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Çok az insan uluslararası sınırların şekline bakmaksızın mevcut sınırların 
tarihi gelişimi ve çağdaş anlamı üzerine düşünmektedir. İster sıradışı ve yapay 
bir görünüm sergilesin ister nehir ya da enlem çizgileri gibi doğal ve objektif 
hatlardan geçsin bütün sınırların insan ürünü olan sosyal yapılar (social const-
ructions) olduğu ve bir güç mücadelesini yansıttığı ifade edilebilir. Dolayısıyla 
herhangi bir toprak üzerinde denetim kurmanın ya da doğal kaynaklar üzerinde 
hâkimiyet tesis etmenin bir sonucu olarak bütün sınır düzenlemelerinin gö-
rüşmeler ve mücadeleler neticesinde öznel ve kurgulanmış bir doğaya sahip 
olduğu ifade edilebilir. Bu bağlamında tüm sınır düzenlemeleri gibi teritoryal 
fragmanlardan anklav/eksklav ülke topraklarının da tarihi/sistemsel bakımdan 
jeopolitik değişim dalgalarının ve aktörsel bakımdan ise jeostratejik bir bilin-
cin ve bir politik mücadelenin ürünü olduğu ifade edilebilir. Dünya haritası 
dikkatle tetkik edildiğinde yukarıda ifade edilen örnekler dışında birçok ülke-
nin sıradışı ya da sahası bölünmüş (odd or discontigous shape) sınırları ihtiva 
eden ülkesel fragmana sahip olduğu görülecektir. Gerçekten genellikle bu sı-
nırların ihtilaflı toprak iddialarının ve uluslararası gerginliklerin konusunu (the 
subject of conflicting territorial claims and international tension) teşkil ettiği 
görülmektedir. 

Dolayısıyla ülkesel fragmanlar (territorial fragments) içerisinde yer aldı-
ğı kabul edilen anklav/eksklav ülke topraklarının geçmişte olduğu gibi günü-
müzde de uluslararası çatışmaların ve ihtilafların kaynağı olduğu gözlemlen-
mektedir. Bu minvalde anklav/eksklav ülke topraklarının güvenlik kavramıyla 
yakından irtibatlı olduğu ifade edilebilir. Siyasi tarihin görgül gerçeklerinden 
hareketle ülkesel fragmanlar hakkında birkaç not düşülebilir. Örneğin Cebe-
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litarık’ın “1800’den önce”, birçok savaşa göndermede bulunulmak suretiyle 
“savaştan sonra”, “2000’den önce” veya basitçe “20 yıl içinde” tekrar İspan-
ya’nın olacağı sayısız kere ifade edilmiştir. Zaman ve tarihler geçmiş; ama 
yakın zamanda bir İngiliz toprağı olarak 300. yıldönümü kutlanan Cebelitarık 
inatçı bir şekilde İngiltere’de kalmıştır. 2002 yılında yapılan bir referandum-
da Cebelitarık halkının yüzde 99’undan fazlası İngiltere’de kalma iradesini 
açık bir şekilde ifade etmiştir. Cebelitarık vakasına benzer bir şekilde Ceuta 
ve Melilla’nın da Fas’a ait olması gerektiği birçok kere ifade edilmiştir. Bu 
toprakların bir gün Fas’a dönüp dönmeyeceği sorulmaktadır. Ceuta ve Melilla 
1668’den beri İspanya için bir köprübaşı olarak kalmış ve 2002 olaylarının 
gösterdiği gibi İspanya, Faslı köylülerin keçilerini otlattığı sahillerden sade-
ce 250 metre uzaklıkta bulunan küçük ve insansız Perejil Adası’nı savunmak 
için donanmasını gönderdiğinde bu topraklar için dövüşmeye hazır olduğunu 
göstermiştir1. Ya da Rus siyasetçiler ve analistler Kaliningrad’ın bağımsızlık 

1 Mesela Akdeniz ile Atlantik Okyanusu arasında dar bir geçiş noktasını teşkil eden Cebelitarık 
Boğazı ve çevresindeki topraklar tarih boyunca sırasıyla Roma-Vizigot, Arap/Berberi-
Hristiyan, İngiliz-Fransız ve İngiliz-İspanyol siyasi yapılarının kendi aralarındaki uluslararası 
mücadelelerine ve çatışmalarına sahne olmuştur. 21. yüzyılda da bu stratejik suyoluna ilişkin 
mülkî anlaşmazlıklar (territorial disputes) uluslararası çekişmelerin kaynağı olmaya devam 
etmektedir. Dünya siyasi coğrafyasına bir göz atılırsa sıradışı sınır düzenlemelerinin (odd 
border arrangements) yüzyılların uzun askeri ve siyasi mücadeleleri neticesinde oluştuğu 
görülecektir. Örneğin Cebelitarık Boğazı özelinde bu boğazı kuşatan toprakların ele 
geçirilmesi için verilen mücadeleye bakılırsa bugün bu boğazın kuzey kıyıları İspanya’nın 
egemenliğinde olmasına rağmen Cebelitarık olarak bilinen bu dağlık burnun gerçekte İngiliz 
denizaşırı toprağı (overseas possesion) olduğu görülecektir. İspanya’dan alındığından beri 
bu toprak İngiltere’nin genişlemesinde kullandığı önemli bir askeri/jeostratejik merkez 
olmuştur. Birçok İngiliz kolonisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsızlığına kavuşurken; 
küçük ama İngiliz yanlısı bir nüfusa sahip olan Cebelitarık anklavı İngiltere’nin kontrolünde 
kalmaya devam etmiştir. Üç yüzyıldan daha fazla bir süreden beri İspanyol hükümetleri 
Cebelitarık anklavı üzerinde tam hukuki bir egemenliğe sahip olması gerektiğini iddia 
etmiş ve İngiliz hükümetinin buradaki egemenliğini bertaraf etmek için birçok başarısız 
girişimde bulunmuştur. Örneğin İspanyol hükümeti 1969 senesinde Cebelitarık ile tüm 
sınır geçişlerini kapatmış; ancak bu kuşatma anti-İspanyol duyguların oluşmasına sebebiyet 
vermiştir. Netice itibariyle Cebelitarık, İngiliz ve İspanyol temsilcilerden oluşan bir heyet 
Cebelitarık ile İspanya arasındaki sınır düzenlemelerinin basitleştirilmesi ve kısıtlamaların 
kaldırılması için bir dizi önlem alınmasına karar vermiştir.  Ancak atılan tüm bu adımlara 
rağmen; İspanya halen Cebelitarık anklavının meşru sahibi olduğu iddiasını sürdürmektedir. 
Gerçekte İspanya’nın sınırları tekrar açmasının sebebinin İspanya’nın imajını ve siyasi 
nüfuzunu ekonomik bütünleşme ve işbirliği yoluyla düzeltme isteğinden kaynakladığı ifade 
edilmektedir. 

 İronik bir şekilde İspanya Cebelitarık’ı tekrar egemenliği altına almak isterken; kendisi de 
boğazın öte yakasında Fas ile dallanıp budaklanmış bir benzeri sınır sorununu yaşamaktadır. 
İngiltere gibi İspanya da 1945 sonrası Afrika’daki kolonilerini terk etmiştir. Ancak Kuzey 
Afrika kıyılarında Fas topraklarında bulunan Ceuta (Septe) ve Melilla anklavlarını elinde 
bulundurmaya devam etmektedir. Yüzlerce yıl boyunca Müslüman unsurların kontrolünde 
olan bu topraklar 16. yüzyıldan itibaren peyderpey İspanyolların egemenliğine girmeye 



103Change in State Nature: Boundaries of Security

şeklinde ya da Almanya’ya iltihak yolu ile kaybedilebileceğini ümitsizlik için-
de haykırmaktadır. Oysa anavatan ile olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik 
bağlar güçlüdür ve ayrılıkçılığa ilişkin bir işaret yoktur. Diğer taraftan Hong 
Kong ve Macao sırasıyla 1997 ve 1999 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’ne dev-
redilmiştir. Ya da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalı jeostratejik 
nokta Dağlık Karabağ (Nagorno-Karabakh) bölgesi ve petrol kaynakları bakı-
mından zengin Angola’nın Cabinda eksklavı bu konuya verilebilecek sayısız 
örnekten birkaçını teşkil etmektedir.         

1. Anklav/Eksklav Kavramı

 Günlük kullanımda anklav tabiri farklı sosyal, kültürel, siyasi ve ekono-
mik fenomenleri tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Yani farklı sosyal, 
kültürel, siyasi ve ekonomik anklavların varlığından bahsedilebilir2. Bu bağ-
lamda anklav tabiri, mahiyeti itibariyle farklı fenomenler için “tanımlanan” 
konumunda bulunmaktadır. Tüm bu fenomen kategorileri için geçerli olmak 
üzere anklav “bir antite (an entity) ile onu kuşatan bir çevre (its surrounding 
environment) arasındaki farka vurgu yapan bir kavram” olarak tanımlanmak-
tadır3. 

başlamıştır. Fas, İspanya tarafından işgal ve kolonize edilmiş topraklar olarak nitelendirdiği 
bu toprakları boşaltmasını isterken; İspanya bu toprakları terk etmemekte direnmektedir. 
İspanya başbakanı ve kralının bu şehirlere müteaddit ziyaretleri Fas tarafından İspanya’nın 
bu topraklar konusunda çözüm istediği şeklinde yorumlanmıştır. Gerçekte bu anklavların 
statüsü iki ülke arasında bir anlaşmazlık kaynağı olmayı sürdürürken; İspanyol anklavlarının 
Afrika’daki sıradışı durumu bölge dışı bazı aktörlerin de dikkatinden kaçmamaktadır. 
Örneğin El Kaide terör örgütünün liderleri İspanya’nın Kuzey Afrika’daki varlığını ortadan 
kaldırmak için üyelerini terör faaliyetlerine teşvik ettikleri görülmektedir. Diğer taraftan başta 
Batı Afrika’dan olmak üzere fakirlikle boğuşan binlerce mülteci Avrupa’da daha iyi yaşama 
sahip olabilmek amacıyla bu anklavlara yasadışı yoldan giriş yapmaktadır. Ancak sınırda 
alınan geniş önlemler ve sınır güvenliği birçok göçmenin ölümüne sebebiyet vermektedir. 
Son zamanlarda gevşetilen İspanya-Cebelitarık sınırına nazaran İspanya-Fas sınırındaki 
güvenlik önlemleri yakın gelecekte daha da artacak gibi görünmektedir.

2 Örneğin anklav tabiri tipik olarak jeolojide kaya fragmanlarını, kilise hukukunda 
yabancı topraklarla çevrili olan bir diosesin topraklarını, bir ülkede hâkim 
toplum kesimleri arasında kalan göçmen unsurları ve ekonomi alanında ise 
ulusal bir ekonominin dışa açık başat ekonomilerini tanımlamak amacıyla da 
kullanılmaktadır. Tüm bu örneklerde “kuşatılmışlık” (enclavamiento) ve “adacık 
olarak konumlanma” (por efecto del aislamiento) durumları gözlemlenebilir 
(Evgeny Vinokurov, A Theory of Enclaves, Lexington Books, Lanham, 2007, 
s. 9); Pierre George, Diccionario de Geografía, Catedrático de Geografía de la 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1991, p. 211).   

3 Susanne Nies, Sand in the Works: Enclaves Challenging Metropolitan States: A 
comparative study on the governance of Cabinda, Ceuta, Kaliningrad, Nagorno 
Karabakh, Nakhchivan, Melilla and Gibraltar, Institut d’Etudes Politiques, Paris, 
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Şekil-1: Anklav ve Eksklav Ülke Toprakları4

Anklav kavramının ilk geçtiği uluslararası belge 1526 tarihli Madrid Ant-
laşması’dır. Anklav kavramı diplomasi diline dönemin lingua francası olan 
Fransızca’dan girmiştir. Fransızca tanımlama “terrain ou territoire situé a l’in-
terieur des terres d’un autre”5 şeklinde yapılmaktadır6. Kökenbilimsel açıdan 
Geç Latince’de “kilitlemek” anlamına gelen “inclavatus” ve “anahtar” (key) 
anlamındaki “clavis” (κλαΐς, κλείς) sözcüklerinden türemiştir7. Bu sözcük he-
men hemen tüm Hint-Avrupa dillerinde kullanılmaktadır. Almanca’da “Enk-

2004, p. 20. 
4 Şekil, anklav ve eksklav tanımı göz önünde bulundurularak tarafımızdan çizilmiştir.

5 İfadenin Türkçe çevirisi “başkasının toprakları içinde konulanmış olan yer ya da 
ülke” şeklindedir.

6 Evgeny Vinokurov, A Theory of Enclaves, Lexington Books, Lanham, 2007, p. 
69. 

7  Sina Kabaağaç ve Erdal Alova, Latince-Türkçe Sözlük, Sosyal Yayınları, İstanbul, 
1995, s. 91; J. R. V. Marchant and Joseph F. Charles, Cassel’s Latin Dictionary, 
Cassell and Company Ltd, London, 1941, p. 102.  
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lave”8; Fransızca9*, İtalyanca10 ve İspanyolca’da “enclave”11; Rusça’da “ank-
lav” (анклав) denilmektedir. Dolayısıyla siyasi coğrafyada, tamamen başka 
bir ülkenin sınırları dahilinde yer alan yabancı toprak parçasına anklav toprak 
(a territory belonging to one country that is enclosed within the territory of 
another) denilmektedir12. 

Eksklav ise, siyasi olarak bağlı olduğu ülkeye coğrafi açıdan bağlı ol-
mayan, bu bölge ile arasında başka bir yabancı ülke/ülkeler bulunan toprak 
parçası (a territory legally attached to another territory with which it is not 
physically contiguous) olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle, herhangi 
bir ülke parçası ana ülkeden ayrı ve siyasi olarak da yabancı bir ülke toprağı 

8 Almanca tanım şu şekildedir: “Kendi devleti içinde bulunan ve fakat yabancı bir 
devlete ait olan ülke parçası.” (Karl Steuerwald, Almanca-Türkçe Sözlük, Otto 
Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 1995, s.186). 

9 Fransızca tanımda anklav kavramı “appendix” olarak da çevirilmiş olup “yama, 
ek veya ilave olarak” çevrilebilir. Burada bir devletin topraksal devamlılığını kesen 
sıradışı duruma atıf yaptığı ifade edilebilir. Kavramın mastar hali olan “enclaver 
ya da clouer” sözcükleri ise kuşatılmışlık ve bağımlı olma durumuna atıf yaparak 
“başka bir parça ya da cüz (entite) içinde bağımlı konumda olmak” (engager dans une 
autre pièce) şeklinde tanımlanmaktadır (E. Decahors, Dictionaire Français-Latin, 
Libraire Hatier, Paris, Fransa, 1947, p. 304). 

10 İtalyanca tanım şu şekildedir: “Başka ülke toprakları ile çevrili ufak toprak parçası, arada 
kalmış toprak” (Raffi Demiryan, Dizionario Italiano-Turco, İnkılâp Kitabevi, 
İstanbul, 1997, s.166). 

11 Örneğin bir İspanyolca coğrafya ansiklopedisinde tarihi coğrafya başlığı adı altında 
anklav kavramı “siyasi olarak bağlı olmaksızın yabancı bir ülke toprağının içinde 
yer alan kuşatılmış toprak parçası” (tierra encerrada en un territorio sin depender 
de éste) olarak tanımlanmaktadır (Pierre George, op.cit., p. 210).           

12 Encyclopedia Americana, Vol: 10, Americana Corporation, New York, 1967, p. 
315. Fransızca tanımlama şu şekildedir: “Une enclave représente un territoire 
d’appartenance ou d’administration politique extérieure, séparé de l’État mère, et 
entouré par d’autres États-enclave territoriale-ou par la mer-enclave insulaire”. 
(Susanne Nies, Les Enclaves: “Volcans” Éteints ou En Activité, Revue International 
et Strategique, 2003, Vol: 49,  111-120, p. 112). Rusça tanımlama şu şekildedir: 
“Анклав государство, полностью окруженное сухопутной территорией 
другого государства. При наличии выхода к морю оно характеризуется как 
полуанклав”. (D. Rozhkov-Yurevskiy, Istoriko-Geographicheskaya Evolutsiya 
Anklavnosti Territorii Kaliningradskoy Oblasti (Kaliningrad Oblastı Anklav 
Toprağının Tarihi ve Coğrafi Evrimi), Immanuel Kant Baltık Federal Üniversitesi 
Yayını, 2012, 98-108, p. 99). Rusça tanımlama, egemen anklav devlet ya da yarım 
(semi) anklav egemen devlet tanımını kapsamaktadır. 
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ile çevrili ise bu toprak parçasına eksklav adı verilmektedir13. 

Bu sözcük de hemen hemen bütün Hint-Avrupa dillerinde bulunmaktadır. 
Almanca’da “Exklave”14; Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca’da “exclave”; 
Rusça’da “exclav (эксклав)” denilmektedir. Çince’de ise anklav kavramı için 
tam karşılığı kuşatılmış toprak anlamına gelen “bèi bāo wéi dì lĭng tŭ” ve “bèi 
bāo wéi dì qū”15 tabirleri kullanılmaktadır16. Çince anklav anlamına karşılık 
gelen bir diğer kelime ise “fēi dì” (tecrit edilmiş toprak/isolated land) keli-
mesidir17. Japonca’da “tobichi” (anklav, eksklav, parçalanmış toprak/scattered 
territory, bağımsız toprak/detached land) kelimesi kullanılmaktadır18. Bengali 

13 Collin’s Dictionary & Thesaurus, 1997, p. 302. Bir başka tanıma göre ise eksklav, bir 
devletin hükümranlık sahasının bir parçasının diğer devlete ait saha içinde kalmasıdır (Süha 
Göney, Siyasi Coğrafya, Cilt II, İÜ Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul, 1993, ss. 101). 
Burada aynı toprak parçasının siyasi olarak bağlı olduğu ülke açısından (du point de vue de 
l’État mère, il s’agit alors d’une exclave) eksklav olarak tanımlandığına dikkat edilmelidir 
(Susanne Nies, op.cit.., p. 112). Rusça tanımlama şu şekildedir: “Эксклав, изолированная 
часть территории страны, окруженная территорией другого государства или государств. 
Анклавы и эксклавы называются анклавными территориями (образованиями), 
характеризующимися присущей иманклавностью (эксклавностью)”. (D. Rozhkov-
Yurevskiy, op.cit., p. 99). 

14 Almanca tanım şu şekildedir: “Yabancı devlet ülkesiyle çevrilmiş ülke parçası.” 
(Karl Steuerwald, a.g.e., s. 206). 

15 Çince’de “çevrelenmiş ya da kuşatılmış toprak, alan veya bölge” (encircled or besieged 
area) anlamına gelen anklav kavramını karşılayan ifadeler şu şekildedir: “被包围的领土” 
(bèi bāo wéi dì lĭng tŭ) veya”被包围地区” (bèi bāo wéi dì qū). Çin karakterleri ögelerine 
teşrih edilirse “被包围的” (bèi bāo wéi dì) ögesi “çevrilmiş, çevrili” anlamına gelirken; “领
土” (lĭng tŭ) “iki toprak” ve  “地区” (dì qū)  ögeleri ise “toprak, bölge, alan” anlamlarına 
gelmektedir (http://www.nciku.com/ Erişim Tarihi: 24.10.2013; Türkçe-Çince Sözlük, The 
Commercial Press, Beijing, s. 403; Çince-Rusça Sözlük, 商务印书馆(Shāngwùyìnshūguǎn), 
Beijing, s. 190; Boping Yuan ve Sally K. Church, Oxford Beginner’s Chinese Dictionary, 
Oxford University Press, New York, 2006, p. 28; (Patrick Lin, 500 Basic Chinese Characters, 
Sinolingua, Pekin, p. 68; Shi Dingguo ve Luo Weidong, The Wisdom of Chinese Characters, 
Beijing Language and Culture University Press, Beijing, 2009, p. 9). 

16  Evgeny Vinokurov, A Theory of Enclaves, Lexington Books, Lanham, 2007, p. 9. 
17 Çince-Rusça Sözlük (汉俄词典/Китайско-Русский Словарь), Shāngwùyìnshūguăn, 

Beijing, 2008, p. 249. Kelimenin özgün yazımı “飞地” (fēi dì) şeklindedir. Kelimesi 
kelimesine tercüme edilirse “uçan (flying) toprak/saçılmış (scattered) toprak/ihmal edilmiş 
(omitted) toprak” anlamlarına geldiği görülecektir.  

18 http://jisho.org/words?jap=&eng=exclave&dict=edict Erişim Tarihi: 23.01.2014. Mezkûr 
kavramın Hiragana alfabesiyle özgün yazımı “とびち” (tobichi) şeklindedir. Kanjili hali ise 
“地” ya da “び地” şeklinde olup Çince’deki “fēi dì” kelimesiyle aynı anlama sahiptir. “Fēi” 
(tobi) uçmak, havalanmak; sıçratmak ve “dì” (chi) yer, yeryüzü, toprak, mekân anlamlarına 
gelmektedir (Muharrem Demirci, Yeni Japonca-Türkçe Kanji Sözlük, Japon Kültür ve 
Enformasyon Merkezi Yayını, 1997, ss. 107 ve 641).       
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dilinde “chitmahal/chitamahala” tabiri kullanılmaktadır19. Osmanlı vesikala-
rında anklav anlamına gelen ifadeler ise “ecza-yı memalik-i Osmaniye” ya da 
“aksam-ı memalik-i Osmaniye” tabirleridir20.    

Dolayısıyla aynı toprak parçası, kendisini çevreleyen ülke açısından 
anklav; ama siyasi olarak bağlı olduğu ülke açısından ise eksklav olarak ta-
nımlanmaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse çok temelde anklav ve eksk-
lav kavramları birbirlerine göre nispi konumdadır21*. Yani bu iki terim hareket 
noktası itibariyle birbiriyle ilintilidir. Aslında anklav/eksklav ülkesel fragman 
bağlamında değerlendirilen herhangi bir coğrafi entite, anavatan konumunda-
ki ülkenin bakış açısından birer eksklav; çevreleyen ülkenin ve uluslararası 
topluluğun bakış açısından ise anklav konumunda bulunmaktadır22. Örneğin 

19 Reece Jones, “The Border Enclaves of India and Bangladesh: Forgetten Lands”, Alexander 
Diener and Joshua Hagen (Ed.), Borderlines and Borderlands: Political Oddities at the Edge 
of Nation-State, Rowman&Littlefield Publishers, 2010,15-32, p.17. Anklav kavramının 
Bengali dilindeki tam karşılığı (chitamahala) kelimesidir. Kelime ögelerine teşrih edilirse 
“chita” kelimesi isim olarak “fragman, parça, kısım” (a fragment, a piece or portion) ya 
da sıfat olarak ise “ayrı, bağımsız“ (detached, separate) anlamlarına gelirken; “chitamala” 
“ana devletten bağımsız olarak duran toprak yani anklav” (a land or holding lying detached 
from the parent estate; an enclave) a n l a m l a r ı n a  g e l m e k t e d i r(http://dsalsrv02.
uchicago.edu/cgibin/romadict.pl?query=%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%9F%
E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%B2&table=biswas-bengali Erişim Tarihi: 1 Eylül 
2016). Hindistan’da ve Bangladeş’de bulunan dünyanın en büyük anklav kompleksi olarak 
telakki edilen Cooch Behar anklav kompleksinde yaşayanlar kendilerini “anklav sakinleri” 
anlamına gelen “chitmal bashi” olarak adlandırılmaktadır (Reece Jones, “Sovereignty and 
Statelessness in the Border Enclaves of India and Bangladesh”, Political Geography, 2009, 
Vol: 28, p. 380).  

20 T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HR.SYS., Dosya No: 2319, Gömlek Sıra No: 1 ve T.C. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HR.SYS., HR.SYS., Dosya No: 2470, Gömlek Sıra No: 48.

21 Mesela Batı Berlin, Batı Almanya için eksklav buna mukabil Doğu Almanya’ya göre anklav 
durumunda idi. Eksklav ülke toprakları tarihi ve siyasi olaylar neticesinde diğer bir devletin 
hükümranlık sahasında ada gibi kalmışlardır (Süha Göney, Siyasi Coğrafya, Cilt II, İÜ 
Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul, 1993, ss. 101-102). Ancak her zaman ver her durum 
için tam bir mütekabiliyet söz konusu değildir. Dolayısıyla anklav ve eksklav tabirleri her 
durum için karşılıklı olarak yer değiştirmeyebilir. Örneğin Vatikan ve San Marino devletleri 
birer egemen siyasi anklavlar olmakla beraber eşyanın tabiatı gereği eksklav değildir. Çünkü 
herhangi bir ülkenin parçası değildir. Keza ileride ayrıntılı bir şekilde anlatılacak olan mere-
eksklavlardan Kaliningrad ve Cabinda gibi toprak parçaları eksklav olmakla beraber birer 
anklav değildir. Çünkü anavatandan ayrı olmakla beraber tam anlamı ile tek bir ülkenin 
toprakları içinde yer almazlar (Reece Jones, op.cit., pp. 373-381).   

22 Susanne Nies, Sand in the Works: Enclaves Challenging Metropolitan States: A comparative 
study on the governance of Cabinda, Ceuta, Kaliningrad, Nagorno Karabakh, Nakhchivan, 
Melilla and Gibraltar, Institut d’Etudes Politiques, Paris, 2004, p. 19, Yayınlanmış Doktora 
Tezi. Mesela Doğu Berlin anklavı hem Demokratik Alman Cumhuriyeti hem de Doğu 
Bloku ülkelerinin bakış açısından anklav buna mukabil; Federal Almanya ve diğer devletler 
bakımından ise eksklav olarak telakki edilmiştir. Bir nevi bir ülkenin ülkesel topraklarının 
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Şekil-1’de görüldüğü gibi B ülke parçası, A ülkesine göre anklav konumunda 
iken; B ülkesine göre eksklav konumdadır23*.

2. Anklav ve Eksklavların Sınıflandırılması

2.a. Kara Temelli Anklav ve Eksklavlar

Anklavlar üzerine yapılan çalışmalar genellikle tanımlama ve sınıflan-
dırma problemi üzerine odaklanmaktadır. Anklavlar, sınıflandırma kriterlerine 
bağlı olarak çok farklı şekilde sınıflandırlabilirler24*. Bu bölümde farklı ya-
zarlara ait anklav tipolojileri tektik edilmiştir. Ancak konu itibariyle çalışma 
açısından sınıflandırmada “tip (konu) kriteri” esas alınmış ve bu bağlamda 
farklı tipteki anklavlar çalışma dışı tutulmak suretiyle sadece siyasi egemen-
liğe dayalı ülkesel (siyasi) anklavlar (territorial enclaves) incelenmiştir25*. Bu 
bağlamda aşağıdaki tablo ve şekiller, anklav/eksklav ülke toprakları kategori-
lerinin tanımlanmasında aydınlatıcı olacaktır.

mücerret bir şekilde yayılması (un extensión aislada de su territorio nacional) olarak da 
ifade edilebilir (R. J. Johnson et. al., Diccionario de Geografίa Humana, Alianza Editorial, 
1987, p. 156). 

23 (A) ve (B) olarak imlediğimiz anavatan ve çevreleyen ülkelere anklav literatüründe farklı 
isimler de verilmektedir.  Örneğin ana ülke (mainland state) konumundaki A ülkesine 
merkez devlet (central state), ev sahibi devlet (home state) ve anavatan (motherland) buna 
karşın çevreleyen konumundaki B ülkesine ise misafir devlet (host state) ve komşu ülke 
(neighbour country) olarak isimlendirilmektedir (Evgeny Vinokurov, A Theory of Enclaves, 
Lexington Books, Lanham, 2007, ss. 10-11). Çalışmada ana ülke ve çevreleyen ülke ifadesi 
kullanılmıştır.   

24 Anklavlar çalışma konusuna ve çeşitli kriterlere bağlı olarak farklı şekillerde sınıflandırılabilir. 
Tip (konu) kriterine göre sınıflandırma yapılırsa, anklavlar başta bu çalışmanın konusunu teşkil 
eden ülkesel (teritoryal), ekonomik, dini ve hukusal/kazai anklavlar olarak sınıflandırılabilir. 
Ayrıca nüfus bakımından büyük, orta, küçük ve mikro anklavlar olarak; anklavların şekline 
göre matruşka anklavlar da denilen tekil (individual) ve küme/kompleks (cluster) anklavlar 
bakımından normal anklav, karşı-anklav (counter-enclave) ve karşı-karşı anklav (counter-
counter-enclave) olarak; anklavların oluşum dönemlerine atfen kökenleri bakımından 
Westphalia öncesi feodal dönem birinci dalga, kolonyal dönem ikinci dalga, post-kolonyal 
dönem üçüncü dalga ve post-SSCB dönemi dördüncü dalga olarak ve anklavların tanınması 
bakımından ise hukuki (de jure) anklav ve fiili (de facto) anklav olarak sınıflandırılabilir 
(Evgeny Vinokurov, op.cit., Lexington Books, Lanham, 2007, p. 16-47).       

25 Farklı tipteki anklavlar çalışma dışı bırakılmıştır. Örneğin ülkesel (teritoryal) tipteki 
anklavlardan ulus-altı (sub-national) anklavlar ile hukuki/kazai (jurisdictional), ekonomik, 
etnik ve dini tipteki anklavlar. 



109Change in State Nature: Boundaries of Security

Tablo-1: Evgeny Vinokurov’a Göre Anklav ve Eksklavların Tipolojisi26

Evgeny Vinokurov’a göre teritoryal anklavlar (Bkz: Tablo-1) “egemen 
anklav devletler” (enclaved sovereign states), “uluslararası anklav ve eksk-
lavlar” (international enclaves and exclaves) ve “ulus-altı27* anklav ve ek-
sklavlar” (subnational enclaves and exclaves) olmak üzere üç alt kategoride 
sınıflandırılmaktadır. “Egemen anklav devletler” de kendi içinde “egemen 
devletler” (enclaved states) (Bkz: Tablo-2) ile “yarım anklav egemen devlet-
ler”28* (semi-enclaved states) (Bkz: Tablo-3) olarak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

26 Evgeny Vinokurov, op.cit., Lexington Books, Lanham, 2007, p. 17.   
27 Ulus-altı anklavlardan kasıtla bir ülkenin eyaletleri ya da belediyeleri gibi idari birimleri 

içerisinde başka eyaletlere ya da belediyelere ait olan anklavlar kastedilmektedir. Örneğin 
Alexander Melamid “Enclaves in Territorial Waters” isimli makalesinde New Jersey 
Eyaleti’nin karasularında Yukarı New York Körfezi’nde yer alan Liberty ve Ellis adalarının 
New York Eyaleti’nin eksklavları olduğunu not düşmektedir (Alexander Melamid, 
“Enclaves in Territorial Waters”, The Professional Geographer, Vol: 17, No:1, 1965, p. 19).  
Ya da 1920’li yıllardan beri Berlin yönetim biriminin bir parçasını teşkil eden Steinstücken 
bölgesinin II. Dünya Savaşı sonrasında müttefikler arasında sektörlere ayrılması neticesinde 
Doğu Alman toprakları içerisinde kaldığı ifade edilebilir. Bu da daha önce ulus-altı ölçekte 
olan bir anklavın uluslararası bir anklava dönüşüne örnek verilebilir (Evgeny Vinokurov, 
a.g.e., p.164).   

28 Dikkat edilmesi gereken önemli bir konu da hangi devletlerin yarım egemen anklav olarak 
tanımlanmasında uygulanacak ölçü konusudur.  Literatüre göre bir ülkenin yarım anklav 
egemen devlet olarak tanımlanabilmesi için gerekli kriter kara sınırları (land boundary) 
uzunluğuna (Ll) buna mukabil deniz sınırları (coastline) uzunluğuna da (Ls) denilirse Ll/Ls>1 
olması gerekir. Ancak bu niceliksel kriter egemen olmayan kıyı (semi) anklavlar için değil, 
sadece yarım egemen anklav devletler için geçerlidir. (Evgeny Vinokurov, op.cit., Lexington 
Books, Lanham, 2007, p. 14). 
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Egemen anklav devletlere örnek vermek gerekirse, tarihi olarak Hong Kong 
ve Macao ile günümüzde ise Lesoto (Bkz: Şekil-2 F Bölmesi) San Marino ve 
Vatikan egemen anklav devletlere; Brunei, Gambiya (Bkz: Şekil-2 G Bölmesi) 
ve Monako devletleri de yarım anklav egemen devletlere örnek verilebilir.

Tablo-2: Egemen Anklav Devletler29

Anklav Devlet
Kuruluş

Yılı
Nüfus 
(Bin)

Yüzölçüm 
(km2)

Çevreleyen Ülke

Lesotho Krallığı 1966 1,865 30,555 Güney Afrika
San Marino 301 28.5 61.2 İtalya

Vatikan 1929 0.92 0.44 İtalya

Tablo-3: Yarım-Egemen Anklav Devletler30

Semi-Anklav Devlet Kuruluş
Yılı

Nüfus
(bin)

Yüzölçüm
(km2) Çevreleyen Ülke

Brunei 1984 365.3 5,570 Malezya
Gambiya 1965 1,546.8 11,300 Senegal
Monako 1419 32.3 1.96 Fransa

Şekil-2: Anklav ve Eksklav Kategorileri 31

29 Evgeny Vinokurov, a.g.e., p. 19.
30  Evgeny Vinokurov, a.g.e., p. 20.
31  http://geosite.jankrogh.com/exclaves.htm ( Erişim Tarihi: 1 Eylül 2016).
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Uluslararası anklav ve eksklavlar ise “gerçek (true) anklav”, “kıyı (coas-
tal) anklav”, “mere-eksklav” ve “pene-anklav” olmak üzere dörde ayrılmakta-
dır: “Gerçek anklav”32*, anklav tanımına uyan tek anklav türüdür (Bkz: Şekil-2 
A Bölmesi). Kıyı (coastal) anklavlara, egemen devlet şeklinde olmayan yarım 
(semi) anklav da denilebilir (Bkz: Şekil-2 D Bölmesi). Kıyı ankavların bir ta-
rafı denize çıkışı bulunmaktadır. Dolayısıyla yarım anklav olarak tanımlan-
masının sebebi denize çıkışı olmasıdır33. Mere-eksklavlar ise sadece eksklav 
konumundadır34*. Yani kendini çevreleyen ülkelerle anklav ilişkisinde olma-
yıp, sadece anavatan ile eksklav ilişkisi içindedir. Mere-eksklavlar kara temelli 

32 Teknik olarak bir anklav/eksklav anavatandan ayrı bir şekilde siyasi olarak yabancı bir 
toprakla tamamen çevrelenmiş bir ülke toprağını ifade etmektedir [Technically, an exclave 
is a portion of land which is completely separated from the main part by politically alien 
territory] (Honore M. Catudal Jr., “Steinstücken: The Politics of a Berlin Enclave”, World 
Affairs, Vol: 134, No: 1, 1971, 51-62, p. 60).   

33 Bu bağlamda Susanne Nies’in yaptığı anklav tanımı, kıyı anklavlarını da kapsamaktadır: “An 
enclave is territory surrounded by one or more States, sometimes with an opening to the sea, 
and which belongs to and is administered by another State with whom it does not share a 
common border.”  (Susanne Nies, Sand in the Works: Enclaves Challenging Metropolitan 
States: A comparative study on the governance of Cabinda, Ceuta, Kaliningrad, Nagorno 
Karabakh, Nakhchivan, Melilla and Gibraltar, Institut d’Etudes Politiques, Paris, 2004, p. 
19). Tanımdan kıyı anklavların da anklav tanımı içinde değerlendirildiği görülebilmektedir. 
Ancak Jan Krough’un Peter Smaardijk ile birlikte hazırladığı “anklav, eksklav ve benzeri 
kategoriler tablosu”nda Kaliningrad gibi mere-eksklavlar ile Occusi-Ambeno gibi yarım 
anklavlar denize çıkışı olmaları sebebiyle anklav/eksklav olarak değil sadece bir ülkenin 
fragmanı olarak telakki edilmektedir (Jan Krogh’s Geosite, http://geosite.jankrogh.
com/exclaves.htm Erişim Tarihi: 1 Eylül 2016). Ayrıca sadece “gerçek anklavlar” (true 
enclaves) için geçerli olmak üzere Robinson’a göre bir bölge veya mıntıkanın bir ülkenin 
ana kısmından Kanada’daki Vancouver Adası ya da New Foundland gibi bir deniz yoluyla 
ayrılmış; Filipinler ya da Endonezya gibi birçok adadan teşekkül etmiş olabileceğini ve fakat 
bu toprakların ya açık deniz yoluyla ya da savaş esnasında Pakistan [Batı Pakistan ve Doğu 
Pakistan/Bangladeş] ve Versay Almanyası [Almanya ve Doğu Prusya] tarihi mere-eksklav 
örneklerinde olduğu yabancı bir güç tarafından ulaşım kanallarının kesilmesi yoluyla oluşmuş 
olabileceğini ve fakat yine de bu durumlarda dahi ayrı parçaların denizle irtibatlı olduğunu 
ifade eder. Ancak sadece “gerçek anklav” durumlarında bir ülkenin bir parçası başka bir ülke 
tarafından tamamen çevrelenmiş konumdadır. Gerçek anklav durumlarında gerekli siyasi 
önlemlerin alınmasının zorunluluk arz ettiğini ve siyasi coğrafyanın bundan etkileneceğini 
ifade eder. Burada da sadece “gerçek anklavlar” anklav tanımı içinde değerlendirilmiştir (G. 
W. S. Robinson, op.cit., p. 340).

34 Mere-eksklavlar siyasi coğrafya alanında aynı zamanda “sahası iki veya daha çok parçadan 
oluşmuş devletler” adı altında da değerlendirilmektedir (Süha Göney, Siyasi Coğrafya, Cilt 
II, İÜ Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul, 1993, s. 100). Örneğin Pakistanın 1971’den önce 
batı Pakistan-Doğu Pakistan (günümüzde Bangladeş) ve Almanya’nın 1919-1945 arasında 
Almanya ve Doğu Prusya (günümüzde kısmen Kaliningrad anklavı) olarak iki kısımdan 
oluşmuştur. Sahası iki veya daha çok parçadan oluşmuş devletler adı altında değerlendirilen 
bu örnekler aynı zamanda tarihi (historical) mere-eksklavlara da örnek olarak verilebilir 
(Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi, Ekin Kitabevi, Bursa, 2007, s. 69).
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eksklav (Bkz: Şekil-2 C Bölmesi) ve denize çıkışı olan eksklav (Bkz: Şekil-2 
E Bölmesi) olarak ikiye ayrılabilir. Son olarak pene-anklav ise ulaşılması zor 
bölgelerde ya da Alpler ve Pireneler gibi ulaşılması zor sıradağların doruk nok-
talarında görülür. Pene35*-anklavlardan anavatana sadece kendisini çevreleyen 
ülkenin üzerinden geçilerek ulaşılabilmektedir. Dolayısıyla pene-anklavlar 
teknik anlamda birer anklav olmamakla beraber, fonksiyonel özelliklerinden 
dolayı anklav sınıflandırmasında yer almaktadır36*.

Susanne Nies’e göre (Bkz: Tablo-4) anklav tipolojisi kökenlerine (origin) 
göre tasnif edilmiştir. Nies’in kökenlerine göre anklav tasnifi ileriki bölüm-
lerde değinilmiş olan anklavların oluşma sebepleri ile de yakın ilişki içinde 
olduğu görülebilir. Nies’in köken tasnifine göre anklavların fetih, satın alma, 
miras ya da fesih yoluyla oluşabileceği ifade edilmektedir. Kökenlerine göre 
tasnifte ilk anklav türünün doğal anklavlar (les enclaves naturelles) olduğu gö-
rülmektedir. Prensip olarak bu anklav türü geçişlerin güçlükle sağlandığı dağ-
lık bölgelerde (Vinokurov’un tasnifindeki fonksiyonel anlamdaki pene-ank-
lavlar gibi) görülebilmektedir. Örnek olarak ise Andorra’da bulunan İspanyol 
pene-anklavı Os de Civis ve 1948’de tünel oluşturulmak suretiyle dezanklav 
olan İspanya’nın Fransa-Pirenlerdeki tarihi Val d’Aran pene-anklavı örnek 
gösterilmektedir. Bu tip anklavlar daha çok İsviçre’nin, Avusturya’nın ve Kaf-
kas Dağları’nın ulaşılması zor noktalarında görülmektedir. İkinci anklav türü 
ise Ortaçağ’ın Westphalia öncesi anklavları (les enclaves préwestphaliennes) 
örnek olarak gösterilebilir. Ortaçağ’da toprakların mozaik benzeri bir görüntü 
sergilemesinin sebebi olarak feodal yöneticilerin miras, bağışlar ya da arma-
ğan olarak topraklara sahip olması gösterilmektedir. Bunun altında yatan sebep 
ise genellikle “senyörsüz hiçbir toprak yoktur“ (nulle terre sans seigneur) ilke-
si gösterilmektedir. Mulhouse, La France-Comté, Baarle ve Campione d’Italia 
bu tipe örnek olarak gösterilmektedir. Modern devlet anlayışının ortaya çık-
masıyla birlikte 18. yüzyılın sonlarına doğru modern devletin üzerinde varlık 
kazandığı toprakları birleştirmek ve homojenize (l’homogénéisation et unifi-

35 Pene sözcüğü, Latince “hemen hemen” ve “neredeyse” anlamına gelen “paene” sözcüğünden 
gelmektedir (Sina Kabaağaç ve Erdal Alova, Latince-Türkçe Sözlük, Sosyal Yayınları, 
İstanbul, 1995, s. 416). Pene-anklavların en çok bilinen örneği Canada ile ABD’nin 
Washinghton Eyaleti sınırında bulunan Point Roberts’tır. 

36 Şekildeki H bölmesinde bulunan anklavlar ise çift (paired) anklavlardır. Çift anklavlar iki 
bitişik ülkenin ya da egemen olmayan toprak parçalarının tek bir ülkenin sınırları dahilinde 
bulunması şeklinde tezahür etmektedir. Bu anklavların günümüzde uluslararası anklav olarak 
örneği bulunmamaktır. Tarihi çift anklav örneği olarak Fransız Devrimi öncesi Fransa’da 
bulunan Comtat Venaissin ve Orange toprakları örnek olarak gösterilebilir. Ulus-altı ölçekte 
ise günümüzde tek bir örneği bulunmaktadır. Bu örnek de İsviçre’nin St. Gallen  Kantonu’nda 
bulunan Appenzell Kantonu’na ait Inner Rhodes ve Outer Rhodes çift anklavıdır (Evgeny 
Vinokurov, op.cit., pp. 36.37).  
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cation de territoriale) etmekteki isteği bu tür anklavların ortadan kalkmasına 
sebebiyet vermiştir. 

Tablo-4: Susanne Nies’e Göre Anklav Sınıflandırması37

Susanne Nies’e göre üçüncü anklav türü ise papalık anklavlarının (les 
enclaves du pape) Ortaçağ’da Vatikan’a bağlı olan Avignon ve Comté de Ve-
naissin topraklarının dini-siyasi anklavlar (les enclaves politico-religieuses) 
olduğu ifade edilmektedir. Dördüncü anklav tipi kolonyalizme bağlı olarak 
ortaya çıkan anklav (les enclaves résultant de l’expansion d’empires) türü-
dür. Ortaçağ’ın Portekiz, İspanyol, Fransız ve İngiliz imparatorluklarının de-
niz ticaret yolları üzerinde bulunan anahtar konumdaki stratejik mevkileri (la 
stratégie ponctuelle par points cles) fethetmesiyle oluştuğu ifade edilmektedir. 
Bu anklavlar stratejik önemdeki ticaret ve ulaşım noktalarını ve güzergâhlarını 
denetim altında bulundurmak (ces enclaves stratégiques contrôlaient les rou-
tes et les voies de commerce et de circulation) maksadıyla oluşturulmuştur. II. 
Filip’in askeri/garnizon üssü Ceuta ve Melilla, İran Körfezi’ndeki Musandam, 
Cabinda, Makao ve Hong Kong bu tipe örnek olarak gösterilebilir. Beşinci 
tip anklavlar imparatorluğun infisahı neticesinde (les enclaves résultant de la 
mort d’empires) oluşan anklavlardir. Örnek olarak SSCB’nin infisahı ile or-
taya çıkan Kaliningrad, Dağlık Karabağ ve Nahçıvan anklavları.  Altıncı tip 
anklavlar uluslararası anklavlar (les enclaves internationales) olarak sınıflan-
dırılmaktadır. Bunlar geçici mahiyetteki anklav (temporary enclaves) türüdür. 
Bu tipe BM sistemi içinde Bosna-Hersek’te olduğu gibi savaş sonrası Bihac, 
Srebrenica, Tuzla ve Zepa ile Doğu Timor, Kosova ve Kuzey Irak’taki gibi 
bazı bölgelerin uluslararası bir idarenin denetimine bırakılması örnek olarak 
gösterilebilir. Yedinci ve son olarak ise iki kutuplu düzenin (enclave de l’ordre 
bipoliare) anklavı olarak tanımlanan ve III. Reich’in savaş sonrası parçalana-
rak Batılı müttefiklerin denetiminde kalan Batı Berlin anklavı ile 1993 sene-
sinde de facto Filistin otoritesinin teessüs etmesiyle ortaya çıkan Gazze Şeridi 
gibi de facto Filistin eksklavları tasnif dışı kalan anklavlar (les enclaves non 
37 Susanne Nies’in bahsi geçen eserlerindeki bilgiler doğrultusunda tarafımızdan 

oluşturulmuştur. 
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classifiables) örnek olarak gösterilmektedir38.    

Süha Göney’e göre (Bkz: Tablo-5) ise anklavlar, “eksklav” adı altında 
tasnif edilmiştir. Sahası bölünmüş devletler adı altında şu şekilde sınıflan-
dırılmıştır: Normal eksklav  tamamiyle diğer bir devletin sahası içinde kal-
mış ve etrafı çevrilmiştir. Bu gibi eksklavlar genellikle küçüktür. Belçika’da 
Hollanda’ya, Hollanda’da ise Belçika’ya ait çeşitli eksklavlar bulunmaktadır. 
Pene-eksklav ise bir ülkenin bazı kısımlarına tesadüf etmektedir. Bu kısımlar 
genellikle ulaşım güçlükleri sebebiyle ait olduğu devletin sahasından değil de 
diğer ülkelerden geçen yollarla ulaşım sağlanmaktadır. Quasi-eksklav39* ise 
bazı teknik sebeplerden ötürü esas sahalarından ayrılmışlardır. Fakat gerçekte 
ülkesinin gerisinde kalan sahası ile sıkı ve tam bir ilişki içindedir. Virtual ek-
sklavlar harhangi bir ülkenin içinde hukuken bu devlete bağlı olmayan ve ayrı 
bir idareye sahip saha parçalarıdır. Son olarak geçici (temporary) eksklav Batı 
Berlin örneğinde olduğu gibi bir devletin hükümranlık sahasının savaş sonu-
cunda parçalanmasıyla ortaya çıkan eksklavlardır40.

38 Susanne Nies, Les Enclaves: “Volcans” Éteints ou En Activité, Revue International et 
Strategique, 2003, Vol: 49, 111-120, pp. 113-114; Susanne Nies, op.cit., p. 28-30. (Benzer 
bir sınıflandırma için Bkz: Evgeny Vinokurov, A Theory of Enclaves, pp. 90-93). 

39 Süha Göney’in ve Evgeny Vinokurov’un pene-anklav ve quasi-anklav sınıflandırmasında 
isimlendirme konusunda şöyle bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Literatürde “quasi-
anklav”, “half-anklav” ya da “pratik anklav” kavramları daha çok “pene-anklav”ları 
tanımlamak için kullanılmaktadır. Daha önce pene-anklavların ulaşılması zor bölgelerde ya 
da Alpler ve Pireneler gibi sıradağların doruk noktalarında görüldüğü ifade edilmişti. Teknik 
anlamda birer anklav olmamakla beraber, fonksiyonel anlamda bu tabir kullanılmaktadır. Bu 
noktada pene-anklavlar için bazen fonksiyonel veya pratik nedenlerden dolayı “quasi” ya 
da “half” anklav (yarım anklav) tabiri kullanılmaktadır. Dolayısıyla burada quasi-anklava 
“anklav gibi”, “anklave benzer” anlamı verilmek istenmiştir. Dolayısıyla Vinokurov’a göre 
“quasi, halb ve pene” sözcükleri eşanlamlıdır ((Evgeny Vinokurov, a.g.e., s. 31). Oysa 
Göney’in eserinde pene-anklavlar ve quasi-anklavlar ayrı başlıklar altında sınıflandırılmıştır 
(Süha Göney, Siyasi Coğrafya, cilt II, İÜ Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul, 1993, s. 
102). Yine adı geçen eserde geçici (temporary) eksklavlara Batı Berlin örnek verilmiştir. 
Buradaki temporary sözcüğünün fiili (de facto) anlamını içerdiği ve bu bağlamda adı geçen 
eserde verilen örnekten hareketle geçici (temporary) eksklavın tanıma kriterine bağlı olarak 
Vinokurov’un eserinde olduğu gibi “de facto” anklav kategorisi içinde değerlendirilebileceği 
ifade edilebilir. Adı geçen eserde verilen tanımdan hareketle “virtual eksklav” kategorisinin 
ise Vinokurov’un gerçek (true) anklavı ile aynı anlama geldiği ifade edilebilir.     

40  Süha Göney, a.g.e., ss. 101-102. 
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Tablo-5: Süha Göney’e Göre Eksklav Listesi41

Bu bölümü bitirmeden önce son olarak Dağlık Karabağ (Nagorno Kara-
bakh) örneğinde olduğu gibi bu anklavın statüsü ve “quasi-anklav/eksklav” 
ile “devlet benzeri yapı” (quasi-state) konusunda iltibasa mahal vermemek 
amacıyla kısa bir açıklama yapılması faydalı olacaktır. Dağlık Karabağ’ın 
uluslararası hukuk açısından nasıl bir statüye sahip olduğu doktrinde tartışmalı 
bir konudur. Hukuken Azerbaycan toprağı olmakla beraber 1993 senesinden 
beri Ermenistan’ın fiili işgali altında bulunan Dağlık Karabağ anklavı siyasi 
coğrafya ve anklav literatürüne ilişkin Batılı kaynaklarda anavatan konumun-
daki ülke olarak Ermenistan toprağı ve çevreleyen ülke olarak ise Azerbaycan 
gösterilmektedir. Dolayısıyla bu anklavın de facto bir anklav statüsüne sahip 
olduğu ifade edilmek zorundadır42. 

Açıklama gerektiren ikinci husus konuya ilişkin literatürdeki bazı kay-
naklarda Dağlık Karabağ’ın “devlet benzeri yapı” (quasi-state) olarak tanım-
lanmasıdır. Devlet benzeri yapı “üzerinde hak iddia ettiği herhangi bir toprak 
üzerinde fiilen denetim sağlayıp da, hukuken uluslararası tanımadan yoksun 
kalan yapı” (a state gain de facto control over the territory they lay claim to, 
but fail to achieve international recognition) olarak tanımlanmaktadır. Dola-
yısıyla Dağlık Karabağ’ın quasi-anklav/eksklav tanımı dışında “devlet benzeri 
yapı” tanımı içinde de değerlendirildiği ifade edilmektir43. Dağlık Karabağ bir 

41  Süha Göney, a.g.e., s. 102. (Sınıflandırma tablosu eserdeki bilgiler doğrultusunda 
tarafımızdan oluşturulmuştur). Göney’in eksklav sınıflandırmasında mantık bakımından 
tutarsızlık ihtiva eden husus farklı kriterler altında sınıflandırılması gereken eksklavların 
ortak bir kriter altında sınıflandırılmasıdır. Şöyle ki: Normal, pene ve quasi eksklavlar 
(daha önce ifade edildiği üzere pene ve quasi eksklavlar aynı şeye göndermede bulunmakla 
beraber) “ülkesellik” kriterine göre; buna karşın temporary eksklavın “tanıma” kriterine göre 
sınıflandırılması gerekirdi. Virtual eksklavın ise normal eksklavdan farkı tespit edilememiştir.  

42  Susan Nies, op.cit., p. 88.
43  Pål Kolstø, “The Sustainability and Future of Unrecognized Quasi-States”, Journal of Peace 

Research, Vol: 43, No: 6, 2006, 723-740, pp. 723. Devlet benzeri siyasi yapılar literatürde 
farklı şekillerde de isimlendirilmektedir. Bu yapılara “de facto devletler”, “tanınmamış 
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çeşit “öksüz, yetim anklav” (les enclaves orphelines) olarak da tanımlanmak-
tadır44.

2.b. Deniz Temelli Anklav ve Eksklavlar

Anklavların sadece kara temelli fenomenler olmadığı ve bir ülkenin mün-
hasır egemenlik alanında bulunan karasuları (12 deniz mili) içinde ya da sınır-
lı egemenlik yetkisine sahip olduğu bitişik bölge, münhasır ekonomik bölge 
(200 deniz mili), kıta sahanlığı ve balıkçılık bölgelerinde ya da bir göl veya 
akarsuda anklav oluşumlarına rastlanabileceği ifade edilebilir. Kara temelli 
anklavlar gibi denizel anklavların da genellikle geçiş sorunları gibi bir dizi gü-
venlik sorununa sebebiyet verdiği gözlemlenmiştir. Bu sorunlar adaların ank-
lav formasyonuna sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Karasuları, mün-
hasır ekonomik bölge gibi bazı deniz alanların sınırlandırılmasında sorunlara 
sebep olmaktadır. Ancak kara temelli emsallerine nazaran denizel anklavların 
daha az geçiş sorunsalı ihtiva ettiği de ifade edilebilir45.

Siyasi tarihe bakıldığında birçok denizel anklav oluşumuna rastlanabil-
mektedir. Örneğin İngiltere tarafından kendi topraklarına yönelik olarak ger-
çekleştirilen kaçakçılığı önlemek ve kara ablukasını takviye etmek amacıy-
la Alman karasularının tam ortasında bulunan Helgoland adasını 1807-1890 
tarihleri arasında elinde bulundurmuştur. Ayrıca Fransız karasularında birçok 

devletler”, “para-states”, “pseudo-states” şeklinde de tanımlanmaktadır. Soğuk Savaş’ın 
bitişiyle birlikte özellikle SSCB’nin ve Yugoslavya’nın dağılmalarıyla birlikte bu tür 
yapıların sayısında artış olduğu gözlemlenmiştir. Moldovya’daki Dinyester Moldovya 
Cumhuriyeti, Gürcistan’daki Güney Osetya, Abhazya ile Dayton Anlaşması imzalanana 
kadar varlık gösteren Bosna-Hersek’teki Bosna Sırp Cumhuriyeti ile doğu Hırvatistan’daki 
Krajina Sırp Cumhuriyeti devlet benzeri yapılar olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında Kıbrıs 
Adası’ndaki KKTC, uluslararası tanıma sağlanıp bağımsızlığını kazanana kadar devlet 
benzeri yapı olarak tanımlanan Eritre ile Katanga (Zaire), Biafra (Nijerya), Somaliland 
(Somali), Tamil Eelam (Sri Lanka), Batı Sahra’da Sahra Arap Cumhuriyeti, Bağımsız Çeçen 
Ichkeria Cumhuriyeti, Kosova ile Kuzey Irak Kürt Yönetimi bunlara örnek verilebilir (Pål 
Kolstø, a.g.e., p.726).  Bir başka çalışmada ise “de facto devletler” egemenlik kriterine göre 
şu şekilde sınıflandırılmıştır: a-Somaliland örneğinde olduğu gibi uluslararası tanınmadan 
yoksun ve büyük oranda uluslararası toplum tarafından reddedilen de facto devletler; 
b-KKTC ve Transnistria örneklerinde olduğu gibi uluslararası tanınmadan yoksun ancak 
arkasında güçlü bir dış desteğin olduğu de facto devletler; c-Abhazya, Güney Osetya ve 
Filistin, Tayvan ve Kosova örneklerinde olduğu gibi uluslararası toplum tarafından kısmen 
tanınan de facto devletler ve d-Batı Sahra (Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti) ve Tibet 
örneklerinde olduğu gibi “sürgünde hükümetler” (governments-in-exile) modeli (Eiki Berg 
and Ene Kuusk, “What Makes Sovereignty a Relative Concept? Empirical Approaches to 
International Society”, Political Geography, Vol: 29, 2010, 40-49, p. 46).     

44 Susanne Nies, Les Enclaves: “Volcans” Éteints ou En Activité, Revue International et 
Strategique, 2003, Vol: 49, 111-120, p. 112.

45  Evgeny Vinokurov, op.cit., p. 33. 
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Normandiya adası İngiliz anklavı olarak kalmıştır. 1665-1984 arası İngiliz pro-
tektorasında kalan Nikaragua karasularında bulunan Corn Adası, 1994 senesin-
de dizanklav olan Fransa’nın Kanada münhasır ekonomik bölgesinde buluna-
na St. Pierre et Miquelon46* adaları ve Portekiz’in Osmanlı İmparatorluğu’nın 
karasularında bulunan Kameran Adası bunlara örnek olarak gösterilebilir47. 

Tablo-6: Mevcut Anklav Adalar Listesi48

İsim Anavatan Anklav 
Sayısı

Alan
(km2) Nüfus

Anavatana 
Uzaklık

(km)

Çevreleyen 
Ülke

Chisimulu Malawi 1 101.4 4.000 ~7.6 Mozambik
Likoma Malawi 1 130.0 9.000 ~21.8 Mozambik

Filomena Adaları Uruguay 5 - 0 - Arjantin
Isla Apipé Adaları Arjantin 4 ~320 2.000 1.1-2.0 Paraguay

Isla Entre Rios Arjantin 1 ~36 0 1.3 Paraguay
Isla Martin Garcia Arjantin 1 ~2.0 200 ~900 m2 Uruguay

Günümüzde ise dünya siyasi coğrafyasında denizel anklav formasyonu-
na sahip beş adet ada (Bkz: Tablo-6) bulunmaktadır. Bu denizel anklavlara 
Malawi’nin Nyassa Gölü’ndeki Mozambik karasularında yer alan Likoma ve 
Chisimula adaları,  Uruguay ile Arjantin arasında sınır oluşturan Rio de Plate 
Nehri üzerinde bulunan ve Arjantin’in Uruguay karasularındaki Isla Martin 
Garcia Adası, Paraguay ile Arjantin arasında sınır oluşturan Parana Nehri üze-
rinde bulunan Arjantin’in Paraguay karasularındaki Isla Apipé Adaları ve Isla 
Entre Rios Adası ve son olarak Uruguay Nehri üzerinde bulunan Uruguay’ın 

46 Kanada’nın New England açıklarında yer alan bu adalar Fransa’nın “denizaşırı” 
topraklarından (pays d’outre mer, overseas countries) birini oluşturmaktadır. Saint Pierre ve 
Miquelon adaları, Kuzeybatı Atlantik’te, kıyılara 25 km uzaklıkta, Kanada’nın karşısında yer 
almaktadır. Toplam 242 km² yüzölçümü ile 2 adadan oluşmaktadır. Adı geçen adalar Kanada 
ile Fransa arasında uzun yıllar karasularının ve münhasır ekonomik bölge sınırının tespiti 
konusunda sorun teşkil etmiştir. Sorun 8.6.1992 tarihinde Uluslararası Adalet Divanı’nın 
verdiği kararla çözümlenmiştir. Fransa mezkur adalar için 12 millik karasuları yanında 12 
millik ek bitişik bölge oluşturarak Kanada karasuları içindeki anklav ada olma özelliğini 
bertaraf etmiştir. Ayrıca 10.5 millik genişlikte ve 200 millik uzunlukta Kanada münhasır 
ekonomik bölgesini yaran bir koridor elde etmiştir. Böylece Şili haritasının sui generis 
özelliğine atfen yapılan bir tür benzetme ile 375 km uzunluğunda ve 20 km genişliğinde 
“denizel Şili” (“Maritime Chili” tabiri Şili’nin, kuzeyden güneye doğru uzanan dar ama 
geniş bir ülke toprağına sahip olmasından kaynaklanmaktadır.) olarak adlandırılan bir 
koridor elde etmiştir. Böylece Fransa hem adaları dizanklav bir hale sokmayı başarmış hem 
de adaların toplam yüzölçümünden kırk kat daha fazla bir deniz alanına sahip olmasını 
sağlamıştır (Vinokurov, op.cit., pp.. 33-36)

47  Martin Schwind, op.cit., p. 41.
48  http://geosite.jankrogh.com/exclaves.htm (Erişim Tarihi: 1 Eylül 2016). 
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Arjantin karasularında bulunan Filomena Adaları örnek olarak verilebilir49.        

Son olarak deniz temelli anklavların tanım ve sınıflandırma (Bkz: Tab-
lo-7) sorununa değinilmesinin işlevsel olacağı ifade edilebilir. Adaları sınıflan-
dırmada kullanılan “denizel anklav” (maritime enclave) ifadesinin muayyen 
bir tanımlama olmadığına yönelik bazı görüşler mevcuttur. Alt tipler olarak 
karasuları ya da münhasır ekonomik bölge içinde yer alan “anklav ada” (enc-
lave island), “açık deniz anklavları” (high seas enclave) ve “melez denizel-ka-
rasal anklavlar”50* (hybrid terrestrial-maritime enclave) üç farklı tip sayılabilir. 
Konvansiyonel manada anklav adalar bir devletin karasuları ya da münhasır 
ekonomik bölgesinde yer alması durumunda bu sıfatı kazanır. Bir nehir (Isla 
Garcia Martin Adası) ya da bir göl (Likoma ve Chisimula adaları) içine yer 
alan adalar bu tanımlamanın tam anlamıyla kuşatıcılığından faydalanamamak-
tadır. Dolayısıyla bunlara denizel anklav tabiri yerine “denizel ve göl ilişkin 
anklavlar” (maritime and lacustrine enclaves) adı verilebilir51. 

Tablo-7: Deniz Temelli Anklavlar52

3. Jeopolitik Bağlamda Anklav/Eksklav Ülke Toprakları

Genel olarak bir devletin başka bir devletin toprakları ile çevrelenmiş 
toprak parçasını tanımlamak için kullanılan anklavlar ilk bakışta “doğal ol-
mayan bir durum” olarak değerlendirilebilir. Devletin ana gövdesinden ayrı 

49  Alexander Melamid, “Enclaves in Territorial Waters”, The Professional Geographer,Vol: 
17, No:1, 1965, p. 19; Evgeny Vinokurov, op.cit., pp. 33-36; http://geosite.jankrogh.com/
exclaves.htm (Erişim Tarihi: 24.11.2013).

50 * Melez karasal ve denizel anklav örneği bir ülkenin hem kara parçasının hem de karasularının 
başka bir ülkenin karadan hem de denizden kuşatılmasına denilir. Monaco devletinin Fransa 
tarafından hem karadan hem de Fransız karasuları tarafından kuşatılması ya da 1990 ila 1994 
seneleri arasında Güney Afrika’nın Walvis Körfezi’nin Namibya tarafından aynı şekilde 
kuşatılması örnek olarak verilebilir. Bu tür formasyonlara “bölge-tecritliği” (zone-locked) ya 
da “şelf-tecritliği (shelf-locked) adı da verilmektedir (Evgeny Vinokurov, op.cit., p. 36).  

51  Evgeny Vinokurov, op.cit., p. 35. 
52  Tablo, Evgeny Vinokurov’ın “A Theory of Enclaves” isimli eserinin 33-36. Sayfalar arasında 

“Maritime Enclaves” isimli bölümündeki bilgilerden hareketle tarafımızdan oluşturulmuştur.  
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bir bölge ya da sadece başka bir devletin topraklarından geçilerek ulaşılabile-
cek bir bölge ya da idari ve ekonomik hayatla çok açık uyumsuzlukları olan 
bir bölge şeklinde tanımlanabilir. Açıkça belirli bir birleşik ulus-devlet fikrine 
karşıt gelen bir bölge şeklinde tezahür etmektedir. Bizatihi anklavların bitişik 
bir ulus-devlet (contigous nation-state) fikrine açıkça karşı koyan bir bölge 
olduğu görülebilmektedir.                                           

Hem coğrafi hem de politik birer fenomen (a geographical and politi-
cal phenomenon) olarak anklavlar uluslararası ilişkiler literatüründe “çevrele-
yen ülkenin etine saplanmış küçük bir kıymık” (small splinters) veya “birinin 
ayakkabısındaki taş” (a stone in one’s shoe) olarak tanımlanmakta ve dünya si-
yasi coğrafyasının “norm dışı bir anomalisi” (anomalous objects ve exception 
to the norm) ya da bir nevi “ilkel bakiyesi” (archaic reminants) olarak telakki 
edilmektedir. Öte yandan anklavların kendisini çevreleyen devlet/devletler ile 
anavatan arasındaki ikili ilişkilerde ve uluslararası ilişkilerde güvenlik politi-
kaları bağlamında kendi toprak ve nüfuslarının boyutlarıyla gayrı mütenasip 
bir şekilde etkili oldukları ifade edilebilir53. Bu bağlamda dünya yüzeyindeki 
anklavlar hem siyasi ve ekonomik yapıları hem de boyut, nüfus ve konumları 
itibariyle birtakım farklılıklara sahip olsalar da, güvenlik sorunlarına sebebi-
yet vermeleri bağlamında bazı benzerlikler de taşıdıkları görülmektedir. Ce-
belitarık, Dağlık Karabağ, Cabinda ve Kaliningrad örneklerinde olduğu gibi 
uluslararası alanda “bağımsız bir mekân-politik nesne kategorisi” olarak (an 
independent class of spatial-political objects) anklavlar her an aktif birer vol-
kan haline gelebilmektedir54. Dolayısıyla anklav veya eksklavların çoğu 20-30 
km2 genişliğinde sahaları işgal etmekte ve kahır ekseriyeti birkaç bin nüfusa 
sahip olsa da bu antitelerin siyasi coğrafya açısından son derece önemli olduk-
ları ifade edilebilir. Bunlar başka bir ülkenin içinde kaldıklarından sınırlarda 

53  Evgeny Vinokurov, A Theory of Enclaves, Lexington Books, Lanham, 2007, pp. 1-5.
54  Susanne Nies, Les Enclaves: “Volcans” Éteints ou En Activité, Revue International et 

Strategique, 2003, Vol: 49,  111-120, p. 116.  Burada bağımsız birer mekân-politik nesne 
kategorisi ifadesiyle anklavların hem coğrafi hem de politik bir fenomen olduğu ifade 
edilmektedir. Robinson’un ifadesiyle “her ne kadar anklavlar nadir ve çok küçük olmaları 
hasebiyle siyasi coğrafyada önemsiz bir olgu olarak görülse de, özel durumlarının değeri 
güç coğrafi şartlardaki devletlerin ilişkilerini tasvir etmesinde ve günümüz devletleri için 
kesintisiz bir toprağın önemini ortaya koymasında yatmaktadır” (G. W. S. Robinson, 
Exclaves, Annals of the Association of the American Geographiers Vol: 49, Issue:3, 1959, 
283-295, p. 283).Yine aynı yazar bir siyasi yapının pürüzsüz bir şekilde işleyebilmesi için 
nasıl ki kesintisiz bir toprağa (an uninterrupted territory) sahip olması asli gerekliliklerden 
birini teşkil ediyorsa aynı şekilde a contario siyasi coğrafyada süreksiz bir toprağa (a 
discontinuity territory) sahip olmak bir takım hassas sorunlarından oluşmasına da sebebiyet 
vermesi beklenmelidir (G. W. S. Robinson, “West Berlin: The Geography of An Exclave”, 
Geographical Review, Vol: 43, Issue: 4, 1953, 540-557, p. 540).   
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daima bir gerginliğin hüküm sürdüğü söylenebilir55.  

Anklavların genellikle kendilerini çevreleyen topraklardan belirli özel-
likleriyle farklılık arz eden boğazlar, adalar veya dağlık bölgeler gibi anahtar 
konumdaki stratejik önemi haiz noktalarda askeri güvenliğin ve ulaşım/ticaret 
yollarının güvenliğinin sağlanması maksadıyla tesis edildiği ifade edilebilir. 
Örneğin stratejik noktalarda konumlanmış olan Cebelitarık, Ceuta, Melilla, 
Musandam, Cabinda, Macao, Hong Kong ve benzeri anklavlar sömürge ça-
ğının Portekiz, İspanyol, Fransız ve İngiliz imparatorlukları tarafından ticaret 
yollarının güvenliğini sağlamak maksadıyla oluşturulmuştur56. Örneğin Mar-
tin Schwind anklavlar için “istinat noktası, istinatgâh ya da dayanak nokta-
sı” anlamlarına gelen “Stüztpunkte” kelimesinin kullanmakta ve anklavların 
yabancı topraklardaki müstahkem mevkiler (Hoheitsgebiete) olduğunu ifade 
etmektedir57.    

Bu bağlamda jeopolitik açıdan kilit noktalarda bulunmaları sebebiyle, güç 
mücadelelerinin ve güvenlik politikalarının konusunu oluşturan anklavların 
belirli bir statüko neticesinde oluştuğu (politika-coğrafya ilişkisi) ve teessüs 
eden bu statüko üzerinden ise anklavların tekrar belirli bir güç mücadelesinin 
ve güvenlik politikalarının oluşturulmasına sebebiyet verdiği (coğrafya-politi-
ka ilişkisi) ifade edilebilir. Dolayısıyla coğrafi bir fragman58 olarak anklavların 
güvenlik kavramıyla mütekabil/özsel bir ilişki içinde olduğu ve bu ilişkinin 

55  Süha Göney, Siyasi Coğrafya, Cilt II, İÜ Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul, 1993, s. 101. 
56 Susanne Nies, Sand in the Works: Enclaves Challenging Metropolitan States: A 

comparative study on the governance of Cabinda, Ceuta, Kaliningrad, Nagorno Karabakh, 
Nakhchivan, Melilla and Gibraltar, Institut d’Etudes Politiques, Paris, 2004, pp. 29-30.   

57 Martin Schwind, Allgemeine Staatengeographie, Vol:8, De Gruyter, Berlin, 1972, p. 41. 
Metindeki özgün ifade “Als Enklaven müssen auch sogenannte ‘Stüztzpunkte’ gelten, die sich 
in fremde Hoheitsgebiete eingelegt haben” şeklindedir. 

58 Bir ülkenin siyaseten yabancı olduğu bir toprakla ülkesel sınıra sahip olan eksik ya da ayrı 
toprak parçasına fragman adı verilmektedir. (An incomplete or isolated portion of land 
belonging to a country situated with a territorial boundary to a neighbouring politically 
alien territory) (Jan Krogh’s Geosite, http://geosite.jankrogh.com/exclaves.htm, Erişim 
Tarihi: 1 Eylül 2016). Fragman, anklav kavramını kuşatan bir kavramdır. Çünkü dünyada 
örneğin Malezya-Brunei-Endonezya arasında bölünmüş olan Borneo Adası, Endonezya ile 
Papua-Yeni Gine arasında bölünmüş olan Gine Adası, Şili-Arjantin arasında bölünmüş olan 
Ateş (Tierra Del Fuego) Adası ya da İrlanda ile Britanya Krallığı arasında bölünmüş olan 
Eire Adası gibi bölünmüş adalarda (divided islands) Malezya, Endonezya, Şili, Arjantin ve 
Britanya Krallığı’nın yabancı bir ülkeyle sınırı olan toprakları bulunmaktadır. Son olarak 
sözlük anlamı “kırılmış parça” anlamına gelen fragmanın belirli bir güç mücadelesinin 
neticesinde oluştuğu ve bu nedenle de mülkilik/ülkesellik/teritoryallik vasfına sahip olduğu 
ifade edilebilir. Zaten anklavın hem coğrafi hem de politik bir fenomen olmasından kasıtla 
mülki fragman kavramına vurgu yapıldığı ortaya çıkmaktadır.  Aksi halde bir güç mücadelesi 
yoksa sadece mülki fragmandan değil, coğrafi segmandan bahsedilebilirdi.   
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tarihsel süreç içerisindeki taşıyıcı unsurunu/tözünü59 ise jeopolitik kavramının 
teşkil ettiği iddia edilmektedir. 

Politikanın siyasi coğrafya ve sınırlar üzerindeki etkisi belirli anklavla-
ra ilişkin tarihi gelişmeler bağlamında şu şekilde somutlaştırılabilir: Bolşevik 
yöneticiler, Sovyet topraklarını bir arada tutabilmek amacıyla  “böl ve yönet” 
yöntemini ve etnik/sosyal uzlaşmazlıkların varlığını kullanarak Güney Kaf-
kasya’daki ve Fergana Vadisi’ndeki ulus-altı ölçekteki (sub-national) anklav-
lar oluşturmuştur60. Bu minvalde Nahçıvan bölgesinin Azerbaycan ile olan irti-
batını koparmak için Zangezur bölgesi Ermenistan’a verilmek suretiyle yapay 
bir sınır oluşturulmuş ve böylelikle Nahçıvan anklavı teessüs etmiştir61. Ferga-
na Vadisi’nde ise Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan arasında yapay sınırlar 
tesis edilerek yine ulus-altı mahiyette kompleks/küme anklavlar oluşturulmuş-
tur. Fergana Vadisi’ndeki anklavların kısmen milliyet prensibine dayanılmak 
suretiyle yaratıldığı; ama bununla Sovyet yönetiminin maksatlı olarak Sovyet 
cumhuriyetleri arasında vaki olacak çatışmalarda (inter-republican disputes) 
üst hakem (supreme arbiter) rolünü oynamak istediği için bu anklavların 
oluşturulduğu da iddia edilmektedir62. Baltık kıyısındaki Doğu Prusya (Kö-
nigsberg/Kaliningrad Oblastı) toprakları da stratejik öneminden dolayı tarih 
boyunca birçok devletin jeopolitik etki alanı içerisinde yer almış ve müteaddit 
defalar el değiştirmiştir63. Yine 19. yüzyılda Afrika’da Portekiz, İngiltere ve 
Belçika arasında yaşanan sömürgecilik mücadelesi Berlin Kongresi’nde belirli 
bir statükoya bağlanmak suretiyle Cabinda anklavı oluşturulmuştur. Cabin-
da’nın anklav konumunu elde etmesinde Belçika’nın Atlantik Okyanusu’na 
ulaşma konusunda ısrar etmesi önemli bir rol oynamıştır64.  
59 Töz, değişen yüklemlere desteklik eden değişmez gerçeklik demektir. Töz kavramının Batı 

dillerindeki karşılığını teşkil eden substance/sostanza/Substanz sözcükleri, Latince “altta 
bulunan şey” anlamında gelen “substantia” kelimesinden türemiştir (Orhan Hançerlioğlu, 
Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996, s. 419). Her ne kadar jeopolitiğin değişken 
bir kavram olduğu iddia edilebilirse de, değişken olanın coğrafya ile politika arasındaki 
mütekabil ilişki olduğu dolayısıyla jeopolitiğin bizatihi kendisinin değişmediği ifade 
edilebilir.      

60 Nick Megoran, The Borders or Eternal Friendship? The Politics and Pain of Nationalism 
and Identity along the Uzbekistan and Kyrgyzstan Ferghana Valley Boundary, Sidney 
Susex College, Cambridge, 2002, pp. 34-35. 

61 S. T. Hunter, Azerbaijan: Searching for New Neighbors, Ian Bremmer ve Ray Taras (ed.), 
New States New Politics: Building the Post-Soviet Nations, Cambridge University Press, 
Cambrdige, 1997, 437-471, p. 444.  

62  Nick Megoran, a.g.e., p. 39. 
63 Susanne Nies, Sand in the Works: Enclaves Challenging Metropolitan States: A 

comparative study on the governance of Cabinda, Ceuta, Kaliningrad, Nagorno Karabakh, 
Nakhchivan, Melilla and Gibraltar, Institut d’Etudes Politiques, Paris, 2004, p. 77.

64  Alex Thomson, An Introduction to African Politics, Routledge Yayınları, Londra and New 
York 2010, p. 14. 



122 Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları

Diğer taraftan yukarıda ifade edilen gelişmeler neticesinde tesis edilen 
statükoların sonucu oluşan anklav ülke toprakları bu kez belirli güç mücade-
lelerine ve güvenlik politikalarının uygulanmasına sebebiyet vermiştir. Görgül 
tarihi gelişmeler bağlamında bu kez coğrafyanın politika üzerindeki etkisi be-
lirli anklavlar bağlamında şu şekilde somutlaştırılabilir: SSCB’nin dağılması 
ile birlikte Kafkasya jeopolitiğinin önemi artmıştır. Buna bağlı olarak Nahçı-
van anklavı ile de facto konumdaki Dağlık Karabağ anklavının Azerbaycan ve 
Ermenistan arasındaki ilişkilerde pazarlık konusu olarak önemli bir işlev gör-
düğü ifade edilebilir. Örneğin anklavların ana ülke konumundaki Azerbaycan 
ve Ermenistan ile irtibatlarını sağlamak için Ermenistan’ın güneydoğusundaki 
Meghri bölgesinin, Azerbaycan’ın Ermeni işgali altındaki toprağı Laçin (La-
chin) Koridoru ile değiş tokuşu önerilmiştir65. Kaliningrad Oblastı’nın Rusya 
için ekonomik ve askeri açılardan stratejik avantajlar getirmesi ise, Baltık böl-
gesinde kayda değer gelişmelere sebebiyet vermektedir66. Ekonomik açıdan 
Rusya’dan Avrupa’ya ihraç edilen petrolün büyük bir bölümü Kaliningrad’ın 
içinde yer aldığı Finlandiya Körfezi’nden yapılmaktadır67. Batı Afrika’nın Ku-
veyt’i olarak isimlendirilen Cabinda için ise coğrafyanın politika üzerindeki 
etkisine örnek olarak Angola’da petrolün bulunmasıyla başlayan süreç verile-
bilir. Angola’da off-shore petrol üretiminin 1950’lilerin ortalarında başladığı 
ifade edilebilir. İlk off-shore petrol yatakları ise 1968 senesinde Cabinda’da 
bulunmuş olup off-shore yataklardan elde edilen petrolün68* toplam üretimin 

65  Evgeny Vinokurov, A Theory of Enclaves, Lexington Books, Lanham, 2007, pp. 203-204.
66  Steve Martin, A Pilot Region?, Graeme P. Herd and Anne Aldis (ed.), Russian Regions and 

Regionalism, RoutledgeCurzon, Cambridge/Newyork, 2003, 224-246, p.  238.  
67  Katyi Pynnoniemi, EU–Russian Cooperation on Transport: Prospects for the Northern 

Dimension Transport Partnership., Pami Aalto, Helge Blakkisrud and Hanna Smith (ed.), 
The New Northern Dimension of the European Neighbourhood, Centre for European 
Policy Studies, Brüksel, 2008, 109-131, p. 117.

68 Coğrafyanın politika üzerindeki etkisine örnek olarak Angola’da petrolün bulunmasıyla 
başlayan süreç verilebilir. Angola’da off-shore petrol üretiminin 1950’lilerin ortalarında 
başladığı ifade edilebilir. İlk off-shore petrol yatakları ise 1968 senesinde Cabinda’da 
bulunmuştur. Off-shore yataklardan elde edilen petrol toplam üretimin %95’ini oluşturmaktadır 
(Mary Kaldor et. al., Oil Wars, Pluto Press, London,  2007, p. 106). Dolayısıyla zengin off-
shore petrol yatakları nedeniyle “Batı Afrika’nın Kuveyti” (Kuwait of West Africa) olarak 
adlandırılan Cabinda, Angola hükümeti için bütçe gelirlerinin büyük bölümünü petrolden 
elde etmesi sebebiyle önem arz etmektedir. Angola’nın ekonomisi yüksek oranda petrole 
bağımlıdır. Hükümet gelirlerinin % 86.5’ini petrol gelirleri oluşturmaktadır (http://www.iss.
co.za/pubs/papers/77/Paper77.html Erişim Tarihi: 2 Eylül 2016). Cabinda’nın önemi hem 
yakın zamana kadar devam etmiş olan içsavaş hem de Angola’da günümüzde yaşanan ÇHC-
ABD rekabeti gözönüne getirildiğinde anlamlı olmaktadır. Şöyle ki: Cabinda Halk Kurtuluş 
Örgütü adı verilen FLEC (Front for the Liberation of the Enclave of Cabinda) Simulambuco 
Antlaşması’nın Cabinda’yı asla Angola’nın bir parçası haline getirmediğini savunmuş ve 
Cabinda’nın Angola’dan ayrı durumunun korunması için mücadeleye girmiştir (Andrew 
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%95’ini oluşturması sebebiyle stratejik öneme sahiptir69. Sonuç olarak tüm bu 
ve buna benzer görgül gerçeklerden hareketle bu çalışmada jeopolitik bağlam-
da anklav/eksklav ülke toprakları ile güvenlik kavramı arasında mütekabil bir 
ilişkinin var olup olmadığı araştırılmıştır.       

4. Anklav/Eksklav Ülke Toprakları Güvenlik Ilişkisi

Bu başlık altında anklav/eksklav ülke topraklarının güvenlik kavramı ile 
olan ilişkisi tarihi ve mevcut gelişmeler bağlamında ortaya konulmaya ve ir-
delenmeye çalışılmıştır. Daha önce de ifade edildiği gibi yerkürenin duyarlı 
ve stratejik noktalarında bulunan anklavlar bir dizi güvenlik stratejisi netice-
sinde oluşturulmuştur. Bu noktada anklav/eksklav ülke toprakları kavramının 
güvenlik kavramının farklı tezahürleriyle olan ilişkisinin, eşyanın tabiatı ge-
reği coğrafyanın jeopolitik analizlerin esasını teşkil etmesi gerçeğinde yattığı 
görülebilir. Bir başka deyişle jeopolitiğin konusunun özel coğrafi koşullar (in a 
particular geographical setting) içinde devletlerin kendi aralarındaki karşılıklı 
ilişkisi olduğu ifade edilebilir. Tarih boyunca coğrafya, ulusların ve impara-
torlukların birbirleriyle çarpıştığı bir sahne olmuştur. Bu bağlamda coğrafya, 
en temel süreklilik (the most permanent) unsuru olması hasebiyle uluslara-
rası ilişkilerin en temel faktörü olagelmiştir. Bir devletin coğrafyası, yani bir 
jeopolitik çevre içindeki coğrafi konum kendisine fırsatlar sunabileceği gibi 
birtakım kısıtlamaları da doğurabilir. Bu sebepten ötürü dış politika alanında 
coğrafya, bir devletin karar alıcılarını ve de dolayısıyla onların alacağı karar-
ları şartlandırabilecektir70. 

Görgül siyasi tarih incelendiğinde anklav-güvenlik ilişkisinin çok farklı 

Boyd and Joshua Comenetz, An Atlas of World Affairs, New York: Routledge Press, 2007, 
p. 102.). Ancak daha önce Portekiz koloni yönetimi 1956’da Cabinda Protektorası’nı Angola 
Kolonisi ile birleştirme kararı almıştır. Angola’nın bağımsızlığı üzerine Portekiz hükümeti 
tarafından Cabinda anklavı Angola’ya devredilmiştir. Angola hükümeti ile ayrılıkçı FLEC 
arasında süregelen içsavaş boyunca Angola hükümeti zengin petrol yataklarına sahip 
Cabinda’yı elinde tutmak için yoğun çaba harcamıştır. Burada FLEC’in bağımsızlık 
taleplerinin 1960’larda zengin petrol yataklarının bulunması ile birlikte daha karmaşık 
bir görünüm arz ettiği ifade edilebilir. (http://www.globalsecurity.org/military/world/war/
cabinda.htm#  Erişim Tarihi: 2 Eylül 2013). Ayrıca Çin’in petrol ihtiyacının % 30’unu 
Afrika kıtasından karşıladığı gerçeği gözönüne getirildiğinde Çin-ABD rekabeti anlamlı 
olmaktadır. Angola’nın bu ticaretteki payı ise Dünya Bankası’nın 2005 yılı verilerine göre, 
petrol ithalatının yarısıdır (Yalın Alpay, “Çin Afrika’da Ne Yapıyor?”, TASAM-Stratejik 
Araştırmalar Dergisi, 2009, Sayı-14, 3-18, s. 13). Dolayısıyla Cabinda’nın zengin petrol 
yatakları göz önünde bulundurulduğunda enerji güvenliği ile olan ilişkisi açığa çıkmaktadır.  

69 Philippe Le Billon, Oil, Business and War in Angola, Mary Kaldor et. al. (ed.), Oil Wars, 
Pluto Press, London, 2007, 100-130, p. 114. 

70 Francis P. Sempa, Geopolitics From the Cold War to the 21st Century, Transaction Publisher, 
New Brunswick and London, 2002, p. 5.
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şekillerde tezahür ettiği görülecektir. Örneğin Cebelitarık, Musandam, Ceuta, 
Gwadar ve Panama gibi anklavlar hem stratejik suyolları üzerinde ya da enerji 
nakil hatlarının geçtiği güzergâhlar üzerinde bulunmakta hem de askeri güven-
lik bakımından stratejik noktaları teşkil etmektedir. Örnekleri çoğaltılabilecek 
olan tüm bu görgül gerçekliklerin kendi bağlamları içerisinde ulaşım ve/veya 
enerji güvenliği ya da askeri güvenlik kavramlarıyla ilişkili olduğu ifade edi-
lebilir. Ancak burada doğal olarak ulaşım, enerji güvenliği ve askeri güvenlik 
kavramlarının birbirleriyle; son tahlilde ise “ekonomik güvenlik”71* kavramıy-
la içsel bir ilişki içerisinde olduğu da ifade edilmelidir. Şöyle ki; anklavların 
özellikle kolonyal dönemden itibaren belli başlı güçlerin ulaşım yollarını hâ-
kimiyet altına almak için giriştikleri mücadelelerin neticesinde oluştuğu ifade 
edilebilir. Günümüzde de anklavların ya zengin enerji kaynaklarına sahip ol-
maları ya deniz ticaretinin emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi ya da ener-
ji nakil hatlarının geçtiği güzergâhlarda bulunmaları sebebiyle jeopolitik etki 
faktörü olarak işlev görmekte oldukları gözlemlenmektedir. Bu noktada ener-
ji güvenliğinin bizatihi tanımı güvenliğin tezahürleri arasındaki içsel ilişkiyi 
ortaya koymaktadır. Örneğin enerji güvenliği kısaca “yeterli miktarlardaki 
enerji kaynaklarına, tutarlı fiyat ve istikrarlı bir kaynaktan, fiili olarak tehdit 
altında olmayan boruhattı, uygun deniz yolları ve benzeri ulaşım imkânları 
vasıtasıyla ve adil dağılım çerçevesinde erişilebilmesi” şeklinde tanımlanmak-
tadır72. Dolayısıyla enerji güvenliği bağlamında enerji kaynakları, boruhatları 
ve deniz yolları ibarelerinin birbirleriyle olan ilişkisi göze çarpmaktadır. Ça-
lışma boyunca anklav/eksklav ülke toprakları kavramının güvenliğin yukarıda 
zikredilen tezahürleriyle olan ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Bu noktada anklav-güvenlik ilişkisi bağlamında ulaşım güzergâhları (li-
nes of communication) kavramı önem arz etmektedir. Esasen tarih boyunca 
uluslararası ilişkilerin doğasını ticaret, askeri çatışmalar ve bilgi alışverişi 
teşkil ettiği için coğrafya ve teknolojinin belirlediği ulaşım hatları üzerinden 
gerçekleşmektedir. Bir başka deyişle ulaşım hatları uluslararası ilişkilerin vuku 
bulduğu yerkürenin sinir sistemini (a nerve system of the world) teşkil etmekte-

71 * Gerçekte ilk anklav olgusunun Eski Yunan’daki şehir devletleri arasında ticaret dolayısıyla 
ortaya çıkan anklav kolonilerinin olduğu ifade edilebilir. Anklav kolonileri özgün anlamı  
“daha önce kurulmuş bir topluluk içerisindeki küçük bir yabancı topluluğun barışçıl varlığı” 
şeklindedir. Bu kolonilerin varlık sebebinin anavatan konumundaki unsur ile ticareti 
ilerletmek ve anklavlarda küçük çaplı ekonomik birimler ihdas etmek olduğu ifade edilebilir 
(I. Tournavitou, “Enclaves Colonies Model: True or False?”, The Annual of the British 
School at Athens, Vol: 85, 1990, 415-418, p. 415).      

72 Cenk Sevim, “Küresel Enerji Jeopolitiği ve Güvenliği”, Journal of Yasar University, Vol: 26 
(7), 2012, 4378-4391, p. 4386. 
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dir73. Özellikle yarım (semi) anklavların stratejik deniz ulaşım hatları üzerinde 
bulunmaları bu argümanı güçlendirmektedir. Bu bağlamda küresel ekonomi-
nin en stratejik kaynağı petrolün üçte ikisinin bu deniz ulaşım hatları üzerinden 
nakledildiği düşünülürse anklavların stratejik önemi ortaya çıkmaktadır. Bazı 
yarım anklavların deniz ulaşım hatlarının geçtiği güzergâh üzerindeki bazı bo-
ğaz, geçit ve düğüm/tıkanma noktaları (chokepoint of maritime circulation) 
üzerinde bulunmasının rastlantısal bir durum olmadığı ifade edilebilir. 

Bunun dışında deniz ulaşım hatları üzerinde bulunan birçok tıkanma 
noktasının siyasi açıdan istikrarsız devletlerin bulunduğu noktalara yakın ko-
numda bulunması ulaşım güvenliğini tehdit etmektedir. Ayrıca terör tehdidi de 
ulaşım güzergâhlarının (maritime circulation) korunmasını daha da elzem hale 
getirmektedir. Tıkanma noktaları gerçekten de küresel ekonominin “coğrafi 
bakımdan Aşil topuğunu” (geographically Achilles heel) teşkil etmektedir74. 
Bu noktanın da anklavların güvenlik kavramıyla olan ilişkisini ortaya koyduğu 
ifade edilebilir.  

Enerji güvenliği ile deniz güvenliği arasındaki ilişkide ham petrolün yük-
leme ve boşaltma terminal limanları ile terminal arasındaki deniz ulaşım gü-
zergâhlarının boğaz, geçit ve kanallar ile tıkanma noktalarının güvenliğinin 
kritik öneme sahip olduğu ifade edilebilir. Günümüzde deniz trafiğinde strate-
jik olarak kabul edilen ve herhangi bir sebeple kapanması halinde uluslararası 
enerji güvenliğine büyük zarar verme potansiyeline sahip altı farklı tıkanma 
noktasının (Bkz: Harita-1) bulunduğu ifade edilebilir. Bu noktaların Hürmüz 
Boğazı, Malakka Boğazı, Süveyş Kanalı, Babülmendeb Boğazı, İstanbul-Ça-
nakkale Boğazları ile Panama Kanalı olduğu görülmektedir75. Bu noktada Hür-

73 Jakub J. Grygiel, Great Powers and Geopolitical Change, The John Hopkins Universty 
Press, Baltimore, 2006, p.26. 

74  Jean-Paul Rodrigue, “Straits, Passages, Chokepoints A Maritime Geostrategy of Petroleum 
Distribution”, Cahiers de Géographie du Québec, Vol: 48, No: 135, 2004, 357-374, p. 357.        

75 Cenk Sevim, a.g.e., p. 4388. Başkan Ronald Reagan 11 Şubat 1986 tarihinde bir basın 
toplantısında Birleşik Devletlerin Filipinler’deki askeri üslerinin varlığına ilişkin bir 
soruya üslerin “boğazlar ve kanallar” gibi yaşamsal deniz ulaşım hatlarının bir çatışma 
durumunda SSCB tarafından tıkanma gayretlerine karşı koruma işlevi gördüğünü ifade 
etmiş ve hammadde arz kaynaklarının Batı’ya taşınmasında yaşamsal işlev gören 16 tıkanma 
noktasından bahsetmiştir. Ertesi gün Pentagon tarafından bu 16 tıkanma noktası (world 
maritime chokepoints) kimliklendirilmiştir. Bu noktalar Amerika kıtasında Florida ile Küba 
arasındaki Florida Boğazı, Panama Kanalı, Macellan Boğazı, Alaska Körfezi, Batı Pasifik’te 
Kore Boğazı, Pasifik Okyanusu ile Hint Okyanusu arasındaki geçişleri sağlayan Sulavesi 
ile Borneo arasındaki Makassar Boğazı, Cava ile Sumatra arasındaki Sunda Boğazı, Malay 
Yarımadası ile Sumatra arasındaki Malakka Boğazı; İran Körfezi’ndeki Hürmüz Boğazı, 
Kızıldeniz’deki Babülmendeb Boğazı, Süveyş Kanalı, Ümit Burnu; Akdeniz ile Atlantik 
arasındaki geçişleri sağlayan Cebelitarık Boğazı; Baltık Denizi’ndeki Skagerrak ve Kattegat 
ile Grönland, İzlanda ve İngiltere arasındaki boşluk (GUIK Gap) olarak tespit edilmiştir 
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müz Boğazı’nda bulunan Musandam anklavı ile tarihi anklavlardan Panama 
ve Gwadar coğrafi konumlarının enerji ve ulaşım güvenliği bağlamında kritik 
önem arz ettiği gözlemlenebilir.  

Harita-1: Deniz Ulaşım Güzergâhı ve Altı Farklı Tıkanma Noktası76

Anklav-güvenlik ilişkisi bağlamında güvenliğin bir başka tezahürü Kali-
ningrad anklavı örneğinde görülebilir. Kaliningrad’ın önemi hem stratejik bir 
enerji güzergâhı üzerinde bulunmasından ve aynı zamanda kendisinin de hid-
rokarbon kaynaklarına sahip olmasından hem de askeri güvenlik kavramı bağ-
lamında jeostratejik bir konuma sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Şöyle 
ki; Kaliningrad anklavı Vyborg-Greifswald arasında inşa edilmiş olan Kuzey 
Akım boruhattının geçtiği güzergâh üzerinde bulunması hasebiyle stratejik 
öneme sahiptir77. Ayrıca anklav 10 milyon ton kanıtlanmış petrol rezervi D6 
alanıyla (Bkz: Harita-2) birlikte dikkatleri üzerine çekmektedir. Bunun dışında 
SSCB döneminde Kaliningrad oblastı jestratejik konumda bulunmaktaydı. 

(Patrick O’Sullivan, “Chokepoints”, (Ed.) John O’Loughlin, Dictionary of Geopolitics, 
Greenwood Press, Westport, 1994, p. 41).      

76  Jean-Paul Rodrigue, op.cit., p. 364. 
77  Ingmar Oldberg, The Changing Military Importance of the Kaliningrad Region. The Journal 

of Slavic Military Studies (22/3), 2009, 352-366, p. 355. 
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Harita-2: Kaliningrad’daki Petrol ve Liman Bölgeleri78

Soğuk Savaş döneminde Baltık bölgesi Varşova Paktı-NATO eksenli mü-
cadelenin (Bkz: Harita-3) en yoğun olarak yaşandığı bölgelerden birini teşkil 
etmekteydi. Özellikle Kaliningrad’ın Baltiisk limanı SSCB’nin Baltık filosu 
için kuzeyin donmuş sularından korunaklı bir liman işlevi görmekteydi. Ank-
lav, Baltık filosu için günümüzde de aynı işlevini korumaktadır79. Bunun dışın-
da askeri bakımdan Kaliningrad, Rusya açısıdan Avrupa’ya konuşlandırılması 
düşünülen NATO füzesavar savunma sistemlerine karşı alınacak önlemler ko-
nusunda işlevsel bir mekân olarak da göze çarpmaktadır. Bu önlemler arasında 
Rus balistik füzelerinin uzun vadeli perspektif bağlamında donatılması Rus 
silahlı kuvvetlerinin Amerikan füzesavar savunma sistemlerinin enformasyon 
ve gönderim araçlarının tahribatına karşı hazırlanması ve Kaliningrad Oblas-
tı’nda “İskender” füze kompleksinin konuşlandırılması sayılabilir80.

78  Jean-Christophe Victor, op.cit., p. 23.
79  Jean-Christophe Victor, Le Dessous des Cartes (Atlas Géopolitique), Arte Editions, Paris, 

2006, p. 21.
80  B. A. Altuhov, “Anakonda Stratejisi ve Avrasyacılık (Geostrategiya “Anakonda” i 

Evraziya)”, L. V. Savin (ed.), Geopolitika, Moskova Devlet Üniversitesi Sosyoloji Fakültesi 
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Harita-3: Soğuk Savaş Döneminde ve Günümüzde Kaliningrad81

Anklav-güvenlik ilişkisinin görülebileceği bir diğer anklav ise petrol kay-
nakları bakımından zengin Angola’nın Cabinda anklavıdır. Cabinda anklavı 
“Batı Afrika’nın Kuveyti” (Bkz: Harita-4) olarak adlandırılmaktadır. Cabin-
da’dan günde 1 milyon varil petrol pompalanmaktadır. Petrolün bulunduğu ilk 
günden itibaren petro-kapitalizmin ve buna bağlı olarak da petro-şiddetin tesiri 
altında kalan Cabinda anklavı Amerikan petrol şirketlerinin tekeli altına girmiş 
ve ülke Cabinda kaynaklı ayrılıkçı hareketlerin yaşandığı istikrarsız bir bölge 
haline gelmiştir. Günümüzde ise Cabinda anklavı ABD-Çin rekabetinin yaşan-
dığı bir bölge konumundadır82.  Şöyle ki; Çin’in petrol ihtiyacının % 30’unu 
Afrika kıtası karşılamaktadır. Angola’nın bu ticaretteki payı Afrika’dan yapı-
lan petrol ithalatının yarısını teşkil etmektedir. Dolayısıyla Cabinda’nın Çin’in 
enerji güvenliği ile olan ilişkisi açığa çıkmaktadır83.  

Yayını, Moskova, 2011, 65-81, p. 81.
81  Jean-Christophe Victor, op.cit., p. 21.
82 Julia Maxted, “Exploitation of Energy Resources in Africa and the Consequences for 

Minority Rights”, Journal of Developing Societies, Vol: 22 (1), 2006, 29-37, p. 35. 
83  Yalın Alpay, “Çin Afrika’da Ne Yapıyor?”, TASAM-Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2009, 

Sayı-14, 3-18, s. 13.  
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Harita-4: Cabinda’daki Petrol ve İmtiyaz Alanları84

Güvenlik kavramıyla irtibatlandırılabilecek olan bir diğer anklav ise İn-
giltere’nin Cebelitarık anklavıdır. 1704 senesinden bugüne İngiltere’nin de-
nizaşırı topraklarından birini teşkil eden “kaya gibi sağlam” (as solid as the 

84 Kristin Reed, Crude Existence: Environment and the Politics of Oil in Northern Angola, 
University of California Press, California, 2009, p. 105. 
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Rock) Cebelitarık anklavının (Bkz: Harita-5) Akdeniz’de sahip olduğu jeostra-
tejik konumuyla tarih boyunca çeşitli güçlerin özellikle de İspanya ile İngiltere 
arasındaki egemenlik mücadelesine sahne olduğu ifade edilebilir85.  

Harita-5: Cebelitarık Anklavı86

85  David Lambert, “As Solid As the Rock”? Place, Belonging and the Local Appropriation of 
Imperial Discourse in Gibraltar, Transactions of the Institute of the British Geographers, 
New Series, Vol. 30, No.2, June 2005, 206-220, p. 206.  Bu noktada tarihsel egemenlik 
mücadeleri içinde Osmanlı Devleti’nin de 1540 senesinde Cebelitarık bölgesini ele geçirme 
teşebbüsünde bulunduğu not edilmelidir (Ana Marίa Carabias Torres, “İspanya’da Türklere 
Karşı Yapılan Deniz Savaşlarıyla İlgili Belgelerin İncelenmesi: Barrentes Maldonado 
Örneği”, Çev: Özlem Kumrular, Özlem Kumrular (ed.), Türkler ve Deniz, İstanbul, 2007, 
247-263, s. 249).    

86  David Lambert, op.cit., p. 207. 
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Anklavların güvenlik kavramıyla olan ilişkisinin güvenliğin farklı teza-
hürleri üzerinden gerçekleşebileceği görülebilmektedir. Yukarıda zikredilen 
örneklere ilaveten anklavların mevcudiyeti Ceuta, Melilla, Fergana Vadisi ve 
Hindistan/Bangladeş anklavları örneklerindeki gibi sınır/geçiş ve göç sorunla-
rına sebebiyet verebileceği gibi de facto anklavlardan Gazze (Bkz: Harita-6) 
ve Dağlık Karabağ (Bkz: Harita-7) örneklerinde olduğu gibi donmuş çatışma-
ların (frozen conflicts) konusunu teşkil edebileceği görülebilmektedir. 

Harita-6: Filistin ve Gazze87

87  Jean-Christophe Victor, op.cit., p. 101. 
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Harita-7: Dağlık Karabağ88

Bununla birlikte anklavların mevcudiyetinin her zaman için güvenlik so-
runlarına sebebiyet vereceği söylenemez. Bazen de anklavların mevcudiyeti 
sebebiyle çıkması mutasavver güvenlik sorunlarının Avrupa Birliği örneğin-
de olduğu gibi bütünleşme süreçleriyle önünün kesilebileceği ifade edilebilir. 
Avrupa kıtasında bulunan anklavların birkaç istisna dışında (Kaliningrad ve 
Cebelitarık gibi) ekseriyetinin AB’ye üye devletler arasında güvenlik sorunu 
yaratmaması bu bağlamda değerlendirilebilir. Bu noktada güvenlik kavramı-
nın niteliksel araştırma yöntemleri yanında niceliksel araştırma yöntemleriy-
le de belirginleştirilmesi ve farklı parametreler üzerinden sayısallaştırılması 
yoluyla güvenliğin farklı tezahürlerinin anklav kavramıyla olan mütekabil ve 
korelasyonel ilişkisinin ortaya koyulabileceği ifade edilebilir. Bir başka deyiş-
le ilişki olmama yani sıfır değerindeki ilişki durumunun da bir ilişki olduğu 
iddia edilebilir.       

88  Susanne Nies, op.cit., p. 88. 
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Sonuç

Görgül siyasi tarihi incelendiğinde ülkesel fragmanlardan anklav ülke 
toprakları ile güvenlik kavramının farklı tezahürleri arasında korelasyona 
dayalı mütekabil bir ilişkiye sahip olduğu görülebilmektedir. Dünyada mev-
cut yaklaşık üçyüz anklav genellikle ülkesel anomaliler olarak addedilseler 
de, bağımsız birer mekân-politik nesne kategorisi olarak siyasi ve ekonomik 
düzlemde birtakım benzerliklere sahip olmaları dolayısıyla dikkate alınması 
gereken entiteler olarak göze çarpmakta ve uluslararası ilişkilerde önemli birer 
rol üstlenmektedirler.  

Anklav-güvenlik ilişkisinin jeopolitik kavramıyla olan ilişkisine gelindi-
ğinde ise anklavların jeopolitik açıdan kilit noktalarda bulunmaları sebebiyle, 
güç mücadelelerinin ve güvenlik politikalarının konusunu oluşturduğu görü-
lebilmektedir. Bu minvalde anklavların belirli bir statüko neticesinde oluştu-
ğu ve teessüs eden bu statüko üzerinden ise anklavların tekrar belirli bir güç 
mücadelesinin ve güvenlik politikalarının oluşturulmasına sebebiyet verdiği 
açıktır. Dolayısıyla coğrafi bir fragman olarak anklavların güvenlik kavramıy-
la mütekabil bir ilişki içinde olduğu ve bu ilişkinin tarihsel süreç içerisindeki 
taşıyıcı unsurunun ise jeopolitik kavramının teşkil ettiği görülmektedir. 

Kolonyal dönemden günümüze siyasi tarih incelendiğinde ülkesel frag-
manlardan anklav/eksklav ülke topraklarının güvenliğin farklı tezahürleri ile 
olan ilişkisi hemen göze çarpmaktadır. Bu bağlamda öncelikle mezkûr kav-
ramlar arasındaki en önemli ilişki boyutunun enerji ve ulaşım güvenliği konu-
sunda olduğu görülmektedir. Örneğin meseleye enerji jeopolitiği açısından ba-
kıldığından çıkarılan hidrokarbon kaynakların enerji arz mahallerinden enerji 
talep mahallerine güvenli güzergâhlar üzerinden taşınmasında özellikle yarım 
anklavların önemli bir işlev gördüğü sonucuna ulaşılmıştır. Bu noktada bazı 
anklavların gerek enerji boruhatları ve deniz ulaşım güzergâhları üzerinde bu-
lunması rastlantısal bir durum olmadığı ifade edilebilir. Özellikle de küresel 
ekonominin en stratejik kaynağı petrolün üçte ikisinin bu deniz ulaşım hatla-
rı üzerinden nakledildiği gözönünde getirildiğinde anklavların stratejik öne-
mi ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla yarım anklavların deniz ulaşım hatlarının 
geçtiği güzergâh üzerindeki bazı boğaz, geçit ve tıkanma noktaları üzerinde 
bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

İkinci olaraksa anklav ülke topraklarının sert güvenlik kavramı bağlamın-
da askeri güvenlikle de irtibatlı olduğu ve özellikle de sahip oldukları jeost-
ratejik konumları dolayısıyla anklavların anavatan ve çevreleyen ülke/ülkeler 
tarafından dikkate alınması gereken unsurlar olarak telakki edildiği görülmek-
tedir. Bu bağlamda anklavların boyutlarıyla gayri mütenasip oranda anavatan 
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ve çevreleyen ülkenin genel ilişkilerine etki etme kapasitesine sahip olduğu 
gözlemlenmiştir. 

Mevcut anklavlardan Kaliningrad’ın Kuzey Akım Boruhattı güzergâhı 
üzerindeki stratejik konumu yanında askeri güvenlik bakımından da işlevsel 
olduğu; Cebelitarık anklavının deniz ulaşım hatları üzerinde bulunması ha-
sebiyle Atlantik ile Akdeniz arasındaki geçişlerin kontrolünde stratejik bir rol 
oynadığı; Ceuta ve Melilla’nın Kuzey Afrika’daki müstahkem konumlarıyla 
İspanya açısından karşı kıyıda kaybettiği Cebelitarık için denge unsuru teş-
kil ettiğini; Cabinda’nın sahip olduğu zengin off-shore petrol kaynaklarıyla 
ABD ile Çin arasındaki yeni sömürgecilik modelinde petro-kapitalizmin ve 
petro-şiddetin konusunu teşkil ettiğini ve Rusya’nın geçmişte Kafkasya’da 
uyguladığı “böl ve yönet” stratejisinin bir sonucu olan Nahçıvan anklavının 
ise bugün enerji nakil hatlarının geçeceği güzergâhların tayinin hususunda 
gözönünde bulundurulması gereken bir konuma sahip olduğu ve de facto ko-
numdaki Dağlık Karabağ topraklarının geleceğine ilişkin çözümlerde bir çeşit 
pazarlık konusunu teşkil edebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Bununla birlikte anklavların mevcudiyetinin her koşulda güvenlik sorun-
ları yaratabileceği söylenemez. Bazen anklavların mevcudiyetinden kaynakla-
nabilecek güvenlik sorunlarının Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi bütün-
leşme süreçleriyle önlenebileceği ifade edilebilir. Nitekim örneğin Avrupa kı-
tasında bulunan anklavların ekseriyetinin AB’ye üye devletler arasında kalıcı 
güvenlik sorunları yaratmaması bu bağlamda değerlendirilebilir. Bu noktada 
özellikle anklav ve güvenlik kavramlarının ve de doğal olarak anklav-güvenlik 
ilişkisinin ölçülebilirliğinin çalışma probleminin açımlanmasında işlevsel ola-
cağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada niteliksel araştırma yöntemleri 
yanında niceliksel araştırma yöntemlerinin de kullanılması yoluyla güvenlik 
kavramının muayyenleştirilebileceği; farklı parametreler üzerinden sayısal-
laştırılabileceği ve böylece güvenliğin farklı tezahürlerinin anklav kavramıy-
la olan mütekabil ve korelasyonel ilişkisinin ortaya koyulabileceği sonucuna 
ulaşılmıştır. 
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