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konusu olduğunda ABD, İngiltere
ve Rusya ön plana çıksa da Çin
özel güvenlik sektörü de Çin’in
artan küresel angajmanına bağlı
olarak hızla büyümekte ve çeşit-
lenmektedir. Bu noktada Erik Dean
Prince, gerek ABD menşeli Black-
water gerekse Çin (Hong Kong)
menşeli Frontier Services Group’un
(FSG) kurucusu olarak ön plana
çıkan isimler arasında yer almak-
tadır.

ERIK DEAN PRINCE:
BLACKWATER’DAN FSG’YE

Hollanda asıllı ABD vatandaşı bir
ailenin çocuğu olarak 1969 yılında
dünyaya gelen Prince, çocukluk
yıllarını Michigan’da geçirmiş,
gençlik döneminde ABD deniz su-
bayı olarak orduda yer almış, ba-
basının beklenmeyen ölümü üze-
rine 1995 yılında ordudan ayrıl-
mıştır. Ailenin en küçük çocuğu
olan Prince, babasıyla küçük yaşta
dünya turuna çıkmış, İkinci Dünya
Savaşı sürecinde yaşanan soykırıma
dair anıtları, Soğuk Savaş’ta ikiye
ayrılmış Berlin’i ve Normandiya’yı
bu yaşta görmüş, yaşananlara dair
hikâyeler dinlemiştir. Annesinin
ifadesine göre bu gezi, Prince üze-
rinde derin izler bırakmıştır. Belki
de Prince’in orduya ve savaşlara
olan ilgisinin temeli bu geziyle
atılmıştır. Ordudan ayrıldıktan

sonra iş dünyasına atılan Prince,
ailesinden gelen geniş maddi var-
lıkları sayesinde 1997 yılında Black-
water’ı kurmuştur. Prince’in Black-
water’ı kurmasında ABD Donan-
ması ile Yumen’deki görevi boyunca
edindiği izlenimlerin etkili olduğu,
çatışmaların sonra erdirilmesi sü-
recinde ÖGŞ’lerin katkısı olabile-
ceği fikrinin burada oluştuğu be-
lirtilmektedir. Öte yandan Prince’in
ailesinin Michigan siyasetinde aktif
olduğu, Cumhuriyetçi Parti ile bağ-
lantılarının bulunduğu bilinmekte,
bu bağlantıların Prince’in şirketi
Blackwater’ın ABD hükûmetinden
iş alma sürecinde etkili olduğu de-
ğerlendirilmektedir. 

Prince, Blackwater ile birlikte, ABD
hükûmetleriyle ya-
kın ilişki içeri-
sinde bu-
l u n m u ş ;
federal gö-
revlilerin
korunması
gibi iç görev-
lerin yanı sıra
ABD’nin Irak iş-
gali başta olmak
üzere dış görevler-
de de ABD hükû-
metinin politika-
larının uygu-
lanması süre-
cinde yer al-
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ERIK DEAN PRINCE: 
ÖGŞ FİKRİNİN GELİŞİMİ
VE ÇİN’İN ÖGŞ EĞİLİMİ

Küresel ölçekte giderek artan
etkinlikleriyle özel güvenlik
şirketleri (ÖGŞ) birçok devletin
ordularından daha geniş
kapasitelere sahip hâle
gelmekte, güvenlik sistemleri
inşasından adli güvenliğe,
istihbarattan çatışma
bölgelerinde rol almaya kadar
geniş çaplı bir etkinlik alanında
rol almaktadır. 

krayna’daki krizin küre-
sel sistemi sorgulattığı,
teknolojik ilerlemelerle

birlikte savaşın değişen doğasına
dair araştırmaları ve politikaları
tetiklediği bir dönemde küresel
sistemi yakından ilgilendiren bir
diğer husus da güvenliğin özel-
leştirilmesi meselesidir. Küresel
ölçekte giderek artan etkinlikleriyle
özel güvenlik şirketleri (ÖGŞ) bir-
çok devletin ordularından daha
geniş kapasitelere sahip hâle gel-
mekte, güvenlik sistemleri inşa-
sından adli güvenliğe, istihbarattan
çatışma bölgelerinde rol almaya
kadar geniş çaplı bir etkinlik ala-
nında rol almaktadır. ÖGŞ’ler söz

U



mıştır. Blackwater’ı kuran Prince,
Yemen’deki fikirlerinin aksine kötü
ün yapmış, Irak’ta katliamlara imza
atmıştır. Normalde Irak’taki ABD
hükûmeti adına bulunan birçok
şirketten birisi olan Blackwater,
Nisur Meydanı Olayı olarak bilinen
Bağdat Nisur’da Eylül 2007 tari-
hinde 17 sivilin katledilmesi ha-
disesiyle gündeme gelmiş, dahası
Irak’ta şirkete bağlı kişi ve grup-
ların birçok işkence ve kötü
muameleye karıştığının ortaya
çıkmasından sonra dünya ge-
nelinde bilinir olmuştur.
Blackwater’ın Irak’taki suçla-
rının ortaya çıkması, geniş
tepki toplaması ve Barack Oba-
ma döneminde dahi medya ve
siyaset arenasında tepki gör-
meye devam etmesinin ardın-
dan Prince, 2008 sonunda
Irak’taki sözleşmelerini kaybet-
miş, şirketin adını 2010 yılında
XE Services (daha sonra Academi)
olarak değiştirmek zorunda kal-
mıştır. 2011 yılında ise şirketi sat-
ma yolunu tercih eden Prince, şir-
ket içerisinde kalarak bir süre daha
buradaki faaliyetlerine devam et-
miştir.

Irak’ta işlenen insan hakları
suçlarının ardından işleri
istediği gibi yolunda git-
meyen Prince, Birleşik
Arap Emirlikleri’ne
(BAE) yerleşmiş,
2014 yılında ise
Hong Kong mer-
kezli olarak FSG’yi
k u r m u ş t u r .
Merkezinde
432 çalışanı

b u l u -

nan FSG’nin toplamda ne kadar
çalışanı olduğu bilinmemektedir.
FSG, Entegre güvenlik planlarının
geliştirilmesi, risk azaltımı, bilgi
analizi, lojistik desteği, yakın ko-

ruma programları, teknik güvenlik
çözümlemeleri, yerinde koruma,
acil durum desteği gibi güvenlik
alanında birçok hizmet vermek-
tedir. 2017 yılında Prince, yaptığı
açıklamada şirketin çalışma alan-
larını Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Pro-

jesi (BKBYP) kapsamında geniş-
leteceğini ve Çin’in batısında

bulunan Yunnan ve Sincan
bölgelerinde şubeler açacak-

larını duyurmuştur. Sadece
Çin’de değil, Asya ve Af-
rika başta olmak üzere
birçok bölgede proje alan
FSG, Şangay, Dubai, Nai-
robi ve Johannesburg’da
ofislere sahip olup, Gü-
ney Afrika Bölgesi, Or-

tadoğu ve Kuzey Afrika
Bölgesi, Kuzeybatı (Çin’in
Batısı) Bölgesi ve Güney-
batı (Çin’in Güneyi) Böl-

gesi olarak farklı bölge
tanımlamaları ya-

parak, petrol,
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doğal gaz, madencilik, finans, ulus-
lararası örgütler, enerji ve altyapı
gibi alanlardan müşterilere hitap
etmektedir.

Prince’in Çin’in BKBY Projesi ile
yakından ilgilendiği, 2014 yılında
Güney Sudan’da bir dizel rafinerisi
kurma planı olduğu ancak daha
sonra bu planın askıya alındığı bi-
linmektedir. Prince’in ilgisine bağlı
olarak FSG, Kenya’da iki havayolu
şirketi satın almış, bu şirketler
üzerinden ülkenin petrol ve doğal
gaz endüstrisinde lojistik hizmet-
leri görmüştür. Prince gerek aile-
sinden gelen özel sektör mantığıyla
gerekse güvenlik alanına olan özel
ilgisiyle özel güvenlik sektörlerinde
tanınan, öncü bir isim olarak gö-
rülmüştür.

ABD hükûmetiyle yakın
ilişkiler içerisindeki Blackwater
tecrübesinin ardından Çin’e
yaklaşan Prince’in buradaki
bağlantıları aracılığıyla Çin
rejiminden büyük projeler
alması, Ortadoğu ve Afrika’da
güvenlik, danışmanlık,
güvenlik sistemleri, kişisel
güvenlik gibi birçok alanda
adını duyurması, hatta uzun
vadede Rus menşeli ÖGŞ
Wagner benzeri bir
yapılanmaya giderek
çatışmalara dâhil olması dahi
beklenebilir.

ÇİN’İN ÖGŞ İHTİYACI

Çin’in Ortadoğu ve Afrika’da gi-
derek artan angajmanıyla bu an-
gajmanı dolayısıyla bölgede oluşan
varlıklarının korunması sorunu
gündeme gelmektedir. Çin, bir
yandan BKBY Projesi kapsamında
birçok ülkede havayolu, demiryolu,
liman gibi devasa yatırımlar ya-
parken diğer yandan da bu yatı-
rımlarıyla birlikte diplomatik, kül-
türel ve ekonomik varlıklarını da
bölgeye getirmektedir. Çin’in 10
binden fazla firmasının ve 1 milyon
kadar vatandaşının Afrika’da faa-
liyet yürüttüğü düşünüldüğünde
tüm bu yatırımların ve insanların
güvenliğinin temini noktasında
Çin, ÖGŞ’leri bir çözüm olarak
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ğerlendirilebilir. Sonuç olarak kü-
resel eğilimler incelendiğinde,
ÖGŞ’lerin güvenliği temin etme-
deki rolünün gerek çatışma böl-
gelerinde gerekse çatışma dışında
giderek ağırlık kazandığı, devlet-
lerin ÖGŞ’leri kendi güvenlik bi-
rimlerine kıyasla daha kullanışlı
buldukları görülmektedir. Öte yan-
dan Ortadoğu ve Afrika’da giderek
artan nüfuzuna bağlı olarak Çin,
kendi özel güvenlik sektörünü
güçlendirmeye, özellikle BKBYP
bağlamında yönlendirmeye çalış-
maktadır. Bu süreçte Blackwater
ve Frontier Services Group kuru-
cusu Erik Prince’in etkili bir figür
olması, ABD ve Çin başta olmak
üzere sektördeki geniş bağlantı
ağıyla birlikte Ortadoğu’da etkinlik
göstermesi beklenebilir. Bu doğ-
rultuda kendisini iş adamı olarak
tanımlayan ve hükûmetleri ve-
rimsiz gören Prince’in bir iş olarak
güvenlik alanıyla ilgilenmesi, Çin’in
küresel çaptaki projeleri kapsa-
mında Irak, BAE, İsrail, Lübnan,
Libya, Doğu Akdeniz ve Suriye
gibi birçok ülkede görünür hâle
gelmesi ihtimal dâhilindedir. ∂

görebilmektedir. Öte yandan Af-
rika’da birçok ülke yüksek risk
grubunda bulunmakta, yatırımla-
rın güvenliği konusunda derin so-
runlar barındırmakta, başarısız
devlet örnekleri kıtanın bir özelliği
olarak algılanmaktadır. 

Ulusal güvenlik birimlerini dış po-
litikasının bir parçası olarak ülke
dışında kullanmak istemeyen
Çin’in ÖGŞ’ler aracılığıyla çıkar-
larını güvenlik altına alması bir
süredir Çin dış politikasının önemli
gündemlerinden birisi hâline gel-
miştir. Dolayısıyla Ortadoğu ve
Afrika’da Çin menşeli FGS’ye ve
şirketin sahibi Prince’a, diğer birçok
şirkete olduğu gibi Çin rejiminin
ihtiyacı giderek artmaktadır. ABD
hükûmetiyle yakın ilişkiler içeri-
sindeki Blackwater tecrübesinin
ardından Çin’e yaklaşan Prince’in
buradaki bağlantıları aracılığıyla
Çin rejiminden büyük projeler al-
ması, Ortadoğu ve Afrika’da gü-
venlik, danışmanlık, güvenlik sis-
temleri, kişisel güvenlik gibi birçok
alanda adını duyurması, hatta
uzun vadede Rus menşeli ÖGŞ

Wagner benzeri bir yapılanmaya
giderek çatışmalara dâhil olması
dahi beklenebilir.

Blackwater ve Frontier
Services Group kurucusu Erik
Prince’in etkili bir figür olması,
ABD ve Çin başta olmak üzere
sektördeki geniş bağlantı
ağıyla birlikte Ortadoğu’da
etkinlik göstermesi
beklenebilir. 

Öte yandan Prince’in da içinde
bulunduğu bir grubun Birleşmiş
Milletler (BM) raporlarına göre
Libya’da Halife Hafter’e ekonomik
ve askerî desteği içeren kapsamlı
planlar hazırladığı da ifade edil-
mektedir. Haziran 2019’da Prin-
ce’in Mısır’ın başkenti Kahire’de
Hafter’e bir operasyon teklifinde
bulunduğu da iddialar arasında
bulunmaktadır. Dolayısıyla Prin-
ce’in zaten Ortadoğu’da varlık gös-
terdiği, daha fazla görünürlük ka-
zanmasının küresel denklemlere
ve ikili ilişkilere bağlı olduğu de-


