenmeye başlanmıştır (Takeyh & Maloney 2011: 1303). 

Bu politika 2003 yılında İran’ın ABD’ye uzlaşmaya hazır olduğu 

mesajının iletilmesini engellemiştir. İran, Avrupalı devletlerin çeşitli 

ekonomik, siyasi ve teknolojik teşvikleri karşısında kendi isteği ile 

uranyum zenginleştirmesini durdurmuş ve Bush’a mektup göndererek 

uzlaşma talep etmiştir. Fakat Bush tarafından bu talep reddedilmiştir 

(Traynor 2004; Dodson & Dorraj 2008: 79; Mahdavi 2013). Bu durum ise 

yaptırımlar sayesinde İran’da tavır değişikliğinden ziyade rejim 

değişikliğinin hedeflendiğini göz önüne sermiş (Mahdavi 2013: 26) ve 

İran’ı uzlaşmaya çalışan bir ülkeden karşıt bir ülkeye çevirmiştir (Dodson 

& Dorraj 2008: 79; SC Report 2020).  

Bush döneminde uygulanan yaptırımlarının başarısızlığını etkileyen bir 

diğer unsur ‘hedef devlete yönelik kullanılan söylemdir’. 2002 yılında 

Bush’un İran’ı dâhil ettiği ‘şer ekseni (axis of evil)’ kategorisi hakkında 

farklı bir durum ortaya çıkmıştır. Bush’un konuşması yapılmadan önce 

ekonomi alanında konuşma yazarı (speechwriter) olan David Frum’ın  ‘şer 

ekseni’ tabirinden önce ‘nefret ekseni (axis of hate)’ terimini kullandığı 

fakat Bush’un ana konuşmacısı (chief speechwriter) Michael Gerson 

tarafından şer eksenine dönüştürüldüğü belirtilmiştir (Fayazmanesh 2008: 

113). Bunun sebebinin ise ‘nefret ekseni’ söyleminin İsrail lobisi ve neo-

con’lar tarafından hoş karşılanmaması olduğu ifade edilmiştir 

(Fayazmanesh 2008: 113).    Bu durum da yaptırımların başarısında 
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‘söylem’ unsurunun ve ‘arka plandaki bireylerin' de etkili olabileceği 

olgusunu oluşturmuştur.  

Bunun yanında Bush döneminde İran’a yönelik ‘tüm seçeneklerin 

masada olduğu’ tabiri (Tocha 2009: 19) , İran’a yönelik yaptırımların 

askeri müdahalenin başlangıcı gibi gösterilmiştir. Fakat yaptırımlar askeri 

müdahale yerine kullanılabilen ya da askeri müdahaleye alternatif araçlar 

değillerdir (Crawford & Clotz 1995: 5).  

Trump döneminde de Bush dönemine benzer gelişmeler görülmüştür. 

Her iki başkanın döneminde de yaptırımların başarıya ulaşmamasına 

neden olan unsur yalnızca cezalandırma yönteminin kullanılmasıdır. Her 

iki başkan da İran’a yönelik maksimum baskı politikalarını temel 

almışlardır (Takeyh & Maloney 2011: 1303; Dareini 2019:2; Seliktar 

2020; Hincks 2020; Afrasaiabi 2020; Dwyer 2020). Yaptırımların başarılı 

olması için yaptırım rejiminde baskı unsuru (sticks) kadar teşvik 

unsurunun (carrots) da yer alması gerekmektedir (Lopez & Cortright 2004; 

Onderco & Wagner 2012). Fakat İran’a yönelik yaptırımlar havuçlardan 

yoksunlardır. Trump İran’daki rejim değişene kadar yürürlükte kalacağını 

belirtmiştir (Brozozowski 2020).  

4.1.2. Hedef Devlete Yönelik Faktörler  

Yaptırımların başarılı ya da başarısız olmasında hedef devlete yönelik 

bazı faktörler vardır. Öncelikle yaptırımlar hedef devletin işine yararsa 

başarısız olmaya mahkûm kalırlar (Blocksman & Waizer 2013; Borszik 

2016).  Bunun yanında hedef devlet vatandaşların milliyetçi vb. 

duygularına hitap ederek yaptırımlar karşısında hedef devlet rejimini 

desteklemelerini sağlayarak halkı bayrak etrafında toplayabilir (Joyner 

1995; Haas 1997; Nooriddin 2001). Böyle bir durumda yaptırımlar 

başarısızlığa uğrar.  

İran örneğinde bu iki durum da görülmüştür. İran’a uygulanan 

yaptırımlar özellikle de son dönem ABD yaptırımları İran’ın ülke gelirinde 

en büyük paya sahip olan petrol satışını sıfıra indirmeye çalışmaktadır 

(Rouhi 2018; Dareini 2019). Bu girişimler karşısında İran ülke geliri 

sağlamak için petrol sektörüne olan bağlılığını bilişime bağlı hale getirmek 
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için ‘start-up’ şirketler kurulmasını teşvik etmektedir. Bu amaçla Pardis 

Teknoloji Parkı (PTP) bilişim destekli işlerin yürütülmesi için kurulmuş 

ve Batı Asya’daki en büyük start-up kampüsü haline gelmiş, Bir nevi 

İran’ın Silikon Vadisi olmuştur. Ayrıca İran kendine yetecek yiyeceğin de 

%82’sini karşılamaktadır (Dareini 2019).  

Bunun yanında tarihi olarak İran liderleri yaptırımların önemini reddetme 

eğilimi göstermiş ve yaptırımların etkileri karşısında ‘ülkenin dış 

ekonomik baskılara dayanma gücü olduğunu’ göstermeye çalışmıştır 

(Takeyh & Maloney 2011). İlerleyen zamanlarda yaptırımlar İran’ın 

ideolojik anlatısı ile birleşmiş ve İran’a düzenlenen uluslararası 

komploların bir parçası olarak gösterilmiştir. Yaptırımlar ülkenin 

egemenliğini ve ulusal kapasitesini artırmak için bir kaldıraç olarak 

görülmeye başlanmıştır (Takeyh& Maloney 2011). Hatta 2008 yılında 

Hamaney, ‘yaptırımların işe yaramadığını, Allah’ın izniyle İran’ın 

uygulanan yaptırımlardan ve ambargolardan kurtularak iki kat ilerleme kat 

edeceğini’  dile getirerek (Takeyh & Maloney 2011) rejime destek sağlama 

amacıyla halkın dini duygularına dokunmaya çalışmıştır. Tek örnek bu 

değildir; Bush döneminde öne sürülen uzlaşma talebinin reddedilmesi 

İran’daki uzlaşmacı ses tonunun değişmesine popülist lider 

Ahmedinejad’ın iktidara gelmesine yol açmıştır. Bu sırada yaptırımların 

uygulanmasına neden olan nükleer programı İran milliyetçiliğini 

canlandırmak için kullanmıştır (Dodson & Dorraj 2008).  

4.1.3. Dış Faktörler 

Yaptırımların başarısında rol oynayan unsurlardan en geniş kapsamlı 

unsur dış faktörlerdir. İran yaptırımlarının başarısız olmasında ise en 

büyük rolü şüphesiz üçüncü taraflar oynamaktadır. Üçüncü taraflar, 

yaptırım sürecini olumlu ve olumsuz etkilemektedirler. Genellikle yabancı 

devlet ya da firmalar olarak nitelendirilen üçüncü taraflar yaptırım 

sürecinde gönderici devlete destek olarak yaptırımların kusursuz 

işlemesini ve başarıya ulaşmasını sağlayarak olumlu katkıda bulunur. 

Fakat bu durum daha nadir görülmektedir. Hedef devlet ile ekonomik, 

siyasi, stratejik vb. çıkarlara sahip olan üçüncü taraflar, dış yatırım gibi 
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çeşitli ekonomik girişimler sayesinde hedef devletin yaptırımlardan 

kaçmasını, daha az etkilenmesini sağlarlar (Early 2010;Kim 2013). Bu 

şekilde olumsuz etkide bulunan üçüncü taraflar ekonomik yaptırımları 

baltalama (sanction-busting) etkileri ile bilinmektedirler (McLean & 

Whang 2010; Early 2010; Early & Spice 2015). İran yaptırımlarında 

üçüncü tarafların büyük etkileri mevcuttur.  

4.1.4. Üçüncü Taraflar 

Yaptırımların etkililiğinin incelenmesinde olduğu gibi İran 

yaptırımlarının ilk uygulandığı zamandan günümüze kadar uygulanan 

yaptırımlar incelendiğinde üçüncü tarafların İran yaptırımlarının her 

evresinde yer aldığı görülmektedir. Rehine Krizi sırasında uygulanan ABD 

yaptırımları uluslararası destek bulamamıştı. Bunun nedeni ise ABD 

müttefiklerinin İran ile süregelen ekonomik ilişkilerine zarar vermemek ve 

İslam dünyasını gücendirmemek adına küçük çaplı önlemler almalarından 

kaynaklanmıştır (Takeyh & Maloney 2011). Bu da yaptırımların Rehine 

Krizi’ni çözmenin ötesinde istenen sonucu veremeyip başarısız olmasına 

neden olmuştur.  

Bunun yanında Clinton döneminde diğer devletlerin İran ile ekonomik 

ilişkilerini ve etkileşimlerini engelleme ve İran’ın petrol sektörüne yatırım 

yapan yabancı şirketleri caydırma amacıyla 1996 yılında ILSA kabul 

edilmiştir (Schott 2006; Forsythe 2010; Kozhanov 2011; Farrar 2011; 

Anderson 2013). ILSA karşısında Avrupalı devletler ABD’yi eleştirmiş 

(O’Sullivan 2003; Macaluso 2014) ve firmalarının bu yasaya 

uymamalarını ve İran ile iş yapmaya devam etmeleri yetkisini vermiştir 

(Macaluso 2014). Haliyle uygulanan yaptırımlar etkisiz kalmış ve İran 

petrol sektörünün gelişmesine engel olamadığı için başarısız olmuştur.  

Obama döneminde yaptırım süreci kısmen değişiklik göstermiştir. 

İran’ın nükleer programını durdurma amacıyla uygulanan yaptırımlara 

yönelik ihtiyaç duyulan çok taraflılığı sağlamıştır (Obama White House 

Archives). Bu sayede İran’a uygulanan yaptırımlar, İran’ın nükleer 

programını durdurması amacıyla müzakere masasına oturarak P5+1 ile 

JCPOA’yi imzalamasını sağlamıştır (JCPOA 2015;Fitzpatrick 2017; 
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Katzman & Kerr 2018; Hatipoğlu ve diğerleri 2019). Uluslararası 

toplumun bu noktada uyum içinde çalıştığı, üçüncü tarafların etkisinin 

olmadığı gibi görülse de Obama’nın JCPOA hükümlerine füze 

kısıtlamalarını da dâhil etmek istemiş fakat bu Rusya ve Çin tarafından 

reddedilmiştir (Fitzpatrick 2017).  

Rusya ve Çin, İran yaptırımlarının üçüncü taraflarca baltalanmasında ön 

plana çıkan iki devlettir. Her iki ülke İran’a yönelik yalnızca BMGK 

yaptırımlarını uygulamış, tek taraflı önlem almamışlardır (Katzman 2020). 

BMGK yaptırımları uygulanırken ise İran ile günlük ticari etkileşimlerinin 

zarar görmemesi için yaptırım kararlarının ertelenmesinde ve yaptırım 

rejimlerinin içeriklerinin zayıflatılmasında rol oynamaktadırlar (Shin Ji & 

Tkacik 2006; Jacobson 2008; Newnham 2010:4; O’Sullivan 2010;  Garver 

2011; Alam 2011; Bruno & Johnson 2012:1; Holland 2012; Wertz & Vaez 

2012). Çin ve Rusya İran’ı uluslararası güvenlik açısından bir tehdit olarak 

görmemekte ve alınacak önlemlerin İran ile ticaretlerine zarar 

vermemesini sağlamaktadırlar (O’Sullivan 2003; Mahapatra 2016).  

ABD ve İran, Güvenlik Kurulu’nda Rusya ve Çin’in desteğini almak için 

rekabete girmektedirler. İran artan BM yaptırımlarından daha az hasar 

almak için Batılı olmayan Rusya ve Çin ile yakınlaşmaktadır (Cordesman 

ve diğerleri 2014). Çin, İran’ın en büyük enerji ve ticari ortağıdır. Rusya 

ise düşük seviyeli ticaret, silah satışı açısından İran için oldukça önemlidir 

(Cordesman ve diğerleri 2014). Çin ve Rusya, İran’a uygulanan herhangi 

bir yaptırım rejiminin başarısında kilit rol oynamaktadırlar  (Karacasulu & 

Karakır 2014; Cordesman ve diğerleri 2014).  İran ABD ve diğer devletler 

tarafından parya devlet (pariah state) olarak görülse de Çin ve Rusya için 

hala önemli bir muhataptır, bu nedenle İran’a önemli bir uluslararası aktör 

olarak davranmış ve derin ilişkiler geliştirmişlerdir (Takeyh & Maloney 

2011). 

Her iki ülkenin İran yaptırımları üzerindeki etkisi Trump döneminde 

uygulanan yaptırımlarda daha somut hale gelmiştir. 2018 Aralık ayında 

İran, Rusya kaynaklı Avrasya Ekonomik Birliği (Eurasian Economic 

Union) ile serbest ticaret anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma Rusya’nın 
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ABD yaptırımlarını engelleme niyetinde olduğunu göstermektedir 

(Katzman 2020).Trump’ın JCPOA’den çekilmesinin ardından İran’a 

yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştır (Katzman 2020). Çin ve 

Rusya, Trump’ın faaliyetlerine karşı JCPOA’yi koruyacaklarını 

bildirmişlerdir (Nichols 2020; CTGN 2020b; Tasnim News 2020). 

Özellikle günümüzde JCPOA’nin hükmü altındaki silah ambargosunun 

Ekim ayında bitmesi ve bu ambargonun uzatılmaması halinde ABD’nin 

BMGK yaptırımlarını geri getireceği (snapback of sanctions) konusundaki 

tehditleri karşısında İran BMGK’da kendisini koruması için Çin ve 

Rusya’dan medet ummaktadır ki bu ülkeler söz konusu yaptırımların 

uygulanması halinde İran’ı koruyacaklardır (Geranmayeh 2020).  

Güncel siyaseti oldukça meşgul eden yaptırımların geri gelmesi 

(snapback of sanctions) konusunda Çin ve Rusya ABD’nin tek taraflı 

hareket etmemesi için, çağrıda bulunmuş ambargo teklifini veto etmiştir 

(CTGN 2020a). Birleşmiş Milletler Rus delegesi izlenen ABD 

politikalarının ‘maksimum boğma politikası’ olduğunu belirtmiştir. 

Olayın İran’da rejim değişikliği yapma ya da İran’ın nefes almasını 

engellemeye yönelik olduğunu belirten delege, bunun tıpkı ‘birinin 

boynuna dizle bastırmak’ olduğunu ifade etmiştir (CTGN 2020a).  

Hedef Devletlerin Karşılaştırılması  

Ekonomik yaptırımlarla yüzleşen devletlerin yaptırımlara verdikleri 

tepkiler, yönetildikleri rejim tipine göre farklılık göstermektedir. Örneğin 

demokratik bir yönetime sahip olan ülkeye uygulanan yaptırımlara 

verilecek tepki oldukça nettir, demokratik hedef devlet yaptırımlara itaat 

eder (McGillivray & Stam 2004:155-156). Demokratik ülkelerin 

liderlerinin halk ve hükümet kontrolü altında olmaları, başarısız dış 

politika girişimlerinde güven kaybı ve yeniden seçilememe gibi kaygılar 

beslemeleri nedeniyle yaptırımlara itaat etme konusunda daha 

ihtiyatlıdırlar. Böyle bir durumda demokratik devletlere uygulanan 

yaptırımlar karşısında istenen imtiyazlar elde edilir (Marinov 2005:565) 

ve yaptırımlar başarılı sonuca ulaşırlar (McGillivray & Stam 2004:155-

156).  
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Hâlbuki demokratik olmayan rejimlerde bu itaat görülmez. Hedef 

devletler yaptırımlara çeşitli şekillerde direnç gösterirler (Blanchard & 

Ripsman 1999:222-224). Öncelikle, hedef devletlerin doğasını tanımak 

gerekirse (Crawford & Clotz 1999:4) Venezuela ve İran otoriter eğilim 

gösteren devletlerdir. Yaptırımlara maruz kalan otoriter devletler, 

yaptırımların ülkede neden olduğu ekonomik sıkıntılar karşısında 

gönderici devleti suçlama yoluna başvurur ve ekonomik mahrumiyet 

karşısında halkın desteğini almaya ya da başka bir ifadeyle ‘halkı bayrak 

etrafında toplamaya (rally around flag)’ çalışırlar (Joyner 1995: 243; Haas 

1997: 80; Nooriddin 2011:62). Bunun yanında halkın milliyetçilik ve 

egemenlik duygularını öne çıkarır, dini unsurlara değinirler (Oxenstierna 

& Olsson 2015: 55).  

İran ve Venezuela da yaptırımlar karşısında benzer tepkiler vermişlerdir. 

Venezuela, yaptırımlar karşısında ortaya çıkan ekonomik hezimetten 

ABD’yi sorumlu tutmaktadır (Hermann 2017; Jakes& Kurmanaev 2019; 

Fox 2019). Aynı şekilde İran da ekonomik yaptırımların ülkeye yönelik 

yürütülen uluslararası komploların bir parçası olduğunu savunmuştur 

(Takeyh & Maloney 2011).  

Yaptırımlar karşısında otoriter devletlerin halkı bayrak etrafında toplama 

eğilimleri görülmektedir çalışırlar (Joyner 1995: 243; Haas 1997: 80; 

Nooriddin 2011: 62). Venezuela ve İran çoğu noktada benzerlik 

gösterirken bu noktada farklılaşmaktadırlar.   İranlı siyasi elitler, 

yaptırımlar karşısında mücadele vermenin ulusun onurunu, egemenliğini 

ve ulusal kapasitesini perçinlediğini (Takeyh & Maloney 2011: 1306-

1037) belirtmişlerdir. Bunun yanında nükleer program hakkında da 2005 

yılında Ahmedinejad nükleer çıkmazı halkın milliyetçilik duygularını 

canlandırmak için kullanmıştır (Dodson & Dorraj 2008: 79). Bu nedenle 

uranyum zenginleştirmesi İran’ın ulusal egemenlik ve bağımsızlığının 

simgesi haline gelmiştir (Esfandiary & Fitzpatrick 2011: 146-147; Borszik 

2016: 23). Fakat Venezuela halkının bayrak etrafında toplandığını 

gösteren güçlü bir kanıt yoktur. Ülkede Batılı devletler tarafından 

desteklenen muhalefet olmasına rağmen, halkın bir kısmı ve ordu hala 
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Maduro’yu desteklemektedir (BBC, 2019; Hildalgo 2019; RT America, 

2019).  

Yaptırımların başarılı olmasında önemli olan bir diğer nokta hedef 

devletlere uygulanan yaptırım rejiminin baskı unsurları kadar teşvik 

unsurları da içermesidir. Fakat bu ülkelere uygulanan yaptırımlar daha çok 

cezalandırıcı önlemlerin olduğu negatif yaptırımlardır (Alexander 

2010:9). Haliyle, uygulanan yaptırımlar her iki ülkeye de müzakereye 

yönelmeleri için teşvik etmemiştir. Venezuela lideri Maduro, Trump ile 

görüşmek istediğinde bu isteği reddedilmiş ve demokratik geçiş 

sağlanmadığı müddetçe görüşme talebi kabul etmeyeceğini bildirmiştir 

(Trejos 2017). İran’a da aynı yönelik tavır sergileyen ABD, rejim 

değişikliği gerçekleştiği zaman yaptırımların kaldırılacağını belirtmiştir 

(Brozozowski 2020).  

Hedef ülkelerin ortak noktalarından bir diğeri ise her iki ülkenin 

yaptırımlar karşısında alternatif bulmak zorunda kalmalarıdır. Bu durum 

yaptırım sürecine üçüncü tarafların dâhil olmasına neden olmuştur (Ellis 

2017:1; Katzman 2020). Her iki ülke için yaptırımlar karşısında Rusya ve 

Çin yardımları oldukça kurtarıcı olmuştur (Ellis 2017:1-2; Frud 2018; 

Ellyat 2019). Çin ve Rusya, Venezuela ve İran’ın piyasalarında Batılı 

devletlerin açtığı boşluklardan yararlanmış (Farrar 2011; Izadi & Khodaee 

2017), hedef devletler için sağladıkları ekonomik yardım ülkelerin 

yaptırımlara direnmesindeki en büyük kaldıracı oluşturmuşlardır 

(O’Sullivan 2003; Buxton 2009; Crane ve diğerleri 2009; Karmon 2010; 

Corrales & Romero 2016; Mahapatra 2016). Fakat Çin ve Rusya’nın bu 

ülkelere uygulanan yaptırımlarda oynadıkları rol kendi aralarında farklılık 

göstermektedir.  

Çin’in Venezuela ile kurduğu etkileşimlerde ekonomik motivasyon ağır 

basmıştır. Çin’in giderek büyük bir ekonomik güç haline gelmesi 

dikkatini, enerji zengini Latin Amerika’ya yöneltmesine neden olmuş, 

Venezuela ise petrol kaynaklarına sahip olması nedeniyle Çin’in bu 

yaklaşımından oldukça faydalanmıştır (Yao 2009: 80-81; Hongbo 2017: 

322; Joshua 2019: 95). Venezuela’yı ‘petrol için kredi (oil for loan)’ 
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politikası kapsamına dâhil etmiştir (Hongbo 2017: 314). Çin, yaptırımlar 

nedeniyle gelir kaybeden Maduro yönetiminin hayatta kalması için 

oldukça önemli bir unsur olmuştur (Dobson 2019). Ayrıca Venezuela 

petrolleri Çin’in Yol Kuşak Girişimi için de değerli hale gelmiştir (Argus 

Media 2019).  

Elbette ki Çin ekonomik faydanın yanında, ABD’nin arka bahçesinde bir 

müttefike sahip olarak siyasi açıdan da fayda elde etmektedir (Pina 2019). 

Yine de bu siyasi motivasyon Rusya’da daha ağır basmaktadır (Kaplan 

2019; Staudenmaier & Sallet 2019).  

Fakat Venezuela’yı her açıdan baskılamak isteyen ABD, Venezuela’ya 

yardım eden üçüncü tarafları da hedeflediği ikincil yaptırımları 

uygulamıştır. Bunun karşılığında Çin, Venezuela’dan petrol almayı askıya 

aldığını açıklamış ve ikili arasındaki petrole dayalı etkileşim yavaşlamıştır 

(Craig 2019). Bu durum ise Çin’in, zor durumdaki ortağının yanına olup 

olmayacağına yönelik tartışmaların oluşmasına neden olmuştur. Çin, ise 

‘şimdilik’ ortağının yanında görülmektedir (Pina 2019). Çin’in ekonomik 

durumu giderek ağırlaşan ortağına karşı sergileyeceği tavır henüz net 

değildir. İlerleyen zamanlarda, Venezuela’nın azalan ekonomik önemi, 

yerini siyasi öneme bırakabilir ve Çin, ABD’nin arka bahçesindeki 

ortağını tüm sıkıntılara rağmen desteklemeyi sürdürebilir.  

İran ile ilişkilere bakıldığında ise Çin-İran ortaklığının geleceği, 

Venezuela-Çin ortaklığı ile kıyaslandığında yine belirsiz fakat daha umut 

vaat edici gözükmektedir. Bunun sebebi ise hayli dikkat çekici olan Çin-

İran Ortaklık Anlaşması’nın gündeme gelmesidir (Fassihi & Myers 2020). 

Söz konusu anlaşmanın yıllardır giderek artan yaptırımlara maruz kalan 

İran’a getireceği fayda ABD’nin Trump yönetimi altında İran’a uyguladığı 

‘maksimum baskı politikasının’ işlevsiz kalmasına yol açacak olmasıdır 

(Cohen 2020; Lawler 2020). Uluslararası toplumun dikkati 400 milyar 

dolar değerindeki bu anlaşmaya dönmüş olsa da (Yadlin & Heistein 2020), 

son zamanlardaki Çin-İran ticaretini ifade eden istatistikler uygulanan 

ikincil yaptırımlar karşısında Çin’in İran ile ekonomik etkileşimini tıpkı 
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Venezuela ile olduğu gibi azalttığını göstermektedir (Jalilov 2020a; 

Ghasseminejad 2020).  

Çin’in her iki hedef devlete yönelik gelecek dönemlerde sergileyeceği 

tavırları belirli noktalarda muğlak durumdayken, Rusya’nın her iki devlete 

verdiği destek değişmemiştir. Venezuela’nın yaşadığı ekonomik kriz 

giderek derinleşmesi, Rusya ile petrol aktarımından sorumlu firma olan 

Rosneft’e geri ödeme yapmasını engelliyor olsa da Rusya, anlaşmalarına 

devam edeceklerini, petrol aktarımının durmayacağını belirtmiştir 

(Financial Times 2019). İran konusunda ise 20201’de süresi dolmak üzere 

olan İran-Rus İkili Anlaşması’nı yenileyecek olması (Mehdi 2020; 

O’Connor 2020), Rusya’nın siyasi ve ekonomik ortaklığı koruyacağını 

göstermektedir.  

Her iki hedef devletin büyük güçler ile olan ilişkilerinin geleceği 

hakkında net bir argüman sunmak için erken olsa da Rusya ve Çin’in 

yardımları ile her iki devletin uygulanan ekonomik yaptırımları alt ettiği 

su götürmez bir gerçektir. 

Genel Değerlendirme 

İran’a uygulanan yaptırım süreci genel olarak incelendiğinde ülkenin 

ekonomisini kötüye götürmesi açısından oldukça etkili olmuştur. Fakat 

İran’ın nükleer programını tamamen durdurmasına ya da rejim değişikliği 

yapma konusunda başarısız olmuştur. Avrupalı devletlerin sağlamış 

oldukları çeşitli teşvikler sayesinde 2000’lerin başında kendi isteğiyle 

nükleer programını durdurma kararı almış olmasına yardımcı olmuştur 

fakat Bush’a gönderilen uzlaşma talebinin reddedilmesi süreci tersine 

çevirerek, Ahmedinejad döneminde İran’ın nükleer silah elde etme 

girişimlerine devam etmesine neden olmuştur (Treynor 2004; Dodson & 

Dorraj 2008; Mahdavi 2013).  

Obama döneminde ABD’nin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin 

desteği ile uygulanan ikincil yaptırımları da içeren çok taraflı yaptırımlar, 

2011-2015 yılları arasında İran ekonomisini oldukça kötü etkilemiştir 

(Katzman 2020).  Özellikle enerji sektörüne uygulanan (Fassihi & Myers 

2020; Obama White House Archives) ihracat yasağı nedeniyle İran 
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gelirinin 2/3’si erimiştir (Jamal 2017). Batılı devletlerin İran’a yönelik 

yatırımlarını geri çekmesi üzerine (Laub 2015), İran rotasını Rusya ve Çin 

başta olmak üzere Asya ülkelerine çevirmiştir (Habibi 2008; Portela 2011; 

Blocksman & Waizer 2013). Japonya, Güney Kore gibi Asya ülkeleri bir 

dönem İran’ın önemli petrol alıcıları olmuşsa da (Kozhanov 2011), ABD 

yaptırımlarını ihlal etmeme adına İran ile etkileşimlerini kesmiş, 

bankalarındaki İran mal varlıklarını dondurmuşlardır (Katzman 2020). 

Fakat Çin ve Rusya için İran her zaman önemli bir ortak olmuş ve bölgede 

değerli bir muhatap olarak görülmüştür (Takeyh & Maloney 2011). Bu 

nedenle BM yaptırımları dışında bu ülkeler İran’a bireysel yaptırım 

uygulamamış ve İran ile etkileşimlerine devam etmişlerdir (Katzman 

2020).  

İran, Batılı devletlerin uyguladığı yaptırımlar karşısında Rusya ve Çin ile 

giderek yakınlaşmıştır (Davis ve diğerleri 2012; O’Connor 2020). İran’ın 

bu devletlerle yürüttüğü ilişkiler, İran’a uygulanacak yaptırımların Çin ve 

Rusya tarafından reddedilmesini sağlamıştır (Tocha 2009; Karacasulu & 

Karakır 2014). Yaptırımlar nedeniyle İran piyasalarından çekilen ABD ve 

Avrupalı firmalar, Rus ve Çin başta olmak üzere (Karacasulu& Karakır 

2014) İran’ın Romanya, Macaristan, Belarus gibi diğer küçük ticari 

ortakları için yatırım fırsatı sunmuş ve bu devletler açılan boşluktan 

yararlanarak İran ile ticarete devam etmişlerdir (Kozhanov 2011). 

Bunlara ek olarak, ABD’nin JCPOA’den çekilmesi sonrasında izlediği 

politikalar ve özellikle de Devrim Muhafızları Komutanı Kasım 

Süleymani’nin öldürülmesi sonrasında, İran nükleer programına yönelik 

hiçbir kısıtlamayı tanımayacağını ve karşılık vereceğini belirtmiştir 

(Herszenhorn 2020; Hincks 2020; CTGN 2020g ). İran’ın bu tavrı ile 

birlikte, ABD’nin Ekim 2020’de silah ambargosunu uzatma teklifinin 

kabul edildiği takdirde NPT’den de çekileceğini bildirmiştir (SC Report 

2020; Kangarlau 2020).  

Tüm bu gelişmeler karşısında İran, gerek BMGK’da veto nüfuzlarını 

kullanmaları (Kaviani 2020) gerek ise ekonomik açıdan can yeleği olarak 

Rusya ve Çin’e yaklaşmıştır (Cohen 2020; O’Connor 2020).  Bu durum 
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ise üçüncü tarafların yaptırım sürecine olan etkilerini daha da artırarak 

gelişen literatürde daha ön planda olmalarını sağlamıştır.  



BÖLÜM V 

KUZEY KORE YAPTIRIMLARI 

İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesini izleyen dönemde Sovyetler 

Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Kore Yarımadasını 38.paralelde 

bölüşmüşlerdir. Güney Kore’nin bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, 

1948 yılında Kuzey Kore de bağımsızlığını ilan etmiş, yönetime Sovyetler 

Birliği tarafından belirlenen gerilla komutanı Kim Il-Sung geçmiştir 

(Sanders 2017).  

Kuzey Kore, dünyada geriye kalan birkaç komünist ülkeden biridir (Lee 

Hanhee 2015: 35) ve sahip olduğu nükleer ve füze programları (Mah 2019) 

ve bu programları kullanmaktan çekinmeyen davranışları nedeniyle önce 

Asya kıtasının ardından tüm dünyanın barış ve güvenliğini tehdit 

etmektedir (VOA News 2009). Dünya siyaset sahnesindeki konumunu 

şekillendirmek amacıyla uluslararası normları reddeden Kuzey Kore 

(Sanders 2017), gerçekleştirdiği nükleer silah ve kıtalararası balistik füze 

(intercontinental ballistic missile) testleri nedeniyle 2006’dan beri 

uluslararası toplumun uyguladığı yaptırımlara maruz kalmaktadır (Mah 

2019).  

Bu bölümde, öncelikle Kuzey Kore’nin nükleer silah elde etme 

girişimlerinin ardında yatan motivasyon anlaşılmaya çalışılmış, Kuzey 

Kore’nin yürüttüğü faaliyetler nedeniyle meydana gelen nükleer krizi 

çözme adına uluslararası toplumun başlattığı girişimler ele alınmıştır. 

Ardından ise Kuzey Kore’nin nükleer temelli rejimini değiştirme adına 

uygulanan yaptırımlardan ve bu yaptırımların sonuçlarından bahsedilmiş, 

‘başarısız’ olarak görülen Kuzey Kore yaptırımları çeşitli unsurlar 

çerçevesinde değerlendirilmiştir.  

Tablo 7: Kuzey Kore Yaptırımları  
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Göndericiler ABD Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği 

2005 E.O. 13382 

Kitle İmha Silahlarını 

Artırıcılar ve 

Destekçilerinin 

Mülkiyetini Engelleme 

2006 BMGK 1718 Konsey Ortak Tutumu, 

795 & Konsey Tüzüğü 

329 

2008 E.O.13466 

Kuzey Kore ve Kuzey 

Kore Vatandaşlarına 

Yönelik Bazı 

Kısıtlamaların Devamı 

2009 BMGK 1784 Konsey Ortak 

Tutumu,573 

Konsey Tüzüğü 1283 

Konsey Kararı 

599,1002 

Konsey Tüzüğü 567 

2010 E.O. 13551 

Kuzey Kore İle İlgili 

Bazı Kişilerin 

Mülkiyetini Engelleme 

Konsey Kararı 800 

2011 E.O. 13570 

Kuzey Kore İle İlgili 

Bazı Etkileşimlerin 

Yasaklanması 

Konsey Kararı 860 

Konsey Kararı 88 

Konsey Tüzüğü 296 

2013 BMGK 2087 Konsey Tüzüğü696 

Konsey Kararı 183 

2014 Konsey Kararı 212 

Konsey Kararı 700 

2015 E.O. 13687 

Kuzey Kore’ye Ek 

Yaptırımların 

Uygulanması 

Konsey Kararı 1066 

2016 E.O.13722 

Kuzey Kore 

Hükümeti’nin ve İşçi 

Partisi’nin 

Mülkiyetinin 

Engellenmesi 

BMGK 2270 & 

BMGK 2321 

Konsey Tüzüğü 682 

Konsey Kararı 75,476 

Konsey Kararı 2217 

Konsey Tüzüğü 841 

2017 E.O. 13810 

Kuzey Kore’ye Ek 

Yaptırımların 

Uygulanması

BMGK 2371& BMGK 

2375 & BMGK 2379 Konsey Kararı 

666,667 

Konsey Tüzüğü 658 

Konsey Uygulama 

Kararı 1909 
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5.1.1. Kuzey Kore’nin Nükleer Gelişimi 

Kuzey Kore’nin nükleer program ile tanışması 1945-1956 yılları arasında 

Sovyetler Birliği’nin sayesinde olmuştur (Nikitin 2009: 2; NEO 2018). Bu 

yıllar arasında Sovyetler Birliği, Kuzey Kore’ye araştırma reaktörü ve 

teknik bilgiler temin ederek bilimsel amaçlı bir nükleer program 

kurulmasına yardım etmiştir (NEO 2018; Pratamasari 2019: 28). 1959 

yılına gelindiğinde iki ülke arasında nükleer işbirliği anlaşması 

imzalanarak Kuzey Kore’nin Yongbyon kentinde Nükleer Bilimsel 

Araştırma Merkezi (Yongbyon Nuclear Scientific Research Center) 

kurularak komünist ulusun ilk nükleer tesisi açılmıştır (Sanders 2017).  

Sovyetler Birliği’nin desteği ile nükleer program geliştirme kapasitesi 

elde eden Kuzey Kore’yi nükleer silah sahibi olmaya iten unsur, Kore 

Savaşı’nın da bitmesinde büyük rol oynayan ve ABD tarafından yöneltilen 

nükleer silah kullanma tehdididir (Lee Jae-Bong 2009: 1; Ramberg 2009: 

14). Zira hem savaş sırasında hem de savaş sonrasında nükleer silah 

kullanımı ABD’nin siyasi ajandasında yer almaktaydı (Hangström & 

Lundström 2019: 96). Tarihsel açıdan bakıldığında ise Kore Savaşı, 

ABD’nin Japonya’ya atom bombası atmasından sonra gerçekleşmiş ve bu 

kronolojik sıralama, ABD’nin nükleer silah kullanma tehdidini inandırıcı 

kılmıştır (Hangström & Lundström 2019: 96). Bu tehdit algısı (Nikitin 

2009: 11; Lee Jae-Bong 2009:1), Amerikan nükleer silahlarının Güney 

Kore’de konuşlandırılmaya başlanmasıyla (Hecker 2010: 48) daha somut 

ve büyük hale gelmiştir (Tagma 2010: 180).  

Kore Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan bu gelişmeler, Kuzey 

Kore’nin nükleer silah elde etmesi konusunda itici bir güç olsa da (Hecker 

2010: 48) asıl girişim Küba Füze Krizi ile gerçekleşmiştir (Ramberg 2009: 

14). Füze Krizi’nde Sovyetler Birliği’nin ABD’ye verdiği imtiyazlar 

karşısında (Wit ve diğerleri 2004: 29), Kim Il-Sung, Moskova’nın 

müttefiklerine yönelik bağlılığından şüphe duymaya başlamıştır (Hecker 

2010: 48). Moskova tarafından olası bir ‘terk ediliş’ riskine karşı ‘juche’ 

yani kendi kendine yetme (self-help) anlayışına odaklanmıştır (Choe ve 

diğerleri 2006: 28; Ramberg 2009: 14; Shen 2011:2). Gorbaçev yönetimi 
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ekonomik kazanç elde etme amacıyla dikkatini Kuzey Kore’den Güney 

Kore’ye çevirmiştir. Bu durum, 1961 yılında Kuzey Kore- Sovyetler 

Birliği arasında imzalanan ‘Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım 

Anlaşması’nın (Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual 

Assistance)’ (Takeda 2006: 195; Saito 2016: 162) öneminin kaybolması 

söz konusu terk ediliş riskini artırmıştır (Takeda 2006: 195).  

ABD’den kaynaklanan tehdit algısı ve Moskova’ya olan güvenilirliğin 

azalması gibi gelişmeler karşısında Kuzey Kore güvenlik alanında 

yalnızca kendisine dayanması gerektiğini anlamış ve kendi nükleer silahını 

üretme kararı almıştır (Hecker 2010: 48; Patrick 2010: 70). 1964 yılında 

Çin’den nükleer programı için yardım istemiştir. Kim Il-Sung, savaş 

yükünü paylaştıklarını ve bu nedenle atom sırlarını da paylaşmaları 

gerektiğini belirtmişse de Mao Zedong küçük bir ülkenin nükleer silaha 

ihtiyacı olmayacağını ifade ederek (Wit ve diğerleri 2004: 3), nükleer 

yardım talebini reddetmiştir (Wit ve diğerleri 2004: 3; Pratamasari 2019: 

28). Sovyetler Birliği ile bozulan ilişkileri gibi, Çin ile olan ilişkiler de 

Soğuk Savaş döneminde kötüleşmiştir: Çin’in Güney Kore’yi tanıması ve 

yardım eli uzatması olası bir yabancı müdahalesi karşısında Çin’in Kuzey 

Kore’ye yardım edip etmeyeceğini meçhul kılmıştır (Patrick 2010: 69).  

Pekin ve Moskova ile yaşanan bu gelişmeler karşısında Kuzey Kore 

güvenlik alanında yalnızca kendisine güvenmesi gerektiğini anlamış ve 

kendi nükleer silahını üretme kararı almıştır (Hecker 2010: 48; Patrick 

2010: 70). Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Kuzey Kore, 1976-1981 

yılları arasında Mısır’dan sıvı yakıtlı balistik füze olan Scud-B tipi füze 

temin etmiş, 1984’te ise yerel sürüm olan Hwasong-5’i üretip test etmiştir 

(Sanders 2017). 1985 yılında ise Nükleer Silahların Yayılmasının 

Önlenmesi Anlaşması’na (Non-Proliferation Treaty/NPT) taraf olmuştur 

(Lehman 1993: 261; Sanders 2017).  

Kuzey Kore füze geliştirip test etmiş olsa da (Sanders 2017), yüksek 

oranda zenginleştirilmiş uranyum (highly-enriched uranium/ HEU) 

programını 1997-1998 yıllarında başlatmıştır (Laney & Staplen 2003: 20). 

Çünkü bu zaman diliminde meydana gelen gelişmeler Kuzey Kore’nin 
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nükleer silah sahibi olma isteğini en üst düzeye çıkarmıştır (Laney & 

Staplen 2003: 20). Kuzey Kore nükleer programa sahipken ve füze 

geliştirmişken 1980’lere kadar nükleer silah elde etmemiş olmasının 

nedeni bu zamana kadar ekonomik, askeri vb. alanlarda düşmanı Güney 

Kore’nin ilerisinde olması ve bu önceliği devam ettireceğine inanmasıdır 

(Kang 1995: 266).  

1980 sonrasında mevsim Kuzey Kore için değişmeye başlamış, devam 

ettireceğini umduğu ekonomik şartlar bazı nedenlerle kötüleşmiştir. 

Öncelikle, Kuzey Kore’nin Soğuk Savaş döneminde temel destekçileri 

olan (Shephard 2010: 3) Moskova ve Pekin, Kuzey Kore için açtıkları 

kredileri durdurup, mevcut kredilerin geri ödemesini istemişlerdir (Choe 

ve diğerleri 2006: 30). Moskova petrol akışını ve mali yardımı durdurmuş, 

Çin ürünlerini normal fiyattan satmaya başlamış ve Kuzey Kore’ye yapılan 

yatırım kaynakları kurumuştur (Shephard 2010: 3). Ardından Kuzey 

Kore’de yaşanan doğal afetler ülkenin geçiminde önemli paya sahip tarım 

faaliyetlerinin devam etmesini çok büyük ölçüde engellemiş (Choe ve 

diğerleri 2006: 30), buna bağlı olarak ülkede büyük çaplı kıtlık yaşanmıştır 

(Choe ve diğerleri 2006: 28). Bu gelişmeler sonucunda Kuzey Kore, 

Güney Kore’nin oldukça gerisinde kalmıştır (Kang 1995: 266; Wit ve 

diğerleri 2004: 2).  

Kuzey Kore, meydana gelen bu değişimler karşısında kendini 

savunmasız ve saldırıya açık hissetmiş (NEO 2018) bu nedenle ekonomik 

ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için kendi araçlarını geliştirme 

arayışına girmiştir (Patrick 2010: 70). Bu amaç doğrultusunda Kuzey 

Kore, Sovyetler Birliği tarafından temin edilen araştırma reaktöründe 

nükleer silah elde etmek için plütonyum üretmeye başlamıştır (NEO 

2018).  

Kuzey Kore’nin değişen dinamikler çerçevesinde kendini içerisinde 

bulduğu uluslararası çevreye karşı kendine dayanması ve bu nedenle 

nükleer silah elde etme girişiminde bulunması, literatürde neo- realist 

yaklaşımla değerlendirilmektedir. Bir devleti nükleer silah elde etmeye 

iten unsur yoğun güvenlik çıkmazlarına maruz kalmalarıdır (Kang 1995: 
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265; Lavoy 2006: 434; Liang 2013: 64). Özellikle de bir süper gücün 

azalan desteği karşısında küçük devlet kendi güvenliğini sağlama 

konusunda sorumlu hale gelir ve bu noktada en etkili yol nükleer silah 

geliştirmektir. Bu durum, küçük devletin tehdit olarak algıladığı aktörün 

nükleer kapasitesinin olduğu noktada zorunlu hale gelmektedir (Kang 

1995: 265).  

Kuzey Kore’nin karşılaştığı durum yukarıda belirtilen argümanın 

kanıtıdır: Soğuk Savaş’ın bitmesi ile en büyük güvenlik kalkanı Sovyetler 

Birliği’ni kaybetmiş, ardından en büyük müttefiki Çin’i de kaybetmiştir. 

Böylece Kuzey Kore uluslararası toplumdan izole olmuş ve algıladığı 

tehdit seviyesi hayli yükselmiştir (Jihwan 2005:9; Tagma 2010: 180; 

Pratamasari 2019: 25; Popoola ve diğerleri 2019: 77). Bunun karşısında 

ABD’den nükleer tehdit sinyalleri almıştır (Nikitin 2009: 11; Lee Jae-

Bong 2009:1).  

Uluslararası bağlamda devletlerin hayatta kalmaları için kendi kendine 

yetmesi gerektiğini (self-help) savunan neo-realist teori ise bu noktada 

devreye girmektedir (Waltz 1988: 624; Mearsheimer 2001: 309; 

Mearsheimer 2012: 78).  Bir devletin kendine yetebilmesi için güç peşinde 

koşması bu gücün ise askeri güç olduğunu her fırsatta belirten realistler 

için bu noktada en nihai araçlar nükleer silahlardır (Waltz 1988: 624; 

Liang 2013: 64).  Neo-realistler de nükleer silahların uluslararası istikrar 

inşa etmede önemli olduğunu savunur (Ogilvie-White 1996: 45). Nükleer 

silah, devletlerin savaşa girme isteğini körelttiği için, Kenneth Waltz’a 

göre uluslararası sistem ne olursa olsun nükleer silah sahibi ülkeler 

arasında çatışma ihtimali düşer ve uluslararası istikrar sağlanır (Waltz 

1988: 626; Waltz 2004: 5; Mearsheimer 2012: 82). 

Bu çerçevede, değişen uluslararası ortamın yarattığı tehditler ile 

karşılaşan Kuzey Kore, kendi güvenliğini sağlayabilmek için çeşitli 

ideolojiler benimsemiştir. İlki, daha önce bahsedildiği üzere Kim Il-Sung 

tarafından benimsenen ‘juche’ (kendi kendine yetme/ self-help) 

ideolojisidir (Shen 2011: 2; Popoola ve diğerleri 2019: 77). İkincisi ise 

Kim Il-Sung’un vefatının ardından yönetime geçen oğlu Kim Jong-Il 
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tarafından benimsenen ‘songun’ yani ‘önce ordu (military first)’ 

anlayışıdır (Habib & O’Neil 2009: 382; Smith 2016: 3; Pratamasari 2019: 

25). Bu ideolojiler ışığında belirlenen dış politikasıyla uluslararası sistem 

içerisinde kendisini konumlandırmayı amaçlayan (Ballbach 2015: 143) 

Kuzey Kore, nükleer silah geliştirmeye yönelmiştir (Tagma 2010: 180; 

Smith 2016: 2).  

Kuzey Kore nükleer programını ABD’nin olası bir saldırısı ya da ön alıcı 

darbesine karşı caydırıcı bir unsur olarak adlandırmaktadır (Hayes & 

Bruce 2011: 73; Smith 2016: 3). Ulusal egemenliğini ve ulus olarak var 

olma hakkını korumak isteyen Kuzey Kore (Hecker 2010: 44), ABD’nin 

saldırganlığı (Pollack 2007: 112) ve Güney Kore güçleri karşısında daha 

düşük maliyetli dengeleme ve her türlü saldırıya karşı caydırıcı unsur 

olarak nükleer silah geliştirmiştir (Habib & O’Neil 2009: 381). Kuzey 

Kore’nin, neo-realist çerçeve ile açıklanmaya elverişli olan nükleer dış 

politikası küresel nükleer silahsızlanma rejimine karşı bir kriz meydana 

getirmiş ve uluslararası toplum tarafından çeşitli müzakere girişimleri ile 

bu krizler çözülmeye çalışılmıştır. 

5.2.Kuzey Kore Nükleer Krizinin Başlangıcı 

Kuzey Kore’nin, silahsızlanma rejiminin sağlıklı işleyişini olumsuz 

etkileyen girişimleri 1993 yılında patlak vermeye başlamıştır. Bu zamana 

kadar geçen süreçte Kuzey Kore, 1985’te NPT anlaşmasını imzalamış, 

1992 yılında ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) güvenlik 

önlemleri anlaşmasını imzalamıştır (Ha & Hwang 2015: 10). IAEA, 1993 

yılında Kuzey Kore’nin bilinen nükleer tesislerine düzenlenen teftişlere ek 

olarak ‘özel teftiş’ talep etmiş fakat bu talep reddedilmiştir. Buna ek olarak 

Kuzey Kore NPT’den çekileceğini belirtmiştir (Park & Peh 2019: 11). 

Bunun üzerine Kore yarımadasında nükleer kaynaklı krizler başlamıştır 

(Bayer 1995: 194; Ha & Hwang 2015: 10).  

Kuzey Kore’nin NPT’ye taraf kalmasını sağlama amacıyla, başta ABD 

olmak üzere uluslararası toplum nezdinde çeşitli üst düzey görüşmeler 

yapıldı (Park & Peh 2019: 11) ve bu gelişmeler ışığında Kuzey Kore 

anlaşmadan çekilme kararını askıya aldı (Ha & Hwang 2015: 10). Fakat 
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ortaya çıkan ‘özel teftiş’ sorunu taraflar arasındaki güvensizliği çoktan 

artırmış ve nükleer krizi derinleştirmiştir (Bayer 1995: 195). 1994 yılında 

ise Kuzey Kore, IAEA müfettişleri olmadan araştırma reaktöründen 5 

MW’lık kullanılmış yakıt çıkarmıştır (Ha & Hwang 2015: 10). Bu durum 

karşısında ABD, BM yaptırımlarını uygulatacağını belirtmiş, fakat Kuzey 

Kore yaptırım uygulamalarını savaş sebebi kabul edeceğini ve karşılığında 

Seul’u ateş denizine çevireceğini bildirmiştir (Bayer 1995: 196; Ha & 

Hwang 2015: 10). Kuzey Kore’ye yaptırım uygulama seçeneği masada 

olmasına rağmen uluslararası destekten yoksun olduğu için 

uygulanmamıştır (Noland 2009: 1). Bu durumdan yaptırımların 

uygulamalarının incelendiği bölümde detaylı olarak bahsedilecektir.  

Meydana gelen nükleer krizi çözmek için ABD ve Kuzey Kore arasında 

1994 yılında Mutabık Kalınan Cenevre Çerçeve Anlaşması (Geneva 

Agreed Framework) imzalandı (Bayer 1995: 210; Chang 2007: 4; Lee & 

Julia Choi 2007: 10; NEO 2018). Mutabık Kalınan Çerçeve, bağlayıcılığı 

olan bir anlaşma değildi, daha ziyade rehber niteliği taşımaktaydı (Hayes 

ve diğerleri 2001: 6; Jungkun 2015: 108).  Çerçeve ’nin sunduğu 

gereklilikler yerine getirildiği takdirde tarafların birbirlerine yönelik 

davranışlarındaki belirsizliğin ortadan kaldırılması hedeflenmekteydi 

(Hayes ve diğerleri 2001: 1). 1994 anlaşmasına göre, Kuzey Kore’nin 

Yongbyon araştırma reaktörünü kapatması karşılığında ABD, Güney Kore 

ve Japonya tarafından 2 adet hafif su reaktörü (light-watered reactor 

/LWR) temin edilecekti. Bunun yanında Kuzey Kore’ye yıllık 500 bin ton 

ağır yakıt transfer edilmesi beklenmekteydi (Bayer 1995: 210-211; Hayes 

ve diğerleri 2001: 5; Jungkun 2015: 108; NEO 2018).  

Bill Clinton döneminde varılan bu anlaşma, Başkan’ın ifadelerine göre 

hem ABD hem müttefikleri ve de tüm dünya güvenliği için oldukça iyi bir 

anlaşma olarak adlandırılmıştır (Jungkun 2015: 107). Fakat Cumhuriyetçi 

Kongre ve şahin muhafazakârlar bu anlaşmaya oldukça karşılardı. Bu 

nedenle reaktör ve yakıt aktarımı sürecini ertelediler ve Başkan’ın fon 

sağlama yetkilerini kısıtlayacak ulusal güvenlik bildirgeleri kabul ettiler 

(Jungkun 2015: 108; Park & Peh 2019: 14). Clinton’un halefi Bush’un 
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yönetime gelmesi ile de Kuzey Kore’ye karşı sergilenen tavır sertleşti. 

Özellikle de 11 Eylül saldırıları sonrasında Bush, Kuzey Kore’yi ‘şer 

eksenine’ dâhil etti ve ön alıcı saldırıların hedefi haline getirdi (Park & Peh 

2019: 15). Böylece 2002 yılında Mutabık Kalınan Çerçeve’nin geçerliliği 

son buldu (Jungkun 2015: 108; NEO 2018; Park & Peh 2019: 15). Bu 

gelişmeler karşısında Kuzey Kore de 2003 yılında NPT’den çekilme 

kararını gerçekleştirmiştir (Jungkun 2015: 108; NEO 2018). Dolayısıyla, 

Kuzey Kore sorunu başladığı yere geri döndü (Park & Peh 2019: 15). 

Mutabık Kalınan Çerçeve’nin aniden sonlanması, küresel silahsızlanma 

rejimi için çok büyük uluslararası krize neden olmuştur (Pollack 2003: 11). 

Meydana gelen krize rağmen hem ABD hem de Kuzey Kore krizi 

diplomatik yollarla çözmeye eğilimliydiler. Ne var ki, bu sefer 

anlaşamadıkları nokta diplomasi formatı hakkındaydı. ABD çok taraflı 

diplomasinin kullanılmasından yana iken Kuzey Kore ikili görüşmeler 

yapılmasında ısrarcı davranmaktaydı (Gaylord 2008: 294). İki devlet arası 

ilişkiler oldukça gerilince Çin, 2003 yılında ABD ve Kuzey Kore ile üçlü 

bir görüşme ayarladı. Kısa süre sonra bu üçlü görüşmelere Japonya, Rusya 

ve Güney Kore de dâhil olmuştur (Park 2010: 76; Park & Peh 2019: 15). 

Böylece NPT’den çekilerek nükleer silah geliştirme kararı alan Kuzey 

Kore’yi diplomatik yollarla durdurmayı ve Kore yarımadasının nükleer 

silahlardan arındırmayı hedefleyen ‘Altılı Görüşmeler (Six Party Talks)’ 

başlamış oldu (Sanders 2017; Davenport 2018). Birden fazla turdan oluşan 

Altılı Görüşmeler, tarafların, özellikle ABD ve Kuzey Kore, ortaya atılan 

taleplerin karşılıklı memnuniyetsizlik ve tatminsizlik yaşanması nedeniyle 

birçok kez kesintiye uğramıştır (Park & Peh 2019: 16). Bunun yanında 

görüşmelerin diğer aktörlerinin de aralarında işbirliğinin zaman zaman 

zayıf olması da görüşmelerin sürecini aksatmıştır (Park 2010: 78).  

Ne var ki, görüşmelerin seyrini değiştiren en büyük problem, Kuzey 

Kore’nin dış mali etkileşimlerinde en büyük aracı olan Banco Delta Asia 

Bankası’nın 2005 yılında ABD Hazine Bakanlığı tarafından ‘kara para 

aklama’ nedeniyle yaptırım uygulanması ile yaşanmıştır (Mi- Yeon 2018: 

92-93; Park & Peh 2019: 17). Kuzey Kore bu durumun ABD tarafından
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iyi planlanmış bir provokatif eylem olduğunu belirtmiş ve bu şartlar 

altında Altılı Görüşmeler’e devam etmeyeceğini dile getirmiştir (Mi-Yeon 

2018: 93). Bu durum Altılı Görüşmeler’de yaklaşık 13 aylık bir boşluk 

yaratmıştır (Kwak 2010: 213). Kuzey Kore, yaptırım uygulamasını açıkça 

bir düşmanlık olarak algılamış ve karşılığında füze testleri yapmıştır (Park 

& Peh 2019: 17). Bu girişimin, yaptırımların hafifletilmesinde işe 

yaramadığını gören Kuzey Kore bu sefer nükleer test gerçekleştirmiştir 

(Park & Peh 2019: 17).  

Bu sıkıntılı sürece rağmen Altılı Görüşmeler’de ‘ortak bildiri (Joint 

statement)’ sunulmuş (Kwak 2010: 212; Mi-Yeon 2018: 91; Park & Peh 

2019: 17) ve ‘eylem için eylem (action for action)’ anlayışı benimsenmiştir 

(Kwak 2010: 212). Yani, Kuzey Kore tüm nükleer tesislerini kapatacak ve 

bunun karşılığında ekonomik, gıda, insani ya da diğer yardımlara ve 500 

bin tonluk ağır yakıta erişme imkânı bulacaktı (Gaylord 2008: 294; Kwak 

2010: 213). Bu bildiri her ne kadar başarılı bir adım olarak görülse de, 

Bush yönetimindeki muhafazakârlar tarafından Clinton döneminde 

yapılan anlaşmanın (Mutabık Kalınan Çerçeve) acı verici bir benzeri 

olarak nitelendirilmiştir (Mi-Yeon 2018: 91). Her ne kadar ortak bir 

noktada buluşulmuş olsa da 2006’da gerçekleşen nükleer test, Kuzey Kore 

için yaptırım ve ambargo serüveninin başlamasına neden olmuştur.  

6. Kuzey Kore Yaptırımları

Kuzey Kore’nin nükleer test girişimi uluslararası güvenliği çok büyük bir 

krize sürüklemiştir. Bu saldırgan davranışın tekrarlanmaması için 

uluslararası toplum çeşitli yaptırım rejimlerini kabul etmiştir. Uzun 

soluklu ve çok taraflı yaptırım rejimi başta BM ve AB gibi kurumlarca 

uygulanırken, tek taraflı olarak ise ABD tarafından uygulanmıştır. Bu 

yaptırımların Kuzey Kore ekonomisine ağır bir şekilde etki ettiği fakat 

Kuzey Kore’nin nükleer duruşunu değiştirmediği yani başarısız olduğu 

sonucuna varılmıştır. Çalışmanın bu kısmında, Kuzey Kore’ye uygulanan 

çok taraflı ve tek taraflı yaptırımları, bu yaptırımların ülkeye olan etkilerini 

ve başarısız yaptırımlar olarak atfedilmesine neden olan unsurlar 
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tartışılmıştır. Son olarak ise Kuzey Kore yaptırımları kendinden önceki 

ampirik vakalar ile karşılaştırılmıştır.   

6.1.Birleşmiş Milletler Yaptırımları   

Altılı Görüşmeler’in duraksamasına neden olan Kuzey Kore’nin füze 

testi karşısında BMGK, 1695 sayılı yönergeyi kabul ederek Kuzey 

Kore’ye yaptırım uygulamıştır (Shen 2008: 94; Noland 2009:2; Honda 

2009: 5; Hiroshi 2011: 80). Kuzey Kore, 1950’den beri ilk defa bu kadar 

büyük bir yaptırım ile karşılaşmıştır (Noland 2009: 2).  Füze testinin 

ardından gerçekleşen nükleer test sonucunda ise, üye devletlerin Kuzey 

Kore’ye yaptırım uygulamasını yetkilendiren 1718 sayılı yönerge oy 

birliği ile kabul edilmiştir (Shen 2008: 94; Noland 2009:1; Hiroshi 2011: 

80; Miller & Narang 2018: 65; Zakharova 2019: 194). Bu yönergeye göre, 

özellikle uzun menzilli silahlara ilişkin ekipmanların, teknoloji ve 

servislerin teminatı, satışı ya da transferi yasaklanmış, Kuzey Kore’nin 

lüks eşya ihracatına yasak getirilmiştir.  

Dahası, ülkenin nükleer programıyla ilişkisi olan bireyler yaptırım 

listesine alınarak seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması gibi 

uygulamalar gerçekleştirilmiştir (Noland 2009: 1; Zakharova 2019: 194). 

Üye devletlerden Kuzey Kore’ye ait kargoların denetlenmesi istenmiştir 

(Honda 2009: 6; Noland 2009: 1). Kabul edilen yaptırım rejiminin sağlıklı 

işlemesinin sağlanması için ise 1718 sayılı yönerge, Komite’nin 

(Committee) kurulmasına zemin hazırlamış (Davenport 2018) ve Uzman 

Heyeti (Panel of Expert) oluşturulmuştur (Zakharova 2019: 196).   

2006’daki nükleer teste karşılık kabul edilen 1718 sayılı yönerge 

ilerleyen zamanlarda kabul edilecek olan yönergeler için temel 

oluşturmuştur. 2009 yılında 1874; 2013 yılında 2087 ve 2094; 2016 yılında 

2270 ve 2321; 2017 yılında ise 2371, 2375 ve 2397 sayılı yönergeler kabul 

edilmiştir. Bunların her biri mevcut yaptırım rejiminin daha geniş ve 

ağırlaştırılmış versiyonudur (Zakharova 2019: 194-196).   

2006’da gerçekleştirilen nükleer test sonrasında Kuzey Kore’ye yönelik 

uluslararası tutum oldukça sertleşmiştir. Çin, Kuzey Kore’ye gönderdiği 

petrol tedariğini kesmiş, Banco Delta firmasının mal varlıklarının 
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incelenmesine destek vermiş ve ardından Çin bankalarındaki Kuzey 

Kore’ye ait mal varlıklarını dondurmuştur (Noland 2009: 2). ABD ve AB 

de aynı şekilde yaptırımlara destek vermiştir (Heintz ve diğerleri 2019: 16; 

24). Nükleer testten haftalar sonra Kuzey Kore Altılı Görüşmeler’e 

yeniden katılmıştır (Sanders 2017). ABD’nin petrol tedarik etmesi ve 

Kuzey Kore’yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartacağını 

bildirmesi, bunun üzerine Güney Kore- Kuzey Kore arasındaki zirvenin 

ardından 14,3 milyar dolarlık ekonomik yardım ve 50 ekonomik amaçlı 

proje teşvikleri karşısında Kuzey Kore Yongbyon’daki nükleer tesisini 

durdurmayı kabul etmiştir (Pratamasari 2019: 32).  

2008 Haziran ayında Kuzey Kore, nükleer tesislerini durdurma 

beyannamesini Çin’e teslim etmiştir (TPM TV 2008; SC Report 2020). 

Bush bu konuda çok mutlu olduklarını ve Altılı Görüşmeler’in eylem için 

eylem (action for action) prensibi çerçevesinde 45 gün içinde Kuzey 

Kore’yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracaklarını bildirmiştir 

(TPM TV 2008).  Fakat Eylül ayında hala ismi listeden çıkartılmamış olan 

Kuzey Kore (Miller & Narang 2018: 66) Yongbyon tesisinin devre dışı 

bırakılması kararını geri çekmiş ve 2009’da yörüngeye uydu yerleştirmek 

amacıyla roket fırlatmıştır (Nikitin ve diğerleri 2010: 1; SC Report 2020). 

2009 yılında uzun menzilli füze atışı da gerçekleştiren Kuzey Kore BMGK 

tarafından sert bir şekilde kınandı. Altılı Görüşmeler’e geri dönmeyeceğini 

ve nükleer tesislerini yeniden kullanıma açarak nükleer test yapacağını 

bildiren Kuzey Kore aynı yıl içinde yer altında nükleer test yapmıştır 

(Nikitin ve diğerleri 2010: 1).  

Bu girişim karşısında BMGK 1874 sayılı yönergeyi kabul etmiştir ve 

1718 sayılı yönergenin yetkilendirdiği yaptırımlara ek yaptırımlar 

uygulanmıştır (Davenport 2018; SC Report 2020).  Tam teşekküllü silah 

ambargosu uygulanmış, kargoların denetlenmesi için üye ülkeler 

yetkilendirilmiştir (Honda 2009: 5; Nikitin ve diğerleri 2010: 1; Miller & 

Narang 2018: 86). Bunun yanında Kuzey Kore’ye ve Kuzey Koreli 

firmalara mali kısıtlama getirilmiş (Arms Control Association 2020) ve 

üye ülkelerin Kuzey Kore’nin nükleer programı için ihtiyaç duyduğu 
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materyallere erişiminin kısıtlanmasında agresif önlemler alma çağrısında 

bulunmuştur (Snyder & See-Won 2009: 12). İkinci nükleer test sonrasında 

Kuzey Kore spesifik bir diyaloga açık olduğunu bildirmiştir (SC Report 

2020). 2010 yılında silahsızlanma konusunda müzakere yürütmeye olan 

eğilimini ifade eden Kuzey Kore, 1953 ateşkesinin barış anlaşması ile 

değiştirilmesini ve yaptırımların kaldırılmasını talep ettiğini belirtmiştir 

(SC Report 2020; Arms Control Association 2020).  

Fakat işler Kim Jong-Il’in vefat edip yerine oğlu Kim Jong-Un’un 

geçmesi ile değişmiştir (Sanders 2017). Kendini kanıtlama girişiminde 

olan Kim Jong-Un,  nükleer gelişim konusunda seleflerinden daha önde 

olmayı hedeflemiştir, ‘Songun (önce ordu)’ ideolojisine bağlı kalmıştır 

(Sanders 2017; Pratamasari 2019: 26). Ülkenin nükleer programı 

gelişmeye devam etmiş, nükleer kapasitesi artmıştır (Duchâtel & Schell 

2013: 1; Pratamasari 2019: 24). İddialara göre Hiroşima’nın on katı 

büyüklüğünde etkiye sahip nükleer silah elde edilmiştir ve yeni yapılan 

silahlarda nükleer başlıkların füzelere yerleştirilebildiği belirtilmiştir 

(Pratamasari 2019: 24). Kim Jong-Un, Şubat 2013’te 3. Nükleer testi 

gerçekleştirmiştir (Duchâtel & Schell 2013: 1).  

Bunun üzerine BMGK 2094 sayılı yönergeyi uygulamıştır (Cheng 2013: 

30). Bu yönerge, önceki yaptırım rejimlerinin genişletilmiş halini 

içermektedir (Jordan 2013: 1197). 2094 sayılı yönergeye göre, Kuzey 

Kore’nin nükleer ve füze programlarına katkıda bulunacak tüm mali 

etkileşimlerin dondurulması (Jordan 2013: 1197; Skahyan 2017: 232; 

Stewart 2018: 120). Ayrıca, 2094 rejimi Kuzey Kore’ye ait hava ve deniz 

araçlarının hava yollarını ve limanlarını kullanmasını yasaklamaktadır. 

Mali etkileşimlerin kısıtlanması ve ulaşım yollarının kullanımının 

yasaklanması ile Kuzey Kore’nin uluslararası ticarete erişim yeteneği 

kısıtlanmaya ve izole edilmeye çalışılmaktadır (Stewart 2018: 120). Kuzey 

Kore’nin 2012’de gerçekleştirdiği füze testi karşısında ise 2087 sayılı 

BMGK yönergesi kabul edilmiştir (Quinones 2013: 198). Yönerge üye 

devletlere, Kuzey Kore’nin silah geliştirmesi için ihtiyaç duyduğu 

materyallere el koyulması ya da yok edilmesi yetkisi vermekte ve ayrıca 
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nükleer programla ilgili olan bireylere uygulanan yaptırımların 

genişletilmesini gerektirmekteydi (S/RES/2087 2013).  

2016 yılında Kuzey Kore’nin 4. nükleer testini gerçekleştirmesi ile 

BMGK 2270 ve 2321 sayılı yönergeleri kabul etmiştir (Haggard 2016: 

944; Armstrong 2017: 120; Hyung-Gon 2019: 215). Bu yaptırımlar Kuzey 

Kore’ye uygulanan en ağır yaptırımlar olarak adlandırılmaktadır (Haggard 

2016: 944; Zakharova 2019: 196). Bunun nedeni ise ilk defa Kuzey 

Kore’nin ticari faaliyetleri doğrudan hedef alınmasıdır (Haggard 2016: 

944; Zakharova 2019: 195). 2270 sayılı yönergeye göre Kuzey Kore 

kargolarının teftişi çağrısı yapılmış; kömür, demir cevheri, kurşun ve 

kurşun cevheri, altın, vanadyum ve diğer nadir metallerin satışına yasak 

getirilmiştir (Haggard 2016: 944; Armstrong 2017: 121; Hyung-Gon 2019: 

215). Bunun yanında banka hesapları ve mal varlıkları dondurulmuştur 

(Armstrong 2017: 131). Fakat 2270 sayılı yönergesinde ihmaller olmuştur, 

bunun nedeni ise Çin’in yönergede yasal boşluklar olacak şekilde 

düzenlemesidir. Bu durum 2321 sayılı yönergenin uygulanmasında daha 

belirgin hale gelmiştir (Haggard 2016: 944).  

Aynı yıl içinde Kuzey Kore bir nükleer test daha gerçekleştirmiştir ve 

bunun üzerine 2321 sayılı yönerge kabul edilmiştir (Haggard 2016: 944; 

Armstrong 2017: 125; Hyung-Gon 2019: 215). 2321 sayılı yönergenin 

2270’ten farkı daha net hedefler barındırmasıydı (Hyung-Gon 2019: 215). 

Kuzey Kore’nin yıllık kömür ihracatı 7,5 milyon tonla sınırlandırılmış; 

bakır, nikel, çinko gibi metallerin satışına kısıtlamalar getirilmiştir. Daha 

etkin kargo teftişi talep edilirken, Kuzey Kore büyükelçilikleri ve burada 

çalışan personellerin banka etkileşimleri kısıtlanmıştır (Armstrong 2017: 

125).  

2017’de yapılan kıtalararası balistik füze testi karşısında ise 2371; 2375; 

2397 sayılı yönergeler kabul edilmiştir (Szalwinski ve diğerleri 2018: 2; 

Hyung-Gon 2019: 215; Heintz ve diğerleri 2019: 9-10). Bu yönergeler, 

Kuzey Kore’nin füze ve nükleer testlerine karşılık olarak ülkenin döviz 

gelirini daha da kısıtlama amacı taşımaktadır (Zakharova 2019: 196). 2371 

sayılı yönerge Kuzey Kore’nin antrasit kömürü; demir, kurşun ve 
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cevherlerinin; deniz ürünlerinin satışı tamamen yasaklanmıştır (Hyung-

Gon 2019: 215). 2375 ile Kuzey Kore’nin rafine petrol ve ham petrol 

ithalatı yıllık 500.000 tonla sınırlandırılmıştır. Böylelikle Kuzey Kore’nin 

üretimi için gerekli yakıt ya da ham madde tedariki yeterince kısıtlanmaya 

çalışıldı (Zakharova 2019: 196; Heintz ve diğerleri 2019: 10-12). Tekstil 

ürünlerinin ihracatı ve deniz aşırı işçi gönderimi de yasaklanmış oldu 

(Hyung-Gon 2019: 215). Bu yasaklara ek olarak tüm endüstri 

makinelerinin, ulaşım araçlarının ve gerekli metallerin satışı ya da transferi 

de yasaklanmış oldu (Hyung-Gon 2019: 215). Ek olarak 2375 sayılı 

yönerge ile üye devletlere açık denizlerdeki gemileri daha etkin bir şekilde 

denetleme yetkisi verildi (Pedrozo 2020: 110). 2397 ise kıtalar arası füze 

testine karşı kabul edilmiş ve diğer kısıtlamalara ek olarak gıda ve tarım 

ürünlerinin ithalatı yasaklanmıştır (Hyung-Gon 2019: 216). BMGK’nın bu 

yaptırımları Kuzey Kore’nin bilinen ihraç mallarının %90’ını 

hedeflemiştir (Szalwinski ve diğerleri 2018: 1).  

6.2.Avrupa Birliği Yaptırımları  

Birleşmiş Milletler tarafından Kuzey Kore’ye uygulanan çok taraflı 

formattaki yaptırımlar, Avrupa Birliği (AB) tarafından da desteklenmekte, 

kendi kısıtlayıcı önemlerini içermekteydi (Wissenbach 2013: 524). 

2003’ten beri Kuzey Kore’ye yönelik izlediği yatıştırıcı yaklaşımı terk 

eden (Alexandrova 2019: 33) AB de Birleşmiş Milletler gibi ilk yaptırım 

rejimini 2006 yılında kabul etmiştir (Albert 2019; Heintz ve diğerleri 

2019: 21). AB’nin uyguladığı yaptırımlar genellikle BM yaptırımlarının 

tamamlayıcısı olarak uygulanmaktaydı (Albert 2019; Heintz ve diğerleri 

2019: 16). Ayrıca otonom olarak yaptırım rejimi de kabul etmekteydi 

(Heintz ve diğerleri 2019: 16). BMGK’nın 1718 sayılı yönergesi kabul 

edildiğinde, bu yönergenin tamamlayıcısı olarak ‘ortak pozisyon 

(Common position)’ adı altında yaptırım rejimi kabul edildi (Hiroshi 2011: 

80; Heintz ve diğerleri 2019: 21). Bu ortak pozisyona göre, Kuzey Kore’ye 

silah ambargosu uygulamış, ülkenin nükleer, füze ya da kitle imha silahları 

programlarını geliştirmeye yarayacak ithalat ve ihracatı yasaklamış, lüks 

malların ihracat ve ithalatına yasak getirmiştir (Hiroshi 2011: 80; Albert 
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2019; Heintz ve diğerleri 2019: 21; Alexandrova 2019: 46; Consilium 

Europa 2020). Bunun yanında nükleer programa ilişkin kişilerin Avrupa 

ülkelerinde ikamet etme hakkını askıya almış, Kuzey Korelilerin özel 

eğitimlere katılmasını reddetmiş, Kuzey Kore ekonomik sektörüne yapılan 

AB yatırımlarını geri çekmiş ve Kuzey Kore’ye işçi dövizi gönderilmesini 

yasaklamıştır (Albert 2019).  Avrupa Birliği genel olarak BM 

yaptırımlarının tamamlayıcısı olan yaptırımları kabul ederken, otonom 

olarak yaptırımların hedeflediği kişi ve kurum listesine eklemeler yapmış 

ve bazı malların ithalat-ihracatına yasak getirmiştir (Alexandrova 2019: 

46; Consilium Europa 2020). Ayrıca AB, BM tarafından kabul edilen 1718 

sayılı yönergede mevcut olan dar kapsamlı silah ambargosu karşısında 

daha geniş kapsamlı ve sert bir silah ambargosu uygulamıştır (Portela 

2015: 7).  

2009’da gerçekleşen ikinci nükleer test ile krizin daha da büyümesi 

karşısında AB de önlemlerini daha ağırlaştırmıştır (Hiroshi 2011: 80; 

Heintz ve diğerleri 2019: 21). AB sert bir biçimde Kuzey Kore’nin bu 

faaliyetlerini durdurması çağrısında bulunmuş ve hiçbir ön koşul 

olmaksızın Altılı Görüşmeler’e geri dönmesini, NPT ve IAEA güvenlik 

anlaşmalarının gerekliliklerini yerine getirmesini istemiştir (Hiroshi 2011: 

80). İlginç bir şekilde AB, uyguladığı yaptırımlar bakımından BM ve 

ABD’den daha provokatiftir. Bunun nedeni ise AB’nin seyahat yasağı ya 

da mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel yaptırımların uygulanacağı 

bireyleri içeren listede Kuzey Kore Ulusal Savunma Komisyonu’nun 6 

üyesi bulunmaktadır (Hiroshi 2011: 80).   

2016’dan itibaren BM ve ABD gibi Avrupa Birliği de uyguladığı 

yaptırımları ağırlaştırmaya gitmiştir. Kuzey Kore’ye petrol ithalatı ve 

Kuzey Kore’den lüks mal alımı tamamen yasaklanmıştır (Heintz ve 

diğerleri 2019: 18). Fon transferi, ticaret, madencilik ve kimya 

endüstrisine yatırım yasağı kabul edilmiştir (Delton & Mann 2016; Eur-

lex 2016). Silah, değerli metaller, ulaşım araçları, roket yakıtı gibi 

ürünlerin alışverişine de yasak getirilmiştir (Eur-lex 2016). Kuzey 

Kore’nin dış ticaret kabiliyetini kısıtlamak için BM gibi Avrupa Birliği de 
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birtakım önlemler almıştır. Buna göre Kuzey Kore’de faaliyet göstermiş 

hava araçlarının AB üzerinden uçması ve deniz araçlarının AB limanlarına 

girişi yasaklanmıştır (Delton & Mann 2016).  

6.3.Amerika Birleşik Devletleri Yaptırımları  

ABD, Kuzey Kore’ye karşı kabul ettiği yaptırım rejimlerini çoğunlukla 

Başkanlık Emri (Executive Order) veya OFAC aracılığı ile 

uygulamaktadır (Heintz ve diğerleri 2019: 24; US Department of 

Treasury). Başkanlık Emirleri ’nin yanında çeşitli özel yasalar da kabul 

eden ABD kendi yaptırım rejimlerini uygularken, BM yaptırımlarını da 

uygulamaktadır (Heintz 2019: 24-26). George W. Bush döneminde 13382; 

13466 ve 13551 sayılı Başkanlık Emirleri kabul edilmiştir. 13382 sayılı 

belge, WMD üreticileri ve destekçilerinin tüm mal varlıklarını dondurmuş; 

hedeflenen bu kişiler ile Amerikalı bireyler arasındaki tüm mali 

etkileşimler yasaklanmıştır. Bunun yanında Kuzey Kore’ye ait banka olan 

Banco Delta’ya yönelik ‘kara para aklama’ endişesi ile bu bankadaki 

hesaplar dondurulmuştur (US Department of State Archives; Boese 2008; 

Park 2014: 202).  13466 sayılı Emir’de ise Kuzey Kore hükümetinin 

ABD’deki tüm mal varlığı ve geliri bloke edilmiştir (Presidential 

Document 2008: 1). Bu belgeye göre, Amerikalı kişilerin Kuzey Kore’deki 

bir deniz taşıtının kaydını yapması ve Kuzey Kore bayrağı taşıyan bir araca 

sahip olması yasaklanmıştır (Presidential Document 2008: 1).  

2010 yılında Obama tarafından kabul edilen 13551 sayılı Başkanlık 

Emri, önceki kısıtlamalara paralel olacak şekilde Kuzey Kore’nin 

ABD’deki mal varlığı ve gelirlerini bloke etmeyi; Kuzey Kore’den hiçbir 

mal ve hizmetin ihracat, yeniden ihracat (reexport) edilmesini 

yasaklamayı; Kuzey Kore’ye ithalat yapmayı yasaklamayı 

yetkilendirmiştir (Federal Register 2010; OFAC 2016: 3). 13570 sayılı, 

2011’de kabul edilen Başkanlık Emri ise önceki dönemlerde kabul edilmiş 

Başkanlık Emirleri’ne ek kısıtlamalar kabul etmiştir (Obama White House 

2011). 13570 sayılı Emir, BMGK’nın 1718 ve 1874 sayılı yönergeleri 

doğrultusunda Kuzey Kore’nin ihracatına yönelik kısıtlamaları kabul 

etmiştir (OFAC 2016: 3).  
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2015 yılında ise 13687 sayılı Başkanlık Emri, Kuzey Kore tarafından 

2014 yılında gerçekleştirilen yıkıcı, caydırıcı ve siber kaynaklı saldırılara; 

BMGK yönergelerinin ihlaline; ciddi insan hakları ihlallerine ve ABD 

ulusal güvenliğine karşı sergilediği tehdide cevaben kabul edilmiştir. Ek 

kısıtlamalar kabul edilmiştir (US Gov Info, 2015; OFAC 2016:3). 2016 

yılında kabul edilen 13722 sayılı Başkanlık Emri ise Kuzey Kore’nin 

balistik füze ve nükleer testlerine karşı (OFAC 2016: 3), Kuzey Kore 

Hükümeti ile Kuzey Kore İşçi Partisi’nin mal ve hizmetler ihraç etmesini 

ya da yeniden ihraç etmesini; Kuzey Kore’ye teknoloji ithalatını ve yeni 

yatırımlar yapılmasını yasaklamaktadır (Treasury Gov. 2016). Bunun 

yanında önceki kısıtlayıcı önlemler de devam etmiştir (White House 

2018). Ayrıca 2016’da Kuzey Kore Yaptırımları ve Politika Geliştirme 

Yasası (North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act of 2016) ile 

Kuzey Kore’nin nükleer programına katkıda bulunan; metal ve maden 

endüstrilerinde yer alan kişilere yaptırım uygulanma kararı alınmıştır 

(Heintz ve diğerleri 2019: 25).  

Trump yönetime geldiğinde ise seleflerinin aldıkları önlemler 

artırılmıştır. 13810 sayılı Başkanlık Emri çerçevesinde, Kore ile 

etkileşimde bulunan kişi ve kurumlar da yaptırım listesine eklenmişlerdir 

(NCKN 2017). Uygulanan yaptırımların kapsamı daha da artırılarak 

Kuzey Kore’nin inşaat, tekstil, balıkçılık, mali hizmet, bilişim hizmetleri, 

tıp, maden ve ulaşım endüstrileri de hedeflenmiş, yaptırım uygulamaları 

çerçevesine alınmıştır (Presidential Document 2017).  

Başkanlık Emri’ ne ek olarak, ‘’Amerika’nın Düşmanlarıyla Yaptırımlar 

Yolu ile Mücadele Etme Yasası’nın (CAATSA)’’ 3. Başlığı olan Kuzey 

Kore Yasaklarının ve Yaptırımlarının Modernizasyonu Yasası ile 

yaptırımları ihlal eden kişileri cezalandıracak ve ABD mali kurumları, 

Kuzey Kore’ye yardım eden kurumlarla etkileşimden alıkoyacak çeşitli 

önlemler alınmıştır (Heintz ve diğerleri 2019: 25).  

ABD’nin Kuzey Kore ile mücadele etme amacıyla giderek ağırlaştırdığı 

yaptırım uygulamaları, BMGK ve AB uygulamaları ile paralel şekilde 

ağırlaşmıştır. 2016’da Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği nükleer test 
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sonucunda BMGK 2321 sayılı yönergeyi kabul etmiş (Zakharova 2019: 

196; Heintz ve diğerleri 2019: 9-10) ve BM Genel Sekreterliği’nce ‘en ağır 

ve en kapsamlı’ yaptırım rejimi olarak adlandırılmıştır (Zakharova 2019: 

196). Bunun akabinde 2017’de kabul edilen 2371, 375,2397 sayılı 

yönergeler Kuzey Kore’nin yabancı gelir elde etmesini engelleyici bir dizi 

önlemden oluşmuş, üretim için gerekli yakıt ya da ham madde tedariki 

ciddi şekilde kısıtlanmıştır. Tüm endüstri makineleri, ulaşım araçları, 

demir, çelik ve diğer metallerin satışı ya da transferi yasaklanmıştır 

(Zakharova 2019: 196-197; Heintz ve diğerleri 2019: 12).  BM’nin 

yürürlüğe soktuğu ağırlaştırılmış yaptırım rejimi, AB tarafından da 

benimsenerek 2016 yılında Kuzey Kore’ye tam teşekküllü petrol ürünü 

ithalatı yasağı ve Kuzey Kore’den lüks eşyalara ihracat yasağı getirilmiştir 

(HFW 2016; Heintz ve diğerleri 2019: 18). 2017-2018 yıllarında ise illegal 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde ve nükleer programın geliştirilmesinde 

katkısı olan kişilerden oluşan hedef listesi güncellenmiş ve genişletilmiştir 

(Heintz ve diğerleri 2019: 17).  

7. Yaptırımların Başarısız Olmasında Rol Oynayan Unsurlar  

Kuzey Kore’nin nükleer programını durdurmaya yönelik ABD, 

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin yanında Kanada (EIA 2018) ve 

Avustralya gibi (Lee Karin & Choi 2007: 28; Albert 2019) gibi bazı 

bireysel devletlerin uygulamaya çalıştığı yaptırım rejimleri Kuzey 

Kore’nin ekonomik durumunu yıpratmada etkili, nükleer duruşunu 

değiştirmede başarısız olmuştur (Yong-Suk 2014; Felden 2017; Bechtol, 

Jr. 2018: 88).  

Yaptırımların başarısızlığa uğraması gönderici aktörlerin tavırları, hedef 

devletin doğası ve yaptırım sürecini etkileyen genel olarak dış faktörler 

özelde ise çalışmanın odak noktası olan üçüncü taraflardan 

kaynaklanmıştır.  

7.1.Gönderici Devletlere Yönelik Faktörler  

Gönderici devletlere yönelik unsurlara baktığımızda Kuzey Kore’ye 

ambargo ve yaptırım uygulanan en erken dönemi gözden geçirmemiz 

gerekmektedir. 1993-1994 sırasında Nükleer Silahların Yayılmasının 
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Engellenmesi Anlaşmasından yani NPT’den çekilme kararı alarak ve 

IAEA teftişlerine müsaade etmeyerek Kuzey Kore’nin sergilediği nükleer 

krize karşı ABD sert önlemler almak istemiştir. Bu amaçla hazırlanan 

Kuzey Kore yaptırım taslağına göre, Kore’nin uluslararası üyeliklerinin 

askıya alınması, silah ve petrol tedarikine ambargo getirilmesi, BM 

yardımlarının durdurulması gibi önlemlerin alınması öngörülmekteydi 

Bayer (1995: 205-206). ABD, müttefiklerinin ve diğer BM üyelerinin 

kendisine destek vereceğini beklemiş fakat arzu ettiği çok taraflılığı 

yakalayamamıştır (Bayer 1995: 206).  

ABD’nin yaptırım tasarısına kendi müttefikleri olan Japonya ve Güney 

Kore karşı gelmiştir. Bu ülkeler, söz konusu bir yaptırım uygulandığı 

takdirde Kuzey Kore’nin oldukça ağır bir şekilde karşıt önlemler alacağını, 

bu önlemlerin ise suikast, terör saldırısı hatta nükleer bir saldırı 

olabileceğini belirtmişlerdir (Bayer 1995: 205-206). Ayrıca Kuzey 

Kore’nin ön alıcı saldırıda (pre-emptive strike) bulunmasından endişe 

ettikleri (Noland 2009: 1) için ABD’ye yaptırım uygulama konusunda 

destek vermemişlerdir (Bayer 1995: 199).  

Yaptırımların başarısında devlet içi grupların da rol oynadığı göz önünde 

bulundurulduğunda (Miyagawa 1992: 73), ABD bu şartı karşılamada 

başarısız olmuştur. 1993-1994 sırasında ABD’nin Kuzey Kore’ye yaptırım 

uygulama kararı ülke içindeki siyasi aktörler tarafından 

desteklenmemiştir. Clinton yönetiminin iç siyaset danışmanları ve 

Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kore’ye yaptırım uygulamanın başarısızlıkla 

sonuçlanacağını ifade etmiş ve bunun yerine gerekli sinyallerin 

gönderilmesinden yana olduklarını belirtmişlerdir (Bayer 1995: 206).  

Kuzey Kore yaptırımlarının başat göndericisi olan ABD’ye yönelik diğer 

unsurlara bakıldığında ise ülke yönetimindeki değişiklikler de yaptırım 

sürecini etkilemiştir. Örneğin, Clinton döneminde Kuzey Kore-ABD 

sıkıntılı ilişkilerinin çözüme kavuşturulması için 1994’te imzalanan 

‘Mutabık Kalınan Çerçeve (Agreed Framework)’ ve anlaşma çerçevesinde 

ABD’nin yapacağı yardımlar (Bayer 1995: 210; Chang 2007: 4; Lee Karin 

& Julia Choi 2007: 10; NEO 2018), Bush döneminde feshedilmiştir (NEO 
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2018). Daha sonra diyalogu ön planda tutan Obama (Snyder & See-Won 

2009: 18) ve Trump döneminde izlenen maksimum baskı politikası (Soric 

2017; Albert 2019; Watterson 2019: 250) daha fazla yaptırım uygulamayı 

gerektirmiş ve süreç oldukça inişli çıkışlı gerçekleşmiştir.  

Ayrıca Kuzey Kore, uygulanan silahlanma karşıtı girişimleri, yaptırım 

rejiminde mevcut olan yasal boşluklardan yararlanarak alt etmektedir 

(Bechtol, Jr 2018: 67-68; Hong 2018: 57).  

7.2.Hedef Devlete Yönelik Unsurlar  

Bunun yanında yaptırımların başarısız olmasında hedef devlete yönelik 

unsurlar da oldukça büyük rol oynamıştır. Bunların en başında Kuzey 

Kore’nin ‘önce ordu’ anlayışı gelmektedir (Pratamasari 2019: 33). Ülkenin 

küçüklüğü ve yaptırımların ülke ekonomisini oldukça kötü etkilemesi 

nedeniyle (Albert 2019), nükleer silah sahibi olmak ülke bağımsızlığını 

korumanın temel yolu olarak görülmüştür (NEO 2018).  Kuzey Kore’nin 

nükleer programı ile mücadele etmede izlenen çok taraflılık Kuzey Kore 

tarafından ülkenin merkezi çıkarlarına yönelik bir tehdit olarak 

algılanmaktadır (Snyder & See-Won 2009 20). Çin’in İngilizce yayın 

yapan gazetesi ‘Global Times’, Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımların 

yalnızca nükleer ve füze programlarının geliştirilmesini engellediğini fakat 

Pyongyang’ı kendini adadığı bu yoldan caydıramayacağını bildirmiştir 

(Felden 2017). Yüksek rütbeli sığınmacı Tae Yong-ho, Kim Jong-

Un’un milyarlar teklif edilse nükleer gücünden vazgeçmeyeceğini 

açıklamıştır (Pratamasari 2019: 33). 

Nükleer programın ulusal egemenlik ve bağımsızlık ile bağdaştıran 

Kuzey Kore için (NEO 2018; Watterson 2020), nükleer caydırıcılık 

pazarlık kozundan ziyade stratejik hedeftir (Duchâtel & Schell: 2013: 1). 

Kuzey Kore yaşadığı ekonomik zorluğa rağmen Kim Jong-un nükleer 

cephaneliğini ikiye katlamaya çalışmaktadır (Watterson 2020). Altılı 

Görüşmeler’de ABD delegeliğini yapan Victor Cha, Kuzey Kore’nin bir 

diğer amacının, Güney Kore’nin ABD ve Japonya ile birlikteliğini bozmak 

olduğunu ifade etmiştir (NEO 2018). Bunun yanında, ABD ve Japonya’ya 

Güney Kore’yi korumak için Tokyo'yu ya da Los Angeles’ı riske 
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atmamaları gerektiğini göstermeye çalışmaktadır (NEO 2018). Kuzey 

Kore, kendisine uygulanan son BM yaptırımlarını ‘en bedhah, ahlak dışı 

ve insanlığa sığmayan uygulamalar’ olarak tanımlamıştır (Vijayakumar 

2017). Kuzey Kore’ye yaptırımlar aracılığıyla uygulanmaya çalışan baskı, 

Kuzey Kore’nin nükleer programına daha fazla bağlanmasına neden 

olmaktadır (Vijayakumar 2017).  

Ayrıca Kuzey Kore’nin ‘songbun’ adı verilen sosyo-politik sınıflandırma 

sistemi Kuzey Kore milliyetçiliğini besleyen bir unsurdur. Songbun 

sınıfının en üstünde bulunan siyasi isimler Kore Savaşı’nı 

destanlaştırmaktadırlar (Baek 2016: 7-8). Bu sayede ‘Anti-Amerikanizm’ 

her gelen nesle aktarılmaktadır (Baek 2016: 8). Böylece halk bayrak 

etrafında toplanmaktadır.   

Ek olarak, Kuzey Kore’ye uygulanan tüm ekonomik yaptırımlara rağmen 

Kim hanedanlığının devam etmesinin ve hala nükleer programını 

geliştiriyor olmasının en büyük sebebi ülkenin sürdürdüğü yasadışı 

faaliyetler olmuştur (Bechtol, Jr. 2018: 57; Silberstein 2019: 10) .  2016 

yılında Güney Kore tarafından yayınlanan rapor Kim aile rejiminin 

devamlılığını sağlayan ‘Office Number 38’ ve ‘Office Number 39’ olarak 

adlandırılan iki fon kaynağının ‘Office 39’ olarak birleştirildiğini 

bildirmiştir (Bechtol, Jr. 2018: 58). Yeni adıyla ‘Office 39’, 1970 

yıllarında Kim Jong-Il tarafından oluşturulmuş ve yıllar boyunca askeri 

silahlanmadan, sahte para basmaya birçok yasadışı aktivite aracılığıyla 

Kuzey Kore rejiminin devamını sağlayan kanun dışı paranın ‘yönetim 

birimi’ olarak kullanılmıştır (Bechtol, Jr: 58). Bu yasadışı uygulamalar 

sigara kaçakçılığından, sahte sigara, yasadışı uyuşturucu ve ilaçlar, altın 

gibi değerli madenlerin yasadışı ihracatı, silah satışı gibi faaliyetleri 

içermekte fakat yalnızca bunlarla sınırlı kalmamaktadır (Bechtol, Jr.2018: 

59; Konowicz 2018). Bu aktivitelerde iş yapan Kuzey Koreli denizaşırı 

işçiler Çin, Rusya ve Ortadoğu’nun çeşitli ülkelerine gönderilmekteydi ve 

yasadışı faaliyetler Kuzey Kore’deki döviz miktarını oldukça artırmıştı 

(Bechtol, Jr. :59). Çin’de gerçekleşen kaçakçılık faaliyetlerinin Kuzey 
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Kore’ye uygulanan yaptırımların uygulanmasını ve istenen etkiyi 

göstermesini zorlaştırmaktaydı (Mah 2019: 4).  

Kuzey Kore kendisine uygulanan yaptırımlardan kurtulabilmek için en 

eski ve en güvendiği kaçakçılık girişimlerine devam ederken, modern 

yöntemler olarak ise sistemlere sızma/kırma (hacking) girişimlerinde de 

bulunmaktadır (Jiawen 2017: 526; Bhatiya 2019). 2015 yılında SONY 

firmasına gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda ABD, Kuzey Kore 

hükümetine ve siber saldırının gerçekleştiği sırada Rusya, İran ve 

Suriye’de olduğu saptanan 10 bireye de yaptırım uygulamıştır (Bechtol, 

Jr. 2018: 77). Uygulanan bu yaptırımlar kayda değerdi bunun sebebi ise 

Kore maden geliştirme firması olan Tangun Trading Company de hedef 

alınmıştır (Bechtol, Jr. 2018: 77). Dönemin ABD Savunma Bakanı Robert 

Gates, Kuzey Kore’nin Burma, İran, Hizbullah, Hamas gibi aktörlere füze 

ve silah kaçakçılığı yapmaya devam ettiğini bildirmiştir (Bechtol, Jr. 2018: 

77). Avrupa Birliği de yürüttüğü siber diplomasinin bir parçası olarak 

Kuzey Kore’ye bu girişimi nedeniyle ilk kez siber alanda yaptırım 

uygulamıştır (Pardo 2020).   

7.3.Dış Faktörlere Yönelik Faktörler 

7.3.1. Üçüncü Taraflar 

Kuzey Kore yaptırımlarının başarısız olmasında en büyük payı dış 

unsurlar kategorisine ait olan üçüncü taraflar almaktadır. Venezuela ve 

İran yaptırımlarında üçüncü taraflar Batılı devletlerin bu ülkelerin 

piyasalarından çekilmesi ile yaptırım sürecine dâhil olmuşlardır (Farrar 

2011; Izadi & Khodaee 2017). Fakat Kuzey Kore’de üçüncü tarafların 

etkisi bu şekilde gelişmemiş, tarihsel süreç içerisinde üçüncü taraflar 

yaptırım sürecine kendiliğinden dâhil olmuşlardır.  

7.3.2. Çin 

Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların uygulanmaya başladığı andan 

itibaren arka planda en büyük rolü oynayan üçüncü taraf Çin olmuştur. Çin 

ile Kuzey Kore’nin oldukça eskiye dayanan ve ‘kan müttefikliği (blood 

alliance)’ olarak adlandırılan dostluğu (Kim Jin Moo 2011: 262), 1961 

yılında iki ülke arasında imzalanan Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım 
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Anlaşması’nın (Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance) 

imzalanması ile pekiştirilmiştir (Lee Hochul 2014: 100). Çin ve Kuzey 

Kore’nin yakınlığı Mao Zedong tarafından ‘dudak ve dişin yakınlığı’ ile 

tahayyül edilmiştir (Lind 2013; Lee Hochul 2014: 100-101).  

Soğuk Savaş sonrası dönemde en büyük siyasi ve ekonomik yardım 

donörünü (Kim Doug 2012: 391) kaybeden Kuzey Kore için Çin, ülkenin 

kötü ekonomisini düzeltmede tek seçenek olarak görülmüş, Kuzey 

Kore’nin Çin’e olan bağlılığı 1990 sonrasında giderek artmıştır (Kim Jin 

Moo 2011: 262; Mah 2019: 1). Nükleer hedefleri nedeniyle uygulanan 

yaptırımlar karşısında ekonomik açıdan beli bükülen (Albert 2019) Kuzey 

Kore’nin gözünde Çin oldukça çekici bir hamiye dönüşmüştür 

(Staygarone & Hamisevicz 2011: 179). Bir bakıma Kuzey Kore nükleer 

program geliştirmeyi ön planda tutan politikalar izlemesi nedeniyle Çin ile 

yakın ilişkiler kurmak zorunda kalmıştır (Staygarone & Hamisevicz 2011: 

180).  

Kuzey Kore’nin nükleer silah geliştirme arzusu nedeniyle uluslararası 

toplumun içine sürüklendiği nükleer kriz sırasında, Çin Kuzey Kore için 

ekonomik bir dayanak yanında siyasi bir can simidine dönüşmüştür (Bayer 

1995: 199; Staygarone & Hamisevicz 2011: 181). Kuzey Kore ile ilişkileri 

giderek sıkıntılı bir sürece giren ABD, Kore’nin nükleer hedeflerini 

baltalamak amacıyla BM’ye yaptırım tasarısı sunmuştur. Fakat bu tasarı, 

Kuzey Kore ile yakın ilişkiler içerisinde olan Çin tarafından büyük bir 

muhalefet ile karşılaşmıştır (Bayer 1995: 199). Yaptırımların Kuzey Kore 

ile mücadele etmede doğru araçlar olmadığını düşünen Çin, yaptırımların 

daha kötü sonuçlar doğuracağını savunmaktaydı (Bayer 1995: 199).  

Nükleer testin gerçekleşmesinden önce füze testi gerçekleştiren Kuzey 

Kore’ye yönelik BMGK’da 1695 sayılı yönerge kabul edilmiştir. Çin bu 

yönergenin uygulanmasını engellememiştir fakat Rusya’nın desteği ile 

ABD ve Japonya’nın baskıyı artırma düşüncelerine karşı çıkmıştır (Mu 

2014: 121). 2006 yılında Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği ilk nükleer test 

sonrasında BMGK 1718 sayılı yönergeyi kabul ederek Kuzey Kore’ye 

silah ambargosu ve mali kısıtlamaları içeren yaptırım rejimini kabul 
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etmiştir (Noland 2009: 1; Davenport 2018). Çin bu yaptırım rejiminin 

kabulü için oy kullanmış olsa da Kuzey Kore’ye ait kargoları denetlemeyi 

reddetmiş, buna ek olarak ise yaptırımların Kuzey Kore’yi çok fazla 

etkilemesini engellemek adına Çin yaptırım rejimine çekinceler 

eklenmesini sağlamıştır (Lee Hochul 2014: 103). Bu nedenle uygulanan 

yaptırım rejiminin yalnızca nükleer ve füze materyallerinin transferine 

yönelik olmasını sağlamış, Kore’nin ekonomik çöküşünü engelleme adına 

yaptırım rejimi ekonomik yaptırımları içermemiştir (Mu 2014:123). 

Ayrıca Çin yaptırım rejim sürecinin işleyişini de yavaşlatmaya çalışmıştır 

(Lee Hochul 2014: 99).  

Kuzey Kore’nin 2009’da gerçekleştirdiği ikinci nükleer test karşısında 

BMGK tarafından kabul edilen ve Kuzey Kore’nin nükleer programının 

gelişimi için ihtiyaç duyduğu materyallere erişmesinin engellenmesi 

amacıyla agresif önlemler alınmasını öngören 1874 sayılı yönerge (Snyder 

& See-Won 2009: 12) karşısında Çin benzer bir tavır takınmıştır. 

Yönergeyi kabul etse de diplomatik çıkmaza girmemek için Kuzey 

Kore’yi köşeye sıkıştıracak tavırlar sergilememiştir (Mu 2014: 125).  Bu 

tutuma ek olarak Çin, Rusya ile birlikte Kuzey Kore’nin barışçıl uzay 

faaliyetleri geliştirmesine ortam hazırlayan egemenliğine saygı 

duyduklarını belirtmiş, yaptırımlara destek vermemişlerdir (Lee Hochul 

2014: 103). 

13 Nisan 2012 yılında Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği füze testi 

karşısında Çin Kuzey Kore’yi kınamıştır (Weitz 2012: 409). Fakat Kuzey 

Kore’yi kınarken Washington ve Seul’un sert önlemlerle karşılık verme 

tutumunu da eleştirmiştir (Weitz 2012: 409). Çin, güç kullanımının sorunu 

çözmeye yardımcı olmayacağı gibi daha kötü sonuçlar doğuracağını her 

zaman vurgulamıştır (RSTV Bureau 2017; Kihyun & Jongho 2017: 32). 

Gerçekleşen füze testi karşısında Çin, BMGK’nın yeni bir yaptırım rejimi 

kabul etmesini engellemiş, Güvenlik Kurulu’nun yalnızca rotasyon yapan 

üyelerinin kınama girişiminde bulunmalarına izin vermiş ve yaptırım 

komitesinin de daha fazla önlem uygulanmasını tavsiye etmesi talimatında 

bulunmuştur (Weitz 2012: 409).  
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Kuzey Kore’nin 2013 yılında gerçekleştirdiği üçüncü nükleer teste 

cevaben kabul edilen BM yaptırımları Çin tarafından onay almıştır (Lind 

2013). ABD’nin BM elçisi Susan Rice Çin’in bu tutumu sayesinde Kuzey 

Kore yaptırımlarının bu sefer daha fazla ‘ısıracağı’ tahmininde bulunsa da 

Lind, Çin’in yaptırımlara destek vermesinin çok abartılmaması gerektiğini 

sonuç olarak BMGK yaptırım içeriklerinin Çin tarafından hafifletildiğini 

belirtmiştir (Lind 2013). Öyle ki, Çin 1718 yaptırımlarına da aynı şekilde 

destek vermiş fakat Kuzey Kore’yi desteklemekten geri durmamıştır (Lee 

Hochul 2014: 103).  

2014 yılında Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımlar daha ağır bir hale 

gelmiştir (Lee Dong-Hyun & Lee Jee-Young 2020). Bu bağlamda Çin, 

Kuzey Kore’ye petrol göndermeyi askıya almış, bu da Kuzey Kore’yi 

büyük bir sıkıntıya sokmuştur ( Bechtol, Jr. 2018: 89-90; Lee Dong-Hyun 

& Lee Jee-Young 2020). Yine de Çin 2015’e girerken Kuzey Kore’ye 

petrol tedarik etmeye devam etmiştir (Bechtol, Jr. 2018: 90). Çin’in ihraç 

ettiği petrol miktarını gösteren verilere erişilmemektedir. Fakat 

uluslararası toplum Çin’in izole rejime bir şekilde petrol ihraç ettiğinin 

bilincindedir (Lee Dong-Hyun & Lee Jee-Young 2020). KOTRA (Kore 

Ticaret-Yatırım Teşvik Ajansı) verilerine göre Çin’in Kuzey Kore’ye 

petrol ihracatı yıllık 500,000 tondur ve yaklaşık 310 milyon dolara tekabül 

etmektedir (Lee Dong-Hyun & Lee Jee-Young 2020). 

Kuzey Kore’nin 2016 yılında gerçekleştirdiği 4 ve 5. nükleer test girişimi 

karşısında BMGK 2270 sayılı yönergeyi kabul etmiştir (Silberstein 

2019: 4). Bu yönerge, Kuzey Kore’nin kömür, demir, demir cevheri 

tedarik etmesi, satması, doğrudan ya da dolaylı olarak transfer etmesini 

yasaklanmış, bunun yanında da bütün üye devletlerin Kuzey Kore’ye bu 

gibi materyallerin tedarik etmesinin yasak olduğu da belirtilmiştir (Snyder 

& See-Won 2016: 91; Hong 2018: 45; Silberstein 2019: 4). Ancak 

istenmeyen hasarlara neden olmamak adına 2270 sayılı yönerge, sivil 

kullanıma izin veren bazı istisnai maddeler içermekteydi (Hong 2018: 45). 

Bu durum ise Çin’in yaptırım uygulanan materyalleri ‘insani ihtiyaç’ adı 
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altında Kuzey Kore’ye göndermesine ortam hazırlamıştır (Silberstein 

2019: 4).  

2016 yılına kadar BM yaptırımları Sino- Kuzey Kore ilişkilerini 

etkilememiştir (Mah 2019: 5). 2006’dan beri Kuzey Kore’ye uygulanan 

geniş kapsamlı ve çok taraflı yaptırımlarda Çin’in ‘katılımcı rol’ 

oynamamasının (Staygarone Troy & Nicholas Hamisevicz 2011: 181) 

ardında bir takım siyasi motivasyonlar mevcuttur.   

Çin’in Kuzey Kore ile olan yakınlığını algılayabilme açısından Mao 

Zedong’un ‘diş ve dudak yakınlığı’ benzetmesini göz önünde 

bulundurmak, Kuzey Kore yaptırımlarında Çin’in etkisini anlayabilme 

açısından önemli bir başlangıçtır (Lind 2013; Lee Hochul 2014: 100-101). 

Yaptırım süreçlerine öyle veya böyle bir şekilde dâhil olan üçüncü taraflar, 

genel olarak ekonomik motivasyonlarla hareket etmektedirler (Early 2009: 

56; Early & Spice 2015:342). Çin ise Kuzey Kore yaptırımlarını ulusal 

güvenlik çıkarları nedeniyle baltalama girişiminde bulunmaktadır 

(Silberstein 2019: 10; Shines 2016; Person 2016).  

Elbette ki Çin de diğer devletler gibi, nükleer silah ve uzun menzilli füze 

sahibi bir Kuzey Kore yerine daha ılımlı bir Kuzey Kore arzu etmektedir 

(Weitz 2012: 409; Person 2016). Fakat statükoyu koruması için sebepleri 

olduğundan (Lankov 2016: 341), Kuzey Kore yaptırımları söz konusu 

olduğunda Çin, Kore’nin nükleer ve füze programları geliştirme 

konusunda sergilediği inatçı tutumdan ziyade Kuzey Kore rejiminin olası 

düşüşünden endişe etmektedir (Weitz 2012: 409; Kihyun & Jongho 2017: 

37). Böyle bir senaryo Çin’in ulusal güvenliğini tehlikeye atmaktadır (Kim 

Jihyun 2011: 46). Öncelikle,  Kuzey Kore’de yaşanacak bir istikrarsızlık, 

Kuzeydoğu Çin’e büyük bir göç akımının yaşanmasına neden olacaktır 

(Glaser 2003: 2; Kim Jin Moo 2011: 265; Fitzpatrick 2012: 3; Person 

2016; Felden 2017). Söz konusu istikrarsızlık Kuzey Kore -Güney Kore 

arasında çatışmaya, Kuzey Kore kaynaklı provokasyonlara ve üçüncü 

tarafların dâhil olduğu tam teşekküllü bir çatışmaya dönüşebilir (Kim Jin 

Moo 2011: 265). ABD, Japonya ve Güney Koreli yetkililer Kuzey Kore’de 

rejim değişikliğinden yana politika izlerken Çin aynı şekilde 
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davranmamaktadır (Weitz 2012: 409). Diğer ülkelerin aksine Çin, Kuzey 

Kore’nin nükleer tavrını değiştirmesini ve daha ılımlı bir aktör haline 

gelmesini isterken, ülkenin tamamen çökmesini engellemeye 

çalışmaktadır (Person 2016). Bu nedenle Kuzey Kore’de kitlesel bir göçün 

patlak vermesini engellemek adına Çin büyük ölçüde enerji ve yiyecek 

yardımı yapmakta (Kim Jihyun 2011: 47), ekonomik yardımlar ile Kuzey 

Kore’ye can simidi uzatmaktadır (Person 2016). Çin’in çıkarlarının 

zedelenmesine neden olacak en kötü senaryo Kuzey Kore’nin çökmesi 

olduğundan bu durumu engellemeye çalışmak için çeşitli önlemler alacağı 

Kuzey Kore tarafından oldukça iyi bilinmektedir. Uluslararası alanda en 

büyük destekçisi olan Çin’den sakatlayıcı yaptırımlara maruz kalmayacağı 

bilincinin yarattığı güven ile Kuzey Kore kitle imha silahlarının üretimine 

devam etmektedir (Tat Yan 2017: 15).  

Bunun yanında Kuzey Kore’nin düşmesi ABD yanlısı olan birleşik bir 

Kore’nin oluşmasına neden olacağı için (Kim Jihyun 2011: 46; Cullinane 

2013; Person 2016) bölgede güvenlikten sorumlu tek aktör olmak isteyen 

Çin’in planlarını engelleyecektir (Person 2016). Çin ise kendi çıkarları ve 

büyümesinin önüne geçecek büyük bir gücü (ABD) Kore yarımadasında 

istememektedir (Kihyun & Jongho 2017: 37; Jones 2018: 255). Hatta Çin, 

uluslararası yaptırım rejimine yönelik tavırlarını değiştirip, yaptırımlara 

destek veriyor olsa da yaptırımların ABD’nin bölgedeki etkisini artırmak 

ve Çin’in yükselişine karşı durma amacıyla uygulandığına inanmaktadır. 

Bu nedenle Çin, ABD ve müttefiklerinin Kuzey Kore’nin balistik füze ve 

nükleer silahlarına karşı önlem olarak oluşturduğu ‘Bölge Yüksek İrtifa 

Hava Savunması (THAAD) sisteminin kurulmasına karşı gelmektedir 

(Kihyun & Jongho 2017: 37).  

Bu faktörler Çin’in Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımları engelleme ya 

da yaptırım rejiminin içeriğini hafifletmesine neden olmakta (Bechtol, Jr. 

2018: 88), böylece yaptırımlar Kuzey Kore’ye yeterli etkide 

bulunmamaktadır (Lee Hochul 2014: 103).  

Kuzey Kore’nin yaptırımlardan kurtulmasında en büyük yardımcı unsur 

giriştiği yasadışı faaliyetlerdir (Bechtol, Jr. 2018: 57; Silberstein 2019: 
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10). Çin ise bu süreçte bulmacanın önemli bir parçasıdır çünkü söz konusu 

yasadışı faaliyetler Çin sınırlarında gerçekleşmektedir. Yani Çin, Kuzey 

Kore’nin suç ortağıdır (Bechtol, Jr. 2018: 88). Kuzey Kore elbette ki 

faaliyetlerini yalnızca yasadışı unsurlar aracılığıyla sürdürmemektedir. 

Yaptırıma maruz kalan Kuzey Kore bankaları fonlarını yasal bankalara 

transfer etmektedirler. Bu yasal bankalar da genellikle Çin’deki küçük 

çaplı bankalardır. Çinli bireylerin fon transferi yapmada rüşvet kabul 

etmeleri Kuzey Kore’nin işini kolaylaştırmaktadır (Bechtol, Jr. 2018: 63).  

Çin’in Kuzey Kore ile olan yakınlığı ve gözettiği çıkarları yaptırımları 

baltalamasına ortam hazırlarken, uluslararası toplum bu yakınlıktan 

faydalanabileceklerini düşünmektedir. Çin, Kuzey Kore’nin nükleer 

sorununu çözmek için Washington-Pekin- Pyongyang görüşmelerine ev 

sahipliği yapmıştır (Glaser 2003: 1). İlerleyen zamanlarda ‘Altılı 

Görüşmeler (Six Party Talks)’ olarak adlandırılan görüşmeler için zemin 

hazırlamış, Çin ise bu noktada önemli bir rol üstlenmiştir (Kim Jihyun 

2011: 45). Çin’in Kuzey Kore ile olan yakınlığı ve Altılı Görüşmelerde 

oynadığı rol göz önüne alındığında uluslararası toplum Kuzey Kore’yi 

baskılamada Çin’den daha aktif olmasını beklemektedir. Bu doğrultuda 

ABD, Çin’in Kuzey Kore çıkmazında daha büyük bir oyuncu olması için 

çağrılarda bulunmuştur (Bechtol, Jr. 2018: 89).  

Kuzey Kore yaptırımları ülkenin nükleer programının gelişmesini mali 

açıdan engellemeyi amaçlamaktadır ve bu amaca ulaşmada Çin oldukça 

önemlidir (Lee Jenny 2017). ABD Hazine Bakanlığı’nın terör 

finansmanlığı alanında sekreter yardımcısı olarak görev yapmış olan 

Daniel Glaser, Kuzey Kore’nin Çin bankalarına olan erişimi nedeniyle 

istenen mali baskının uygulanamadığını belirtmiş, Çin’in kabiliyet ve 

istekliliğinin bu sorunun çözümünde kilit unsur olduğunun altını çizmiştir 

(Lee Jenny 2017).  

ABD’nin gözünde Çin, Kuzey Kore üzerinde büyük bir etkiye sahip olan 

ve onu müzakere masasına dönmeye ikna edebilecek bir güç olarak 

görmektedir (Shines 2016; RSTV Bureau 2017; Felden). Sonuçta Çin, 

Kuzey Kore’nin en büyük diplomatik, ekonomik ve güvenlik ortağıdır ve 
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bu pozisyonunu Kuzey Kore üzerinde baskı kurmada kullanabilir (Weitz 

2012: 409).  

Uluslararası toplumun özellikle de ABD’nin, Kuzey Kore sorununu 

çözmede Çin’in ‘büyük rol’ oynamasına yönelik beklenti Çinli liderler 

tarafından sert bir şekilde eleştirilmektedir. Çin, Kuzey Kore sorununu 

çözmede tek bir ülkeye yöneltilen beklentinin gerçeklikten uzak olduğunu 

belirtmiştir (RSTV Bureau 2017).  Çin, Kuzey Kore’nin nükleer 

programının kendine yönelik bir tehdit olarak görmediğini, ABD’yi 

caydırma amaçlı olduğunu belirtmiştir (Jung 2017: 213-214). Kuzey 

Kore’nin nükleer programının, ABD’nin sürdürdüğü düşmanca tavırlar 

karşısında oluşturulduğunu bu nedenle nükleer sorunun çözülmesinin 

ABD’nin sorumluluğunda olduğunu belirtmiştir (Kihyun & Jongho 2017: 

37; Jung 2017: 215).  

Çin Dışişleri Bakanı Wang Ti, Çin’in yarımadada gerçekleşen sorunda 

odak noktası olmadığını ve bölgedeki nükleer sorunun çözülmesindeki ana 

etkenin Çin’in elinde bulunmadığını ifade etmiştir (RSTV Bureau 2017). 

Bunun yanında ABD’nin Kuzey Kore konusunda topu Çin’e atarak, bu 

sorunu çözmedeki yetersizliğini kapatmak istediğine dair tartışmalar da 

mevcuttur (Felden 2017).  

Çinli yetkililer Altılı Görüşmeler ve diğer mekanizmalar aracılığıyla, 

nükleer silahlarından feragat etmesi, diğer dış ve savunma politikalarını 

ılımlı hale getirmesi ve bunun karşılığında güvenlik teminatı, ekonomik 

yardım ve diplomatik tanınma elde edebilmesi için Kuzey Kore’yi ikna 

etmeye çalışmaktadır (Weitz 2012: 409). Fakat Çin, ABD başta olmak 

üzere uluslararası toplumda sanılanın aksine Kuzey Kore üzerinde baskı 

kurmada bazı kısıtlamalarla karşılaşmaktadır (Weitz 2012: 409). 

Asimetrik karşılıklı bağımlılık teorisine göre Çin, uluslararası yaptırımlar 

nedeniyle giderek izole, hassas ve hasar görebilir hale gelen Kuzey Kore 

üzerinde Pekin’in daha fazla etkiye sahiptir. Altılı Görüşmeler’e 

dönmesini sağlaması bu argümanı desteklerken, 2006’da yaptığı nükleer 

test hakkında yeterli istihbarat toplayamaması söz konusu kısıtlamalar ile 

karşılaştığının kanıtıdır (Choo 2008: 344).  
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Bu kısıtlamaların bir diğer nedeni ise Çin’in küresel aktör olma 

girişimlerinin getirdiği sorumlukla ilgilidir (Kim Jin Moo 2011: 266). 

Çin’in küresel bir aktör olma hedefi, uluslararası topluma ayak uydurması 

anlamına gelmektedir ve bu durumun farkında olan Kim Jong-Il 

zamanında Çin hakkında ‘Çin’den yararlan fakat Çin’e güvenme’ 

düşüncesini benimsemesine neden olmuştur (Kim Jin Moo 2011: 266). 

Çin’in 2016 sonrasındaki tavırları Kim Jong-Il’in düşüncelerini doğrular 

nitelikte olmuştur.  

2006-2016 arasında Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımlar Çin-Kuzey 

Kore ticaretini etkilememiştir (Mah 2019: 5), bu sayede Kuzey Kore 

herhangi bir mali kayıp yaşamadan nükleer programını geliştirmeye 

devam etmiştir (Inhan 2019:7-8).  2017-2018 yıllarında bu durum 

değişmeye başlamıştır (Silberstein 2019:4).  2017 yılında Kuzey Kore’nin 

kıtalararası balistik füze ve nükleer testler gerçekleştirmesinin ardından 

2270 sayılı yönerge gereğince (Snyder & See-Won 2016: 91) uygulanan 

yaptırımlarda Çin olağan üstü bir duruş sergileyerek yaptırımlara destek 

vermiştir (Silberstein 2019: 8; Kihyun & Jongho 2017: 31). Çin Başkanı 

Xi Jinping ve Güney Kore’nin eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye 

BMGK yaptırımlarının uygulanmasına ABD ve Japonya’nın da katılımı 

ile Nükleer Güvenlik Zirvesi’nde (Nuclear Security Summit/ NSS) 

gerçekleşen görüşmelerde destek çıktıklarını belirtmiştir (Snyder & See-

Won 2016: 91). Çin bu uygulamalara destek verse de Etkileşim ve Güven 

artırıcı Önlemler Konferansı’nda (Conference on Interaction and 

Confidence Building Measures), kıtada kaosa ya da savaşa asla izin 

vermeyeceğini bildirmiştir (Snyder & See-Won 2016: 91).   

Hatta bu katılımcı davranışı karşısında ABD Başkanı Trump 

teşekkürlerini iletmiştir (NBC News 2017) ve bu doğrultuda Kuzey Kore- 

Çin arasındaki ticarette keskin bir düşüş yaşanmıştır (Silberstein 2019: 5). 

Yaptırımlar sonrasında Kuzey Kore’nin Çin’e olan ihracatı %37 azalmış, 

antrasit kömür ihracatında %66’lık bir düşüş görülmüştür. Azalan bu 

oranlar BM yaptırımlarının etkisini yansıtmaktadır (Mah 2019: 5).  Kuzey 

Kore- Çin arasındaki ticarette yaşanan değişiklikler BM yaptırımlarının 
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etkililiğinden ziyade Çin’in ABD- Kuzey Kore arasında artan gerilimden 

duyduğu endişeden kaynaklanmıştır (Silberstein 2019: 4).  

Çin, her ne kadar 2017 sonrasında Kuzey Kore yaptırımlarında oynadığı 

rolü değiştirmiş olsa da Kuzey Kore’yi tamamen göz ardı etmemiş, 

ekonomik ve diplomatik kanalları açık bırakmıştır (Tat Yan 2017:2). Çin, 

2270 sayılı BMGK yönergesini uygulamayı kabul ederek diplomatik 

çabaları destekleyen, sorumlu bir aktör tavırları sergilerken, ihtiyatlı bir 

şekilde Kuzey Kore’ye petrol göndermeye devam etmiştir (Silberstein 

2019:8).  Çin’in ithalat ve diğer teslimat yollarına ek olarak kaçakçılık, 

sentetik benzin üretimi, kömürün gaz haline getirilmesi gibi çeşitli yollar 

ile Kuzey Kore çoğu sektörün faaliyete geçebilmesi için yakıt sağlamayı 

başarmıştır (Silberstein 2019: 10). Bunun üzerine başta ABD olmak üzere 

diğer ülkeler (Nichols 2020), Pyongyang'ın sınır getirilen petrol ithalat 

miktarının üzerine çıktığını belirtmiş (The Korea Herald 2020) ve 

Yaptırım Komitesi’nden Kuzey Kore’ye aktarılan petrolün belirlenen 

kısıtlamayı geçip geçmediğinin denetlenmesini talep etmişlerdir (Nichols 

2020). Yaptırım Komitesi’ne bu gibi ihlalleri rapor eden Rusya ve Çin, 

diğer ülkelerin denetleme talebini reddetmişlerdir (Nichols 2020).  

Petrol tedarikinin yanında, Global Fishing Watch tarafından yapılan 

araştırmalara göre, 2017-2019 arasında Çin’den gelen 700 ila 900 deniz 

taşıtının Kuzey Kore sularında balıkçılık yaptığı belirtilmiştir (Heijmans 

2020). Yaklaşık 560 milyon dolar değerinde yapılan avcılık 2017 

Eylül’den itibaren uygulanan BM yaptırımlarının ihlal edilmesine ve Kim 

Jong-un rejiminin sağlam para (hard currency) elde etmesine neden 

olmuştur (Heijmans 2020). Çin, kâğıt üzerinde Kuzey Kore yaptırımlarına 

destek vermektedir fakat BMGK raporu, Pyongyang'ın yasadışı 

balıkçılıktan gelir elde ettiğini belirtmiştir. Çin Dışişleri Bakanlığı 

konuşmacısı BMGK’nın Kuzey Kore’ye yönelik yönergelerinin 

gerektirdiği yükümlülüklerin Çin tarafından yerine getirildiğini ve 

yasadışı balıkçılık faaliyetleri hakkında bilgisi olmadığını belirtmiştir 

(Heijmans 2020). Çin, bu gelişmeler hakkında bilgisi olmadığını ifade 
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etmiş olsa da Kuzey Kore ekonomisindeki olağanüstü değişimler Çin’in 

yardımlarının kanıtıdır. 

The Economist tarafından belirtilen açıklamalara göre, yaptırımlar 

Kuzey Kore ekonomisi üzerinde pek etki etmemiştir (Merler 2017). Ülke 

ekonomisi %1-%5’lik bir büyüme göstermiştir  (Merler 2017). Bu durum 

2016’dan beri ilk kez yaşanmıştır (Lee Dong-Hyun & Lee Jee-Young 

2020). Kore Ticaret-Yatırım Teşvik Ajansı (Korean Trade-Investment 

Promotion Agency/ KOTRA) verilerine göre ihracat 2019 yılında 280 

milyon dolara yükselerek %14,4 lük artış gösterirken, ithalat ise 3 milyar 

dolara çıkarak uluslararası ticaret hacmi %14,1’lik artış göstermiştir. 

Kuzey Kore’nin en büyük ticari ortağı Çin ile ticaret hacmi %13,6 artarak 

3,1 milyar dolara yükselmiş, ihracat 220 milyon dolara çıkarken, ithalat 

2,9 milyar dolar olmuştur (Lee Dong-Hyun & Lee Jee-Young 2020). 

Kuzey Kore bankasının verilerine göre 2016 yılında GSYİH önceki 

yıllara kıyasla %3,9 büyüme göstermiştir. Büyüme daha çok maden ve 

enerji sayesinde ayrıca Çin’e yapılan ihracat sayesinde gerçekleşmiştir 

(BBC NEWS 2017). BM Uzman Heyeti, Kuzey Kore’nin 2019 yılında 340 

milyon dolar değerinde kömür ihraç ederek yaptırımları ihlal ettiğini 

belirtmiştir (The Korea Herald 2020). Kuzey Kore’nin sağlam para elde 

etmesinin önüne geçme amacıyla BM ihraç ettiği kömür miktarına 

kısıtlama getirmiş ve Kore kömür ihracatının %99’undan sorumlu olan 

Çin, ithalatı askıya alacağını belirtmiştir. Yine de Kuzey Kore gemileri 

Çin’in kömür limanlarına demir atmıştır. Dahası Kore’nin yaptırımlardan 

daha az hasar görmesini sağlayan ülkeler ya da bireyler ikincil yaptırımlara 

maruz kalmamışlardır. (Merler 2017). 

Bunun yanında Yaptırım Komitesi’ne gelen şikâyetlerden birisi, Kuzey 

Kore’nin nehir tabanının kazılmasından elde ettiği en az 22 milyon dolar 

değerinde ve en az 1 milyon ton olan kumu Çin limanlarına gönderdiğini 

bildirmişti (The Korea Herald 2020). ABD, Kim Jong-Un’un nükleer 

hedeflerini körüklemesi nedeniyle Pekin’in Kuzey Kore ile ticaretini 

kesmesi çağrısında bulunmuştur (BBC News 2017). Buna cevaben Çin, 

Kuzey Kore ile yürütülen ticaretin Trump’ın abarttığı şekilde olmadığını 
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bildirmiştir (BBC News 2017). Çin Kuzey Kore’den kömür ithalatını 

durdursa da demir, demir cevheri ve diğer emtialar satın almaya devam 

etmiştir (BBC News 2017). 

Kuzey Kore’ye en ağır BM yaptırımları uygulandığında bile (Snyder & 

See-Won 2016: 92) Çin’in tavırlarının değişmemesi, kendine çıkarları 

doğrultusunda yaptığı değerlendirmelerin bir sonucudur (Silberstein 2019: 

10). Çin hem nükleer bir Kuzey Kore istememekte hem de komşusundan 

vazgeçememekte, böylece kendini bir güvenlik ikileminin içinde 

bulmaktadır (Inhan 2019: 3).  Çin, jeopolitik gerilimin ve gözettiği ulusal 

çıkarlarına dayanarak Kuzey Kore’nin istikrarı ve hayatta kalmasının, 

ulusal çıkarlarına en iyi hizmet eden unsurlar olduğunu görmüştür (Inhan 

2019: 7) 

7.3.3. Rusya  

Kuzey Kore üzerinde Çin kadar geniş çaplı olmasa da oldukça etkili olan 

bir diğer üçüncü taraf ise Rusya’dır. Kuzey Kore ve Rusya ilişkileri, Kuzey 

Kore rejiminin başlangıcına dayanmaktadır (Kim Doug J. 2012: 391). 

Kuzey Kore, nükleer programının gelişmesini Sovyetler Birliği’ne 

borçludur; nükleer program için gerekli temel bilgiler, ekipmanlar ve 

uzmanlar Sovyetler Birliği’nce tedarik edilmiştir (Kim Doug J. 2012: 391; 

Sanders 2019). Soğuk Savaş’ın bitişi ile Sovyetler Birliği çökmüş ve 

Kuzey Kore- Rusya ilişkileri tamamen kopmuştur. Fakat iki ülke 

arasındaki tarihi ilişki, Putin döneminde yeniden başlamıştır (Sanders 

2019).  

2000’lerde iki ülke arasındaki ilişkiler gelişmiştir (Kim Doug J. 2012: 

391). Herhangi bir sonuç getirmese de Rusya Altılı Görüşmeler’de (Six 

Party Talks) aktif rol oynamıştır. Bunun sebebi ise Asya Pasifik ve Kuzey 

Asya’daki rolünü genişletmek istemesidir (Kim Jihyun 2011: 44; Kim 

Doug J. 2012: 392). Bunun yanında Rusya’nın doğuda gaz ve petrol 

rezervleri geliştikçe sıcak su limanına erişimini güvenli hale getirme 

ihtiyacı duymuş ve bu noktada Kuzey Kore limanlarının Rusya’nın bu 

isteğine cevap vermesi Kuzey Kore’yi Rusya için önemli hale getirmiştir 

(Shephard 2010:3). Kuzey Kore’ye yönelik çıkarlarının yanında, Çin gibi 
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Rusya da diğer devletlerin silahlanma yarışına girmelerini istemediği için 

(CNBC 2017) nükleer bir Kuzey Kore istememektedir (Kim Doug J. 2012: 

395; Zakharova 2016: 212; Gabuev 2017: 248). Nükleer bir Kuzey 

Kore’ye karşı olan Rusya, bölgede ABD etkisinin oluşmasına da karşıdır 

(Soric 2017; Gabuev 2017: 248). Bu nedenle Kuzey Kore’nin 

bastırılmasına yönelik uluslararası çabalara destek vermemektedir.  

Kuzey Kore yaptırımlarında istenen etkinin elde edilememesinde Çin 

yanında Rusya da büyük rol oynamaktadır. Çünkü Rusya da Kuzey 

Kore’ye yaptırım uygulamada isteksiz davranmakta (Noland 2009: 1) ve 

Çin ile birlikte yaptırım rejimlerinin içeriğini hafifletmektedir (Bechtol, Jr. 

2018: 88). Rusya, 2006 yılında kabul edilen BMGK yönergesini 

desteklemiş, 2009’da gerçekleşen ikinci testi ise alenen kınamıştır (Kim 

Doug J. 2012: 392-393). Ayrıca Rusya, Kuzey Kore’nin en son 

gerçekleştirdiği hidrojen bombası testinden sonra BMGK yaptırımlarının 

uygulanmasında destek vermiştir (Shines 2016). Fakat Kuzey Kore’nin 

Çin ve Rusya ile olan ticareti dikkate alındığında, bu yaptırımlara 

verdikleri destek Kuzey Kore ile olan ilişkileri üzerinde göz önünde 

bulundurulmayacak bir etki yapmıştır (Shines 2016).  2017 yılında Kuzey 

Kore ve ABD lideri Donald Trump hakkında basın toplantısında 

görüşlerini bildiren eski ABD lideri George W. Bush, yasadışı rejimlerin 

ve nükleer silahlanmanın getirdiği tehdidin somut çerçevesinde Rusya ve 

Çin’in küresel norm ve kurallara karşı geldiklerini ve özgür ulusların 

haklarına daha az önem verdiklerini ifade etmiştir. (Defense Flash News 

2017).  

Çin ve Rusya, insani krizi önlemek ve Washington-Pyongyang 

arasındaki çıkmazı kırmak için Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımların 

bazılarının kaldırılması için baskı yapmış (CNBC 2019; Watterson 2020; 

Woo 2020: 56) ve Kuzey Kore’ye daha fazla yaptırım 

uygulamayacaklarını bildirmişlerdir (Watterson 2020). Çin ve Rusya 

BMGK’ya Kuzey Kore’nin deniz ürünü tekstil ihracatları üzerindeki 

yasağın kaldırılması ve altyapı projeleri üzerindeki kısıtlamaların 

hafifletilmesi için taslak sunmuştur. Çin’in BM elçisi Zhang Jun, Kuzey 
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Kore’nin yaptırımlara yönelik bazı endişelerinin olduğunu ve bu 

endişelerin meşru olduğunu ifade etmiştir.  Ayrıca Zhang, ‘eğer Kuzey 

Kore’den imtiyaz elde etmek istiyorsanız onların ihtiyaçlarına cevap 

vermelisiniz. Çin ve Rusya’nın davranışlarının mantığı budur’ açıklaması 

yapmıştır  (CNBC 2019). 

Rusya, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmasını istemektedir 

(Zakharova 2016: 212; Sherwin 2019) fakat bunun yaptırımlarla 

gerçekleşmeyeceğinin de farkındadır (Snyder & See-Won 2009: 12; Kim 

Doug J. 2012: 395). Rusya bu sorunun çözümünde diyalog kurmaya 

gidilmesinden yanadır (Kim Doug J. 2012: 395; Bloomberg Markets and 

Finance 2017; Russian Insight 2017; Todor 2018: 204).  Rusya, Kuzey 

Kore’nin nükleer sorununu çözme amacıyla uygulanan yaptırımlara destek 

verirken, Kuzey Kore’nin izole edilmesi gereken kısmın ülkenin 

ekonomisi değil, askeri varlığı olduğunu belirtmektedir (Zakharova 2016: 

212). Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore’ye uygulanan 

politikayı eleştirmiştir (Bloomberg Markets and Finance 2017). Putin, 

2001 yılında Kuzey Kore’ye düzenlediği ziyarette ülkenin bir tane nükleer 

bombası olduğunu, şu an ise uzun menzilli füzeleri, hidrojen bombaları 

gibi çeşitli silahlara sahip olduğunu belirtmiş ve yıllarca uygulanan 

yaptırımların işe yaramayıp Kuzey Kore’nin gelişimine katkı sağladığını 

ifade etmiştir (Bloomberg Markets and Finance 2017). Putin, Kuzey 

Kore’nin sahip olduğu bu silahlar karşısında hiçbir savunma önleminin işe 

yaramayacağını (Russian Insight 2017), Trump’ın izlediği politikanın 

askeri histeriye neden olduğunu ve bu durumun süreci daha tehlikeli bir 

hale sokabileceğini belirtmiştir (Russian Insight 2017; TODAY 2017). 

Putin, tüm dünya liderlerinin diyalog masasına geri dönmesi (CNBC 2017) 

ve Kuzey Kore’ye yönelik yok edilme tehditlerinin savrulmadığı (Russian 

Insight), korku politikalarının uygulanmadığı bir atmosfer oluşturmak 

gerektiğini belirtmiştir (CNBC 2017). Bunlara ek olarak Putin, Kuzey 

Kore kendini tehdit altında hissettiği sürece ‘ot yer fakat nükleer 

programdan vazgeçmez’ açıklaması yapmıştır (Russian Insight 2017).  



222 

Kuzey Kore yaptırımlarına yönelik tavırları göz önüne alındığında, tıpkı 

Çin gibi Rusya da Kuzey Kore’yi içine alan bazı çıkarlara sahiptir. Bu 

noktada temel çıkarı ‘Doğu’ya dönüş (turn to East)’ ya da ‘Rus Uzak 

Doğusu (Russian Far East)’ çerçevesinde, Çin’den bağımsız bir şekilde 

Doğu Asya’da etkisini genişletmektir (Zakharova 2016: 213; Rozman 

2018: 13 Rinna 2019: 23). Bu projenin en büyük hedef noktası Kore 

yarımadasıdır (Rozman 2018: 19) ve bu Güney Kore’nin yanında Kuzey 

Kore ile de ilişkilerin genişletilmesini içermektedir (Zakharova 2016: 213; 

2017: 248; Sutter 2019: 24).  

Bu bağlamda 2014 yılı bu proje açısından çeşitli gelişmelerin başlangıcı 

olmuştur. 2014 yılında, ekonomik ilişkilerde hareketlenme yaşanmıştır. İki 

ülke arasında üst düzey ikili ziyaretler düzenlenmiş, ekonomi alanında 

birçok anlaşma imzalanmıştır (Zakharova 2016: 214; Rozman 2018: 19). 

2015 yılında gerçekleşen Moskova ziyaretinde Kim Jong-un her iki 

ülkenin ekonomik, siyasi ve kültürel bağlarını güçlendirmeyi dilediğini 

ifade etmiştir (Neberai 2015: 10). Zaten Kim Jong-un Çin’e olan 

bağımlılığını azaltmayı planlaması nedeniyle Rus şirketlere daha iyi 

teklifler sunulmuştur (Rozman 2018: 19).  İki ülke arasında gelişen bu 

yakın ilişkiler sayesinde 2015 yılı ‘Dostluk Yılı (Year of Friendship)’ 

olarak kabul edilmiştir (Zakharova 2016: 214; Korolev 2016: 58). Dostluk 

Yılı çerçevesinde ekonomi alanında başlayan işbirliği ormancılık, 

teknoloji ve bilim alanlarına yayılmıştır (Zakharova 2016: 213). Ruble 

üzerinden ikili ticari ilişkiler ayarlanmış (Korolev 2016: 58), Rusya Kuzey 

Kore’nin 11 milyar dolarlık borcunun 10 milyar dolarını silmiş, kalan 1 

milyar doların ise altyapı yatırımına aktarılacağı üzerinde anlaşmaya 

varılmıştır (Ponomaneva & Rudov 2016: 55; Neberai 2015: 10). Ayrıca 

Rusya, Kuzey Kore’nin demiryoluna 25 milyar dolarlık yatırım yapmayı 

düşündüğünü belirtmiştir (Neberai 2015: 10). Bu faaliyetler çerçevesinde 

Rusya’nın gerçekleştirmeyi umduğu plan Kuzey Kore’nin Rajin limanında 

Trans-Sibirya Demiryolu ile Avrupa arasında demiryolu merkezi 

oluşturmaktır. Bunun yanında Kuzey Kore ve Güney Kore ile üçlü 

doğalgaz boru hattı kurmayı planlamaktadır (Sutter 2019: 24).  
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Rusya Kuzey Kore’ye uygulanan BMGK yaptırımlarına katılım gösterse 

de Kuzey Kore’nin ekonomik fırsatlarını sürdürebilmesinden yana 

olmuştur (Rinna 2019: 29). Bu bakış açısı Rusya’nın Kuzey Kore ile olan 

ekonomik ilişkisini Sovyetler Birliği döneminde süregelmiş ekonomik 

ilişkiden farklı kılmıştır: Rusya sadece uygun fiyat ve krediden oluşan 

ekonomik ilişki kurmamış, karşılıklı yarar ve kar sağlayan idari ve siyasi 

yardım projelerini de içermiştir (Zakharova 2016: 214). Rusya’ya göre 

Kore yarımadası Rus Uzak Doğusu ya da Doğu’ya Dönüş projesi için 

oldukça önemlidir ve Kuzey Kore bu noktada Pasifik Kenarı’nın 

anahtarıdır (Ponomaneva & Rudov 2016: 47).  

Sonuç olarak hem Çin hem de Rusya çeşitli çıkarlar nedeniyle Kuzey 

Kore ile ilişkilerini korumaktadırlar. Fakat ülkelerin sürdürdüğü ilişkiler, 

Rusya ve Çin’in Kore yarımadasında nükleer bir Kore istemedikleri 

gerçeğini değiştirmemektedir (Carlson 2019: 60). Bu nedenle Çin ve 

Rusya, Kuzey Kore’ye karşı giderek ağırlaşan BMGK yaptırımlarına 

destek vermektedirler (Kihyun & Jongho 2017: 31;Rinna 2019: 27; 

Carlson 2019: 64). Yaptırımlara destek verseler de ABD’nin teklif ettiği 

yaptırımların zayıflatılmasını sağlamakta, Kuzey Kore’nin yaptırımları 

hafif atlatmasına ve rejime yönelik uluslararası baskının 

sınırlandırılmasına yardım etmektedirler (Carlson 2019: 64). Her ne kadar 

bölgede nükleer bir güç olmasına karşı gelmelerine ya da Kuzey Kore’nin 

savaşçı tavırlarından rahatsız olmalarına rağmen, bölgedeki ABD askeri 

varlığını kısıtlama amacı tüm bu hoşnutsuzluklara üstün gelmektedir. 

ABD yarımadadaki askeri varlığını azaltmaya gitmediği sürece Rusya ve 

Çin, Kuzey Kore rejimini destekleyecek ve hayatta kalmasını 

sağlayacaklardır (Carlson 2019: 64). 

7.3.4. Küreselleşme  

Yaptırım sürecinin başarısını etkileyen bir diğer dış faktör ise şüphesiz 

küreselleşmedir. Küreselleşme sayesinde hedef devlet yönelebileceği 

birçok alternatif kaynağa erişir ve yaptırımların başarısı neredeyse 

ulaşılmaz olur (Hufbauer & Schott 1985: 730; Gavin 1989: 3). Yaptırım 

rejiminin başarıya ulaşmasını etkileyen üçüncü taraflar ve kaçakçılık başta 
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olmak üzere çeşitli yasadışı yollar ile kazanç elde eden hedef devletler, 

küreselleşmenin getirdiği fırsatlardan yararlanmaktadırlar. 

Bu çalışmada incelenen vakalar göz önüne alındığında elbette ki 

Venezuela ve İran hedef ülkeleri de yaptırımlardan kurtulabilmek için 

küreselleşmenin bahşettiği fırsatlardan yararlanmışlardır. Fakat Kuzey 

Kore ile kıyaslandıklarında, küreselleşmeden en çok faydalanan hedef 

devlet Kuzey Kore gibi gözükmektedir. Kuzey Kore, uluslararası 

toplumdan izole olduğu kadar aslında uluslararası topluma bir o kadar da 

bağlıdır. Kuruluşundan beri uygulanan yaptırımları alt edebilmesinin 

yegâne sebebi aslında küreselleşme bağlamında gerçekleşmiştir.  

Kuzey Kore, küreselleşmenin getirdiği ulaşım özgürlüğünden 

yararlanarak silah ve benzeri ekipmanların satışını uygulanan yaptırımlara 

rağmen, farklı kanallar aracılığıyla yapma fırsatı yakalamıştır (Bechtol, Jr. 

2018: 64). Kuzey Kore bu faaliyetleri sahte bayrak, sahte gümrük 

manifestosu ve aktive edilmemiş takip sistemleri barındıran kargo gemileri 

aracılığıyla yapmakta, bu sayede uluslararası ticarete erişime devam 

etmektedir (McKay 2019). Örneğin, Rus yapımı bir kargo uçağı, 35 ton 

yük taşıyan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne kayıtlı uluslararası bir silah 

kaçakçısına aitti. Uçak ruhsatı/lisansı Gürcistanlı bir şirkete ait olup, Hong 

Kong tarafından kiralanmıştı. Kiralandıktan sonra Azerbaycan’dan kalkış 

yapmış ve en son Pyongyang’a iniş yapmıştır. Oradan Tahran için kalkmış 

ve İran aracılığı ile Hizbullah’a silah tedariki yapılmıştır (Bechtol, Jr. 

2018: 64). Bu örnek Kuzey Kore’nin küreselleşmeden ne denli 

yararlandığının bir göstergesidir.  

Kuzey Kore, Çin ve Rusya gibi temel müttefiklerinin yardımlarının 

yanında yıllardır yürüttüğü yasadışı faaliyetlerle de yaptırımların 

üstesinden gelmeyi başarmıştır. Bu yasadışı faaliyetlerin başında ise en 

çok güvendiği kaçakçılık girişimleri gelmektedir. Çin, Rusya ve 

Ortadoğu’nun çeşitli bölgelerine gönderilen Kuzey Koreli denizaşırı 

işçiler sayesinde bu kaçakçılık faaliyetleri yürütülmüş, ülkeye döviz 

kazandırılmış ve dış gelir elde eden Kuzey Kore, uygulanan tüm 
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yaptırımlara rağmen nükleer program geliştirme fırsatı bulmuştur 

(Bechtol, Jr. 2018: 59). 

Kaçakçılık, sahte döviz basımı gibi faaliyetler yanında Kuzey Kore 

ihtiyaç duyduğu emtiaları elde edebilmek için paravan şirketler 

kullanmaktadır (Einbinder 2017; Bechtol, Jr. 2018: 64; McKay 019).  

Paravan şirketler, herhangi bir mali kuruma kayıtlı olmamasına rağmen bu 

şekilde faaliyet gösteren şirketlerdir (Lynch 2017). Bu şirketler aracılığıyla 

karşı taraftaki muhatap hiçbir zaman kayıt belgelerinde gerçek mal 

sahiplerinin kimliklerini, uluslarını ve hatta nerede bulunduklarını 

bilmemektedirler (Bechtol, Jr. 2018: 64).  

Bu şirketler sayesinde nükleer programına fon sağlayan Kuzey Kore 

(Winter 2019), ham maddeden silaha ya da çeşitli mallara Çin temelli 

paravan şirketler aracılığıyla erişebilmektedir (Einbinder 2017).  Nükleer 

programın fonlanmasının yanında yüz tanıma teknolojisinden bilgisayar 

programlarına, uyuşturucu kaçakçılığından sahte para basma faaliyetleri 

için geniş paravan şirketler ağından yararlanmaktadır (McKay 2019).  

Obama 2016 yılında yaptığı açıklamada Kuzey Kore’nin paravan şirketler 

kullanarak WMD ve balistik füze üretimine ve geliştirilmesine destek 

verdiğini ifade etmiştir (Einbinder 2017).  Paravan şirketler Çin, Yeni 

Zelanda, Hong Kong, Ukrayna, Tayvan ve Orta Doğu gibi dünyanın çeşitli 

yerlerinde geniş bir ağ oluşturmaktadır (Lynch 2017; Bechtol, Jr. 2018: 

64; Boonen 2018).  

Teknolojinin giderek artması, Kuzey Kore’ye yaptırımları alt edebilmesi 

için çeşitli fırsatlar sunmuştur (Bhatiya 2019). Bu fırsatlardan biri dijital 

para kullanımıdır. Kuzey Kore gelir elde etmek adına devlet kontrollü bir 

dijital para kapasitesi oluşturmuştur (Konowicz 2018). Gelişen teknoloji, 

Kuzey Kore’nin tehdit yöntemlerinin de gelişmesine neden olmuş 

(Bhatiya 2019), Kuzey Kore siber saldırılara başlamıştır (Chanlett-Avery 

ve diğerleri 2017; Bhatiya 2019). Hırsızlık, siber vandalizm ve hizmet 

reddi amaçları güden bu saldırılar ile Dünya Bankası dâhil diğer ulusal 

mali kurumlardan fon çalarak dijital para bozdurmakta ve ülkeye gelir 

sağlamaktadır (Chanlett-Avery ve diğerleri 2017; Jiawen 2017: 526; 
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Bhatiya 2019). Bu nedenle Kuzey Kore siber faaliyetler için büyük bir 

kaynak ayırmaktadır (Chanlett-Avery ve diğerleri 2017). Kısaca, 

küreselleşme diğer hedef devletler gibi yaptırımların üstesinden gelmede 

Kuzey Kore tarafından da ustalıkla kullanılmaktadır.  



BÖLÜM VI 

HEDEF DEVLETLERİN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ 

Bu çalışma Venezuela, İran ve Kuzey Kore yaptırımlarının başarısız 

olmalarının ardındaki nedenleri incelemek amacıyla oluşturulmuştur. 

Ekonomik yaptırımlar üzerine oluşturulan geleneksel literatürün, başarılı 

ya da başarısız yaptırımları analiz etmede öne sürdüğü unsurlara ek olarak 

hangi değişkenlerin hesaba katılması gerektiği düşüncesi incelenen 

yaptırım süreçlerinin üçüncü taraflar merceği altında incelenmesini 

gerektirmiştir.  

Ele alınan vakaların geleneksel yaptırım literatürüne ait başarı/ 

başarısızlık kıstasları çerçevesinde ‘iç faktörler’ bağlamında birçok ortak 

noktalarının olduğu görülmektedir. İç faktörler kapsamında hedef 

devletlerin siyasi yapıları, ülke içindeki muhalefetin durumu, yaptırım 

uygulayan gönderici devletlerin kendilerine yönelik tutumu, yaptırım 

rejiminin işleyişi gibi unsurlar hedef devletleri ortak zeminde 

buluşturmaktadır.  

Bu unsurlara detaylı bir şekilde eğilmeden önce belirtilmesi gereken bir 

nokta hedef devletlerin karşılaştırmalı literatürdeki yerleridir. Yaptırımlar 

literatürü oluştuğu andan itibaren İran ve Kuzey Kore yaptırımlarına 

oldukça fazla yer vermiştir. Bu iki devletin karşılaştırmalı ampirik 

vakalarına kıyasla İran-Venezuela daha az tartışılmıştır. Venezuela-Kuzey 

Kore ise bu vakalar arası karşılaştırmaya en az rastlanan ikilidir.  

Bu hedef devletlere uygulanan yaptırımların başarısız olmasına neden 

olan iç faktörlerde öncelikle hedef devlete yönelik unsurlara bakmak 

gerekmektedir. Çünkü Crawford ve Clotz’un 1999 yılındaki 

çalışmalarında5 bahsettikleri üzere, yaptırımların başarıya ulaşmalarında 

hedef devletin siyasi doğalarının bilinmesi oldukça önemlidir (Crawford 

& Clotz 1999: 4). Hedef devletlerin yönetim şekilleri, iç siyasi düzende 

muhalefetin mevcut ve faal oluşu hedef devletin doğasına yönelik temel 

5 Crawford Neta  & Audie Clotz (1999). How Sanctions Work Lessons from South Africa, Macmillan,
London  
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unsurların başında gelmektedir (Joyner 1995: 260; Grauvogel & Soest 

2013:5).  

Venezuela, İran ve Kuzey Kore yönetimlerinin otoriter karakter 

göstermesi yaptırımların temel ayaklarından birini oluşturmaktadır. 

Yaptırıma maruz kalan otoriter devletler, yaptırıma itaat etme-yaptırımları 

reddetme seçeneklerinin kendilerine sağlayacağı faydalar hakkında 

hesaplama yaparlar ve ulusal çıkarlarının yaptırımlara itaat etme 

karşısında zarar göreceğinden emin olan hedef devletler yaptırımlara 

direnç gösterir, her türlü baskıya dayanırlar (Blanchard & Ripsman 1999: 

222-224; Kwon 2016: 141).

Uluslararası baskı ve yaptırımlara direnç göstermek ülkedeki 

muhalefetin durumu ile yakından ilgilidir. Hedef ülkedeki muhalefet 

yaptırımlar sayesinde sesini yükseltebilir ve etkili rol oynama şansı elde 

ederse yaptırımların başarıya ulaşma ihtimali yükselmektedir (Kaempfer 

& Lowenberg 1999; Blanchard & Ripsman 1999; Kaempfer 2004). 

Venezuela ve İran’da yaptırım sürecine etki etme potansiyeli olan organize 

bir muhalefet mevcutken, Kuzey Kore’de organize muhalefet grubundan 

bahsedilmemektedir. Bu da Kuzey Kore’nin yaptırımlara karşı gelmesinde 

diğer ülkelere göre daha fazla avantaj sağlamaktadır. 

Venezuela muhalefeti, Nicolas Maduro yönetiminin devrilmesi için 

kampanyalar yürütmektedir. Hatta diğer ülkelerden farklı olarak 2019 

yılında muhalif lider Juan Guaido ABD başta olmak üzere elliden fazla 

devlet tarafından geçici lider olarak tanınmış, Maduro ise yasa dışı lider 

addedilmiştir (Global Exchange 2019; Lima Rafael Camargo 2019: 

91;Bartenstein ve diğerleri 2020; Martinez-Gugerli 2020). Her ne kadar 

muhalefet uluslararası toplum tarafından geniş bir desteğe sahip olsa da 

Maduro rejiminin karşısında olmak için yeterince güçlü değildir. Bunun 

sebebi ise muhalefetin her zamankinden fazla fikir ayrılığı yaşaması ve 

daha az popüler olmasıdır (Martinez-Gugerli 2020). Venezuela muhalefeti 

organize bir formda olsa da kişisel rekabet, vizyon ve strateji farklılıkları 

Maduro’nun karşısında tek ses olmalarını engellemiştir (Buxton 2017: 5;  

Lowenthal & Smilde 2019: 2). Kilit muhalif partiler, partizanlıklarını ve 
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taktiksel farklılıklarını ‘ulusal iyiye’ ulaşmak için bastırmada başarısız 

olmuştur (Buxton 2017:5).  

Ayrıca Juan Guaido, ordunun desteğini almada başarısız olmuştur. 

Venezuela ordusunun üst düzey komutanları Maduro’ya bağlılığını ilan 

etmiş ve rejim değişikliğine yönelik bir darbede yer almayı reddetmişlerdir 

(BBC 2019; RT America 2019; Petras 2019). Guaido ’ya karşı Maduro’ya 

gösterilen bu destek yalnızca ordu yapısı içinde kalmamıştır. Maduro, 

karşılaştığı iç ve dış baskının bilincinde olduğu için elde ettiği desteği 

olabildiğince fazla alana yaymaya çalışmıştır. Orduda görev yapan 

askerlerin yanında askeri siyasetçiler ve askeri yöneticiler mevcuttur. 

Maduro kar amacı güden ve iki sınıfa ayrılan askeri birimler 

oluşturmuştur. Birinci sınıf, yasal aktivitelere dâhil olup yasal kazanç 

sağlamadan sorumlu; diğer sınıf ise yasadışı kazançlar sağlanmasından 

sorumludur. Ayrıca tamamen askeri bireylerin sorumlu olduğu 14 işletme 

kurulmuştur. Bunlar elbette Maduro öncesi dönemde de mevcut olmuştur 

fakat Maduro döneminde artmıştır. Araba satışı, tekstil, inşaat, bankacılık, 

matbaa, tarım, medya, madencilik, gıda desteği ve hatta su dağıtımı gibi 

sektörler bu asker bireylerin elindedir (Corrales 2020: 43-44). Bu nedenle 

Guaido’nun ordunun Maduro’ya olan bağlılığını kırması oldukça zor 

olmaktadır.  

Aynı şekilde İran muhalefeti de Venezuela ile benzer durumdadır. 2017 

yılında sürgünde olan muhalif gruplar ‘aydınlanma’ anlamına geren 

Farashgard adı altında birleşmiş, Şah Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi’yi 

lider olarak göstermişlerdir (Brew 2019:9; Behravesh 2019). Farashgard, 

sıradan İranlı bireylerin açlıkla sınanmasına neden olan ve bunun isyana 

neden olacağını düşündüğü, etikliği sorgulanır bir plan benimsemiştir. 

Fakat yaptırımların neden olduğu ekonomik sıkıntı karşısında hayatta 

kalmaya çalışan bireyler enerji ve zamanlarını siyasete ayırmamış, daha 

iyi fırsatlar bulmak için yurt dışına göç etmişlerdir (Behravesh 2019). 

Muhalif grupların, potansiyel destekçilerini ayrıştıran ya da izlenen 

hedeflere yabancılaştıran pratikleri muhalif gücün İran’da zayıf olmasına 
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neden olmuş, var olan sistemi güçlendirmeye yaramıştır (Behravesh 

2019).  

Elbette ki Venezuela ve İran’daki muhalif güçlerin bu kadar zayıf olması 

tamamen kendi içlerinde yaşadıkları sıkıntılardan değil, iktidar tarafından 

alınan sert önlemler nedeniyle güçsüzleşmişlerdir. Venezuela’da seçim 

kurallarının manipülasyonu, Maduro’ya yönelik referandumun sürekli 

ertelenmesi, protestoların bastırılması, rejim yanlılarına kaynak 

sağlanması, muhalefetin kilit isimlerinin hapsedilmesi gibi unsurlar 

muhalefetin güçsüzlüğündeki asıl nedendir (Buxton 2017: 3). Benzer 

uygulamalar İran’da da gerçekleşmektedir: Muhalifler arındırılmakta, her 

türlü bağımsız örgüt baskı altına alınmaktadır. Dış karışıklıklar ise içte 

giderek artan bir uyumu beslemektedir. Göz önünde bulundurulması 

gereken bir muhalefet olsa bile kendi içinde zayıftır (Parsa 2020: 55). 

Bunların yanında, halkın bayrak etrafında toplanmasını sağlamak için 

liderlerin milliyetçi, dini vb. duygulara dokunması, yaşanılan sıkıntılar için 

bir günah keçisi bulması gerekmektedir. Böylece halkın hükümete olan 

sadakati ve desteği korunmaktadır (Joyner 1995; Haas 1997; Nooriddin 

2001). 

Venezuela’ya uygulanan yaptırımlar karşısında Maduro, tıpkı Hugo 

Chavez gibi yaşanan sıkıntılardan ve fakirlikten ABD’yi sorumlu 

tutmuştur (Cole 2007). İran’da Ahmedinejad döneminde yaşanan 

ekonomik sıkıntılarda da aynı şekilde ABD sorumlu gösterilmiş, İran 

ulusal onuruna atıf yapılarak yaşanan sorunlar karşısında iç uyum 

artırılmaya çalışılmıştır (Davies 2011: 11-12). Hamaney de her fırsatta 

zalim Batılı güçlerin İran’ı ele geçirmeyi, İran’ın gelişmemiş hale 

getirilerek kendilerine bağımlı hale getirilmek istendiğine dayanan anlatıyı 

dile getirmiştir. Bu anlatı ile katı yürekli düşmana karşı ülke içinde 

parçalanmış güç yapıları bir arada tutulmak, halkın hükümete karşı 

kışkırtılmasının önüne geçilmek istenmiştir 8 Khajehpour ve diğerleri 

2013: 87-88). Kuzey Kore’de de benzer anlatı mevcuttur. Kuzey Kore’de 

‘songbun’ adı verilen sosyo-politik sınıfın en üst düzey siyasi isimleri 

Kuzey Kore milliyetçiliğini körüklemektedirler. Kore Savaşı’nı 
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destanlaştıran anlatılar ile her gelen yeni nesil Amerikan karşıtı söylem ile 

büyümektedir (Baek 2016: 7-8). İran ve Kuzey Kore uzun yıllardır 

yaptırımlara maruz kalma konusunda ortak noktada buluşmaktadırlar. 

Kuzey Kore kurulduğundan beri; İran ise İslam Devrimi’nden beri 

uluslararası toplumun yaptırımlarına maruz kalmıştır. Yaptırımlar ilk 

uygulandığında İran baskı hissetmiş fakat zamanla adapte olarak 

yaptırımlarla yaşamayı öğrenmiştir (Torbat 2005: 427). Kuzey Kore ise 

var olduğu zamandan beri uluslararası toplumdan izoledir. Uygulanan 

yaptırımların Kuzey Kore’yi daha fazla izole edemeyecek oluşu, ülkenin 

yaptırımlara karşı dirençli olmasında da etkili olmuştur (Portela 2011: 14-

15; Inwook & Jung-Chul 2019: 97).   

Hedef devletlerin doğalarına ilişkin yönetim şekilleri, siyasi 

düzenlerindeki muhalefet durumu yaptırımların başarısız olmasına 

ağırlıklı olarak neden olan unsurların başında gelmektedir. Ayrıca bu 

ülkeler gönderici devlet(ler) ve yaptırımların uygulanış şekli açısından da 

ortak noktalar barındırmaktadır.  

Öncelikle yaptırımların uluslararası düzeni bozacak davranışlar 

sergileyen ülkelerin bu davranışlarını değiştirmeleri için güçlü birer sinyal 

araçları olduklarını unutmamak gerekir (Gavin 1989: 9). Yaptırım 

mekanizmasının sağlıklı işlemesi için ise havuç-sopa mekanizmasının 

(carrot-stick) kullanılması gerekir (Lopez & Cortright 2004; Onderco & 

Wagner 2012). Fakat Venezuela ve İran yaptırımlarına bakıldığında havuç 

mekanizmasının devreye sokulmadığı görülmektedir. Müzakere 

seçeneklerinin olmadığının belirtilmesi, hedef devletleri davranış 

değişikliğine davet etmede teşvik kullanımı eksikliği bu yaptırımların 

gönderici açısından başarısızlığa uğramasına neden olmaktadır. Örneğin 

Venezuela lideri Maduro’nun Trump ile görüşme talep etmesi karşısında 

Trump’ın ‘Maduro iktidarda oldukça müzakere seçeneğinin masada 

olmadığını’ belirtmesi bu duruma örnektir (Coerner & Vaz, 2019). Aynı 

şekilde İran’a karşı da bu durum geçerli olmuştur. Trump’ın rejim 

değişene kadar yaptırımların kaldırılmayacağını belirtmesi, İran yaptırım 

rejiminin havuç mekanizması içermeyerek yalnızca baskı politikasından 
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oluştuğunu göstermektedir (Brozozowski 2020). Bu da hedef devletin 

yaptırımlara daha çok direnmesine neden olmaktadır.  

Kuzey Kore konusunda ise bu durum daha silik şekilde gözükmektedir. 

Elbette ki yaptırım uygulaması devam etmektedir fakat Kuzey Kore’nin 

bilinen ve güçlü bir nükleer silah sistemine sahip olması safi baskı 

araçlarının diplomasi araçları ile tamamlanmasını mecburi kılmaktadır. 

Kuzey Kore’nin komşuları özellikle fazla baskı yapılmaması gerektiğini 

özenle vurgulamaktadırlar (Bayer 1995: 205-206; Noland 2009: 1).  

Hedef devletlere uygulanan yaptırımların başarısız olmasında rol 

oynayan bir başka iç faktör, yaptırım rejiminin uygulanış şekli ve süresidir. 

Venezuela, İran ve Kuzey Kore yaptırımları çok taraflı olarak uygulanıyor 

olsa da uluslararası toplumun tüm üyeleri, yaptırım rejimine aynı şekilde 

destek vermemekte bu da yaptırımların başarıya ulaşmasını 

engellemektedir. Bu durum detaylı olarak üçüncü tarafların etkisi 

kısmında belirtilecektir. Yaptırım rejiminin süresi ise yaptırım başarısını 

etkileyen bir başka unsur ve yeni bir inceleme alanıdır (McGillivray & 

Stam 2004: 155; Jeong 2018: 1). Venezuela 2005’ten beri; İran 1979’dan 

beri; Kuzey Kore ise 1950’lerden beri tek taraflı olarak başlayıp daha sonra 

çok taraflılığa evirilen yaptırım rejimleri ile karşı karşıyadırlar (Jones 

2004; Ezzati 2006: 460; Macaluso 2014: 6; Noland 2009: 1; Albert 2019; 

Buxton 2009: 124). Yaptırımların uzun süre yürürlükte kalması hedef 

devletlerin bir noktadan sonra yaptırımları ‘baskı araçlarından’ ziyade 

‘gündelik bir huzursuzluk’ ya da ‘yeni normal’ olarak kabul etmelerine 

neden olmaktadır (Bhatiya & Saravelle 2018). Bu da yaptırımların 

başarısız olmasına neden olmaktadır.  

İncelenen hedef devletlerin yaptırımlarının başarısız olmalarına neden 

olan iç faktörlerin ötesinde, tezin ana odak noktası olan ‘üçüncü taraflar’ 

ve genel olarak ‘dış faktörler’ mevcuttur. Bu unsurlar, hedef devletlerin 

yaptırımlardan daha az etkilenmesini sağladığı, yaptırımların 

baltalanmasına neden olduğu için gözden kaçırılmaması gereken 

unsurlardır. Çalışmanın ana argümanı olan üçüncü taraflar ise yaptıkları 

dış yardımlar ile uygulanan yaptırımları baltalayan yabancı ülkeler ya da 
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firmalardan oluşan aktörlerdir. Bu aktörler çeşitli ekonomik, siyasi, 

jeopolitik çıkarlara sahip olmaktadır ve bu çıkarların gerçekleştirilmesinde 

hedef devletin durumundan yararlanmaktadırlar. Üçüncü tarafların bu 

motivasyonu gönderici devlet ya da devletlerden oluşan koalisyon ile 

aralarındaki rekabet ve düşmanlık ilişkisine dayanmaktadır. Hufbauer, 

Schott ve Elliott tarafından üçüncü taraflar ‘kara şövalye’ olarak 

betimlenmektedir (Miyagawa 1992: 62; Early 2009: 50,56; Early & Spice 

2015:342).  Venezuela, İran ve Kuzey Kore yaptırımları, üçüncü taraflar 

nedeniyle başarısız olmada da ortak noktada buluşmaktadırlar.  

Venezuela, İran ve Kuzey Kore yaptırımlarının etkili fakat başarısız 

olması üçüncü tarafların çeşitli nedenlerle yaptıkları yardımdan 

kaynaklanmaktadır. Uluslararası toplumun uyguladığı bu yaptırımlar, 

hedef devletlerin izole edilmesi, uluslararası finans ve ticaret sistemlerine 

erişimlerinin reddedilmesini içermekteydi. Fakat üçüncü devletlerin 

yaptıkları yardımlar ile bu sistemlere erişen hedef devletler, hala ülkelerine 

gelir sağlayabilmekte, yaptırımların etkilerini daha az hissetmektedir. 

Üçüncü tarafların yaptırım süreçlerine dâhil olması konusunda ortak olan 

hedef devletler, yaptırımları baltalayan devletler konusunda da ortaklardır. 

Rusya ve Çin, diğer üçüncü tarafların faaliyetlerine nazaran açık ara bu 

ülkelerin yaptırımlarını baltalamaktadırlar.  

Venezuela yaptırımlarının başarısız olmasında en büyük rolü Çin ve 

Rusya’ya aittir. Çin’in Venezuela ile ilişkisi Soğuk Savaş’ın bitimi ile 

başlamıştır. Chavizm’in tek kutuplu düzene karşı oluşu Çin’in dikkatini 

çekmiştir. Muhalif ve petrol zengini Venezuela’nın uluslararası düzenle 

arasındaki boşluk Çin’in Venezuela üzerinden yumuşak güç kullanarak 

Latin Amerika’da etkisini genişletmesi için bir fırsat olmuştur (Piccone 

2016: 6; Mijares 2017: 202; Lima 2019: 104). 2017’den beri giderek artan 

ABD yaptırımları karşısında Çin Venezuela için bir can simidi haline 

gelmiştir (Reuters 2020; Neftegaz. Ru 2020). Çin, Venezuela’ya bugüne 

kadar 60 milyar doları geçen kredi açmıştır. Çin’in Latin Amerika’daki en 

büyük borç veren aktör olması ABD hegemonyasına yumuşak güç 

aracılığıyla tehdit oluşturmaktadır (Hee-Yong & Seungho 2020: 599-600). 
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Venezuela’nın içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle borçlarını 

ödeyemeyecek hale rağmen Çin, petrol karşılığında Venezuela’ya borç 

vermiş, gıda yardımı yapmıştır (Martinez-Gugerli 2020).  Maduro 

yönetiminin siyasi bir destekçisi olan Çin, 2019 yılında BMGK aracılığı 

ile ABD’nin Venezuela’ya müdahale etmesini engellemiş, ABD’nin teklif 

ettiği yaptırım yönergelerini kabul etmemiştir (Martinez-Gugerli 2020). 

Ayrıca Maduro yönetiminin ülke içindeki kontrol kapasitesinin artmasına 

neden olan teknolojik yardım yapmıştır. Bunun yanında tüm dünyayı etkisi 

altına alan Covid-19 pandemi sürecinde Venezuela’ya tıbbi yardım paketi 

(test kiti vb.) göndermiştir (Martinez-Gugerli 2020; TASS 2020).  

Çin’in Venezuela ile ilişkisi ekonomi ve mali dengeleri koruma 

temellidir ve bu nedenle dış faktörlerden etkilenmesi oldukça olasıdır 

(Martinez-Gugerli 2020). ABD’nin uyguladığı ikincil yaptırımlar 

nedeniyle 2019 sonuna Çin’in Venezuela petrolü ithal etmeyi durdurması 

bunun bir kanıtıdır. Çin her ne kadar ikinci yaptırımlar konusunda 

çekinceye sahip olsa da Rus firma Rosneft aracılığıyla Venezuela petrolü 

almaya devam etmektedir (Martinez-Gugerli 2020).  

Venezuela’nın yaptırımlar karşısında elini tutan bir diğer ülke de 

Rusya’dır. Çin’in Venezuela’ya yönelik çıkarları mali ve ekonomik 

dengeleme üzerine oluşurken, Rusya’nın Venezuela’ya olan ilgisi 

ideolojik, siyasi ve jeopolitik temele dayanmaktadır (Mijares 2017: 222; 

Rouvisnki 2019:4; Goldwin 2020). Çin’in ekonomi ve mali temelli 

endişelerinden farklı olarak Rusya’nın stratejik endişeleri vardır. ABD ve 

Avrupalı güçlerin doğuda doğru genişlemesinin karşısında dengelemeden 

başka bir şansı kalmayan Rusya, 2000’li yılların başından beri dengeleme 

politikası izlemektedir (Lima 2019: 107). 2006 yılında ABD’nin 

Venezuela’ya silah ambargosu uygulaması sonrasında Rusya 

Venezuela’nın en büyük silah tedarikçisi olmuştur (Lima 2019: 110; 

Rouvisnki 2019:5; Mijares & Uzcátegui 2020: 182). Amerikan karşıtı 

söylem ile Venezuela, Rusya için Latin Amerika’da önemli bir dengeleme 

unsuru haline gelmiştir. Rusya sert dengeleme stratejisine odaklanarak 

Venezuela’yı ABD’ye karşı offshore balancing unsuru olarak 
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görmektedir. Rusya ve Venezuela resmi bir ittifak kurmamış olsa da 

ofansif neo-realizm ve ittifak teorilerine göre ABD karşısında de facto bir 

ittifak kurmuşlardır (Lima 2019: 110-111). Rusya için Latin Amerika’daki 

Venezuela, Orta Doğu’daki Suriye konumundadır (Warsaw Institute 

2017).  

Bu nedenle Maduro yönetimine uygulanan yaptırımlara karşı çıkmakta, 

yaptırımların yıkıcı etkisini azaltmaya çalışmaktadır. Her fırsatta ABD ve 

Avrupalı devletlerin Maduro yönetimine olan baskıları karşısında 

Venezuela’ya destek vererek, yaptırımları alt etmesinde kilit rol 

oynamaktadır (Tetrault-Farber & Astakhova 2020; Goldwin 2020; Gupta 

2020). Rusya’nın hem siyasi hem de askeri desteği sayesinde Nicolas 

Maduro yönetimi hem içte hem de dışta dirençli (resilient) hale 

gelmektedir (Mijares & Uzcátegui 2020: 182). Rusya, Venezuela’ya 

sağladığı bu yardımı siyasi bir araç haline getirdiği Rosneft aracılığıyla 

gerçekleştirmektedir. 2019’dan beri Rus tankerler uydu alıcılarını 

kapatarak ya da farklı bayraklar taşıyarak Venezuela’dan petrol alıp 

Rosneft aracılığıyla bu petrolü Türkiye, İran, Hindistan gibi ülkelere 

satmıştır (Martinez-Gugerli 2020). Bu durum karşısında ABD, 

Venezuela’ya uygulanan baskıları azaltması, başka ülkelerle arasında 

köprü görevi görmesi nedeniyle Rosneft’in iki alt birimi olan Rosneft 

Trading ve TNK Trading International Şirketleri’ne yaptırım uygulamıştır 

(Tetrault-Farber & Astakhova 2020; Griffin 2020). Uygulanan bu ikincil 

yaptırımlar nedeniyle Rosneft Mart 2020’de Venezuela’dan çekilmiştir 

(Reuters 2020; Tetrault-Farber & Astakhova 2020; Goldwin 2020). Fakat 

bu durum da Rusya’nın Venezuela ile olan ilişkisini değiştirmeyecek gibi 

gözükmektedir. Bunun nedeni ise Rosneft’in Venezuela’daki mal 

varlıkları ve hissesini bir diğer Rus devlet şirketi olan Roszarubezhneft 

adlı şirkete devredilmiştir (Goldwin 2020; Griffin 2020; Neftegaz. Ru 

2020). Bu da Rusya’nın Venezuela’ya yönelik çıkarlarından 

vazgeçmeyeceğini göstermektedir (Martinez-Gugerli 2020). Şirketler 

arasında yaşanılan bu geçiş ile söz konusu mal varlıkları doğrudan 

Rusya’ya ve Putin’in gözetimine girmiştir. Bu girişimin sonucu olarak 

https://neftegaz.ru/en/news/companies/552593-rosneft-sets-up-new-trading-unit/
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Putin, Rosneft’in PDVSA ile geçmişte yürüttüğü ortak projeler üzerinde 

otorite sahibi olmuş ve yüksek değere sahip varlıklar üzerinde yasal haklar 

aracılığıyla Rusya gelecek yıllarda Venezuela petrol sektörü üzerinde ana 

oyunculardan biri olmaya devam edecektir (Goldwin 2020).  

Çin ve Rusya’nın çeşitli boyutlar üzerinden okunan çıkarları hem 

Venezuela iç siyaseti hem de uluslararası baskılar karşısında Maduro 

hükümetinin siyasi varlığını korumasına devam etmesinde kilit rol 

oynamaktadır (Reuters 2020; Neftegaz. Ru 2020).  

Venezuela yaptırımlarında olduğu gibi İran yaptırımlarının da başarıya 

ulaşmasını engelleyen kilit aktörler açık ara ile Çin ve Rusya’dır. Ortak 

olan bir diğer nokta Çin’in aynı şekilde yumuşak güç ile ilerlerken, 

Rusya’nın daha iddialı çıkarları olmasıdır. İran’ın Rusya ve Çin ile ilişkisi 

yakın geçmişte gelişen ilişkiler değildir fakat ABD’nin giderek artan 

yaptırımları karşısında İran yüzünü Doğu’ya dönmüştür (Fraser 2020). 

Özellikle Trump’ın JCPOA’den çekilmesi ve İran’a yönelik ‘maksimum 

baskı’ politikası gütmesi İran’ın  ‘Asya’ya Dönüş (Pivot to Asia)’ stratejisi 

izlemesine neden olmuştur (Bazoobandi 2018; Fraser 2020; Mousavian 

2020). Çin için İran ile ilişkiler kar maksimizasyonu tarafından 

belirlenmektedir (Bazoobandi 2018). 2020 yılı içerisinde İran, Çin ile uzun 

vadeli ekonomik, siyasi ve güvenlik anlaşmaları imzalamaya çalışmıştır. 

Rusya ile de benzer bir ittifak kurulmuştur. Özellikle de 2018 yılından 

itibaren Trump’ın İran’a yönelik baskıcı politikaları İran’ın doğuya dönüş 

stratejisini ve bu dönüşün getirdiği anlaşmaları daha inandırıcı hale 

getirmiştir (Mousavian 2020). Uygulanan yaptırımlar karşısında Çin ve 

Rusya İran için oldukça güvenli bir liman haline gelmiştir (Fraser 2020). 

İran’ın Doğu’ya dönüşü buradaki aktörlerin de İran ile ilişkiler kurmak 

istemesi nedeniyle hızlı bir şekilde gelişmiştir (Mousavian 2020). Daha 

önce belirtildiği üzere Çin, ekonomik çıkarların daha ağır bastığı bağlam 

gereği İran ile etkileşim içine girerken Rusya’nın saf siyasi hedefleri vardır 

(Bazoobandi 2018).  
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İran, Rusya için yalnızca silah ithalatçısı değildir. Tıpkı İran gibi, 

ABD’nin Orta Doğu’daki askeri ve müdahaleci tavırlarından rahatsızlık 

duymakta, dünya ticaretinde doların baskın olmasını istememektedir 

(Bazoobandi 2018; Idris 2018: 37; Mousavian 2020). Rusya’nın İran ile 

yakınlığı jeopolitik hesaplamalar sonucu meydana gelmiştir. Rus elitlerin 

gözünde İran güç politikasından anlayan bir aktördür. Her iki ülke, 

ABD’nin hem Orta Doğu’da hem de küresel bağlamda gücünün 

azalmasını istemektedir (Mousavian 2020; Rodkiewicz 2020). Bu durum 

Rusya ve İran arasındaki ilişkiyi ‘stratejik ortaklık’ konumuna 

getirmektedir (Rodkiewicz 2020). Ayrıca Rusya’nın Suriye İç Savaşı’na 

Esad rejimini korumak için katılmasını ardından İran ve Rusya arasında de 

facto bir müttefiklik oluşmuştur (Rodkiewicz 2020). Rusya için İran, Orta 

Doğu’da Esad rejiminin bekasını koruyabilecek tek ülkedir (Idris 2018: 

37). Rusya’nın bu stratejik çıkarları, Çin’in ekonomik temelli çıkarları ile 

birleştiği için ABD’nin uyguladığı yaptırımların ve baskıların İran 

üzerindeki etkisi azalmakta ve nükleer programını fonlamaya devam 

edebilmektedir (Fraser 2020; Rodkiewicz 2020).  

Kuzey Kore yaptırımlarının başarısız olmasına neden olan üçüncü 

taraflar tıpkı Venezuela ve İran yaptırımlarında ön plana çıktığı üzere Çin 

ve Rusya olmuştur. Çin ve Rusya’nın Kuzey Kore’ye olan yakınlığı 

karşılaştırılmak istenirse Çin çok daha ön plandadır. Ayrıca Çin’in Kuzey 

Kore ile olan ilişkisi, diğer hedef devletler ve üçüncü tarafların 

oluşturduğu de facto müttefiklik olarak değil, ‘kan müttefikliği (blood 

alliance)’ olarak tanımlanmaktadır (Kim Jin Moo 2011: 262).  

Soğuk Savaş’ın bitip Kuzey Kore’nin en büyük siyasi ve ekonomik 

kalkanı olan Sovyetler Birliği’ni kaybetmesi ile Çin, Kuzey Kore için 

yegâne müttefik olarak belirmiştir (Kim Doug 2012: 391; Kim Jin Moo 

2011: 262; Mah 2019: 1). Soğuk Savaş’ın bitmesi ile oluşan yeni 

uluslararası sistemin güvensiz iklimi karşısında Kuzey Kore’nin kendini 

korumak için geliştirdiği nükleer silaha dayalı dış politikası uluslararası 

toplumu büyük bir krizin içine sürüklemiştir. Bu kriz sırasında Çin, Kuzey 

Kore’nin en büyük destekçisi olmuştur (Bayer 1995: 199; Staygarone & 
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Hamisevicz 2011: 181). Elbette Çin de nükleer bir Kuzey Kore taraftarı 

değildir fakat uluslararası toplumun uyguladığı yaptırımlar ve baskılar ile 

Pyongyang rejiminin düşmesi Çin’in ulusal çıkarlarına zarar verecektir 

(Kim Jihyun 2011: 46). Bu nedenle Çin, Kuzey Kore’deki statükoyu 

koruma konusunda kendini sorumlu hissetmekte ve bunun için Kuzey 

Kore’ye uygulanan yaptırım yönergelerinin içeriğini hafifletmektedir 

(Bechtol, Jr. 2018: 88). Aksi halde Kuzey Kore’deki rejimin çökmesi ABD 

yanlısı birleşik bir Kore’nin oluşmasına ve Çin’in yarımada güvenliğinden 

sorumlu tek aktör olma planının bozulmasına neden olacaktır (Kim Jihyun 

2011: 46; Cullinane 2013; Person 2016).  

Venezuela ve İran’da iddialı siyasi çıkarları tarafından şekillenen 

stratejik adımlar atan Rusya, Kuzey Kore’de ekonomik çıkarların ağır 

bastığı adımlar atmaktadır. Tartışmasız Rusya da Çin gibi nükleer bir 

Kuzey Kore istemese de kendi çıkarlarına zarar gelmemesi için Pyongyang 

rejimine uygulanan yaptırımların içeriklerini hafifletmektedir (Bechtol, Jr. 

2018: 88). Rusya, Çin ile birlikte Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımların 

hafifletilmesi ya da kaldırılması için çağrılar yapmaktadır (CNBC 2019; 

Watterson 2020; Woo 2020: 56). Rusya’nın Kuzey Kore’yi de içeren 

ekonomik çıkarları 2014 yılında Putin’in başlattığı ‘Rus Uzak Doğusu 

(Russian Far East)’ projesine dayanmaktadır (Rinna 2018; Sung & Hansol 

2018). Bu çerçevede Rusya, Kuzey Kore’yi de içerecek şekilde Kore 

yarımadasında ekonomik fırsatlar elde etmek istemektedir (Rinna 2018). 

Bu ekonomik fırsatı elde edebilmek için Kuzey Kore’deki statükonun 

korunması gerekmektedir. Bunun için Rusya, kendi tesislerini Kuzey 

Kore’nin kullanması için açarak Pyongyang’ın Japonya ve Güney Kore’ye 

kömür ihraç etmesi için gemicilik yardımı sağlamakta ve ülkeye gelir 

kazandırmaktadır (Rinna 2018). Bunun yanında Rusya Kuzey Kore’nin 

demiryoluna 25 milyar dolarlık yatırım yaparak Kuzey Kore’nin Rajin 

limanında Trans-Sibirya ve Avrupa arasında demiryolu merkezi 

oluşturmayı planladığını ifade etmiştir. Bunun yanında Rusya-Güney Kore 

ve Kuzey Kore ile üçlü doğalgaz boru hattı kuracaktır (Neberai 2015: 10; 

Sutter 2019: 24).  Kim rejiminin yaptırımlar yüzünden zarar görmesi 
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Rusya’nın Pasifik Kenarına yönelik stratejisini engelleyeceği için 

yaptırımlara karşı gelmektedir (Ponomaneva & Rudov 2016: 47; Rinna 

2018).  

Bu üç hedef devletin yaptırım sürecine dâhil olarak yaptırımların 

başarıya ulaşmasını engelleyen üçüncü taraflar, gönderici devlete ya da 

gönderici devletlerin oluşturduğu uluslararası koalisyona karşı oldukları 

için baltalayıcı faaliyetlere girişmişlerdir. Çünkü üçüncü partiler her 

zaman yaptırım sürecini baltalamazlar. Gönderici devlet(ler) ve üçüncü 

taraf arasında yakınlık mevcut ise yaptırımların başarıya ulaşması 

yüksektir. Böyle bir durumda üçüncü taraf, hedef devlet yerine gönderici 

devlet(ler)e yardım ederek yaptırım rejimini güçlendirir. Aksi halde, eğer 

gönderici devlet(ler) ve üçüncü taraf(lar) arasında çeşitli unsurlara dayalı 

rekabetçi ilişkiler var ise bu noktada üçüncü taraf(lar) hedef devlete 

yardım ederler. Bu sayede hem kendi çıkarlarına hizmet eder hem de 

yaptırımların başarısızlığına neden olarak hedef devletin kurtulmasını 

sağlarlar (Blanchard &Ripsman 1999: 226-227; McLean& Whang 2010: 

429). Rusya ve Çin’in incelenen hedef devletlere yaptıkları yardımların 

göndericilerden oluşan koalisyona karşı olduğu oldukça aşikârdır. 

Yaptırımların başarısız olmasına neden olan unsurlarda dış faktörler 

kategorisinde yer alan bir diğer bileşen küreselleşmedir. Aslında 

küreselleşme faktörü ayrı bir unsur olarak değerlendirilmek yerine 

şemsiye bir unsur olarak değerlendirilmelidir. Zira hedef devletlerin 

yaptırımlardan kaçmak için alternatiflere yönelmeleri, yasal ya da yasadışı 

bazı kanallara ulaşabilmeleri, üçüncü tarafların  yaptırımları baltalamaları 

esasında küreselleşme sayesinde gerçekleşmektedir. Karşılıklı 

bağımlılığın artması hedef devletlerin, gönderici devletler karşısında 

kolaylıkla alternatif bulmaktadırlar.  

Yaptırımlar karşısında hedef devletlerin alternatif siyasi, ticari ve 

stratejik ortaklar bulmasının yanında, yaptırımların etkilerini hafifletmek 

için giriştikleri bazı faaliyetler mevcuttur. Bu faaliyetler geleneksel olarak 

kaçakçılık eylemleri; yeni finans sistemlerinin kurulması; dijital para ya 

da siber saldırı gibi gelişen teknolojinin sunduğu bazı hizmetlerdir. 
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Örneğin Venezuela, yaptırımlar karşısında Dolar karşıtı bir tutum 

sergilemiş ve uluslararası etkileşimlerinde kullanmak için ‘petro’ adını 

verdiği ulusal dijital parayı kabul etmiştir. Hatta ticari ortaklarına petro 

kullandıkları takdirde indirimli petrol satışı yapacaklarını belirterek petro 

kullanımını teşvik etmeye çalışmışlardır (Konowicz 2018; Hernandez 

2018; McDowell 2020). İran ise ticari etkileşimlerde hem kendisinin hem 

de ortaklarının ABD yaptırımlarından etkilenmemesi için farklı ticari ve 

finans sistemi kullanmaktadır. İngiltere, Almanya ve Fransa’nın öncüsü 

olduğu INSTEX   (Ticaret Borsalarını Destekleme Aracı) sistemi ile İran 

ortakları ile ticari ilişkilerini sürdürmektedir (Knoshnood 2020). Kuzey 

Kore’de geleneksel olarak başvurduğu kaçakçılık faaliyetlerinin yanında, 

dijital para kullanmaya başlamıştır. Gelir elde etmek adına devlet kontrollü 

bir dijital para kapasitesi oluşturulmuştur (Konowicz 2018). Ayrıca Kuzey 

Kore siber saldırı girişimlerine de ağırlık vermektedir. Hırsızlık, siber 

vandalizm ve hizmet reddi amaçlarıyla siber saldırılar 

gerçekleştirmektedir. Bu saldırılar ile Dünya Bankası da dâhil ulusal mali 

kurumlardan fon çalarak dijital para bozdurmakta ve gelir elde etmektedir 

(Chanlett-Avery ve diğerleri 2017; Jiawen 2017: 526; Bhatiya 2019).  

Genel Değerlendirme 

Ekonomik yaptırımlar hakkında oluşturulan geleneksel literatür, uzun bir 

süre uygulanan yaptırımların etkililiği ve başarılı olup olmadığının 

araştırıldığı yoğun bir tartışma barındırmaktadır. Ayrıca bu tartışmalar 

hedef devlet ve gönderici devlet(ler) arasındaki ikili eksende incelenmiştir 

(Peksen 2009: 60). Gelişen ekonomik yaptırımlar literatürü ise 

yaptırımların hedef devlet üzerindeki ilişkisini çok boyutlu bir açıdan 

(sağlık, eğitim, kültür vb.)  incelemeye başlamıştır. Yaptırımların 

başarısında üçüncü taraflar ise oldukça önemli ve gelişmekte olan bir 

boyuttur (Kim 2013:100). Bu açıdan bakıldığında ele alınan çalışma daha 

önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere yaptırımların hedef devlet ve 

gönderici devletten oluşan ikili eksenine üçüncü bir eksenden bakmayı 

hedeflemiştir. Çalışmada yer verilen tabloların da işaret ettiği üzere 
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incelenen Venezuela, İran ve Kuzey Kore yaptırımlarının başarısız 

olmasında, ülke yönetim şekillerinin kazandırdığı direnç, bu direnci de 

daha yüksek seviyeye çıkartan üçüncü taraflar etkili olmuştur. Hedef 

devletlerin her biri maruz kaldıkları yaptırımları üçüncü tarafların çeşitli 

nedenlere dayanarak uzattıkları yardım eliyle daha az ekonomik yıkım ile 

atlatmaya çalışmaktadırlar. Elbette burada unutulmaması gereken nokta 

sözü edilen üçüncü tarafların, gönderici devletlerden oluşan koalisyona 

karşı olmalarıdır. Aksi halde incelenen bu hedef devletler, başarısız 

yaptırım uygulamaları olarak değil başarıya ulaşan yaptırım uygulamaları 

kategorisinde yer alırlardı.  



SONUÇ 

Bu çalışma ekonomik yaptırımların başarıya ulaşmasında genel anlamda 

dış faktörler, özelde ise üçüncü tarafların ne şekilde etkili olduğu sorusuna 

geçerli bir yanıt arama amacıyla oluşturulmuştur. Bugüne kadar inşa 

edilen ekonomik yaptırımlar literatürü, yaptırımların etkili mi etkisiz mi 

ya da başarılı mı başarısız mı olduğu tartışmaları üzerine kurulmuş, 

uygulanan yaptırım rejimi ise ağırlıklı olarak hedef devlet ve gönderici 

devlet(ler) arasındaki dinamikler açısından incelenmiştir. Yaptırımların 

etkili olmasında, başarıya ulaşmasında ya da başarısızlığa uğramasında rol 

oynayan unsurlar çoğunlukla ‘iç faktörler’ olarak adlandırılan ögeler 

aracılığıyla analiz edilmiştir (Crawford & Clotz 1994: 4; Elliott 1998: 60; 

Doxey 2000: 211; Tostensen & Bull 2002: 373; McLean & Whang 2010: 

248).  

Fakat küreselleşme gibi oldukça geniş kapsamlı ve ‘çatı unsur’ olarak 

sayılabilecek bir olgu, siyasal, ekonomik vb. sorunlarda sürece dâhil olan 

aktörleri çeşitlendirmiştir. Bu durum ise yaptırım sürecini etkileyen 

unsurların incelenmesinde hedef devlet ve gönderici devletten oluşan 

çerçevenin dışına çıkılması ihtiyacını doğurmuş, bu bağlamda ise dış 

faktörlerin ve bu kategori içinde bahsedilecek olan üçüncü tarafların ön 

plana çıktığı görülmüştür.  

Ele alınan çalışmada ‘dış faktörler’ kategorisinde bahsedilmiş olan 

üçüncü taraflar yeni dönemde ortaya çıkmış bir görüngü değildir. 

Geleneksel literatürde, gönderici devlet(ler), üçüncü tarafların hedef 

devlete yapacakları yardım ile yaptırımların başarısızlığa uğrayacağının 

bilincinde olmuşlardır (Bonetti 1998: 811; Eyler 2007: 4). Bu noktadan 

hareket ederek ele alınan çalışmalarda üçüncü taraflar yaptırım sürecini 

etkileyen bir aktör olarak kabul edilmiş ve bu süreçte sergileyebileceği her 

türlü olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi için gönderici devlet(ler) 

tarafından çeşitli önlemlerin alındığı gözlemlenmiştir (O’Sullivan 2010: 

14).  
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Ekonomik yaptırımlar literatürü üçüncü tarafların etkisine aşina olsa da 

hedef devletlere uygulanan yaptırımların sonucu, çoğunlukla gönderici ve 

hedef devlet arasındaki ikili ilişkiye ve her iki devletin iç ve dış siyasi 

pratiklerine dayandırılarak açıklanmıştır. 

Gönderici devlet(ler), hedef devletlerin üçüncü taraflar aracılığıyla 

yaptırımlardan kaçabilecekleri olasılığına odaklanmamışlardır. 

Geleneksel literatürün içerdiği çalışmalar, üçüncü tarafların rolünü 

yeterince incelememiş, ampirik çalışmalar üçüncü tarafların yaptırım 

sürecindeki rolünü incelemede sınırlı kalmıştır (Early 2011: 381; Peksen 

2016: 3-4). Yaptırım yazınında yer alan argümanlara göre, üçüncü 

tarafların yaptırımları baltalamada (sanction-busting) çeşitli siyasi ve 

ekonomik motivasyonlarla hareket ettikleri ifade edilmiş, fakat bu 

motivasyonların kaynağı ve hangi faaliyetler ile somut şekilde bir 

baltalama girişiminin gerçekleştirildiği üzerinde durulmamıştır (Early 

2009: 56; McLean & Whang 2010: 429; Early& Spice 2015: 342).  

Üçüncü tarafların yaptırımlar üzerindeki etkisinin analiz edilmesinde 

bırakılan boşluğu doldurmak ve gelişen literatürün yaptırımların 

başarısında genel olarak dış faktörlerin, spesifik olarak ise üçüncü 

tarafların oynadığı role yönelik açıklama kabiliyetini güçlendirmek adına 

bu tez oluşturulmuştur. Ele alınan çalışma, yaptırımların başarıya 

ulaşmasında hedef devlet ile gönderici devlet arasındaki iki boyutlu 

ilişkiden ve yaptırım sürecinin işleyişinden oluşan iç faktörlere ek olarak, 

üçüncü tarafların de en az iç faktörler kadar önemli, hatta potansiyel olarak 

başat rol oynayabileceği argümanını savunmaktadır. Bu bağlamda 

Venezuela, İran ve Kuzey Kore olmak üzere üç vaka incelenmiştir. 

İncelenen hedef devletlerin benzer yaptırım süreçlerinden geçerek, 

dayatılan yaptırımların başarısız olarak atfedildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda, uygulanan yaptırımların başarısız olmasında 

klasik literatürün bize kazandırdığı iç faktörlerin oynadıkları roller 

yanında üçüncü tarafların da oldukça güçlü roller oynadığı görülmüş hatta 

üçüncü tarafların iç faktörler gibi başat bir unsur olarak sayılabileceği 

sonucuna varılmıştır. İncelenen vakalarda etkili olduğu iddia edilen 
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üçüncü tarafların rollerinden, var olan literatürün aksine yalnızca ‘mevcut 

ve etkili bir unsur’ olarak değil, bu rollerin neden ve ne şekilde ele 

alındığından bahsedilmiştir. Bu noktada üçüncü tarafların dış ticaret ve dış 

politika okumalarına da değinilerek üçüncü tarafların oynadıkları rollerin 

ardındaki motivasyonlar daha güçlü bir zemine oturtulmaya çalışılmıştır.  

İncelenen hedef devletlere uygulanan yaptırımların başarısız 

sayılmasında iki büyük ortak nokta olduğu anlaşılmıştır. Birincisi 

yaptırımların başarısında rol oynayan iç faktörler kategorisine ait, hedef 

devletlerin dayandıkları siyasi temel; ikincisi ise yaptırım süreçlerine etki 

eden ve bu tezin asıl inceleme konusu olan üçüncü taraflardır. Yapılan 

analizler sonucunda bu iki ortak noktanın birbirleri ile bağlantılı olduğu 

görülmüştür.  

İncelenen hedef devletlere uygulanan yaptırımların başarısız olmasında 

hem iç hem de dış faktörler açısında ortak noktaları olduğu bulgusuna 

rastlanmıştır. Bu ortak noktaların ilki hedef devletlerin siyasi doğalarının 

birbirine benzer olması ve yaptırımlar karşısında verdikleri tepkilerin 

paralel olmasıdır. Devletlerin siyasi yapıları ekonomik yaptırımların 

başarıya ulaşıp ulaşmamasında oldukça önemlidir (Crawford & Clotz 

1999: 4). Otoriter karakter gösteren bu hedef devletler yaptırımlara direnç 

gösterme eğilimindedirler ve maruz kaldıkları her türlü baskıya 

dayanmaktadırlar (Kwon 2016: 141). 

İkinci ortak nokta ise hedef ülkelerdeki muhalefetin durumu 

yaptırımların başarısını etkilemektedir; güçlü ve tek sesli bir muhalefet 

yaptırımların başarıya ulaşmasına katkı sağlamaktadır (Kaempfer & 

Lowenberg 1999; Blanchard & Ripsman 1999; Kaempfer 2004). İncelenen 

hedef devletlere bakıldığında ise bu durumun tam tersi olduğu 

gözlemlenmiştir. Venezuela’daki muhalefet her ne kadar ABD başta 

olmak üzere Batılı devletlerin desteğini alsa da her zamankinden daha 

fazla fikir ayrılığı yaşamaktadır ve daha az popülerdir (Martinez-Gugerli 

2020). Organize bir muhalefet mevcut olsa da kendi aralarındaki kişisel 

rekabet, vizyon ve strateji farklılığı Maduro karşısında tek ses olmalarını 

engellemektedir (Buxton 2017:5; Lowenthal &Smilde 2019: 2).  
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İran muhalefeti de Venezuela ile aynı durumdadır. Mevcut hükümete 

karşı organize bir muhalefetten bahsedilse de potansiyel destekçilerini 

ayrıştıran ya da yabancılaştıran pratikler izlemeleri muhalefetin kendi elini 

zayıflatmasına ve var olan sistemi güçlendirmelerine neden olmuştur 

(Behravesh 2019). Her iki ülkede de hükümetin muhalif siyasilere ve 

bireylere yönelik sert tavırları da muhalefetin zayıf olmasına neden 

olmaktadır (Buxton 2017: 3; Parsa 2020: 55). Kuzey Kore’de ise bilinen 

organize bir muhalefetin olmaması, Pyongyang rejiminin yaptırımlara 

direnmesinde elini daha da kolaylaştırmaktır.  

Hedef devletlerin yaptırımlar karşısında dirençli olmalarına katkı 

sağlayan bir diğer unsur ise halkı bayrak etrafında topluyor olmalarıdır. 

Halkın milliyetçi, dini vb. duygu ve değerlerine yapılan vurgular ve ülkeyi 

korumaları gereken ‘büyük şeytanın’ varlığı bu durumu 

kolaylaştırmaktadır (Joyner 1995; Haas 1997; Nooriddin 2001).  

Venezuela’da Chavez ve Maduro dönemlerinde yaşanan tüm olaylardan 

ABD’yi sorumlu tutulmuştur (Cole 2007).  İran’da da aynı şekilde iç 

uyumun yaşanması için zalim Batılı güçlerin İran’ı ele geçireceği, İran’ın 

bağımlı hale getirileceği anlatıları halkın hükümet yanında olmasını 

sağlama, halkı iktidara karşı kışkırtmadan korumaya çalışma amacı 

taşımaktadır (Khajehpour ve diğerleri 2013: 87-88). Kuzey Kore’de 

‘songbun’ sınıfı milliyetçiliğin ateşini harlamakta, Kore Savaşı’nı destansı 

hale getirerek yeni nesillerin Amerikan karşıtı söylemle büyümesini 

sağlamaktadır (Baek 2016: 7-8).  

Hedef devletlerin yaptırımlar karşısında gösterdikleri direnci artıran bir 

diğer unsur ise yaptırımlara çok uzun zamandır maruz kalıyor olmalarıdır. 

Yaptırımlar ne kadar uzun sürerse, hedef devletler karşılaştıkları 

yaptırımların oluşturduğu baskı ortamına adapte olur ve bunu ‘yeni 

normal’ olarak algılarlar. Bu noktaya gelindiğinde ise yaptırımlar, hedef 

devletler için gündelik birer ‘huzursuzluğa’ dönüşürler (Bhatiya & 

Saravelle 2018).  

Hedef devletlere uygulanan yaptırımların başarısız olmasında rol 

oynayan bir diğer neden faktör ise ele alınan çalışmanın asıl odak noktası 
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olan üçüncü taraflardır. Uluslararası toplumun, Venezuela, İran ve Kuzey 

Kore’yi uluslararası finans sistemlerine erişimlerini reddetme, bu ülkeleri 

izole hale getirme amacıyla uyguladıkları yaptırımların üçüncü tarafların 

yardımları ile başarısız olduğu saptanmıştır. Üçüncü tarafların 

yaptırımlarını baltalamaları konusunda ortak olan hedef devletler, Rusya 

ve Çin’in ağırlıklı olarak bu baltalama faaliyetlerini üstlenmesinde de 

ortak paydada buluşmaktadırlar. Venezuela, İran ve Kuzey Kore 

yaptırımlarının temel göndericisi olan ABD, Çin’in yükselişini ve 

Rusya’nın yeniden dirilişini ulusal güvenliği ve dış politikası karşısında en 

büyük sınavı olarak tanımlamaktadır (Oğuzlu 2019: 9). Bu vakalara 

uygulanan yaptırımların baltalanması ise ABD’nin çıkarları karşısında 

yeni bir sınav teşkil etmektedir.  

Venezuela yaptırımlarının başarısız olmasında ön plana çıkan üçüncü 

taraflar Çin ve Rusya’dır. Çin’in Soğuk Savaş sonrası Latin Amerika’ya 

olan ilgisinin artması ve bu sırada ABD ile sıkıntılı bir ilişki içerisinde 

bulunan Venezuela’nın petrol zengini bir ülke olması Çin’in ilgisini hayli 

çekmiştir. Yatırım, kredi vb. gibi mali etkileşim unsurları aracılığıyla 

yürüttüğü yumuşak güç ile Batı Yarımkürede ABD hegemonyasına tehdit 

oluşturmaktadır (Hee-Yong & Seungho 2020: 599-600; Reuters 2020; 

Neftegaz. Ru 2020). Venezuela, Çin’in ‘kredi için petrol (oil for loan)’ 

politikasının en önemli muhataplarından olmuş, yaptırımlar karşısında can 

simidi olarak Çin’i görmüştür (Reuters 2020; Martinez-Gugerli 2020). 

Maduro döneminde de Venezuela’nın destekçisi olan Çin, BMGK aracılığı 

ile 2019’da ABD’nin Venezuela’ya müdahale etmesini engellemiş, ABD 

tarafından teklif edilen yaptırım yönergelerini veto etmiştir (Martinez-

Gugerli 2020).  

Venezuela’ya yaptırımlar karşısında yardım eli uzatan bir diğer üçüncü 

taraf ise Rusya’dır. Çin’in Venezuela’ya olan ilgisi ağırlıklı olarak mali ve 

ekonomik dengeleme üzerineyken, Rusya ideolojik, siyasi ve jeopolitik 

temelde hareket etmektedir (Mijares 2017: 222; Rouvisnki 2019: 4; 

Goldwin 2020). Çin’in ekonomik endişeleri varken, Rusya siyasi endişeler 

ile hareket etmektedir. ABD ve Avrupalı güçlerin doğuya doğru 



247 
 

genişlemesi karşısında dengelemeden başka bir seçeneği kalmayan Rusya, 

Venezuela’yı ABD’ye karşı offshore-balancing unsuru olarak 

kullanmaktadır. Resmi bir ittifak içerisinde olmayan Venezuela ve Rusya 

ofansif neo-realist teoriye göre de facto bir ittifak içindedir (Lima 2019: 

110-111). Rusya’nın çıkarları açısından Venezuela, Latin Amerika’nın 

Suriye’sidir (Warsaw Institute 2017). Rusya, yaptığı siyasi ve askeri 

yardım sayesinde Maduro hükümetini hem içte hem de dışta dirençli 

(resilient) gele getirmektedir (Mijares & Uzcátegui 2020: 182).  

İran yaptırımlarının da Venezuela’da olduğu gibi başarıya ulaşmasının 

önündeki en büyük engel Rusya ve Çin’in sağladığı yardımdır. Çin, her 

zamanki gibi yumuşak güç üzerinden ilerlerken Rusya iddialı siyasi 

motivasyonlarla ilerlemektedir (Bazoobandi 2018). İran’ın Çin ve Rusya 

ile ilişkisi çok eskiye dayansa da, Trump döneminde İran’a yönelik 

uygulanan ‘maksimum baskı’ politikası İran’ın Asya’ya dönüş siyaseti 

(Pivot to Asia) izlemesine ortam hazırlamıştır (Bazoobandi 2018; Fraser 

2020; Mousavian 2020).   

İran, Rusya için yalnızca silah ithalatçısı değildir. Tıpkı İran gibi 

ABD’nin Orta Doğu’daki askeri ve müdahaleci tavırlarından rahatsızlık 

duymakta, dünya ticaretinde doların baskın olmasını istememektedir 

(Bazoobandi 2018; Idris 2018: 37; Mousavian 2020). Jeopolitik 

hesaplamaların ‘stratejik ortaklık’ konumuna getirdiği İran-Rus ilişkileri, 

Çin’in ekonomik çıkarları ile birleştiği için yaptırımların İran üzerindeki 

baskıları giderek azalmakta ve İran nükleer programını fonlamaya devam 

edebilmektedir (Fraser 2020; Rodkiewicz 2020).  

Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımları baltalayan üçünü taraf 

aktörlerinde de aynı şekilde Çin ve Rusya ön plana çıkmaktadır. Fakat 

üçüncü tarafların Kuzey Kore’ye yönelik yaklaşımlarında genel olarak 

büründükleri rolleri değiştikleri gözlemlenmektedir: Çin Kuzey Kore 

yaptırımlarını siyasi amaçlarla baltalarken, Rusya’nın ekonomik 

çıkarlarının ön plana çıktığı görülmektedir (Bechtol, Jr 2018: 88). Ayrıca 

Kuzey Kore yaptırımlarının baltalanmasında Çin daha ön plana çıkmakta,  
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bu durum ise iki ülke arasındaki ‘kan müttefikliği’ (blood alliance) 

6anlayışıyla açıklanmaktadır (Kim Jin Mao 2011: 262).  

Çin elbette Kuzey Kore’nin nükleer programına karşıdır. Fakat 

uluslararası baskılar nedeniyle Pyongyang rejiminin düşmesi Çin’in ulusal 

çıkarlarına zarar vermektedir (Kim Jihyun 2011: 46). Kuzey Kore’de 

yaşanacak olası bir rejim çöküşü, ABD yanlısı birleşik bir Kore’nin 

oluşmasına neden olacaktır. Bu durum ise Kore yarımadasında Çin’in 

güvenlikten sorumlu başat aktör olmasını engelleyecektir (Kim Jihyun 

2011: 46; Cullinane 2013; Peterson 2016). Bu nedenle Çin, Kuzey Kore’de 

statükoyu koruma konusunda kendini sorumlu tutmakta ve bunu sağlamak 

için Kuzey Kore yaptırımlarının içeriklerini hafifleterek Pyongyang 

üzerindeki baskıların azalmasını sağlamaktadır (Bechtol, Jr. 2018: 88).  

Rusya da Çin gibi nükleer bir Kuzey Kore’den taraf değildir (Bechtol, Jr. 

2018: 88). Fakat çıkarları gereği Kuzey Kore yaptırımlarının 

hafifletilmesine rol oynamaktadır (Watterson 2020; Woo 2020: 56).  

Rusya, Venezuela ve İran’da izlediği siyasi hedefler yerine daha çok ‘Rus 

Uzak Doğusu’ projesi çerçevesinde gerçekleştirmek istediği ekonomik 

temelli hedefler izlemektedir (Rinna 2018; Sung & Hansol 2018).  Bu 

proje, Kuzey Kore’yi de içine alarak Kore Yarımadasında ekonomik 

fırsatlar elde etmeyi amaçlamaktadır (Rinna 2018). Kim rejiminin 

yaptırımlar nedeniyle zarar görmesi Rusya’nın Pasifik Kenarına yönelik 

çıkarlarını zedeleyeceğinden yaptırımlara karşı gelmektedir (Ponomaneva 

& Rudov 2016: 47; Rinna 2018).  

Üçüncü tarafların yaptırım sürecine etkileri iki türlüdür. Gönderici devlet 

ve üçüncü tarafın eskiye dayalı yakın ilişkileri olduğu takdirde, üçüncü 

taraf hedef devletin yaptırımlara itaat etmesi için ikna eder (McLean & 

Whang 2010: 429). Eğer gönderici ve üçüncü taraf arasında uzun süreli bir 

6 ‘Kan müttefikliği (blood-alliance)’ Kuzey Kore ve Çin’in uzun yıllardır sürdürdükleri dostluk ilişkisini

açıklamak için kullanılan tabirdir (Kim Jin Moo 2011: 262). Çin ve Kuzey Kore’nin yakınlığı Mao 

Zedong tarafından ‘dudak ve dişin yakınlığı’ ile tahayyül edilmiştir (Lind 2013; Lee Hochul 2014: 100-

101).  
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rekabet söz konusu ise bu sefer üçüncü taraf hedef devlete yaptırımları alt 

etmesi için destek olarak yaptırımları baltalar (Miyagawa 1992: 62). Ele 

alınan bu çalışmada da üçüncü tarafların, hedef devletlere uygulanan 

yaptırımların ana gönderici ya da göndericilerinin sürdürdüğü siyasi 

sisteme karşı oldukları için baltalayıcı faaliyetler gösterdikleri 

gözlemlenmiştir. Bu faaliyetler ile hem hedef devletin yaptırımlardan 

kurtulmasını sağlarlar hem de kendi çıkarları izlemeye devam ederler 

(Blanchard & Ripsman 1999: 226-227; McLean & Whang 2010: 429). 

Rusya ve Çin’in gönderici koalisyona karşı oldukları ise oldukça aşikârdır.  

Venezuela, İran ve Kuzey Kore hedef devletlerine uygulanan 

yaptırımların başarısızlığında Çin ve Rusya’nın ağırlık olarak öne çıktığı, 

üçüncü tarafların rol oynadığı vurgulanmıştır. Yaptırımları baltalayan bu 

üçüncü taraflar yalnızca hedef devletlerin yöneldiği alternatif ülkelerle 

sınırlı kalmamıştır. Hedef devletler, karşılaştıkları yaptırımların neden 

olduğu ekonomik sıkıntıları ve uluslararası izolasyonu geride 

bırakabilmek için birbirlerinin üçüncü tarafları olmuşlardır. Bu çalışmanın 

incelediği hedef devletlerde de bu durum gözlemlenmiştir.  

İncelenen vakaların yaptırımlar karşısında birbirleriyle daha yakın 

ilişkiler kurdukları tespit edilmiştir. Bu ilişkilerin yalnızca son zamanlarda 

oluşmadığı, uzun yıllar önce temellerinin atıldığı anlaşılmıştır. Gerek 

literatür gerekse yazılı ve dijital basının incelenmesi sonucunda 

Venezuela- İran; İran-Kuzey Kore ilişkilerinin yaptırımlara daha büyük 

ölçüde yansıdığı görülürken, Venezuela-Kuzey Kore ilişkilerinin görece 

daha az yansıdığı görülmektedir. Yine de bu üç hedef devlet arasında gerek 

geçmiş dönemlere dayanan gerekse yaptırımlar karşısında daha da 

yakınlaşan ilişkileri, bu devletlerin yaptırımlar karşısında dayanışma ağı 

kurmalarına ortam hazırlamıştır. Böylelikle hedef devletler maruz 

kaldıkları yaptırımlara karşı çeşitli alanlarda işbirliği oluşturmakta ve 

yaptırımların olumsuz etkilerini bu dayanışma ağı sayesinde azaltmaya 

çalışmaktadırlar.  

Çalışmanın sıralaması göz önüne alındığında, uzun yıllardan beri 

yaptırımlarla yüzleşen bu iki devletin 2000’lerden sonra özellikle de 2005 
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itibariyle Ahmedinejad dönemi İran’ı ile Chavez Venezuela’sının zirve 

yapan ilişkileri uluslararası toplumun dikkatini çekecek seviyede olmuştur 

(Goforth 2011: 31; Daremblum 2011: 5; Cruz 2014; Katzman 2017: 54; 

Chang 2020).  

İran yaptırımlar karşısında maruz kaldıkları izolasyonu kırma; askeri 

alandaki gelişmelerine devam edebilmek için fon sağlama ve kültürel 

olarak tanınma amacı çerçevesinde Venezuela ile ilişkilerini geliştirmiştir 

(Johnson 2012: 10-11). İki ülke arasındaki ilişkilerin asıl tutkalı ABD 

karşıtı siyasi ajanda olmuştur. ‘Büyük şeytan’ olarak addedilen ABD’nin 

‘icabına bakma’ amacıyla Venezuela ve İran ‘birlik ekseni (axis of unity)’ 

inşa etmişlerdir (Goforth 2011: 31).  

İran’a uygulanan yaptırımlar sonucunda Batılı firmaların İran 

piyasasından çekilmesiyle açılan boşluk Asyalı gemicilik şirketlerinin 

yanında Latin Amerikalı ülkelerin de dikkatini çekmiş, özellikle 

Venezuela İran ile ilişkilerini artırmıştır (Boogaerts 2018: 9). İki ülke 

arasında çeşitli sektörlerde projeler başlatılmıştır (Johnson 2012: 27; Iran 

Primer 2020).7 Fakat iki ülke arasındaki ilişkiler, ‘ortak düşman’ olarak 

görülen ABD’yi en çok iki unsur açısından rahatsız etmiştir. Birinci konu 

iki ülke arasındaki nükleer alana yönelik işbirliğidir. İran, Venezuela’da 

önemli bir yatırımcı haline gelirken, Venezuela İran nükleer programının 

ihtiyaç duyduğu uranyumu tedarik etmiştir (Karmon 2010: 279; Farah 

2011: 15). Chavez, İran’ın barışçıl atomik enerji geliştirme hakkı olduğunu 

savunmuş, İran’a ihtiyaç duyduğu uranyumu sağlayacağını ve BM 

yaptırımlarını alt etmesine yardım edeceğini alenen bildirmiştir 

(Hakimzadeh 2009: 91; Goforth 2011: 31; Cruz 2014). Venezuela İran için 

yaptırımlar karşısında nefes alacak bir alan olmuştur (Karmon 2010: 278). 

Endişe kaynağı olan ikinci konu ise her iki ülkenin devlet dışı silahlı 

örgütlere olan yakınlığı olmuştur. Chavez’in İran bağları Hizbullah ve 

Hamas ’a Caracas’ta faaliyet gösterecek alan sağlamıştır (Daremblum 

2011: 7; Humire 2018). 2010 yılında ABD Savunma Bakanlığı’nın  

7 Traktör tesisi, otomotiv ve bisiklet fabrikası, inşaat sektörü ve petrokimya alanlarında projeler 

başlatılsa da bu projeler başarısızlığa uğramıştır.  
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raporunda Venezuela’nın Margarita Adaları’nda Hizbullah kampları 

olduğu öğrenilmiştir (ASPI 2019).  

İran’ın Venezuela ile bağları Chavez’in vefatı sonrasında yönetime geçen 

Maduro zamanında da devam etmiştir. İran, Maduro rejimi üzerinde baskı 

kurma amacıyla uygulanan yaptırımlara karşı Maduro rejimine destek 

vermektedir (Area & Sadurni 2020). İran, Maduro rejiminin güvenliğini 

ve kontrol kapasitesini sağlamak amacıyla çeşitli yardımlarda 

bulunmaktadır. 2020 Eylül ayında Devrim Muhafızları eski başkomutanı 

Rahim Safavi, İran’ın Venezuela gibi ABD’ye karşı gelen devletlere 

yardım ettiğini, deneyimlerini paylaştığını ifade etmiştir (Dialogo 2020). 

Ayrıca İran, Venezuela’da ‘seferberlik gücü (mobilization force)’ 

oluşturulmasında yardımcı olmaktadır. Devrim Muhafızları ordusunun alt 

bölümü olan seferberlik gücü toplumsal ayaklanmaların bastırılması için 

oluşturulmuştur (Diagolo 2020). 2017’de Maduro’ya karşı başlatılan 

sokak protestolarının bastırılmasında İran talimli güçlerin kullanıldığı 

bilinmektedir (Humire 2018).  

Böylece İran, Venezuela’nın askeri gücünü ve iç güvenliği sağlama 

kabiliyetini artırmaya yardımcı olmaktadır. Bunlara ek olarak siber 

saldırılar ile mücadele için de el uzatarak Maduro’nun sansür gücünü 

artırmaktadır (Carl 2020b). İran’ın Venezuela’da askeri tatbikat yapma 

izni olduğu rapor edilmiştir (Retana 2020).  

İran, Chavez döneminde olduğu gibi Maduro döneminde de devlet dışı 

aktörler kullanarak Venezuela’yı gayrinizami savaşa (asymmetrical 

warfare) hazırlamaktadır (Cruz 2014; Humire 2019; Joshua 2020).  

İran’ın Venezuela ile giderek daha yakın ilişkiler kurması, Trump 

döneminde İran’a ağırlaştırılmış yaptırımların yeniden uygulanmasının bir 

sonucudur. İran, ABD’ye olan tavrını giderek sertleştirmiştir ve bu tavrın 

içerisinde parya sosyalist devlet Venezuela’ya olan yardımlar yer 

almaktadır. İran, yaptırımları hiçe sayarak Venezuela’ya benzin 

göndereceğini belirtmiştir (Oil Price 2021). Bu karar 2020 yılında iki ülke 

arasındaki ilişkilerin giderek yakınlaşmasına ortam hazırlamıştır. İran, 

düşük fiyatlı benzin yanında, Venezuela rafinerilerinin yeniden işlev 
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kazanması için teknik yardım yapmış, PDVSA’ya bazı ekipmanlar 

göndererek üretim ve ihracat sıkıntılarının çözülmesini sağlamaya 

çalışmıştır (Leiroz 2020; Oil Price 2021; Crisis Group 2021). Benzin 

yanında gıda yardımı da gönderen İran, Venezuela’da ilk İran 

süpermarketinin de kurulacağını bildirmiştir (RFE/RL 2020; Barlett & Jin 

2020). Bu, ABD’nin ağır yaptırımları ile karşılaşan iki ülkenin samimi 

ilişkilerinin son adımlarındandır (Foreign Policy 2020).  

ABD İran’ın Venezuela’ya yaptığı yardımlardan rahatsızdır. Bu 

durumun ABD’nin Venezuela’daki rolüne ve izlediği çıkarlara zarar 

verdiğini belirtmiştir (Crisis Group 2021). Çünkü ABD İran’ın yalnızca 

gıda ve benzin göndermekle kalmayıp, Venezuela’ya silah transferi 

yaptığından da şüphelenmektedir (Crisis Group 2021). Bu şüphe, İran’ın 

daha önce Lübnan’da Hizbullah’ı; Suriye’de ise Esad’ı desteklemek için 

silah göndermede kullandığı Qeshm Fars Havayolu ile Venezuela’ya en az 

üç uçuş düzenlemesi ile doğmuş, kısa bir süre önce Bilimsel ve Teknolojik 

Askeri Şura (Scientific and Technological Military Council) kurması ile 

derinleşmiştir. (Carl 2020a; Gamboa 2020; Dialogo 2020).  

ABD’li düşünce kuruluşu Critical Threats tarafından oluşturulan raporda 

Maduro’nun bu Şura’nın faaliyet göstermesinde ‘kardeş ülkeleri’ Rusya, 

Çin, İran ve Küba’dan alacağı yardımının önemli olduğundan bahsetmiş 

olması yer almaktadır (Gamboa 2020; Dialogo 2020). Bu noktada Küba, 

askeri ve istihbarat yardımı; Rusya danışmanlık ve destek; İran ve Çin’den 

ise mali destek sağlanacağı belirtilmiştir (Newland 2019).  

Maduro kurulan Şura ile ABD yaptırımlarının neden olduğu kriz 

ortamında kendi silah sisteminin bağımsızlığını sağlamayı hedeflediğini 

ve bu süreçte Çin ve Rusya’nın desteğini almaya devam edeceğini 

belirtmiştir (The Venezuelan Journal 2020; Jornal Economico 2020). Ek 

olarak Maduro, ABD’nin uyguladığı tüm blokaj ve yaptırımlara rağmen 

Venezuela topraklarını korumaya devam edeceğini belirtmiştir (Ultimas 

Noticias 2020).  

İran’dan Venezuela’ya düzenlenen kargo uçuşlarının içeriği henüz 

bilinmese de ABD ve Latin Amerikalı diğer ülkelerin açıklama ve 
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istihbarat raporları İran’ın Caracas’a füze transferi yaptığının altını 

çizmektedir (Carl 2020a; Business Insider 2020; Oil Price 2021; Crisis 

Group 2021). Maduro, böyle bir transferin gerçekleşmediğini ifade 

ederken, İran’dan füze almanın iyi bir fikir olduğunu belirtmiştir (Leiroz 

2020; The Dispatch 2020; Inquirer.net 2020). Bu açıklama üzerine 

ABD’nin İran-Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams çeşitli 

platformlarda ABD’nin böyle bir alışverişe izin vermeyeceğini ve tolerans 

göstermeyeceğini dile getirmiş, ABD’nin İran füzelerinin Venezuela’ya 

geldiği anda elimine edileceğinin altını çizmiştir (Diologo 2020; Salacanin 

2021). Rusya ve Çin ise İran-Venezuela silah alışverişine karşı ABD’nin 

vereceği tepkiyi yakından takip edeceklerini bildirmişlerdir (Fox News 

2020).  

Venezuela- Kuzey Kore ilişkileri, İran-Venezuela ilişkilerinin yaptırım 

süreçlerine üçüncü parti rolü olarak yansıması kadar geniş çaplı olmasa da 

yine de uluslararası toplumun uyarma ihtiyacı hissettiği bir ilişkiye 

evrilmiştir. Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi (SPA) Başkanı Kim Yong-

nam’ın8 Caracas ziyareti ikili arasındaki diplomatik ilişkilerin büyük 

gelişim göstermiştir (Caracas Chronicles 2018). Kuzey Kore’nin 

uluslararası yaptırımlara riayet edip etmediğini inceleyen ABD’li 

gözlemciler Caracas ve Pyongyang arasında muhtemel askeri ve teknoloji 

anlaşmalarının yapıldığını ifade etmişlerdir. Bunun üzerine Maduro 

yönetiminin üst düzey yetkililerine Pyongyang ile ilişkilerini kesmeleri ve 

BMGK yönergelerini ihlal etmemelerine yönelik çağrı yapılmıştır (Cohen 

& Nichols 2020; Barlett & Jin 2020). 

Bu uyarıların ardından Pyongyang’ ta Venezuela Büyükelçiliği açılmış, iki 

ülke arasında tarım, teknoloji ve mali alanlarda anlaşmalar yapıldığından 

bahsedilmiştir (Barlett & Jin 2020). Kuzey Kore, Venezuela üzerinde Çin 

gibi bir etkiye sahip değildir ve bunun yerini doldurması beklenemez. Yine 

de Venezuela’ya gelişmiş askeri teknoloji sağlamış, ABD 

yaptırımlarından kaçınması için istihbarat paylaşımında bulunmuş ve bu 

8 Kim Yong-nam, Kuzey Kore’nin Kim Jong-un’dan sonra gelen en önemli üst düzey devlet yetkilisidir. 
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konuda Venezuela Merkez Bankası’na tavsiyeler vermiştir (Argus Media 

2017; Barlett & Jin 2020).  

Kuzey Kore 1980’lerden beri Hizbullah’ın en büyük roket ve füze 

tedarikçisidir (Ramani 2018). Aynı zamanda İran ve Suriye’ye yaptığı 

silah satışları da göz önüne alındığında Venezuela’nın bir sonraki müşteri 

olabileceği düşünülmektedir (Barlett & Jin 2020). Keza, Kuzey Kore’nin 

İran ve Hizbullah’a yönelik tedarikçiliği göz önüne alındığında 

Venezuela’ya dolaylı olarak da olsa silah gönderme olasılığı düşük 

değildir.  

ABD başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından uygulanan 

yaptırımların bu hedef devletleri yakınlaştırdığı gözlemlenmektedir. 

Küresel finans sisteminden izole edilen bu devletler fon bulabilmek için 

dijital para kullanmaya yönelerek ABD yaptırımlarını alt etmeyi denemiş 

ve mali bağımsızlık elde etmişlerdir (WPR 2020).  

Hedef devletlerin yaptırımlar karşısında birbirlerine yaklaşmasının, 

incelenen yaptırım süreçlerini çeşitli siyasi ve ekonomik motivasyonlarla 

baltalayan üçüncü partiler açısından da çeşitli sonuçlar doğurduğu 

görülmektedir. Özellikle yapılan basın taramasında İran-Venezuela 

yakınlaşmasının Rusya ve Çin açısından yorumlandığı birçok kaynağa 

rastlanmıştır.  

Rusya’nın askeri, Çin’in ise ekonomik ayak izleri sayesinde İran’ın 

Venezuela’da kendisine yer bulduğundan bahsedilmektedir (Humire 

2018). Ayrıca İran Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler Lojistiği 

(MODAFL), Venezuela Askeri Endüstrisi (CAVIM) ile birçok ortak 

projeyi kullanmış, bunun yanında Çin ve Rusya’nın PDVSA ile yaptığı 

anlaşmalardan yararlanmıştır (Humire 2018). Venezuela’nın büyük 

güçlerin oyun sahası haline geldiği, Batı Yarımküredeki Suriye 

olduğundan bahsedilmektedir (Humire 2018; Woody: 2021).  

Uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle hedef devletler arasındaki 

ilişkilerin şekillenmesinde Rusya ve Çin’in doğrudan iş birliği yaptığına 

dair somut bulgulara rastlanmamıştır. Bunun nedeni Rusya’nın askeri 

işbirliğini ön planda tutarken, Çin’in ekonomik bağlarla ilerlemesidir.  
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Hedef devletlerin yaptırımlarının baltalanmasında ön plana çıkan üçüncü 

partiler olan Çin ve Rusya’nın en somut işbirliği, bu ülkelere yönelik BM 

yaptırımlarının içeriklerinin hafifletilmesidir. BMGK üyesi olan bu iki 

devlet sahip oldukları veto hakları ile hedef devletler üzerinde fazla baskı 

oluşturulmasını engellemektedirler.  

Yaptırımların başarıya ulaşması ya da başarısızlığa uğramalarında etkili 

olan üçüncü tarafların aslında var olmasını sağlayan çatı ya da şemsiye 

unsur olan ve ‘dış faktörler’ kategorisinde bulunan ‘küreselleşmedir’. 

Roland Robertson’ ın küreselleşme tanımından yola çıktığımızda, 

küreselleşme dünyanın sıkışarak ‘tek bir yer’ haline gelmesi olarak 

tanımlanmaktadır (Robertson 1992: 6; Robertson & White 2007: 56). 

Ayrıca Robertson küreselleşmeyi artan bir ‘bağlılık (connectivity)’ 

olgusunun merkezinde olan bir kavram olarak açıklamaktadır (Robertson 

2011: 1337; Robertson & Buhari-Gülmez 2016:1). Buradan yola 

çıkıldığında devletler, uluslar, bireyler arasında artan bağlantılılık çeşitli 

alanlara sıçramış, yaptırımlar üzerinden düşündüğümüzde ise hedef 

devletlere uygulanan yaptırım süreçlerini etkileyen ‘üçüncü parti’ 

aktörlerinden bahsedebilmemizi sağlamıştır.  

Üçüncü tarafların yaptırım süreçlerine olumlu ve olumsuz etkide 

bulunduğu gibi küreselleşme de iki şekilde etkide bulunur. Küreselleşme, 

hedef devletin uluslararası düzeni bozan davranışlarının değiştirilmesi için 

gösterilen çabalara daha fazla devletin katılarak çok taraflılığın 

sağlanmasında rol oynayabilir. Bunun yanında hedef devletin çeşitli 

alternatiflere yönelmesini, yasal ya da yasadışı faaliyetlerde bulunmasını 

da kolaylaştırdığı için yaptırımların başarıya ulaşmasını da engelleyebilir 

(Hufbauer & Schott 1985: 730;Gavin 1989: 3). Örneğin, hedef devletlerin 

kaçakçılık faaliyetlerine girişmesi, dijital para kullanarak izlenmeyi en aza 

indirgemesi, paravan şirketler kullanarak kimliğini gizlemesi ve bu 

yollarla kendine gelir sağlaması yaptırımları alt etmeleri için zemin 

hazırlamaktadır (Jiawen 2017: 526; Konowicz 2018; Bhatiya 2019).  

Tablo 8: Ekonomik yaptırımların başarısızlık nedenleri. 
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Başarı/ 

Başarısızlı

k 

Durumun

da Etkili 

olan 

Faktörler 

İç 

Faktörle

r 

Üçüncü 

Partiler 

İç 

Faktörler 

Üçüncü 

Partiler 

İç 

Faktörle

r 

Üçünc

ü 

Partile

r 

Hedef 

Devletler 

Venezuela İran Kuzey Kore 

Hangi 

Dönemlerd

e 

Yaptırımla

r 

Uygulandı 

➢ Hugo Chavez &

Nicolas Maduro

Dönemleri

➢ 1979 İran İslam

Devrimi-Günümüz

➢ 1950’ler-

Günümüz

Gönderici(l

er) 

➢ ABD

➢ Lima Grubu

➢ Avrupa Birliği

➢ ABD

➢ AB

➢ BM

➢ AB

D

➢ AB

➢ BM

Ekonomik 

Açıdan 

Etkililik 

Derecesi 

Etkili (***) 

➢ Ekonominin

daha kötü hale

gelmesi,

enflasyonun en 

üst seviyelerde 

olması 

➢ Sosyo-

ekonomik

durum nedeni ile

kitlesel göç

yaşanması

Etkili(*) 

➢ Venezuela’ya göre

daha az etkili,

yaptırımlardan

kaçınmak için

petrol dışı

ürünlerin üretimine

ve ihracatına

yönelerek gelir

elde edilmiştir.

Etkili(*) 

➢ Yaptırımlar

uygulansa da

silah satışı devam

ettiği için siyasi

elit fon sahibi

olmaya devam

etmektedir.

Başarı 

/Başarısızlı

k Durumu 

Ve Ölçütü 

➢ Başarısız

➢ Rejim ve

tavır

değişikli

ği

gerçekle

şmedi

➢ Başarısız

➢ Rejim ve

tavır

değişikliği

gerçekleşm

edi

➢ Başarısız

➢ Rejim ve

tavır

değişikliğ

i

gerçekleş

medi
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 Demokra

tik 

olmayan 

rejim 

şekli 

 

Çin  

(Ekonomik 

Temelli 

Motivasyo

n) 

Demokratik 

olmayan 

rejim şekli 

Çin  

 

(Ekonomik 

Temelli 

Motivasyo

n) 

 

Ailevi 

diktatörlü

k 

Çin  

 

(Siyasi 

Temell

i 

Motiva

syon) 

 

 Muhalef

etin zayıf 

ve 

bölünmü

ş olması 

 

Rusya 

(Siyasi 

Temelli 

Motivasyo

n) 

 

Muhalefeti

n Zayıf ve 

bölünmüş 

olması 

 

Rusya  

 

(Siyasi 

Temelli 

Motivasyo

n) 

 

Organize 

muhalefe

tin 

olmaması 

 

Rusya 

 

(Ekono

mik 

Temell

i 

Motiva

syon)  

 Yasadışı 

aktivitele

rin 

yoğunlu

ğu  

Küba 

 

İran  

 

Türkiye 

Yaptırım 

uygulanan 

ürün 

dışında 

üretim ve 

ihracata 

odaklanma 

 Yasadışı 

faaliyetle

rin 

yaygınlığ

ı 

 

 

 

 

 

 Dijital 

para,  

altın vb. 

kullanıl

ması 

 

   Dijital 

para 

kullanımı  

 

     Gerçek 

bir 

caydırıcı 

nükleer 

güce 

sahip 

olma 

 

 

Ekonomik yaptırımların başarısız olmasındaki temel etkenlerin neler 

olduğu sorusuna yanıt bulmak için ele alınan bu çalışma, gönderici ve 

hedef devlet arasındaki ilişkiye dayanarak ikili eksende inceleyen 

geleneksel literatürün (Peksen 2009: 60) yanında gelişmekte olan 

literatürde vurgulanmaya başlayan (Kim 2013: 100) üçüncü partilerin 

rolünün en az iç faktörler kadar önemli olduğunun altını çizmiştir. 
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Böylelikle, yaptırımların başarıya ulaşmasında genel anlamda dış 

faktörlerin özelde ise üçüncü tarafların en az iç faktörler kadar elzem 

olduğunu vurgulamış ve bu bağlamda modern ekonomik yaptırımlar 

literatürüne hem argüman açısından hem de ampirik açıdan katkı 

sağlamıştır.  

Her ne kadar incelenen vakalar bazı durumlarda benzer süreçlerle 

karşılaşmış ya da benzer tepkiler vermiş olsa da bu durum bize tüm 

yaptırım süreçlerinin üçüncü taraflar açısından aynı şekilde baltalanacağı 

genellemesini yapmaya izin vermemektedir. Zira, geleneksel literatür 

yaptırım rejimlerinin genellenmesinin, yaptırımların başarısız olmasına 

neden olan unsurlardan olduğunu vurgulamaktadır (Tsebelis 1996: 6). 

Buna ek olarak yaptırımların başarısız olarak kabul edildiği sonucunu 

ortaya çıkaran asıl nedenleri ölçmek vaka çerçevesinde kolay değildir. Her 

vakaya özel dinamiklerin mevcudiyeti göz önüne alındığında bu faktörleri 

detaylı şekilde inceleyen çalışmalara duyulan ihtiyaç gün yüzüne çıkmakta 

ve bu alanın geliştirilmesi gerektiğine inanılmaktadır.  

Son olarak ele alınan çalışmada karşılaşılan bazı sınırlılıkların 

vurgulanması gerekmektedir. İlk olarak konunun kapsamı açısından bazı 

sınırlılıklardan bahsetmek gerekir. İncelenen hedef devletlere uygulanan 

yaptırımların temel göndericisi olan ABD, bu yaptırımları uygulayarak 

hedef ülkelerin canını yakmak istese de aslında bu devletlerin ‘liberal 

düzen’ çerçevesinde faaliyet göstermelerini sağlamaya çalışarak kendi 

kimliğini empoze etmeye, değerler yargısı aracılığıyla dış politik 

hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadır. Kimlik, değer yargısı gibi unsurların 

sıkça telaffuz edildiği ‘inşacılık (constructivism)’ teorisi bu bağlamda 

kullanılabilecek bir teori olarak görülmüştür. Fakat zaman sıkıntısı 

nedeniyle çalışmaya teorik açıdan yeterince bakılmamıştır. Gelecek 

dönemlerde yapılacak çalışmalarda bu eksik giderilecektir.  

Yaptırım süreçlerinin muhatapları olan gönderici devlet-hedef devlet-

üçüncü taraf eksenlerinde özellikle üçüncü taraflar açısından bölgesel 

unsurlar dikkate alınmamıştır. Yaptırımların baltalanma süreçleri ‘büyük 
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güçler’ merceği altında incelenmiştir. İleriye dönük çalışmalarda yaptırım 

baltalama faaliyetleri bölgesel unsurlar çerçevesinde de incelenecektir.  

Ele alınan çalışmanın içeriğe yönelik sınırlılığı dile dayanmaktadır. 

İngilizce literatüre dayanan bu çalışmada yer alan ikincil kaynaklarda, 

demeçlerde ve basın taramasında ulusal dilde yazılan kaynaklardan 

yararlanılamamış ve bu eksiğin tamamlanması için İngilizce yayın yapan 

ulusal kaynaklar kullanılmaya çalışılmıştır. Bir diğer sınırlılık ise tüm 

dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci yüzünden mülakat gibi 

yöntemlerin kullanıldığı saha çalışmasının yapılamamasıdır. Yine de tüm 

sınırlılıklara rağmen bu çalışma, ekonomik yaptırımların başarıya 

ulaşmasında üçüncü tarafların etkisinin yadsınamaz olduğunu, literatürde 

eksik olan ve daha kapsamlı çalışma yapılması ihtiyacı duyulan araştırma 

alanlarını vurgulamıştır. 
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