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İÇİNDEKİLER

erhaba değerli okurlar,

Sizlerden ayrı olduğumuz üç aylık 
süre içerisinde Avrasya coğrafyasında 
yaşanan güncel olayları yeni sayımızda 
sizlere ulaştırıyoruz. Dergimizin 16. 

sayısı bizim için bir dönüm noktası. Zira sayfa sayımızı 100’ün 
üzerine çıkarmış bulunuyoruz. Bu büyük adımda siz değerli 
okuyucularımızın durmak bilmeyen desteği çok büyük bir rol 
oynadı. Artık sizlere daha kapsamlı bir şekilde ulaşabileceğiz. 

Geçtiğimiz aylar içerisinde gerçekleşen en büyük etkinlik hiç 
kuşkusuz Bakü’de düzenlenen Dünya Azerbaycanlılarının III. 
Kongresi oldu. Bu kongrenin önemi ve Azerbaycan’ın yükselen 
konumu sebebiyle yeni sayımızda Azerbaycan’a geniş yer 
ayırmış olduk. 

Aynı zamanda, Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarının 20. 
yılı sebebiyle de bu çerçevede hazırlanan yazıları takdirlerinize 
sunuyoruz. Bağımsızlıklarının 20. yılını büyük bir coşkuyla 
kutlayan kardeş ülkelere dergimizin verdiği desteği, 2011 
yılının sonuna kadar yapacağımız çeşitli akademik etkinlikler 
ile de taçlandırıyoruz. Ülkemizin güzide üniversiteleri ile 
önümüzdeki aylarda ortaklaşa gerçekleştireceğimiz çalıştay ve 
benzeri etkinlikleri bir sonraki sayımızda sizlerle paylaşacağız. 

Avrupa’daki Türk toplumuna yönelik çalışmalarımız da aynı 
hızıyla devam ediyor. 06 Ekim 2011 tarihinde UETD Hollanda 
başkanlığı ile ortaklaşa “Umuda Yolculuğun 50. Yılında 
GöçTürkler” konulu çalıştayı gerçekleştireceğiz. 

2011 yılının Türkiye’de K.K.T.C. yılı olması dolayısıyla 
akademik çalışmalarımızı K.K.T.C.’ye taşıyoruz. Ekim 2011 
ayında Lefkoşa’da gerçekleştirilecek çalıştay ve ardından 
planlanan ekonomi sempozyumları serisi Kıbrıs Türkünün 
anavatan Türkiye ile olan ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı 
olacaktır.    

Tüm bunların yanı sıra, faaliyetlerimizi sağlıklı bir şekilde 
sanal ortamda da takip edebilmeniz için internet sitemizi de 
yenilediğimizi mutlulukla belirtmek istiyoruz.

Bütün bu güzel gelişmelerin yanında, Türk Dünyasının 
yetiştirdiği büyük edebiyatçı Cengiz Dağcı, 22 Eylül 2011 
tarihinde aramızdan ayrıldı. EkoAvrasya dergisi olarak Kırım 
Türkünü dünya edebiyatında tanıtan bu büyük yazara Allahtan 
rahmet diliyor, tüm sevenlerine de en içten taziye dileklerimizi 
sunuyoruz. 

EkoAvrasya’da kalmaya devam edin. 
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S on günlerde Çin’in askeri kapa-
sitesi dünya medyası tarafından 
en çok tartışılan konuların ba-

şında geliyor. 70’lerde yumuşamaya 
başlayan ABD-Çin ilişkilerinin güvenlik 
konusunda en sorunlu olduğu konu da 
askeri kapasite sorunuydu. Çin’in so-
ğuk savaşın son yıllarına doğru uygula-
maya koyduğu açılım politikalarında da 
yine en çok dikkat edilen konular ara-
sında askeri kapasite geliyor. ABD her 
ne kadar Çin’deki ekonomik ve siyasi 
modernizasyon hareketlerini destekli-
yorsa da tarihsel olarak Çin’de askerin 
yeniden güç kazanmasını kesinlikle 
istemiyor.

Ancak Çinlilerin tarihsel olarak çelişkili 
ve anlaşılması zor olan diplomasisi her 
zaman için Çin’in atacağı bir sonraki 
adımı tekrar tekrar düşünmeyi gerek-
tiriyor. Sadece son yüzyıla bile baktı-
ğımızda Çin’de olmaz denilen birçok 
şeyin olduğu kolaylıkla görülebilir. 
İkinci dünya savaşı öncesinde nere-
deyse ABD’nin ve Avrupalı güçlerin 
tamamının desteğini alan Milliyetçi lider 
Chang Kai Şek karşısında köylü deste-
ğine sahip “yalnız” komünistlerin zafer 
kazanacağı beklenmiyordu. Ama on yıl 

sonra Mao büyük bir gururla Pekin’de 
zaferini kutluyordu. Aradan on yıl geç-
meden birçok yazar Çin ve Sovyetlerin 
aynı doğrultuda hareket ettiği ve asla 
ayrılmayacaklarını iddia ediyordu. 
Ancak 70’li yıllar Sovyet ve Çin siya-
setinin birbirinden ne kadar da farklı 
olduğunu ortaya koydu. 80’li yıllarda 
kültür devrimi ve başarısız ekonomi 
politikaların etkisiyle Çin’in kolay kolay 
toparlanamayacağı iddia ediliyordu 
ama 90’lı yılları takip eden yıllarda Çin 
neredeyse ortalama %10’luk büyüme 
gerçekleştirdi.

Şimdi ise Çin’in ekonomik olarak topar-
landığı ama bu toparlanmanın askeri 
bir atılıma ve ABD’yi yakalayacak bir 
donanıma ulaşamayacağı iddia edi-
liyor. Bundan on yıl sonrasını merak 
edenler için tarihin izini sürmek yeterli 
olur sanırım. Çin’in askeri kapasitesini 
arttırmak istediği aslında Çin’in de 
saklamadığı bir gerçek. Her sene Ekim 
ayında kutlanan Cumhuriyet kutlama-
larında sergilenen askeri kapasite ve 
modernizasyon göz kamaştırıcı. Tabi ki 
şu anda reel olarak Çin’in ne teknolojik 
kapasite ne de yetişmiş insan gücü 
olarak ABD ile karşılaştırılabilecek bir 

ordusu yok. Ancak bu ilerleyen yıllarda 
olmayacağı anlamına gelmiyor.

Varyag Meselesi

2001 yılında Türkiye’nin boğazlarından 
geçen Varyag tam da bu sebeplerle 
çok önemli bir konumda duruyor(du). 
Varyag Sovyetler Birliği’nin 2. uçak 
gemisi olarak kızağa konduğunda Riga 
adıyla biliniyordu. 4 Aralık 1988’de 
denize indirildi. Adı, 1904’de Japon 
donanmasına bağlı savaş gemilerince 
sıkıştırılan ve mürettebatı tarafından 
teslim olmamak için batırılan Rus savaş 
gemisi Varyag’ı hatırlatması için Varyag 
olarak değiştirilmişti. (Çinliler için önem-
li bir sembolik anlam).

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan 
bir anlaşmayla gemi 1993 yılında 
Ukrayna’ya bırakıldı. Geminin yapım 
çalışmaları maliyet sorunu sebebiyle 
1992’de henüz %67 oranında tamam-
lanmışken durdurulmuştu. Gemi açık 
arttırma yoluyla satışa konuldu. Satışa 
çıkarıldığında motorları ve dümeni yok-
tu. Aslında bir bakıma uluslararası an-
laşmalara uyma gerekliliğinden dolayı 
da geminin askeri amaçlarla kullanılma-
ması için bazı parçaları da sökülmüştü.

İlk önce gemiyi İngilizler almak iste-
mişse de daha sonra Macao’da (Çin) 
bulunan bir şirket geminin eğlence 
amaçlı kullanılması amacıyla açık 
arttırmada gemiyi satın aldı. Gemi’nin 
satın alma işlemleri tamamlanmıştı ve 
sıra gemiyi Çin’e getirmek kalmıştı. 
Bu arada Türkiye için de tarihi fırsat 
doğmuştu. Dünyanın yükselen ekono-
misinin Türkiye’nin boğazlarına ihtiyacı 
vardı. Uzun süren uluslararası hukuki 
tartışmaların ardından Çinliler devlet 
kanalıyla müzakereleri sürdürdüler. Bu 
dönemde Türkiye sadece birkaç “söz” 
karşılığında Çin’in boğazları kullan-
masına izin verdi. Bu süreçte nasıl bir 
politika izlendiğine dair elde çok fazla 
bir veri yok. Dönemin gazete haberle-
rinde konu neredeyse magazinsel bir 
nitelik taşıyor. Halbuki Çin’in tarihsel 
yükselişi düşünüldüğünde Türkiye’nin 
çok önemli bir dış politika aracı olarak 
kullanacağı bir fırsat doğmuştu. Daha 
sonra defalarca dile getirildiği gibi Çinli 
turist vaadleriyle Varyag boğazlardan 
geçebilmiştir.

Varyag’ın gazino mu yoksa bir savaş 
gemisi mi olacağı gözlerden çok uzak 
yerlerde tartışılmaya devam ederken, 

2011 yılında Çin açık bir şekilde ilk 
savaş gemisini gururla uluslararası 
basına tanıtıyordu. Bir savaş gemisiyle 
askeri modernizasyon tamamlanmasa 
da Çinliler yavaş ama sağlam adım-
larla ilerlediklerini bir defa daha ortaya 
koyuyorlardı.

Çin’de Ordu Ve Siyaset

Çin’in nüfusuna göre kıyaslandığında 
çok büyük bir ordusunun olmama-
sının ekonomik olduğu kadar siyasi 
sebepleri de var. Bir bakıma devrimler 
ülkesi olan Çin tarihine bakıldığında her 
büyük değişimin ve devrimin ardında 
güçlü askerler olduğu görülecektir. 
Çin’de siyasi iradenin askeri elitler 
kanalıyla uygulamaya konulduğu hem 
1911 hem de 1949 devrimlerinde gö-
rülür. Bunun yanı sıra iç savaşın her 
iki lideri de başarılı askerlerdi. Ancak 
askerin etkili olduğu her dönemde çok 
yoğun bir çatışmanın da ortaya çıktığı 
bir gerçekti. Belki de dünyanın birçok 
yerinde olduğu gibi silahların konuştu-
ğu yerde siyaset susuyordu.

Kültür devrimin sonu ve açılım politi-
kalarının başlangıcı Mao’nun en yakın 

generali olan Lin Biao’nun öldüğü uçak 
kazası ile ilişkilendirilebilir. Bir bakıma 
Kültür Devrimi’nin çatışma ortamı güçlü 
askeri yapının dağılmasıyla yerini açılım 
politikalarına bırakıyordu. Çin’de otuz 
yıldır bu politikaları sürdüren lider kadro 
teknokratlardan oluşuyor. Reform süre-
ci boyunca Çin’de ekonomi ve siyaset 
belirli bir olgunluğa erişmiş durumday-
ken yeniden güçlü bir askeri yapının 
oluşmasının anlamı ne olabilir? Çin’de 
askeri yapının yeniden güçlenmesi Çin 
için olumsuz bir gelişme olabilir mi?

Uluslararası gündemi uzun bir süre 
daha meşgul etmesi muhtemel bu 
soruların farklı bakış açılarını da hesa-
ba katarak değerlendirilmesi gerekiyor. 
ABD’nin askeri gücüne karşı bir mey-
dan okuma gibi görünen Çin’in askeri 
kapasitesini arttırması diğer yandan 
iç politikayı etkileme gücüne sahiptir. 
Diğer yandan Çin küresel gündemi 
takip ederek, ona göre bir gelişim stra-
tejisi izlemeye çalışmaktadır. Varyag 
benzeri bir dış politika faciasını yeniden 
yaşamamak için en azından Çin’in kü-
resel ve bölgesel ilişki ağları yakından 
izlenmelidir.

Çin'in Askeri Kapasitesi ve 
VARYAG

2001 yılında Türkiye’nin boğazlarından 
geçen Varyag tam da bu sebeplerle çok 
önemli bir konumda duruyor(du). 

Kadir TEMİZ
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S ürdürülebilir ekonomik gelişme 
amacına yönelik olarak, 
mevcut kapasite ile uzay bilimi 

ve teknolojisi uygulamalarının başarılı 
gelişimi uluslararası işbirliğini gerek-
tirmektedir. Bu yaklaşımın gerekliliği 
ve önemi Azerbaycan tarafından da 
anlaşılmış ve Avrasya Uzay Ajansı’nın 
kurulması fikri 2001 yılından bu yana 
dile getirilmeye başlamıştır.

Sovyetler Birliği’nin dağılması, dünya-
nın çeşitli bölgelerindeki ülkelerin farklı 
alanlarda yeni bir uluslararası işbirliği 
tabanı oluşturması için uygun koşullar 
ve büyük fırsatlar yaratmıştır. Bu yeni 
durum, Türkiye’nin sorunların çözü-
münde güçlü bir bölgesel oyuncu 
olarak belirmesi için gerekli ortamı da 
sağlamıştır. Türkiye’nin bu liderliği sa-
dece siyasi konularda değil, bölgesel 
enerji, çevre ve güvenlik konularında 
da kendini göstermiştir. Bu alanlarda 
meydana gelen sorunların bertaraf 
edilmesi, doğru karar vermeye yara-
yacak olan gerekli bilgiye ulaşılmasına 
bağlıdır. 

Bu kapsamda Türkiye, güçlü bilimsel 
ve teknolojik potansiyeli ve kapasitesi 
ile önemli bir yerde bulunmaktadır. 
Sözü edilen sorunların çözülmesinde 
uzay bilimi ve teknolojisi birincil rol 
oynayabilecektir. Sahip olduğu uydu 
sistemi ve teknik donanımı ile bir 
uzay ülkesi haline gelen Türkiye bu 
konumu ile Karadeniz, Akdeniz ve 

Hazar Denizi’nde meydana gelebi-
lecek geniş bir yelpazedeki çatışma 
durumlarının çözümü için uygun bir 
konuma sahiptir. Bu kapsamda atı-
lacak önemli adımlar bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki bölge ülkelerinin uzay 
bilimi ve teknolojisi alanında uluslara-
rası işbirliği tesis etmesi, ikincisi ise bu 
işbirliği çerçevesinde; uzay araçlarını 
takip edecek bir kontrol merkezi, uzay 
çalışmalarından gelecek bilgilerin 
alınacağı bir bilgi merkezi ve bu bilgi-
lerin işlenerek dağıtılacağı bir işleme 
merkezi kurulması çalışmalarıdır. 

Diğer taraftan, tüm bunların tek bir 
ülke tarafından yapılması mümkün 
görünmemektedir. Aynı zamanda, 
uzay çalışmalarından elde edilecek 
sonuçlar birçok ülkenin ilgi ve çıkarına 
olacaktır. Dolayısıyla bu alandaki 
herhangi bir başarının, sürdürülebilir 
ekonomik kalkınma üzerinde doğru-
dan bir etkisi olacaktır. Bu sebepledir 
ki gelişmiş Avrupa devletleri, uzay 
bilimi ve teknolojisi konusundaki bilgi 
birikim ve tecrübelerini Avrupa Uzay 
Ajansı şemsiyesi altında birleştirmiş-
lerdir. Asya-Pasifik ülkeleri de bu alan-
daki potansiyellerini kullanmak üzere 
uluslararası kuruluşlar oluşturmuştur. 
Bununla birlikte, eski Sovyet ülkeleri 
ise Sovyetler Birliği’nin dağılması 
akabinde uzay bilim ve teknolojisi ala-
nındaki çalışmalarını ortak uluslararası 
bir yapı altında toplayamamıştır. 

Eski Sovyet ülkelerinin söz konusu 
alanda duyduğu bu ihtiyaç, Avrasya 
Uzay Ajansı’nın (EuASA) kurulması ile 
giderilebilecektir. EuASA’nın kurulması 
için ilk adım olarak, Türkiye’nin Azer-
baycan ve GUAM ülkeleri ile kuracağı 
işbirliği ile hükümetlerarası bir yapı 
meydana getirilmelidir. Bu girişim, 
ortak bir uzay ajansı kurulması için 
önemli fırsatlardan biridir. Bu kapsam-
da; standart olarak; uzay bilgisi temini 
için bir yer istasyonu (GRSSI), uzay 
araçlarının takibi merkezi (TSV) ve 
uzay bilgisi işleme ve dağıtım merkezi 
(CPDSI) oluşturulması ile ajansın 
kuruluşu gerçekleştirilebilir.   

Bu çerçevede GRSSI, gerekli veri 
tabanlarının yaratılması için uzay bil-
gisi sağlayacak ve üye ülkelere kendi 
bölgelerinde meydana gelen süreçleri 
denetleme imkanı doğuracaktır. TSV 
ise, üye ülkeler tarafından geliştirilen 
araçların yörüngelerinin denetimi ve 
gerektiğinde düzeltilmelerine olanak 
sağlayacaktır.

EuASA’nın yukarıda belirtilen potan-
siyel üyeleri böyle bir ajansın kurul-
ması ve geliştirilmesi için yeterli bilgi 
ve parasal güce sahiptir. Kurulacak 
uluslararası yapıya ayrıca; Ukrayna 
uzay teknolojisi alanındaki sistemlerin 
üretilmesi için sahip olduğu bilimsel 
ve teknik alt yapı, Türkiye hava araç-
ları ve sistemleri uydu inşa kapasitesi, 

Azerbaycan ise uzaktan algılama, veri 
işleme ve Coğrafi Bilgi Sistemi teknolo-
jisi alanlarındaki 30 yılı aşkın tecrübe-
siyle ek katkıda bulunacaktır. 

Avrasya Uzay Ajansı’nın üye sayısı, 
Doğu Avrupa ülkelerinin de katılımıyla 
önümüzdeki dönemde artırılabilecektir. 
Örneğin NATO üyesi Romanya’nın 
EuASA’ya katılımı, Romanya Uzay 
Ajansı ve Azerbaycan Ulusal Uzay 

Ajansı arasında Dış Uzay Alanının 
Barışçıl Amaçlar ile Kullanılması ve 
Keşfedilmesi için İşbirliği konusunda 
imzalanan mutabakat zaptı da hesaba 
katıldığında önemli katkılar sağlaya-
caktır.

Diğer Doğu Avrupa ülkeleri ile sözü 
geçen potansiyel kurucu üye ülkeler 
arasında imzalanacak benzer mutaba-
kat zaptları, uzay bilimi ve teknolojisi 

çerçevesinde birçok sorunun çözülme-
si için gerekli ortamın hazırlanması ve 
uluslararası kamuoyununun oluşturul-
ması için bir alt yapı hizmeti görecektir. 

İlk bakışta her ne kadar bir rüya gibi 
görünse de atılan belli başlı adımlar 
uluslararası kuruluşlar tarafından kabul 
görmektedir. Bu hayali gerçekleştirmek 
için ihtiyaç duyulan tek şey ortak irade 
ve ilave çabalar olacaktır.

Avrasya
Uzay Ajansı
Rustam B. RUSTAMOV
Sabina N. HASANOVA
Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi
Fizik Enstitüsü
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Araştırma kuruluşlarından Frost & Sullivan’ın küresel çapta gerçekleştirdiği araştırmaya göre, önümüzdeki 
10 yıl içinde yenilenebilir enerji pazarında hızlı bir büyüme bekleniyor. Araştırmaya göre, Türkiye’de 

yenilenebilir enerji pazarının kısa sayılabilecek geçmişine rağmen, 2023 yılı itibariyle pazarda gözle görülür 
bir artış kaydedilecek. Avrupa’nın ise Çin’den gelen güçlü rekabetle karşılaşması bekleniyor. 

& Sullivan‘ın öngörüsüne göre bu 
yükseliş yalnızca Çin‘in 10 yıl içinde 
kurulu rüzgar enerjisi gücünü nere-
deyse üç katına çıkarmasından değil, 
Hindistan ve Avrupa‘daki altyapı ya-
tırımlarının katkısıyla da sağlanacak. 
Kuzey Amerika pazarının ise düzen-
lemelerle ilgili canlılık yaşasa da kriz 
döngüsünü aşamayacağı, Avrupa‘da-
ki rüzgar enerjisi üreticilerinin ise 
Asya‘dan gelecek rekabetçi baskıyı 
hissedeceği ve sektörün yapısının 
önümüzdeki beş yılda şirket birleşme-
leriyle önemli bir değişim geçireceği 
ifade edildi. 

Frost & Sullivan‘a göre sermaye ve 
ekipman maliyetleri 2009 ve 2010 
yıllarında düşmüş olsa da projelerin 
karmaşık yapısından dolayı maliyet-
ler yine de yüksek olmaya devam 
edecek. Güneş enerjisi pazarının ise 
uzun dönemde iyi bir büyüme yaka-
ladığı ancak Batılı üreticiler için temel 
sorunun Avrupa ve Kuzey Amerika 
pazarını hedefleyen Çinli üreticilerin 
artan egemenliği olarak gösterildiği 
anımsatılan araştırmada, silikon bazlı 
güneş enerjisi teknolojisinin artık 
standart bir teknoloji olarak görüldü-
ğü ve yatırım marjlarının sürekli düş-
tüğü, maliyet açısından geleneksel 
enerji teknolojileri ile güneş enerjisi 
arasındaki mesafe hızla kapandığı 
ifade edildi. 

Halihazırda Çin‘de 200‘den fazla 
güneş enerjisi ekipmanı üreten firma 
bulunduğu, önümüzdeki 10 yılda Çinli 
üreticilerin Avrupa ve Kuzey Amerika 
pazarlarını da hedefleyeceğinin tah-
min edildiği belirtilen araştırmada, 
"Nitekim Çin firmaları bugün dünya 
çapında satılan modüllerin neredeyse 
yarısına sahip bulunuyor ve gözlerini 
denizaşırı bölgelere çevirmiş durum-
dalar" denildi. 

Hidroelektrik Santraller 
Çekiciliğini Yitiriyor 

Frost & Sullivan‘ın araştırmasında, 
hidroelektrik santrallerin sermaye yo-
ğun olmaları ve geri ödeme süresinin 
uzunluğu nedeniyle yatırım açısından 
çekici olmadıklarının altı çizilirken, 
şunlar ifade edildi: "Daha çok kamu 
teşekküllerinin yatırım planlarına giren 
hidroelektrik santraller, kimi zaman 
kamu açısından da çekiciliğini yitiri-
yor. Çünkü özellikle Avrupa ve Kuzey 
Amerika‘da söz konusu teşekküllerin 
hissedarlarının yoğun baskısıyla karşı 
karşıya kalıyorlar. Frost & Sullivan‘a 
göre önümüzdeki 10 yıl içinde bu 
alanda gelişim görece düşük olacak. 
Bunun en önemli nedenlerinden biri 
de en verimli kullanım alanlarının zaten 
hizmette olmasından kaynaklanıyor. 
Avrupa ve Kuzey Amerika‘da birçok 
hidroelektrik santrali kullanım ömrünün 
sonuna gelmiş bulunuyor. Yeniden ya-

pılandırılmadıkları takdirde kapatılmak 
zorunda kalacaklar. Pek çok santralin 
ise gelişimi, kapasite artırımı ve çev-
resel etkilerinin en aza indirilmesi için 
elden geçirilip seviyeleri yükseltilmiş 
durumda. Büyük hidroelektrik sant-
raller sebep oldukları büyük zararlar 
yüzünden çevreci kuruluşların tepkile-
riyle karşılaşmaya devam ediyor. Önü-
müzdeki 10 yılda çevreci muhalefetin 
artarak sürmesine ve çevreci bilincin 
küresel çapta daha da yaygınlık ka-
zanmasına kesin gözüyle bakılıyor."

Hidroelektrik alanında Çin‘in kurulu 
düzeninin 10 yılda ikiye katlanacağı 
ve pazara Çin ekipman üreticileri 
hakim olacağı belirtilirken, Avrupa‘da 
ise Portekiz ve Avusturya‘nın yeni 
hidroelektrik santraller için en iyi 
fırsatları sunacağı, yeniden yapılan-
dırma alanında Fransa ve Norveç‘in 
öne çıkarken, bu ülkeleri İsveç ve 
Avusturya takip edeceği bildirildi. 
Araştırmaya göre biyokütle projeler 
sermaye yoğun yapıları nedeniyle 
2009 ve 2010 yıllarını zorlu geçirirken, 
az sayıda fondan yararlanabildi. Av-
rupa ve Kuzey Amerika‘da 2012 ve 
2013 yıllarında işlemeye başlayacak 
santrallerin sayısının az olacağı, an-
cak bu pazarın temellerinin sağlam 
olduğunu, sağlanan teşvikler gözönü-
ne alındığında pazarın 2011 yılından 
itibaren gelişmeye başlayacağı ifade 
edildi. 

A vrupa, Kuzey Amerika, Çin, 
Hindistan ve Türkiye’de rüzgar 
enerjisi, güneş enerjisi, hidro-

elektrik, biyokütle ve jeotermal enerji 
pazarlarının önümüzdeki 10 yılını 
analiz eden Frost & Sullivan, çeşitli 
sonuçlara ulaştı. Frost & Sullivan’ın 
küresel çapta gerçekleştirdiği araştır-
maya göre; önümüzdeki 10 yıl içinde 
yenilenebilir enerji pazarında hızlı bir 
büyüme bekleniyor. Araştırmaya göre, 
fosil yakıtların emisyonunu azaltmaya 
kararlı hükümet politikaları, uluslara-
rası anlaşmaların getirdiği zorunlu-
luklar ve yeşil ekonomiye dayalı yeni 
endüstrilere destek olma eğiliminin 
güçlenmesi gibi nedenlerden dolayı 
yenilenebilir enerjiye olan yatırımlar 
önümüzdeki dönemde ivme kazana-
cak. 

Frost & Sullivan’a göre hidroelektrik 
dışında rüzgar, güneş, biyokütle ve 
jeotermal gibi yenilenebilir enerji kay-
naklarının 2010 yılında yüzde 3,6 olan 
küresel payının 2020 yılında yüzde 
7,7’ye, 2030 yılında ise yüzde 12,6’ya 
yükselmesi öngörülüyor. Araştırma-
nın Türkiye sorumlusu Özge Özeke, 
Türkiye’de enerji üreticilerinin büyük 
ölçüde doğalgaz ithalatına bağlı bu-
lunduğunu ve enerji ihtiyacının nere-
deyse yarısının bu yoldan karşılandı-
ğına dikkati çekerken, bu durumun 
büyük yatırımcıları alternatif üretim 

yollarına yönelttiği, nitekim Türkiye’de 
rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal 
gibi tüm yenilenebilir enerji alanlarına 
büyük bir ilgi gösterildiğini kaydetti. 

Araştırmaya göre, Türkiye’de yenilene-
bilir enerji pazarının kısa sayılabilecek 
geçmişine rağmen, 2023 yılı itibariyle 
pazarda gözle görülür bir artış kayde-
dilecek. Gelecek yıllarda Türkiye’de 
enerji ihtiyacının yüzde 6 ile 8 arası 
artış göstermesine paralel olarak, 
siyasetçilerin ülkenin kendi kaynak-
larından elde edebilecekleri büyük 
potansiyele kayıtsız kalmayacakları 
vurgulandı.

Türkiye Güneş Enerjisi Alanında 
Yeni Ülkeler Arasında 

Frost & Sullivan’a göre, Türkiye güneş 
enerjisi alanında ise yeni ülkeler ara-
sında gösteriliyor. Düzenlemelerle ilgili 
eksiklerin yıl içinde tamamlanması 
ve prosedürlerle teknik detayların da 
bitirilmesiyle birlikte güneş enerjisi ya-
tırımlarının hız kazanacağına kesin gö-
züyle bakılırken, bu alanda Türkiye’nin 
sahip olduğu büyük potansiyel pazarı 
her açıdan cazip kıldığı ifade ediliyor. 
Araştırmada, Türkiye’de diğer yenile-
nebilir kaynaklara kıyasla rüzgar ener-
jisi pazarının 2010 yılı itibariyle 1266 
MW’lık kapasiteye sahip olmasının, 
pazarın gelişmiş bir düzeyde oldu-
ğunu işaret ettiği vurgulanırken, bu 

alanda endüstrinin karşılaştığı temel 
zorluğun, uzun süren lisanslandırma 
süresi ve buna bağlı olarak uygulama-
daki projelerde yapılan değişiklikler 
olarak gösterildi. 

2023 yılını hedefleyen stratejik çalış-
maya göre Türkiye’de rüzgar enerji-
sinde 20 bin MW’lık kapasiteye ulaşıl-
ması arzusunun, bürokratik çevrelerde 
oldukça iyimser bir hedef olarak 
değerlendirildiği belirtilen araştırmada, 
şunlar kaydedildi: "Öte yandan, jeoter-
mal enerjide 600 MW’lık elektrik üretim 
potansiyeli olan Türkiye, bu alanda AB 
ülkeleri arasında birinci, dünya ülkeleri 
arasında yedinci sırada bulunuyor. 
2010 yılında yenilenebilir enerjiler için 
açıklanan tarifelerdeki dönüşle son 
kanunun çıkmasıyla birlikte, jeotermal 
enerjinin parlak bir gelecek vaat ettiği 
ileri sürülüyor. Sürekli bir güç üretim 
türü olmasından dolayı talebin sadece 
yüksek maliyet ve kaynağın küçüklüğü 
yüzünden zorluk yaşayabileceği tah-
min ediliyor. 2023 yılı itibariyle devletin 
hedefi ise Türkiye’nin tüm jeotermal 
enerji potansiyelini tam kapasiteyle 
değerlendirmeye almaya odaklanıyor.’’ 

Rüzgar Yatırımı Dünya Genelinde 
Gelişme Gösterecek 

Araştırmada, rüzgar enerjisine yatırı-
mın dünya genelinde önemli gelişme 
göstereceğine işaret edilirken, Frost 

Yenilenebilir Enerjide 
10 Yılda Hızlı Büyüme 

Bekleniyor
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K osova’da yaşanan son ge-
lişmeleri değerlendirmeden 
önce, Kosova etrafında son 

yıllarda gelişen süreçlere kısaca göz 
atmak faydalı olacaktır. Toplumsal 
ve etnik bir olgu olarak uzun süredir 
var olan Kosova’nın bir devlet olarak 
tarihi çok kısadır. Kosova, 17 Şubat 
2008’de tek taraflı olarak bağımsızlı-
ğını ilan etmiş, özerklikten özgürlüğe 
adım atmıştır. 

O günden bugüne kadar “tutsak 
bağımsızlıktan” “özgür bağımsızlığa” 
geçişin çabalarını vermektedir. 2008 
yılından bu yana gösterilen bütün 
çabalara rağmen Kosova devletinin 
uluslararası alandaki tanınırlığı sı-
nırlı kalmıştır. Şu ana kadar 76 ülke 
Kosova’yı resmen tanımıştır. (1) 
Ancak bu sayı Kosova’nın Birleşmiş 
Milletler (BM) gibi önemli bazı ulus-
lararası örgütlere üye olabilmesi için 
yeterli değildir. Sayıları sınırlı da olsa 
kendi iç sorunlarından kaynaklanan 
nedenlerden dolayı Kosova’nın ba-
ğımsızlığını tanımayacaklarını resmen 
ilan eden ülkeler vardır. Bu ülkelerden 
bazıları şunlardır: Sırbistan (Voyvodin 
ve Sancak meselesinden dolayı), 
Azerbaycan (Karabağ meselesinden 
dolayı), İspanya (Bask ve Katalan 
meselelerinden dolayı), Yunanistan ve 

Kıbrıs Rum Kesimi (Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden -KKTC- dolayı) ve 
son olarak Rusya.(2)(3)

Nüfusun %92’si Arnavut olan 
Kosova’da geriye kalan %8’lik kısım 
Sırp, Boşnak, Romen, Türk, Mısırlı, 
Torbeş (Makedon Müslüman) ve Aş-
kali etnik unsurlarından oluşmaktadır. 
Arnavutça ve Sırpça resmi diller ol-
makla birlikte Boşnakça, Romence ve 
Türkçe de alt kimlikler açısından bele-
diyeler kapsamında resmi diller ara-
sındadır ve anayasanın 5. maddesiyle 
güvence altına alınmıştır. Kosova, 
tek taraflı bağımsızlık ilanından sonra 
Birleşmiş Milletler (BM) idaresinden çı-
kıp Avrupa Birliği’nin (AB) gözetimine 
girmiştir. Şu anda ise Kuzey Atlantik 
İttifakı (NATO) öncülüğünde, Birleşmiş 
Milletler Geçici Yönetimi’nin (UNMIK) 
kontrolü altında Kosova Barış Gücü 
(KFOR), Kosova’daki Sırp azınlık ile 
Arnavut çoğunluk arasında barışı 
sağlamakla görevlidir.(4)(5)(6)

Bugün dünya haritalarına bakıldığın-
da, internet ortamı da dahil olmak 
üzere, Kosova Sırbistan toprağı gibi 
gözükmekte ve bazı haritalarda hala 
Birleşmiş Milletler İdaresi altında gös-
terilmektedir. Önyargılarla tanımlanmış 
Kosova halkı kendi sesini ve kimliğini 

dünya kamuoyuna yeterince duyura-
mamıştır. Çeşitli platformlarda duygu-
larını dile getiren Sırbistan kamuoyu 
da Kosova’yı “Kosova Sırbistan’dır”, 
“Kosova Sırbistan’ın kalbidir” slogan-
ları eşliğinde ülkelerinin bir parçası 
olarak görmeye devam etmektedir. 
Bu da her iki ülkede toplumlar dü-
zeyinde henüz bir yakınlaşmanın ve 
yumuşamanın sağlanamadığına işaret 
etmektedir. Son olayların birden bire 
alevlenmesinde bu faktörün etkisi çok 
büyüktür. Devletler düzeyindeki ilişki-
lerde hâkim olan görece ılımlı havayı 
henüz Arnavut ve Sırp halklar içselleş-
tirememiştir.(7)

Özellikle Sırbistan’daki milliyetçi 
kesimler Kosova’nın bağımsızlığını 
ilan ettiği 2008 yılından bu yana za-
man zaman “dayanışma ve sorum-
luluk” kampanyaları düzenlemekte 
Kosova’nın Sırbistan’dan ayrılamaya-
cağını dile getirmektedir. Kamuoyuna 
mal olmuş çeşitli sanatçı, oyuncu, mü-
zisyen gibi kişilerin de yer aldığı kam-
panyalarda Kosova’nın bağımsızlığı 
ile mücadele edilmesi gerektiği sürekli 
vurgulanmıştır. Geçmişten bugüne 
milliyetçilik temelinde devam eden bu 
karşılıklı zıtlaşmanın geçen hafta ilk 
bakışta ekonomik bir sorunmuş gibi 
görünen sınır olaylarının büyümesinde 

ve hemen politik bir meydan okumaya 
dönüşmesinde önemli rolü vardır.

Uluslararası alanda tam bağımsız bir 
devlet olarak kendini kabul ettirmekte 
sıkıntılar yaşayan Kosova henüz kendi 
sınırları dâhilinde otoritesini tam ola-
rak tesis edememiştir. Özellikle Sırp 
unsurların yoğun olarak yaşadığı ku-
zeydeki Mitroviça bölgesinde merkezi 
otoritenin tesisinde ciddi sorunlar bu-
lunmaktadır. Bu bölgede yaşayan 60 
bin dolayındaki Sırp, Kosova’nın ba-
ğımsızlığını hala tanımamakta ve baş-
kent olarak Priştine’yi değil Belgrad’ı 
kabul etmektedirler. O nedenle Koso-
va Cumhuriyeti’nin Sırp mallarına am-
bargo koymasıyla başlayan gerginlik 
ekonomik bir anlaşmazlıktan ziyade 
politik bir sorundur.

Gümrük Olaylarının Gelişimi ve 
İstikrarın Korunması

Kosova yönetimi Sırbistan’ın 
Kosova’dan ihracata yasak koyması-
na misilleme olarak Sırbistan’la ger-
çekleştirilen ithalata yasak getirmiş ve 
bu yasağın fiilen uygulanmasını sağ-
lamak üzere ülkenin kuzeyindeki sınır 
kapılarının denetimini ele geçirmek 
için Temmuz ayı sonunda ülkenin 1 ve 
31 numaralı sınır kapılarına bir operas-

yon düzenlemiştir. Kosova’nın bu ha-
reketine tepki gösteren yerel Sırplarla 
Kosova polisi arasında çıkan olaylar-
da bir polis memuru ölmüştür. Bunun 
üzerine şiddetlenen olaylarda Sırplar, 
Yarinye’deki (Jarinje) bir numaralı sınır 
kapısını ateşe vermiş ve ülkede barışı 
korumakla görevli NATO’ya bağlı 
Birleşmiş Milletler güçlerine (KFOR) 
ateş açmışlardır. Yaşanan bu geliş-
meler üzerine KFOR komutanı Kosova 
savaşından bu yana bölgede ilk kez 
olağanüstü hal ilan etmiştir.(8)

Ancak bu gelişmelerle de durulmayan 
olaylar 2 Ağustos’ta Sırp milliyetçilerin 
KFOR güçlerinin bölgedeki varlı-
ğına rağmen Mitrovica-Raşka yolu 
üzerindeki Rudare mevkiine 7 metre 
boyunda bir haç dikmesiyle yeniden 
tırmanmıştır. Bu gelişme üzerine 
Kosova Cumhuriyeti bakanlar kurulu 
olağanüstü toplanmıştır. Başbakan 
Haşim Taçi olayların tırmanmasından 
Sırp yetkilileri sorumlu tutmakta ve 
Kosova’nın kuzeyindeki Sırpları ayak-
landırmakla suçlamaktadır.(9)  

Kosova’da yaşanan bu gerginliğin 
istikrarın son derece nazik çizgiler 
üzerinde korunduğu bölgede olumsuz 
sonuçlar doğurmasından korkulmak-
tadır. Avrupa Birliği (AB) ve Amerika 

Kosova: 
Mitroviça’daki 
Son Gelişmeler

Orhan DEDE &
Hamidullah BAYRAM
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Birleşik Devletleri’nin (ABD) olayların 
Balkanlardaki diğer ülkeleri de etki-
leyebilecek düzeye gelmesine izin 
vermeyecekleri muhakkaktır. Ancak 
yaşananların bir süre önce AB’nin 
girişimiyle taraflar arsında başlatılan 
diplomatik girişimleri olumsuz yönde 
etkileyeceği kesindir. Nitekim Kosova 
başbakanı Haşim Taçi olağanüstü 
bakanlar kurulu toplantısından son-
ra yaptığı açıklamada Sırbistan’ın 
Kosova ile müzakere heyeti başkanı 
Borko Stefanoviç’in KFOR güçlerince 
derhal tutuklanıp sınır dışı edilmesini 
istemiştir.

Hem Kosova hem de Sırbistan için 
vazgeçilmez birer hedef olan AB’ye 
katılım göz önünde bulundurulduğun-
da olayların kontrolsüz bir şekilde bü-
yümesi öngörülmemektedir. Sırbistan 
AB’ye katılım yolunda ciddi adımlar 
atmakta ve bu sürecin devam etme-
sini istemektedir. Nitekim Sırbistan 
devlet başkanı Boris Tadiç olaylardan 
hem Kosova’yı hem de Kosova’daki 
aşırı milliyetçi Sırp örgütlerini sorumlu 
tutmuştur. Ülkesinin AB hedeflerine 
sürekli vurgu yapan Tadiç, muhalefet 
tarafında şiddetle eleştirilmesine rağ-
men bu tür eylem ve provokasyonların 
bir parçası olmak istemediklerini 
açıkça ifade etmiş ve AB sürecinin 
gereklerini yerine getirmekten çekin-

memiştir. Avrupa Birliği de mevcut 
tansiyonun düşürülmesi sorumluluğu-
nun Belgrad ve Priştine’de olduğunu 
taraflara açıkça iletmektedir. İki ülke 
arasında Avrupa Birliği gözetiminde 
devam eden müzakerelerde AB’nin 
kuzeydeki Mitroviça bölgesinin ta-
mamen Kosova’yla birleşmesini 
istediği ve bunun gerçekleşmesi için 
Sırbistan’dan somut adım atmasını 
istediği gelen haberler arasındadır. 
O nedenle hem AB hem de ABD 
bölgedeki olayların tırmanmasına izin 
vermeyecektir.

Mitroviça Sorununun Çözümü: 
İstikrarlı Bir Kosova için İlk Adım

1990 ve 2000’li yılların başlarında 
Balkanlarda yaşanan sorunlar birçok 
şehri etnik unsurlar arasında bölün-
müş olarak bıraktı. Mostar ve Brcko, 
Dayton Anlaşması’ndan sonra sağ-
lanan barış ortamında uluslararası 
çabalarla yeniden imar edilmiş ve bu 
şehirlerdeki etnik gruplar arasındaki 
sürtüşmeler büyük ölçüde giderilmiş-
tir. Güneyindeki Arnavut çoğunlukla 
kuzeyindeki Sırp çoğunluk arasında 
Ibar nehri sınır kabul edilerek bölünen 
Mitroviça şehri ise hala entegre edil-
meyi bekleyen bir şehirdir. 2008 yılın-
da Kosova’nın bağımsızlık ilanından 
bu yana hem Kosova içinde hem de 

Kosova-Sırbistan ilişkilerinde bir sorun 
olarak varlığını sürdüren Mitroviça’nın 
entegrasyonunda uluslararası kamu-
oyu Mostar ve Brcko örneklerinden 
yararlanabilir.

Toplam nüfusu 72 bin civarında olan 
Mitroviça, güneyde çoğunlukta olan 
Arnavutlarla kuzeyde çoğunlukta olan 
Sırplar arsında hukuken olmasa da 
fiilen bölünmüş durumdadır. 2008 
yılında Kosova’nın bağımsızlığını 
tanımayacağını ilan eden Sırbistan, 
Mitroviça bölgesindeki Sırp azınlık 
üzerinden Kosova’ya baskı uygula-
maya devam etmiştir. Böylece bölge 
fiilen Sırbistan’a bağlı kalmış, Belgrad 
tarafından yönetilmiştir. Bu durum 
uluslararası hukukça kabul edilen 
Kosova sınırlarının bir kısmında oto-
rite boşluğunun doğmasına neden 
olmuştur. Mesela, Kosova’da para 
birimi Avro olduğu halde bu bölgedeki 
Sırplar günlük hayatta ve ticarette Sırp 
Dinarı’nı kullanmaya devam etmiş 
ve Belgrad bölge Sırplarına çeşitli 
yardımlarda bulunmuştur. Kosova ise 
Sırpların yoğun olarak yaşadığı bu 
bölgedeki zengin yer altı madenlerini 
işletememiştir.

Bölgedeki otorite boşluğundan kay-
naklanan karaborsadan uzun suredir 
rahatsız olan ancak herhangi bir giri-

şimde de bulunamayan Priştine hü-
kümeti, bölge güvenliğinden sorumlu 
EULEX ve KFOR kuvvetleri nezdinde 
girişimde bulunarak sorunu diyalog 
yoluyla çözmeye çalışmıştır. Ancak 
bu çabalar da sonuç vermeyince 
Sırbistan’ın uzun süredir tek taraflı 
olarak Kosova’ya uyguladığı ekono-
mik ambargoya Priştine, 20 Temmuz 
2011’de Sırp ürünlerine ambargo ka-
rarıyla karşılık vermiştir. Bu ambargo 
kararının uygulanabilmesi için ülkenin 
kuzeyindeki 1 ve 31 numaralı gümrük 
kapılarının Priştine hükümetinin kont-
rolü altında olması gerekiyordu. Bu fiili 
durumun bilincinde olan bölge Sırpları 
merkezi hükümetin kararına rağmen 
Belgrad’la olan ekonomik ilişkilerini 
sürdürmüşlerdir. Bunun üzerine 25 
Temmuz’da Priştine hükümeti duruma 
müdahale kararı almış ve bahsi geçen 
olaylar gerçekleşmiştir.

Mitroviça’daki Arnavut ve Sırplar birbi-
riyle entegre edilmezse bu şehrin hem 
Kosova hem de bölge istikrarı için bir 
sorun olmaya devam edeceği zan-
nedilmektedir. Kosova ve Sırbistan’ın 
Avrupa Birliği perspektifleri şu anda 
olayların büyümesine engel teşkil et-
mektedir. Ancak böyle bir motivasyo-
nun eksikliğinde meydana gelebilecek 
olayların büyüme olasılığı da yüksek 
olabilir. Mitroviça’nın güneyi ile kuzeyi 

hem ekonomik hem de politik açıdan 
önce birbirine sonra da ülke geneline 
entegre edilmelidir.   

Sonuç

Yaşanan bu son olay Balkanlardaki 
dengelerin ne kadar hassas ve kırıl-
gan olduğunu göstermesi bakımından 
çok önemlidir. Bağımsız, sınırları 
içerisinde egemen olması gereken bir 
devletin hem iki gümrük kapısına ope-
rasyon düzenlemek zorunda kalması, 
hem de bu operasyondan dolayı ülke-
yi oluşturan etnik unsurlardan birisinin 
ayaklanması ve ülkeyi karıştırması 
Kosova’nın tam bağımsızlık yönünde 
kat etmesi gereken mesafeyi göster-
mektedir. Türkiye; bağımsızlığını he-
men tanıdığı Kosova ve son dönemde 
iki ilişkilerini hızla geliştirdiği Sırbistan 
nezdinde, bölgede öncülüğünü üst-
lendiği işbirliği ve istikrar süreçleri 
çerçevesinde girişimde bulunmalıdır. 
Bu itibarla Türkiye bölgede yaşanan 
sorunlara hem uluslararası organlar 
aracılığıyla hem de ikili ilişkilerdeki 
inisiyatiflerini kullanarak bölgede ba-
rış ve istikrarın korunmasına katkıda 
bulunmalıdır. Bir bölge ülkesi olarak 
Türkiye, Balkanlarda bu tür olayların 
yaşanmaması ve herhangi bir geliş-
menin sorun halinde bütün bölgeyi 
etkileyecek boyuta gelmeden çözüme 

kavuşturulması için bölge ülkelerinin 
ihtiyaç duyduğu politikaların üretimine 
gerekli katkıyı sağlamalıdır. 
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Ö zbekistan bu sene bağım-
sızlığının 20. yılını kutlamaya 
hazırlanıyor. Bu yıl içinde 

Bağımsız Devletler Topluluğu 
(BDT) da 20. yılını kutlayacaktır. 
BDT, kurulduğu ilk yıllarda 
çok ciddi sıkıntılar ve zorluk-
lar yaşamıştır. Üye devletle-
rin her biri zor şartlar altında 
bağımsızlıklarının temellerini 
hazırlamaya çalışmıştır. Öz-
bekistan da bu devletlerden 
bir tanesidir. Çünkü Sovyetler 
Birliği’nin dağıldığı dönemde 
Özbekistan, yalnızca ham mad-
de üretimine dayalı ve Sovyetlere 
bağımlı bir ekonomik sisteme sa-
hipti. Sovyetler Birliği’nin pamuk üreti-
minde tek söz sahibi olması sebebiyle 
Özbekistan ekonomisi gerekli ivmeyi 
yakalayamamıştır. Özbekistan o dö-
nemde Sovyet devletleri içinde kişi 
başına düşen milli gelir sıralamasında 
son sırada yer almaktaydı. Ancak 
Özbekistan, günümüzde değişen viz-
yonu ile birlikte uluslararası toplumda 
konumunu değiştirmiş ve birçok yönü 
ile tüm dünyanın ilgisini ve saygınlığını 
kazanmıştır. 

Bağımsızlığının 20. yıldönümünde 
Özbekistan’a baktığımız zaman, çağ-
daş dünyanın evrensel normlarına 

uygun olarak uygulamaya koyduğu 
reformlar ile kendine özgü geliştirdiği 
ekonomi modelinin ne denli doğru 
ve tutarlı olduğunu görmemiz müm-
kündür. Hazırlanan ve uygulanmakta 
olan modelin özü ve içeriği (hem 
kamu kurumlarında hem de anayasal 
kurumlardaki radikal değişiklikler ve 
yenilenme, hukukun üstünlüğü, eko-
nominin siyaset üzerinde artan etkisi, 
güçlü bir sosyal politika anlayışı) plan-

lı ve aşamalı bir süreç temelinde siya-
si, ekonomik ve sosyal reformların 

gerçekleştirilmesidir. Sürdürülebilir 
ve yüksek büyüme oranları, istik-

rarlı ve güçlü bir finans ve ban-
kacılık sistemi oluşturulması 
ile ilgili Özbekistan’ın attığı 
emin adımlar, Özbekistan’ın 
uygulamaya koyduğu yeni 
modelin kararlılıkla takip 
edildiğinin kanıtıdır. 2010 
yılı itibariyle Gayri safi yurtiçi 
hâsıla (GSYİH)’daki büyüme 

%8.5 seviyesine yükselmiştir. 
Bu rakam uluslararası finans 

kuruluşlarınca 2010 yılı içindeki 
en yüksek büyüme rakamı olarak 

belirlenmiştir. 

2000-2010 yılları arasında GSYİH iki 
kat artmış, bu artış kişi başına düşen 
milli gelirde de 1,7 kat bir artış sağ-
lamıştır. Ekonomideki bu büyüme 
Özbekistan’da hem istikrarın hem de 
ülkedeki büyük değişimin göstergesi-
dir. İstikrarlı bir ekonomik büyüme ve 
artan nüfusa bağlı olarak 2009 yılın-
da %7,4 olan enflasyon oranı 2010 
yılında %7,3 seviyesine gerilemiştir. 
Enflasyon oranının düşük bir seviyede 
tutulabilmesi, dengeli ve katı bir para 
politikası ile ekonomik krizlere karşı 
alınacak tedbirlerin doğru bir biçimde 
uygulanmasıyla gerçekleştirilmiştir. 

Sovyetler Birliği’nin dağılma dönemin-
de Özbekistan ekonomisine yeniden 
bir göz atacak olursak herşeye sıfırdan 
başlayan bir ekonominin varlığından 
söz etmemiz mümkündür. 1991 yılı 
itibariyle yalnızca eski Sovyet ülkeleri 
ile ticari ilişkilere sahip olan Özbekis-
tan bugün 180 ülke ile ticari ilişkilerini 
geliştirmekte, 170 ülkeye ürünlerini 
ihraç etmektedir. Özbekistan, bugün 
otuzdan fazla uluslararası unvana sa-
hip ekonomi ve finans kuruluşunun tam 
üyesidir. 50 ülke ile “Yatırımların Teşviki 
ve Karşılıklı Korunması Hakkında” an-
laşma imzalanmış, Özbekistan bu 50 
ülkenin 45’i tarafından en çok tercih 
edilen ülke haline gelmiştir. 

Bu yirmi yıl içerisinde Özbekistan dış 
ticaret rakamlarında çarpıcı değişiklik-
ler meydana gelmiştir. 1990 yılında dış 
ticaret hacmi 805,6 milyon Amerikan 
doları iken bu rakam 2010 yılında 21,8 
milyar dolara yükselmiştir. 20 yıl içinde 
dış ticaret hacmi 27,1 kat, ihracat 29,5 
kat artmıştır. Aynı zamanda ülkenin 
altın rezervlerindeki yükselme ve ulusal 
paradaki istikrarın sağlanmasıyla dış 
ticaret fazlası 53 kat artmıştır. Bağım-
sızlık öncesi dönemde ham madde 
ihraç edip hazır ürün temin eden Öz-
bekistan, bugün kendi hazır ürününü 
üretip bu ürünleri ihraç etmekte ve ileri 
teknoloji sistemlerini ithal etmektedir. 

İhracatta çeşitlendirmenin gerçek-
leştirilmesi ülkenin pamuk ihracatına 
bağlı ekonomik yapısının değişmesini 
de beraberinde getirmiştir. 1990-2010 
arası dönemde pamuk ihracatının eko-
nomideki payı %59,7 oranında azalarak 
%11,3 seviyesine gerilemiştir. Ülkenin 
toplam ihracatında ham madde dışın-
daki ürünlerin payı geçmiş dönemde 
%30 civarında iken bugün bu oran 
%70’e yükselmiştir. Son 10 yıl içinde 
binek otomobillerin ihracatı 7,6, pamuk 
ipliği 4.7, örme kumaş 15.6, gübre ma-
mülleri 11.7, petrol ürünleri 6.5, sebze 
ve meyve 14.1 ve küçük işletme ürün-
leri 10 kat büyümüştür. Bununla birlikte 
gıda ithalatı 4,5 kat azalmıştır. Son 15 
yılda Özbekistan buğday ithal eden bir 
ülke konumundan kendi buğdayını üre-
ten, un ve buğday ihraç eden bir nok-
taya gelmiştir. Aynı zamanda et ve et 
ürünleri ithalatında 5, süt ve süt ürün-
lerinde 2,6, işlenmiş tarım ürünlerinde 
3,5, alkollü ve alkolsüz içeceklerde 16 
ve diğer gıda ürünlerinde 7 kat düşüş 
gerçekleşmiştir. Bunun yanısıra halı ve 
yer kaplamalı tekstil ürünleri ithalatı 10, 
tekstil ürünleri 11 kat azalmıştır. 

Ülkenin toplam ihracatına göz atıldığı 
zaman çeşitli elektronik cihazların, gıda 
mamüllerinin, tekstil ürünlerinin, hizmet 
ve otomotiv sektörü ürünlerinin büyük 

payı olduğu görülecektir. Ayrıca katma 
değeri yüksek ürünlerin ihracattaki 
payında belirgin bir artış yaşanmıştır. 
Katma değeri yüksek olan ürünlerin 
1998 yılı itibariyle ihracattaki payı %25 
iken bu oran 2010 yılında %50 seviye-
sini aşmıştır. 

Bağımsızlığın ilk yıllarında devlet yö-
neticileri yabancı yatırımların teşvik 
edilebilmesi için en uygun ortamın ve 
şartların hazırlanabilmesi için büyük 
özen göstermişlerdir. Zengin yeraltı 
kaynaklarına ve ulaşım alt yapısına 
sahip Özbekistan yabancı yatırımcılara 
verdiği öncelik ve sağladığı olanaklar 
ile ekonomik ilişkilerde güvenilir bir 
partner olduğunu ispatlamıştır. 

Özbekistan’ın Nevai bölgesinde oluş-
turlan Serbest Endüstriyel Ekonomik 
Bölge (SEEB) “Nevai”, önümüzdeki 20-
30 yıl içinde enerji tasarrufu sağlayan, 
modern teknolojik donanıma sahip, 
çevre dostu bir sanayi üssünün oluş-
masına zemin hazırlamaktadır. Nevai 
SEEB’e kayıtlı işletmeler, her türlü ver-
gi, zorunlu prim ve ödemeler ile yurtdı-
şından temin edilmek istenen teknoloji 
ve hammadde ürünleri ile ilgili gümrük 
vergisinden de muaf tutulacaktır. Bu-
gün itibariyle Nevai SEEB kapsamında 
hali hazırda 21 proje bulunmaktadır. 

Özbekistan
20 Yıllık Yeni Tarih Ömer ATAGENÇ

Asya-Pasifik Uzmanı
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Yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili 
hükümetin aldığı tedbirler sonucu 
doğrudan yabancı yatırım hacminde 
gözle görülür bir artış gözlenmiştir. 
Ülke ekonomisinin bağımsız gelişme 
dönemi sürecinde 35 milyar doları 
yabancı yatırım olmak üzere toplam 
100 milyar dolarlık yatırım teşvik edil-
miştir. 90’lı yılların başında yabancı 
yatırım oranı %10-15 civarında iken bu 
oran günümüzde %83-85 seviyesine 
yükselmiştir. Bu dönemde 4.200 ci-
varında yabancı sermaye ortaklı işlet-
meler oluşturulmuştur. Katma değeri 
yüksek olan ürünleri üretimi ile ilgili 
Amerikan ‘General Motors,’ ‘Texaco’ 
ve ‘Case New Holland’, Alman MAN, 
Daimler Benz ve Class, Japon İsuzu 
Motors, Sumitomo ve ITOCHU, Güney 
Koreli Korean Air, Korea National Oil 
Corporaitonve Korea Telekom, Rus 
Gazprom ve Lukoil, Malezyalı Petro-

nas ve Çinli China National Petroleum 
Corporaiton şirketleri ana ortaklardır.  

Yabancı yatırımın teşvik edilmesinin 
bir sonucu olarak yeni otomobil fabri-
kaları, önde gelen yabancı firmaların 
ortaklığı ile Buhara Petrol Rafineri 
Fabrikası, Şurtan Gazkimya Komp-
leksi, Kongrad Sodyumhidroksit Fab-
rikası ve çok sayıda tekstil kompleksi 
oluşturuldu. 

Özbekistan ekonomisinin moderni-
zasyonu ile ilgili projelerin uygula-
maya konulmasında 2007’de Devlet 
Başkanı’nın girişimi ile Özbekistan 
Cumhuriyeti Kalkınma ve Gelişme 
Fonu’nun oluşturulması büyük öneme 
sahiptir. Günümüzde bu fonun ana 
sermayesi 7 milyar Amerikan dolarıdır. 
Fonun yatırım portföyü, 4,5 milyar 
dolarlık bölümü fon tarafından finan-
se edilen toplam 18,5 milyar doların 

üzerindeki 55 yatırım projesinden 
oluşmaktadır. 

İthalatın yerini alacak sanayinin ve 
yerel üretimin geliştirilmesi ülkenin 
dış ekonomik faaliyetlerinin en önemli 
öğelerinden birisidir. Ülkede bu konu 
ile başlayan faaliyetler kapsamında 
2000 yılında 1450’den fazla çeşitli 
hazır ürün, parça ve malzeme yerel 
üretim ile gerçekleştirilmiştir. İthalat 
yerine yerel üretimde katedilen mesa-
fenin Özbekistan ekonomisine katkısı 
2000-2010 yılları arasında 14 milyar 
dolardan fazla olmuştur. 

Özbek ekonomisinin 20 yılını değer-
lendirirken sosyal yönü olan Pazar 
ekonomisine geçiş sürecindeki kararlı-
lığının altını tekrar çizmek gerekir. Reel 
sektörde yatırımcıların geniş çaplı 
teşviki, ürün ihracat kapasitesindeki 
kayda değer artış ve buna bağlı ola-

rak elde edilen dış ticaret fazlası Öz-
bekistan ekonomisinin farklı bir yönde 
şekillenmesini ve çeşitlenmesini de 
beraberinde getirmiştir. 

Özbekistan, yalnızca hammadde kay-
nakları ile değil yeraltı kaynakları ile de 
adından söz ettiren bir ekonomi olma 
yolunda ilerlemektedir. Özellikle de 
doğalgaz rezervleri ile Hazar Havzası 
enerji politikalarında Türkmenistan ve 
Kazakistan ile birlikte belirleyici bir rol 
oynamaya başlamıştır. Özbekistan’da 
bugün 171 adet petrol ve doğalgaz 
rezervi bulunmaktadır. Petrol ve do-
ğalgaz endüstrisi Özbekistan ekono-
misinin lokomotifi olmaktadır. Sahip 
olduğu doğalgazı ekonomik kazanıma 
dönüştürmeye başlayan Özbekistan, 
Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan ve 
Rusya’ya doğalgaz ihraç etmektedir. 
Aynı zamanda Türkmenistan’dan 
Çin’e doğalgaz taşınmasını sağlayan 

hattın büyük bir kısmı Özbekistan 
topraklarından geçmekte ve bu du-
rum Özbekistan’ın transit bir ülke 
olarak da enerji sektöründe yer al-
masını sağlamaktadır.  Enerji sektörü 
Özbekistan’da giderek daha da büyü-
mekte ve Özbek ekonomisinin yakala-
dığı büyüme ivmesine olumlu katkılar 
yapmaktadır. 

Özbekistan’ın ekonomik büyümesini 
değerlendirirken dış politikasında-
ki değişimi ve gelişimi de göz ardı 
etmemek gerekir. Özbekistan’ın 20 
yıllık dış politikasına bakıldığı zaman 
“bağımsız” bir dış politika takip ede-
bilmek için yoğun bir çaba sarf ettiğini 
görülecektir. 

Lazım olduğunda dünyanın büyük 
güçleri karşısında Özbekistan’ın bir 
devlet olarak hassasiyetlerini ortaya 
koyabildiği oldukça önemlidir. Eko-

nomik büyümesi ile paralel olarak dış 
politikasında da kendine özgü bir dik 
duruş sergilemesi Özbekistan’ın ulus-
lararası politikada kazandığı saygınlı-
ğın en önemli öğelerinden birisidir. 

Gerek ekonomik alanda yakaladığı 
büyüme gerekse dış politikasında 
geliştirdiği tavır Özbekistan’ın ulus-
lararası politikada giderek ön plana 
çıkmasını sağlamaktadır. Yürürlüğe 
koyduğu reformlar ve bu reformları 
uygulama konusundaki kararlı tutu-
mu Özbekistan’da istikrarın temelini 
oluşturmaktadır. Ulusal menfaatleri 
konusundaki hassasiyetleri ise bağım-
sız ve çok taraflı bir ekonomik ve dış 
politika takip etmesini de beraberinde 
getirmiştir. Önümüzdeki dönemde de 
Özbekistan’ın yakaladığı bu ivme ile 
gerek bölgesinde gerekse yakın coğ-
rafyasında söz sahibi bir devlet olaca-
ğını söylemek yanlış olmayacaktır.

19  EKOAVRASYA 2011 GÜZEKOAVRASYA 2011 GÜZ  18



T ürkiye ve İran, coğrafi konum, 
tarih, jeopolitik, nüfus ve kültürel 
kimlik itibariyle bölgenin en 

önemli ülkeleridir. İki ülkenin de iyi 
komşuluk ilişkilerine ihtiyacı vardır. 
Büyüklükleri, geniş bir coğrafi alanda 
işbirliği imkânı ve ihtiyacı sunmaktadır. 
İran, Türkiye’ye Orta Asya’ya karayolu 
ulaşımı fırsatı sunarken, Türkiye İran 
için Avrupa’ya açılan bir kapı konumun-
dadır. Jeopolitik konumları, taraflar açı-
sından önemli stratejik değerler oluştur-
maktadır. Ayrıca her iki ülke 70 milyona 
yakın nüfusa ve dinamik bir ekonomik 
hareketliliğe sahiptir. Bu özelliklerin iki 
ülke ekonomik ilişkilerine nasıl yansıdığı 
her zaman merak konusu olmuştur.

İran-Türkiye ilişkilerinde son dönemde 
en fazla gelişme gösteren boyut eko-
nomidir. Ticaret hacminin artmasıyla 
birlikte yatırım alanları hem genişliyor 
hem çeşitleniyor. İki ülkenin ekonomik 
açıdan birbirine ihtiyacı vardır. Türkiye, 
İran’dan doğal gaz almak ve pazarında 
yer almak isterken İran Türkiye’ye doğal 
gaz satmak ve Avrupa pazarına Türkiye 
üzerinden ulaşmak niyetindedir.

İran’ın 70 milyonluk nüfusu, gelişme 
arzusu, batıyla gerginliği ve Türkiye’nin 
komşusu olması nedeniyle Türkiye için 
çekici bir pazardır. İki ülke ticaret hacmi 
10 milyar dolara yaklaşmıştır. Ekono-
mik ilişkilerdeki aslan payını Türkiye’nin 
İran’dan aldığı petrol, doğal gaz ve 
diğer karbonat ürünleri oluşturmaktadır. 
İran Türkiye’den demir- çelik ve plastik 
malzeme ithal etmektedir.

Her iki ülkenin ekonomik ilişkilere 
ciddi önem verdikleri gözükmektedir. 
Ekonomik ilişkilerin yoğunlaşmasıyla 
karşılıklı bağımlığının artması siyasi 
ilişkileri üzerinde olumlu etki yapmak-
tadır. Türkiye’nin İran doğal gazına 
ihtiyacı Türkiye’yi İran konusunda daha 
temkinli olmaya itmektedir. Ayrıca 
İran’ın Türkiye ile ekonomik ilişkilere 
hem ekonomik kaynak hem de stratejik 
manevra açısından ihtiyacı vardır. Bu 
nedenle iki ülke arasında ekonomik 
ilişkileri düzenlemede birkaç kurum ku-
rulmuştur. Karma Ekonomik Komisyon, 
Karma Ulaştırma Komisyonu, Ortak 
Ticaret Komitesi ve İş Konseyi bunların 
en önemlileri olarak sayılabilir.

Siyasi ilişkilerdeki ilerleme Türkiye’yi 
ziyaret eden İranlı turist sayısını 
artırmıştır. Son yıllarda Türkiye İranlı 
turistler için çekim merkezi olmuştur. 
Türkiye’nin laik yapısı nedeniyle sosyal 
hayatın daha özgür yaşanabilmesi, İran 
vatandaşlarına vize uygulanmaması, dil 
kolaylığı, Türk televizyonlarının İran’da 
çanak antenler vasıtasıyla izlenmesi 
ülkemizin İranlı turistler için cazibesini 
artıran faktörler arasındadır. Türkiye, 
İranlılar için çekim merkezi iken İran’ın 
o kadar çekici olmadığı gözükmektedir.

Türkiye’nin kara ulaşımında İran önemli 
bir ülke konumundadır. Türkiye, Afga-
nistan ve Orta Asya’ya kara ulaşımı-
nın büyük bölümünü İran üzerinden 
yapmaktadır. Yıllık 90 bin araç İran 
sınırından Orta Asya’ya doğru yol 
almaktadır. Taşımacılık konusunda 
İran-Türkiye arasında gümrük tarifesi ve 
akaryakıt fiyat uygulaması gibi sorunlar 
bulunmaktadır.

İki ülke ticaret hacmi, potansiyelinin 
altında seyretmektedir. Ekonomik iliş-
kilerinin arzu edilen noktaya taşınması 
çeşitli zorluklar içermektedir. Doğal gaz 
ve petrol alımı nedeni ile ticari dengeler 
Türkiye’nin aleyhine açık vermektedir. 
Bu açık 1996’dan günümüze kadar 
Türkiye aleyhine işlemektedir. Türkiye 
bu dengeyi değiştirmek için çabalasa 
da arzu edilen sonucu alamamıştır. 
İran’ın korumacı ekonomik siyaseti, 
ithal ikameci anlayışı, ekonomik mev-
zuatı çerçevesinde dış yatırım zorlukları 
ve ekonomik çalışma kültürü süreci 
sıkıntılı hale getirmektedir.

İran-Türkiye ekonomik ilişkileri siyasi 
ilişkilerin gölgesinde yürümektedir. 
Siyasi ilişkiler ilerledikçe ekonomik iliş-
kiler ivme kazanmaktadır. Nitekim son 
zamanlarda ekonomik ilişkilerin artışı iki 
ülke arasındaki siyasal yakınlaşmanın 
bir sonucu olarak yorumlanabilir. İran’ın 
batıyla yaşadığı gerginlik, teknolojik 
geri kalmışlığı, ithal ikameci ekono-
mik yapısı, Türkiye’nin tüm ekonomik 
ilişkilerinin Avrupa’ya uyum zorunluluğu 
Ankara-Tahran arasındaki ekonomik 
ilişkileri sınırlandırmaktadır. İran’ın 
ekonomik ve siyasi yapısı liberalleştikçe 
Türkiye-İran ekonomik ilişkileri ciddi 
şekilde gelişebilir.Arif KESKİN

İran - Türkiye
İlişkilerinin 
Ekonomik Boyutu
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11 Temmuz 2011’de Sreb-
renitsa soykırımının 16. 
yıldönümü anıldı. On-

binlerce kişinin katıldığı merasimde, 
Srebrenitsa’nın yakınlarındaki Potoçari 
anıt mezarında 613 yeni ceset topra-
ğa verildi. Kayıp Kişiler Uluslararası 
Komisyonu’nun (ICMP) yürüttüğü 
DNA analizleri sayesinde, şimdiye 
kadar 6.598 Srebrenitsali Boşnakın 
ceset kalıntıları tespit edildi. Söz 
konusu Komisyon, Temmuz 1995’te 
öldürülen Srebrenitsalı Boşnakların 
sayısını 8.100 olarak tahmin ediyor.

Srebrenitsa’da yaşananlar, son altmış 
yılda Avrupa kıtasında işlenen suçlar 
arasından uluslararası mahkemelerce 
soykırım olarak tanınan tek vakadır. 
Bu yüzden uluslararası topluluğun 
davranışına gölge düşüren en önemli 
olaylardan biridir. Srebrenitsa, Bosna 
Savaşı yıllarında, sivil Boşnakları 
Birleşmiş Milletler koruması altına 
almak amacıyla, BM Güvenlik Konseyi 
tarafından “güvenli bölge” olarak ilan 
edilen bir kentti. Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin 836 sayılı ve 4 
Haziran 1993 tarihli kararıyla, güvenli 
bölgeye ve etrafına yapılan saldı-
rılar karşısında, Birleşmiş Milletler 
askerleri tarafından güç kullanımı, 
hatta hava desteğinin talep edilmesi 
öngörülmüştü. Ancak, Srebrenitsa’da 
konuşlandırılan ne Birleşmiş Millet-
ler asker sayısı, ne de bu askerlerin 
sahip oldukları silahlar Srebrenitsa’da 
güvenliğin sağlanması için yeterliydi. 

Srebrenitsa’nın güvenli bölge olarak 
ilan edilmesinin ve bu bölgede Birleş-
miş Milletler askerlerinin konuşlandı-
rılmasının, Srebrenitsa’yı korumaya 
yeteceğine inanılmıştı. Ancak, bu 
büyük bir yanılgıydı.

6 Temmuz 1995’te, General Ratko 
Mladiç’in komutası altındaki Sırplar 
Srebrenitsa’ya saldırdı. Buna rağmen, 
güvenli bölgenin korunmasını öngören 
mekanizma harekete geçirilmedi. 30 
Hollandalı asker Sırpların elinde rehine 
olarak tutulduğu için, Srebrenitsa’da 
güvenliği sağlamakla yükümlü Hol-
landalı tabur pasif davrandı. Sırplar, 
Hollandalı askerleri öldürecekleri 
tehdidinde bulununca, Birleşmiş Mil-
letler Genel Sekreteri’nin Bosna’daki 
Özel Temsilciliği de Sırp mevzilerine 
yönelik hava saldırılarını engelledi. 
Böylece, 11 Temmuz 1995’te Mladiç, 
Srebrenitsa’ya girmeyi başardı. 
Neticede, güvenli bölge “güvenli ölüm 
kampına” dönüştü. 30 Hollandalı 
asker karşılığında, 8 binin üzerinde 
Boşnakın katledilmesine izin verildi. 
Böylece tarihte ilk defa, dünyanın 
kameraları önünde, bir soykırım ger-
çekleşti. Bugün Potoçari’deki büyük 
anıt mezar, adeta Boşnak şehitlerinin 
bir vadisidir.

Srebrenitsa’daki ihmaller yüzünden, 
16 Nisan 2002’de, Wim Kok’un 
başkanlığındaki Hollanda Hükümeti, 
bir jest olarak istifa etti. Ne var ki aynı 
ülkede Aralık 2006’da, Srebrenitsa’yı 

Bosnalı Sırplara terk eden askerlere, 
onur madalyası verildi. Açılan özel 
bir davaya istinaden ise, 5 Temmuz 
2011’de Hollanda’nın Lahey kentinde-
ki Temyiz Mahkemesi Srebrenitsa’da 
öldürülen üç Boşnakın ölümünden 
Hollanda devletinin sorumlu olduğunu 
hükmetti.

Srebrenitsa’daki katliamdan yaklaşık 
4,5 yıl sonra, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterliği, Srebrenitsa’yla ilgili bir 
rapor hazırlattı. 15 Kasım 1999’da ya-
yımlanan bu raporda, Birleşmiş Millet-
lerin Srebrenitsa’da çok hata yaptığı, 
gelişmelerle ilgili yanlış öngörülerde 
bulunduğu ve bunun sonunda Sreb-
renitsa’lılara yeterli koruma sağlana-

madığı belirtiliyordu. Bosnalı Sırpların 
Srebrenitsa ile ilgili bir komisyonu ise, 
Srebrenitsa soykırımına doğrudan ve 
dolaylı yoldan iştirak edenlerin sayısını 
25 bin olarak tahmin etti.

Günümüzde birkaç anne Srebrenit-
sa’ya geri döndü. Hayatın güzellik-
lerine sevinmeyi unutan bu anneler, 
bir gün en yakınlarının cesetlerinin 
bulunacağı ümidiyle, derin hüzün 
içinde yaşamlarını sürdürüyor. 
Boşnaklar, Bosna’nın başına gelen 
bütün kötülüklerin, komşu ülkeler 
Sırbistan ile Karadağ’da tasarlandığı-
na, Belgrad’daki Slobodan Miloşeviç 
yönetiminin eski Yugoslavya coğraf-
yasındaki bütün savaşları yönettiği-

ne inanıyor. Bu yüzden Boşnaklar, 
Bosna-Hersek’in Sırbistan’a karşı 
açmış olduğu soykırım davasına isti-
naden Uluslararası Adalet Divanı’nın 
26 Şubat 2007’de aldığı kararı yetersiz 
buldu. Hatırlatmak gerekirse, söz 
konusu kararda, soykırımın sadece 
Srebrenitsa’da gerçekleştiği belirtildi 
ve bu fiilden “Bosnalı Sırpların Ordusu” 
sorumlu tutuldu. Srebrenitsa dışındaki 
sivil ölümler, yeterince delil olmadığı 
gerekçesiyle, soykırım olarak nitelen-
medi. Sırbistan’a gelince, bu ülke Soy-
kırım Sözleşmesi’nin 3. maddesinde 
etkili cezaların verilmesini öngören hu-
susların hiçbirinden sorumlu tutulma-
dı. Sırbistan sadece, Srebrenitsa’daki 
soykırım suçunu gerçekleştirenleri 

engelleme yükümlülüğüne uymadığı 
ve soykırımı gerçekleştiren şahısları tu-
tuklayıp, “Eski Yugoslavya Uluslararası 
Ceza Mahkemesi”ne teslim etmediği 
yönünde suçlandı. Boşnaklar Ulus-
lararası Adalet Divanı’nın kararından 
memnun değil ve açıklanan kararda 
siyasi niteliğin ağır bastığına inanıyor.

Bosna Savaşı ile ilgili gerçeklerin 
bilinmesi savaş kurbanlarında ve 
yakınlarında küçük bile olsa bir adalet 
duygusunun oluşması açısından 
önemlidir. Çünkü adalet olmadan 
Bosna’da barışma süreci de ta-
mamlanamayacaktır. Diğer taraftan, 
Srebrenitsa soykırımı ile ilgili gerçekler 
netleşmeden, uluslararası hukuk ve 
adalete gölge düşecektir.

Srebrenitsa:
16 Yıl Sonra

Dr. Erhan TÜRBEDAR
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Şöyle ki, NATO’nun genişleme 
politikası çerçevesinde ortakları belli 
yükümlülükler üstlenmektedir. İşbirliği 
reformları kapsamında ise NATO 
karşılıklı olarak ortaklarının belirli alan-
lardaki sorunlarının çözümüne katkı 
sağlamaktadır. Savunma ve güvenlik 
sektöründe reform Güney Kafkasya 
devletleriyle işbirliğinin oldukça önemli 
bir alanıdır ve bu, NATO’ya sunulan 
BOEP’lerin (Bireysel Ortaklık Eylem 
Planı) ana çizgisini oluşturmaktadır.

Ermenistan’ın işgal altında bulun-
durduğu ezeli ve ebedi Azerbaycan 
toraklarında her konuda bir “tecavüz 
siyaseti” yürütmesi dünya kamuoyu 
tarafından çoktan beri biliniyor. Dolayı-
sıyla da bu kez de 13 yaşındaki kızın 
ölümü terör içerikli nehir olayı sonucu 
gerçekleşmiştir. NATO’nun söz konu-
su misyonu ise yalnız Güney Kafkas-
ya’daki nehirlere radyoaktif madde-

lerin akıtılması üzerine değil, aynı 
zamanda terör içerikli eylemlerin de 
gözlemini amaçlamaktadır. Ayrıca her 
hangi bir kimyasal maddenin neden 
olduğu ölüm, kasıtlı olarak haincesine 
öldürmenin yanında gölgede kalır.

Ermenistan nükleer atıklarını sı-
nırları aşan nehirlere bırakmakla 
Azerbaycan’a “ekoloji soykırım” 
da uygulamaktadır. Çocuk ölüm 
olayları ise işin vahşetini tüm çıplak-
lığıyla gözler önüne seriyor. Avrupa 
ilgili enstitüleri, özellikle de Kızılhaç 
Komitesi, İnsan Hakları Mahkemesi, 
Uluslararası Divan ve diğer kuruluşlar 
Cenevre Konvansiyonu, Nürnberg, 
Uganda ilgili sözleşmeleri, ayrıca BM, 
AGİT, AGİT PA, AK ve NATO bildirile-
rini göz ardı etmekle bir devlet olarak 
yükümlülüklerini yerine getirmiyor ve 
Azerbaycanlı vatandaşların haklarının 
ihlalini sürdürüyor.

Dünya kamuoyunun bu konuda 
daha ciddi önlemler alması gerek ve 
bölgesel tehdit kaynağını kökünden 
kesmesi gerekmektedir. Bunun için 
hala geç kalınmaktadır!

Oysa Batı’nın “az şey vermek” ve 
karşılığında ise “çok şey almak” niyeti 
artık asırlardan günümüze emper-
yalist düşüncenin geleneksel haline 
dönüşmüş olsa gerek. Ermenistan’ın 
tüm dünyanın gözü önünde bu tür 
insanlığa karşı vahşice suç işle-
meye devam etmesinin nedeni, 
Ermenistan’ın yaptığı bu tür eylemlere 
karşı AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları 
başta olmak üzere, uluslararası ilgili 
kuruluşların hiçbir gerekli önlem alma-
ması, özensiz yaklaşımlarıdır.

Azerbaycan uluslararası camiayı 
Ermenistan’ın saldırgan politikasını 
şiddetle kınamaya çağırıyor!

B ildiğimiz üzere Azerbaycan’ın 
NATO için yakın bir ortak 
olması ve sürekli üst düzey 

görüşmelerde her iki taraf tarafından 
belirtilmektedir. Dolayısıyla da İttifak 
Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptıkları 
karşısında suskun bir tavır sergilemek 
yerine, özellikle de en son yaşananlar 
üzerine Ermenistan’a karşı ciddi etki 
ve baskı mekanizmaları uygulamalıdır.

Çünkü geçenlerde bir Azerbaycanlı 
çocuk daha Ermenistan vahşetinin 
kurbanı oldu. Azerbaycan’ın To-
vuz ilçesi Elibeyli köyü arazisinde 
Ermenistan’ın yaptığı barbarlık sonucu 
13 yaşındaki Aygün Şahmalıyeva ha-
yatını kaybetti ve annesi 32 yaşındaki 
Elnare Şahmalıyeva ise ağır yaralandı. 
Bu gibi benzeri olaylar ilk değil.

NATO yetkilileri Karabağ sorununun 
çözümü için belli bir “müdahale süre-
ci” gerektiğini belirtiyorlar. Ama söz 
konusu durum karşısında NATO’nun 
daha sert bir tepki vermesi kaçınıl-
mazdır. Çünkü NATO’nun Nehir Göz-
lem Misyonu bunu öngörmektedir. 
NATO ve AGİT, Güney Kafkasya’da 
nehirlerin izlenimi projesine yardım 
etmek için finanse edilmiş NATO’nun 
“Barış ve Güvenlik için Bilim” (SPS) 
Programı kapsamında kuvvetlerini 
seferber etmiştir. 2004 yılında öne 
sürülmüş ve 2008 yılının sonuna kadar 
devam etmiş bu girişim, genel su 
kaynaklarına ilişkin anlaşmazlıkların 
potansiyel nedenlerinin azaltılmasını 
amaçlamaktadır.

Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan, 
Kür ve Aras nehirleri ve onların kollarını 
ortaklaşa kullanıyor. Sınır aşan akar-
sularda sıkça karşılaşıldığı üzere tarım 
ve sanayi çalışmaları nedeniyle bu 
devletler su güvenliği ve nehir kirliliği 
ile ilgili genel sorunlarla yüzleşmekte-
ler. Bu proje her üç ülkede su izlenimi 
için modern ekipman, yüksek eğitimli 
personel ve standart çalışma yön-
temleri ile temin edilen bir laboratuar 
kurmayı amaçlamaktadır. Bu proje 
çerçevesinde özellikle de tesadüfen 
veya terör eylemi sonucu kasıtlı olarak 
suya akıtılmış maddelerin algılanması 
amacıyla suda radyoaktivite izlenme 
çalışmaları da yapılıyor. Suya akıtılan 
zehirli maddelerden kaynaklanan 
tehdit, nehre bırakılan bombanın da 
oluşturduğu olumsuz etkiler, özellikle 
terör içerikli ölüm durumları nedeniyle 
suçlu tarafın şiddetli bir cezalandırma-
ya tabii tutulması gerekmektedir!

Söz konusu feci ölüm olayı karşısında 
ise artık “görünen köy kılavuz istemez” 
den yola çıkarak ortaklığın sadece 
pratik işbirliği ile sınırlı kalmaması 
gerektiğinin altını çize biliriz. Çünkü 
ortaklıklar her zaman bir değerler ko-
nusudur. NATO ile işbirliğinde bulunan 
ülkeler ‘Barış İçin Ortaklık’(BİO) prog-
ramı kapsamında imzalanan belgeler 
doğrultusunda uluslararası hukuk, BM 
Tüzüğü, İnsan Hakları Evrensel Beyan-
namesi, Helsinki Nihai Bildirgesi, ayı 
zamanda silahsızlanma ve silah kont-
rolü üzerine uluslararası sözleşmelere 
saygıyla yaklaşmak; devlet sınırlarına 
saygı duymak; başka devletleri tehdit 

etmek veya onlara karşı güç kullan-
maktan kaçınmak; sorunları barışçıl 
yolla çözmek taahhüdünü üstlenirler.

BİO Çerçeve anlaşma belgeleri aynı 
zamanda Müttefiklerin kendi toprak 
bütünlüğü, egemenliği veya güven-
liğini doğrudan tehdit eden her bir 
Ortak devletle görüşmeler yapmayı da 
öngörmektedir. Bu taahhütler ve BİO 
programı genelde güven ve şeffaflı-
ğın sağlanması, barışa karşı oluşan 
tehlikenin azaltılması, aynı zamanda 
Müttefikler ve diğer Ortak ülkelerle 
daha sıkı güvenlik ilişkilerinin kurulma-
sını amaçlamaktadır. BİO programı 
NATO’nun pratik olarak her faaliyet 
alanını, aynı zamanda savunma ile 
ilgili çalışmalar, savunma reformları, 
savunma siyaseti ve planlaştırması, 
sivil-askeri ilişkiler, öğretim ve eğitim, 
askeri alanda ortaklık ve tatbikat, 
bilimsel ve ekolojik sorunlara ilişkin 
ortaklıkları kapsıyor.

Son dönemlerde her üç Kafkasya 
ülkesinin de katıldığı AAOK/BİO 
çerçevesinde yapılan (Avrupa-Atlantik 
Ortaklık Konseyi-NATO/ EAPC) top-
lantı çalışmalarına rağmen gerçekte 
Ermenistan’ın Azerbaycan sivillerine 
karşı yaptığı saldırılarının yanı sıra, ge-
çenlerde Sarkisyan’ın her zamanki hali 
olarak bir NATO üyesi olan Türkiye’ye 
karşı da toprak iddialarında bulunması 
hain niyetini apaçık gösteriyor.

Dolayısıyla da düzenlenen NATO 
işbirliği görüşmelerinin etkili sonuçlar 
doğurması gerekiyor.

Zeka SEFERLİ

Ermenistan’a
NATO baskısı şart!
NATO Ermenistan’a çok ağır bir yaptırım uygulamalıdır. 
NATO’nun ortakları ile işbirliği kapsamında yürüttüğü 
güvenlik reformları bunu öngörmektedir.
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Mladiç ve Hadziç 
Yakalandı,
Sırbistan’a
AB Üyelik Yolu Açıldı

1 990’larda yaşanan gelişme-
lerin ardından, bir taraftan 
Yugoslavya’nın devamı 

ve mirasçısı, diğer taraftan ise 
Yugoslavya’nın parçalanmasının baş 
sorumlusu ilan edilen Sırbistan, son 
yirmi yıllık süre zarfında kayda değer 
bir dönüşüm geçirdi. Bu geçiş döne-
mi oldukça sancılı, kanlı ve uzun süre 
direnerek geçti. Bilhassa, 1990’larda 
yaşanan dört ayrı savaş, 2001’de 
Miloseviç’in iktidarı bırakması ve ar-
dından hızlanan AB entegrasyon süre-
ci ülkenin son dönem siyasi tarihinde 
önemli dönüm noktalarını oluşturdu. 
Diğer taraftan 2006’da Karadağ’ın 
referandum ile ayrılması ve 2008’de 
Kosova’nın tek taraflı olarak bağım-
sızlık ilan etmesi, Yugoslavya’nın 
1990’larda başlayan dağılma sürecin-
de savaşlar sonucu ortaya çıkan beş 
ülkeye, iki yeni ülke daha ekledi. Bu 
tarihten sonra, Belgrad yönetiminin 
dış politikasındaki en önemli gündem 
maddelerinden biri AB üyeliği, diğeri 

ise Kosova için mücadeleye devam 
etmek oldu. 

Sırbistan’ın Zorlu  
AB Üyelik Süreci

AB ile ikili ilişkilerinin tarihi 1990’ların 
ikinci yarısına uzanan Sırbistan’ın, AB 
üyelik süreci, resmi olarak ilk kez 2003 
Selanik Zirvesi’nde Batı Balkanlara 
verilen üyelik perspektifi ile başladı. 
Bu tarihten itibaren Sırbistan gerek 
iç gerek dış politikasında çetrefilli bir 
döneme girdi. Üyelik yolunda gerekli 
teknik şartların ve reformların yerine 
getirilmesi, organize suçlar ve her tür-
lü kaçakçılıkla etkin mücadele edilme-
si, komşularla iyi ilişkiler geliştirilmesi, 
bölgesel iş birliği dinamiklerinin hare-
kete geçirilmesi ve son olarak savaş 
suçlularının yakalanmasında Eski 
Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahke-
mesi (ICTY)’ne tam destek verilmesi 
ve tüm bunların iç kamuoyuna kabul 
ettirilmesi gibi sayısız alanda Sırbistan 
zorlu bir mücadele verdi. 

AB tarafından müzakere masasında 
önüne getirilen teknik şartlar bir kena-
ra bırakılırsa, Sırbistan’ın en fazla uğ-
raştığı mesele Bosna Savaşı esnasın-
da yapılan soykırım ve katliamlardan 
sorumlu savaş suçlularının yakalan-
ması ile ilgili Lahey’deki mahkeme ile 
tam iş birliği yapma konusunda ken-
disine yöneltilen eleştirilerdi. Nitekim 
bu mesele, 2006’da, AB’nin Sırbistan 
ile 2005’te başlattığı İstikrar ve Ortaklık 
Paktı müzakerelerinin bir yıldan fazla 
askıya alınmasına sebep oldu. Mese-
lenin ciddiyetini kavrayan Sırp yetkililer 
ilk kez açık bir şekilde mahkeme ile 
işbirliği noktasında üzerine düşeni 
yapacağını belirterek gerekli adımları 
atmaya başladı. Bu kapsamda ilk 
olarak, ICTY arananlar listesinin en 
başında bulunan Radovan Karadziç, 
2008’de Belgrad’da üzerinde sahte 
bir kimlikle serbestçe yaşarken yaka-
landı. Hatta Karadziç, alternatif tedavi 
yöntemleri uygulayan özel bir klinikte 
çalışarak hayatını idame ettiriyordu. 

Karadziç’in yakalanmasını bir gurur 
vesilesi olarak gören Belgrad yöneti-
mi vakit kaybetmeden Aralık 2009’da 
AB’ye tam üyelik başvurusunda bu-
lundu. Komisyon, Sırbistan’ın üyelik 
başvurusu ile ilgili değerlendirmesini 
henüz açıklamadı (Ekim 2011’de 
görüşünü bildirecek) fakat hâlihazırda 
-diğer bölge ülkeleri ile birlikte- Sırbis-
tan için vizesiz seyahat uygulaması 
başlatılarak, Belgrad, deyim yerindey-
se Birlik’e arka kapıdan alınmış oldu.

Ratko Mladiç ve  
Goran Hadziç’in Yakalanması

Karadziç’in yakalanması ile birlikte 
Sırbistan gerek AB koridorlarında 
gerekse uluslararası kamuoyu nez-
dinde az da olsa nefes aldı. Fakat 
adaylık statüsünü elde edebilmek 
için savaş suçlularının yakalanması 
sayfasını tam olarak kapatması; diğer 
bir ifadeyle, aranan son iki savaş 
suçlusu General Ratko Mladiç ve 

savaş sırasında Hırvatistan toprakları 
içerisindeki Krijina’da tek taraflı olarak 
ilan edilen Sırp Cumhuriyeti’nin eski 
Cumhurbaşkanı Goran Hadziç’in de 
mahkemeye teslim edilmesi gereki-
yordu. 

Bu noktada Belgrad yönetimi üzerine 
düşeni geç de olsa yaptı ve Srebre-
nitsa soykırımının 16. yılı anma tören-
lerinin yaklaştığı günlerde önce Gene-
ral Mladiç’i yakaladı. O da Karadziç’e 
benzer şekilde sahte bir kimlikle 
Sırbistan içerisindeki Voyvodina Böl-
gesinde bir köyde rahatça günlük 
hayatını sürdürüyordu. Yaklaşık iki ay 
sonra ise Bosna Savaşı’nın son ka-
sabı Hadziç yakalandı. Böylece, ICTY 
tarafından aranan toplam 161 savaş 
suçlusunun tamamı yakalanmış oldu. 
Sırbistan için ise hem Cumhurbaşka-
nı Boris Tadiç’in hem de AB Genişle-
meden Sorumlu Komiseri Stefan Füle 
gibi Avrupalı liderlerin dediği gibi, “AB 
üyeliği daha görünür bir hale geldi.”

Sonuç itibarıyla, Sırbistan’ın 1990’lar-
da uyguladığı sert dış politikası 
ilerleyen yıllarda, bilhassa AB üyelik 
sürecinin etkisiyle, kayda değer şe-
kilde değişmiş ve Belgrad iş birliği 
politikaları geliştirmeye başlamıştır. 
Savaş suçlularının yakalanması bu 
politikanın en son örneğidir. Nitekim 
Sırbistan gerek Bosna-Hersek’le ikili 
ilişkilerinde gerekse kendi geçmişi ile 
yüzleşmede önemli bir samimiyet tes-
ti vermiştir. AB üyeliği yolunda ciddi 
bir adım olan bu politikanın başarıya 
ulaşması için süreç bundan sonra 
dikkatle yönetilmeli ve Belgrad yö-
netimi, bilhassa Kosova konusunda 
da benzer hassasiyeti göstermelidir. 
AB değerlerinin temsilcisi olacak 
bir Belgrad’ın Kosova’ya karşı tarihi 
sorumluluğunu yerine getirmesi en 
doğal beklentidir. Zira Balkanlar coğ-
rafyası özelinde sıkça söylenen bir 
deyim bulunmaktadır: “Yugoslavya 
krizi Kosova’da başladı; Kosova’da 
bitecek.” 

Eski Yugoslavya’nın en büyük ve merkezi ülkesi olan Sırbistan, günümüzde 
de Balkanlar coğrafyasının kilit ülkelerinden biridir. Gerek coğrafi konumu 
ve büyüklüğü gerekse Kosova ve Bosna-Hersek içerisinde yaşayan Sırplar 
üzerindeki siyasi nüfuzu ile bölgenin bütünlüğü ve istikrarlı geleceği 
açısından Belgrad son derece önemli bir aktördür. Bu farkındalıkla hareket 
eden AB, Sırbistan’a üyelik perspektifi vererek, son on yılda ülkede ciddi 
bir dönüşüm sürecine imza atmıştır.

Muzaffer VATANSEVER USAK AB Araştırmaları Merkezi
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sidir. Ancak, 11 Eylül psikolojisinin 
istismarıyla beslenen bu süreç, artık 
sorgulanmaktadır. Irak ve Afganistan 
maceralarının sonu oldukça hüsran 
olmuştur. Bu çerçevede, İsrail’in bu 
saldırgan tutumu, artık işe yaramadığı 
gibi ülkeyi, bölgede giderek yalnız-
laştırmaktadır. Bölgede yalnızlaşan 
İsrail, her zaman yaptığı gibi gözdağı 
amaçlı olmak üzere başka müttefikler 
arama yoluna gitmektedir. Burada da 
en çarpıcı müttefik olarak Türkiye ile 
bazı sorunları olan Yunanistan görün-
mektedir.

Yunanistan, Türkiye’nin İsrail ile 
olan ilişkilerinin soğumasından fay-
dalanmaya çalışmaktadır. Bu kriz 
nedeniyle Yunanistan’ın Orta Doğu 
ve Akdeniz’de bölgesel politik faktör 
olma yolundaki beklentisi artmış gibi 
görünmektedir. Ancak, şunu önemle 
belirtmekte fayda vardır: Yunanistan 
hükümetinin son dönemde kendi ka-
muoyunda oluşan İsrail karşıtlığını ve 
Arap ülkeleriyle olan dostluğunu (1947 
yılında Filistin toprakları üzerinde İs-
rail devleti kurulmasını öngören BM 
Taksim kararına “hayır” oyu kullanan 
tek Avrupa ülkesidir) göz ardı ederek, 
İsrail ile ilişkilerini daha ileri boyutlara 
taşıması kolay değildir. Yunanistan 
ve İsrail’in ne ortak çıkarları ne ortak 

düşmanları ne de ortak talepleri ben-
zerlik göstermektedir. Ayrıca, İsrail’in 
güvenlik kaygılarını Yunanistan’ın 
telafi etmesi de mümkün değildir. 
Türkiye-İsrail ilişkileri düzeldiğinde, 
Yunanistan her zaman olduğu gibi 
yine ortada kalacaktır. Yunanistan’ın 
şunu da görmesi gerekir ki, İsrail ile 
askeri işbirliği anlaşmaları imzalaması, 
Yunanistan’dan çok İsrail’in çıkarları-
na hizmet edecektir. Kısaca, İsrail’in 
Yunanistan ile işbirliği, bu ülkenin 
bölgede ve belki de dünyada yalnız-
laşmasına engel olamayacaktır.

İsrailli karar alıcılarının, bölgenin ve 
dünyanın yeni gerçeklerini göz önün-
de bulundurarak, “çatışma ve istikrar-
sızlık yaratma politikası” yerine “barışa” 
yönelmeleri, İsrail ve Orta Doğu’nun 
geleceği açısından büyük önem arz 
etmektedir. Bu tarz politikaları, sadece 
bölgede değil, bütün dünyada da 
imajını zedelemektedir/zedelemeye 
devam edecektir. Örneğin, Norveç’te 
yapılan bir anketin sonuçları İsrail 
açısından oldukça düşündürücü bir 
nitelik taşımaktadır. Ankete göre, Nor-
veçliler Filistin davasına açık bir şekil-
de destek vermekte ve anket yapılan 
Norveçlilerin yüzde 59’u İsraillileri 
fanatik olarak görmekte, yüzde 55’i 
İsrail’in barışı istemediğine inanmak-

tadır. Ayrıca ankete katılanların yüzde 
43’ü Filistinlileri desteklerken, yüzde 
21’i ise İsraillileri desteklediğini belirtti. 
Söz konusu imajın düzeltilmesinin ise 
“barışçı” ve “yapıcı” bir dış politikayla 
gerçekleşeceğini söylemek yanlış 
olmayacaktır.

Sonuç olarak, Türkiye’nin son yaşa-
nan krizle birlikte ülkesindeki İsraillilere 
ve Yahudi asıllı vatandaşlara yönelik 
herhangi bir olumsuzluğu olmamıştır. 
Ayrıca, tarih boyunca Türkler, zor 
durumdaki Yahudi halka yardım eli 
uzatmıştır. Türkiye’nin “iyi niyet” politi-
kasına karşı İsrail’in de olumlu yaklaş-
ması gerekmektedir. Türkiye olmadan 
bu coğrafyada yalnız kalacağını an-
laması gereken İsrail’in ilişkileri daha 
fazla germeden, bir an önce samimi 
adımlar atması bölge barışı ve güven-
liği açısından oldukça büyük önem 
arz etmektedir.

[1]Bu konuda bkz. Türel Yılmaz, “Irak Savaşında 
İsrail’in Politikası”, II. Körfez Savaşı, (der. Mehmet 
Şahin-Mesut Taştekin), Platin Yayınları, Ankara, 
2006, s.115-136. 
[2] www.moheet.com, (e.t. 07.09.2011.) 
[3] Bu konuda bkz. Türel Yılmaz, “Türkiye-İsrail 
İlişkileri: Tarihten Günümüze), Akademik Orta 
Doğu, C.5, S.1, 2010, s.20-23

T ürkiye-İsrail ilişkileri son günler-
de tarihinin en gergin dönemini 
geçirmektedir. 1948 yılında 

kurulan İsrail devletinin Türkiye tara-
fından tanınmasından (1949) sonra iki 
ülke ilişkileri 2000’li yılların başlarına 
kadar askeri, güvenlik ve istihbarata 
dayalı olarak -zaman zaman siyasi 
krizlere rağmen- inişli/çıkışlı olarak 
devam etmiş; diplomatik ilişki, bu kriz-
lere paralel olarak 1956’da “maslahat-
güzarlık”, 1980’de “ikinci katiplik” sevi-
yesine indirilmiş, 1990 yılında yeniden 
“büyükelçilik” seviyesine yükseltilmiş 
ve geçtiğimiz günlerde yeniden “ikinci 
katiplik” seviyesine indirilmiştir.

İlişkilerin bu aşamaya gelmesini tetik-
leyen olaylar kısaca şu şekilde özet-
lenebilir: Ocak 2006’daki Filistin se-
çimleri sonrası Hamas’ın siyasi büro 
şefi Halid Meşal’in Türkiye’yi ziyareti, 
İsrail’in 27 Aralık 2008’de Gazze’ye 
karşı başlattığı “Dökme Kurşun Ope-
rasyonu”, Davos Ekonomik Forumun-
da Başbakan Erdoğan ile İsrail Cum-
hurbaşkanı Şimon Peres arasında 
yaşanan “Davos krizi”, Anadolu Kartalı 
Tatbikatının uluslararası boyutunun 
Türkiye tarafından iptal edilmesi, TRT 
ekranlarında gösterime başlayan ve 
Filistinlilerin dramını anlatan “Ayrılık” 
dizisine İsrail tarafından gösterilen 

tepki, İsrail’de Türkiye’nin Tel Aviv 
Büyükelçisinin alçak bir koltuğa otur-
tulmasıyla yaşanan “Alçak Koltuk Krizi” 
ve nihayet 2010 Mayıs ayının sonunda 
Gazze’de sivil halka yardım götürme 
amacıyla yola çıkan insani yardım 
konvoyunda bulunan Mavi Marmara 
gemisine İsrail askerlerince uluslarara-
sı hukuku çiğneyerek, kendi karasuları 
dışında yapılan saldırıyla başlayan 
“Mavi Marmara Gemisi Krizi”, Türkiye-
İsrail ilişkilerini geri dönüşü çok zor 
bir döneme soktu. Söz konusu kriz ile 
ilişkiler şu anda neredeyse donmuş 
durumdadır. Hatta yukarıda da bahse-
dildiği üzere, diplomatik ilişkinin sevi-
yesi ikinci katipliğe indirilmiştir.

Söz konusu ilişkilerin bu aşamaya 
gelmesinde özellikle İsrail’in bölgede 
izlediği politikanın çok büyük rolünün 
olduğu yadsınamaz bir gerçektir. İsra-
il, kurulduğu andan itibaren bölgede 
kendi çıkarlarına ters düşen politikalar 
izleyen herkesi/her ülkeyi terörle bağ-
lantılı göstererek, “terör istismarcılığı” 
yapmakta ve bu sayede kendisine 
yaşam alanı bulmaya çalışmaktadır. 
Orta Doğu bölgesinde düşman addet-
tiği ülkelere karşı “yıkma ve istikrarsız 
hale getirme” politikası izleyerek, söz 
konusu ülkelerde özellikle ayrılıkçı ve 
etnik hareketleri desteklemektedir.

Bu politika çerçevesinde İsrail, özel-
likle ABD’nin Irak’ı işgal ettiği 2003 
yılından beri istihbarat servisi ve ajan 
şebekesi vasıtasıyla Irak’ın kuzeyinde 
yoğun faaliyet içinde bulunmaktadır. 
Son zamanlarda ise Iraklı Kürtler ile 
İsrail’in ilişkilerinin daha da hız ka-
zandığı gözlenmektedir. Bu konuda 
en bariz örnek ise, kısa süre önce 
“e-kurd.net” web sitesinde yayın-
lanan makalede ifade edilenlerdir. 
Makalede özellikle “Kürtlere sempati 
duyan Yahudiler ile Kürtlerin, yüzyıllar-
dır süregelen özel bir bağ kurdukları” 
vurgulanmaktadır. Söz konusu maka-
lede dikkat çeken önemli hususlardan 
birisi de, İsrailli yetkililerin “Barzani ve 
Talabani’yi altı milyon nüfuslu Kuzey 
Irak’ta bağımsız bir Kürt devleti ilan 
edilmesi konusunda teşvik ettikleri”dir. 
Bu çerçevede, İsrail’in büyük/üstün 
askeri kapasitesinin ve ABD dış poli-
tikası üzerindeki etkisinin, Kürt dava-
sının desteklenmesi açısından faydalı 
olacağı üzerinde vurgu yapılmaktadır. 
Iraklı Kürtler ile İsrail arasındaki yakın 
ilişkiler, çevre ülkelerde güvenlik endi-
şelerinin artmasına neden olmaktadır.

Üzerinde durulması gereken bir 
başka husus ise, ABD’deki Yahudi 
lobisinin yönetim içindeki uzantılarıyla 
İsrail’i desteklemeye devam etme-

Türkiye - İsrail 
İlişkilerinde Yaşanan 
Son Gelişmeler

Prof. Dr. Türel YILMAZ ŞAHİN 
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
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M ağusa Mahkemesinin Ma-
raş’taki Türk Vakıf Malları ile 
ilgili 2 tane tespit kararı var. 

271/2000 no.lu ve 27.12.2005 tarihli 
Abdullah Paşa Vakfı ve 272/2000 
no.lu ve 27.12.2005 tarihli Lala Mus-
tafa Paşa Vakfı ile ilgili olan bu tespit 
kararları, seksen bin (80,000) dönüm 
taşınmazın söz konusu Vakıflara ait 
olduğunu söylemektedir.

Rumların iddia ettikleri gibi adadaki 
Türk toprakları %18, Rum toprakları da 
%82 civarında değil. Rumlar kendile-
rini adanın sahipleri addettiklerinden 
dağları, bayırları, ovaları, dereleri, mez-
raları ve hazine arazilerinin tümünü de 
Rum toprağı kabul ediyorlar ve bunları 
da tapulu Rum mülklerine ilave ederek 
bu orana ulaşıyorlar.

KKTC Haritacılık Dairesi verilerine 
göre, İngiliz Egemen Üsleri, Ara Bölge 
ve Kilise malları da içinde olarak özel 
kişilere ait Rum mülklerinin toplamı 
3,624,754 dönüm, toprağın %71.5’u, 
mevcut Evkaf malları da içinde olarak 
özel kişilere ait Türk mülklerinin top-
lamı da 1,352,792 dönüm, toprağın 
%26.7’si. Adadaki diğer azınlıklara ait 
özel mülklerin toplamı da 90,026 dö-
nüm olup %1.8 etmektedir.   

Herşey içinde adanın %71.5’u olan 
tapulu Rum mülklerinin büyük bir kısmı 

da 1913 yılında İngiliz Sömürge İdare-
sinin çıkardığı “Kraliyet Emirnamesi” 
sonrasında tapu dairesinde yaptıkları 
sahtekârlıklar sonrasında elde edilen 
mülkler.

Güneyde kalan Vakıf Mallarımızın bı-
rakın 20.ci yüzyılın başında İngilizlerin 
yardımı ile Rumlarca yağmalanmasını, 
günümüzde bile kılıfına uydurulup 
yağmalanmakta ve Rum arazisi olarak 
tescili yapılmaktadır.

Şimdi de Limasol’daki Nikos Pattihis 
Caddesi üzerinde yer alan EVKAF’a ait 
geniş arazinin Limasol Belediyesi’ne 
devredilebilmesi için kollar sıvandı. 

Limasol Belediyesi söz konusu alanı 
park yapmak niyeti ile Kıbrıs Rum Hü-
kümetinin İç İşleri Bakanlığına başvur-
du. Başvuru hemen onaylandı ve söz 
konusu pahası biçilmez geniş arazinin 
Belediyeye devredilmesi konusunda 
da Limasol Belediyesi ile Rum İçişleri 
Bakanlığı arasında bir anlaşma imza-
landı.

Sıra atalarımızdan kalan söz konusu 
Vakıf malının önce yeşillendirilerek 
park haline getirilmesi sonra da iç 
edilmesi için Rum İçişleri Bakanlığı’na 
bağlı “Kıbrıs Türk Mallarını İdare 
Birimi”nin yazılı onayına geldi.

Onay da çıkınca Vakıflar İdaremize ait 
mülk, önce Rumların kontrolüne sonra 
da tapusuna geçecek.

Biz bu yasal kılıflı dümenleri çok gör-
dük ve çok yaşadık. 

Öncelikle AİHM’deki Arestis dava-
sında yargıçlara soramadık, Maraş 
sakini olan Arestis’in Türkiye aleyhine 
AİHM’de dava açarken Kıbrıs Rum 
Hükümetinin niye Arestis’e koçan 
(tapu belgesi) vermediğini ve İçişleri 
Bakanlığından yalan beyanla, 1974 
Barış Harekatı sırasında Tapu kayıtla-
rının kaybolduğu gerekçesi ile sadece 
mal sahibi olduğuna dair bir evrak 
verdiğini.

Orijinal koçanı AİHM’ye verseler-
di, Mülhak bir Vakıf olan, yani mal 
sahibinin Osmanlı Yasalarına göre 
Hak’kın (Allah’ın) olduğu Abdullah 
Paşa Vakfının taşınmaz malının nasıl 
olup ta, 15 Eylül 1913 Pazartesi günü 
Arestis’in dedesi Mavroudi Hacı Ham-
bi Mavreli’ye Koçan No. 680 ile miras 
olarak kaldığını açıklamak zorunda 
kalacaklardı. 

Aresti’nin dedesi Mavrodi Haji Hambi 
Mavreli, 15.09.1913 tarihinde Mülhak 
Vakıf olarak kayıtlara geçmiş Abdul-
lah Paşa Vakfının söz konusu malını 
evraklarda sahteleme yaparak hile ile 
tapuda adına kaydetmiş. Bu malı da 

35 yıl sonra 5.10.1949 tarihinde kızı 
Anna Mavroudi Haji Hambi’ye bağışla-
mış. Bayan Anna da söz konusu malı 
kızı Mira Xenidu’ya yani Mira Xsenti-
Arestis’e 28.02.1974 tarihinde hibe 
etmiş.

İşte dolandırıcılığın ve Türk Vakıf Malla-
rını gasp edilmesinin kısa hikâyesi bu 
şekilde.

Bütün uyarılarımız ve çağrılarımıza rağ-
men CTP döneminde Vakıflar idaremiz 
ile üst düzey yöneticilerimizin konuyu 
ciddiyetle ele almadılar ve söz konusu 
dava AİHM’de görüşülürken Aresti’ye 
ait olduğu iddia edilen taşınmazın 
Abdullah Paşa Vakfına ait olduğu hu-
susunda yeterli veriler her nedense za-
manında Mahkemeye sunulamadı. Bu 
ihmalden dolayı da Aresti davasında, 
ata mallarımız sahtecilikle gasp edil-
miş olmasına rağmen haksız bulunduk 
ve tazminat ödemeye mahkûm edildik. 

KKTC Vakıflar İdaresinin, KKTC Devleti 
ile Xenides-Arestis aleyhine KKTC 
Magosa Kaza Mahkemesinde bir 
“dava açması” ve tapu kütüklerinin 
düzeltilmesini talep etmesi gerekmek-
tedir. Halen de geç kalınmış değildir. 
Düzeltme sonrasında da söz konusu 
taşınmaz malların Vakıflar İdaresine 
veya varislerine teslimini öngören 
Hüküm ve Emir almasının da zamanı 
gelmiştir.

Mağusa Mahkemesinin tespit karar-
larına tuta, Vakıflar İdaremiz veya söz 
konusu Abdullah Paşa ve Lala Musta-
fa Paşa Vakıflarının varisleri, ki şu anda 
Türkiye’de yasal varis olduklarına dair 
dava açmışlardır, Maraş’ta 1913-30 
yılları arasında hile ile gasp edilen tüm 
mülklerinin tekrar sahibi olabilecek ve 
Rum kesiminde dahi tapu iptal davası 
açabileceklerdir.

Bu Hüküm ve Emir’den sonra da 
gerek bayan Arestis’den gerekse de 
mal sahibi olduklarını iddia eden diğer 
kişilerden faizleri ile birlikte milyonlarca 
Avro tazminat talep edilmelidir. Öde-
mezlerse de, hem Avrupa Tutukluluk 
Emri çıkarılmalı, hem de güneydeki 
mallarına el koymak için haciz davası 
açılmalıdır.

Vakıflar İdaremizin yeni yönetiminin 
girişimleri ve Lefkoşa’daki Türkiye 
Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin önderliği, 
çağrıları ve katkıları ile de adamıza 
gelen dört kişilik deneyimli ve meslek-
lerinde başarıyı yıllar önce yakalamış 
akademisyen meslektaşlarımın tapu 
kütüklerinde çalışmaya başlamış ol-
maları da son derece mutluluk verici 
ve takdir edilecek bir gelişmedir.

Bu meslektaşlarım, tüm tapu kayıt-
larını, Osmanlı Vakıflarına ait her tür 
belgeyi ve geçmiş Vakıflar İdaremizin 

yöneticileri tarafından bu güne kadar 
kimselere gösterilmeyen dosyalarını 
sıkı bir şekilde inceleyerek 1913 yılın-
dan itibaren evrakta sahtecilik yapı-
larak Rumlar tarafından gasp edilmiş 
tüm “Ata Topraklarımızın” tekrar bizlere 
kazandırılmasını yolunu açacaklardır.

Bu kapsamlı ve tarihi çalışma bittikten 
sonra Kıbrıs’taki “Mülkiyet Konusu” 
ters yüz olacaktır.

AİHM’de, yıllar önce sahtecilikle gasp 
edilmiş mallarını geri isteyecek olanlar 
artık sahtekar Rumlar değil, “Kıbrıslı 
Türkler” ve Osmanlı Vakıfları”nın varis-
leri olacaktır.

Rumların, neredeyse bir yüzyılı aşkın 
bir süredir gasp ettikleri bu toprakların 
bırakın değerini, kirasını bile ödeye-
mez duruma düşeceklerdir. Ada üze-
rinde ellerindeki tüm mülkleri satsalar 
bile, elde edecekleri gelir ile gasp 
ettikleri bu ata topraklarının ancak 
geriye dönük kirasını ödeyebilecekler, 
davalar sonuçlandığı vakit. 

Artık Maraş’ın ve Kıbrıs adasının büyük 
bir kısmının Türk toprağı olduğu iddia-
sını masaya koymamızın zamanı geldi, 
fırsatı da elimize geçti.

Şimdi tam zamanı.

Prof. Dr. Ata ATUN
Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Fotoğraf: Yasin AVCI
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M akedonya. İsmi ile 
Yunanistan’ı (ki Makedonya 
coğrafi olarak Bulgaristan 

ve en çok da Yunanistan’ı içine alır), 
milli mensubiyeti ile Bulgaristan’ı (ki 
Bulgarlar Makedon milletinin Bulgar 
milletinin bir parçası olduğu ayrıca 
Makedon milleti olmadığını ifade 
ederler) rahatsız eden ülke. Osmanlı 
yönetiminde bir tarafı Manastır Vilayeti 
bir tarafı ile Kosova Vilayeti olan ülke. 
Fransızların ise milletler salatası olarak 
isimlendirdiği coğrafya. Aynı zamanda 
özellikle Bulgar Kilisesi’nin merkezi. 

İstanbul’dan uçakla bir saat on da-
kika, Konya’da öyle. Eski payitahta 
pergelinizin bir ucunu batırırsanız (ki 
batırın belki uyanır) ve bir daire çiz-
seniz kaleminiz Üsküp’e ve Konya’ya 
değer. Ne kadar yakın olan ama uzak 
sanılan bizden bir yer. 

Kuzeyde bulunan başkent Üsküp aynı 
zamanda nüfusun üçte birini barın-
dırmakta. Toplam nüfus iki milyonun 
biraz üzerinde. Kuzey batıda etnik Ar-
navutlar ülke siyasetini etkileyebilecek 
kadar kalabalık. Kalkandelen-Gostivar 
hattında yoğun olan Arnavutların Üs-
küp’teki yerleri Çayır Belediyesi. Şehirli 

Arnavutların hepsi Türkçeyi az çok 
bilir. Zaten Türklerle akrabalık bağları 
var. Bir zaman önce Arnavutların önde 
gelen bir siyasetçisi ile Türkçe konuş-
muştum. Benim konuşmalarım Arna-
vutçaya çevrilmedi ama onun konuş-
maları Türkçeye çevrildi. Tabi kurnaz 
siyasetçi düşünme payını böylelikle 
tercüme sırasında kullandı. Karışık 
evlilikler kimlik tespitini de zorlaştırmış. 
Kim hangi dille konuşur ve hangi dil 
üzerine çocuğunu mektebe gönderi-
yorsa o milletten. Gerçi duruma göre 
milli mensubiyetinin bir parçasını öne 
çıkaranlar da yok değil. Bunlar halk 
arasında karada gemisini yüzdüren 
kaptanlar olarak değerlendiriliyorlar. 

Türkler de kuzey batıda yoğun olmak-
la birlikte Türkçenizle Makedonya’da 
rahatlıkla gezebilmeniz için ülkenin her 
tarafına dağılmışlar. Türkün olmadığı 
kasaba görmedim. Bir de Türkçeleri 
unutturulup yeni bir kimlik yüklenmeye 
çalışılmış Türkbaşlar var. Halk arasın-
da Torbeş deyip geçiyorlar. Bunlar 
Batı Hunlarının asil torunları. Zaten 
ülkeyi gezerken Türkçe isimleri bolca 
görüyorsunuz. Eski bize ait en büyük 
şehir tabiî ki “Kumanova”. Ülke siya-
setine yön verecek ya da etkileyecek 

durumda olmasa da Türkler siyaseten 
Türkiye’nin de sempatik etkisi ile Ma-
kedon hükümetinde. Parçalı bir siyasi 
yelpaze gösteren Türklerin kaç parça 
olduklarını bilmiyorum ama legal üç 
partileri var.  Köklü parti olarak Türk 
Demokratik Partisi hükümette de yer 
alıyor ve parlamentoda bir milletvekili-
ne sahip. Sandalyesiz bakanlık olarak 
çevrilebilen ve Türkiye’deki güçlü 
devlet bakanlıklarının güçsüz ve bağlı 
kuruluşu olmayan bir şekli olan ba-
kanlığa sahip. İkinci parti ise TDP’nin 
eski genel başkanı tarafından kurulan 
Türk Milli Birlik Hareketi. Muhalefet-
te bir milletvekili var. Üçüncü parti 
ise Türk Hareket Partisi. Devlet eski 
bakanı genel başkanlığını yürütüyor. 
Bunların dışında Türkiye’de karşılaştı-
ğım ama Makedonya’da görmediğim 
MAKP diye bir parti ile Makedonya’nın 
bağımsızlığı sırasında hayli aktif olan 
Makedon Müslümanlarını bir araya 
getirmeye çalışan Hakyol Partisi de 
var. Her gönüllü kuruluş da ayrı bir 
ses. Gönüllü kuruluşlar birliği de bir 
birlikten daha çok ayrı bir gönüllü 
kuruluş gibi çalışıyor. Türkiye’deki tüm 
fikir akımlarının yansıması var. Ren-
garenkler. Türkçe televizyon ve radyo 
yayınları MTV devlet televizyonu kanalı 

eliyle yapılıyor. Türk dizilerine rağbet 
çok fazla. Türkler Türk televizyonların-
dan izlerken diğerleri Arnavut kanal-
ları ile Makedon kanallarından takip 
ediyorlar. Türkiyedeki bir gazetenin 
Makedonya versiyonu Makedonca ve 
Türkçe yayımlanıyor. Yerel Türkçe ga-
zete ise Birlik Gazetesi’nin kapatılma-
sından hemen sonra yayın hayatına 
başlayan ve ayakta kalma mücadelesi 
veren Yeni Balkan.

1912 yılında yola çıkıp Türkiye’deki 
akrabalarının yanına yol alan ve ama 
savaşın etkisi ve sınırların kapan-
ması ile Üsküp ve civarında kalan 
Boşnakların geldikleri yer genelde 
Yeni Pazar Sancağı. Özellikle Doğu 
Makedonya’da yüksek sayıda Türkçe 
konuşan esmer kardeşimiz de var. 
Ulahlar,  her konuda etkili. Siyaset ve 
diplomasi de önemli yerlerdeler. Fran-
sızların da dediği gibi coğrafya “Ma-
kedonya Salatası”. Güzel. Bol çeşitli. 
Bazen uyumlu, bazen uyumsuz. 

Seçimlere ülke barajı olması dolayısıy-
la Arnavutlar dışındaki milletler aday-
lıklarını iki önemli Makedon Partisinin 
oluşturduğu koalisyonlardan koyuyor-
lar. Bunlarda Milliyetçi WMRO-DPMN 

Partisi ile Sosyal Demokrat CDSM 
partisinin oluşturduğu koalisyonlar. 
Önceden pazarlıklar listeler üzerinde 
ve muhtemel hükümette yer alma 
şekliyle yapılıyor. Yani seçimin gali-
binin üç aşağı beş yukarı hükümeti 
halka güvenoyuna sunuluyor. En çok 
oy alan koalisyon ile genelde en çok 
oy alan Arnavutların partisi hükümet 
kuruyor. Bir yasa taslağının kanunla-
şabilmesi için ikili bir oylama gereki-
yor. Makedonların dışındaki milletlere 
(Arnavut, Türk, Boşnak, Rom…) men-
sup milletvekillerinin çoğunluğu yasa 
taslağını kabul etmeden parlamento 
çoğunluğu ile kanun kabul edilemiyor.

Türkiye’de Elveda Rumeli dizisi ile 
Makedonya tekrar tanındı. Bilinir hale 
geldi. Türkiye’den turist akıyor. Turistle 
otobüsle Yunanistan üzeri ya da uçak-
la Üsküp’e gidiyor. Genellikle Üsküp, 
Manastır ve Ohri merkezli turlarda bir 
tutam ağız tadı sürülüyor gelenlerin 
ağzına. Biraz daha detaya girenler ise 
dönüş güzergâhını Kırçova, Manas-
tır, Kalkandelen üzerinden yapıyor. 
Debre, Merkez Jupa, Usturumca, 
İştip, Kavadar, Demir Kapı, Radoviş, 
Valandova’ya çok uzak kalıyorlar. 
Son yıllarda Makedon kimliğinin sev-

dirilmesi ve oluşturulması gayreti ile 
meydanlar heykellerle doldurulmuş. 
Toplantı meydanı yok. Yada nefes 
alacak yer kalmamış. Birde perdele-
me maksatlı büyük devasa binalarla 
eskiler eskicilere devredilme gayre-
tinde. Üsküp’ün eski çarşısında bile 
yeniler revaçta. Artık çay ve kahvelerin 
yanı sıra yüksek gürültülü mekânlarda 
açılmakta.

Selanik-Belgrat yolu, Selanik-Ti-
ran yolu Makedonya’dan geçiyor. 
Kosova’nın karayolu ile bağı da 
Üsküp’ten. Denize çıkışı yok ama 
Avrupa’nın doğu Balkanlara geçişi de 
buradan. 

Makedonya bir taraftan Türkiye’nin 
de desteği ile NATO üyeliği için uğraş 
verirken bir taraftan da AB üyeliği için 
gayret gösteriyor. İktisadi göstergeler 
ise pek iç açıcı değil. Kişi başına dü-
şen milli geliri 4.500 $. Otobanda ve 
köy yollarında son model arabalar ile 
zastavalar aynı yolu paylaşıyorlar.

Makedonya uzaklarda görünen ya-
kınlarımızın ve bize yakın olanların 
yaşadığı yakın tarihimizi hatıralarının 
yazıldığı bir coğrafya. 

Abdullah ULUYURT
TOGED Başkanı

Kuşbakışı
Makedonya
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B u çalışmamızın amacı yeni dö-
nemde Kırgızistan-Türkiye iliş-
kilerini ele almaktır. Türkiye’nin 

Kırgızistan’ın sorunlarının çözümünde-
ki dış politikası ve Kırgızistan’ın buna 
karşı Türkiye ile ilişkilerinde ne tür bir 
dış politika izleyebileceğidir.

Kırgızistan dış politikası, bağımsız-
lıktan bu yana, “çok taraflılık” ilkesine 
dayanmaktadır. Kırgızistan dış politi-
kasında, bağımsızlığın ilk günlerinde 
olduğu gibi, bugün de Türkiye önemli 
bir yere sahiptir.

Türkiye, yeni bağımsızlıklarını kazan-
mış Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin 
uluslararası sistemde yerlerini alabil-
meleri için güçlü bir lobicik faaliyeti 
yürütmüştür. Ülkelerin hayati öneme 
sahip olan sorunlarıyla mücadelesin-
de her zaman güçlü destek vermiş-
tir. Örneğin Karabağ meselesinde 
Azerbaycan’a tam destek vermekte 
ve kendi meselesi gibi ele almaktadır. 
1999-2000 Batken olayları sırasında 
Kırgızistan’la işbirliği içerisinde müca-
dele etmiş, askeri-teknik destek sağ-

lamış ve sınır güvenliğinin kuvvetlen-
dirmesi için Kırgızistan’a askeri eğitim 
sağlamıştır.1 

Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinde yeni 
döneme bakılacak olursa, bu yakın 
ilişki devam etmektedir. Oş olayların-
da Kırgızistan’daki dönemin geçici 
hükümeti bu olaylara müdahalede 
etkisiz kalınca, olayların durdurulması 
için dışarıdan müdahale edilmesini 
istemiştir. Kazakistan ülkeye asker 
göndermeyi düşünmediklerini açıkla-
mış2; Rusya Devlet Başkanı Medve-
dev, Otunbayeva’nın destek çağrısını 
reddetmiştir 3.  Cumhurbaşkanı Gül 
asker göndermenin uluslararası huku-
ka uygun olduğunu ve ortak inisiyatifle 
karşı tarafın davetiyle gönderilmesin-
de sakınca olmadığını, Kırgızistan iç 
güvenliğini sağlamak için Türk polisi-
nin görev alabileceğini açıklamıştır 4.

Haziran 2010 Oş olaylarından hemen 
sonra 3 Temmuz 2010 tarihinde Dı-
şişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ülkeyi 
ziyaret etmiş, 10 milyon dolarlık hibe 
vermiş ve TİKA aracılığıyla değeri 21 

milyon doları bulan destek projeleri 
gerçekleştirilmiştir5.Şubat 2011 yılında 
Başbakan Erdoğan’ın Bişkek temasla-
rında Türkiye, Kırgızistan’ın 51 milyon 
dolarlık borcunu silmiş, 10 milyon 
dolar hibe vermiş ve Nisan 2011’de 
Kırgızistan Başbakanı A.Atambayev’in 
Ankara ziyaretinde 61 ise milyon 
dolarlık yardım yapmıştır 6. İki ülke 
arasındaki ticaret hacminin de 150 
milyondan 1 milyar dolara çıkarılma-
sına karar verilmiştir, bu Kırgızistan’ın 
ticari hayatı ve kalkınması için önemli 
gelişmelerdir. Türk hükümeti Kırgız 
silahlı güçlerinin geliştirilmesi için 1 
milyon dolar bütçe ayırmış ve dolaylı 
yardımlarla da Oş şehrinde yeni askeri 
üssün inşası için 10 milyon dolarlık 
yardım paketinin ayrılmasına karar 
vermiştir. 1992 yılından bu yana Tür-
kiye askeri alanda toplam 8,5 milyon 
dolar yardımda bulunmuştur 7.

İki ülke yetkilileri arasında Şubat 
2011’de yapılan son görüşmede, 
vizelerin kaldırılması ve ekonomik iliş-
kilere ivme kazandırılması gibi önemli 
kararlara imza atılırken, yüksek düzeyli 

Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına 
karar verildi. Bu Konsey, iki ülke iliş-
kilerinin stratejilerini belirleyecek. Bu 
çalışma çerçevesinde iki ülke Başba-
kanlarının eş başkanlıklarında uzman 
Bakanlıklara bağlı Komisyonlar kurula-
cak. Ortak stratejik planlama grupları 
oluşturulacak ve sekreterlik rolünü iki 
ülkenin Dışişleri Bakanları yürütecektir.

Stratejik İşbirliği Konseyi çerçeve-
sinde iki ülke arasında sıkı güvenlik 
işbirliğine gidilmelidir. Bu gelişme 
Kırgızistan’ın en önemli sorunlarından 
biri olan uluslararası terörle müca-
delede ve sınırlarının korunmasında 
önemli destek sağlayacaktır. Yapılan 
anlaşma sonucu Türk ve Kırgız gü-
venlik güçleri arasında danışma ve 
diyalogun sağlanması Kırgızistan’ın 
istikrarı için önemli rol oynayacak-
tır. Bunun yanında iki ülke arasında 
atılması gereken diğer önemli adım 
ise Kırgızistan’ın sınır sorunlarının 
çözümünde Türkiye’nin arabuluculuk 
rolünü üslenmesidir. Orta Asya ülke-
lerinin sınır sorunları bölge ülkelerinin 
ilişkilerinin gelişmesinde en önemli 

engeli oluşturmaktadır. 2002 yılında 
Kırgızistan-Çin sınır anlaşmazlığının 
çözümünde, Kırgız anayasasına aykırı 
bir şekilde Kırgızistan %30 toprak 
kaybıyla anlaşma sağlayabilmiştir 8. 
Türkiye’nin üstleneceği arabuluculuk, 
başlangıçta Kırgızistan-Tacikistan sınır 
meselesinin çözümü için olmalıdır. 
Çünkü ülkenin en sancılı ve kontrolü 
zor olan bölgesi güney sınırlarıdır. İki 
ülkeyle de iyi ilişkileri olan ve çok güç-
lü diplomasi geçmişine ve tecrübe-
sine sahip olan Türkiye, bölge barışı 
için önemli rol üstlenmiş olacaktır. Bu 
gelişme bölge ülkelerinin sorunlarının 
çözülmesinde örnek olacak ve diğer 
sorunlu bölgelerle ilgili diyalogu güç-
lendirecektir. Kırgız-Tacik sınır mese-
lesinin çözülmesi iki ülkeyi yakınlaş-
tıracak ve bölgeye sızan uluslararası 
terör gruplarıyla mücadelede ortak 
hareket etmelerinin önündeki engeli 
kaldıracaktır.

Kırgızistan’ın, dış politikasında 
Türkiye’ye yönelik daha aktif adım-
lar atması gerekir. Bu adımlar daha 
çok siyasi olup Kırgızistan’ın ulusal 

Bağımsızlığının
20. Yıldönümünde

Kırgızistan-Türkiye 
İlişkileri 

Sabir ASKAROV
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çıkarlarına tamamen uygun olacaktır. 
Bu adımlar Türkiye’nin uluslararası 
alandaki sorunlarına doğrudan destek 
olmaktır.

“Ermeni meselesi” konusunda 
Kırgızistan’ın Türkiye’ye destek ver-
mesi ikili ilişkilerde önemli gelişme 
olacaktır, iki toplum arasında yakın-
laşmayı sağlayacaktır. Türkiye için 
uluslararası alanda önemli destek 
sağlanmış olacak ve Kırgızistan için 
uluslararası siyasette yeni bir ge-
lişme sağlayacaktır. Ermenistan ve 
Türkiye’ye Kırgızistan’ın dış politikası 
öncelikleri açısından bakılacak olursa, 
Ermenistan’la işbirliğinin hiç bir artısı 
söz konusu değildir, ilişkiler imzalan-
mış deklarasyonlardan öteye gitme-
miştir. Bu konuyla yakından ilgili bir de 
Karabağ meselesinde Türkiye’nin tu-
tumu eklenebilir. PKK sorununa bakı-
lacak olursa, bu konuda Kırgızistan’ın 
siyasi desteği Türkiye ile ilişkilerinde 
önemli gelişme sağlayacak, artı olarak 
Orta Doğu’ya, Avrupa’ya, Kafkasla-
ra açılmış olacaktır, aynı zamanda 

Türk-Kırgız ilişkilerinde yakınlaşmayı 
sağlayarak Bişkek’in ilkesel meselele-
rinde Ankara’nın desteğini kazanmış 
olacaktır 9.Bu gelişme Kırgızistan’ın 
dış politikasında ikili ilişkilerde olumlu 
gelişmeler ve uluslararası alanda 
öne çıkmasını ve daha aktif oyuncu 
olmasını sağlayacağı gibi, Türk Dün-
yasında da saygınlığını, desteğini ve 
işbirliğini artıracaktır. Türkçe Konuşan 
Ülkeler Zirvesinde alınmış olan üye 
ülkelerin sorunlarının çözüm dekla-
rasyonun hayata geçirilmesi sağlana-
caktır. Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs’ın 
uluslararası izolasyondan çıkarılması 
için üye ülkeler arasında bir formül 
üretilmesine çaba gösterilebilir. Bu 
gelişmeler Kırgızistan’ın ulusal çıkarı-
na daha uygun bir adım olacaktır.

Yeni dönemde çok hızlı gelişme gös-
teren Türk-Kırgız ilişkilerinde kültürel-
ticari ilişkilerden siyasi ve güvenlik 
alanında işbirliğine gidilmesi gerek-
mektedir. Türkiye’nin Kırgızistan’ın 
uzun yıllardır çözüm bekleyen so-
runlarına el uzatması ve bunu en üst 

seviye ilişkilerde yapması gerekirken, 
Kırgızistan’ın da Türkiye’ye yalnız kal-
dığı uluslararası siyasi meselelerinde 
aktif bir tavır sergilemesi gerekmek-
tedir. Karşılıklı ve dengeli ortak siyasi 
gelişmeler ulusal meselelerin çözümü-
ne güç katacaktır.

(1)http://www.kyrgyzembassv.org.tr/html/iliski-
ler_ru.htm (18.06.2011). 
(2)http://www.etikhaber.com/content/
view/88726/28/ (11.7.11). 
(3)http://www.iyibilgi.com/haber.php?haber_
id=168397 (10.7.2011). 
(4)Vadim Truhaçev./’Turtsiya stuçitsya v 
klub velikih derzhav”, http://www.pravda.ru/
world/asia/middleeast/04-12-2010/1059712-
turkevknocking-0/ (5.7.11). 
(5)http://www.mfa.gov.tr/turkive-kirgiz-cumhuri-
yeti-siyasi-iliskileri.tr.mfa (11.7.2011). 
(6)http://www.ala4oo.net/novosti/almazbek-
atambaev-mi-sdelali-istoricheskiy-shag-v-razvitii-
kirgizsko- turetskich-otnosheniy (18.06.2011). 
(7)http://newsgeorgia.ru/
world/20110204/213717292.html (12.07.2011) 
(8)Aleksey Durniç, “Kirgiziya Mejdu «Velikimi»...” 
http://www.intertrends.rU/twenty-three/014.
htm(6.7.2011). 
(9)Atay Moldobaev .”Vneşnyaya politika Kır-
gızstana i mejdunarodno-politiçeskie problemi 
Turtsii”. http://www.analitika.org/article.php?sto
rv=20100405041527787(5.7.2011).
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Petrol üretimi konusunda dünyanın 
önde gelen ülkelerinden biri olan Azer-
baycan, bu alanda çok eskilere giden 
tarihi ve üretimde edindiği deneyim-
lerle de öne çıkıyor. Azerbaycan’da 
Ortaçağ’dan beri petrol üretildiği 
bilinen bir gerçek.17. yüzyılda Bakü’yu 
ziyaret eden Evliya Çelebi bile, “Bakü 
kalesinin çevresindeki 500 kadar ku-
yudan asidi arıtılmış siyah ve beyaz 
yağlar çıkarılıyor” diye yazmış. Tabii 
o zamanlar petrol öncelikle yakacak 
olarak; zaman zaman da tıbbi teda-
vilerde, ya da askeri amaçlarla kulla-
nılıyormuş. Petrolün stratejik bir enerji 
maddesi olarak endüstride bugünkü 
önemli yerini alması, 18. ve 19. yüzyıl-
larda dünyayı saran sanayi devrimi ile 
başlıyor. Petrole olan talebin, deyim 
yerindeyse, aniden patlaması, dik-
katlerin derhal Azerbaycan üzerinde 
yoğunlaşmasına neden olmuş ve yine 
deyim yerindeyse, ülkeye dalga dalga 
yabancı sermaye yağmış. Bu dönem-
de, Bakü’nun petrol üretimi konusun-
daki yeni buluşların ve ileri teknoloji 
kullanma denemelerinin merkezi haline 
geldiği ve hızlı bir zenginleşme süreci 
yaşadığı görülüyor.

Nobel Kardeşler Bakü’da 

Dünyada, modern anlamdaki ilk petrol 
kuyusu, 1847 yılında Bakü yakınların-
daki Bibi-Heybet’te açılmış.21 metre 
derinliğindeki bu kuyunun ardından, 
Balakhani’de açılan ikinci kuyuda 
da üretime geçilmiş. Bu kuyuların 
tarihi önemini vurgulayabilmek için, 
ABD’deki ilk petrol kuyusunun Bibi-
Heybet’den 10 yıl sonra, 1857 yılında 
açıldığını belirtelim. Tabii, o yıllarda 
üretim nisbeten ilkel yöntemlerle, 
örneğin elle çalıştırılan pompalarla 
yapılıyormuş. Ama yine de çok hızlı bir 
petrol endüstrisinin doğmaya başladı-
ğı, hemen o yıllarda Surakhani’de bir 
“kerosen” fabrikasının, Pirallahi ada-
sında da “parafin” fabrikasının açılma-
sından anlaşılıyor.

İlk petrol kuyularının açılmasının ar-
dından, Bakü’de peş peşe kurulan 
Petrol şirketler, üretilen petrol miktarını 
dev boyutlara taşımaya başlayınca, 
şehir de çok zenginleşmiş. Petrol 
zengini yerli ve yabancı firma sahipleri 
Bakü’da muhteşem villalar yaptırıp, 
son derece lüks bir yaşam tarzının 

yaratıcısı olmuşlar. Bu villalardan bazı-
ları bugün de yerlerinde duruyor ve o 
dönemle ilgili somut bilgiler veriyorlar.

O dönemde, Bakü’nun parlak ge-
lişimini gören ve burada petrol şir-
keti kuranlardan biri de, ünlü Nobel 
ödülünün kurucusu, mucit ve bilim 
adamı Alfred Nobel ile kardeşleri.1873 
yılında, o sıralar Amerika’dan aldığı 
petrolü Finlandiya’ya satmakta olan, 
Robert Nobel, yani kardeşlerin en 
büyük olanı, Azerbaycan’da yeni 
fırsatlar olduğunu görüyor ve bizzat 
Bakü’ya gelerek Abşeron yarımada-
sında incelemeler yapıyor.1875 yılında 
da, Robert, Ludvig ve Alfred Nobel’in 
Azerbaycan’daki petrol faaliyetleri 
başlıyor.

Dünyanın ilk petrol tankerini de Nobel 
kardeşler yapmışlardır.1877’de inşa 
edilen bu geminin adı “Zoroaster”, 
yani “Zerdüşt”.Bilindiği gibi, islam dini 
öncesinde , bölgede Zerdüşt tara-
fından çıkarılmış olan dine inananlar 
yaşamaktaydı. Ortanca kardeş Ludvig 
Nobel’in yeni ve modern bir rafineri 
modeli tasarlaması üzerine, Nobel 
kardeşler, 1879 yılında “Nobel Kardeş-
ler Petrol Kumpanyası” ismiyle kendi 
şirketlerini kurmuşlar. Daha sonraki 
yıllarda başarıdan başarıya koşan 
şirket, bir dönem, Bakü’da çıkan pet-
rolün yarısını üretir hale gelmiş. No-
bel’lerin 1882 yılında, büyük bir parkın 
içinde inşa ettirdikleri “Villa Petrolea” 
isimli muhteşem villa, bugün bile dille-
re destan.

Ortanca kardeş Ludvig Nobel, 1888 
yılında, Fransa’da ölmüş. Bir Fransız 
gazetesi, Ludvig ile dinamitin mucidi 
olan kardeşi Alfred Nobel’i karıştırıp, 
“Ölüm taciri öldü” diye bir haber ya-
yınlamış. Kendisinin “ölüm taciri” ola-
rak nitelenmesine çok üzülen Alfred 
Nobel, bir vakıf kurarak, ölümünden 
sonra Nobel ödüllerinin verilmesini 
vasiyet etmiş. Vakfın gelirlerinin yüzde 
12’si, günümüzde de Nobel Vakfının 
Azerbaycan petrollerinden elde ettiği 
gelirden sağlanıyor.

Nobel’lerin Azerbaycan’daki işleri, 
1917 Sovyet Devriminden sonra bo-
zulmaya başlamış. Sahip oldukları 

varlıkları Bolşevik iktidara devretmek 
zorunda kalmışlar. Nobel’lerin varis-
leri, Kızılordu’nun 1920’de Bakü’ya 
girmesinin ardından, şirketlerini Ame-
rikan “Standart Oil” firmasına satıp 
petrol işinden çekilmişler.

“Neft Daşları”

1901 yılında, Azerbaycan 11,5 milyon 
tonluk petrol üretimiyle, dünya birin-
cisiymiş. 2010 yılında, artık daha çok 
üretim yapan başka ülkeler var. Ama 
Azerbaycan’ın 2010 yılı üretimi de 
50,8 milyon ton. Ülkedeki petrol re-
zervlerinin ise 270 milyar varil olduğu 
hesaplanıyor.

Azerbaycan, sadece karadaki kuyular-
dan değil, denizden de petrol çıkarma 
konusunda öncü bir ülke. 1949 yılın-
da Hazar Denizi’nin karadan 40 km 
açığında petrol bulunması, üretimde 
yeni bir dönemin de başlangıcı olmuş. 
Bakü’dan 100 km uzaklıkta kurulan 
sondaj platformu, zaman içinde ge-
nişleyerek alışılmadık bir şehir haline 
dönüşmüş.

Buraya “Neft Daşları” diyorlar. Yani, 
“Petrol Kayaları”. Dünyada, denizin 
ortasında beton direkler üzerine inşa 
edilmiş ilk şehir. Petrol üretiminde 
çalışan mühendisler ve işçiler, aile-
leriyle birlikte burada yaşıyorlar. Yan 
yana platformları birbirlerine bağlayan, 
köprü biçimindeki yollardan araba-
nızla giderek, okula, hastaneye, ya 
da alışveriş alanlarına ulaşabilirsiniz. 
Denizin ortasında 8-10 katlı blok 
apartmanlarını görmek insanı şaşırtı-
yor. Birbirine paralel uzanan karmaşık 
bir boru hatları sistemi de manzaraya 
dahil bulunuyor. Neft Daşları, sanki 
dünyanın dışında yer alan, tıpkı bir 
uzay istasyonu gibi, yeryüzünde baş-
ka bir benzeri de olmayan çok farklı 
bir âlem.

Enerji Nakil Sistemi

Azerbaycan’ın en önemli ihracat ka-
lemi petrol. Azerbaycan bütçesindeki 
toplam gelirin yarısı petrol ihracından 
geliyor. Buna doğalgaz da eklenince, 
toplam ihracatın yüzde 90’ının petrol 
ve doğalgazdan oluştuğu görülüyor.

Bu önemli miktarların başka ül-
kelere nakledilmesi zorunluluğu, 
Azerbaycan’ı petrol ve doğalgaz boru 
hatları konusunda da uzman bir ülke 
haline getirmiş. Halen Rusya’ya gön-
derilen petrol ve doğalgaz hatlarının 
yanı sıra, Türkiye üzerinden ihraç edi-
len enerji de önemli boyutlarda.

Kısaca “BTC”  olarak bilinen “Ba-
kü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı”, 
2006 yılında hizmete açılmıştır. 
Bakü’dan başlayıp Gürcistan üzerin-
den Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki 
Ceyhan’da son bulan bu hat sayesin-
de, Azerbaycan’ın Hazar kıyısındaki 
petrol sahalarından elde edilen petrol 
en hızlı ve ekonomik şekilde dünya 
pazarlarına taşınıyor. Ucuz ve istikrarlı 
enerji kaynaklarına sahip olabilmenin 
birincil önem taşıdığı günümüzde, 
BTC Boru Hattı stratejik bir öneme 
sahip. BTC’nin uzunluğu 1.760 km. 
Toplam maliyeti ise yaklaşık 4 milyar 
dolar.

Doğalgaz konusunda ise, toplam re-
zervi 2,2 trilyon m3 olan Azerbaycan’ın 
2010 yılı üretimi 27 milyar metreküp 
olmuş. Bu rakamın, 2020’de 54 milyar 
metreküpe çıkması hedefleniyor. Azer-
baycan doğalgazı Türkiye’ye “Bakü-
Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı” ile 
ulaşıyor.

Enerji nakil sistemleri konusunda, 
Azerbaycan ile Türkiye arasındaki iş-
birliği sadece bunlarla da sınırlı değil. 
Türkiye, Erzurum’a ulaşan Azerbaycan 
doğalgazının, buradan Avusturya’ya 
gönderilmesini sağlayacak “Nabucco” 
projesinin önemli bir aktörü olmasının 
yanında, “TAP” ve ”ITGI” projelerinin 
içinde de yer alıyor. Kısaca “TAP” 
olarak adlandırılan “Trans Adriyatic Pi-
peline” projesi, Azerbaycan doğalga-
zının Türkiye’den Yunanistan’a oradan 
Arnavutluk’a oradan da deniz altına 
döşenen boru hattıyla İtalya’ya ulaş-
tırılmasını öngörüyor. Kısa adı “ITGI” 
olan “Inter-Connector Turkey-Greece-
Italy” projesi de, aynı şekilde, Azer-
baycan doğalgazını Güney Avrupa’ya 
ulaştırmayı hedefleyen diğer bir çalış-
ma. Bu proje ile yılda 10 milyar metre-
küp doğalgazın Avrupa’ya taşınması 
amaçlanıyor.

Azerbaycan’da 
Ekonominin 
Can Damarı
Petrol ve 
Doğalgaz

Azerbaycan dünyanın önde 
gelen petrol ülkelerinden biri. 
Burada Ortaçağdan beri petrol 
üretimi yapılıyor. Bugün de 
ekonomisinin yüzde 75’ini 
petrol ve doğalgaz oluşturuyor. 
Azerbaycan, petrolü ve 
doğalgazı hem üreten, hem de 
dünyanın başka bölgelerine 
ulaştıran çok özel bir ülke.
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Dünya 
Azerbaycanlılarının 
III. Kurultayı 
Bakü’de Gerçekleştirildi

Hikmet EREN 
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

B irincisi 09 Kasım 2001 tari-
hinde Azerbaycan’ın Umumi 
Milli Lideri rahmetli Haydar 

Aliyev’in himayalerinde gerçek-
leştirilen Dünya Azerbaycanlılar 
Kurultayı’nın ikincisi 16 Mart 2006 
tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in destek ve himayele-
rinde başarılı bir şekilde yapılmış ve 

Azerbaycanlıların birarada devletlerine 
hizmet edebilme duygusu ve şuurunu 
ortaya koymuştur. 

Birinci ve ikinci kurultaylarda alınan 
kararlar zaman içerisinde uygulamaya 
konulmuş ve başarılı çalışmalara imza 
atılmıştır. Bu süreç içerisinde en dik-
kat çekici husus ise Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in 19 Kasım 2008 tarihin-

de imzalamış olduğu kararname ile 
yurtdışında yaşayan Azerbaycanlıların 
birlikte faaliyet gösterebilmeleri için 
Azerbaycan Diaspora Devlet Komitesi 
‘nin kurulmasıdır. 

Aralık 2008’de  Bakü’de Dünya Azer-
baycanlılarının Bilgilendirme Konseyi 
toplantısında Dünya Azerbaycanlıla-
rının Dayanışma Beyannamesi  kabul 
edilmiş olması kurultayların işleyişinin 
önemli göstergesidir.

Şu anda dünyanın pek çok ülkesinde 
yaşayan Azerbaycanlı bilim, sosyal ve 
kültür adamları, iş adamları Azerbay-
can adına önemli faaliyetler yürütmek-
tedirler. Eğitim amacıyla yurtdışında 
bulunan gençlerin örgütlenmesi de 
diaspora faaliyetleri için ciddi katkı 
sağlamaktadır.

Rusya’nın Azerbaycanlı Gençler Or-
ganizasyonu ise çok yönlü çalışmaları 
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ile örnek gösterilmektedir.  Kurumun 
Başkanı, Haydar Aliyev Vakfı’nın 
Başkan Yardımcısı Leyla Aliyeva’nın 
girişimiyle gerçekleştirilen projeler, 
Azerbaycan gerçeğinin tüm dünyaya 
ulaştırılmasında önemli rol oynamak-
tadır.

Bağımsızlığının 20. yılında ekonomik, 
sosyal, siyasi ve askeri alanda herge-
çen gün dahada büyük atılımlar sağ-
layan Azerbaycan, 05 Temmuz 2011 
tarihinde büyük bir organizasyona ev 
sahipliği yaptı.

Her beş yılda bir yapılması kararlaştırı-
lan Dünya Azerbaycanlılarının III. Ku-
rultayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 
himayelerinde Bakü’de gerçekleştiril-
di. Kurultaya 1.800 temsilci iştirak etti.

Kurultayda Rusya Federasyonu 155, 
Türkiye 101, Ukrayna 49, Almanya 43, 

Gürcistan 41, ABD 28, İsveç Krallığı 
23, Hollanda 21, İsrail 17, Özbekistan 
13, Fransa 12, İngiltere ve Kuzey İrlan-
da Krallığı 11 ve Kanada`da yaşayan 
Azerbaycanlılar 10 kişiyle temsil edildi.

Dünya Azerbaycanlılarının III. Ku-
rultayına katılan delegeler sabah 
erken saatlerde Fahri hiyabanda 
Azerbaycan’ın Umumi Milli lideri 
Haydar Aliyev ve eşi akademik Zarife 
Aliyeva’nın mezarını ziyaret ederek 
saygı duruşunda bulundular.

Daha sonra Şehitler Hiyabanına giden 
delegeler Azerbaycan’ın bağımsızlığı 
ve toprak bütünlüğü uğrunda canlarını 
vermiş kahraman vatan evlatlarının 
aziz hatırasını büyük saygıyla yad 
ettiler. 

Kurultay temsilcileri 1918 yılında Azer-
baycan toprakları uğruna şehit olan  

Türk askerlerinin hatırasına yaptılrılmış 
olan  abideyi  de ziyaret ettikten sonra 
kurultayın yapılacağı Haydar Aliyev 
Kongre Sarayına geçtiler.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev ve eşi Mehriban Aliyeva kurultayı 
teşrif ettiler. Azerbaycan’ın bağımsızlı-
ğı uğruna hayatlarını kaybeden şehit-
lerin anısına bir dakikalık saygı duruşu 
ve akabine milli marşın okunması ile 
kurultay başlanmış oldu. 

Kurultay başlangıcında salonda bu-
lunanlara “Gücümüz birliyimizdedir!” 
belgeseli izlettirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev 

Azerbaycan Diaspora Devlet Komitesi 
tarafından düzenlenen Dünya Azer-
baycanlılarının III. Kurultayı’nda pro-
tokol konuşması yapan Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kurulta-
yın Azerbaycan açısından önemli bir 
etkinlik olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kurulta-
yın temelinin Umumi Milli lider Haydar 
Aliyev tarafından atılarak bir gelenek 
haline dönüştüğüne dikkat çekti ve 
yurt dışında yaşayan Azerbaycanlıla-
rın birlikte çalışmaları amacıyla 2008 
yılında Azerbaycan Devlet Diaspora 
Komitesi’nin oluşturulduğunu kaydetti. 
Ayrıca Haydar Aliyev’in 1991 yılında 
Nahçıvan’da bulunduğu dönemde 
dünyadaki Azerbaycanlıları bir araya 
getirmek amacıyla 31 Aralık tarihinin 
Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma 
Günü olmasını önerdiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı İlham  Aliyev, bunun 
yanı sıra 1993 yılında Haydar Aliyev’in 
Azerbaycan’ı bir iç savaş tehlikesin-
den kurtararak uluslararası toplumla 

bütünleştirdiğini, ülke için yabancı 
yatırımların sağlandığını ve bugün bu 
sayede Azerbaycan ekonomisinin 
başarıyla geliştiğini vurguladı. Bunun 
dışında Azerbaycan’da reformların 
genişletilmesi gerektiğini söyledi. Son 
yıllarda ülkede GSYİH’nin 3 kat art-
tığını ve yoksulluğun 5 kat azaldığını 
ayrıca geçen yıl Azerbaycan ekonomi-
sine 16 milyar dolar yatırım yapıldığını, 
ülke petrolünün insan sermayesine 
dönüştüğünü belirtti. Ayrıca Azerbay-
can ekonomisinin bölgedeki rolünün 
önemine dikkat çekti ve Azerbaycan’ın 
ekonomi politikası, enerji stratejisi, 
dünyanın ülkeye olan ilgisi sonucunda 
Azerbaycan ekonomisinin bölge eko-
nomisinin yüzde 75’ini oluşturduğunu 
söyledi.

Cumhurbaşkanı İlham  Aliyev, 
Azerbaycan’ın uluslararası toplumun 
güvenini kazandığını vurgulayıp, 

“Biz uluslararası ilişkilerimizde hata 
yapmadık. Bu yüzden dünyada güve-
nilir bir ortağız” ifadelerini kullanarak 
Azerbaycan’ın uluslararası ilişkiler 
büyük önem verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık 
Karabağ sorununun çözümünde 
yapıcı rol üstlenmeyen Ermenistan’ın 
asla Azerbaycan ile eşit güce sahip 
olmadığını ve Azerbaycan’ın askeri 
bütçesinin Ermenistan devlet bütçe-
sin tümüne eşit olduğunu vurguladı. 
Ayrıca Ermenistan’ın sorunu kasıtlı 
olarak uzatmasının kendisi için ciddi 
olumsuzluklara yol açtığını, AGİT 
Minsk Grubu Eşbaşkanlarının sorunun 
çözümü için statükonun değiştirilmesi 
gerektiğine ilişkin yapılan açıklamaları-
nı önemli bulduğunu söyledi. Zamanın 
Azerbaycan’ın lehine işlediğine vurgu 
yaptı.

İlham Aliyev,  ’’Azerbaycan bizim vatanımızdır, 
hepimizin vatanıdır. Bağımsız Azerbaycan tüm 
Azerbaycanlıların vatanıdır.’’
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Kurultaydaki konuşmasında 
Azerbaycan’ın ekonomik yapısını 
da değerlendiren Cumhurbaşkanı 
İlham  Aliyev, ’’Son 7 yıl içinde ülke 
ekonomisi üç katına çıkmıştır. Yani, 
gayri safi milli hasıla % 300 oranında 
artmıştır. Bu da dünya pratiğinde eş-
siz bir deneyimdir. Sanayi üretimi de 
yaklaşık üç kat artmıştır. Fakir durumda 
yaşayanların sayısı beş kez azalmıştır. 
Bu ise tarafımızdan yapılan reformların 
sosyal yönlü olduğunu göstermektedir. 
Politikamızın temelinde insan unsuru 
bulunmaktadır ve birkaç yıl önce ilan 
edilmiş olan “Biz petrol kapitalini insan 
kapitaline dönüştüreceğiz” sloganı 
bugün gerçekleşmektedir. ’’ dedi.

Diaspora teşkilatlarının önemini de 
değinen Cumhurbaşkanı İlham  Ali-
yev, Ermeni lobisinin Azerbaycan 
aleyhine yürüttüğü çirkin kampanyaya 
karşı ancak Diaspora teşkilatlarının 
faaliyetleri ile güçlü cevap verileceğini 

belirterek,  ’’Diaspora kurumlarımızın 
faaliyet gösterdikleri ülkelerde tüm 
Azerbaycan düşüncesini birleştirecek-
lerini düşünüyorum. Geçen kurultay 
sırasında bizim 46 büyükelçilik ve kon-
solosluğumuz vardı. Şu anda onların 
sayısı 65`e ulaştı. Yakın zamanlarda 
8 ülkede yeni büyükelçilik ve konso-
losluğun açılışı öngörülüyor. Bu elbet-
te, öncelikle Azerbaycan devletinin 
kudretini gösterir. Biz tüm dünya ile 
işbirliği yapıyoruz ve zamanla dünyada 
büyükelçiliğimizin olmadığı  bir ülke 
kalmayacaktır.’’

Bağımsız Azerbaycan’ın 20 yıllık süreç 
içerisinde müreffeh toplum seviye-
sine ulaşmasında önemli mesafeler 
katedildiğini ve bu süreçte gerek 
Azerbaycan’da yaşayan Azerbaycan-
lıların, gerekse yurt dışında yaşayan 
Azerbaycanlıların gönül gönüle yap-
mış oldukları çalışmalar neticesinde 
başarıya ulaşıldığına inadığını söy-

leyen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
’’Ben eminim ki, siz de Azerbaycan’da 
geçen sürece yakından vakıf olan 
kişiler gibi haklı olarak onur duyuyor-
sunuz. Azerbaycan bağımsız bir ülke 
olarak yirmi yıl içinde büyük mesa-
feler katetmiştir.Özgür, bağımsız ve 
güzel ekonomik imkânlara ulaşmıştır. 
Azerbaycan’da insanlar güvenlik için-
de yaşıyorlar. Emniyet, güvenlik, top-
lumsal siyasal asayiş korunmaktadır, 
tüm özgürlükler mevcuttur. Siyasi ve 
ekonomik alanda hiçbir kısıtlama yok-
tur. Bölgede konumlarımız yeterince 
sağlamdır. Eminim, gittikçe bizim etki 
imkânlarımız daha da artacaktır. Bizim 
yurtdışında yaşayan büyük ailemiz 
vardır, bu aileyi Azerbaycanlılar oluş-
turmaktadır. Onlar kendi vatanına bağlı 
olan insanlardır. Bizi birleştiren değer 
şudur ki, nerede yaşıyor olursak olalım 
kendi vatanımıza bağlıyız. Azerbaycan 
bizim vatanımızdır, hepimizin vatanıdır. 

Bağımsız Azerbaycan tüm Azerbay-
canlıların vatanıdır.’’

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kurul-
taydaki konuşmasını Azerbaycan’ın 
Umumi Milli Lideri Haydar Aliyev’in 
sözleriyle bitirdi. ’’Biz hepimiz onur 
duyuyoruz ki, biz Azerbaycanlıyız’’.

Nazım İbrahimov

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ko-
nuşmalarının akabine Azerbaycan’ın 
Diasporadan Sorumlu  Devlet Bakanı 
Nazım İbrahimov kurultay ile alakalı 
rapor sundu. İbrahimov,  ’’Azerbaycan 
diasporası artık uluslararası etkisini 
artırmıştır.’’ dedi. Azerbaycan diaspo-
rasının bulunduğu yabancı ülkelerde 
etki alanını genişlettiğini belirten ko-
mite başkanı İbrahimov, Umumi Milli 
lider Haydar Aliyev’in başkanlığında 
10 yıl önce yapılan Dünya Azerbay-
canlılarının I. Kurultayı’na dikkat çekti. 

Ayrıca Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 
2006’da gerçekleşen Azerbaycanlıla-
rın II. Kurultayı sırasında verdiği tali-
matların önemine vurgu yaptı.

Nazım İbrahimov,  önümüzdeki 5 yılın 
Azerbaycan diasporasının yükseliş 
dönemi olacağını, dünyanın çeşitli ül-
kelerinde Azerbaycanlıların 416 dias-
pora teşkikatının faaliyet gösterdiğini, 
ayrıca Azerbaycan gerçeğinin dünya 
kamuoyuna iletilmesinde Haydar Ali-
yev Vakfı’nın müstesna rol oynadığını 
özellikle vurguladı.

Ahmatbek Keldibekov

Kurultaya katılan Kırgızistan Cumhuri-
yeti Parlamentosu Başkanı Ahmatbek 
Keldibekov, Dünya Azerbaycanlıları-
nın III. Kurultayına davet edildiği için 
teşekkür ederek kurultayın önemine 
değindi.

Kemal Yurtnaç

Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül ve Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kurultay katılımcılarına 
selamlarını ileten T.C. Başbakanlık 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanı Kemal Yurtnaç her iki kar-
deş ülkenin diaspora teşkilatlarının 
ortak ve karşılıklı faaliyet gösterdiğini 
vurguladı. Avrupa ve Amerika’daki 
kurumlarının Ermeni lobisinin uydurma 
ve asılsız iddialarına karşı birlikte ba-
şarıyla çalıştıklarını belirtti.

Dr. Sinan Oğan

Türkiye Büyük Millet Meclisi Iğdır Mil-
letvekili Dr. Sinan Oğan, Dünya Azer-
baycanlılar kurultayının Azerbaycan 
tarihinde önemli rol oynadığını belirtti. 
Türkiye’de yaşayan üç milyon Azer-
baycanlıdan  biri olduğunu ve bununla 
her zaman onur duyduğunu belirten 

İlham Aliyev, ’’Son yıllarda yapılan ekonomik reformlar sonucunda 
Azerbaycan tam olarak ekonomik bağımsızlığını sağlayabilmiş ve hatta 
dünya için çok büyük sorunlar yaratmış mali ve ekonomik kriz ükemizi 
çok az etkilemiştir. En bunalımlı yıllarda 2008, 2009, 2010 yıllarında 
Azerbaycan ekonomisi gelişmiş, ekonomimiz artmıştır.’’
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Oğan, Azerbaycan-Türkiye birliğinin 
ve Türk dünyası gerçeğinin uluslara-
rası kamuoyuna iletilmesinin önemine 
değindi. 

David Kirkitadze

Gürcistan’ın Kvemo Kartli-Borçalı böl-
gesinin valisi David Kirkitadze, Cum-
hurbaşkanı Miheil Saakaşvili’nin kurul-
tay katılımcılarına yönelik mektubunu 
okudu. Mektupta iki ülke arasında 
mevcut ilişkilerin gelişmesinde Gür-
cistan’daki Azerbaycan diasporasının 
önemli rol oynadığı vurgulandı.

Vladimir Kolesnikov

Rusya Bilimler Akademisinden Vladi-
mir Kolesnikov tarihi dostluk bağlarına 
sahip olan Azerbaycan-Rusya ilişki-
lerinin sürekli gelişmekte olduğunu 
belirtti. Umumi Milli lider Haydar Aliyev 
ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de 
bu ilişkilerin gelişmesine özel önem 
verdiğini kaydetti.

Mihail Formuzal

Azerbaycan ve Gagauz halkları ara-
sındaki ilişkilerin tarihinin eski oldu-
ğunu söyleyen Moldova’nın Gagauz 
Yeri Başkanı Mihail Formuzal bütün 
Türk dünyasının ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanda birleşmesinin önemini 
vurguladı.

Prof. Dr. Suat Günsel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Suat Günsel, ’’Azerbaycan’ı zamana 
benzetiyorum. Bu ülke zaman gibi 
sadece ileriye gidiyor. Bu kurultayın 
Azerbaycan diasporasının daha aktif 
olmasına, net ve pragmatik adımlar 
atmasına zemin yaratacağına emi-
nim.’’ dedi. 

Aleksandr Sakovski

Letonya Milletvekili Aleksandr Sakovs-
ki temsil ettiği ülke ve yüksek yasama 
organ temsilcileri adına kurultay ka-

tılımcılarını selamladı. Letonya-Azer-
baycan ilişkilerinin genişlenmesinde 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in hiz-
metlerini hatırlattı.

Jacgues Yves Flenckes

Lüksemburg Parlamentosu Milletvekili 
Jacgues Yves Flenckes ülkesinde 
Azerbaycanlıların da yaşadığını bildi-
rerek onların Lüksemburg’un sosyal-
siyasi hayatında önemli rol oynadığını 
belirtti. 

Songül Akkaya

Hollanda Eyalet Parlamentosunun 
Türk Milletvekili Songül Akkaya, Be-
nilüks-Azerbaycan Cemiyeti’nin faali-
yetlerinden bahsederek bu kurumun 
Hollanda’nın sosyal-siyasi hayatında 
önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Aledin Amet

Romanya’da yaşayan 40 bine yakın 
Kırım Türkü adına konuşan Romanya 

Parlamentosu üyesi Aledin Amet, 
Azerbaycan diasporasının faaliyetleri-
nin her geçen yıl dahada geliştiğinden 
duyduğu  memnuniyeti vurguladı.

Dünya Azerbaycanlılarının III. Kurul-
tayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, Dünya Azerbaycanlıları 
Koordinasyon Konseyi Başkanlığı’na 
seçildi.

Kurultayın bir diğer kararı ile Koordi-
nasyon Konseyinin Başkanlar Kurulu 
ortadan kaldırılarak Yürütme Sekre-
terliği oluşturuldu. Konseyin Yürütme 
Sekreteri ise Azerbaycan’ın Diaspo-
radan Sorumlu  Devlet Bakanı Nazım 
İbrahimov seçildi. Koordinasyon Kon-
seyi üyelerinin toplam sayısı 115 oldu.

Kurultay Kararları 

Yapılan kurultayda 4 belge, “Dünya 
Azerbaycanlılarının III. kurultayının 
kararı”, “Dünya Azerbaycanlılarının III. 
kurultayı temsilcilerinin Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e müra-
caatı”, “Dünya Azerbaycanlılarına mü-
racaat” ve “Ermenistan-Azerbaycan, 
Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili dünya 
kamuoyuna, uluslararası örgütlere, 
yabancı ülkelerin devlet ve hükümet 
başkanlarına, parlamentolarına müra-
caat” kabul edildi.

Kurultay kapsamında Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azer-
baycan diasporasının gelişmesindeki 
hizmetlerinden dolayı bazı kişilerin 
ödüllendirilmesi hakkında kararname 
imzaladı. 

Kararnamede, halklar arasında dost-
luğun güçlenmesinde ve Azerbaycan 
diasporasının gelişmesindeki hiz-
metlerinden dolayı aşağıdaki şahıslar 
ödüllendirildiler. 

Dostluk Ödülleri

Başar Ali Kömür, Eldar Efendiyev, Er-
tan Demirtaş, İosif Semyonoviç Şagal, 

Mehmet Akkan Suver, Suat Günsel ve 
Vladimir İvanoviç Kolesnikov Azerbay-
can Cumhurbaşkanlığı Dostluk Ödülü-
ne layık görüldüler.

Terakki Madalyaları  

Adil Bağırov, Ahmet Şafak, Akif Ağata-
lıbov, Bilal Dündar, Edalet Hüseynov, 
Elzaman Rahimov, Fazil Hasanov, 
Hüseyn Sözlü, Hüseynbala Hüseynov, 
İgbal Hacıyev, İlhan Aküzüm, İlgar 
Hacıyev, İslam Hüseynov, Quram 
Rajdenoviç Marxuliya, Qod Semyono-
viç Nissanov, Leyla Aliyeva, Mezahir 
Hasanov, Mirkazım Seyidov, Murad 
Ömerov, Niyazi Hacıyev, Nüsret Mem-
medov, Roman Aliyev, Sahil Gasımov, 
Samir İmanov, Samire Patzer-İsma-
ilova, Settar Sayın Sevigin, Seyran 
Rehimov, Sinan Oğan, Tale Heyderov, 
Turgut Arat, Vidadi Salahov, Vügar 
Novruzov ve Yusif Cafarov Azerbay-
can Cumhurbaşkanlığı Terakki Madal-
yasına layık görüldüler.
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Aliyev ve

Erdoğan’dan 
Sarkisyan’a
sert yanıt

A zerbaycan’a resmi ziyarette 
bulunan Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan Erdoğan,  

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev ile Zagulba Sarayı’nda baş başa 
ve heyetler arası görüşmenin ardından 
ortak basın toplantısı düzenlediler.

İlham Aliyev, dost ve kardeş iki ülke 
olan Türkiye ve Azerbaycan arasın-
daki ilişkilerin ileri düzeyde olduğunu 
belirterek, ikili ekonomik ilişkilere 
değinerek, ticaret hacminin bu yıl 
artmasından duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

Azeri şirketlerin Türkiye’deki yatırım-
larının 4 milyar doları aştığını belirten 
Aliyev, gelecek yıllarda petrokimya 

sanayisine 6 milyar dolar yatırım yapıl-
masının planlandığını söyledi. Aliyev, 
Türk şirketlerinin de Azerbaycan’daki 
yatırımlarından duyduğu memnuniyeti 
ifade etti. 

Başbakan Erdoğan ile yaptığı görüş-
mede Azerbaycan-Ermenistan ilişkile-
ri, Yukarı Karabağ sorununun çözümü 
yolları hakkında fikir alışverişinde bu-
lunduklarını anlatan Aliyev, Erdoğan’a 
Azerbaycan tarafının tutumu ve gö-
rüşmelerin son durumu hakkında bilgi 
verdiğini söyledi. 

Aliyev, Azerbaycan devletinin ve halkı-
nın, Türkiye’nin Ermeni işgali altındaki 
Yukarı Karabağ ile ilgili tavrından 
memnun olduğunu vurguladı. 

Silvan’daki saldırıda şehit edilen as-
kerlerin yakınlarına ve Türk halkına 
baş sağlığı dileğinde bulunan Aliyev, 
terörü şiddetle kınadığını vurguladı 
ve Azerbaycan’ın terörle mücadelede 
Türkiye’nin yanında olduğunu ifade 
etti. 

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki 
ulaşım projelerine değinen Aliyev, 
Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun başarı 
bir şekilde devam ettiğini belirterek, 
‘’Azerbaycan tarafı Gürcistan’a demir-
yolunun yapımı için 800 milyon dolar 
kredi ayırdı. Gelecek yılın sonunda 
demiryolu tamamlanacak’’ dedi. 

Ermenistan Cumhurbaşkanı 
Sarkisyan’ın Dağlık Karabağ ve Ağrı 

konusundaki açıklamasıyla ilgili ola-
rak Aliyev, ‘’Sarkisyan’dan başka bir 
şey beklemiyordum’’ dedi. 

Ermenistan’ın ekonomik durumunun 
iyi olmadığını, 10 binlerce kişinin ülke-
yi terk ettiğini söyleyen Aliyev, ülkenin 
yoksulluk ve sefalet içinde olduğunu 
savundu. 

Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan’ın 
güçleriyle ilgili de ‘’Hiç karınca ile fil 
mukayese edilir mi’’ ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki doğalgazın taşın-
masına ilişkin anlaşmayla ilgili bir 
soru üzerine Başbakan Erdoğan, 
bu konudaki ilgililerin biraraya gele-
ceklerini, bazı maddeler üzerinde bir 
çalışma yapacaklarını söyledi. Erdo-

ğan, "Öyle zannediyorum ki yapılacak 
görüşmeler sonucunda burada neti-
ceye varacağız. Zaten bakan arkadaş-
larımıza talimatları verdik. ‘Bu işi artık 
bitireceksiniz ve neticeyi de bize yarın 
vereceksiniz’ dedik. Ben kendi tarafımı 
takip edeceğim, Cumhurbaşkanımız 
da kendi tarafını takip edecek, sonuç-
landıracağız" dedi.

Başbakan Erdoğan, bir gazeteci-
nin, ‘’Ermenistan Cumhurbaşkanı 
Sarkisyan’ın ‘Dağlık Karabağ’ı biz al-
dık, yeni nesil de bundan sonra Ağrı’yı 
ele geçirsin’ şeklinde bir mesajı vardı. 
Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?’’ 
sorusu üzerine, konuyla ilgili çok sert 
bir açıklamayı Dışişleri Bakanlığının 
yaptığını hatırlattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev ve Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan 
Zagulba Sarayı’nda baş başa 
ve heyetler arası görüşmenin 
ardından ortak basın 
toplantısı düzenlediler.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev "Sarkisyan’dan başka bir 
şey beklemiyordum " dedi.
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Erdoğan, şunları söyledi: ‘’Bu bir dev-
let adamlığına veya bir Cumhurbaşka-
nına yakışan bir ifade tarzı değildir, bir 
yaklaşım tarzı değildir. Gelecek kuşak-
ları, yeni nesilleri kin ve nefretle do-
natmak, devlet adamlığına yakışmaz. 
Burada Sarkisyan’ın yaptığı bir tahriktir. 
Kin ve nefretle kendi gençliğini donat-
ma gayretidir. Dolayısıyla Ermenistan 
gençliğinin geleceği ne olacaktır? Bu 
gidişle karanlık olacaktır. Bu olaylara 
hep bu karanlık gözlükle bakacaktır. 
Şunu kesinlikle bilmeleri gerekir, şu 
anda Yukarı Karabağ’da bir işgal vardır 
ve işgalci olanlar bellidir. Bunu zaten 
bizler söylemiyoruz. Birleşmiş Milletler 
de söylüyor, tescilli. Bunun çözümü 
gerekir. Çözümü noktasında da şu ana 
kadar olumsuz yaklaşım Ermenistan 
tarafındadır. Azerbaycan devamlı olum-
lu yaklaşımını ortaya koymuştur. ‘Siz şu 
anda Karabağ’ı teslim aldınız bizden, 
biz ölüp gideceğiz, Ağrı’yı da siz halle-
deceksiniz’. Böyle bir mantık olur mu, 
böyle bir anlayış, böyle bir istikamet, 
böyle bir ufuk gençliğe verilir mi? Bu 
ne demektir, ‘Ermenistan Türkiye ile 
ey gençler, bundan sonra istediği gibi 
istediği şekilde bir savaşa da girebilir’. 
Bunların hepsini reddediyoruz, böyle 
bir devlet adamlığı, böyle bir diploması 
olmaz. Sarkisyan burada çok ciddi bir 

yanlış yapmıştır, tarihi bir yanlışın altını 
bizzat kendisi tescilleyerek çizmiştir. 
Özür dilemesi lazım ve bu yanlışından 
dönmesi lazım.’’

"Karabağ Kanayan Bir Yaradır"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
dünyada terör örgütlerine karşı bir 
ortak mücadelenin verilmesi gerektiği-
ni belirterek, ‘’Yıllarca İslamafobia diye 
ortaya çıkanlar, buna duyarsız kalanlar 
şu andaki gelişmeler karşısında hala 
söylenmesi gerekeni söyleyemiyorlar. 
Ne kadar bu konuyu saklarlarsa sakla-
sınlar; ne kadar gizlerlerse gizlesinler, 
işte bu şunu gösteriyor; zihinlerinin 
arkasındaki faturadır bu, bedeldir bu’’ 
dedi.

Türkiye’de göreve gelen yeni hü-
kümetlerin ilk yurt dışı ziyaretlerini 
geleneksel olarak ya KKTC’ye ya da 
Azerbaycan’a yaptığını hatırlatan Baş-
bakan Erdoğan, 12 Haziran’da ger-
çekleştirilen milletvekili genel seçimle-
rinin ardından kendisinin de ilk ziyareti 
KKTC’ye ikincisini de Azerbaycan’a 
yaptığını söyledi.

Ziyareti kapsamında Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Aliyev ile baş başa ve 

heyetler arası görüşmeler yaptıklarını 
ikili ilişkileri ve bölgesel sorunları göz-
den geçirdiklerini belirten Erdoğan, 
enerji konusunun gündemin önemli 
bir maddesi olduğunu, ancak hepsin-
den önemli Yukarı Karabağ konusunu 
tekrar değerlendirdiklerini bildirdi.

Erdoğan, şöyle konuştu: ‘’Yukarı Kara-
bağ konusundaki tavrımız, kanaatimiz, 
her şeyimiz, mücadelemiz Azerbaycan 
için Yukarı Karabağ konusu ne denli bir 
kanayan yaraysa bilinmelidir ki bizim 
için de o denli kanayan bir yaradır. 
Bundan farklı bir düşünce bizde asla 
varid olamaz. Bu konunun da sonuna 
kadar takipçisiyiz, bundan sonra da ta-
kipçisi olmaya devam edeceğiz. Tabii 
askeri, siyasi, ekonomik, ticari, kültürel 
bütün bu alanları değerlendirirken biz 
bugün burada kendi evimizde, kendi 
vatanımızda olduğumuzu hissediyoruz, 
böyle değerlendiriyoruz. Bundan son-
raki sürece yönelik atacağımız adımlar 
içerisinde de özellikle bizim Türkiye 
Azerbaycan arasında Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımız 
da gerçekten heyecanla beklediğimiz 
toplantı olacak. Dışişleri Bakanlarımız 
aralarında görüşmek suretiyle ilk adımı 

da bunda atacağız. Geniş çaplı bir 
toplantıyı inşallah gerçekleştirmiş ola-
cağız.’’

Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan 
arasında 2010 yılı itibarıyla dış ticaret 
hacminin yaklaşık 2,5 milyar dolar ol-
duğunu belirten Erdoğan, 2011 yılının 
ilk beş ayına bakıldığında bu rakamın 
1,4 milyar dolara ulaştığını, yılsonu 
itibarıyla 3 milyar doların hedeflendiği-
ni söyledi.

Bütün bunların yanında Türkiye-Azer-
baycan arasındaki doğalgaz hattının 
büyük önem arz ettiğini belirten 
Erdoğan, ‘’Bakü-Tiflis-Ceyhan ham 
petrol boru hattı önemli bir durum arz 
ediyor. Ve doğalgazda Türkiye’nin 
Azerbaycan’la ilişki bir farklılığı ortaya 
koyuyor’’ dedi.

Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji 
projelerinin önemine dikkati çekerek, 
bu stratejik konularla ilgili olarak iki 
kardeş ülkenin mutabakat içinde oldu-
ğunu kaydetti.

Erdoğan, bütün bunların yanında 
bir diğer adımın Kars-Tiflis-Bakü 
demiryolu hattı olduğunu ve büyük 
önem taşıdığını dile getirerek, ‘’Bu işin 

ilk etabıdır. Bunu biz daha da ilerilere 
Orta Asya’ya taşımayı hedefliyoruz. 
Böyle bir büyük proje. Tabii bunun 
şu anda memnuniyet verici bir hızla 
devam etmesi ayrıca bizleri birbirimize 
stratejik olarak bağlıyor’’ dedi. 
 
"Teröre Karşı Ortak Mücadele"

Aliyev’in konuşması sırasında 
Türkiye’deki şehitlere yönelik 
yaklaşımını ve PKK terör örgütüne 
yönelik ortaya koyduğu tavra millet 
adına teşekkür eden Erdoğan, bunun 
iki ülkenin kardeşliğinin, birlikteliğinin 
en güzel ifadesi olduğunu belirtti.

Erdoğan, şöyle devam etti: ‘’Ortak 
mücadelemiz sadece bir ülkeye 
karşı değil. Aslında dünyada terör 
örgütlerine karşı bir ortak mücadelenin 
verilmesi gerekiyor. Ortak mücadele 
platformunun oluşturulması gerekiyor. 
Şu son günlerde Norveç’teki olayı 
görüyoruz. Bir kişinin 93 kişinin 
hayatına kıyması olayını basit bir 
refleks olarak veya basit bir delilik 
olarak veya sıradan bir olay olarak 
değerlendirmek yanlıştır. Yıllarca 
İslamafobia diye ortaya çıkanlar, buna 
duyarsız kalanlar, şu andaki gelişmeler 
karşısında hala söylenmesi gerekeni 

söyleyemiyorlar. Ne kadar bu konuyu 
saklarlarsa saklasınlar; ne kadar 
gizlerlerse gizlesinler, işte bu şunu 
gösteriyor; zihinlerinin arkasındaki 
faturadır bu, bedeldir bu.

Belki orada bizim de bir kızımız gitti. 
Dün annesiyle, babasıyla görüştüm 
hala bir umut bekliyorlar. Gizem 
kızımızı bekliyorlar. Biz de umut 
ediyoruz ki inşallah ölmemiştir. Allah 
annesine, babasına, dolayısıyla 
milletimize kavuşma durumu olur. Ama 
ölmüşse kendisine Allah’tan rahmet 
diliyorum. Ve bütün bu olanlar bize 
bir şeyi gösteriyor ki biz dünyadaki bu 
gelişmeler karşısında el ele vereceğiz 
Türkiye’nin bu noktadaki sıkıntısı 
inanıyorum ki Azerbaycan’ın sıkıntısıdır. 
Azerbaycan’ın terörle ilgili böyle 
bir sıkıntısı olsa bizim sıkıntımızdır. 
El ele vererek bu süreçleri inşallah 
aşacağız.’’

Türk girişimcilerin Azerbaycan’daki 
yatırımlarının da memnuniyet verici 
olduğunu ifade eden Erdoğan, 
Cumhurbaşkanı Aliyev’in bu konuda 
ortaya koyduğu olumlu tavrın süreci 
farklı kıldığını sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 
"Bu bir devlet adamlığına veya bir cumhurbaşkanına 
yakışan bir ifade, bir yaklaşım tarzı değildir. Gelecek 
kuşakları, yeni nesilleri kin ve nefretle donatmak devlet 
adamlığına yakışmaz " dedi.
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Y aşamakta olduğumuz son 
dönemde Eurovision dedi-
ğimiz zaman ilk akla gelen, 

Azerbaycan’ın 14 Mayıs 2011 tarihin-
de Almanya’nın Dusseldorf kentindeki 
Eurovision Şarkı Yarışmasının fina-
linde kazandığı muhteşem zaferidir. 
Azerbaycan’ın zaferinden söz ederken 
sadece herhangi bir müzik müsaba-
kasındaki birincilikten çok farklı olan 

bu başarının altını uzun süre unutul-
mayacak şekilde çizmek gerekmekte-
dir. Nitekim Eurovision zaferimiz sos-
yal-kültürel, siyasi-iktisadi, milli-mane-
vi yönleriyle ele alınması gereken tarihi 
bir olaydır. Bizler bu tarihe şahitlik 
etme ayrıcalığını elde etmiş olan bi-
reyleriz. Bu ayrıcalığımızdan aynı ba-
şarının bir daha tekrarlanması adına 
istifade edersek ülkemiz ve milletimiz 

adına önemli bir görevi de üstlenmiş 
oluruz. Bu görevin en önemli öğele-
rinden biri de bahsedilen zaferimizin 
mümkün olduğu kadar gündemde 
tutulmasına katkıda bulunmamızdır. 
İşbu yazım Eurovision zaferimiz ko-
nusunda son 3 ayda kaleme aldığım 
ikinci makalemdir. İlk çalışmamda 
Azerbaycan’ın birinciliğini ihtiva eden 
yazılarımın aralıklarla devam edeceği-
ni belirtmiştim. Türkiye ve Azerbaycan 
toplumunun büyük bir kısmının anlam 
ve öneminin farkına daha son yıllarda 
varmağa başladığı bu muteber ya-
rışmanın daha uzun zaman boyunca 
gündemde kalmasının faydalı olaca-
ğını düşünüyorum. Bu konudaki en 
büyük temennim, yeni bir Eurovision 
zaferimizle başarımızın pekiştirilmesin-
den başka bir şey olamaz.

Ülkelerin bilim, spor, sanat gibi alan-
lardaki zaferleri en az sosyal, ekono-
mik ve siyasi alanlardaki başarıları 
kadar önemlidir. Bu alanlarda bırakın 
her zafer, başarıya yönelik her küçük 
girişim bile memleketlerin ve ulusların 
kendilerini Dünyaya tanıtması yolunda 
en önemli adımlardandır.

Eurovision 2011’deki birincilik, 
Dusseldorf’taki zafer podyumunda 
Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının 
birlikte dalgalanmasıyla iki kardeş 
ülkenin ortak zaferine dönüşmüş bu-
lunmaktadır. Bu kısa yazımda sosyal-
kültürel ve siyasi-iktisadi önemi uzun 
çalışmalara konu olabilecek nitelikte 
olan Eurovision  zaferimizin özellikle 
milli-manevi boyutuna dikkat çekmek 
isterim. 

14 Mayıs’ı 15 Mayıs’a bağlayan gece 
yaşadıklarımız sözle ifade edilebilecek 
nitelikte değildi. Finaldeki sıralamada 
en yakın rakiplerimiz olan İtalya’daki 
dostlarımızdan başlayarak Ukrayna, 
Fransa, Litvanya, Moldova, Polonya, 
Bulgaristan vs. memleketlerden tebrik 
mesajları bir-birinin ardından sıralan-
maya başladı. Bu mesajlardan sa-
dece birini, Fransa’daki dostlarımızın 
gönderdiğini aynen aktarmam yeterli 
olur diye düşünüyorum. “Yaşasın şiir, 
sanat ve kültür memleketi olan Avrupalı 
Azerbaycan!”. Bu kutlamadan yola çı-
karsak Azerbaycan sanatın her alanın-
da asırlar önce ispatlanmış başarısını 
bu sefer 14 Mayıs gecesi Avrupa’nın 

zirvesine bayrağını dikerek ölümsüz-
leştirmişti. Azerbaycan Avrupalılığının 
diplomasını almıştı bu gece.

Eurovision zaferinin hemen ardından 
Dusseldorf’ta düzenlenen basın top-
lantısında uzak Avusturalya’dan gelen 
gazetecinin övgü dolu sözlerinin ar-
dından sanatçılarımız Nigar ve Eldar’a 
en kısa zamanda Azerbaycan’a gelip 
ülkemizi tanıtma sözü vermesi dikkat 
çekiciydi. Yine aynı basın toplantısın-
da ermenistanlı gazetecinin işgüzarlığı 
da dikkatimizden kaçmadı. Dünya 
kanallarının kameralarının çevrildiği 
bu toplantıda ermeni gazeteci gün-
demden çok uzun zaman önce düşen 
çocuk şarkı yarışmasında ülkesinin 
birinciliğine atıf yaparak Dünya kamu-
oyuna bir anlamda “reklamları dinletti”. 
Ardından “ülkelerimizin birincilikleri 
aramızdaki malum problemlerimize 
çözüm olabilir mi?” sorusunu Eldar’a 
yöneltmiş oldu. Tabii bu soruya 
birincilerimizin yanıtı Eurovision’un 
uluslararası önem ve etiğine tamamen 
uygundu ve herhangi bir yoruma ge-
rek bırakmıyordu.

Dr. Rövşen ŞAHBAZOV
Uluslararası İlişkiler (AB) Uzmanı

EUROVISION 2011
zaferimizin yankı sesleri: 
Anamın Anasısan,
AZERBAYCAN!!!”

“ 
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15 Mayıs sabahına doğru Bakü cad-
delerine toplanmış olan vatandaş-
larımız Eurovision 2011 zaferimizin 
milli-manevi öneminin en açık ifade-
çileriydi. Bilenler ve yaşayanlar hatır-
lar, 80’li yılların sonlarında başlayan 
bağımsızlık hareketimiz ve 2000-2001 
yıllarında Galatasaray’ın UEFA ve 
Avrupa Süper Kupası şampiyonlukla-
rından sonra Azerbaycan başkentinin 
cadde ve sokakları hiç bu kadar 
kalabalık olmamıştı. Bu kadar çok 
sayıda Azerbaycan ve Türkiye bayrağı 
sabaha merhaba diyen Bakü’yü süs-
lememişti uzun zamandan bu yana. 
Bu Sizce de yeniden milli uyanış ve 
birliğe olan adımların ayak sesleri 
değil midir? 

Tabii 15 Mayıs günü Türkiye’deki 
evlerin balkonlarında da Türkiye ve 
Azerbaycan bayraklarını zaferin se-
vincinin göstergesi olarak birarada 
görmek isterdik. Ama bunun da za-
manının geleceğinden hiç şüphemiz 
yoktur. Bu yönde ilk adım Azerbaycan 
bayrağının Türkiye’de herkesin tanı-
masını sağlamak olmalıdır öncelikle. 
Çünkü Türkiye’de bayrak konusunda 
hassas olan insanlarımız balkonlarda 
Türkiye Cumhuriyeti bayrağı dışında 
başka bir bayrağın dalgalanmasına 
alışkın değillerdir ve bu son derece 
normal karşılanması gereken bir du-
rumdur.

Eurovision 2011’deki birinciliğimizin 
milli-manevi öneminin en önemli gös-
tergesi zaferin ardından Bakü cadde-

lerinden yükselen “Karabağ, Karabağ” 
sesleriydi. 2010 yılında Azerbaycan’ın 
Milli Kahramanı Mübariz İbrahimov’un 
şehitlik mertebesine yükselme-
sinden sonra “Karabağ” sesleri 
Azerbaycan’da son bir yıl içerisinde 
ikinci sefer bu kadar yüksekten du-
yulmaya başlandı. Bakü caddelerinde 
15 Mayıs sabaha doğru dalgalanan 
Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının 
arasında Karabağ’ın ermeni işgalcile-
rinden kurtarılması yönünde bize “geç 
kalıyorsunuz” çağrısı yapan Mübariz 
İbrahimov’un dik duruşunun resmini 
görmek mümkündü. 

Eurovision 2011 zaferimiz sokaktaki 
herhangi bir Azerbaycan vatanda-
şından başlayarak Devletin zirvesine 
kadar tüm milletimizin zaferidir. Bu 
zaferde Nigar ve Eldar kamera önün-
de olan baş rol oyuncularıdır. Onlarla 
beraber bu zafere inanan herbir 
Azerbaycan vatandaşı da bu başarıda 
rol sahibidir. 

Azerbaycan Devlet Başkanı ve 
Hanımı’nın zafere giden yoldaki özenli 
çalışma ve faaliyetlerini özellikle be-
lirtmek gerekmektedir. “Zafere giden 
yol” derken, Eurovision 2011 zaferinin 
sadece bir yıl veya birkaç ayı kapsa-
yan bir çalışmanın sonucu olmadığına 
dikkat çekmek isterim. Azerbaycan 
katıldığı dördüncü finalde birinci 
olmuştu ve bu birinciliğe 2008’de 
Elnur ve Samir’le olan ilk katılımındaki 
sekizincilik gibi başarısının ardından 
her zaman ilk beşte yer alarak aşama-

aşama gelmiştir. Nitekim Azerbaycan 
2009 yılında Aysel ve Araş ile üçüncü, 
2010’da Safura ile beşinci olmuştur. 
Böylece, aşamaları en hızlı kateden 
ülke olma özelliğini de Eurovision tari-
hine yazdıran Azerbaycan, 2011 zaferi 
ile milletçe kenetlenmiştir. 

Zaferimizin baş kahramanları olan 
Nigar ve Eldar’a olan dikkatlerini 
14 Mayıs tarihinden sonra da de-
vam ettiren Sn.İlham Aliyev, Hanımı 
Sn.Mehriban Aliyeva ile birlikte bi-
rincilerimizi kabulunde “Azerbaycan 
Eurovision tarihini yeniden yazmıştır” 
diyerek bu tarihi olayın önemine 
herkesin dikkatini çekmiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı Sn.Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Sn.İlham Aliyev’i ve 
şahsen Nigar ve Eldar’ı bizzat araya-
rak tebrik etmesi Eurovision 2011’in 
zafer podyumunda Türkiye bayrağını 
Azerbaycan bayrağı ile birlikte dal-
galandıran birincilerimize kendilerinin 
Türkiye Devleti ve Milleti adına samimi 
ve içten teşekkürüydü.

Eurovision zaferimizin milli-manevi 
önemini ilk olarak ifade eden yine 
zaferin baş kahramanları olmuş-
tu. Yarışmanın hemen ardından 
Dusseldorf’ta düzenlenen basın top-
lantısında Nigar ve Eldar’ın dik duruş-
larıyla, göğüsleri kabararak ve sevinç 
gözyaşları eşliğinde yüzlerini Dünyaya 
tutarak söyledikleri duygulu parçanın 
son vurgusu zaferimizin adeta yankı 
sesleriydi ve söze gerek bırakmıyordu: 
“Anamın Anasısan, AZERBAYCAN !!!” 

M akalede şöyle deniyor: “Bu 
yıl Azerbaycan, bağımsızlı-
ğının 20. yılını kutluyor. Bu 

dönemde ülkemiz büyük başarılar 
kazandı. Azerbaycan’da ekonomik 
artış ve ülkenin gelecek gelişimini 
sağlamak başlıca öncelik olarak alın-
mıştır. Ülke ekonomisinin güçlenmesi 
Azerbaycan’ı ve onun ticari ortaklarını 
olumlu yönde etkilemiştir. Fakat zengin 
ve değişik çevrenin korunması gibi bü-
yük bir sorun hala devam etmektedir. 
Bu, sadece Azerbaycan’ın değil, aynı 
zamanda bölgedeki komşularımızın da 
karşılaştığı bir gerçektir. Azerbaycan, 
kuzeyden Rusya, güneyden İran, ba-
tıdan Türkiye, Gürcistan, Ermenistan, 
doğudan Hazar Denizi aracılığıyla 
Türkmenistan ve Kazakistan’la, aynı 
zamanda Rusya ve İran’la sınıra sa-
hiptir. Bu sınırlar çerçevesinden bizim 
hepimizin ortak bir sorunu var.

Ünlü İngiliz coğrafyacı prof. Conston, 
devletlerin aksine çevrenin sınıra sahip 
olmadığını söylemiştir. Yukarıda be-
lirtilen sınırların bir kısmında var olan 
gerilimler, tabii kaynaklara bağlı yaşam 
ve diğer konular sorunun oldukça zor 
olduğunu söylemeyi gerektiriyor. Tüm 
bu zorluklara, Ermenilerin asırlar boyu 
Türkiye’ye karşı olan kin ve nefreti, 
Azerbaycan’da işgalci Ermenistan or-
dusu tarafından 1 milyon insanın kendi 
yurdundan olması, Sovyet döneminin 
son yılları tüm bölgeyi kapsayan çevre-
nin zehirlenmiş mirası da eklenebilir.

Soyu tükenmekte olan Kafkasya jagu-
arının korunması gerektiğini söyleyen 
Leyla Aliyeva, Güney Kafkasya’da 
ve onun sınırları dışında yaşayan bu 
canlının şimdi sadece küçük ve izole 
edilmiş yerlerde yaşadığını belirtti. 
Sınırlarda askeri gerilimin çok yüksek 

düzeyde olduğu bir bölgede hayvan-
ların bölgeler arası güvenli dolaşması 
koridoru fikri ve bu fikrin gerçekleştiril-
mesi politikacılar için büyük zorluklar 
oluşturuyor.

Geçenlerde, Hazara kıyıdaş beş dev-
let, petrol sızmalarının ortak önlemesini 
için ve çevre gözlemlemelerin yapıl-
ması ile ilgili anlaşmaya vardı. Sonuç 
olarak sadece bir ülkede değil tüm 
bölgemizin kültürel, siyasi ve askeri 
ayırıcı sınırlarına yenilenmiş bir yakla-
şım ile güvenli bir gelecek için ortam 
oluşturabiliriz.

Dünya kamuoyu, politik ve bilim da-
ireleri, gerçek uluslararası diyalog 
yapılmadan çevreyle ilgili sorunların 
çözümünün imkansız olduğunu an-
lamalılar. Sadece diyalog aracılığıyla 
birçok konuya açıklık getirilebilir”.

   Leyla Aliyeva:
"Diyalogla 
  birçok konu
  aydınlığa
  kavuşturulabilir"

Haydar Aliyev Vakfı Başkan 
Yardımcısı, Rusya’daki Azerbaycanlı 
Gençlik Örgütü`nün Başkanı Leyla 
Aliyeva’nın İngiltere’nin Haffington Post 
gazetesinde “Yeşil günlük: Sınırları 
Aşarak” başlıklı makalesi yayınlandı.
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A zerbaycan ile Avrupa Birliyi 
(AB) arasındaki işbirliğinden 
bahseden Cumhurbaşkanı 

Aliyev, Azerbaycan’ın on yılı aşkın AK 
üyeliği döneminde etkin çalışmalar 
yaptığını, özellikle de “Doğu Ortaklığı” 
Programı çerçevesindeki ilişkilerinin 
hızla geliştiğinin altını çizdi.

Bu yılın başında Avrupa Komisyonu 
Başkanı Joze Manuel Barroso’nun 
Bakü ziyaretinin önemine değinen 
Cumhurbaşkanı, ziyaret sırasında 
oldukça önemli bir belgenin imza-
landığını, aynı zamanda kendisinin 
geçen ay Brüksel ziyareti çerçevesin-
de Joze Manuel Barroso, AB Başkanı 
Van Rompey ve Avrupa Parlamen-
tosu (AP) Başkanı Buzek ile yaptığı 
görüşmeleri hatırlattı. Daha da geniş 
bir işbirliği perspektiflerinin bulunma-
sından umutlu olduğunu dile getiren 
Aliyev, Azerbaycan’ın 20 yıl önce 
bağımsızlığına kavuşmasının ardından 
uygulanan politikalardan söz açtı. 
Ayrıca Batı ile bütünleşme sürecindeki 
başarılı bir dönemde Ermenistan`ın 
tarihi Azerbaycan topraklarını işgal 
ettiğine de dikkat çekti.

Bunun yanı sıra son 7 yılda ülke eko-
nomisinin 3 kat büyüdüğüne dikkat 
çeken Cumhurbaşkanı, BM İnsani Ge-
lişme Endeksi’ne göre Azerbaycan’ın 
en hızla gelişen ülke olduğunu ifade 
etti. Aynı zamanda Azerbaycan`ın 
Avrupa kuruluşları ile ilişkilerinin daha 
da derinleştirilmesi gerektiğine vurgu 
yapan Aliyev, Azerbaycan’ın genç 
bağımsız bir devlet olması nedeniyle 
hala Avrupa kamuoyunda yeterli ka-
dar tanınmadığını da sözlerine ekledi. 
Dolayısıyla çalışmaların yeni bir boyut 
kazanması için zamana ihtiyaç duyul-
duğunu ifade etti. Avrupa devletleriyle 
de ikili ilişkilerin geliştirildiğini kayde-
den Aliyev, Bakü’nün Avrupa kentleri 
ile Azerbaycan şehirleri arasında uzun 
vadeli bir işbirliğinin kurulmasına 
büyük önem verdiği dile getirdi.

Bunun dışında Azerbaycan-NATO 
işbirliği çerçevesinde Bakü’nün askeri 
tatbikatların yanı sıra yük taşımacılığı-
na da katkılar sağladığını kaydeden 
Aliyev, NATO kargo taşımalarının 
önemli bir kısmının Azerbaycan tara-
fından yapıldığını vurguladı.

Daha sonra ülkenin sosyo-ekonomik 
reformlarına değinen Aliyev, AK üyeli-
ğinin Azerbaycan’ın Avrupa standart-
larına uyumunun daha da hızlandırıl-
masına olumlu katkılar sağlayacağına 
ilişkin umudunu dile getirdi.

Aynı zamanda AK'nin Azerbaycan'ın 
üyeliğinin politik düzeni açısından 
önemli gelişmeler sağladığını da söy-
leyen Cumhurbaşkanı, Azerbaycan’da 
insan hak ve özgürlüklerinin temin 
edildiği ve şeffaf bir reform politikaları 
uygulandığını belirtti.

Karabağ sorunu hakkında detaylı bilgi 
veren Cumhurbaşkanı Aliyev, Azer-
baycan halkına karşı bir etnik temiz-
leme politikası uygulayan Ermenistan 
tarafından Azerbaycan topraklarının 
yüzde 20’sinin işgal edildiğinin ve 1 
milyon civarında Azerbaycan vatanda-
şının zorunlu göçmen ve mülteci du-
rumuna düşürüldüğünün altını çizdi. 
Aynı zamanda Dağlık Karabağ’ın artık 
tamamen mono etnik bir yapıya dö-
nüştürüldüğüne dikkat çeken Aliyev, 
çatışma başlamadan önce bölgedeki 
nüfusun yüzde 25’ni Azerbaycanlı 
vatandaşların oluşturduğunu hatır-
lattı. İşgal altında tutulan eski Dağlık 
Karabağ Özerk Bölgesi çevresindeki 7 
rayondan ise 700 bin Azerbaycanlının 
kovulduğunu söyledi. Bununla birlikte 
AGİT değerlendirme misyonunun iş-
gal altında tutulan bölgedeki duruma 
ilişkin rapor sunduğunu da kaydeden 
Aliyev, bu bölgelerde Ermenistan 
güçleri tarafından Azerbaycan’ın tari-
hi-kültürel mirasının mahvedildiğinin 
altını çizdi.

Ayrıca Karabağ sorunun çözümüne 
ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nin 4 ka-
rarının ve AK’nin 2005 tarihli kararının 
yanı sıra AP ve AGİT kararlarının da 
bulunduğuna dikkat çeken Cumhur-
başkanı, “Bu bölgeler tarihi Azerbay-
can topraklarıdır ve hiç bir zaman 
Ermenilere ait olmamıştır. Maalesef 
Ermenistan barış müzakeresi sürecin-
de yapıcı olmayan tavır sergilemekle 
işgal ettikleri topraklardan geri çekil-
mek istemediklerini açıkça gösteriyor 
ve Dağlık Karabağ için bağımsızlık 
elde etmeye çalışıyor. Bununla da 
statükoyu korumaya çalışıyor. Ama 
Azerbaycan’ın merkezinde yerleşen 
bu bölge şu anda kontrol dışındadır. 
Bölgede istikrarın sağlanması için ara-
bulucular tarafından sorunun çözümü-
ne ilişkin adil yaklaşım sonucu Dağlık 
Karabağ’a en üst düzeyde bir özerklik 
verilmekle Azerbaycan’ın toprak bütün-
lüğü sağlanabilir. Umarız Ermenistan 
büyük devletlerin liderlerinin statüko-
nun değiştirilmesi gerektiğini öngören 
çağrılarını göz ardı etmeyecek” diye 
konuştu.

Görüşmede konuşma yapan Avru-
pa Halk Partisi’nin AKPA’daki grup 
başkanı Luka Volonte, partisinin 
Azerbaycan’la işbirliğine değindi. 
İlham Aliyev’in Parti Başkanı Martens 
ile görüşmesini hatırlatan Avrupalı 
parlamenter, insan hakları, aile de-
ğerleri, liberal ekonomi, özgür toplum 
ve başka demokratik ilkelerin daha 
da geliştirilmesi için ortak çabaların 
önemine vurgu yaptı. Ayrıca politik 
partiler arasındaki bağların güçlendi-
rilmesinin mümkünlüğünü dile getiren 
Volonte, “Biz, partilerimiz arasında 
dostluk temaslarını kurulması fırsat-
larının değerlendirilmesi konusunda 
Parti Başkanımızı bilgilendireceğiz” 
ifadelerini kullandı. Daha sonra ise ikili 
ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel 
konular üzerine görüş alış verişinde 
bulunuldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Aliyev: 

Azerbaycan-AB ilişkileri 
çok dinamik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Asamblesi (AKPA) temsilci heyetini kabul etti.
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S SCB’nin ortadan kalkmasının 
ardından küresel güçlerin ve 
bölgesel aktörlerin Avras-

ya coğrafyasında kendi menfaatleri 
doğrultusunda politikalarını uygulama 
girişimleri karşılıklı bir rekabet ortamı 
yarattı ki, bu da peşinden bir istikrar-
sızlık havası getirdi. Bu istikrarsızlığın 
ve geçiş dönemi sancılarının en çok 
hissedildiği bölgelerin başında Kafkas-
ya bölgesi gelmiştir. Bu bölgenin etnik, 
sosyal, siyasal, ekonomik temele dayalı 
sorunları ile etkileşim içinde olan bölge 
ülkelerinden biri de Türkiye olmuştur. 
Küresel depremle birlikte güç dengele-
rinin değişmeye başlamasıyla, bölgede 
istikrar ve barışa dayalı yeni bir düzenin 
kurulmasında, bölge ülkelerinin dünya-
ya entegrasyonunda Türkiye’nin aktif 
çaba ve girişimleri olmuştur.

Son Gelişmeler ve Azerbaycan - 
Türkiye İlişkilerine Yansımaları

Türkiye ve Ermenistan arasındaki 
ilişkilerin normalleşmesi amacıyla Aralık 
1999’da Zürich’te iki taraf arasında 
imzalanan protokolle gelen ve bir süre 
her iki kamuoyunun da atmosferini işgal 

eden “parçalı bulutlu hava” etkisini kay-
betmektedir. Bu ciddi dayanaktan yok-
sun krizin ortaya çıkışından itibaren iki 
ülkenin de doğrudan temel milli çıkarları 
ve asgari müşterekleri ile ilgili olmadığı, 
konjonktürel gelişmelerin püskürttüğü 
bir hava olduğu başından itibaren gö-
rülüyordu. Bu deneyimin yaşanmasının 
başlıca birkaç nedenini şöyle özetlemek 
mümkündür:  

• Bölgesel ve küresel jeopolitik 
konjonktür, Kafkasya’daki süreci 
yönlendirmeye çalışan güçlerin 
çatışan çıkarları ve bu doğrultudaki 
baskılar;

• Ülke içindeki ve dışındaki belirli 
grupların kendi çıkarları doğrultu-
sunda planlı ve sistematik çalışma-
ları;

• Bağımsızlığın ilk dönemine damga-
sını vuran, azalan çizgiyle de olsa 
devam eden, bugün bile etkisini 
daha yitirmemiş düşünce kalıplarının 
ve hissi-duygusal-romantik yakla-
şım ve analiz tarzının, Soğuk Savaş 
dönemi paradigmalarının kalıntıları.

Türkiye-Azerbaycan ilişkileri bu ge-
lişme ve ardından buna bağlı reaksi-
yonlar zinciri ile önemli bir tecrübeden 
geçmiştir. Birçok analizciden farklı 
olarak kanaatimce bu faydalı bir süreç 
olmuştur. Kökü tarihin derinliklerine 
dayanan ve hem bölge, hem de dünya 
için büyük gelecek vaat eden Türkiye-
Azerbaycan ilişkileri böylece refleks 
ölçümüne tabi tutulmuş ve “bağışıklık 
sistemi” testten geçirilmiştir. Bu testle 
başka kritik konularda da nasıl davra-
nılacağı tecrübe edilmiştir. En önem-
lisiyse uluslararası gelişmeleri doğru 
okumak, her iki ülkeye yönelik gelen 
baskı ve tehditlere yanıt verebilmek, iki 
ülkenin de milli çıkarlarına hitap ede-
cek ortak strateji ve buna uygun taktik 
ve de manevralar sistemini oluştur-
mak, küresel ve bölgesel gelişme ve 
olaylarda ortak konseptle ortaya çık-
mak zarureti görülmüş ve algılanmıştır. 
Sonuçları itibariyle bu testin, ilişkilerin 
geleceği bakımından olumlu sonuçlar 
doğuracağını söylemek mümkündür. 
Bunun ilk belirtisi ise geçtiğimiz gün-
lerde Türkiye ile Azerbaycan arasında 
imzalanan Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı 
Yardım Anlaşması olmuştur.

Anlaşmanın Kapsam ve 
Çerçevesi

Azerbaycan ve Türkiye arasında 
Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım 
Anlaşması 16 Ağustos’ta Bakü’de 
Cumhurbaşkanları Abdullah Gül ve 
İlham Aliyev tarafından imzalanmış-
tır. Anlaşma metni, “Askeri-Siyasi ve 
Güvenlik Konuları”, “Askeri ve Askeri-
Teknik İşbirliği Konuları”, “Ekonomik 
İşbirliği Konuları”, “İnsani Konular”, 
“Genel ve Yekun Hususlar” bölümlerin-
den olmak üzere, toplam 23 madde-
den oluşmaktadır. 

Anlaşmada belirtildiği üzere, sözkonu-
su metin 9 Şubat 1994’te Azerbaycan 
Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti 
arasında imzalanan “Dostluk ve İki 
Taraflı İşbirliğinin Geliştirilmesi Anlaş-
ması” ve “İşbirliği ve Karşılıklı Yardım 
Protokolü” zemininde hazırlanmıştır.

Anlaşma preamblünde şu hususlar 
dikkat çekicidir:

• Anlaşmanın istinat noktalarından 
biri olarak 13 Ekim 1921 tarihli 
Kars Antlaşması’nın gösterilmesi 

ve tarafların bu anlaşmaya sadık 
olduklarının belirtilmesi (Bu vurgu, 
Türkiye’nin Azerbaycan’a bağlı 
Nahçivan Özerk Cumhuriyeti üze-
rindeki garantörlük hakkını ve kimi 
olası tehdit durumlarında bu hakka 
dayanarak bir takım tasarruflarda 
bulunma yetkisini yinelemesi bakı-
mından önem arz etmektedir);

• Tarafların birbirlerinin bağımsızlığı-
na, egemenliğine, toprak bütünlü-
ğüne yönelik silahlı saldırı durum-
larında gerekli karşılıklı yardımın 
zorunluluğunu vurgulaması;

• Bölgede barışın ve huzurun sağ-
lanması için devletlerin güvenlik-
lerinin, egemenliklerinin ve toprak 
bütünlüklerinin temininin en önemli 
koşul olmasının altının çizilmesi.

Anlaşma maddeleri çok açık ve net 
vurgular içermektedir. Anlaşmanın 
can alıcı ilk dört maddesinin iyi okun-
ması gerekmektedir;

• 1. maddeye göre, tarafların ba-
ğımsızlıklarına, egemenliklerine, 
toprak bütünlüklerine yönelik tehdit 

Türkiye’nin Güney
Kafkasya İnisiyatifinin
Son Halkası: 
Azerbaycan ile
Stratejik Ortaklık 
Anlaşması

Tuğrul VELİ
Uluslararası Karadeniz ve Hazar 
Ülkeleri Partnerlik ve İşbirliği Vakfı 
Türkiye Temsilciliği Genel 
Koordinatörü

59  EKOAVRASYA 2011 GÜZEKOAVRASYA 2011 GÜZ  58



ve tehlike algıladıklarında, bunu 
aradan kaldırmak için ertelenemez 
danışmalar yürütecek ve birbiriyle 
yakın işbirliği gerçekleştireceklerdir; 

• 2. maddeye göre, BM tüzüğünün 
51. maddesi ile tanınan münferit 
veya kolektif meşru müdafaa 
hakkının hayata geçirilmesi için 
zorunlu önlemlerin alınması duru-
munda taraflar birbirlerine karşılıklı 
yardımda bulunacakları hususun-
da mutabık kalıyorlar;

• 3. maddeyle, taraflar ikinci mad-
deyi esas alarak karşılıklı yardım 
için savunma ve askeri-teknik 
alanda silahlı kuvvetler arasındaki 
ilişkilerin daha da güçlendirilmesi-
ni öngörüyor;

• 4. madde, ülkelerin milli güven-
liklerine yönelik tehdit arz eden 
durumlarda yalnız ya da birlikte 
önlemler alınmasında karşılıklı 
işbirliğini ihtiva ediyor. 

Metin, ilişkilerde geliştirilmesi gere-
ken diğer alanlara da değinmektedir. 

Örneğin, iki ülke arasında enerji 
politikalarının koordinasyonu amacıyla 
ortak enerji komisyonunun kurulması 
öngörülmüştür. 18. maddede, belirli 
dönemden beri iki ülke görüşmelerinin 
başlıca gündem maddelerinden olan 
iki taraf vatandaşlarının gidiş gelişleri, 
ikametleri, çalışma izinleri, sosyal 
güvenceyle teminleri, gayrimenkul 
alımları ile ilgili düzenlemeler getirilme-
si vurgulanmaktadır. Ayrıca bilimsel, 
teknik, kültürel, çevre, yurtdışındaki 
lobi çalışmaları gibi çeşitli alanlara da 
ilişkilere yenilikler getirilmesi kararlaş-
tırılmıştır.  

Etki ve Yansımaları

Bu anlaşmanın hem Türkiye, hem de 
Azerbaycan açısından yakın ve orta 
vadeli bir takım muhtemel yansıma 
ve sonuçlarına kısaca değinmek 
gerekirse:

• Türkiye ve Azerbaycan müttefiklik 
ilişkisi en üst düzeyde işbirliği 
istikametleriyle yazılı ve hukuki 
metin halinde uluslararası kamu-

oyuna deklare edilmiştir. Küresel 
ve bölgesel aktörlere iki ülkenin 
bölgesel politikalardaki kararlılıkları 
ve bundan sonraki yakın işbirlikleri 
beyanında bulunulmuştur; 

• Türkiye, dil, din, soy, kültür vd. 
unsurlar bakımından ortak özel-
likleri paylaştığı kardeş, müttefik 
bir ülkeyle ilişkilerini duygusal 
retorikten çıkartma ve pek müteka-
mil sayılamayacak hukuki işleyiş 
mekanizmasını geliştirme, ciddi ve 
konseptüel bir çerçeveye oturtma 
yolunda önemli bir adım atılmıştır;

• Anlaşma başarıyla uygulana-
cağı taktirde, ilişkiler sistemi 
kurumsallaşmasını daha da 
işlevsel kılacaktır. İlişkiler piramidi 
yukarıdan aşağıya doğru inecek, 
resmi ve toplumsal boyutta pirami-
din tepesiyle sınırlı kalan işleyiş 
mekanizması daha kapsayıcı ve 
fonksiyonel hale gelebilecektir;

• Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru 
Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal 

Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-
Kars Demiryolu Hattı ve geleceğe 
dönük Nabucco gibi bölgenin can 
damarları niteliğindeki, her iki ülke-
nin stratejik önemini daha da artı-
ran mega projelere önemli kontrol 
ve denetim imkanı sağlanmıştır;

• Türkiye’nin bölgede bu içerikte 
anlaşmalar imzalamayı öngördüğü 
diğer ülkeler için de bu anlaşma 
bir emsal niteliği arz etmiştir;

• Anlaşma, işgalci güçleri toprakla-
rından çıkarmak için Azerbaycan’a 
daha kararlı adımlar atma ve terör 
karşıtı operasyona başlama imka-
nı sağlamıştır;

• Azerbaycan’ın dış askeri tehlike-
lere karşı direnci güçlendirilmiş, 
ordusunu NATO standartlarına 
daha hızlı uygun hale getirmesi, 
askeri reformlarını artırması için 
elverişli zemin oluşturulmuştur.

Yaşanan gelişmeler göstermektedir 
ki, Kafkasya’da bölgesel güvenliğin 
sağlanması için güçlü devletlerin var-

lığı sağlanmalıdır. İstikrar ve güvenlik 
ancak güçlü devletlerle mümkündür. 
Zayıf devletler barışın korunmasın-
da, çatışmaların engellenmesinde, 
gelişmeyi sağlayacak düzenin 
kurulmasında aciz kalmaktadırlar. Güç 
ve gücün doğurduğu caydırıcılık, bir 
güç dengesinin kurulmasına getirip 
çıkarmaktadır ki, bu da günümüz rea-
litesinde barışın korunmasında önemli 
faktörlerden bir tanesidir. 

Burada güç ve caydırıcılık derken, 
bu iki unsurun da hukuki dayanaktan 
yoksun, gayri meşru ve orantısız bir 
şekilde kullanımı değil (son dönem-
de başka aktörlerde örneklerine sık 
rastlandığı gibi…), kendi meşru, hu-
kukun hak verdiği, münhasır hakların 
kullanımına yönelik güç ve caydırıcılık 
sözkonusudur. Bu, cumhuriyetin ku-
ruluşundan itibaren Atatürk dehasıyla 
düsturlaşan ve Türk Dış Politikasının 
temel karakteristik özelliklerinden biri 
haline gelen “Yurtta sulh, cihanda 
sulh” ilkesi ile böyle süregelmiştir. 
Nitekim, bugün de “komşularla 0 
problem” olarak ifade edildiği şekilde, 

hem sınırdaş ülkeler, hem de bölge 
devletleriyle “minimum sorun, mak-
simum işbirliği” şeklinde bu politika 
kararlılıkla sürdürülmektedir.

Aynı şey Azerbaycan için de geçerli-
dir. Bağımsızlığı kazanması ile birlikte 
topraklarının %20’sinin işgaline maruz 
kalmasına ve çok büyük zararlar 
görmesine rağmen, 20 yıldır bu sorun 
diplomasi ve barış yoluyla çözülme-
ye çalışılmaktadır. Başta Birleşmiş 
Milletler olmakla, hemen hemen bütün 
uluslararası kuruluşların Azerbaycan’ı 
destekleyici, Ermenistan’ı kınayıcı 
kararları almış olmasına rağmen, 
sorunun çözümünde hiçbir elle 
tutulur bir ilerleme gözükmemektedir. 
Bugün uluslararası meşru müdafaa 
haklarına sahip ve ordusunun da bu 
işgali sona erdirme gücünde olmasına 
rağmen, işgali sona erdirmede halen 
barışçıl yollara öncelik tanınmaktadır. 
Dolayısıyla her iki ülke için de güç ve 
caydırıcılık olgusu bölgenin barışı-
na, istikrarına ve işbirliğine hizmet 
amacıyla orantılıdır ve olması gereken 
de budur. 
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Sonuç 

Başbakan Erdoğan’ın 12 Haziran se-
çimlerinin ardından KKTC’den sonra 
ikinci yurtdışı ziyaretini 27 Temmuz’da 
Azerbaycan’a yapması da geliştirilen 
bu işbirliğinin önemine yapılmış bir 
vurgu ve mesaj olmuştur. Türk dış 
politikasının teamülü haline gelen, 
seçim sonrası ilk yada ikinci ziyaretin 
Azerbaycan’a yapılması geleneğinin 
devam ettirildiği bu ziyarette, hem 
ikili ilişkiler, hem de bölgesel sorun-
lar masaya yatırılmıştır. Azerbaycan 
topraklarının işgali ve Dağlık Karabağ 
sorununun çözümü, Ermenistan ile 
sınırların açılması şartları, terörle 
mücadelede işbirliği (özellikle PKK’nın 
terör örgütü olarak tanınması) gibi 
temel konulardaki mutabakat ve 
görüş birliği açık metinle deklare 
edilmiştir. Çeşitli haber kaynaklarına 
göre, Rusya tarafından kullanım süresi 
2012 yılında bitecek olan Gebele 
RLS’te (Radio Lokasyon İstasyonu) 

Türkiye’nin iştiraki de değerlendirilmiş, 
Kıbrıs’a yönelik izolasyonun ortadan 
kaldırılması, Ortadoğu’daki istikrarsız-
lığın bölgeye yansımaları gibi konular 
etrafında da müzakereler yürütülmüş-
tür. Türk vatandaşlarına Azerbaycan’a 
giriş çıkışlarda vize uygulamasının 
kaldırılmasına yönelik çözüm yolları 
aranması üzerinde durulan bir diğer 
önemli konulardan olmuştur.

15-16 Eylül 2010 tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştirilen Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 
10. Zirve Toplantısı’nda Başbakan 
Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ali-
yev tarafından yapılan “Türkiye ile 
Azerbaycan Arasında Yüksek Düzeyli 
İşbirliği Konseyi Kurulmasına İlişkin 
Ortak Açıklama” ile gündeme gelen 
“Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli 
Stratejik Konseyi”nin ilk toplantısının 
Ankara’da (Ekim - Kasım aylarında) 
yapılması kararlaştırılmıştır. Uygula-
nacak olan bu mekanizmanın iki ülke 

ilişkilerine önemli ivme kazandırması 
beklenmektedir.

Türkiye’nin geliştirdiği bölgesel dış 
politika atak ve teşebbüsleri hem böl-
gesel, hem de küresel güç ve rekabet 
dengeleri açısından önem arz etmek-
tedir. Türk diplomasisi, bu girişimlerin 
başarıyla sonuçlanmasına nail olacağı 
takdirde, bölgedeki konumuna ve 
gücüne önemli katkı sağlamış olacak, 
dengelerin yeniden belirlenmesinde 
önemli üstünlükler elde edecektir. Tür-
kiye hem Avrupa’ya, hem Avrasya’ya 
yönelik rasyonel politika izleyeceği ve 
potansiyelini harekete geçire bileceği 
takdirde Batı’nın Doğu’ya, Doğu’nun 
da Batı’ya açılımı ve karşılıklı enteg-
rasyonu için başarılı bir köprü olma 
fonksiyonunu üstlene bilecektir. 

Bu hem Türkiye’nin, hem 
Azerbaycan’ın, hem de bütün böl-
genin istikrar ve gelişimi için önemli 
fırsat ve imkanları da beraberinde 
getirecektir.
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Mehriban Aliyeva: 
"Azerbaycan
Doğu ile Batı’yı, 
Kuzeyle Güney’i 
birleştiriyor"

Rusya’nın başkenti Moskova’da Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
bağımsızlığının 20. yıldönümü münasebetiyle "Azerbaycan Gecesi" 
düzenlendi.

M erkezi Azerbaycan’da bulu-
nan Haydar Aliyev Vakfı’nın 
girişimi, Azerbaycan’ın Rus-

ya’daki Büyükelçiliği’nin desteği ile 
yapılan ve Kremlin Devlet Sarayı’nda 
düzenlenen törene Azerbaycan First 
Lady’si, Haydar Aliyev Vakfı Başkanı, 
Milletvekili Mehriban Aliyeva ve Rusya 
First Lady’si Svetlana Medvedeva 

katıldı. Kremlin Sarayı’nda Azer-
baycan First Lady’si Mehriban 
Aliyeva’yı Rusya First Lady’si 
Svetlana Medvedeva karşıladı. 
 
Burada Azerbaycan ve Rusya 
First Lady’leri “Karl Faberje ve 
Taş Oyma Ustaları: Rusya’nın 
Elvan Hazinesi” adlı sergiyi 
gezdiler. Sergide Rus kuyum-
cusu Karl Faberje’nin şahe-
serlerinin gösterisi yapıldı. 
Faberje Kuyumculuk Evi, Rus 
Çarlık ailesi için kendine özgü 
tarzda ziynet eşyalarının üre-
timi ile tanınmaktadır. Bu ku-
yumculuk ürünleri hazırlanma 

tarzı ve orijinalliği ile seçiliyor.

Mehriban Aliyeva ve Svetlana 
Medvedev fuarda Faberje ile aynı 

dönemde yaşayan ve imparator 

sarayı için ziynet eşyaları hazırlayan 
kuyumcuların çalışmalarını da izledi-
ler. Sergide İmparator, Yekaterinburg, 
Petergof ve Kolıvan fabrikalarında üre-
tilen eserlerin de gösterisi yapıldı.

Devlet Kremlin Sarayı’nda “Azerbay-
can gecesi” çerçevesinde Haydar 
Aliyev Vakfının en başarılı projelerin-
den olan “Azerbaycan” kitabının Rus 
dilindeki versiyonunun tanıtımı yapıldı. 
Okurlara Azerbaycan hakkında ayrın-
tılı bilgi vermek amacı ile oluşturulan 
yayında toplanan 1.000 ‘den fazla 
fotograf Azerbaycan’ın eski tarihini, 
geleneklerini, kültürünü yansıtmakla 
beraber, ülkenin geçmişini ve bu gü-
nünü, modern yüzünü de sergiliyor. 
Bu kitap okurlarda ülkemiz hakkında 
fikir edinme açısından çok büyük 
öneme sahip. Coğrafi konumu, nakış, 
kompozisyon, renk ve teknik özellik-
lerine göre Azerbaycan halıcılık oku-
lunun tüm yönlerinin temsil edildiği 
fuarda 80’den fazla halı da sergilendi. 
Bugün Azerbaycan’da halıcılık okulu 
gelişme dönemi yaşıyor. Halkımızın 
ulusal serveti olan bu alanın gelişmesi 
ile ilgili ülkede uygulanan önlemler, 
öncelikle bu eski el sanatının yaşatıl-
masına gösterilen ilgiden kaynakla-

nıyor. Yeni gelişme aşamasına giren 
el dokuması olan halılar Haydar Aliyev 
Vakfı’nın gerçekleştirdiği projelerle 
daha da zenginleşiyor.

Azerbaycan halılarının Kremlin 
Sarayı’nda gösterisi büyük ilgi gördü. 
Sonra Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ba-
ğımsızlığını yeniden kazanmasının 20. 
yıldönümüne ithaf edilen “Azerbaycan 
gecesi” adlı tören başladı. Töreni açan 
Rusya’nın ünlü sunucusu Vladimir Mol-
çanov bu etkinliğin önemini kaydetti. 
Molçanov, “Eurovision-2011” yarışma-
sında Azerbaycan temsilcileri Eldar 
Gasımov ve Nigar Cemal’in muhteşem 
zaferi dolayısıyla tebriklerini bildirdi. 
 
Azerbaycan’ın First Lady’si Mehriban 
Aliyeva törende yaptığı konuşmada 
misafirleri selamlayarak, Azerbaycan 
gecesinde yer aldığına için Rusya 
Cumhurbaşkanı’nın Eşi Svetlana 
Medvedeva’ya teşekkür etti. Mehriban 
Aliyeva ayrıca “Eurovision-2011” şarkı 
yarışmasında Azerbaycan’ı temsil 
eden Eldar Gasımov ve Nigar Cemal 
çiftine oy verenlere de teşekkür etti. 
Azerbaycan’da herkesin Azerbaycan’ın 
bu zaferiyle, gençleriyle övündüğünü 
vurguladı.

Azerbaycan’ın eski tarihinden söz eden 
Mehriban Aliyeva ülkemizin hep Doğu 
ile Batı’yı, Kuzeyle Güney’i birleştirdiğini 
vurguladı. Azerbaycan’da tüm halkların 
her zaman barış içinde yaşadıkları bildi-
rildi. Aliyeva, Azerbaycan’ın Müslüman 
Doğusunda ilk parlamento Cumhuriyeti 
olduğunu, burada ilk opera ve balenin 
oluştuğunu belirterek kazanılan başarı-
lara değindi. Sovyet döneminde petrol 
alanının geliştirilmesinde Azerbaycan’ın 
rolü hakkında konuşan Mihriban Aliye-
va, Azerbaycan’ın elde ettiği başarılarla 
gurur duyduğunu belirtti.

Azerbaycan’ın First Lady’si Azerbay-
can-Rusya ilişkilerine de değinerek, 
bugün ülkemizde okullarda anadili 
ile birlikte Rusça da eğitim verildiğini, 
Bakü Slavyan Üniversitesi, Lomonosov 
adına Moskova Devlet Üniversitesi 
Şubesinin, Rus Dram Tiyatrosu’nun 
faaliyet gösterdiğini bildirdi. Aliyeva, 
geçtiğimiz yıl Bakü’de Azerbaycan-
Rusya insani forumunun gerçekleştiril-
diğini, bu yıl Rusya ile birlikte uluslara-
rası insani forumun teşkil olunacağını 
bildirdi.

“Kültürel çeşitlilik eski kültür ve tarihe 
sahip olan Azerbaycan halkı için ge-
lenekseldir” diyen Mehriban Aliyeva, 

bağımsız devlet olarak Azerbaycan’ın 
20 yıldır mevcut olduğunu ve bu kısa 
sürede büyük başarıların kazanıldığını 
vurguladı. Azerbaycan’ın ekonomik 
alanda elde ettiği başarılar hakkında 
da konuşan Aliyeva ülkenin geniş çaplı 
projeler gerçekleştirdiğini, devlet politi-
kasının sosyal yönlü olduğunu, 900 bin 
yeni işyerinin oluşturulduğunu, yoksul-
luk düzeyinin azaldığını, ülkede yeni 
eğitim ve sağlık ocaklarının, parkların, 
tiyatroların inşa edildiğini ve yeniden 
kurulduğunu bildirdi.

Bu yıl Bakü’de beş yıldızlı altı otelin 
açılmasının planlandığını da sözlerine 
ekleyen Azerbaycan First Lady’si Er-
menistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ 
sorununun uluslararası hukuk normları 
çerçevesinde çözüleceğini ve toprak 
bütünlüğümüzün sağlanacağını um-
duğunu bildirdi. Herkesi Azerbaycan’a 
davet eden Mehriban Aliyeva, “Bizim 
kartvizitimiz zengin kültürel mirasımız-
dır” dedi. 
 
Daha sonra etkinlik çerçevesinde 
Azerbaycanlı sanat ustaları konser 
verdiler. Törenden sonra misafirlere 
Azerbaycan’ın milli mutfağının örnekleri 
ikram edildi.
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A zerbaycan’ın içinde yer aldığı 
Kafkasya bölgesi, jeostratejik 
konumu itibariyle yeni dünya 

düzeninde büyük önem taşımakta-
dır. Kafkasya, genelde Soğuk Savaş 
sonrasında büyük güçler arasında 
çok sayıda konuda mücadele alanı 
oluşturması; özellikle de petrol ve 
doğalgaz açısından ciddi kaynak ve 
aynı zamanda transit bölge özelliğine 
sahip olması, bu özelliği nedeniyle de 
küresel enerji oyununda ve özellikle 
de Avrupa`nın enerji güvenliği açı-
sından öneminin artması; Doğu-Batı 
ve Kuzey-Güney hatları üzerinde yer 
alması; 11 Eylül sonrasında ise küre-
sel güvenlik bakımından direkt kendi 
önemi ve Orta Asya`ya geçiş noktası 
olması itibariyle dikkatlerin yoğun-
laştığı bir coğrafya olmuştur. Bölgeyi 

çeşitli devletler için cazip kılan farklı 
nedenler olmuş, bu nedenle küresel 
ve bölgesel güçler Kafkasya’da etkin 
olmak özel çaba sarf etmişlerdir. 
Bunun yanında, Sovyetler Birliği’nin 
dağılması sürecinde ve dağıldıktan 
sonraki dönemde bölgede etnik 
çatışmaların hiç eksik olmadığı da 
bilinmektedir. Özellikle, Azerbaycan 
açısından bakıldığında topraklarının 
Ermenistan tarafından işgal edilmiş 
olması, ülkenin en önemli meselesi 
olarak dikkat çekmektedir. Bu koşullar 
içerisinde isabetli dış politika izlemek, 
Azerbaycan açısından çok önemlidir.

Azerbaycan’da 1980’lerin ikinci ya-
rısında alevlenen bağımsızlık müca-
delesi, Sovyetler Birliği’nin dağılması 
süreciyle birlikte, bu ülkenin 1991 

yılı sonlarına doğru tam bağımsız-
lığına ulaşmasıyla sonuçlanmıştır. 
Azerbaycan açısından bağımsızlık 
mücadelesinin son dönemleri, aynı 
zamanda dış politikanın ilk dönemle-
rini oluşturmaktaydı. Bu dönemlerde, 
Azerbaycan’da yerleşmiş olan algılar, 
doğal olarak, Azerbaycan bağımsız-
lığına kavuştuktan sonraki dönemde 
Azerbaycan dış politikasına dam-
gasını vurmuştur. Yerleşik algıların 
dış politikayı belirlemesi sürecine, 
Azerbaycan’da hızlı iktidar değişiklik-
lerinin yaşanması da eklenince, Azer-
baycan dış politikasının, başlangıçta 
istikrarsız çizgi yakalaması kaçınılmaz 
olmuştur.

Başlangıçta, her şeyi Moskova’ya 
sorarak onun uygun gördüğü şekilde 

İlham Aliyev 
Döneminde
Azerbaycan 
Dış Politikası

67  EKOAVRASYA 2011 GÜZEKOAVRASYA 2011 GÜZ  66



olsa dengeye oturmuş, zaman zaman 
istisnai durumlar söz konusu olsa 
da genel olarak Azerbaycan yüzünü 
Batı’ya çevirmiş, aynı zamanda kom-
şularıyla ilişkilerini de sorunsuz biçim-
de yürütmeye çalışmıştır.

…ve İlham Aliyev Dönemi

Devlet Başkanı İlham Aliyev gerek 
seçimler sırasında, gerek yemin töre-
ninde, gerekse de göreve başladıktan 
sonra tüm açıklamalarında Haydar 
Aliyev’in çizgisini sürdüreceğini vurgu-
lamıştır. Devlet Başkanı İlham Aliyev 
bu doğrultudaki görüşlerini ilk baş-
kanlık dönemi için düzenlenen yemin 
töreninde yaptığı konuşmasında şu 
sözlerle ifade etmiştir: “15 Ekim’de 
Azerbaycan halkı seçim merkezlerine 
gelerek Haydar Aliyev`in politikalarıına 
oy vermiştir. Barışa, huzura, terakki-
ye, kalkınmaya, istikrara oy vermiştir. 
Azerbaycan’da bu politikanın alterna-
tifi yoktur... Azerbaycan uluslararası 
arenada kendine özgü konuma ulaş-
mış, Azerbaycan’ın nüfuzu artmıştır. 
Bölgedeki tüm uluslararası projeler 
Azerbaycan’ın katılmı ile, onun milli 
çıkarları dikkate alınarak gerçekleştiril-
mektedir”.

İlham Aliyev kendi açıklamalarında, 
Azerbaycan’ın dış politikasının milli 
çıkarlara dayandığını, Azerbaycan’ın 
kendi dış politikasını Azerbaycan 
halkının milli çıkarlarına uygun bir 
şekilde gerçekleştirdiğini, uluslararası 
kuruluşlarda Azerbaycan’ın nüfuzunun 
ve rölünün arttığını vurgulamıştır. Bu 
dış politikanın temel amaçlarından 
biri Azerbaycan’ın küresel ve bölgesel 
açıdan mücadele değil, işbirliği alanı 
teşkil etmesi ve bir diğeriyse içişlerine 
müdahaleye kesinlikle müsaade edil-
memesi olmuştur. 

İlham Aliyev döneminde 
Azerbaycan’ın dış politikasının temel 
önceliklerinden biri de çokyanlılıktır. 
Temeli Haydar Aliyev döneminde 
konan bu çok yanlılık Azerbaycan’ın 
jeopolitik konumunun ve uluslararası 
sistemdeki gücü bakımından küçük 
devlet olmasının mantıki sonucu 
olarak oluşmuştur. Azerbaycan’ın 
İlham Aliyev döneminde kabul edi-
len 23 Mayıs 2007 tarihli ilk Milli 
Güvenlik Belgesi Azerbaycan’ı “Batı 
ve Doğu`nun kavuştuğu coğrafyada 
bulunan, Avrupa’nın temel değerlerini 
paylaşan ve Avroatlantik güvenlik ya-
pılanmasının ayrılmaz bir halkası olan 

ve aynı zamanda, İslam dünyasının bir 
parçası olarak” nitelendirmektedir. Milli 
Güvenlik Belgesi’nde “Azerbaycan’ın 
Hazar-Kafkasya coğrafyasında böl-
gesel işbirliği açısından çok önemli, 
çoğu zaman ise kilit devlet olduğu, 
bilhassa enerji ve taşımacılık projele-
rinin gerçekleştirilmesinde eşsiz rol 
oynadığı” da vurgulanmaktadır. 

İlham Aliyev dış politikasının çok 
yanlılığını açıklayan en önemli göster-
gelerden birisi ziyaret ettiği ülkelerdir. 
Sadece iktidarının ilk iki buçuk yılında 
Devlet Başkanı Aliyev BM Güvenlik 
Konseyi`nin beş daimi üyesini ziyaret 
etmiştir. Bu arada İlham Aliyev de 
babası Haydar Aliyev gibi ilk resmi 
ziyaretini hem BM GK üyesi olan, 
aynı zamanda küresel oyunda ABD-
İngiltere ile Rusya-Çin arasında göre-
celi olarak daha denge unsuru olarak 
görülen Fransa`ya yapmıştır. 

Küresel ve bölgesel oyuncuların güç 
dengesini dikkate alan çok yanlılık, 
genelde Azerbaycan’ın ve özel olarak 
da İlham Aliyev iktidarının manevra 
imkanlarını genişletmiş ve bağımsız 
dış politika yürütmesine imkan sağ-
lamıştır. Kendinden önceki dönemde 

yapmaya çalışma politikası, kısa süreli 
belirsiz dönemden sonra yerini, Rusya 
ve İran karşıtı politikaya bırakmıştır. Bu 
aşamayı, tekrar Rusya yanlısı politika 
takip etmiştir. Nihayet, 1993 sonları 
itibariyle Azerbaycan, denge politika-
sına yönelmiştir. 2003 yılında iktidara 
gelen mevcut Devlet Başkanı İlham 
Aliyev de bu politikaya sadık kalmış, 
sadece bazı niceliksel değişiklere 
gitmiştir.

Haydar Aliyev ve Denge 
Politikasına Geçiş

Azerbaycan`da denge politikası 
bir önceki Devlet Başkanı merhum 
Haydar Aliyev`in ismiyle bağlıdır. Bu 
nedenle de mevcut Devlet Başkanı 
İlham Aliyev dönemi Azerbaycan dış 
politikasını iyi anlayabilmek için o dö-
neme kısaca göz atmakta yarar vardır. 
H. Aliyev iktidarının dış politika çizgi-
sinde iki aşamadan bahsedilebilir. İlk 
aşamayı kendisinden önceki Devlet 
Başkanı merhum Ebulfez Elçibey dö-
neminde uygulanan katı Batı yanlısı 
ve katı Rusya ve İran karşıtı politikanın 
dönemin şartlarında Azerbaycan için 
oluşturduğu riskleri (dış kaynaklı iç 
politik istikrarsızlıklar, Ermenistan`ın 

dış destekli işgalci saldırıları, açık dış 
destekli bölücülük politikaları) kaynaklı 
gidermek amacıyla göreceli Batı kar-
şıtı söylem ve Rusya ve İran`ı dikkate 
alıyormuş görüntüsünün sergilendiği 
aşama teşkil etmektedir. Azerbay-
can yukarıda bahsedilen sorunları 
önemli ölçüde kontrol altına aldıktan 
sonra dış politikada ikinci aşamaya 
geçilmiştir. Bu aşamanın en önemli 
özelliğini dengeli dış politika ilkesinin 
benimsenmesi teşkil etmiştir. Dengeli 
dış politikanın niteliği “Azerbaycan 
devletinin bütün ülkelerle barış içinde 
yaşaması ve sorunlarını güç kullan-
madan çözmesi, içişlerine müdahale 
edilmemesi, diğer devletlerle doğru-
dan diplomatik ilişkilerin kurulması ve 
uluslararası kurumlarda temsil olun-
ması” şeklinde ifade edilmekteydi. 
Ayrıca Azerbaycan devletinin bölgesel 
ve uluslararası ilişkilerde aşağıdaki 
ilkeler doğrultusunda hareket edeceği 
gösterilmekteydi:

• Devletlerin karşılıklı olarak birbi-
rilerinin bağımsızlığına; siyasal, 
sosyal ve ekonomik gelişme yön-
temlerine; demokratik yöntemlerle 
oluşturulmuş kalkınma stratejileri-
ne saygıyla yanaşması;

• Uluslararası hukuk kuralları çer-
çevesinde devletlerin sınırlarının 
zorla değiştirilmesine ve bağım-
sızlıklarının tehlike altına girmesine 
müsaade edilmemesi, bununla 
ilgili ortaya çıkan sorunların barış-
çıl yollarla çözülmesi;

• Uluslararası alanda sosyal, ekono-
mik, toplumsal ve kültürel ilişkilerin 
ortak çıkar ve karşılıklı güvenlik 
ilkeleri çerçevesinde geliştirilmesi;

• İki taraflı anlaşmalarda uluslararası 
hukuk kurallarına uygun davranıl-
ması;

• Ulusların kendi kaderlerini belirle-
mesine saygı gösterilmesi, insan 
haklarının korunması;

• Teröre ve devletlerin güvenliğini 
tehdit edecek diğer unsurlara karşı 
ortak mücadele edilmesi;

• Küresel sorunların çözülmesinde 
ortak çalışmalara katılım gösteril-
mesi.

Tek cümleyle özetlersek Haydar Aliyev 
döneminde Azerbaycan dış politikası 
kurumsallaşmış, belirli çerçevede de 
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olduğu gibi İlham Aliyev döneminde 
de Azerbaycan dış politikasının temel 
yönünü Azerbaycan topraklarının Er-
menistan tarafından işgali sorununun 
(Karabağ sorununun) çözüm gayretleri 
oluşturmuştur. İlham Aliyev sorunun 
mutlaka Azerbaycan’ın toprak bütün-
lüğü çerçevesinde çözüleceğini daha 
sert şekilde ifade etmeğe başlamıştır. 
Hatta, “Ermenistan boşuna heveslen-
mesin, ne bugün, ne de yarın, hatta 
100 yıl sonra bile Azerbaycan toprak-
ları üzerinde ikinci Ermeni devletini ku-
ramayacaktır” diyerek Ermenistan`ın 
çözüm sürecinin uzamasından ve 
statü-koyu korumaya çalışmasından 
medet ummaması gerektiğine dikkat 
çekmiştir.

Devlet Başkanı İlham Aliyev defalarca, 
toprakların işgalden kurtarılması için 
temel olarak barış yolundan yana 

olduğunu, fakat bu yolla bir sonuç 
alınmadığı takdirde diğer yollara mü-
racaat edilmesinin de istisnai olmadığı 
belirtilmiştir. Bu görüşünü de defalarca 
tekrarlamıştır. Gerek yurt içinde, ge-
rekse yurtdışında; gerek yabancı basın 
mensuplarına verilen mülakatlarda, 
gerekse de Azerbaycan’ın çeşitli böl-
gelerinde ve çeşitli kurumlarında ger-
çekleştirilen etkinliklerde Azerbaycan 
topraklarının savaş dahil hangi yolla 
ve ne pahasına olursa olsun mutlaka 
işgalden kurtarılacağı vurgulanmıştır

Bu arada İlham Aliyev döneminde 
BM Genel Kurulu`nda ve Avrupa 
Konseyi Parlamenter Asamblesinde 
Ermenistan`ı direkt işgalci devlet ola-
rak nitelendiren kararların alınması son 
15 yılda konuya ilişkin olarak Azerbay-
can diplomasisinin en büyük başarıları 
olarak nitelendirilebilir.

İlham Aliyev döneminde sorun açısın-
dan Ağustos 2008 olayları önemli bir 
aşama teşkil etmiştir. Güney Osetya 
ve Abhazya sorunları nedeniyle Rusya 
ile Gürcistan arasında yaşanan savaş 
sonrası hem Türkiye-Ermenistan iliş-
kilerinin iyileştirilmesi çabası, hem de 
Rusya`nın yoğun girişimleriyle Azer-
baycan, Ermenistan ve Rusya Devlet 
Başkanları arasında Karabağ sorunu-
na yönelik görüşmelerin yoğunlaştırıl-
ması dikkat çekmiştir. Ama birkaç kere 
çok ciddi beklentiler oluşturulmasına 
rağmen süreç çözümsüz devam et-
mektedir. 

İlham Aliyev döneminde Azerbaycan 
Milli Güvenlik Belgesi’ne uygun ola-
rak, hem bölgesel, hem de bölgeye 
ait olmayan ülkelerle en üst düzeyde 
ilişkiler kurmaya çalışmıştır. En üst 
düzey yetkililerin açıklamalarında dış 

politikanın temel yönünün Batı`ya 
entegrasyon olduğu özel olarak vurgu-
lansa da komşularla ilişkilere önem ve 
çokyönlülük devam ettirilmiştir. 

Azerbaycan-Türkiye ilişkileri İlham 
Aliyev döneminde de en öncelikli yön 
olarak kalmaktadır. İlham Aliyev ko-
nuşmalarında defalarca Haydar Aliyev 
tarafından dile getirilen «bir millet, iki 
devlet» ilkesine sadık olduğunu vur-
gulamıştır. Azerbaycan ile Türkiye ara-
sındaki siyasal ilişkiler yüksek düzeyini 
korumuş, hatta Yüksek Düzeyli Strate-
jik İşbirliği Konseyi kurulmuştur. Eko-
nomik, askeri, kültürel alanlarda ciddi 
adımlar atılmıştır. Baku-Tiflis-Ceyhan 
petrol boru hattı, Baku-Tiflis-Erzurum 
gaz boru hattı, Baku-Tiflis-Kars demir-
yolu hattı gibi projeler gerçekleştiril-
miştir. NABUCCO projesinde işbirliği 
yapılacağı açıklanmıştır.

İkili ilişkilerde sadece Türkiye –Er-
menistan sınırlarının açılacağına dair 
haberlerden kaynaklanan kısa süreli 
ve gayri–resmi soğukluk, Türkiye 
Başbakanı Erdoğan’ın Bakü’yü ziyaret 
etmesi ve Azerbaycan Milli Meclisi’nde 
konuşması ile önemli ölçüde, daha 
sonraki adımlar ile ise tamamen orta-
dan kalkmıştır. 

Türkiye ile Azerbaycan birbirilerini ulus-
lararası tedbirlerde, önemli sorunların 
çözümünde desteklemektedir. İlham 
Aliyev döneminde önceki yıllarda atılan 
adımlara Türk Dünyasının birliği ve 
diaspora kurumları arasındaki işbirliği 
eklenmiştir.

Bu kapsamda Rusya Federasyonu 
ile ilişkiler devam ettirilmiş, doğrudan 
doğruya iki ülkeyi ilgilendiren konuların 
yanısıra bölgesel güvenlik ve enerji 
konularında ciddi adımlar atılmıştır. Bu 

sürede Azerbaycan ve Rusya’da cum-
hurbaşkanı ve diğer resmiler düzeyin-
de defalarca ziyaretler düzenlenmiştir. 
Azerbaycan için Rusya’nın önemi Milli 
Güvenlik Belgesi çerçevesinde şöyle 
söylenilir: "Azerbaycan ile Rusya ara-
sında mevcut ilişkiler bölgenin istikrarı 
ve gelişmesi için önemli faktördür. 
Azerbaycan Cumhuriyeti Rusya Fede-
rasyonu ile ikili ilkelerde, keza Avrupa 
bölgesel örgütleri, özellikle de BDB 
çerçevesinde çok yanlı ilkelerde poli-
tik, ekonomik, güvenliğin sağlanması, 
cinayetle mücadele ve diğer alanlarda 
stratejik taraftaşlık ve işbirliği yapmak-
tadır".

İlham Aliyev döneminde Azerbaycan-
İran ilişkileri de önceki çizgisini önemli 
ölçüde korumaktadır. Sadece İran`ın 
Azerbaycan`a rejim ihracı çabasından, 
İran–Ermenistan, Azerbaycan–ABD ve 
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Azerbaycan–İsrail ilişkilerinden kaynak-
lanan bazı gerginlikler yaşanmıştır.

Azerbaycan’ın ABD ile ilişkileri 11 Eylül 
olayları sonrası yükselen hatta geç-
miştir. Milli Güvenlik Belgesi`nde Av-
ro-Atlantik coğrafyaya entegrasyonun 
özel olarak vurgulanması ve dünyanın 
jeopolitik gerçekleri Azerbaycan–
ABD ilişkileri bakımından önemlidir. 
Azerbaycan Avrupa ve Avro–Atlantik 
siyasal, güvenlik, ekonomik ve diğer 
yapılanmaları ile işbirliğine önem ver-
mektedir. 

Azerbaycan Avrupa Konseyi ve AB 
ile de iyi ilişkiler geliştirmeye çalış-
mıştır. Azerbaycan`nın Avrupa ile 
ilişkileri “BDT ülkelerine Teknik Des-
tek (TACİS), “Avrupa-Kafkasya-Asya 
Taşımacılık Koridoru” (TRACECA) ve 
diğer programlar çerçevesinde geliş-
mektedir. Azerbaycan`ın 2004 yılında 
Avrupa Birliği’nin Yakın Komşuluk 
Politikası`na dahil edilmesi ve bu po-

litika çerçevesinde 2006 yılında kabul 
edilmiş Azerbaycan–Avrupa Konseyi 
Faaliyet Planının gerekleştirilmesi poli-
tik diyalog, ekonomik reformlar alanın-
da işbirliğinin daha da geliştirilmesine 
katkı yapmıştır.

Azerbaycan`ın eski Sovyet coğrafya-
sında Ermenistan hariç tüm ülkelerle 
ilişkileri daha da gelişmiştir. Türkme-
nistan ile ilişkilerdeki gelişme ise daha 
çok dikkat çekmiştir. Çin, Pakistan, 
Japonya, Hindistan ile ilişkilerin yanı 
sıra Afrika ve Amerika kıtasında Azer-
baycan diplomasisinin atılım yaptığı 
gözlenmiştir.

Sonuç

Sonuç olarak, İlham Aliyev döneminde 
Azerbaycan dış politikasının temelleri 
Haydar Aliyev tarafından atılan denge 
politikası çerçevesinde sürdürüldü-
ğünü ifade etmek mümkündür. İlham 
Aliyev döneminde denge politikası 

daha da çokboyutlu hale getirilmiş, 
kurumsallaşma ve alan genişlemesi 
adına önemli başarılar elde edilmiştir.

2008-2009 döneminde de gözlendiği 
üzere Azerbaycan`ın ulusal çıkarlarına 
aykırılık ve çeşitli diğer dönemlerde 
zaman-zaman gözlendiği üzere içişle-
rine müdahale konusunda hassasiye-
tin dikkate alınmaması Bakü`nün sert 
tavırlarına neden olmaktadır. 

Azerbaycan bölgeyi Avrupa`ya bağ-
layan projeler konusunda öncül konu-
munu muhafaza etmekte, fakat NA-
BUCCO örneğinde olduğu gibi riskleri 
tamamen kendisi üstlenmeden taraf-
ların kaynak ve sorumluluğu ortakça 
paylaşmalarını istemektedir. NATO`ya 
entegrasyon ve Türkiye ile ikili askeri 
ilişkilerin de bölgesel risklere fırsat 
vermeden geliştirilmesi de bu çerçe-
vede değerlendirilebilir. Önümüzdeki 
dönemde mevcut dış politika çizgisi-
nin devam etmesi beklenmektedir.  

İstanbul
Milletvekili
Dr. İsmail Safi
T.B.M.M. KEİPA
Türk Grubu
Başkanlığına
seçildi 

K aradeniz Ekonomik İşbirliği 
Parlamenter Asamblesi Örgü-
tünün T.B.M.M. Türk Grubu 

Başkanlığına İstanbul Milletvekili Dr. 
İsmail Safi seçildi.

(KEİPA) Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Parlamenter Asamblesi 26 Şubat 1993 
tarihinde, Türkiye Arnavutluk, Azerbay-
can, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, 
Romanya, Rusya Federasyonu ve 
Ukrayna parlamento başkanlarının 
İstanbul’da toplanarak yayımladıkları 
ortak bir deklarasyonla kurulmuştur. 

Bu süreçte Bulgaristan ve Yunanistan 
KEİPA’ya gözlemci statüsünde katıl-
mayı tercih etmişlerdir. Yunanistan, 
asambleye 1995 Haziran ayında, 
Bulgaristan ise 1997 Haziran ayında 
tam üye olmuştur. Sırbistan ve Kara-
dağ 2004 yılı kasım ayında KEİPA’ya 
katılmıştır. 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) sü-
recine hukuki zemin hazırlamak; par-
lamentolar aracılığıyla sürece siyasi 
destek sağlamak; halkların temsilcileri 
olan parlamenterler vasıtasıyla KEİ he-
deflerinin bölge halklarınca özümsen-
mesini ve benimsenmesini sağlamak; 
parlamentolar arasında siyasi, ekono-
mik, ticari, sosyal ve kültürel alanlarda 
işbirliği, dayanışma, diyalog ortamını 
yaratarak, bölge halkları arasındaki 
güven ve iyi komşuluk ilişkilerinin ge-
liştirilmesine; böylelikle bölgede barış 
ve istikrarın tesisine ve korunmasına 
somut katkılarda bulunmak amacıyla 
faaliyetlerini sürdüren Karadeniz Eko-
nomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi 
örgütünün T.B.M.M. Türk Grup Baş-
kanlığına İstanbul Milletvekili Dr. İsmail 
Safi seçildi.

Dr. İsmail Safi’yi kutlar yeni görevinde 
başarılar dileriz. 

Nazan BOZDEMİR
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G öç hareketleri küreselleşmenin 
önemli unsurlarından biri haline 
geldi. Özellikle gelişmiş Batı 

Avrupa ülkeleri son elli yılda bir göç 
ülkesine dönüştü. Süreçler sonucunda 
uluslar ötesi oluşumlar ivme kazanırken, 
göçmenlerin kalıcılık bilinci de mevcut 
toplumsal yapıları değişime zorlamakta-
dır.  Bu gereklilik göç alan ülkeleri yeni 
bir siyasi arayışa yöneltmektedir. Bir 
tepki olarak uyum felsefeleri meydana 
gelmekte ve uygulamaktadır.  

Almanya bu ülkeler arasında Türkler 
için en önemli ülkedir. Zira Türkiye 
den yapılan göçler öncelikle bu ülkeye 
yönelmiştir. Üç milyon Türkiye kökenli 
insan Almanya’da yaşamaktadır.  Göç 
hareketlerinin bir bütünleri olarak algıla-
nan uyum kavramı da Almanya’nın da 
en önemli siyaset alanlarından biri hali-
ne geliyor. Artık toplam nüfusun %19’luk 
kesiminin şu veya bu şekilde göçmen 
kökenli oluşu saklanan bir gerçek değil. 
Her ne kadar çoğu siyaset adamı bu 
durumu kabullenmekte zorlanıyorsa da, 
Almanya’ nın geleceğinde göç hareket-
lerinin devam etmesi beklenmektedir. 
Yani Almanya bir göç ülkesidir. Bu da 

siyaset felsefesine son altı yıldır yan-
sımaya başlamıştır.  Bu arada yapılan 
girişimlere ve tartışılanlara bakılırsa, 
Alman hükümetleri ‘uyum’ kavramının 
çok boyutlu ve dinamik içeriğini kavra-
mış ve sistematik bir uyum siyasetinin 
gerekliliğine inanmış görünüyor. Yerel 
ve merkezi düzeyde göçmenlere yönelik 
ciddi siyasi açılımlar var. 

Ne var ki, olumlu ilerlemelere rağmen 
uyum kavramının ne kadar kaygan bir 
zeminde hareket ettiğini somut olaylar 
ispat etmektedir. Burada iki olay bağla-
mında çelişkiyi göstermek anlamlı ola-
bilir. Münih’te yaşlı bir Almana göçmen 
kökenli iki genç tarafından uygulanan 
şiddettin  kendi gerçekliğinden çok, bir 
şeçim malzemesi olarak kullanılmasını 
hatırlayalım. Aslında Türk değerleriyle 
de bağdaşmayan bu olay, Alman kitlele-
ri mobilize etmek için istismar edilmiştir. 
İkinci olay ise uyumdan ne anlaşıldığının 
makro düzeyde kafa karıştırmasına 
yolaçtı. Bilindiği gibi Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan Köln ve Düsseldorf 
kentlerinde  Avrupalı Türklere ve Avru-
pa devletlerine açık sinyaller vermişti. 
Avrupalı Türkleri yaşadıkları toplumların 

kültürel, siyasal ve toplumsal alan-
lara her türlü katılımını arttırmasını 
ve eğitim seviyesinin kalitesinin yük-
seltmesini tavsiye etmişti. Almanca 
öğrenmeyi küçük yaşlardan itibaren 
hızlandırmasını istemişti. Türkiye‘nin 
AB´ye tam üyelik hedefini sürdür-
me iradesini vurgulamıştı.  Ancak, 
tartışma gündemi; başbakanın asimi-
lasyonu insanlık suçu sayan, özkül-
türün korunmasını tavsiye eden, ama 
uyuma evet diyen yaklaşımı olmuştur. 
Alman anayasasının ve uluslararası 
insan hakları sözleşmesinin  uyum 
anlayışına uygun olan bu istekler 
kamuoyunda gereksiz ve hararetli 
tartışmalar doğurmasına yol açmıştır. 
Bazı çevrelerin ‚bu istekler uyum 
politikalarını köstekleyici olur’ diyerek 
konuşulan konuları algılaması, ger-
çekleri giderek özünden koparmıştır.  

Böyle bir eğilim özde eksik uyum 
algılayışlarını ve çelişkili uyum si-
yasetini ele vermektedir. Genel 
bir bakış; uyum siyasetinin  ana 
çelişkisini ortaya çıkarmaktadır.  Bir 
yandan müslüman göçmenlerin iç 
güvenlik malzemesi olarak görülme-

sinin giderek arttığı gözlenmektedir. 
Özellikle Müslümanlar Almanya’ya 
aidiyetten dışlanmaktadır. Öbür 
yandan Almanya´yı dışlanan insan-
larla uyum ülkesi yapma zorunluluğu 
artmaktadır. Alman hükümetleri 
özellikle müslümanları bir sorun 
grup olarak telakki etmekte ve  onları 
kendi değerlerinde ehlileştirmenin 
yollarını aramaktadır. İşte Almanya’nın 
sorunu bu çelişkiden kaynaklanıyor. 
Öyle anlaşılmaktadır ki, Erdoğan’ın 
açıklamalarına sadece  istenilen 
asimilasyon desteklenmediği için 
kızılmaktadır. 

Bu ikilemi ve çelişkiyi aşmak şu 
temel noklara dikkat etmekle sağla-
nabilir.   Uyum kavramı asimilasyon 
ekseninden karşılıklı şekillenmeye 
doğru kaydırılmalıdır. Başarılı bir uyum 
siyaseti sadece karşılıklı tartışmayla 
mümkündür.  Yani yabancılar için 
değil, yeni vatandaşlarla birlikte ortak 
uyum uygulamalar şekillenmelidir. 
Göçmenlerin kendi tasavvurlarını  ve 
yönelimlerini ciddiye almayan siyasi 
yaklaşım noksanlıklar ihtiva edecektir. 
Bu sadece anayasanın demokratik ve 

hürriyetçi ruhu ile çelişmekle kalmaz,  
toplumsal yaşam pratiğinde kendi-
ni başarısız olmaya mahkum eder. 
Bunun için siyasi kurumlarla göçmen 
menfaati temsilcileriyle karşılıklı diya-
log ve anlayış siyaseti şarttır.

Uyum politikaları  samimi olarak  
toplumsal tanıma ve müsamaha at-
mosferi geliştirme siyasetiyle birlikte 
gitmelidir. Kanaatimize göre pisiko-
lojik sosyal süreçler uyumda çok mü-
himdir. Göçmenlere duygusal olarak 
içinde yaşanılacak ülkelere bağları 
arttırılacak yöntemler geliştirilmelidir 
ve aidiyet duygusunu geliştirmenin 
yolları aranmalıdır. Şimdiye kadar bu 
noktada olumlu atmosfer oluşturmada  
Almanya sorunlu gözükmektedir. 
Göçmenlere toplumsal aidiyet hissi 
verilmesi ve yerli olanlara müsamaha 
çerçevelerini genişletmesi siyaseti 
samimi değildir. 

Bir başka konu Alman  toplumunun 
temel yapılarına göçmenlerin nü-
fuzuna karşı gösterilen savunma 
tepkisidir. Siyaset, göçmenlerin et-
kisinden kurtarılmış bölge olarak idrak 

Çelişkileri ile
Alman Uyum Siyaseti ve
Türk Göçmenler

Dr. Yilmaz BULUT
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edilmektedir. Göçmenler edilgen ve 
ehlileştirilmeye muhtaç eksik  özneler 
olarak algılanmaktadır.. Alman siya-
setçilerden göçmenleri toplumun bir 
parçası olarak tanımasını ve  bunu 
samimiyetle benimsemeleri ve uyum 
politikalarına bunu yansıtmaları ger-
eklidir. Göçmenler iktidar alanlarında 
pay sahibi olmalıdırlar ve toplumsal 
süreçlere katılabilmelidirler. 

Pek çok partinin hali hazırdaki tu-
tumu toplumsal demokratikleşmenin 
güçlenmesi yönünde noksanlıklar 
taşımaktadır.  Partiler, uyum ve göç-
men politikalarını toplumun daha 
da demokratikleşmesi yönünde 
belirlemeli ve bu yönde kendi 
sağlam duruşlarını sergileme ce-
saretini  göstermelidirler. Siyaset 
opürtünizm alanı olmamalı, uyum 
sorunlarına çözüm getirme alanı 
olmalıdır. Bu manada göcmenlerin 
günah keçisi, hedef tahtası ve iç 
güvenliğin tehditçisi olarak görünmesi 
yerine, gerçeği tanıyan, ona yapıcı 
çözümler üreten birleştirici politikalar 
üretmek lüzumludur. 

Uyum siyaseti oluşum süreci Al-
man toplumunun korku, endişe ve 
önyargılarını öncellemektedir. Bunları 
göçmenlere karşı kullanarak yapıcı 
çözümler üretmek olanaksızdır. Ak-
sine, göçmenlerin korku malzemesi 
olarak suistimali uyumu zedeleyeceği 
gibi, sosyal barışın ve güvenliğin 

gelişmesine de ket vuracaktır. To-
plumun etnik temelde ayrışmasının 
derinleşmesi asıl güvenlik sorununu 
doğuracaktır. Alman toplumunun 
korkularını giderici yeni siyasi 
açılımlar çok mühimdir. Toplumun 
çoğu kesimi gerçeği kabullenmek-
te zorlanmaktadır. İşte bu yüzden 
yabancılar için aidiyet ve yeni bir vatan 
duygusu gelişemezken, yerli halkta 
da kanıksama  ve hazmetme istekleri 
açıkça gelişme imkanı bulamıyor. 

Elbette, gelinilen ülkelerin gerçeklerine 
intibak etmek ve yeniden sosyalize 
olmak kaçınılmazdır. Ancak bu gere-
klilik daha çok serbest toplumsal ve 
ferdi öğrenme süreçleri sonucudur. 
Göçmenler üzerlerinde istenildiği gibi 
oynanacak edilgen özneler olarak 
algılanmamalıdır. Muhatap olarak ele 
alınmalıdırlar. Göç edenlerin kendi 
değerlerine sahip çıkarak uyum kalite-
sini yükseltmek mümkündür. Kendine 
güven duygusu ve dolayısıyle sağlıklı 
uyum bu değerleri tekamül ettirerek 
sağlanabilir. Bu da olumlu yönde 
uyumu hızlandıracaktır. 

Tabi ki  sivil örgütler gençlerimizde 
eğitim sorunları ve kadına karşı sid-
det yaygınlığı gibi pek çok sosyal  
sorun alanlarını bir gerçek olarak 
kabul etmelidir. Bu hususta genel 
endişeleri de ciddiye almalıdır. Sivil 
Toplum Örgütlerine bu konuda, göç-
menlerin kendi dinamiğini arttırmaya 

çalışmalıdır. Toplumun ortak 
sorunlarını çözmek için dayanışmayı 
ihmal etmemelidir.  Daha iyi ve kalıcı 
uyum siyasetini sağlamaya katkı 
sunmalıdır. 

Altını çizmek gerekir ki; Almanya´da 
özellikle göçmenlerin sorunlarının bir 
çoğu pisiko sosyal nedenlidir. Aidiyet, 
sosyal şartlar ve bunun yolaçtığı ruh 
boşluğundan kaynaklanmaktadır. 
Genetik veya organik bir kaynaktan 
ziyade, sosyal bir olgudur.  Uyum 
siyaseti´nin samimi bir aidiyet duy-
gusunu geliştirecek temeller  üzerine   
bina edilmesi gibi dışlanma duygusu-
nu bertaraf etmesi uyuma büyük katkı 
sağlayacaktır. 

Göçmenlerle ilgili siddet meselesi 
gibi daha pek çok konunun çözü-
mü, uyum siyasetinin samimiyetle 
uygulanması ve sosyal gerçeğin 
doğru okunmasında yatmaktadır. 
Kanunların sertleştirilmesi yerine; si-
yasi, sosyal ve eğitim sorumluluğunun 
geliştirilmesi ve toplumsal eşitliğin 
hayatın her alanında hakim kılınması 
uyum siyasetine daha yararlı ve verim-
li çözüm sunacaktır. 

Uyum ülkesi olmak; yeni vatandaşları 
hayatın her alanına ortak etmekle ve 
etkin hale getirmekle  mümkündür. 
Ünlü düşünür Goethe’nin söylediği 
gibi toleranz ilkesi tanınmaya 
dönüşmezse  hakaretten başka bir 
şey değildir!
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ülkenin denizde münhasır ekonomik 
bölgelerinin (MEB) sınırlarını belirleyen 
anlaşma Rum Bakanlar Kurulu tarafın-
dan 2 Şubat 2011 onaylandı.

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris 
Hristofyas’ın, 14 Mart’ta İsrail’e yaptığı 
ziyarette, enerji konusu üst sıralarda 
yer aldı.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasında, 
İsrail doğalgazının AB’ye Güney Kıbrıs 
üzerinden taşınması konusunu ele 
alacak bir çalışma grubu kurulması 
kararının alındığı açıklandı.

Kıbrıs Rum yönetimi, sözde ‘’Münhasır 
Ekonomik Bölgesi’’nde (MEB) başla-
tacağını duyurduğu doğalgaz arama 
çalışmalarına Türkiye’nin tepkisini, 

Ağustos ayında, Birleşmiş Milletler 
(BM) ve Avrupa Birliği’ne (AB) şikayet 
etti.

Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı 
Erato Kozaku Markulli, 14 Ağustos 
da, Rum tarafının Doğu Akdeniz’de 
hidrokarbon aramaları konusunda 
‘’Türkiye’nin herhangi bir şey yapmaya 
cesaret edemeyeceğini’’ iddia etti.

Rum yönetiminin 2003’de Mısır’la 
yaptığı anlaşmaya imza koyan, Kıbrıs 
Rum yönetimi eski dışişleri bakanla-
rından Nikos Rolandis de, Rum yö-
netimine, sözde ‘’Münhasır Ekonomik 
Bölgesi’’ (MEB) içerisinde petrol ve 
doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili 
Türkiye’nin uyarılarını dikkate alması 

çağrısı yaparak, ‘’Türkiye dediğini 
yapar’’ dedi.

Petrolde Kıbrıslı Türklerin de hakkı 
olduğunun altını çizerek, Rum yö-
netimine Türkiye’nin müdahalesini 
önlemek için Kıbrıslı Türklerle bu 
konuda uyuşmayı öneren Rolandis, 
Türkiye’nin uyarılarını ‘’kabadayılık’’ 
olarak nitelemenin siyasi hata oldu-
ğunu vurgulayarak, bu yönde açıkla-
ması olan yeni Rum dışişleri bakanı 
Markulli’yi eleştirdi.

KKTC yönetimi, Rum yönetimini, pet-
rol ve doğalgaz aramaları konusunda 
sürekli uyararak, Kıbrıs müzakereleri 
devam ederken, bu girişiminden vaz-
geçmeye çağırdı.

K ıbrıs Rum yönetiminin, Türkiye 
ve KKTC’nin tüm uyarılarına 
rağmen, hafta sonu petrol ve 

doğalgaz sondajına başlaması, ada-
da son on yıldır zaman zaman artan 
petrol gerginliğini iyice tırmandırdı.

Adanın etrafını çevrelediği belirtilen 
zengin petrol yatakları, son yıllarda, 
devam eden Kıbrıs müzakerelerini de 
gölgeledi ve adadaki tansiyonu yük-
seltti. Rumların, sondaja başlamasıyla 
Ada’da yeni bir süreç başlamış oldu.

Noble Energy şirketinin üst düzey 
bir yetkilisine göre, Kıbrıs Rum ke-
simin tek yanlı parsellediği ‘’12. ve 
3. parsel’’deki yataklar ‘’çok büyük’’ 
ve ‘’Bu iki Kıbrıs parselinde bulunan 
yataklar Avrupa’nın önümüzdeki 100 
yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek 
ölçüde.’’

Kıbrıs Rum yönetimi 2003 yılında 
Mısır’la başladığı Doğu Akdeniz’de 
petrol ve doğalgaz arama anlaşması-
na, 2007’de Lübnan, Suriye ve İsrail 
ile devam etti.

Hidrokarbon arama ruhsatı ihalelerine 
ilk olarak Şubat 2007’de başlayan 
Rum yönetimi, Doğu Akdeniz’i ken-
dince parsellere ayırarak, uluslararası 
ihaleye çıktı.

Rum yönetimi, ‘’Afrodit’’ adı verilen 12 
parselde petrol ve doğalgaz arama 
ruhsatını, Amerikan menşeli Noble 

Energy şirketine verdi. Geçtiğimiz 
aylarda, petrol ve doğal gaz aranma-
sına, sözde ‘’bağımsızlık günü’’ olan 
1 Ekim’de başlanacağını duyuran 
Rum yönetimi, bu kararını öne alarak, 
sondaja 18 Eylül Pazar akşamı baş-
ladı. Rum radyosu, sondaja başlayan 
Noble Energy şirketinin platformunun 
üzerinde İsrail insansız casus uçakla-
rının uçuş yaptıklarını ve İsrail donan-
masına ait gemilerin de platformun 
doğusunda görüldüklerini duyurdu.

Sondaj öncesi, İsrail’in ‘’Leviathan’’ 
ismi verilen parselinde bulunan doğal-
gaz platformu 12. parsele taşındı.

Petrol Son Yıllarda Gerdi

Adadaki petrol gerginliği, 2003’den 
itibaren gündemdeki yerini korudu.

2009’da, Kıbrıs açıklarında Güney 
Kıbrıs’ın sözde “münhasır ekonomik 
bölgesi” içinde Kıbrıs Rum yönetimi 
adına petrol araştırma çalışması ya-
pan Panama bandıralı Norveç araş-
tırma gemisine Türk savaş gemisince 
müdahale edildiği haberleri Rum 
basınında çıktı.

ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi 27 
Mayıs 2009’da yaptığı açıklamada, 
bir Amerikan şirketinin yakında petrol 
arama çalışmalarına başlayacağını 
duyurdu, KKTC bu duruma tepki gös-
terdi ve KKTC Dışişleri, ABD Büyükel-
çisini kınadı. Rum tarafı, petrolle ilgili 

faaliyetlerini “egemenlik hakkını kullan-
ma” olarak niteledi. Dönemin KKTC 
Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 
Rum tarafına, petrol arama çalışmaları 
konusunda “Türkiye’ye meydan oku-
mak akıllıca değil” uyarısı yaptı.

Rumlar, aslında 1979’da, Spiros 
Kiprianu’nun Rum yönetimi lideri 
olduğu dönemde de, Mısır’la birlikte 
petrol macerasına girişir. Ancak Rauf 
Denktaş, ‘’Bu, bir savaş nedeni olur’’ 
açıklaması yapar ve Türkiye’nin de 
tepkisiyle BM devreye girer. Rum lider 
Kiprianu, bir açıklama yaparak, ‘’BM 
Genel Sekreteri, petrol konusunda geri 
adım atmamızı istiyor ve Türklerin şaka 
yapmadığını söylüyor’’ der ve Rum 
tarafı geri adım atar.

KKTC’deki Demokrat Parti’nin (DP) 
Genel Başkanı, o dönemin Devlet Ba-
kanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar 
Denktaş da 10 Aralık 2003’de yaptığı 
açıklamada, Kıbrıs adasının etrafında 
dünyanın en zengin petrol rezervleri 
olduğunun tespit edildiğine işaret 
ederek, Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin 
bu petrol kaynaklarını kendi kontrolle-
rine almak istediğini, bu nedenle An-
nan planının derhal imzalanarak, tüm 
Kıbrıs’ın Mayıs 2004’te AB’ye girmesi 
yönünde uğraş verdiğini söylemişti.

Son 1 Yıldaki Gelişmeler

Kıbrıs Rum yönetimi ile İsrail arasında 
17 Aralık 2010’da imzalanan ve her iki 

Kıbrıs
petrol içinde mi 
yüzüyor?
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Rum yönetiminin, sözde MEB’de pet-
rol ve doğalgaz aramasına 1 Ekim’de 
başlayacağını duyurması adadaki 
tansiyonu yükseltti.

Noble Delek İle Anlaştı

Rum yönetiminin 12. parselde imtiyaz 
haklarını verdiği, sondaj çalışmalarını 
yapacak Amerikan Noble Energy 
şirketi de, İsrail’in Delek adlı şirketi ile 
25 Ağustos da anlaşma imzaladı.

Petrol konusu, KKTC Cumhurbaşkanı 
Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi 
lideri Dimitris Hristofyas arasında 
devam eden ve Kıbrıs sorununun 
çözümü öngören müzakerelerde de 
gündeme geldi.

Eroğlu, Rumlardan, yoğunlaştırılmış 
müzakereler sürerken petrol ve doğal-
gaz aramanın ertelenmesini istedi ve 
bu gibi hareketlerin görüşmelere men-
fi etki yapacağı uyarısına bulundu.

KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgür-
gün, 5 Eylül’de Kıbrıs Rum yönetimini, 
Doğu Akdeniz’de tek taraflı olarak 
yürüttüğü petrol ve doğalgaz arama 
çalışmaları konusunda, Türk tarafının 
yaptığı uyarı ve çağrıları, geç olmadan 
ciddiyetle dikkate alması konusunda 
uyardı.

14-17 Eylül’de KKTC’yi ziyaret eden 
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da, 
Kıbrıs Rum tarafının Doğu Akdeniz’de 
doğalgaz ve petrol arama girişimleri-
nin ekonomik değil, siyasi bir manevra 

olduğunu belirterek, Kıbrıs Rum ke-
simini bu tür provokatif faaliyetlerden 
kaçınmaya çağırdı.

KKTC’de 16 Eylül’de yapılan toplan-
tıda, Kıbrıs Rum yönetiminin adanın 
güneyinde sondaj faaliyetlerine 
başlaması halinde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti 
ile Kıta Sahanlığını Sınırlandırma An-
laşması yaparak, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı’na (TPAO) adanın 
etrafındaki deniz sahalarında arama 
ruhsatı vermesi konusunda ilke muta-
bakatına varıldı.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Egemen 
Bağış, 18 Eylül’de Kıbrıs gazetesine 
verdiği demeçte, Kıbrıs Rum kesimini, 
İsrail’in Truva Atı’na benzeterek, ‘’Gü-
ney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail için 
Truva atı görüntüsü vermekten ka-
çınmalıdır’’ dedi. Kıbrıs Rum kesimini 
‘’Hata yapmayın’’ diye uyaran Egemen 
Bağış, ‘’Kimseyi tehdit etmiyoruz, 
gerekeni yapıyoruz’’ dedi.

Rum lider Hristofyas, Rum basınına 
19 Eylül’de yansıyan, Londra’da yaptı-
ğı açıklamada, Türkiye’nin, Kıbrıs Rum 
yönetimini, ‘’hidrokarbon yatakları sap-
tama araştırmaları dolayısıyla protesto 
ve gerginlik yaratma hakkı olmadığını’’ 
iddia etti.

KKTC Başbakanı İrsen Küçük, 20 
Eylül’de yaptığı açıklamada, Kıbrıs 
Rum tarafının Kıbrıs adasının gü-
neyinde doğalgaz ve petrol sondaj 
faaliyetlerine başlamasının, adadaki 

çözüm şeklinin boyutunu değiştirece-
ğini belirterek, ‘’Hak ve menfaatlerimizi 
korumak adına her türlü girişim ve 
direnci göstermekte kesin kararlıyız’’ 
ifadesini kullandı.

Erdoğan İle Eroğlu, Kıta Sahanlığı 
Antlaşması’na İmza Attı

Türkiye’nin uyarılarına rağmen Rum 
Yönetimi’nin sondaj çalışmalarını 
devam ettirmesinin ardından Türkiye 
ile KKTC arasındaki Kara Sularını 
Sınırlandırma Anlaşması 21 Ekim 
tarihinde imzalandı. New York’taki 
imza töreninde konuşan Başbakan 
Tayyip Erdoğan, anlaşmanın 
Akdeniz’de ‘’doğal kaynakların 
araştırılması ve işletilmesiyle’’ ilgili 
olduğunun altını çizdi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, Rumlarla 
iş yapan ve yapacak enerji firmalarını 
da uyardı: “Bu şirketlerin, Türkiye’deki 
enerji projelerine alınmaması ve bun-
lara birtakım müeyyideler uygulanması 
konusunda çalışma başlatmıştır.”

Anlaşmaya Türkiye adına Başbakan 
Erdoğan, KKTC adına da Cumhurbaş-
kanı Derviş Eroğlu imza koydu. İmza 
töreninde konuşan Erdoğan, “Bugün 
imzaladığımız bu anlaşma ile KKTC’nin 
Akdeniz’deki kıta sahanlıklarının bir 
bölümünü uluslararası hukuka uygun 
olarak ve hakça ilkeler dikkate alına-
rak, belirlenen 27 coğrafi koordinatın 
birleştirilmesiyle elde edilen bir çizgiyle 
sınırlandırılmıştır.” dedi.

Y abancılara konut satışının kapı-
sını açacak mütekabiliyet (kar-
şılıklılık) şartı kaldırılıyor. Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı 
yasa taslağı çalışması kısa sürede 
sonuçlandırılacak. Önümüzdeki gün-
lerde Bakanlar Kurulu’na getirilmesi 
planlanan düzenlemenin Meclis’e 
sunulması planlanıyor. Yabancılara 1 
milyon konut satışının önünü açması 
beklenen çalışma ile cari açıkla müca-
deleye de katkı sağlanması hedefleni-
yor. Çalışma ile kat mülkiyeti kurulmuş 
alanların yanı sıra istihdama katkı 
sağlayacak gayrimenkullerin satışının 
önünün açılması gündemde. Askeri 
ve güvenliğe ilişkin stratejik arazilerin 
satışı ise yapılmayacak. 

Konuyla ilgili olarak açıklama, Çev-
re ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’dan geldi. Bayraktar, top-
lantıdan sonra yaptığı açıklamada, 
yabancılara mal satışında çeşitli 
sınırlamalar olduğuna işaret etti. Bay-
raktar, “Mütekabiliyet esası aramadan 
yabancılara mülk satışının önünü 
açacağız. En kısa sürede yapacağız. 
Yabancılara daha rahat satış yapıla-

bilecek. Mütekabiliyeti kaldırıyoruz.” 
dedi. Konuyla ilgili tasarının önümüz-
deki günlerde Meclis’e sunacaklarını 
ifade eden Bayraktar şöyle konuştu: 
“Gelişmiş ülkelerde böyle bir uygu-
lama yok. Eğer bir yabancı kuruluş 
büyük arsa almak isterse bunun için 
yasaya gerekli tedbirleri koyacağız. 
Yani güvenlik, milli strateji bakımından 
satmamamız gereken büyük arsalar 
varsa bunları satmayacağız. Ama kat 
irtifakı kurulmuş, ada bazında, küçük 
parsel bazında veya yatırım yapılacak 
alanları, onların burada ikamet etmele-
rini sağlayacak yazlık, daire alacaklar.” 
Bayraktar, Çanakkale’den İskenderun 
Körfezi’ne kadar mülk almak isteyen-
lerin engellerini kaldıracaklarını kay-
detti. Düzenlemede milli menfaatlerin 
korunacağına dikkat çeken Bayraktar 
“Mütekabiliyetin esas ana ekseni va-
tanımızın menfaatidir. Vatan eksenli, 
üretim eksenli, ekonomik bir bakışla 
kanunu yapıyoruz. Milli menfaatlerimizi 
düşünmek suretiyle böyle bir yasal 
düzenleme yaptık.” şeklinde konuştu. 

Türkiye, komşular başta olmak üzere 
çok sayıda Ortadoğu ülkesine müte-

kabiliyet şartı sebebiyle gayrimenkul 
satamıyor. Türkiye’den ev almak 
isteyenler ise çözüm olarak şirket 
kurma yoluna gidiyor. Yabancılara 
mülk satışının önündeki engelleri kal-
dırmak için ülkeler arasındaki karşılıklı 
anlaşmalar uzun yıllar aldığı için sorun 
çözülemiyordu. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın kurulmasının ardından 
çalışmaların hızlanması için inşaat 
sektör temsilcileri Bakan Bayraktar’ın 
kapısını çalmıştı. Toplu Konut İdaresi 
(TOKİ) döneminde önemli projele-
re imza atan Bayraktar’dan sektör 
temsilcileri mütekabiliyet şartının kal-
dırılmasını uzun süredir talep ediyor. 
Türkiye için yabancılara mülk satışın-
da Arap ülkeleri, Rusya ve Türk cum-
huriyetleri büyük potansiyel taşıyor. 
Sektör temsilcilerine göre sorunun 
kısa sürede çözüme kavuşmasının 
ardından özellikle Büyükşehirler ve 
turizm yörelerindeki konut projelerine 
yoğun ilgi olacak. Bir firma yetkilisine 
göre düzenlemenin yasalaşması ha-
linde İstanbul’daki konut projelerinin 
yüzde 15-20’si için yabancılar devreye 
girebilir.

Mütekabiliyet 
şartı kaldırılıyor, 
yabancıya 
konut satışı 
kolaylaşacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar “Mütekabiliyetin 
esas ana ekseni vatanımızın menfaatidir. Vatan eksenli, üretim 
eksenli, ekonomik bir bakışla kanunu yapıyoruz. Milli menfaatlerimizi 
düşünmek suretiyle böyle bir yasal düzenleme yaptık.”
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hükümetlerin gerekli reformları yerine 
getirmeyi becerememesi arasındaki 
uçurum daha fazla büyümüştür. Ba-
tıda eğitim alarak geri dönen gençler 
Facebook gibi sosyal ağları kullana-
rak ayaklanmalara ciddi katkıda bu-
lunmuşlardır. Rus uzman M. Hazin’e 
göre İslam dünyası gıda fiyatlarının 
arttırılmasına yanıt olarak petrol ve gaz 
fiyatlarını da arttırma arzusunda bu-
lunabilir. Gıda fiyatları bu devrimlerin 
sebebi değil, aksine bahanesidir. 

Başkaldırıların iktisadi nedenleri derin 
köklüdür. Hatalı işleyen Arap sos-
yalizminde tüketim genellikle petrol 
sayesinde teşvik edilmiştir. Gerçek 
manada ciddi ekonomik reformlar 
yapılmamıştır. Ancak kötü çalışan 
sosyalizmden kötü çalışan liberalizme 
geçiş söz konusudur. 1990’lı yıllarda 
ekonomik reformlar hiç bir politik ıslah 
olmadan yapılarak sadece bir “nakit 
ineği” olmuştur. Liberalleşme tüketilen 
malların çeşitliliğini arttırmış ama istih-
dam yaratmamıştır ve sürekli yatırım-
ları oluşturmamıştır. Arap ülkelerindeki 

sosyal eşitsizlik ve yakın geçmişteki 
gıda krizi içtimai ve iktisadi duruma 
çok etki etmiştir. Arap sosyalizmi 
1980`lerdeki Orta ve Doğu Avrupanın 
siyasi rejimlerini hatırlatmaktadır. Av-
rupa piyasasına giren post-sosyalist 
ülkelerde politik reformlar başarılı 
bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Arap 
dünyasında ise siyasi değişimler ger-
çekleşmemiş, aksine iktidarda kalma 
arzusu rüşvetçiliği arttırmıştır. Tarihe 
bakarsak Arap devletleri her zaman 
gıdaya muhtaç olmuştur. Çünkü hal-
kın orta sınıfının gelirleri düşük olduk-
ça gıda masrafları o kadar artmıştır. 
Sonuç olarak, bu zor ekonomik durum 
idarenin zayıflığından kaynaklanmıştır. 

Ürdünlü araştırmacı Dr. Sari Hanafi`ye 
göre Facebook gibi yeni sosyal ağla-
rın rolü küçümsenmemelidir. Çünkü 
İnternet iletişimi güvenlik güçleri 
kontrolünün dışındadır ve ayaklanma 
kahramanlarının birbirine manevi des-
tek vermeleri için çok uygundur. Gös-
terilerin dini boyutu abartılmamalıdır. 
Aksine adalet ve eşitlik adına ayakla-

nan protestocuların cemaat ruhu veya 
topluluk duygusuna dikkat edilmelidir. 
İdeolojik sloganlardan ziyade daha 
çok sivil ve siyasi nitelikli insan hakları 
sözkonusu olmuştur. Bu olaylarda 
camilerin cuma günleri gençleri birleş-
tiren faktör olduğu da bir gerçektir. 

Şunu da belirtmek gerekir ki gösteriler 
doğal kaynakları zengin ve iş imkan-
ları yüksek ülkelerde de vuku bulmuş-
tur. Arap bölgesinin problemleri şun-
lardır: GSYİH düşüklüğü, teknolojik 
gerileme, modernizasyonun yokluğu, 
gençlerin işsizliği, sermayenin haksız 
dağıtımı. 

Afrika’ya yapılan yatırımlar çoğunlukla 
menfi netice vermiştir ve halkın hayat 
düzeyine pozitif etki yapmamıştır. 
Arap halkının istediği özgürlük, sosyal 
adalet, malların tekrar dağıtımı ve 
eşitliktir. Arap ekonomilerinde yapısal 
gıda krizi söz konusudur. Arap ülkele-
rinin ekonomilerini inceleyen uzmanlar 
dört makroekonomik probleme işaret 
etmektedir: iklim, enerji güvenliği, 

A rap dünyasında cereyan eden 
son olaylar Berlin Duvarının 
yıkılmasından bu yana ger-

çekleşen en büyük siyasi kitlesel 
hareket sayılmaktadır. Bu konuyla ilgili 
bilirkişilerin çözeceği birkaç soru göze 
çarpmaktadır: Bu gerginliklerin temel 
sebepleri nelerdir ve sonuçları olumlu 
mu yoksa olumsuz mu olacak? Arap 
devrimi ileride hangi yönde değişe-
cek? Arap bölgesinde pazar reformları 
gerçekleştirilebilecek mi? Halihazırda-
ki politik değişimler Arap-İsrail anlaş-
mazlığına nasıl bir etki edecek? Arap 
Baharının Türkiye, İran, Orta Asya gibi 
bölgelere etkisi oldu mu veya olacak 
mı? Daha çözümlenememiş bu hadi-
selere dış oyuncuların katkısı nedir? 

Arap ülkelerinde meydana gelen ha-
diselerin nedenleri birbirinden farklılık 
arzetmektedir. Arap dünyası yapı ve 
gelişim açısından farklı ülkeleri ve si-
yasi sistemleri içermektedir.  Mısır ve 
Tunus’ta yerel halk otokratik iktidara 
karşı çıkmak zorunda kalmış, Libya’da 
ise kabileler arası ihtilaf söz konusu 

olmuştur. Bahreyn’de de ehl-i sünnet 
ile şiilerin anlaşmazlığı vardır. Rusya 
İlmi Akademisi Doğubilim Enstitüsü 
müdürü  V. Naumkin`e göre “Arap 
ülkelerindeki olayların yüzde yüzü 
sosyal nitelik taşır”. Arap ihtilallerinin 
ulusal ve uluslararası boyutları, ortak 
sebepleri ve her birinin milli özellikleri 
vardır. Kuşkusuz esas faktörler olarak 
bölgedeki sosyal ve ekonomik prob-
lemleri, demografik durumu, politik 
durgunluğu, rüşvetçiliği, iç siyasi ihti-
lafları söyleyebiliriz.

Arap dünyası halkının yüzde 50’si 
gençlerden ibarettir. İşsizlik, evlilik 
şartlarının zorluğu gibi vaktinde ger-
çekleştirilememiş beklentiler ve çö-
zülmemiş içtimai ve iktisadi sorunlar 
gençlerin sokaklara dökülmesinin 
temel sebeplerden biridir. Mısır ve 
Tunus’ta iktidarın en üst seviyesi de-
ğiştirilmişse de yapısı ciddi bir deği-
şikliliğe uğramamıştır, ayrıca bölgede 
övünülebilecek sosyal ve ekonomik 
reformlar henüz yapılmamıştır. 

Yukarıda zikredilen faktörlere şun-
ları da ekleyebiliriz: diktatörlük veya 
mutlak monarşi, insan haklarının 
ihlali, Wikileaks`e göre; rüşvetçilik, 
ekonomik gerileme, işsizlik, fiyatların 
artışı, aşırı fakirlik, eğitim alan ama 
tatmin olmayan genç sayısının kritik 
noktayı aşması. Ayrıca, bazı uzmanlar 
2009’daki İran olaylarını Arap Baharı-
nın nedenlerinden biri sayarlar.  Buna 
ilave olarak otokratların on yıllarca 
iktidarda kalarak bütün zenginliklere 
sahiplik yapması, bu sermayelerin 
dağıtımının yeterli derecede güvenilir 
olmaması ve özellikle gençlerin bu 
durumu kabul etmeyi reddetmesi de 
önemli etkenlerdendir. Gıda fiyatlarının 
hızlı artması ve küresel gıda güvenli-
ğinin zayıflaması en mühim faktörler-
dendir. 

Batılı bilirkişilere göre son yıllarda böl-
ge hayat standartlarının yükselmesi 
ve ayrıca yüksek eğitimin kolayca ula-
şabilirliği insan gelişimi endeksinin de 
artmasına neden olmuştur. Böylece 
halkın gittikçe artan talepleriyle yerel 

Arap dünyasında
yaşanan olayların
temel sebepleri
ve bölgeye etkisi

Yrd. Doç. Dr. Canat MOMINKULOV 
El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi 
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fakirlik ve gıda güvenliği. Ekonomik 
açıdan Arap dünyası serbest pazar 
reformlarına muhtaçtır.

Şu anda Ürdün ve Fas gibi petrol ithal 
eden ülkeler bütçe kısıtlaması ile karşı 
karşıya gelmiştir. Körfez ülkelerinde 
ise demokratik kuruluşlar zayıftır, 
ekonomi talep odaklı olmaktan ziyade 
gelir odaklıdır. Böylece Arap halkının 
büyük sorunu rüşvetçilikle savaşmak, 
kurumsal ve iktisadi yapıları geliştir-
mektir. Gerçek siyasi, sosyal ve eko-
nomik değişimlerde orta sınıfın rölü 
büyük ve belirleyici olacaktır.  

Arap Baharı 21. asırın en önemli tarihi 
sayfasını açmıştır. Bu sosyal ve siyasi 
değişmenin dünya çaplı başlangıcıdır. 
Rusya eski başbakanı, doğubilimci 
Y. Primakov’a göre Arap ülkelerindeki 
olaylar Kuzey Kafkasya’daki politik 
duruma doğrudan etki etmeyecektir. 
Arap ülkeleri araştırmacısı V.Naumkin 
de Orta Doğudaki hadiselerin Rusya 
Müslümanlarına etki yapmayacağı 
kanısındadır. Ona göre problem 
sosyal haksızlıklardadır. Özbekistan 
cumhurbaşkanı İ. Karimov’a göre 
kitlesel düzensizliklerin nedeni dış 

politik güçlerin karışmasıyla ve doğal 
zenginlikin bolluğuyla ilgilidir. Kazakis-
tan cumhurbaşkanı N. Nazarbayev’e 
göre problemler dünya ekonomik ve 
finansal krizinden kaynaklanmaktadır. 
Uzmanların çoğu bu olayların özellikle 
Orta Asya’da tekrarlanacağını tahmin 
etmişlerdir. Şunu açıkça söyleyebiliriz 
ki Arap halkının protestoları komşu 
Türkiye ve İran gibi ülkeleri de derin-
den etkilemiştir. Bu etkinin sonuçlarını 
yakın gelecekte görebiliriz. Ayrıca 
bu protestolar dalgası Ermenistan, 
Azerbaycan, Gürcistan, Arnavutluk, 
Hırvatistan, İspanya, Yunanistan, Ci-
buti, Burkina Faso, Uganda, Maldiv, 
Çin Halk Cumhuriyeti gibi birçok ülke-
yi etkilemiştir. Türkiye ise NATO’nun 
Libya’ya müdahalesini kınamıştır. 
Kazakistan ise benzer olayların kendi 
ülkesinde tekrarlanmasını önlemek 
amacıyla emniyet tedbirlerini sıkı ele 
almıştır. Bunu ülkemizde yer alan 
günlük haberlerden öğrenmek zor 
değildir.  

Arap ülkelerinde meydana gelen 
başkaldırıların uluslararası cemiyet 
tarafından desteklendiği ve Arap 
hükümetlerinin şiddetli tepkisinin ulus-

lararası seviyede kınandığı da bir ger-
çektir. Avrupa ve ABD ise iki standart 
siyaseti kullanarak Orta Doğu’daki 
demokratik çabaları görmemezlikten 
gelmiştir. Gelecekte Arap ülkelerinde 
derin politik reformlar gerçekleştirile-
cek mi yoksa eski baskı mekanizması 
tekrar işleyecek mi? Mesela Fas siyasi 
yapısını değiştirmeye yönelik adımlar 
atmaktadır. Suudi Arabistan, Kuveyt, 
Oman ve Cezayir gibi doğal kaynak-
lara sahip ülkeler ayaklanmaları ya-
tıştırarak maaş yükseltme, iş yaratma 
ve finansal destekleme gibi umumi 
harcamaları arttırmaktadır. Bazı Arap 
ülkeleri reformlar yapacağını vaad 
ettiler, kurumsal değişimlerin olacağını 
ilan ettiler. Arap devletlerinde ilk önce 
siyasi ıslahatın gerçekleştirilmesi şart-
ttır. Ondan sonra ekonomik gündeme 
bakılmalıdır. Bu ise kısa zamanda 
yapılacak iş değildir. 

Arap ülkelerinde meydana gelen olay-
lar Türkiye için de çok büyük önem 
taşımaktadır. Bu olaylar Türkiye’deki 
etnik sorunlar ve Türkiye’nin Orta 
Doğu ve Kafkasyadaki etki alanları ile 
doğrudan ilgilidir. 

C eyhan İş Geliştirme Merke-
zi (CEYGEM) Temel Atma 
Töreni’ne katılan Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Petrol sadece 
Ceyhan’dan geçmemeli, Ceyhan bir 
petrol deposu olmalı’’ dedi.

Ceyhan’ın Türkiye’nin yıldızı parlayan 
bir ilçesi olduğunu belirten TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ceyhan 
için artık “Türkiye’nin Rotterdam’ı” yani 
“enerji koridorlarının kesiştiği nokta” 
ifadesinin kullanıldığını söyledi.

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol 
Boru Hattı sayesinde Azeri petrolünün 
ilçeden dünyaya taşındığını ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, Kerkük-Musul-
Ceyhan hattının da yıllardır çalıştığını 
anımsattı. 

Samsun-Ceyhan ham petrol boru hattı 
için fizibilite çalışmalarının bittiğini 
vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklı-
oğlu, “Samsun hattı da bittiği zaman 
Ceyhan’a tam 170 milyon ton petrol 
gelecek. Yani dünyanın tüketmiş ol-
duğu petrolün neredeyse yüzde 7’si 
Ceyhan’da toplanmış olacak. Ceyhan 
yeni dönemde dünya petrollerinin ana 

arterlerinden birisi olacak. Dünya bor-
sasının tespit edildiği, enerji borsasının 
kurulacağı yer Ceyhan olacaktır” dedi. 

Petrolü sadece transfer etmenin 
yetmeyeceğini, böyle bir işleyiş ile 
potansiyelin israf edileceğini belir-
ten Hisarcıklıoğlu, "Petrol sadece 
Ceyhan’dan geçmemeli, Ceyhan aynı 
zamanda bir petrol deposu olmalı" 
diyerek şöyle konuştu: "Ceyhan’da ra-
fineri kapasitesini artırmak zorundayız. 
Petrokimya tesislerinin de muhakkak 
kuruluyor olması lazım. Ancak katma 
değer üretirsen para kazanabilirsin. 
Sadece burada ev sahipliği yapmak 
yetmez. Muhakkak petrolün türevlerini 
burada ürettiriyor olmamız lazım. Bu 
bölgede rafineri, petrokimya tesisleri, 
termik santraller, petrol ve doğalgaza 
ilişkin depolama tesisleri ile enerji 
terminallerini acilen kurmamız lazım. 
Yoksa sadece boru hattının ucundan 
gemilere yükleme yapabiliriz. Katma 
değer alamayız."

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri 
Bölgesi’nin boş durduğuna dikkati 
çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
buranın bir an önce devreye girmesi 
gerektiğini söyledi. 

CEYGEM’in şirketlere danışmanlık 
hizmeti vereceğini ifade eden Hi-
sarcıklıoğlu, bu sayede şirketlerin 
uluslararası alanlara çıkmalarına katkı 
sağlayacağını sözlerine ekledi. 

Ceyhan Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Duru ise, temelini attıkları 
merkezi bir yıl içinde açmayı planla-
dıklarını bildirdi. Bu merkezin Ceyhan 
için önemli bir yatırım olduğunu be-
lirten Duru, emeği geçen ve destek 
veren herkese teşekkür etti.

KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan da 
bu yıl toplam 30 bin girişimci adayını 
eğittiklerini belirterek, onların bundan 
sonra Türkiye’de istihdama destek 
olarak geri dönüşleri olacağını söyledi. 

Törene, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Adana Valisi İlhan Atış, 
Ceyhan Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Duru, Ceyhan Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Karagözoğlu, KOSGEB Başkanı 
Mustafa Kaplan, Ceyhan Belediye 
Başkanı Hüseyin Sözlü ve çok sayıda 
davetli katıldı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Ceyhan yeni bir 

Rotterdam olabilir”
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Türkiye 
Ermenistan’dan 
Toprak Talep 
Ediyor

Dr. Hatem CABBARLI
Avrasya Güvenlik ve Strateji 
Araştırmalar Merkezi Başkanı

E rmenistan’da düzenlenen Ermeni 
dili ve edebiyatı yarışmasında öğ-
rencilerden birinin, ‘Batı toprakla-

rımızı Ağrı Dağı’yla birlikte geri alabilecek 
miyiz’ sorusuna yanıt veren Sarkisyan, 
’’Bu sizin neslinize bağlı. Mesela bizim 
neslimiz üzerine düşen görevi başarıyla 
yerine getirdi. 90’lı yıllarda vatanımızın bir 
parçası olan Artsah’ı (Karabağ bölgesini) 
düşmanın elinden kurtardık. Her neslin 
bir görevi vardır. Sizin de ileride bizim 
gibi görevinizi yerine getirip getirmeye-
ceğiniz birlik ve beraberliğinize bağlıdır. 
Biz Ermeni ulusu her zaman Anka kuşu 
gibi kendi küllerinden dirilmeyi başarmı-
şızdır. Ama şunu da söylemem gerek. 
Günümüz dünyasında ülkelerin itibarı 
yüzölçümüyle ölçülmüyor. Ermenistan 
modern, güvenli ve ekonomide başarılı 
bir ülke olursa itibarı da o denli yüksek 
olacaktır’’ şeklinde konuştu (http://www.
haberiniz.com/yazilar/haber36711-Ka-
rabagi_biz_aldik_Agriyi_size_biraktik.
html ). Bu haber Ermenistan Devlet 
Başkanı’nın resmi web sayfasında da 
yer almıştır (http://president.am/events/
visits/rus/?visits=2&id=290).

Şimdi bu haberi dünyanın altını üstüne 
çevirerek tersine okuyalım.

Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül Ankara’da düzenlenen Türk dili 
ve edebiyatı yarışmasında dereceye 
giren öğrencileri makamında kabul 

etti. Öğrencilerden birinin sorduğu 
‘Sayın Cumhurbaşkanı, biz tarihi Türk 
toprakları olan İrevan’ı Gökçe Gölü ile 
birlikte geri alabilecek miyiz?’ sorusuna 
Gül şu yanıtı verdi. ’’Bu sizin neslinize 
bağlı. Mesela bizim nesil üzerine düşen 
görevi başarıyla yerine getirdi. Türklerin 
tarihi toprakları olan Musul ve Kerkük’ü 
düşmanın elinden kurtardık. Her neslin 
bir görevi vardır. Sizin de ileride bizim 
gibi görevinizi yerine getirip getirmeye-
ceğiniz birlik ve beraberliğinize bağlıdır. 
Biz Türk ulusu her zaman Anka kuşu 
gibi kendi küllerinden dirilmeyi ba-
şarmışızdır. Ama şunu da söylemem 
gerek. Günümüz dünyasında ülkelerin 
itibarı yüzölçümüyle ölçülmüyor. Türkiye 
modern, güvenli ve ekonomide başarılı 
bir ülke olursa itibarı da o denli yüksek 
olacaktır’’

Daha sonra Abdullah Gül, 
Ermenistan’da yaklaşık 300 bin Türk’ün 
yaşamasına rağmen bu gün örnek 
gösterilebilecek bir tek Türkün yaşa-
madığını, Ermenistan’ın 1988 yılında 
Türklerin tamamını silah gücüyle zorla 
ülkeden kovduklarını, bu aşamada 224 
Türk’ün Ermeniler tarafından öldürül-
düğünü, Türklere ait yüzlerce okulun, 
caminin, tarihi eserlerin, kütüphanele-
rin, mezarlıkların, kültür merkezlerinin 
yok edildiğini, Birinci Dünya Savaşı 
yıllarında 1,5 milyon Türk’ün Ermeniler 
tarafından öldürüldüğünü, Türklerin 

soykırıma maruz kaldığını özellikle vur-
guladı. Gül, aynı zamanda Ermenistan 
ve 1918-1920 yıllarında Ermenistan’da 
yönetimde bulunan Taşnaksutyun 
Partisi’nin arşivlerinin kapalı olduğunu, 
bu arşivlerde Ermenilerin Türklere karşı 
soykırım yaptıklarını kanıtlayacak yüz-
lerce belgenin olduğunu ve bu nedenle 
de tarihçilere bu arşivlerde araştırma 
yapmalarına izin verilmediğini bildirdi. 
Ermenistan ile sınır kapısı konusuna da 
değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin 
sınırları açması için Ermenistan’ın 
Türklere karşı yaptığı soykırımı tanıması, 
Türk halkından özür dilemesi, tazminat 
ödemesi ve toprak vermesinin gerekli 
olduğunu altını çizerek vurguladı.

Gül, Ermenilerin Türklere karşı yaptık-
ları soykırımı inkar etmelerine rağmen 
Rusya, İsveç, Kanada, Fransa, Lübnan, 
Uruguay, Arjantin, Yunanistan, Slo-
venya, Vatikan, Ukrayna, Avusturya 
Parlamentolarının ve ABD’nin kırk 
eyaletinin Ermenilerin Türklere yapmış 
olduğu soykırımı tanıdıklarını, İsrail’in 
de tanıması için Türkiye olarak çaba 
harcadıklarını kaydetmiştir. Genç neslin 
savaşçı ruhunda terbiye almasının 
gerekliliğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, 
İrevan ve Gükçe Gölü’nün Karabağ’ın 
Ermenilerden geri alınması misyonunu 
tarihin gençlerin omuzlarına yüklediğini 
bildirerek, bunun için Türkiye devleti 
olarak ellerinde gelen her şeyi yapa-

caklarını ve Türk gençliğine güveninin 
sonsuz olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, 20 Temmuz 1987’da 
Avrupa Parlamentosu C-190 esas nolu 
kararı ile Ermenilerin Türklere yapmış 
olduğu soykırımı tanıdığını, sorununun 
siyasi çözümü hakkında bir karar aldığı-
nı, Ermenistan’ın Türklere karşı yaptığı 
soykırımı kabul ederek, özür dilemesi ve 
tazminat ödemesi gerektiğini bir daha 
dile getiri.

Bunların bir anlık gerçek olduğunu 
düşünün. Sadece bir anlık... Gerçekte 
ise durum tamamen farklıdır. Türkiye’nin 
güçlü devlet olmasını, gelişmesini ve 
kalkınmasını istemeyen Avrupa devlet-
leri, ABD ve Hıristiyan dünyası, sözde 
Ermeni soykırımı iddiasını gündemde 
tutarak Türkiye’yi zor duruma düşür-
meye çalışmaktadır. 2015 yılına-sözde 
Ermeni soykırımının 100. yılına üç yıl 
kalmıştır ve Türkiye’ye yapılan baskılar 
her geçen gün bir az daha artmaktadır. 
Türkiye devleti konuya gerekli hassasi-
yeti, ciddiyeti göstermezse, 2015 yılında 
ABD’nin sözde Ermeni soykırımını ta-
nıması olasılığı oldukça yüksektir. ABD 
sözde Ermeni soykırımını tanırsa arkası 
çorap söküğü gibi gelecektir. Bundan 
emin olabilirsiniz.
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B aşbakan Erdoğan, Kıbrıs Ba-
rış Harekatı’nın 37. yıl dönümü 
nedeniyle Barış ve Özgürlük 

Bayramı kutlamaları çerçevesinde 
KKTC’de düzenlenen resmi geçit 
törenine katıldı.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, 
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 37. yıl dönü-
mü olan bu anlamlı günde Kıbrıs’ta 
vatandaşlarla birlikte olmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu belirterek Kıbrıs 
halkını selamladı.

Kıbrıs Türklerinin Eşitlik, 
Özgürlük ve Var Olma 
Mücadelesi...

Kahraman Türk Ordusunun ulusla-
rarası antlaşmalardan kaynaklanan 
hakları kullanarak gerçekleştirdiği 
Barış Harekâtı’nın, Türk Milletinin ayrıl-
maz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin 
eşitlik, özgürlük ve var olma mücade-
lesini Anavatanın her zeminde destek-
leyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini 
anlatan Başbakan Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: ‘’Barış ve Özgürlük 
Bayramı olan bugünde yaşanan acı-
ları ve ödenen bedelleri unutmadan 
Ada’nın eşit ortağı olarak Kıbrıs Türk 
halkının hakkını, hukukunu korumaya 
devam edeceğimizi ilan ederken barı-
şa olan inanç ve irademizi bir kez daha 
bütün dünyaya ilan ediyoruz.

Herkes emin olsun ki, gönül birliğimizi, 
dayanışma ruhumuzu ve bu asil milli 
davaya olan inancımızı muhafaza etti-
ğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir 
engel yoktur. Türkiye nasıl ki gücünü 
birleştirerek, omuz omuza vererek yüz-
yılın en büyük refah ve kalkınma ham-
lesini, başardıysa Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin vatandaşları da tarih 
sahnesindeki izzetli yerini alacaktır. Ye-
ter ki, arızi sorunlara takılıp kalmayalım, 
yeter ki dönemsel sorunları aşabilmek 
için büyük fotoğraftan, milli davamız-
dan gözümüzü bir an ayırmayalım.’’

Bıçak Kemiğe Dayandı

Başbakan Erdoğan, her zaman Türki-
ye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri isti-
kametinde bölgede güvenlik ve refahı 
hedeflediklerini, barış için, adalet için 
ellerini herkese uzattıklarını söyledi. 
Bu hedefe ancak hukuk, adalet ve 
eşitlik çerçevesinde ulaşacaklarına 
inandıklarını dile getiren Erdoğan, 
şunları kaydetti:  ‘’Anavatan ve garan-
tör bir ülke olarak, gelecek vizyonu-
muzu, Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı 
bir çözümle sona ermesinin sadece 
Ada’da değil, Doğu Akdeniz’de de 
güvenlik, istikrar, işbirliği ve refaha kat-
kıda bulunacağından, yeni bir dönemi 
başlatacağından hareketle şekillen-
dirdik. Kıbrıs Türk tarafıyla, ortak milli 
dava etrafında tam bir fikir ve gönül 

birliği içinde ve samimiyetle çözüm 
için çaba sarf ettik. Kıbrıs sorununda 
geçmişte de günümüzde de güçlü 
çözüm iradesi gösteren taraf, Kıbrıs 
Türk halkı ve garantör Türkiye’dir. Biz, 
çözüm hedefine samimiyetle inanıyo-
ruz. Fakat şunu da unutmayalım, artık 
bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu yolda 
üzerimize düşeni yaptık, yapmaya 
da hazırız. Diğer tüm ilgili tarafları da 
barışa destek vermeye ve bu yolda 
adım atmaya davet ediyoruz. Hazırlık 
dönemiyle beraber üç yılı aşan mevcut 
görüşme sürecinde nihai aşamaya 
gelinmiştir.’’

Haksızlık Artık Tahammül 
Sınırlarını Zorlamakta

Görüşmelerden netice alınması bek-
lentisi içinde olduklarını anlatan Er-
doğan, çözüm yolunda tüm tarafların 
sorumluluğu bulunduğuna ve elden 
gelenin en iyisinin yapılması gerekti-
ğine inandıklarını ifade etti. Erdoğan, 
şöyle devam etti: ‘’Şunda hiç bir te-
reddüt yoktur ki BM parametreleri çer-
çevesindeki çözüm, mevcut müzakere 
sürecinde liderlerin ortak açıklamala-
rındaki mutabakatlarına uygun biçim-
de bulunacaktır. Bu çerçevede yeni 
ortaklık, ‘iki kesimli, iki toplumlu ve ilgili 
Güvenlik Konseyi kararlarında tanım-
landığı şekliyle siyasi eşitlik temelinde 
bir federasyon olacak, bu ortaklığın, 

tek uluslararası kimliğe sahip bir Fede-
ral Hükümetinin yanı sıra, eşit statüye 
sahip bir Kıbrıs Türk Kurucu Devleti ve 
bir Kıbrıs Rum Kurucu Devleti buluna-
caktır’. Bu çözüm çerçevesi ve Kıbrıs 
Türk tarafının yeni nesillere huzurlu ve 
güvenli bir geleceğin miras bırakılma-
sına yönelik içten ve yapıcı çabaları 
tam desteğimizi vermeye hazırız. Aksi 
istikamette zorlamalar içine girmek 
ise çözüm iradesini sabote etmekten 
başka bir işe yaramayacaktır.

Bizim arzumuz; Kıbrıs’ta yeşerecek 
barış ortamının, bölgesinin çok daha 
ötesinde, çok daha büyük ve kapsamlı 
bir barışın, kalkınmanın, işbirliğinin 
yolunu açmasıdır. Ancak, mevcut fırsat 
penceresinin sonsuza kadar açık kala-
mayacağı herkes tarafından artık idrak 
edilmelidir. Arzumuz, bugüne kadar 
sarf edilen çabaların heba edilmeme-
si, zamanın boşa harcanmamasıdır. 
Zira, yarım asırlık Kıbrıs sorununa 
çözüm bulunması için daima yapıcı ve 
dinamik açılımlar ortaya koyan Kıbrıs 
Türk tarafının maruz kaldığı haksızlık 
artık tahammül sınırlarını zorlamakta, 
vicdanları sızlatmaktadır. Böylelikle, 
AB açısından da mevcut çarpık duru-
mun giderilmesi ve kapsamlı çözümle 
Kıbrıs’ta kurulacak yeni ortaklığın 
2012’nin ikinci yarısında dönem baş-
kanlığını deruhte etmesi de mümkün 
olabilecektir.’’

Rumların Dönem Başkanlığında 
Masada Yokuz

Başbakan Erdoğan, bu hedefe ulaşı-
labilmesi için kapsamlı çözüm anlaş-
masının referandumlara sunulması ve 
onay süreçlerinin de tamamlanarak, 
yeni ortaklık devletinin dönem baş-
kanlığı sırasında hayata geçirilmiş 
olması gerektiğini vurguladı. Bunun 
ise ancak yıl sonuna kadar mevcut 
süreçte anlaşmanın sağlanmasıyla 
mümkün olabileceğini kaydeden Er-
doğan, ‘’2012’nin ikinci yarısında Kıb-
rıs Türkleri’nin de yer alacağı ve bunun 
sonucunda Türkiye’nin de muhatap 
kabul edeceği bir dönem başkanlığı 
sadece Türkiye-AB ilişkilerinde yeni 
bir olumlu ivme yakalanmasına değil, 
Avrupa’nın siyasi ve stratejik açılardan 
daha etkin bir konuma yükselmesine 
de katkıda bulunabilir. Aksi takdirde, 
buradan bir kez daha seslenmek 
istiyorum; Kıbrıs sorunu çözülmeden 
Rum tarafının 2012’de AB Dönem 
başkanlığını üstlenmesi halinde, açık 
net söylüyorum, Türkiye’nin AB ile 
ilişkileri tamamen donacaktır. 6 aylık 
Güney Kıbrıs Rum yönetiminin dönem 
başkanlığında bizim AB ile herhangi bir 
görüşme yapmamız söz konusu olma-
yacaktır. AB Dönem Başkanı da olsa 
Rum tarafıyla aynı masaya oturmamızı 
hiç kimse bizden beklemesin’’ diye 
konuştu. 

Gökhan BAHÇECİK
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği 
Genel Sekreteri

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, "Bir kez daha 
seslenmek istiyorum: Kıbrıs 
sorunu çözülmeden Rum 
tarafının 2012’de AB dönem 
başkanlığını üstlenmesi 
halinde, açık net söylüyorum 
Türkiye’nin AB ile ilişkileri 
tamamen donacaktır " dedi.

Erdoğan
K.K.T.C.’de
net konuştu
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bakımdan Türkiye’nin Kazakistan ile 
ilişkileri son derece önemlidir.” diye 
konuştu.

“Hedef Olarak 10 Milyar Dolar 
Ticaret Hacmi Koyduk”

Özellikle bakanlıklar arasında ki işbir-
liğini daha da ileriye götürme kararı 
aldıklarını kaydeden Davutoğlu, “Eko-
nomide önemli hedefler koymuştuk. 
Hedef olarak koyduğumuz 10 milyar 
dolarlık ticaret hacmini yakalamak 
istiyoruz. 2009 yılında ki ekonomik 
krizden dolayı dış ticaret hacmimizde 
düşüş olmuştu bunun bu yıl biraz 
toparladık. İlk 6 ayda iki milyar doları 
geçtik sene sonuna kadar 5 milyar 
dolara yaklaşıyoruz. Hedef olan 10 
milyar doları yakalayacağız.” şeklinde 
konuştu.

Türkiye’nin Kazakistan’a uluslar arası 
alanda desteği devam edeceğini 
aktaran Davutoğlu şöyle devam etti: 

“Türkiye Kazakistan’ın alt yapı çalış-
malarına destek verecek. Kazakistan 
İslam Konferansı Örgütünde dönem 
başkanlığı olsun, Türk Strateji İşbirliği 
Konseyi’nin Dönem Başkanlığı’nı ya-
pacak olması Kazakistan’ın hem Türk 
dünyası da hem İslam dünyası da hem 
orta doğuda ne kadar etkin olduğunu 
gösteriyor.”

“Kazakistan’ın 2017–2018 Bm 
Güvenlik Konseyi Üyeliğini 
Destekliyoruz”

Kazakistan’ın 2017–2018 dönemi 
BM Güvenlik Konseyi üyeliğini des-
teklediklerini söyleyen Davutoğlu, 
“Türkiye’de 2015–2016 yılları arasında 
aday olacak bu da gösteriyor ki Türk 
Cumhuriyeti ülkeleri her yıl BM Güven-
lik Konseyinde yerini alacak inşallah. 
Bugün ayrıca Afganistan, Kafkasya ve 
Ortadoğu’da ki gelişmeleri ele aldık.” 
ifadelerini kullandı.

“Türkiye’den Dersler Alıyoruz”

Konuşmasına tüm Müslümanların 
ramazan ayını kutlayarak başlayan 
Yercan Kazıkhanov da, “Dışişleri 
Bakanı olduktan sonra ki ilk ziyaretim 
Türkiye’ye oldu. Davutoğlu ile ikili iliş-
kileri ele aldık. Türkiye çok büyük bir 
ülke ve her zaman bize yardımcı olu-
yor. Türkiye’den dersler alıyoruz. Bir-
çok konuda birlikte çalışmak istiyoruz.” 
diye konuştu.

Ekim ayında Kazakistan’da düzen-
lenecek ‘Türkçe Konuşan Ülkeler 
Zirvesine’ Türkiye Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ünde katılmasını bek-
lediklerini belirten Kazıkhanov, “Yine 
eylül ayında Türkiye Başbakanı Recep 
Tayip Erdoğan’ın bir ziyareti olacak. 
Bu ziyaretle birlikte ekonomik ve siyasi 
ilişkiler artacaktır. Türkiye ile zaten 
büyük ilişkilerimiz bulunmaktadır ama 
bu daha da artacaktır.” dedi. 

T ürkiye ile Kazakistan arasında 
Diplomatik Kadroların Yetiştiril-
mesi ve 2012-2013 Yılı İşbirliği 

Anlaşması imzalandı. Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu, Kazakistan ile ikili 
ilişkilerin artarak devam edeceğini ve 
Kazakistan’a uluslararası alanda des-
teklerinin süreceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve 
Kazakistan Dışişleri Bakanı Yercan 
Kazıkhanov arasında imzalanan Dip-
lomatik Kadroların Yetiştirilmesi ve 
2012-2013 Yılı İşbirliği Anlaşması’yla 
iki ülke arasında ki işbirliğinin artması 
hedeflendiği bildirildi. Atılan imzalar-
dan sonra açıklama yapan Davutoğlu, 
“Kardeşim, Kazakistan Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinden sonra dışişleri 
bakanlığına geldikten sonraki ilk resmi 
ziyareti Türkiye’ye yapmıştır. Bu bizim 
için büyük bir onurdur. Kazakistan’ın 
bize vermiş olduğu değeri ve Yercan 
beyin bize göstermiş olduğu dostlu-
ğun işaretidir. Kazakistan ile ilişkileri 

Yüksek düzey iş birliği konferansı 
düzeyinde yükseltmeyi düşünüyoruz. 
Bugün önümüzde ki yıllarla alakalı plan 
yaptık. İkili ilişkileri detaylı bir şekilde 
konuştuk. Özellikle bugün imzalamış 
olduğumuz ‘Diplomatik Kadroların 
Yetiştirilmesiyle’ ilgili antlaşmaya önem 
veriyoruz.” dedi.

Bu sene Kazakistan ve birçok Türk 
Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını ka-
zandığı bir yıl olduğunu belirten Davu-
toğlu, “Bağımsızlığının 20. yılında çok 
büyük gelişmeler gerçekleştirmiştir. 
Biz Kazakistan’ın son yıllarda uluslar 
arası alanda kazanmış olduğu başa-
rılardan büyük mutluluk duyuyoruz 
gurur duyuyoruz. Biliyorsunuz Asya’da 
güven artıcı önlemler teşkilatı CICA’nın 
dönem başkanlığını üstlendiler. Bu 
yılda İslam Konferansı Teşkilatı Dışiş-
leri Bakanları toplantısına ev sahipliği 
yapacak. Kazakistan’nın uluslarası 
arenada etkinliğinin artması bizim için 
Türkiye’nin başarısıyla eş değerdir. O 

Türkiye ile Kazakistan 
arasında ekonomik ve siyasi 
alanda yeni anlaşmalar imzaladı

Fotoğraflar: 

Cengiz Oğuz GÜMRÜKÇÜ
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Çelişkiler
ülkesi

İ ran kendi ekonomik sorunlarını çö-
zemezken çok sayıda ülkede terör 
olaylarını, yasadışı faaliyetleri orga-

nize etmek üzere kaynak ayırabilmekte-
dir. İran ambargolar nedeniyle çok eski 
uçakları kullanmak zorunda kaldığı için 
sürekli olarak bu ülkede kazaları ve sivil 
kayıplar yaşanmaktadır. Ama buna rağ-
men İran yetkilileri ambargonun onları 
etkilemediğini ileri sürmektedirler.

İran liderlerinin kişisel servetleri onlarla 
milyar doları buluyorken, halka ayrılan 
küçük yardımlar bile “kaynak sıkıntıları 
nedeniyle” iptal edilmektedir. İran yasa-
dışı faaliyetleri ve gizli nükleer çalışma-
ları finanse etmek için ciddi kaynaklar 
ayırırken, kendi benzin ihtiyacını dahi 
karşılayamayacak bir ekonomik yapıya 
sahiptir ve ısrarla bu yapıyı sürdürmek-
tedir.

İran aynı günlerde bir Ortadoğu ülke-
sinde yaşanan olaylar (Libya'daki gös-
teriler) için “Batı'nın oyunu” tabirini kul-
lanarak olayların bastırılmasını isterken, 
daha küçük çaplı olayların yaşandığı 
diğer bir Ortadoğu ülkesi (Bahreyn) için 

“halk ayaklanmasından” bahsederek 
iktidarın devrilmesini istemiştir.

İran “Müslüman Azerbaycan” “Hıristi-
yan Ermenistan”ın saldırılarına maruz 
kalırken din kardeşliğini bir kenara bıra-
karak, birleşik Azerbaycan olgusundan 
korktuğu için Ermenistan'ı desteklemiş-
tir. Hatta çoğu zaman “mezhep kardeş-
liğini” din kardeşliğinin önünde tutan 
İran için Azerbaycan'ın Şii çoğunluğa 
sahip olması gerçeği de durumu değiş-
tirmemiştir. İç tepkilerini dindirmek için 
bazen din adamları düzeyinde verdiği 
Azerbaycan yanlısı mesajlar sadece 
görüntü oluşturmuş, bu görüntü İran'ın 
Ermenistan'a maddi, teknik, enerji ve 
en önemlisi çokboyutlu stratejik açıdan 
sürekli desteklediği gerçeğini değiştir-
memiştir.

Tüm bu örnekler ve yazılabilecek daha 
niceleri İran'ın çelişkili halini açıkça 
gözler önüne sermektedir.

İran komşuları dahil çok sayıda ülkenin 
içişlerine müdahale etmeği alışkanlık 
haline getirdiği halde sürekli olarak da 

başkalarını kendi içişlerine müdahale 
etmekle suçlamaktadır. Bunun en 
önemli örneği son günlerde yaşan-
maktadır. İran Türkiye'yi Suriye'nin 
içişlerine müdahale etmekle suçladığı 
gün Azerbaycan'ın içişlerine açık şe-
kilde müdahale etmiştir. Nükleer enerji 
sorunu nedeniyle en ciddi sıkıntılar 
yaşadığı bir dönemde Türkiye'nin 
iyiniyetinden ve komşuluk politikasın-
dan kaynaklanan desteğine sığınarak 
ayakta durabilen İran bölgesel istikrar 
ve insan hakları adına Suriye yönetimi-
ni reform çağrıları yapan, mültecilere 
kapısını açan Türkiye'ye eleştiriler 
yöneltmiştir.

Kendisini dünya Müslümanlarının 
savunucusu olarak ilan eden İran 
sadece Ermenistan'ın Azerbaycan'da 
yaptığı katliamları değil, Libya'daki, 
Suriye'deki Müslümanların yaşadık-
larını da görmezden gelmiştir. Aynı 
zamanda bu yetmezmiş gibi süreç-
lerle ilgili tepkisini ortaya koymaya 
çalışanlara da suçlamalar yöneltmiştir. 
Tam da içişlerine müdahale takıntısını 
ortaya koyarken bir yandan da diğer 

komşusu Azerbaycan'a saldırmayı 
ihmal etmemiştir.

İran resmi haber ajansları 10 
Ağustos'ta “Firuzabadi, Aliyev’i halka 
baskı konusunda uyardı” başlığıyla 
haberler geçmiştir. Haberlerde İİR 
Genelkurmay Başkanı Tümgeneral 
Seyyid Hasan Firuzabadi'nin, “Azer-
baycan’daki İslami değerlere karşı ya-
pılan eylemlere tepki göstererek, İlham 
Aliyev Hükümeti’nin devletin bu temel 
'direklerine' dikkat etmediği takdirde 
sonucun karanlık olacağını belirttiği ve 
Aran Halkı’nın İslami uyanışın bastırıla-
mayacağını söylediği” yer almaktaydı. 
Firuzabadi Azerbaycan’ı “İslam karşıtı 
eylemlere tepki göstermekle, bazı 
komşu ve Müslüman ülkeleri dostluk 
ilkelerine dikkat etmeyerek ülkelerine 
Siyonistlerin el atmasına fırsat vermek-
le” suçluyordu.

Bunu söyleyenin İran yetkilisi oldu-
ğunu düşününce şaşırmamak elde 
değil. Kendi ülkesindeki Müslümanları 
“İslami kurallar” adı altında diktatör-
lükle yönettiğinden kimsenin kuşku 

duymadığı, bir ülkenin yetkilisi komşu-
sunu İslam'a karşı çıkmakla suçluyor. 
Çeşitli politikalarıyla Siyonizm'in güç-
lenmesi ve olumlu imaja sahip olması 
için fırsatlar sunan bir ülkenin yetkilisi 
komşusunu Siyonizm'e kucak açmakla 
suçluyor. İçişlerine müdahale edilme-
mesini her fırsatta ilke olarak ileri süren 
ülkenin yetkilisi başka ülkenin içişlerine 
açıkça müdahale ediyor. Müslüman 
Azerbaycanlılar Ermeniler tarafından 
katledilirken hiçbir şey yapmayan İran 
şimdi o Müslümanları savunmaya 
çalışıyor. Aslında hiçbir şey yapmadı 
demek birazcık haksızlık olur. Çünkü 
İran iki kere Ermenistan ile Azerbaycan 
arasında girişimlerde bulundu. İran 
yetkilileri barış anlaşması imzalanma-
sı için Azerbaycan'ı iki ziyaret ettiler. 
Birisinde Hocalı Soykırımı'nı yaşadık, 
diğerinde Ermenistan ordusu Şuşa'yı 
işgal etti. O nedenle Firuzabadi'nin 
açıklaması çok şaşırtıcıdır.

Diğer yandan da İran'ın tarihine, devlet 
niteliğine ve alışkanlıklarına bakınca 
İran'ın bu son yaptığına belki hiç şaşır-
mamak gerekir.

İran ile ilgili çalışmalar 
yapan, hatta sadece bu 
ülkeyle ilgili haberleri 
takip edenlerde ülkeyle 
ilgili oluşan en önemli kanı 
İran`ın “çelişkiler ülkesi” 
olmasıdır.

İran

93  EKOAVRASYA 2011 GÜZEKOAVRASYA 2011 GÜZ  92



G ünümüzde sivil toplum ku-
ruluşlarının önemi daha da 
artmaya başladı. Sosyal 

yaşantıya, demokrasiye, ekonomiye, 
siyasete ve daha birçok konuya yol 
gösteren, destek veren ve gerektiğin-
de hazırlanan toplantı ve raporlarla 
yön vermeye çalışan bu kuruluşların, 
şimdi de Avrasya’da bir araya gelerek, 
daha güçlü bir işbirliğine doğru adım 
attığını görüyoruz.

Hizmet alanları giderek genişleyen sivil 
toplum kuruluşlarının birçok ülkede 
çok önemli bir noktada olduğunu gö-
rüyoruz. Küresel ve bölgesel sorunlar 
bu kuruluşların çalışma ve önemini bir 
kez daha ortaya koymaktadır. 

UETD Hollanda (Avrupalı Türk Demok-
ratlar Birliği) ve Avrasya Ekonomik İliş-
kiler Derneği’nin girişimleriyle Avrasya 
Sivil Toplum Formu hazırlık çalışmaları 
toplantısı 01–04 Temmuz 2011 tarihleri 
arasında Makedonya’nın Ohri Kentin-
de gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye 
ve Hollanda’nın yanı sıra Arnavutluk, 
Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Ro-

manya ve Bosna Hersek’ten sivil top-
lum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Sivil Toplumlar Güçlenecek

Türkiye’nin özellikle Balkanlar’daki 
Türk topluluklarına karşı gösterdiği 
sıcak ve dostane ilişkileri biliyoruz. Bu 
toplantının Makedonya’da yapılması 
da bu konuda atılan adımlardan birisi 
olarak değerlendirilmelidir. Daha sıcak 
ilişki, daha sıkı dostluk, siyasi, askeri, 
ekonomik, eğitim ve kültür alanların-
da daha uç noktalara gidilebilmesi 
amacı ile yapılan bu tür etkinliklerin 
de meyvelerini zaman içinde vereceği 
görüşündeyiz. Bu alanlarda Avrasya 
Ekonomik İlişkiler Derneği’nin çalış-
malarının da örnek alınması gerektiğini 
altını çizerek vurgulamak istiyoruz.

Aslına bakılacak olursa, bu toplantının 
küçümsenmemesi gerekiyor. Çünkü 
toplantı Avrasya coğrafyasında ce-
reyan eden demokratikleşme, sivil 
toplum, uluslar arası ilişkiler, siyasi 
katılım ve çok kültürlülük konularının 
ele alınması bakımından önem taşıyor. 
Alınan kararla ve gelecekte daha kap-

samlı biçimde yapılması hedeflenen 
bu toplantıların bölgeye bir dinamik 
kazandıracağı da hesaplanmalıdır. 

UETD Hollanda Başkanı Veyis Gün-
gör, toplantının açılış konuşmasında 
21.yüzyılda kolektif çalışmanın gere-
ğini söyleyerek “Uluslar arası etkin-
likler yapan sivil toplum kuruluşlarının 
sorumluluğu gereği dünyadaki yeni 
gelişmeler karşısında, yeni politikaların 
belirlenmesi ve bölgesel sorunların 
çözülmesine katkıda bulunmalıdır. İşte 
bundan hareketle kendi coğrafyamız 
olan Avrasya’da bu oluşumlara katkı 
sağlamak insani bir görevdir” demiştir.

Barış ve Kalkınmaya Hizmet

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği 
Başkanı Hikmet Eren yaptığı konuş-
mada Makedonya’nın Ohri kentinin 
uluslar arası kararların alınmasına ev 
sahipliği yapan bir merkez olarak bilin-
diğini vurgulayarak ”İşte biz de bugün 
burada bir araya gelerek Avrasya’nın 
geleceği ile alakalı olmak üzere kararlar 
alarak çağımızda yaşanan değişimi 
okumak istiyor ve bu süreçte sivil top-

lum kuruluşları olarak etkin bir aktör 
olmak istiyoruz” demiştir. Hikmet Eren, 
sivil toplum kuruluşlarının öneminin her 
geçen gün daha çok arttığını ve hiz-
met alanlarının daha da genişlediğini 
sözlerine eklemiştir. 

Toplantının çalıştay bölümünde söz 
alan TOGET Başkanı Abdullah Uluyurt 
ise yaptığı sunumda, küresel ve böl-
gesel gelişmelerin ve sorunların sivil 
toplum kuruluşlarına yansımaları konu-
sunda bilgi verdikten sonra “Artık hiz-
metin devlet odaklığından çıkıp, birey 
ve gönüllü kuruluşların alanına geçtiğini 
görmekteyiz. Kapasitelerin birleştirilerek 
demokratik işbirliği içerisinde barış ve 
kalkınmaya hizmet edilmesi gerekmek-
tedir” diyerek çok önemli bir konuyu 
gündeme taşımıştır.

Yapılan toplantının son bölümünde ka-
tılımcılar etkinlikler ve projeler üzerinde 
çalışmalar ve konuşmalar yaptıktan 
sonra, bir dizi kararlar alarak bunları 
da kamuoyu ile paylaştılar. Biz, bu tür 
toplantıların daha geniş şekilde sürdü-
rülmesinin gelecekte çok daha yararlı 

olacağı inancı içinde olduğumuzu bir 
kez daha belirtmek istiyoruz. 

Alınan Kararlar

Avrasya coğrafyasında sivil toplum 
kuruluşlarının güçlendirilmesi, daya-
nışma içine girilmesi ve daha aktif bir 
konuma getirilmesini amaçlayan bu 
toplantıda alınan kararları da sizlerle 
paylaşalım:

Küreselleşme, sivil toplum kuruluş-
larına yeni sorumluluklar yüklemiştir. 
Gelişmelere duyarlı olan katılımcılar 
olarak Avrasya coğrafyasında cereyan 
eden değişim sürecinde etkin rol al-
mak gerekmektedir. 

•	 İçinde yaşadığımız ülkelerin ve 
toplumların kalkınması için inovatif 
projeler üreterek uluslararası çalış-
malar gerçekleştirilmelidir.

•	 Çatışma yerine, farklılıklarla birlikte 
işbirliği yaparak bilgi, kapasite ve 
tecrübe paylaşımı yapılmalıdır.

•	 Uluslararası arenada temsil edil-

meyen veya sesini duyuramayan 
sivil toplum kuruluşlarının sözcüsü 
olmak noktasında gayret gösteril-
melidir.

•	 Sivil toplum kuruluşları olarak 
Avrasya’da sosyal barış, istikrar ve 
refahın pekiştirilmesine çok yönlük 
katkılar sağlanmalıdır.

•	 2011 yılı içerisinde UETH Hollanda 
Başkanlığı tarafından yürütülen “Av-
rupa Entegrasyonu ve Konya Kriter-
leri” projesi Avrasya coğrafyasında 
da uygulanmalıdır. 

Veyis Güngör’e Ödül

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği 
tarafından UETD Hollanda Başkanı 
Veyis Güngör’e Türk Dünyası ve Aka-
raba Topluluklar arasındaki kültürel, 
kalkınma işbirliği, kamu diplomasisi 
etkinlikleriyle topluluklar arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı kat-
kılardan ve Avrasya çalışmalarına 
verdiği desteklerden dolayı program 
kapsamında ’’Türk Kültürüne Hizmet 
Ödülü’’ takdim edilmiştir.

Avrasya’da Sivil Toplum 
Kuruluşları Güçlenecek

Necdet SİVASLI

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ve UETD Hollanda’nın girişimleriyle 
Avrasya Sivil Toplum Formu hazırlık çalışmaları toplantısı 01-04 Temmuz 

2011 tarihleri arasında Makedonya’nın Ohri Kentinde gerçekleştirildi.
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A fganistan toprakları Asya’nın 
stratejik öneme sahip bölge-
lerinden biridir. M.Ö. 4. yüz-

yılda Makedonyalı Büyük İskender’in 
hükümdarlığı Afganistan’a kadar 
ulaşmıştır. M.S 480’den itibaren 
Afganistan’ın yeni hâkimleri Türkler 
olmaya başlamıştır. Ak Hunlar ola-
rak bilinen Halaç Türkleri bu devirde 
Afganistan’a gelip yerleşmişlerdir. Af-
ganistan 7. asrın sonlarında İslamiyeti 
yayan Arap orduları tarafından istila 
edilir. Hz. Osman döneminde İslami-
yet Afganistan’da hızla yayılmaya baş-
lar. Gazneli Sultan Mahmud zama-
nında Türk-İslam nüfusu Afganistan’a 
iyice yerleşir. Afganistan Gazneliler-
den sonra Büyük Selçuklular’ın haki-
miyetine girer. Afganistan, 12. yüzyıl-
da Harzemşahlar’ın kontrolüne girer. 
Ondan sonra Emir Timur ve Zahiriddin 
Muhammed Babür, büyük impara-
torluklar kurar. Babür Şah buradan 
Hindistan’ı da egemenliğine alıp uzun 
yıllar bu topraklarda kalır. 14.yüzyılda 
Herat şehrinde büyük Türk şairi Amir 
Ali Şir Nevai ve Hüseyin Baykara’nın 
öncülüğünde Çağatay dili ve edebiya-
tı ortaya çıkmıştır. Çağatay edebiyatı 
Nevai zamanında en parlak dönemini 
yaşamıştır. Çağatayca 18. yüzyıldan 
itibaren varlığını bugünkü Özbekçe-
ye bırakmıştır. 17. yüzyıldan itibaren 
Babür Şah Devleti’nin zayıflamasıyla 
bölge, Türkmen Türkü olan Nadir 
Afşar’ın hükümranlığınagirer. Ahmet 
Şah Dürrani Afgan Devleti’ni 1747’de 
kurar. Türk beylikleri 1919 yılına kadar 
Afganistan’da varlıklarını sürdürürler. 

Yukarıda sayılan Türk devletleri bu-
gün Afganistan’ın her şehrinde kültür 
ve sanat eserleri vücuda getirmiştir. 
Afganistan bugün çok farklı kabile-
ler, aşiretler ve birçok etnik grupların 
yoğun olarak yaşadığı bir yerdir. 
Afganistan’da gruplar arasındaki kül-
türel farklılıklardan dolayı bugün birlik, 
beraberlik ve millî şuur bir türlü oluşa-
mamıştır. Eğitim ve öğretimde iki dil 
Farsça ve Peştunca kullanılmaktadır. 

Peştunlar:

Peştunlar’ın, Orta Asya’dan İndus 
Vadisi’nden göç eden Hind asıllı yerli 
halk ile değişik kavimlerin karışmala-
rıyla meydana geldikleri bilinmektedir. 
Bir başka iddiaya göre kaybolmuş 
beni İsrail kabilesine mensup oldukları 
da rivayet edilmektedir. Ancak Halaç 
Türklerinin soyundan geldikleri idiaları 
da bulunmaktadır. Peştunları şu anda, 
Durraniler, Gılzayiler ve küçük kabileler 
olmak üzere üç bölüme ayırabiliriz. 
Genel olarak Afganistan’ın güneyine 
yerleşen Peştunlar’ın yarısı 1893 Mart 
ayında Afgan Emiri Abdurrahman Han 
ve İngilizler arasında imzalanan Du-
rand Sınır Anlaşması sonucu bugünkü 
Pakistan’ın kuzeyinde kalmışlardır. 

Peştunlar’ın Afganistan’ın Güneyinde 
yoğun olarak yaşadıkları iller: Kanda-
har, Gazne, Uruzgan, Paktiya, Nen-
gerhan ve Vardak’tır. Bunun dışında 
ülkenin diğer bölgelerinde, özellikle 
Özbekler ve Türkmenlerin yoğun 
olarak yaşadığı Kuzey Afganistan’da 
(Güney Türkistan’da) küçük bir Peştun 

azınlığı vardır. Bunların çoğu mev-
simlik tarım işçisi olarak gelip daha 
sonra bu bölgeye Afgan Devlet tara-
fından temelli olarak yerleştirilmiştir. 
Peştunlar’ın tamamı Sunnî Hanefîdir. 
Peştunca dili Hindçe, Arapça, Or-
ducanın karışımı bir dil olarak ortaya 
çıkmış, olup bugün farklı lehçelerde 
Peştunca konuşulmaktadır. En edebî 
Peştu dili Kandahar’da konuşulan 
Peştunca’dır. 1937 yılında başkent 
Kabil’de Peştu Dil Kurumu kurulmuş-
tur. Amacı, devlet dairelerinde çalışan-
lara Peştu dilini öğretmektir. Peştunca 
Afganistan’ın birinci resmi dilidir. 

Tacikler:

Afganistan’ın ikinci büyük etnik gru-
bunu oluşturan Tacikler’in hemen 
hepsi göçebe hayatını terk ederek 
yerleşik hayata geçmişlerdir. İran asıllı 
bir kavim oldukları ve Afganistan’ın 
en eski sakinlerinden sayıldıkları bilin-
mektedir. Taciklerin Arap asıllı olduğu 
iddiaları da vardır. Afganistan’da Tacik 
adı Şii olmayan tüm Farsça (Darica) 
konuşanlara verilmiştir. Tacikler, 
Afganistan’ın en eski sakinlerinden 
oldukları için oldukça verimli topraklar 
üzerine yerleşmişlerdir. Çoğu pirinç, 
buğday, arpa v.b. hububat yetiştir-
mektedir. Ülke nüfusunun önemli bir 
bölümünü oluşturan Tacikler gerek 
ekonomide gerekse siyasette önemli 
rol oynamaktadırlar. Kabil’den Herat’a 
kadar ülkenin dört bir yanına dağılmış 
olan Tacikler’in yoğun olarak yaşadığı 
yerler; Kabil, Bağlan, Tahhar, Saman-

gan, Mezar-i Şerif, Çarikar, Pençşir, 
Duşi. Gur, Herat, Farah, Kunduz’un 
kent merkezidir. Afganistan Tacikleri-
nin halk edebiyatları zengindir. Farsça 
(Darica) Afganistan’ın bütün etnik 
grupları tarafından konuşulan ve anla-
şılabilen bir dil haline gelmiştir. Farsça 
Afganistan’ın ikinci resmi dilidir. Eğitim 
ve öğretim çoğunlukla Darica dilinde 
yapılmaktadır.

Türkler:

Afganistan Türkleri, Çoğunlukla Ku-
zey Afganistan’da (Güney Türkistan) 
yaşarlar. Güney Türkistan, Katagan 
ve Türkistan olmak üzere iki bölgeye 
ayrılır. Bir Özbek aşiretinin ismi olan 
Katağan Bölgesi’nin merkezi Kunduz, 
Türkistan’ın merkezi ise Şibirgan’dır. 
Afganistan Türkistanı’nda yaşayan 
Türk boyları başta dilleri olmak üzere 
gelenek, görenek, örf ve adetlerini 
muhafaza etmeyi başarırken, bu böl-
genin dışında kalan diğer Türk boyları 
genelde asimile olmuşlardır. Afşarlar, 
Kalaçlar, Aymaklar ve Kızılbaşların 
büyük bir kısmı asimile olan Türk 
boylarıdır. Dillerini kayıp etmiş olup 
Farsça konuşmakta ve Şii inancında 
bulunmaktadırlar. Afşar Türklerinin 
Sunnî inaçlı olanları Peştunca ko-
nuşmaktadır. Afganistan’ın en kala-
balık Türk grubu Özbeklerdir. İkinci 
kalabalık grup Türkmenler genellikle 
Türkistan ve Katagan bölgelerinde 
yaşamaktadırlar. Bu iki büyük Türk 
grubu dışında Kazaklar, Kırgızlar, 
Tatarlar, Afşarlar, Kalaçlar, Kızılbaşlar 

(Şii- Caferi Türkleri)  Aymaklar, Tatar, 
Bayat, Moğol, Karaçay, Kıpçak, gibi 
başka Türk grupları da Afganistan’da 
yaşamaktadırlar ki bunlar da Farsça 
ve Peştunca konuşurlar. Afganistan 
Türkleri’nden Kazaklar ve Kırgızlar 
kendi lehçeleri ile konuşurken diğerleri 
de ya Özbekçe ya da kendi bölgele-
rinde çoğunlukta olan kavimlerin dille-
riyle konuşurlar. Türkistan ve Katagan 
bölgelerindeki Türk kavimleri arasında 
Özbek Türkçesi ortak bir lehçe sayılır. 
Türk grupları umumiyetle tüccarlık, 
çiftçilik, sanatkârlık ve hayvancılıkla 
uğraşırlar. Özbekler sosyal, ekonomik, 
kültürel ve siyasi haklarını oldukça 
uzun bir mücadele sonucu elde ede-
bilmişler. 1960’lara kadar modern bir 
Özbek seçkin gurubundan söz etmek 
bile mümkün değildir.

Rus Savaşı başladığında etnik gruplar 
birleşerek Sovyetlerleri dize getirdikten 
sonra maalesef bu sefer etnik aşiret 
grupları iktidarı ele geçirmek için 
birbiriyle savaşmak zorunda kalmış, 
Özbekler siyaset sahnesine daha 
yoğun olarak 1992 yılında, Afganistan 
İslam Devleti’nin kurulmasından sonra 
girebilmiştir. 1992 yılında Özbek Ge-
neral Raşit Dostum’un önderliğinde 
Kuzey Afganistan’da siyasi kimliğine 
kavuşan Afganistan Türkleri dünya 
kamoyuna buradaki Türk varlığını gös-
terebilmiştir.  

Hazaralar:

Hazar, Farsça’da “bin” anlamında 
olduğu için Hazaralar’ın, İslamiyet’ten 

önceki yaşam bölgeleri Hazaracat’ta, 
bin tane put yeri olduğu ve 
İslamiyet’ten sonra ise bunların yerine 
bin tane mescid yaptıkları, dolayısıyla 
Hazara diye adlandırıldıkları söylenir. 
Ancak en yaygın iddia ise Hazaralar’ın 
bin kişilik Moğol ordusundan kalan 
Moğol askerleri olduğudur. 

Hazaralar, kendilerini Türk-Moğol karı-
şımı olarak ifade etmektedirler. Ancak 
bazı Hazaralı aydınlar, kendilerinin 
eski Hazar Türkleri’nden geldiklerini 
ve Türk kökenli olduklarını savunurlar. 
Besud, Caguri ve Uruzgani olmak 
üzere üç büyük aşiretten oluşan 
Hazaralar, Afganistan’ın ortasında 
bulunan dağlık Hazaracak bölgesinde 
yaşamaktadırlar. Hazarlar’ın çoğu 
Şiî’dir ve Farsça konuşmaktadır; fakat 
dillerinde bazı Türkçe kelimeler vardır. 
Hazaracak bölgesi dışında yaşayan 
Hazaralar da vardır. Herat çevresinde 
yaşayan Batı Hazaraları Sünnî’dir. 
Hazaralar Farsça’nın bir lehçesi olan 
(Farsça, Türkçe, Moğolca karışımı) 
Hazaraca konuşurlar. Hazaralar tarım, 
hayvancılık ve işçi olarak çalışırlardı. 
Son zamanlarda siyaset, ekonomi ve 
ticarette önemli mevkideler. 

Araplar, Beluçlar, Nuristanlılar, 
Peşeiler, ve Hindular

Etnik grubu fazla olan Afganistan’da 
çeşitli dillere ve kültürlere sahip olan 
bu gruplar dağlık bölgelerin farklı yer-
lerinde kendi dil kültür ve sanatlarıya 
yaşarlar.

Modern
Afganistan’ın 
demografik yapısı
Firuz FEVZİ
Kabil Üniversitesi Öğretim Görevlisi
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Kuzey Kıbrıs’ın
Yeni Eko-Turizm Adresi
Güzelyurt Körfezi

T urizm yaşam yollarının daha 
iyi anlaşılmasını oluşturmak ve 
yardımcı olabilecek kültürler 

arası bir taşıyıcı ve tanıştırıcı bir köprü 
olup, toplumlar arasında nezaketi 
teşvik edici olarak işlev görebilir. Yeni 
yerleri ziyaret edip, ziyaret edilen yer-
lerle ilgili kültürleri tarihsel ve coğrafik 
önemlerini öğrenmeye sebebiyet ha-
zırlar. İyi planlandığı takdirde, turizm 
ülke ekonomisine; fiziksel, sosyal ve 
kültürel anlamda pozitif girdilerin art-
masına ve ülkedeki turizmin gelişme-
sine neden olur. Öte yandan, turizm 
bölgenin fiziksel gelişimi üzerinde 
büyük bir etkisi olabilir. Diğer taraftan 
ise eğer turist ihtiyaçlarını düzenli 
planlama hedefleri çerçevesinde 
karşılayamaz ise kontrolsüz fiziksel 
büyümeye de neden olabilir. Bu 
bağlamda Kuzey Kıbrıs doğal yapısı, 
kültürel mirası yanında bozulmamış 
çevresi, sakin yaşam, zengin mutfak 
gibi turizm açısından bir dizi avantaja 
sahip olmakla beraber, tüm avantajına 
rağmen turizmden beklediğini alama-
mış bir ülke. Bunun başlıca nedenleri 
arasında ise tanınmamışlığın getirdiği 

birçok dezavantaj vardır. Varolan de-
zavantajları ortadan kaldırmak içinse 
ise Kuzey Kıbrıs’ı tek tanıyan ülke olan 
Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizm 
için gerçekleştirecekleri altyapı ve iki 
ülke arasındaki turist akışı önemli bir 
etkendir. Buna en iyi örnek ise milyon-
larca turistin ziyaret ettiği Antalya’dır. 
Antalya ile Kuzey Kıbrıs arasında sa-
dece 100 km lik mesafe bulunmakta 
olup Antalya’dan Kuzey Kıbrıs’a gü-
nübirlik ziyaretler düzenlenmesi ada 
ekonomisine ve turizmine ciddi katkı 
saylayacaktır. Tüm bu eksikliklere 
rağmen son zamanlarda bir hareket-
lenme görülüyor. “Özel ilgi turizmi” di-
yebileceğimiz bir çalışma yürütülüyor. 
Doğası, kültürel birikimi, bitki örtüsü 
ile büyük olanaklar ve diğer ülkelere 
göre ayrıcalıklar taşıyan KKTC’nin özel 
ilgi turizmi için büyük potansiyel taşı-
dığı biliniyor ve bu yönde çalışmalar 
yapılıyor. Örneğin; “Dalgıçlık” özel ilgi 
turizmi uygulamalarından sadece biri. 
Bakanlık bu amaçla broşür de bastır-
mış. KKTC bitki örtüsünün tanıtıldığı 
“dağ yürüyüşleri” diğer bir özel ilgi 

alanı. Bu amaçla yapılan çalışmalar 
sonucu gruplar halinde turistler geli-
yor. Alevkaya ve Salamis ormanlarına 
yapılan yürüyüş yolları da bu amaç 
için uygun alanlar. Bir başka alan da 
İnanç turizm. “Haçlı Kaleleri Turu” da 
özel ilgi turizminin bir türü. St. Hilarion, 
Buffavento ve Kantara kalelerini kap-
sayan bu turlar da uygulamaya girdi. 
Bunun için çalışma yapan tur ope-
ratörleri var. Özellikle 2000’li yıllarda 
gündemi belirleyen İnanç Turizmi’nden 
KKTC’nin de yararlanması için somut 
çalışmalar var. Apostolos Andreas ve 
St Barnabas Manastırları bu anlamda 
büyük önem taşıyor. 

Kuzey Kıbrıs ülke içinde ve dışında 
ise bulundurduğu özelliklerle bera-
ber,  Festivaller ülkesi olarak yeni yeni 
anılmaya başlandı. Festivaller, ülke 
ekonomisine ciddi katkı koymakla 
beraber, festivalciliğin esas amacı 
olan ülke ve ülke içindeki bölge kül-
türlerini yaşatmayı biliyor. Festivaller 
ülkesi Kuzey Kıbrıs festivallerinden 
bahsetmek gerekirse; Uluslararası 
Bellapais Müzik Festivali, Uluslara-
rası Mağusa Kültür Sanat Festivali, 

Kıbrıs Tiyatro Festivali, Uluslararası 
Girne Zeytin Festivali, “Avrupa’nın 
İncisi’’ Güzellik Yarışması, Miss Kuzey 
Kıbrıs Güzellik Yarışması, Güzelyurt 
Portakal Festivali, Uluslararası İskele 
Festivali, Mehmetçik Üzüm Festivali, 
Geçitkale Belediyesi Hellim Festivali, 
Tatlısu Belediyesi Uluslararası Harnup 
Festivali, Yeniboğaziçi Pulya Festivali, 
Büyükkonuk Eko Günler-Eco Days, bu 
festivallerden sadece birkaç tanesi.

Gelecek vaat eden Kuzey Kıbrıs için 
turizm önemli olmakla beraber, ülke 
turizmimizin yeni ve farklı alanlara 
ihtiyacı olduğu kaçınılmazdır. Bu farklı 
yerlere doğan ihtiyacı karşılamak 
içinse, Kuzey Kıbrıs’ta klasik turizm 
bölgelerinden farklı yeni bölgelerin 
eko-turizm aracılığıyla yaratılması 
gerekmektedir. Bu bölgeler arasında 
Güzelyurt Körfezi, taşıdığı potansiyelle 
diğer bölgelere göre daha öncelikli 
sayılabilir. 

Birçok turist rehberi Kuzey Kıbrıs’ı, 
Akdeniz’in “en iyi tutulan sırrı” niteliğin-
de inceleyip yorumlamaktadır. Üç kı-
tanın kavşak noktasında ve Türkiye’ye 

sadece 70 km uzaklıkta olan Kuzey 
Kıbrıs ilginç antik ve zengin kültürel 
geçmişi ile dikkatleri üzerine çekmek-
tedir. Kuzey Kıbrıs sahip olduğu kristal 
netliğindeki sahillerinin yanı sıra, içeri-
sinde bulundurduğu antik limanları ile 
birçok dalış bölgesini yerli ve yabancı 
turistlere sunmaktadır.

Güzelyurt Körfezi’nde bulunan Yayla 
Köyü yani eski adıyla ‘Syrianokhori’ 
veya Kumköy Kuzey Kıbrıs’ın batısın-
da yer alan, kuzeyde 5 km’lik sahil 
ile güneyde Güzelyurt narenciye 
bahçeleri arasında yer alır. Yayla köy-
lüleri geleneksel olarak, tarım, çiftçilik, 
arıcılık, sepet, elek ve geleneksel el 
ürünleri olmak üzere hayatlarını idame 
ettirmektedirler. Ancak tarım yılların 
ard arda getirdiği uzun kurak yıllar 
sonrası, eskisi gibi etkili olmayıp, böl-
ge halkı farklı geçim kaynağı arayışları 
içerisinde hayatlarını sürdürmeye çalı-
şırken, turizm bu köyde etkili ve bölge 
halkına yararlı olabilecek ek bir unsur-
dur. Yayla Köyü sakinleri tarafından 
turizm en çok tartışılan konu haline 
gelmiş olup Yayla Köyü turizmin gerek 
duyduğu doğal kaynaklara ve işletme 

için gerekli olan malzemeye sahiptir. 
İkinci olarak ise Yayla Köyü’nün arka 
planında narenciye bahçeleri, karlı 
Trodos dağları ve Akdeniz’in berrak 
suları ile birleşen 5 km’lik parlak 
kumsalı gözden kaçırılacak özellikler 
değildir. Bahsedilen kumsallar aynı 
zamanda yumurtlama sezonunda 
Caretta Caretta, diğer bir ismi ile sini 
kaplumbağalarını da ağırlamaktadır.

Güzelyurt Körfezi düzlüğüne kurulmuş 
olan Yayla Köyü, Atlas Okyanusu üze-
rinden gelen serin ve nemli rüzgârları 
kucaklamaktadır. Bu vesile ile Kıbrıs 
Adası üzerinde bulunan sayılı rüzgâr 
koridorlarından birine sahiptir. Buna 
bağlı olarak, Yayla köyü yüzme keyfini 
ve diğer deniz sporlarını bir arada 
gerçekleştirebilecek uzun bir kumsala 
sahiptir. 

Önümüzdeki dönemde turizm ve 
eko-turizm yatırımları çerçevesinde 
Yayla Köyü başta olmak üzere Güzel-
yurt Körfezi’nin KKTC ekonomisinde 
önemli bir rol oynaması kaçınılmaz 
olacaktır. 

Ahmet HAMDİ
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A zerbaycan’ın Diasporadan 
Sorumlu Devlet Bakanı Na-
zım İbrahimov, Azerbaycan 

diaspora teşkilatlarının yeni yöntemler 
kullanarak Azerbaycan’ın sorunlarını 
dünya kamuoyuna duyurduklarını ve 
hücum politikası izledikleri bu enfor-
masyon savaşında diaspora teşkilat-
larının yaptıkları faaliyetlere çok önem 
verdiklerini söyledi. Dünyada 416 
Azerbaycan diaspora örgütünün faali-
yet gösterdiğini vurgulayan İbrahimov, 
“Diaspora teşkilatlarımızın herbiri belli 
biçimde Azerbaycan ve yurtdışında 
yaşayan Azerbaycanlıların sorunlarının 
çözümü için çalışmaktadır. Azerbay-
can diasporası derken tek etnik Azer-
baycanlılar yok, aslen Azerbaycan’dan 
olan ve belirli sebepler yüzünden ge-
çici ve daimi olarak dış ülkelerde ya-
şayan ve Azerbaycan’ı kendisine vatan 
bilen tüm hemşehrilerimizin birliğidir.” 
diye konuştu.

2001 yılında dünyada 207 Azerbaycan 
diaspora teşkilatı olduğuna dikkat çe-
ken İbrahimov, 2006 yılında 336, 2011 
yılında ise 416 diaspora teşkilatının 
faaliyette olduğunu belirtti.  İbrahimov, 
Azerbaycan Diaspora teşkilatlarının 
hergeçen gün daha kaliteli yönetim 
tarzı ortaya koymaları sayesinde ge-
niş kitlelere ulaşıldıgını kaydederek: 
’’Azerbaycan Diaspora Devlet Komitesi 
çeşitli önemli tarihlerde, ulusal bay-
ramlarda Azerbaycan diasporasının 
gerçekleştiriği toplantılara destek 
vermektedir. Azerbaycan gerçeğinin 

dünya kamuoyuna duyurulması için 
vizyonunun gereğini yerine getirmekte-
dir. Her yıl dünyanın bir çok ülkesinde 
Hocalı soykırımı ile alakalı olarak prog-
ramlar icra edilmektedir.’’ dedi.

Son yıllarda Haydar Aliyev Vakfı’nın 
Azerbaycan diasporasına verdiği 
eşsiz destekten dolayı da teşekkürle-
rini sunan İbrahimov, ’’Haydar Aliyev 
Vakfı’nın Başkan Yardımcısı Leyla 
Aliyeva’nın girişimiyle dünyanın bir çok 
ülkesinde yapılan “Hocalı’ya adalet 
kampanyası” Azerbaycan diasporası-
nın elde ettiği en büyük başarılardan-
dır. Bu kampanya sayesinde dünyanın 
hiçbir ülkesi kalmamıştırki, orada 
Azerbaycan halkına karşı işlenmiş bu 
soykırım hakkında haberleri olmasın. 
Komitemiz diaspora teşkilatlarımızla 
koordineli çalışarak misyonunu yerine 
getirmektedir.’’ dedi.

Azerbaycan’ın Diasporadan Sorumlu 
Devlet Bakanı Nazım İbrahimov, Azer-
baycan ve Türk diaspora teşkilatlarının 
karşılıklı işbirliğine de değinerek, 
’’Bakü’de düzenlenen Dünya Azer-
baycan ve Türk diaspora teşkilatları 
yöneticilerinin I. Forumu, yine  Bakü’de 
düzenlenen Türk Devlet ve Topluluklar 
İşbirliği Kurultayı, 27 Mart 2008 tari-
hinde Berlin’de Dünya Azerbaycan ve 
Türk Diaspora Teşkilatları Koordinas-
yon Komitesinin toplantısı Azerbaycan 
ve Türk diasporalarının işbirliğini yeni 
aşamaya çıkarmıştır. Bu toplantıların 
sonucu olarak Türk dili konuşan ül-
kelerin  diaspora teşkilatları arasında 

işbirliğinin geliştirilmesi, sosyo-kültürel, 
sosyo-politik ilişkilerin derinleştirilmesi, 
kültür, ekonomi ve diğer alanlarla ilgili 
ortak projelerin hayata geçirilmesi sü-
reci gibi bir takım konular “Azerbaycan 
ve Türk diaspora teşkilatlarının ortak 
faaliyyet stratejisi” tartışılarak kabul 
edilmiştir.’’ dedi. 

05 Temmuz 2011 tarihinde Azerbay-
can Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sayın İlham Aliyev’in himayelerinde 
gerçekleştirilen Dünya Azerbay-
canlılarının III. Kurultayı’nın Baküde 
gerçekleştirilmesi konusunda da bir 
değerlendirme yapan Nazım İbrahi-
mov, ’’ 10 yıl önce 9-10 Kasım 2001 
tarihlerinde Azerbaycan halkının Milli 
önderi Haydar Aliyev’in teşebbüsü ile 
başlatılan Dünya Azerbaycanlılarının 
Kurultayının devam ettirilmesi nok-
tasında çalışmalar yapılmış ve 2011 
yılında III. kurultay gerçekleştirilmiştir.  
III. Kurultaya dünyanın 42 ülkesinden 
1.800’den fazla delege ve konuk ka-
tılmıştır. Türkiye, Rusya Federasyonu, 
Ukrayna, Almanya, Gürcistan, ABD, 
İsveç Krallığı, Hollanda Krallığı vb ülke-
lerden katılan  temsilci ve konuklar çok 
olumlu intibalarla ülkemizden ayrılmış-
lardır.’’ dedi.

Azerbaycan diasporasının geleceği ile 
alakalı bir açıklama yapan İbrahimov, 
’’Azerbaycan lobisi ifadesi artık ütopya 
değildir. Çok yakın zamanda biz hepi-
miz güçlü Azerbaycan lobisinin faaliye-
tini duyacağız.’’ dedi.

Azerbaycan’ın Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanı
Nazım İbrahimov, yaptığı açıklamada Azerbaycan 
diasporasının, yeni ve kaliteli iş düzeyine geçtiğini söyledi.

Nazım İbrahimov:
"Dünyadaki tüm 
diaspora teşkilatlarımız, 
Azerbaycanlıların refahı 
için çalışmaktadır"

Kutluhan YAZICI
Avrasya Sivli Toplum İşbirliği Derneği
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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A dını ünlü İtalyan besteci Giu-
seppe Verdi’nin operasından 
alan ‘Nabucco Boru Hattı 

Projesi’ ilk defa 2002 yılında gündeme 
geldi. Rusya – Ukrayna gaz krizini izle-
yen dönemde alternatif kaynak ve yol 
arayışını hızlandıran Avrupa için Na-
bucco projesinin önemi artarak, hattın 
hayata geçirilmesi için çalışmalar hız 
kazandı. Bu süreçte projeye dair ilk 
somut adımlar atıldı ve 2009 yılında 
Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Maca-
ristan ve Avusturya’dan oluşan taraflar 
arasında hükümetler arası anlaşma 
imzalandı. 

Yaklaşık 10 yıldır gündemde olan 
proje Orta Doğu ve Hazar bölgesi 
doğalgazının, Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya taşınmasını sağlayacak. Bu 
hat ile Türkiye’nin doğu sınırları Bul-
garistan, Romanya ve Macaristan’dan 
geçerek Avusturya’daki Baumgarten’a 
bağlanacak. 3,300 km uzunluğunda 
yapılması planlanan projenin ortakları 
arasında eşit hisselerle Türkiye’den 
BOTAŞ, Almanya’dan RWE, 
Avusturya’dan OMV, Macaristan’dan 
MOL, Bulgaristan’dan Bulgargaz ve 
Romanya’dan Transgaz yer alıyor. 
AB’nin en önemli gaz tedarik projesi 
olarak nitelendirilen boru hattının yılda 
ortalama 31 milyar m3 gaz taşıması 
hedefleniyor.  

Nabucco boru hattı, doğudaki kay-
nakların Avrupa pazarlarına taşınması-
nın yanı sıra projede yer alan taraflara 
çeşitli ayrıcalıklar sunuyor. İlgili proje 
zengin enerji kaynaklarına sahip Or-
tadoğu ve Hazar ülkeleri, doğalgaz 
arzını karşılamada büyük ölçüde dışa 
bağımlı Avrupa ülkeleri ve son dö-
nemde enerji politikalarını revize eden, 
bölgesinde enerji merkezi, ana arter 
olmayı hedefleyen Türkiye için farklı 
anlamlar taşımaktadır. 

Öncelikle projenin hayati önem taşıdı-
ğı Avrupa’yı değerlendirirsek; bugün 
Avrupa ülkeleri doğalgaz ihtiyacının 
yaklaşık %6o’ını dış kaynaklardan 
özellikle %40’ı Rusya ve %16,9’u 
Cezayir’den karşılamaktadır.[1] 2020 
yılında Birlik ülkelerinin doğalgaz 
ithalatına bağımlılık oranının %70, 
2030’da ise bu rakamın % 85’lere 
çıkması bekleniyor. Bu sayısal veriler 
ve son dönemde Rusya’nın enerji 
kartını dış politikada etkin bir şekilde 
kullandığı gerçeği dikkate alındığında 
Avrupa için enerji kaynak ve hatlarını 
çeşitlendirme ve Rusya’ya bağımlılığı-
nı azaltma tercihten öteye giderek bir 
zorunluluk haline geldi. Bu bağlamda, 
Nabucco projesi Birliğin enerji gü-
venliğinin sağlanması ve doğalgazda 
Gazprom tekelini kırması açısından 
kritik bir önem taşıyor. 

Avrupa’nın yanı sıra, enerji ihtiyacı 
sürekli artan Türkiye için ucuz enerji 
kaynaklarına ulaşma, enerjinin batı 
pazarlarına taşınmasından elde ede-
ceği geçiş ücretleri ve yeni istihdam 
olanakları ile projenin ekonomik refahı 
beraberinde getireceği öngörülüyor. 
Hattın yaklaşık 2,730 kilometrelik 
bölümü Türkiye üzerinden geçmesi, 
Türkiye’nin muazzam bir gelir elde 
edeceği anlamına geliyor. Ayrıca, 
bölgesinde enerji merkezi olmayı 
hedefleyen Türkiye için doğu - batı 
koridorunun önemli bir ayağı olan bu 
hattın hayata geçirilmesi ülkenin stra-
tejik önemini ve küresel enerji oyu-
nundaki rolünü artıracaktır. Bu açıdan, 
Nabucco projesi enerji alanında atılım 
yapmaya çalışan Türkiye için tarihi bir 
fırsat sunuyor.

Hattın tedarikçisi olarak düşünülen 
Hazar ülkeleri açısından ise Nabucco 
boru hattı projesi büyük umutlar barın-
dırıyor. Bölgedeki devletler enerji re-
zervi bakımından şanslı ülkeler olma-
larına rağmen bu kaynakları verimli bir 
şekilde kullanamıyor. Hazar ülkeleri ile 
Avrupa ülkeleri farklı açılardan da olsa 
ortak kadere sahip diyebiliriz. Enerji 
ihtiyacını karşılamada nasıl AB büyük 
ölçüde Rusya’ya bağımlıysa Hazar 
ülkeleri de enerjiyi satma konusunda 
Rusya’ya bağımlı durumda. Üretilen 

Nabucco
Projesinin Geleceği Betül Buke KARAÇİN

USAK Stratejik Gündem

doğalgazın neredeyse tamamı piya-
sanın çok altında bir fiyata Rusya’ya 
satılıyor. Bu nedenle bölge ülkeleri 
enerji ihraç kanallarını çeşitlendirmek 
ve müşteri portföyünü zenginleştir-
mek istiyor. Diğer bir ifadeyle, Hazar 
ülkeleri Rusya’dan bağımsız olarak 
dünya pazarlarına açılmak istiyor. 
Bu noktada, Nabucco projesinin ta-
mamlanmasıyla enerji zengini Hazar 
ülkeleri, Avrupa pazarına açılma şan-
sını elde edecek. Diğer taraftan Hazar 
ülkelerinin Avrupa ile ticari ilişkilerinin 
artması, bu ülkelerin uluslararası eko-
nomik sisteme entegre olmaları açı-
sından olumlu katkılar sağlayacaktır. 
Nabucco projesi uzun vadede bölge 
ülkelerinin bağımsızlıkları ve ekonomik 
ve siyasi istikrarın pekişmesinde de 
etkili olabilir. 

Taraflar açısından kritik öneme sahip 
Nabucco boru hattı projesinde ilk 
adımlar yıllar öncesinde atılmıştı. Geç-
tiğimiz haftalarda taraf ülkeler arasın-
da imzalanan ’’Proje Destek Anlaşma-
sı’’ projenin hayata geçmesine yönelik 
umutları artırdı. Projenin gelişim sü-
recinde atılmış en önemli adımlardan 
biri olarak görülen anlaşma, genel 
itibariyle boru hattının ayrımcı yasal 
değişikliklerden korunması, transit 
rejiminin düzenlenmesi, yasal ve idari 
düzenlemeler için destek sağlanması-

na yönelik girişimlerin yanı sıra, kamu-
laştırma, vergi, personel ve istihdama 
dair teknik detayları da içeriyor. Yeni 
plana göre hattın yapımına 2013’te 
başlanması ve 2017 yılında ise boru 
hattının aktif bir şekilde gaz taşıması 
öngörülüyor.

Proje Destek Anlaşmasıyla güven 
tazelense de hattın geleceğine yö-
nelik sorunlar hala devam etmekte. 
Öncelikle hattın kaynak tedarik sorunu 
henüz netlik kazanmadı. Hangi ülke-
den, ne kadar kaynak sağlanacağı 
belirsizliğini koruyor. Plan aşamasında 
kaynak ülkeler olarak Azerbaycan, 
Türkmenistan, Kazakistan ve İran, 
Irak düşünülüyordu. Ancak İran’ın 
projeye dâhil olmasına ABD sıcak 
bakmıyor. Özellikle İran nükleer enerji 
krizi konusunda bir uzlaşmaya va-
rılmadığı sürece Tahran yönetiminin 
Nabucco’da yer alması uzak bir ihti-
mal olarak görülüyor. Bunun yanı sıra, 
Türkmenistan ve Kazakistan gibi en 
uygun tedarikçilerin ise Rusya ile uzun 
vadeli anlaşmaları bulunmakta. Aynı 
zamanda son dönemde Çin’de pas-
tadan önemli pay almak için adımlar 
atıyor. 2009 yılında Rusya ile Türkme-
nistan 25 yıl süreli yılda ortalama 80-
90 m3, Kazakistan ise 15 milyar m3 
gaz alım satım anlaşması imzaladı. 
Bölgenin en zengin doğalgaz üreticisi 

ülkesi olan Türkmenistan’ın katılımının 
olmaması projenin geleceği adına 
büyük bir eksiklik olacaktır. Şu an için 
en önemli tedarikçi olarak görülen 
Azerbaycan’ın ise tek başına hattı 
doldurması zor görünüyor. Şah Deniz 
sahasında %11’lik üretim artışıyla do-
ğalgaz kapasitesini yıllık 15-16 milyar 
m3’e çıkaran Azerbaycan’ın mevcut 
üretimi bile Nabucco boru hattının 
büyük bir kısmını karşılamıyor. Her ne 
kadar Bakü yönetimi, Şah Deniz-2 sa-
hasının geliştirilerek hatta gaz tedarik 
edeceğini dile getirse de, bu konuda 
şimdiye kadar herhangi bir anlaşma 
yapılmış değildir. 

Hattın kaynak sorunu projenin önün-
deki ciddi sıkıntılardan biri olarak 
çözümü bekliyor. Bu bağlamda, 
Nabucco’yu besleyecek kaynak 
bulma konusunda çalışmalar devam 
etmekte. Bu doğrultuda Mısır, Lüb-
nan, Suriye üzerinden geçen yıllık 
10 milyar m3 kapasitesi olan Arap 
doğalgaz boru hattının Nabucco’ya 
bağlanarak kaynak sıkıntısını bir neb-
ze azaltması gündeme gelmiştir. Ay-
rıca, diğer bir alternatif olarak görülen 
Irak ise Nabucco projesine 2015 yılı 
itibariyle yılda 15 milyar m3 gaz sağ-
layacağı teminatını verdi. Ancak ülke-
deki mevcut istikrarsızlık ve güvenlik 
sorunları nedeniyle teminatın garantisi 
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olmamakla birlikte belirsizliği sürmek-
tedir. Tüm bunların dışında Irak aynı 
zamanda büyük enerji açığı olan bir 
ülke olarak kendi ihtiyaçlarını önceliği-
ne almış durumda. Bu nedenle, hattın 
tedarik sorunun çözülmesi ve netlik 
kazanması projenin gerçekleşmesine 
hız kazandıracak önemli bir aşama 
olacaktır. 

Kaynak sorununun yanında, finan-
sal sıkıntılar da projeye engel teşkil 
ediyor. Toplamda 3,300 kilometre 
uzunluğunda olması öngörülen boru 
hattının maliyeti başlangıçta 7,9 milyar 
Euro olarak hesaplanmış ancak erte-
leme ve artan maliyetler nedeniyle bu-
gün hattın tamamlanması için gerekli 
paranın yaklaşık 12-15 milyar Euro 
dolaylarında olacağı tahmin ediliyor.
[2] Bu tutarın yaklaşık 2 milyar Euro’su 
projeye dâhil olan şirketler, 200 milyon 
ise Avrupa birliği tarafından karşılan-
ması taahhüt edilmişti. Avrupa Yatırım 
Bankası 2 milyar, Avrupa Kalkınma 

Bankası ise 1 milyar Euro ile projeye 
destek veriyor. Tüm bunların yanı 
sıra, projenin finansmanı hala tam 
anlamıyla çözüme kavuşmadığından 
maliyet ve finansman sorununu aş-
mak için çeşitli yollar aranıyor. Proje 
konsorsiyumu uluslararası finansal 
kurumlardan borç almayı düşünüyor, 
ancak Avrupa’da nükseden ekonomik 
krizin etkisiyle devletlerin ve kuruluş-
ların ne derece destek vereceği bilin-
miyor. Diğer taraftan, Birliğin ihtiyacı 
olan doğalgazın başlangıçta sadece 
%1,6, tam kapasiteyle çalıştığında ise 
%5-6’sını karşılayacak bir projeye bu 
derece büyük bir yatırım yapılması 
da eleştirilmektedir. Ancak doğu-batı 
enerji koridorunun en önemli ayağı 
olarak görülen Nabucco projesinin 
tamamlanması için yatırım maliyeti 
sorununu aşmak yönünde çözüm 
arayışları son dönemde hız kazandı. 
Bu bağlamda son olarak vergi indirimi 
formülü geliştirildi. Buna göre, proje 

için yapılacak her türlü araç, malzeme 
ve materyal alımlarında maliye, katma 
değer vergisi istisnası uygulanması-
na karar verildi. Uygulama ile inşaat 
sırasında kullanılan malzemelerin 
%18’lik KDV’si 1-3 ay içerisinde iade 
edilecek. Hâlihazırda diğer 5 ülkede 
uygulanan vergi indirimi uygulaması-
na Türkiye’nin de katılmasıyla 1 milyar 
Euro projeye ek destek sağlanacak. 
Vergi indirimi formülü soruna yönelik 
önemli bir aşama olmasına rağmen, 
tam bir çözüm sunmuyor. Bu nokta-
da, finansman sorunu çözülmeden 
projenin öngörülen tarihte hayata 
geçmesi zor görünüyor. 

Tüm bunların yanı sıra, mevcut sıkın-
tılar projenin hayata geçirilmesinde 
en çok dikkat çeken engeller olarak 
kaynak sıkıntısı ve finansal sorunlar 
gösterilse de bunlara ek olarak bir 
de Hazar’ın statüsü çözülmemiş bir 
problem olarak beklemekte. Hazar’ın 
statüsü konusunda taraf ülkeler ara-
sında anlaşmazlıkların devam etmesi, 
enerji kaynak, yol ve altyapıları üze-
rinde merkez rolünü korumak isteyen 
Rusya’nın projeye yönelik çeşitli karşı 
girişimlerde bulunması dolaylı olarak 
proje sürecini etkilemektedir. 

Sonuç olarak, yaklaşık 10 yıldır gün-
demde olan doğu- batı koridorunun 
önemli ayağı olan, Hazar ve Ortadoğu 
kaynaklarını Avrupa’ya taşıyacak Na-
bucco boru hattı projesi için umutlar 
tükenmiş değildir. Gerek Avrupa 
enerji güvenliği gerek Hazar ülkele-
rinin kalkınması ve tek başına dünya 
piyasalarıyla tanışması açısından kritik 
bir öneme sahip olan projede, süreç 
uzun ve sancılı olsa da uzun vadedeki 
olumlu katkıları düşünülerek umutsuz-
luğa düşülmemelidir. Keza, geçtiğimiz 
günlerde imzalanan proje destek 
anlaşması da hukuki ve teknik konu-
lara açıklık getirerek Nabucco’ya ivme 
kazandırmış ve projenin geleceğine 
dair taraf ülkelerin kararlılığını bir kere 
daha göstermiştir.

[1]Eurostat, 2010 
http://ec.europa.eu/energy/publications/statis-
tics/doc/2010_energy_transport_figures.pdf. 
[2]Hanna Siarova, European Energy Security as 
a Public Policy İssue Case of Nabucco, Cenral 
European University, 2010. 

A zerbaycan Milli Meclisi Millet-
vekili, Azerbaycan’ın AKPM 
heyeti üyesi Ganire Paşayeva: 

“Tovuz ilçesi Elibeyli köyü yönünde 
Ermenistan’ın yaptığı vahşet sonucu 
13 yaşındaki çocuğun feci ölümü, 
uluslararası örgütlerde de ele alınacak” 
dedi.

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili, 
Azerbaycan’ın AKPM heyeti üyesi 
Ganire Paşayeva: “Tovuz ilçesi Elibeyli 
köyü yönünde Ermenistan’ın yaptığı 
vahşet sonucu 13 yaşındaki çocuğun 
feci ölümü, uluslararası örgütlerde de 
ele alınacak” dedi.

Tovuz ilçesi Elibeyli köyü yönünde 
Ermenistan’ın yaptığı barbarlık sonucu 
hayatını kaybeden 13 yaşındaki Zired-
din kızı Aygün Şahmalıyeva ve annesi 
32 yaşındaki Memmedtağı kızı Elnare 
Şahmalıyeva’nın ağır yaralanması 
ile sonuçlan patlamanın, temsilcisi 
olduğu Avrupa Parlamenterler Meclisi 
dahil tüm uluslararası kuruluşlar da 
dile getireceğini söyledi.

Milletvekili, Azerbaycan’ın resmi ku-
rumları ile birlikte, diaspora ve sivil 
toplum kuruluşlarının da bu vahşet 
olayını uluslararası kamuoyunun dik-
katine iletmeleri gerektiğini vurguladı. 
Paşayeva, bunun Ermenistan’ın ço-
cuklara karşı yaptıkları ilk vahşet ol-
madığını belirterek, “Birkaç yıl önce bu 
bölgede benzeri olay gerçekleşmişti. 
Ermenistan tarafından çaya bırakılan 
oyuncağı aldığı sırada yaşanan patla-
ma sonucunda iki çocuk ölmüş, biri 
ise yaralanmıştı.

Ayrıca, bu yıl 8 Martta Ermenistan si-
lahlı kuvvetleri işgal ettiği Azerbaycan 
topraklarında kurduğu konumlarından 
Ağdam ili Orta Gervend köylüsü olan 
9 yaşındaki Fariz Bedelov’u kendi ev-
lerinin avlusunda oynarken snaypırla 
öldürdüler. Bu kez yaşanan olay ise 
Ermenistan’ın masum bebeklerin, 
çocukların katline yönelen yeni amaçlı 
politika yürütmesinin açık örneğidir” 
diye konuştu.

Paşayeva, Ermenistan’ın tüm dünya-
nın gözü önünde bu tür insanlığa karşı 
vahşetler işlemekte devam ediyor ol-
masının nedeninin Ermenistan’ın yap-
tığı bu tür eylemlere karşı AGİT Minsk 
Grubu Eşbaşkanları başta olmak üze-
re, uluslararası örgütlerin hiçbir önlem 
almaması, özensiz yaklaşımlarının 
neden olduğunu söyledi.

Milletvekili, sorunun çözümü için ara-
cılık misyonunu yapan AGİT Minsk 
Grubu Eşbaşkanları, ayrıca uluslara-
rası örgütler bu olaya kayıtsız kalma-
malı, bu olayı yapan suçlu kişilerin 
cezalandırılmasını talep etmeli, bu gibi 
cinayetlerin yeniden tekrarlanmasını 
önlemek amacıyla resmi Erivan’a karşı 
ciddi etki ve baskı mekanizmalarını 
uygulamalılar. Aksi halde, bütün bun-
lar zaten gergin olan durumun daha 
da gerginleşmesine yol açacak ve bu 
zaman oluşabilecek durumdan so-
rumlu AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları 
ve diğer uluslararası örgütler olacak.

Ganire
Paşayeva
Ermenistan’ı 
kınamaya
çağırdı
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B ir ülkenin gelişmesi o ülke 
ekonomisinin gelişmesiyle, 
ekonomisinin gelişmesi ise 

eğitim kalitesinin yükselmesi ve kültü-
rel gelişmesiyle doğrudan bağlantılı-
dır. Küreselleşme çağında diğer ül-
keler ile rekabet edebilmek ve ayakta 
kalabilmek için Kazakistan Cumhuri-
yeti, milli eğitim şartları ve koşullarının 
kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Nursultan 
Nazarbayev konuşmalarında ve bil-
dirilerinde, dünya standartlarında bir 
yüksek öğrenim stratejisi arayışında 
olmamız gerektiğini sık sık vurgula-
mıştır. 

Bu yıl Nazarbayev’in şahsi inisiyatifleri 
doğrultusunda yüksek öğrenimle ilgili 
olarak yeni bir yasa tasarısı kabul 
edildi. Yeni yasa, Kazakistan’ın ulusla-
rarası alanda bilimsel rekabet gücünü 
geliştirmeyi öngörüyor. Bu da ancak, 
ülkenin yüksek öğrenim sistemini 
dünya koşullarına ve standartlarına 
göre yeniden yapılandırmakla müm-
kün olacaktır. 

Kazakistan’da yeni yasa esasında, bu 
yıldan itibaren eski Sovyet eğitim sis-
temi terk edilmiş ve yüksek öğrenim-
de uluslararası standartları temel alan 
yeni sistem yürürlüğe girmiştir. Buna 
göre, yüksek öğrenim; (1) lisans, 
(2) yüksek lisans, (3) doktora (PhD), 
olarak üç aşamadan oluşmaktadır. 
Böylece Kazakistan, yüksek öğrenim-
de uluslararası standartları yakalama 
konusunda ilk somut adımı atmış 
bulunmaktadır. 

Bu yeni yasa ile Kazakistan’ın hedef-
lediği temel stratejilerden biri, ülkenin 
bilimsel-teknik alt yapı politikalarını 
küreselleşme koşullarına uygun şe-
kilde geliştirmek ve yenilemektir. Zira, 
yukarıda da vurgulandığı gibi hızla 
küreselleşmeye giden dünyamızda 
ekonomi ve bilimsel gelişmeler sis-
tematik ve hızlı biçimde gerçekleş-

mekte, bu da yeni uzman kadro talep 
etmektedir. Yeni, yerli, ilmi, çağdaş 
ve uzman kadro olmadan uluslararası 
çapta ekonomik ve bilimsel rekabete 
girişmek mümkün olmayacaktır. 

Bu doğrultuda, El-Farabi Kazak Milli 
Üniversitesi’nin rektörü Prof.Dr. Ga-
lımkayır Mutanov’un öncülüğünde 
yeni stratejiler geliştirilerek hayata 
geçirilmektedir. El-Farabi Kazak Milli 
Üniversitesinin bir bilimsel araştırma 
kurumuna dönüştürülmesi, bunun ilk 
adımıdır. El-Farabi Üniversitesi’nde 
yaşanan bu dönüşüm, öğrencilerin 
seçtikleri alanlarda yabancı uzmanla-
rın deneyimlerinden ve bilgi birikimin-
den yararlanarak kendilerini geliştir-
melerine ve dünya çapındaki bilimsel 
yenilikleri yakından takip etmelerine 
imkan sağlayacaktır. Öğrenciler ayrı-
ca, uluslararası sanayi merkezleri ile 
bağlantı kurarak, üniversite bünyesin-
de elde edilen bilimsel çalışmaların 
patentlerini alabilecek ve bunları üre-
timde kullanarak ülke ekonomisinin 
gelişmesine katkıda bulunabilecektir.

El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, 
“2020 Gelişme Stratejisi”ni gerçekleş-
tirmek için gerekli temel çalışmaların 
planını hazırlamıştır. Bu planda El-
Farabi Kazak Milli Üniversitesi:  

• yalnız ülke çapında değil, ulusla-
rarası eğitim alanında da ismine 
yakışan  bir bilimsel saygınlığa ve 
dereceye sahip olmak, 

• Orta Asya bölgesindeki uluslararası 
eğitim-öğretim merkezi olarak ge-
lişmek, 

• Kazakistanlılara ve yabancılara 
eğitim-öğretim teknolojisi ile araç 
gereçleri, uzaktan eğitim teknolojisi 
sayesinde kaliteli eğitim hizmeti 
içerisinde sunmak, 

• bu amaçla yenilikçi yöntemleri 

kullanarak, onların uygulanmasını 
sağlamak, 

gibi temel hedefleri izlemektedir. El-
Farabi Kazak Milli Üniversitesi rektörü 
bu doğrultuda üniversitenin yapısında, 
eğitim ve yönetim sisteminde köklü bir 
yapılandırmaya gitmiştir. 

Üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Ga-
lımkayır Mutanov’un son bir yılda üni-
versite bünyesinde;  

• Üniversitenin idari bölümleri ve kad-
rolarını güçlendirmek ve uluslararası 
düzeye yükseltmek için gerekli des-
teği verme politikasını uygulama,  

• Kazakistan tarihi açısından önemli 
olan ve tarihi değere sahip belirli 
arazilerde Biyoloji, Kimya, Coğrafya, 
Arkeoloji uzmanlarını yoğunlaş-
tırarak ilmi araştırma enstitülerini 
kurma,

• Üniversite bünyesinde nanotekno-
loji ve uzay araştırma bölümlerinin 
açılması ve bu alanda uluslararası 
alanda rekabet edebilecek yerli 
uzman yetiştirme

gibi faaliyetleri, gerçekleştirdiği önemli 
yenilikler ve değişiklikler olarak göste-
rebiliriz.

2011 yılından itibaren eğitim-öğretim 
ve bilim alanında Kazakistan’da yeni 
bir çığır açılmıştır. Yukarıda bahsettiği-
miz gibi El-Farabi Kazak Milli Üniversi-
tesi, bu bilimsel hamlenin öncülüğünü 
yapmaktadır. 

El-Farabi Üniversitesi’ndeki bilimsel 
dönüşüm ve yeniden yapılandır-
ma çalışmaları, Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev’in bilim ve eğitim alanın-
da Kazakistan’ı dünya standartlarına 
kavuşturarak Orta Asya’nın en istikrarlı 
ekonomiye sahip ülke haline getirme-
ye yönelik izlediği politikalarının somut 
bir göstergesi olmuştur.                                                                   

Kazakistan Yüksek Öğrenim 
Sistemi Yapılanmasında

El-Farabi Kazak Milli 
Üniversitesi'nin Rolü

Doç. Dr. Zubaida SHADKAM
El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi 
Öğretim Üyesi
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B elediyesi tarafından gele-
neksel olarak düzenlenen 3. 
Uluslararası Ramazan Etkinlik-

lerine 30 ülke katılım sağladı. Program 
kapsamında Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetide konuk edildi.

Bu yıl, katılımcı ülkelerin daha çok 
kardeş şehirler tarafından temsil edil-
mesine özen gösterilen Uluslararası 
Ramazan Etkinlikleri’nde Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti adına Güzelyurt 
Belediyesi misafir edildi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa 
Ak, K.K.T.C. Sağlık Bakanı Dr. Ahmet 
Kaşif, K.K.T.C. Ankara Büyükelçisi 
Mustafa Lakadamyalı, K.K.T.C. Gü-
zelyurt Milletvekili Ahmet Çaluda, 
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut 
Özçınar ve Alsancak Belediye Başkanı 
Yücel Atakara’nın katıldığı etkinlikler, 
Estergon Türk Kültür Merkezi’ndeki 
“Kuzey Kıbrıs’ta Osmanlı İzleri” adlı 
kitabın tanıtımı ve fotoğraf sergisinin 
açılışıyla başladı. Program kapsamın-

da Estergon Türk Kültür Merkezinde 
hazırlanan Kıbrıs Türk Kültür Bölümü-
nün de açılışı gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs’ta Osmanlı dönemine 
ait tarihi eserlerin tanıtılması amacıyla 
hazırlanmış olan kitabın Fotoğraf sa-
natçısı Yasin Avcı’nın ve Editörü İbra-
him Albayrak açılışta kitap ver sergi 
hakkında bilgiler verdiler.

Programın akşam ki bölümünde ise 
Kıbrıs Türklerine özgü kültürel zengin-
liklerin sergilendiği Kıbrıs Evi’nin açı-
lışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından 
sahne programlarına geçildi.

Kuzey Kıbrıs gecesinin açış konuşma-
sını yapan Keçiören Belediye Başkanı 
Mustafa Ak, Keçiören’de her gece 
sınırları aşan kardeşlikleri paylaştıkla-
rını hatırlatarak; “Kuzey Kıbrıs’la Tür-
kiye arasında bir sınır olduğunu kabul 
etmiyoruz. Biz iki devlete sahip tek 
bir milletiz. Onun için Kuzey Kıbrıs’a 
Yavruvatan diyoruz.” dedi. Yavruvatan’ı 

bu yıl kardeş şehir Güzelyurt’un 
temsil edeceğini belirten Başkan Ak, 
Afrika’da yaşanan drama da dikkat 
çekerek “Milletimizin gönlü yücedir. 
Nerede ihtiyaç sahibi varsa ona yardım 
etmek için elinden geleni yapar” şek-
linde konuştu.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mah-
mut Özçınar da yaptığı konuşmada 
Keçiören’de kardeşliğin güzelliğini 
yaşadıklarına dikkat çekerek; “Bugün 
bizim için özel bir gün. Estergon Türk 
Kültür Merkezi’nde “Kuzey Kıbrıs’ta 
Osmanlı Eserleri” adlı fotoğraf sergisi 
ve Kıbrıs Kültür Evi’nin açılışını gerçek-
leştirdik. Şimdi de Kıbrıs Türkleri için 
düzenlenen gecede gelenek ve gö-
reneklerimizi tanıtacağız. Bu imkanları 
bize sunduğu için Keçiören Belediye 
Başkanı Mustafa Ak’a teşekkür edi-
yorum. Birlikteliğimiz, kardeşliğimiz 
sürdüğü müddetçe daha da güçlü ola-
cağız ve gelecek nesillere iyi örnekler 
sunacağız” dedi.

Güzelyurt Milletvekili Ahmet Çaluda 
ise 1974 Barış harekatı ile adaya 
huzur ve sükun geldiğini hatırlatarak: 
‘‘Girne’den yol bağladık Anadolu’ya…’ 
İşte ispatı; Keçiören’de, Ankara’da” 
dedi.

K.K.T.C. Sağlık Bakanı Dr. Ahmet 
Kaşif ise konuşmasına, Kuzey Kıbrıs 
davasına yaptığı katkılardan dolayı 
Keçiören Belediye Başkanı Mus-
tafa Ak’a teşekkür ederek başladı. 
Keçiören’in bu etkinlikler sayesinde 
dünyayla buluştuğuna ve Kuzey 
Kıbrıs’ı da dünyayla buluşturduğuna 
dikkat çeken Bakan Kaşif; “1974’e ka-
dar çok çektik. Ben 58’i, 63’ü, 64’ü ya-
şadım. Ne günlerden geldiğimizi çok 
iyi biliyorum. Yaşanan acıları, dökülen 
kanları çok iyi biliyorum. Anavatanı-
mızla birlikte hareket ederek dünyayla 
buluşmaya çalışıyoruz. Belediye Baş-
kanımız Mustafa Ak da bize bunun için 
imkanlar sunuyor. Dünya hala Kuzey 
Kıbrıs’ı tanımamakta ısrar ediyor. Fakat 

Kıbrıs’ın kuzeyinde Müslüman Türklerin 
yaşadığını çok iyi biliyor.” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından ger-
çekleştirilen plaket ve hediye takdim-
lerini gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs’ta 
Osmanlı izleri kitabının editörü İbrahim 
Albayrak’a da tarihi önem taşıyan 
“Kuzey Kıbrıs’ta Osmanlı İzleri”  isimli 
çalışmasından dolayı Güzelyurt Bele-
diyesi ve Keçiören Belediyesi tarafın-
dan teşekkür plaketi verildi.

Gece Alsancak Belediyesi Halk Dans-
ları Ekibi’nin sergilediği Kuzey Kıbrıs’ta 
kız isteme geleneğinin canlandırıldığı 
oyunla devam etti. Geniş bir enstrü-
man grubuyla seslendirdikleri türküler 
ve oyun havaları ile geceye renk katan 
halk dansları ekibi, Kuzey Kıbrıs’ta 
kız isteme geleneğini canlandırdıkları 
oyunla izleyenlerden büyük alkış aldı-
lar. Keçiörenlilerin keyifle takip ettiği 
Kuzey Kıbrıs Gecesi, Kıbrıs Evi’nde 
yapılan ikramla son buldu.

Keçiören’de
Yavruvatan Coşkusu
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Avrasya
Ekonomik İlişkiler Derneğinden
Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. Beşir Atalay’a Ziyaret

A vrasya Ekonomik İlişkiler Der-
neği Başkanı Hikmet Eren, 
Danışma Kurulu üyelerimiz 

Yrd. Doç. Dr. Kürşad Zorlu, Doç. Dr. 
Soyalp Tamçelik ve Genel Sekreter 
Gökhan Bahçecik T.C. Başbakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Beşir Atalay’ı ma-
kamında ziyaret etti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede 
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ve 
K.K.T.C. Dış Basın Birliği tarafından 
2011 yılı Ekim Ayı içerisinde Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gerçek-
leştirilmesi planlanan “21.Yüzyılda 
K.K.T.C ve Geleceğin İnşası” konulu 
çalıştayın yapılması kararı alındı.

Görüşme sırasında Avrasya Ekonomik 
İlişkiler Derneği Başkanı Hikmet Eren, 
T.C. Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir 
Atalay’a Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği ve EkoAvrasya hakkında kısa 
bir sunum yaparak, faaliyetlerimizle 
ilgili bilgi verdi. Başbakan Yardımcımız 
Beşir Atalay ise özellikle EkoAvrasya 
dergisini oldukça faydalı ve kaliteli bir 
dergi olarak gördüğünü bu konudaki 

çalışmaların artarak devam etmesi 
gerektiğini ifade etti.  

Hikmet Eren’in ardından Yrd. Doç.
Dr. Kürşad Zorlu 2011 yılı içerisinde 
K.K.T.C’de yapılması planlanan çalış-
tay konusundaki görüşlerini aktardı ve 
çalıştayın T.C. Başbakan Yardımcısı 
Beşir Atalay’ın himayelerinde gerçek-
leştirilmesi konusunda destek istedi. 
Zorlu, bu çalıştayın iki ülke arasındaki 
ilişkilerimiz açısından son derece 
önemli olduğunu vurgulayarak Sayın 
Beşir Atalay’ı derneğimiz adına bizzat 
çalıştaya davet etti.  Sayın Beşir Atalay 
da çalıştayın Ekim ayı içerisinde yapıl-
masını ve bu kapsamda kendisinin de 
aramızda olacağı müjdesini verdi. 

Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir 
Atalay’ın bizleri gurulandıran bu sami-
mi ve nazik tavrı yeni dönemde Türkiye 
K.K.T.C ilişkilerinin daha da güçlene-
rek artacağının en büyük kanıtı olarak 
kabul edilebilir. Zira Başbakan Yardım-
cısı Beşir Atalay konuşması sırasında 
kendileri açısından K.K.T.C halkının 
Türk halkından bir farkı olmadığını, 
zaman zaman görülen bazı olayların 

saygıyla karşılanması gerektiğini ve 
Türkiye olarak uzun zamandır ambar-
golarla karşı karşıya olan ada halkının 
sonuna kadar yanında olduklarını ifade 
etti. Atalay ayrıca K.K.T.C’de kalıcı ve 
adil bir çözümden yana olduklarını an-
cak K.K.T.C.’nin  menfaatlerine aykırı 
önerilere sıcak bakmalarının mümkün 
olmadığının altını çizdi. 

Doç. Dr. Soyalp Tamçelik ise Kuzey 
Kıbrıs’ı yakından tanıyan bir bölge 
uzmanı olarak adadaki güncel geliş-
meler ve K.K.T.C’deki mevcut durum 
hakkında görüşlerini aktardı. Tamçelik, 
Şeriyye Sicillerine göre 19. yüzyılda 
Kıbrıs Toplumunun yapısı ile alakalı 
projeden bahsetti. Başbakan Yardım-
cısı Sayın Beşir Atalay’ ise bu projeleri 
son derece ilgi çekici ve olumlu buldu-
ğunu  ifade etti.  

EkoAvrasya dergisi olarak “21.Yüzyılda 
K.K.T.C ve Geleceğin İnşası” konulu 
çalıştayın yapılacağını müjdesini bir 
kez daha yineliyor ve ayrıntılı bilgilerin 
önümüzdeki sayımızda açıklanacağını 
siz değerli okuyucularımızla paylaş-
mak istiyoruz.

Görüşmede Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ve K.K.T.C. Dış Basın Birliği tarafından
2011 yılı Ekim Ayı içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gerçekleştirilmesi planlanan
“21.Yüzyılda K.K.T.C ve Geleceğin İnşası” konulu çalıştayın yapılması kararı alındı.

Çeçenistan’ı
Türkler İnşa Ediyor
Türk inşaat firmalarımız, bir zamanlar acı ve gözyaşının 
hâkim olduğu Çeçenistan’ı baştanbaşa yeniliyor.

T ürk inşaat firmalarımız, bir za-
manlar acı ve gözyaşının hâkim 
olduğu Çeçenistan’ı baştanba-

şa yeniliyor. Türk inşaat firmaları hem 
Anadolu’dan eleman getiriyor, hem de 
yerli işçi çalıştırıyorlar. Bunlar içinde 
Çeçenler, Özbekler, Kırgızlar ve Ahıs-
kalılar var.

Türk inşaat firmaları kaliteli işçilikleri 
ile yüzümüzü ağartıyor. Sadece bina 
yapmakla kalmıyor cam, demir, alü-
minyum, plastik doğrama, beton imal 
ediyor bütün Rusya’ya hitap ediyorlar.

Çeçenistan’daki Türk inşaat firmaları 
başkanlık konutundan, havaalanına, 
dere ıslahından köprüye, camiden 
medreseye, operadan kültür merkezi-
ne kadar değişik işlere imza atıyor.

Bora İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 
Alper Suri yaptığı açıklamada “Büyük 
bir enerji ile çalışıyoruz. Biz burada 

sadece inşaat yapmıyor, orta ölçekli 
20 fabrikamızda cam, alüminyum, 
kablo demir ve beton gibi malzemeler 
üretiyoruz. Bu malların bütün Rusya’da 
şansı var. Devletin lokal teşvikleri özen-
dirici. Eğer bütün Rusya Federasyonu-
nu hedefliyorsanız burası mantıklı bir 
nokta. Enerji ucuz, işçilik ucuz. Güm-
rüksüz mal çıkarabiliyor, kazandığınız 
parayı ülkenize götürebiliyorsunuz. 
Ortalık sakin, güvenlik problemi yok. 
Burada yatırımı düşünen işadamları 
ile görüşmeye bilgi ve tecrübelerimizi 
paylaşmaya hazırız. Aşağı yukarı 40 
tane şantiyede ter döküyoruz. 200 
mühendis ve dört bini aşkın işçi ile 
600 bin metrekare inşaat yapıyoruz. 
Çeçenistan’da daha yapılacak çok 
iş var” bilgisini verdi. 33 yaşındaki 
Genç müteşebbis Siyavuş Mehmet-
zade yönetimindeki Penta İnşaat ise 
medrese, matbaa, kimsesiz çocuklar 
okulu, hastane, Argun’da lüks konut-

lar yapmakla kalmıyor savaş yıllarında 
delik deşik olan binaları Selçuklu tarzı 
taşlarla kaplıyor. Penta İnşaat’ta çoğu 
Türk asıllı 3.500 işçi çalışıyor. Beş yıl-
dızlı oteli, alış veriş merkezi, petrol şir-
keti, rezidanslar ve iş merkezlerinden 
meydana gelen Grozny City bölgenin 
yıldızlarından biri olmaya aday.

Grozni City Gün Sayıyor

Başkente suliet kazandıran Grozni 
City (üstte) 7 gökdelenden meydana 
geliyor. Söz konusu merkezde otel, 
çarşı ve rezidans bulunuyor. İş yer-
lerinin neredeyse tamamı satılmış. 
Açılış 5 Ekimde, şu anda çevre düzeni 
ile meşguller. Türk firmaları, ülkenin 
dört bir yanını Sultanahmet veya 
Selimiye’nin bir boy ufağı camilerle 
donatıyor. Elden geldiği kadar aslına 
sadık kalıyor, kubbelerde, revaklarda, 
şadırvanlarda İstanbul esintisi verme-
ye çalışıyorlar

Halit BAYKAL 
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Avrasyanın 

Enerji K
aplanı

Türkmenistan

CUMHURBAŞKANI GÜL’E AŞKABAT’DA SICAK KARŞILAMA • TÜRKİYE - ÖZBEKİSTAN EKONOMİK İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR 

AVAZA, ORTA ASYA’NIN DUBAİ’Sİ OLACAK • KAZAKİSTAN’IN ŞİFRESİ • A
RAL GÖLÜ’NÜN KADERİ • K

AZAKİSTAN’IN 2010 AGİT 

DÖNEM BAŞKANLIĞI • K
OSOVA’NIN BAĞIMSIZLIĞI • A

ZERBAYCAN EKONOMİSİNİN GELİŞİM SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ 
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rusya’nın enerji atağında türkiye kilit ülke oldu • gürcistan bölündü • özbekistan ekonomisine yabancı yatırımcıların katkısı  

kazakistan’ın ekonomi alanındaki yeni projeleri • büyük oyunda hazar havzası • avrupa’yı bırak, putin’e ve rusya’ya bak! • avrasya avrasyalılarındır 

tataristan moskova’ya isyan etti • nabucco tam gaz ilerliyor • özbekistan bağımsızlığının 17. yılını kutladı • sibirya’dan anadolu’ya taştaki türklerOrta Asya’nın 

en stratejik havaalanı 

Özbekistan’da inşa ediliyor
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ALMATY 
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kazakistan bozkırlarını okumak • kazakistan’ın çok yönlü dış politikadaki başarısı • kazakistan örneği

kazakistan avrupa ile bütünleşecek • kazakistan: ekonomik kalkınma ve boru hatları siyaseti 

kazakistan’dan mega projeler • asya’da istikrar ve güvenliğin paradigması • avrasya’da güvenlik için kazakistan-türkiye işbirliği

17. yılıBağımsız
Kazakistan’ın

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi  •  3 ayda bir yayınlanır  •  Ücretsizdir             Bahar 2009                Yıl:2    Sayı:7

Avrasya’da

yeni büyük

oyun

ALSA
İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.

■ ALSA Nak. İnş. Ltd. Şti. hayata geçirdiği yollar, köprüler      

   ve binalarla inşaat sektöründe kamuya hizmet vermektedir.

■ Yer farkı gözetmeksizin ülkenin dört bir yanından gerek firmalara gerekse 

   kamuya karşı üstlendiği taahhütlerini zamanında yerine getirmiştir.

Fatih Cad. Asmaz Plaza 29/11 Yalova / TÜRKİYE 

Tel: +90 226 812 04 15 (Pbx)  Faks: +90 226 811 08 87 

Ukrainia Horiva Ulitso No: 50 KV No: 27 Kiev / UKRAINIA

Tel: 00380444253688 | Fax : 0038044 496 41 45 

www.alsainsaat.com.tr

■ Finansman, makine ve teknik eleman konusundaki güçlü ve deneyimli    

   alt yapısıyla her geçen gün güçlenmektedir.

■ Müteahhitlik ve taahhüt hizmetleri yanı sıra sigorta ve plastik pencere           

   imalatı sektöründe de hizmet vermektedir. 

• Karadeniz’de 40 yıl yetecek petrol var 

• Rusya’nın Nabucco çıkmazı 

• Asya’nın cazibe merkezi Özbekistan oluyor

• Türkistan, İran, Ortadoğu... Piyon mu, şah mı, mat mı?

• Türkiye’nin Afganistan gücü

• Bahtiyar Vahapzade’nin acılı fakat hoş sadâsı

• Ceyhan, enerji bölgesi olma yolunda hızla ilerliyor

• Hazar enerji kaynakları dünyanın başını döndürüyor

• Hindistan - Türkiye ticari ilişkileri

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi  •  3 ayda bir yayınlanır  •  Ücretsizdir                Güz 2009                Yıl:3    Sayı:8

• Türkiye ve Rusya’dan yüzyılın imzası • Bir Kazakistan inisiyatifi  olarak CICA’nın dünyaya sunduğu açılımlar

• Kremlin’in İran politikası değişiyor mu? • Türkiye - Azerbaycan kardeşliği ve Ermeniler

• Türk savunma sanayisinde dev adım • Fırsatlar ülkesi Ukrayna • Kazakistan liderliğe oynuyor

“Sarı Tehlike”nin “Önleyici Vuruşu”

mu?

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi  •  3 ayda bir yayınlanır  •  Ücretsizdir              Kış 2010                Yıl:3    Sayı:9

NAZARBAYEV, 
ATATÜRK ve 
TÜRK KONSEYİ 

Kazakistan Cumhuriyeti’nin 
18. Bağımsızlık yıldönümü kutlandı.

Dubai Krizi 
Fırsat mı ?
Tehdit mi?

EN BÜYÜK 
URANYUM ÜRETİCİSİ 
KAZAKİSTAN

Türkiye-Kazakistan İlişkilerinde 
Yeni Ufuklar ve  
Ahmet Yesevi Üniversitesi
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Dünyanın En Büyük
İkinci Limanı’nın
Ceyhan’a Kurulması Planlanıyor 

• Türk kurultayı ne zaman toplanacak? • Davutoğlu, Avrasya Birliği, “Kaos Kuşağı” • Silahlı holding: İran Devrim Muhafızları Ordusu• Medvedev dönemi Rus-Kazak ilişkileri:  Ayrıcalıklı ilişkiler
• Moğolistan, uzaklardaki yakın ülke
• Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı    Astana’da toplanıyor
• Türk Dünyası ilişkilerinde yeni bir adım: “Nahçıvan Ruhu”

We take you to more than 160 cities all around the world.
turkishairlines.com  |  +90 212 444 0 849

ISTANBUL
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• Aliyev ve Erdoğan’dan Sarkisyan’a Sert Yanıt 
• Özbekistan: 20 Yıllık Yeni Tarih
• Kıbrıs Petrol İçinde mi Yüzüyor?

• Arap Dünyasında Yaşanan Olayların Temel Sebepleri ve Bölgeye Etkisi
• İlham Aliyev Döneminde Azerbaycan Dış Politikası
• Kosova: Mitroviça’daki Son Gelişmeler

Dünya
Azerbaycanlılarının 
III. Kurultayı 
Bakü’de Gerçekleştirildi
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