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• Kırgızistan Demokrasiye “Evet” dedi 
• Doğu Asya’da Çin - ABD Rekabeti
• K.K.T.C.’de İzolasyon Kaldırılmalıdır

• Geleceğe Umutla Yürüyen Kırgızistan
• Nazarbayev’in Avrasya Birliği
• Türkiye - Azerbaycan İlişkileri ve Haydar Aliyev

Orta Asya’nın Kalbinde
Kırgızistan’da
Yeni Dönem Başladı
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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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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
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   kamuya karşı üstlendiği taahhütlerini zamanında yerine getirmiştir.
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■ 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
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• 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?
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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”
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İÇİNDEKİLER

utlu Yıllar Avrasya…

Dünyayı derinden etkileyen uzun bir 
seneyi geride bıraktık. Farklı duygular 
ile dünya ve Avrasya insanları 2011 yılını 
bitirdi ve umutlarla dolu 2012 yılına 
heyecanlı bir giriş yaptı. 

Derneğimiz ve dergimiz de başarılı bir yılın ardından yeni 
projeler ve etkinlikler ile 2012 yılını karşılamaya hazır. Yeni 
yılın ilk sayısını “Kırgızistan Özel Sayısı” başlığı ile siz değerli 
okuyucularımızın beğenisine sunuyoruz. EkoAvrasya 30 Ekim 
2011 tarihinde gerçekleştirilen Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine uluslararası gözlemci statüsünde katıldı. 
Türkiye’den tek akredite basın yayın organı olarak bu önemli 
demokrasi olayına şahitlik eden EkoAvrasya, 24 Aralık 2011 
tarihinde Giresun Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 
“Bağımsızlığının 20. Yılında Kırgızistan” başlıklı sempozyum 
ile Orta Asya’ya ve Kırgızistan’a verdiği önemi kanıtlamış oldu. 
Katılımcı demokrasi yolunda önemli adımlar atan Kırgızistan’a 
verdiğimiz desteğimizi özel sayımız ile devam ettiriyoruz.

Dergimiz yılın son çeyreğinde gerçekleştirdiği etkinlikler ile 
2011’e hareketli bir veda gerçekleştirdi. KKTC’de 18 Kasım 
2011 tarihinde düzenlenen ve bir seri olarak sürdürülmesi 
planlanan “Ada Ekonomisi Sempozyumları: Tarım Sektörünün 
KKTC Ekonomisine Katkısı” başlıklı sempozyum bu alanda 
Ada’da düzenlenen en geniş içerikli çalışmalardan biri oldu. 
Kısa bir süre sonra kitabını da hazırlayacağımız sempozyumun, 
dergimizin Kıbrıs konusundaki ciddiyetini ortaya koyduğunu 
düşünüyoruz. Ada’daki faaliyetlerimiz çeşitli alanlardaki dolu 
içeriği ile yeni yılda da sivil toplum sektörünün hizmetinde 
olmaya devam edecek. 

Aziziye Belediyesi, Avrasya Sivil Toplum İşbirliği Derneği 
ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneğinin Erzurum’da 
02 - 04 Aralık 2011 tarihlerinde ortaklaşa organize etmiş 
oldukları “Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan - Türkiye 
İlişkileri” konulu sempozyum uluslararası alanda 2011 yılında 
gerçekleştirilen en önemli etkinlik oldu. İki ülke ilişkilerinin 
tüm boyutlarıyla gözler önüne serildiği etkinlik uluslararası 
medyada büyük ilgi gördü. 

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde hemen her gün 
gerçekleşen akademik etkinliklerin Anadolu şehirlerine ve 
üniversitelerine ulaştırılması için gösterdiğimiz çabaların 
boşa gitmediğini mutlulukla gördük. Erzurum ve Giresun 
gibi güzide kentlerimizde uluslararası konuların tartışılması 
ve sunulması Anadolu insanın bilgiye açlığını gidermekte ve 
dünyayı daha kolay anlar hale getirmektedir. “Bilgi güçtür” 
ilkesinden hareketle Türkiye sınırları içerisindeki her ferde 
doğru bilginin ulaştırılmasını sivil toplum sektörünün en önemli 
amacı addeden dergimiz 2012 yılında bu planlamalarını farklı 
şehirlerimizi içerecek şekilde sürdürecektir. 

Yaptığımız etkinlikleri bir sonraki sayımızda ayrıntılarıyla 
okuyacağınızı belirttikten sonra yeni yılın Türkiye ve Türk 
Dünyası başta olmak üzere tüm insanlığa huzur ve barış 
getirmesini diliyor 2012’de de ilginizi bizden esirgememenizi 
istiyoruz.

2012’de EkoAvrasya’da kalın…
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2 005 yılında zamanın Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin 
ve Alman Şanşölyesi Gerhard 

Shröeder tarafından imzalanan ve altı 
yılın sonunda nihayete varan Kuzey 
Akım doğal gaz boru hattı geçtiğimiz 
gün törenle açıldı. Törene başta Rus-
ya Devlet Başkanı Medvedev, Alman 
Şanşölyesi Merkel ve AB Enerji Komi-
seri Oettinger olmak üzere önemli si-
yasetçiler katılım gösterdi. Kuzey Akım 
boru hattı paralel iki hattan oluşmakta 
ve her iki borudan 27.5 bcm (milyar 
metreküp) olmak üzere toplamda 55 
bcm gaz pompalanması planlanmak-
tadır. Dolayısıyla tamamlandığında 
Kuzey Akım tek başına AB’nin %25 
gaz arzını karşılayacaktır. Bu yıl sa-
dece birinci hattı tamamlanan hattın, 
2012 yılı sonuna doğru ikinci hattının 
da tamamlanması beklenmektedir. 
1224 km’lik boru hattı ilk başta plan-
lanan miktarın neredeyse iki katı olan 
7.8 milyar Euro finansmanla inşa edil-
miştir. Bu rakamlar da Kuzey Akım’ı 
inşa edilen en pahalı ve en uzun boru 
hattı yapmaktadır. Kuzey Akım saye-
sinde daha önce Ukrayna, Belarus ve 
Polonya üzerinden Avrupa pazarına 
giriş yapan Rus gazı, bundan böyle 

aradaki transit ülkelere %100 bağımlı 
olmadan gazını ulaştırabilecek. Yeni 
hat sayesinde Rus gazının Almanya 
haricince Danimarka, İngiltere, Hol-
landa, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Bel-
çika ve diğer bazı Avrupa ülkelerine 
ulaşması beklenmektedir. Hatta hattın 
ileride İskandinav körfezinden çıkarak 
İngiltere’ye kadar uzatılması önerileri 
de gündemdedir. Kuzey Akım’ın or-
taklık yapısında %51 hisse ile başta 
Rus Gazprom, ardından %15.5 hisse-
ler ile Alman Basf/Wintershall ve E.On 
Ruhrgas ve %9’ar hisse ile de Fransız 
GDS Suez ve Hollandalı Gas Unie 
bulunmaktadır.

2005 yılında Rusya ve Almanya ara-
sında imzalanan anlaşma neticesinde 
ortaya çıkan Kuzey Akım doğal gaz 
boru hattı projesi öncelikle birliğin eski 
Demir Perde ülkelerinden olan Polon-
ya ve Baltık ülkeleri tarafından şiddetle 
eleştirilmiştir. Polonya tarafından an-
laşma 1939 yılında Nazi Almanya’sı 
ve Stalin Rusya’sı arasında imzalanan 
Molotov-Ribbentrop Paktına benze-
tilerek, Almanya’yı Avrupa Birliği’nin 
çıkarları doğrultusunda davranma-
makla, Rusya’yı da Avrupa’yı tekrar 

bölmekle suçlanmıştır. Yine Birlik 
üyesi İsveç de Rusya’nın boru hattını 
korumak amaçlı Baltık Deniz’inde 
ileride askeri varlığını arttırma olasılı-
ğından rahatsız olmuş, durumu Soğuk 
Savaş’a benzetmiştir. Anlaşmanın 
imzalanmasından sadece bir hafta 
sonra ise Almanya’daki koltuğundan 
ayrılan eski Şansölye Shröeder, Kuzey 
Akım için kurulan şirkete üst düzey 
yönetici olarak atanmıştır. Bu süre zar-
fında adaylık sürecinde olan günümü-
zün Alman Şansölyesi Angela Merkel 
ise Shröeder’i eleştirmiş, Almanya’nın 
Rus gazına olan bağımlılığını artır-
makla suçlamıştır. Fakat daha sonra 
kendisinin iş başına gelmesinin ardın-
dan Almanya’daki enerji şirketlerinin 
yaptığı Rus lobisi nedeniyle daha 
sonra durumu kendisi de kabul etmek 
zorunda kalmıştır.

İlk olarak açılan yeni boru hattı sa-
yesinde Rusya, transit ülkelere olan 
bağımlılığından kurtulmuş olmakla 
beraber, Rus gazını büyük miktarlarda 
alan Orta ve Batı Avrupa’daki sanayi-
leşmiş ülkeler de Rusya ile Ukrayna 
arasında 2006 ve 2009’da yaşanan 
krizler gibi durumlarda gazsız kalma 

riskinden kurtulmuş oldular. Daha 
önce tam kış ortasında yaşanan gaz 
kesintileri nedeniyle Doğu Avrupa 
gazsız kalmış, Almanya ve Avusturya 
eksik gaz arzını kendi depolarından 
tamamlamaya çalışmış ve krizin bir an 
evvel çözülebilmesi için AB yetkilileri 
Kiev ve Moskova arasında adeta me-
kik diplomasisi takip etmişlerdir. Her 
ne kadar Kuzey Akım, Ukrayna üzerin-
den geçen hattın tam olarak alternatifi 
olmasa da, Ukrayna’da ayrıcalıklı tran-
sit ülke olma statüsünü kaybetmiş gibi 
gözükmektedir. Bu nedenle eski Uk-
rayna Başbakanı Yulia Timoşenko’nun 
2009 yılında Başbakan Putin ile 
imzaladığı için yargılandığı gaz alım 
anlaşmasını yenilemeye ve aldığı ga-
zın fiyatını düşürmeye çalışmaktadır. 
Buna karşılık ise Rusya Başkanı Med-
vedev, Ukrayna’nın, Belarus ve Kaza-
kistan gibi kendi aralarında kurdukları 
Gümrük Birliği’ne girdikleri takdirde, 
gaz indiriminden yararlanabileceğini 
açıklamıştır. Ukrayna ise AB’ye girme 
ihtimali bulunduğundan, Rusya’nın 
önerdiği Gümrük Birliği anlaşmasına 
sıcak bakmamaktadır. Fakat Kuzey 
Akım’ın açılması ile birlikte gerek fiyat 
açısından gerekse istediği anda gazı 

kesebilmek açısından Rusya avantaj 
sağlamış gözükmektedir ki ileride 
Güne Akım’ın da tamamlanması du-
rumunda Ukrayna elindeki jeostratejik 
konumu büyük ölçüde yitirecek gö-
zükmektedir.

İkinci olarak ise Kuzey akım boru 
hattının açılmasının AB içindeki çeşitli 
çevrelerin Avrupa’nın Rusya’ya olan 
bağımlılığını arttıracağı endişesine ka-
pılmalarına yol açmıştır. Bu endişeler 
genellikle Rusya’nın AB enerji piyasa-
sına istediği şekilde hâkim olmasına, 
fiyatları istediği şekilde belirlemesine 
ve Avrupa’nın enerji piyasasında 
güvenliği arttırma çabalarını engelle-
yeceği yönünde yoğunlaşmaktadır. 
Yapılan çeşitli uluslararası örgütlerin 
çalışmalarına göre AB’nin 2015 yılında 
600 bcm civarında gaz ihtiyacının ola-
cağı öngörülmektedir. Buna ilaveten 
Almanya ve bazı ileri sanayisi bulunan 
Orta Avrupa ülkesinin de nükleer sant-
ralleri ileride kapatacağı düşünülürse, 
AB’nin gaz ihtiyacının daha da artaca-
ğı düşünülmektedir. AB’nin gaz tale-
bini sağladığı üç hattan birisi olan Rus 
hattı halen AB ihtiyacının %25-30 gaz 
ihtiyacını sağlamaktadır. AB’nin her 

ne kadar güvenilir enerji kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi için Nabucco gibi 
projeleri olsa da hali hazırda bu alan-
da önemli bir gelişme sağlanamamış-
tır. Dolayısıyla Kuzey Akım’ın ardından 
Güney Akım’ın da tamamlanması 
durumunda Avrupa’nın Rusya’ya olan 
enerji bağımlılığı daha da artacaktır.

Sonuç olarak Rus enerji stratejisinde 
önemli bir proje olan Kuzey Akım 
doğal gaz boru hattı projesi, maliyeti 
beklenenin iki katına çıkmış olsa da 
altı yılın sonunda uluslararası bir şir-
ket kuruluşu olarak yarı kapasitesiyle 
çalışacak şekilde tamamlandı. İnşaat 
planlandığı şekilde bittiği takdirde 
önümüzdeki yıl da kalan yarısının 
bitmesiyle projenin son aşaması 
da tamamlanmış olacak. Böylelikle 
özellikle Alman sanayisi arada hiçbir 
transit ülke olmadan direkt Rusya’dan 
gazını sağlamayı başaracaktır. Ortak 
Güvenlik, Ortak Dış Politika ve Ortak 
Enerji Politikası kurmaya çalışan AB 
diplomasisi esasen Kuzey Akım’ın 
tamamlanmasıyla sekteye uğramış 
gözükmekte ve aksine Güney Akım 
için ilham teşkil etmektedir.

Kuzey Akım Boru 
Hattı Açıldı, Sıra 
Güney Akım’da
Ortak Güvenlik, Ortak Dış Politika ve Ortak Enerji Politikası kurmaya 
çalışan AB diplomasisi esasen Kuzey Akım’ın tamamlanmasıyla sekteye 
uğramış gözükmekte ve aksine Güney Akım için ilham teşkil etmektedir.

Tuğçe VAROL
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü
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ABD, Vietnam Savaşından sonra ilk kez Avustralya’ya asker gönderme kararı 
almış ve resmi ağızlardan Doğu Asya’da varlığını artıracağını açıklamıştır.

görmektedirler bu sebeple de ABD 
ile işbirliği yapmayı tercih etmekte-
dirler. Doğu Asya’da başlayan bu 
rekabetin hangi noktaya geleceği 
Washington’dan çok Pekin’in tavrına 
bağlı olacaktır. Son dönemdeki büyük 
ekonomik gelişmesi ve ordusunu 
modernleştirmesi[7], Çin’in bölge 
ülkeleri ve ABD için bir tehdit haline 
gelme potansiyelini ortaya çıkarmıştır. 
Önümüzdeki dönemde Pekin’in ala-
cağı kararlar en az Washington kadar 
önemli ve belirleyici olacaktır.[8]

[1] ABD Afrika’daki etkinliğini artırmanın bir 
yolu olarak 2006’da için Africom’u kurmuştur. 
Africom’un internet sitesi için bakınız: http://www.
africom.mil. (Erişim 21 Kasım 2011)

[2] Zambiya’da özellikle bakır madenleri ve 
diğer alanlarda Çin’in 2 milyar dolara yakın 
yatırımının olduğu bilinmektedir. Bakınız: Peter 
Wonacott, Nicholas Bariyo, The Wall Street 

Journal, “In Zambia Election, The Biggest İssue 
is China” “Zambia Seçimlerinde en büyük 
mesele Çin”,http://online.wsj.com/article/SB100
01424053111904194604576582093246107906.
html (Erişim 21 Kasım 2011)

[3] İlgili haber için bakınız BBC: http://www.bbc.
co.uk/news/world-asia-15739995 (Erişim 21 
Kasım 2011)

[4] Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının 
resmi açıklaması için bakınız.http://www.mfa.
gov.cn/chn/gxh/tyb/fyrbt/t877838.htm (Erişim 21 
Kasım 2011)

[5] Pasifik’te bulunan Vanuatu ile Çin’in 
son dönemde askeri ilişkilerini geliştirdiği 
görülmektedir. Çin donanması ülkeyi ilk kez 
ziyaret etmiş bunun yanında Vanuatu ile askeri 
yardım anlaşması imzalanmıştır. Bakınız: Len 
Garae, Vanuatu Post, “Vt 100m military aid to 
Vanuatu” “Vanuatu’ya 100 milyon Vt değerinde 
askeri yardım”, Xin Hua Haber Ajansı, “Chinese 
Navy Ships Makes First Visit To Vanuatu” “Çin 
Donanması Gemileri Vanuatu’yu ilk kez ziyaret 
etti”http://www.dailypost.vu/content/vt100-
m-military-aid-vanuatu,http://www.china.org.

cn/world/2010-08/27/content_20808896.htm, 
(Erişim 21 Kasım 2011)

[6] ABD Dışişleri Bakanı Hllary Clinton Foreign 
Policy dergisine verdiği mülakatta bu konunun 
altını çizmektedir. “The future of politics will be 
decided in Asia, not Afghanistan or Iraq, and the 
United States will be right at the center of the 
action.” “Politikanın geleceğine Afganistan veya 
Irak’ta değil Asya’da karar verilecektir ve Amerika 
Birleşik Devletleri bunun merkezinde olacaktır.” 
Bakınız:http://secretaryclinton.wordpress.
com/ (Erişim 21 Kasım 2011)

[7] Çin son dönemde ordusunun 
modernizasyonu konusunda önemli adımlar 
atmaktadır. Bakınız: Fidan, Giray “Çin’in 
Hayalet Uçağı Jian-20” http://21yyte.org/tr/
yazi6055-Cinin_Hayalet_Ucagi_Jian_20.html, 
Fidan, Giray Çin’in Uçak Gemisi Shi Lang 
(Varyag)“ http://21yyte.org/tr/yazi6227-Cinin_
Ucak_Gemisi_Shi_Lang_(Varyag).html. (Erişim 
21 Kasım 2011)

[8] Çin’in ABD’ye yönelik stratejisi için bakınız: 
Fidan Giray, “Çin’in ABD Strateijisi: Yeni Bir Soğuk 
Savaşa Doğru”, 21. Yüzyıl Dergisi, s. 49-57.

ABD’nin Asya’ya Dönüşü:

ABD Başkanı Obama’nın Asya ve 
Avustralya’yı kapsayan gezisi ve alı-
nan kararlar Asya – Pasifik bölgesinde 
ABD’nin etkinliğini artırmaya yönelik 
yeni bir politika izlemeye başlayacağı-
nın işaretlerini vermektedir. ABD, 21. 
Yüzyılda dünya ekonomisinin merkezi 
haline gelmesi beklenen bölgedeki 
çıkarlarının hayati önemde olduğunu 
görmekte ve bu bölgeye büyük önem 
vermektedir. Bölgenin ve dünyanın 
yükselen gücü Çin bölgede ABD’nin 
en önemli rakibi ve ortağı olarak gö-
rülmektedir. Bölgede önümüzdeki 
dönemde yaşanacak gelişmeler dün-
yanın geleceğini belirleyecektir.

Afrika’dan Asya’ya Çin-ABD 
Rekabeti:

ABD, Asya dışında Afrika’da da Çin ile 
rekabet halindedir. Son yıllarda Çin’in 
Afrika ile gelişen ilişkileri ABD’nin 
bölgede ve dünyadaki etkinliğini 
etkilemeye başlayan bir vakıa haline 
gelmektedir.[1] Son dönemde Çin’in 
Kara Kıta’daki etkinliğinin Zambiya 
gibi bazı ülkelerde seçim sonuçlarını 
etkileyecek boyuta geldiği dile getiril-
mektedir. Bölgedeki Çin yatırımları ve 
Çinli yatırımcılar önemli bir güç haline 
gelmekte ve başta ABD Batı’ya önemli 
bir rakip haline gelmektedirler.[2] 

Çin-ABD ilişkilerinde Avustralya:

Çin ve Avustralya ilişkileri son özel-
likle son on yılda her alanda hızla 
gelişmektedir. Avustralya, Asya’nın 
en büyük ekonomisi haline gelen Çin 
ile ilişkilerini geliştirmeye özen göster-
mektedir. Ancak ABD Başkanının 16 
Kasım’da gerçekleştirdiği ziyaretinin 
ardından ABD’nin Vietnam sava-
şından sonra ilk kez Avustralya’da 
gelecek yıldan itibaren asker bulun-
durma kararı alması ve Avustralya’nın 
desteği[3] bölgedeki dengeleri etki-
leyecek türden görülmektedir. Çin’in 
bu gelişmeyi sıcak karşılamadığı ve 
ABD’nin bu hamlesiyle bölge den-
gelerinin Çin’in aleyhine gelişeceğini 
düşündüğü görülmektedir.[4] Çin 
de uzun zamandır Pasifikte bulunan 
bazı küçük ülkelerle askeri işbirlikleri 
geliştirme çabası içindedir.[5] ABD’nin 
Avustralya ile vardığı askeri anlaşma 
Çin’in bölgede yeni işbirliklerine git-
mesine yol açacaktır.

Sonuç:

Özellikle son bir yıl içinde Asya’da 
yaşanan gelişmeler ABD’nin Irak’tan 
asker çekmesi ve Bush döneminde 
Asya’ya azalan ilgilinin Obama ve 
sonrasında gelecek başkan dö-
neminde artacağı görülmektedir. 
ABD Irak’tan çekilme, Orta Doğu ve 

Afrika’da yaşanan Arap Baharı ve 
politik istikrarsızlıklar ile bu bölgelerde 
Fransa ve NATO vasıtasıyla büyük 
güçler bulundurmadan kontrol etme 
şansına ulaşmış görülebilir. ABD 
Başkanı ve Dışişleri Bakanının son 
dönemde yaptığı açıklamalardan 
ABD’nin önümüzdeki dönemde Asya 
bölgesine daha fazla yoğunlaşacağı 
anlaşılabilmektedir.[6] Dünyanın iki 
büyük gücü olan ABD ve Çin sonu 
savaşla bitmesi çok muhtemel gö-
rülmeyen bir rekabetin içine girmiş 
bulunmaktadır. Bölgede bulunan ve 
son dönemde Güney Çin Denizinde-
ki anlaşmazlıklarla gündeme gelen 
Vietnam, Filipinler gibi görece küçük 
güçler ABD’nin bölgeye ilgisini ve 
askeri olarak da bölgede bulunmasını 
Çin’i dengeleyecek bir unsur olarak 

Doğu Asya’da
Çin-ABD Rekabeti

Dr. Giray FİDAN 
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Dr. Hatem CABBARLI
Avrasya Güvenlik ve Strateji Araştırmalar Merkezi Başkanı

Azerbaycan’da
Misyoner Faaliyetleri 
ve Ulusal Güvenlik

A zerbaycan 1991’de bağımsız-
lığını ilan ettikten sonra ülkeye 
ilk giren yabancı misyonerler 

olmuş ve bugüne kadar kendileri açı-
sından başarılı sayılacak bir çok pro-
jeler uygulamışlardır. Azerbaycan’da 
bugün, Yehova Şahitleri, Advintistler, 
Nehimiya,  Hayat Sözü, Hayat Verici 
Lütuf, Birlik Kilisesi, Krişna, Bahai, 
Greater Grace (Daha Büyük Zerafet), 
Baptistler, Katolik, Protestan ve başka 
kurumlar misyonerlik faaliyeti ile meş-
gul olmaktadır. Bu gün Azerbaycan’da 
yaklaşık 50 dini grup faaliyet göster-
mektedir ve bunların bir kısmı devlet 
tarafından resmi kayda alınmıştır. 

Azerbaycan’da misyoner kuruluşların 
faaliyeti Azerbaycan’ın ulusal güven-
liğini, milli birlik ve beraberliğini ciddi 
şekilde tehdit etmesine rağmen, hükü-
met bu kuruluşların faaliyetini kontrol 
etmekte zorlanmaktadır. Her şeyden 
önce, başta Amerika olmak üzere, bir 
çok Avrupa ülkesi Azerbaycan’da de-
mokrasi ve insan hakları ile ilgili ha-
zırladıkları raporlarda, misyoner kuru-
luşların faaliyetinin sınırlandırılmaması 
için Azerbaycan Hükümetine baskı 
uyguladıklarından dolayı, hükümet 

bazı durumlarda bu misyoner kuruluş-
ların faaliyetine göz yummak zorunda 
kalmıştır. Azerbaycan özellikle Avrupa 
Konseyine (AK) üye olduktan sonra 
misyoner faaliyetlerini ciddi şekilde 
kontrol edememiş, bu yönde yapılan 
girişimler de Konsey tarafından eleş-
tirilmiştir. 

Misyonerlerin Azerbaycan’da başarılı 
olmasının en büyük nedenleri şunlar-
dır:

-Yetmiş yıllık Komünist rejimde İslam 
dininin öğretilmemesi sonucunda din 
bilgisi ve kültürünün zayıf olması,

-Bağımsızlık sonrası ciddi ekonomik 
sorunlarla karşılaşan kişilerin misyo-
nerler tarafından maddi açıdan des-
teklenmesi,

-Avrupa’nın “demokrasi ve insan hak-
ları” adına Hükümete yönelik baskısı,

1993’te yayınlanan ve Protestan mis-
yonerlerin el kitabı olarak kabul edilen 
“Operations World” adlı kitapta 1993 
yılına kadar Azerbaycan’da iki binden 
fazla kişinin Hıristiyanlığı kabul ettiği 
bildirilmektedir. 

Azerbaycan’da ilk Katolik Kilisesi 
1912’de açılmıştır. XX yüzyılın baş-
larında Azerbaycanda 2550 katolik 
yaşamıştır. Ancak Bolşeviklerin haki-
miyete gelmesinden sonra Katoliklere 
karşı baskı uygulanmış ve 1931’de 
Katolik Kilisesi tamamam dağıtılmıştır. 
Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettik-
ten sonra Katolik cemaati yeniden 
örgütlenmeye başlamış, 1997’de ilk 
Katolik rahibin ülkeye gelmesiyle yeni-
den faaliyete başlamışlardır. 2000’de 
ise Vatikan sui iuris (hakları kullanma 
ehliyetine sahip olan kimse. Başka bir 
deyişle ‘fiil ehliyeti’) misyonunu kur-
muştur. Azerbaycan’da 2000 civarında 
Katolik bulunmaktadır. Papa 2003 
yılında Azerbaycan’ı ziyareti sırasın-
da Hıristiyanlar/Katolikler için ibadet 
özgürlüğünün arttırılması yönünde 
görüşlerini dile getirmiş ve Bakü’de 
Katolik Kilisesi’nin inşa edilmesi için 
izin almıştır. 

Azerbaycan’da faaliyet gösteren mis-
yonerler sadece kendi dini görüşlerini 
propaganda etmemekte, aynı za-
manda Şii ve Sünni ihtilafını da tahrik 
etmekte ve bu konuda da başarılı ol-
maktadırlar. Azerbaycan için bir başka 

önemli sorun yabancı ülke diplomat-
larının da özellikle de din konusunda 
Azerbaycan’ın iç işlerine, müdahale 
etmeleridir. Örneğin, Norveç’in Azer-
baycan Büyükelçisi, Stenyar Gil, Şii 
ve Sünniler arasında yaşanan bir an-
laşmazlık nedeniyle Cuma Mescidi’ne 
toplananlarla görüşürken “Siz köle-
siniz, haklarınızı bilmiyorsunuz” diye-
bilmektedir. Gil’in bu tür bir açıklama 
yapması Azerbaycan’ın iç işlerine mü-
dahale anlamına gelmektedir. Maale-
sef, ne Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı 
yetkilileri ne de sivil toplum kuruluşları 
Gil’in yukarıdaki ifadeyi kullanmasıyla 
diplomatik yetkilerini zorladığını kendi-
sine hatırlatmamıştır. 

Misyoner teşkilatları özellikle aşağıda 
belirtilen sosyal kesim üzerinde pro-
paganda faaliyetlerini yoğunlaştırmak-
tadırlar:

-Ciddi ekonomik sıkıntı içinde bulunan 
yoksul kesim,

-Dağlık Karabağ Savaşı sonucunda 
göçmen konumunda olan ve sosyo-
psikolojik bunalım sonucu kimlik ara-
yışı içinde bulunan kesim, 

-Rusça konuşan ve Rusça dini eğitim 
almayı tercih eden zengin Müslüman 
kesim,

-Yurtdışında üniversite, yüksek lisans 
veya doktora eğitimi almak isteyen 
genç ve eğitimli kesim,

-Ulusal güvenliği zayıflatmak için Azer-
baycan Ordusunda subay ve erlerden 
oluşan kesim.

Misyonerlerin yaptıkları hesaplamalara 
göre Azerbaycan nüfusunun yüzde 
25’ne Hıristiyanlık kabul ettirilebilirse, 
iki kuşak sonra nüfusun tamamına 
yakını Hıristiyanlaşacaktır. Bugün, 
Hıristiyan misyoner organizasyonları 
tarafından yapılan bu hesaplar üze-
rinde ciddi şekilde düşünmek gerek-
mektedir. Ancak bu  konuda yapılan 
araştırmalar, misyoner faaliyetlerinin 
kontrol edilmesi ve karşı propaganda 
bağlamında ciddi bir çalışmanın  söz 
konusu olmadığını göstermektedir.   

Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün 
sağlanamadığı, milli değer ve ulusal 
hedeflerinin henüz milli bilince yer-
leşme sürecinin tamamlanmadığı bu 
ortamda yasadışı misyoner faaliyetleri 

durdurulmaz ve kontrol edilemezse, 
uzun vadede ulusal çıkarları ciddi 
tehlike ile karşı karşıya kalacaktır. 
Ermenistan ve Rusya’da Yehova 
Şahitleri’nin faaliyetinin yasaklanması-
nı ve başka misyoner teşkilatlarının da 
faaliyetlerinin büyük ölçüde sınırlan-
masına sessiz kalan ABD ve Avrupa 
ülkeleri, Azerbaycan’da bu konuda 
yapılan yasal düzenlemelere de itiraz 
etmektedir. 

Azerbaycan’da halkın misyoner tu-
zaklarına düşerek din değiştirmemesi, 
İslam dinine sahip çıkılması ve ulusal 
güvenliğin korunması için aşağıdaki 
şu tedbirler alınmalıdır:

-Okul müfredatlarına İslami bilgi veren 
dersler verilmeli,

-Camilerde halka verilen dini bilgi se-
viyesi yükseltilmeli,

-Misyonerleri faaliyetleri daha sıkı 
kontrol edilebilmeli,

-Sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ted-
birler arttırılmalıdır.
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T ürkiye özel sektör tarihinin tek 
noktaya yapılmış en büyük 
yatırımının temeli, İzmir’in Ali-

ağa ilçesinde atıldı. Petkim sahasına 
yapılan Socar&amp;Turcas’ın 5 milyar 
dolarlık yatırımı olan Star Rafinerisi'nin 
temeline ilk harcı, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev koydu. Aliyev 
ve Erdoğan, yaptıkları konuşmada 
Türkiye ve Azerbaycan’ın “İki devlet, 
bir millet” olduğunu vurguladı.

İki lider de konuşmalarına, birbirle-
rine “Kardeşim” diye hitap ederek 
başladı. Başbakan Erdoğan, Van’da 
meydana gelen depremden sonra 
Azerbaycan’ın kısa sürede gönderdiği 
yardım ve enkaz altında kalanların 
kurtarılması için yaptığı müdahale için 
teşekkür etti. Azerbaycan’ın üç uçakla 
Van’a ulaştırdığı yardımların vatan-
daşlara dağıtıldığını belirten Erdoğan, 
“Allah, Azerbaycan’ı da Türkiye’yi de 
böyle afetlerden korusun. Kardeşliğimi-
zi daim etsin.” dedi. Star Rafinerisi’nin 
İzmir ve Türkiye için bir gurur kaynağı 
olduğunu belirten Erdoğan, inşa aşa-
masında 10 bin, devreye alındığında 

da bin kişiye istihdam sağlayacağını 
kaydetti. Bu yatırımın aynı zaman-
da Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine 
ulaşmasına katkı yapacağını söyledi. 
Erdoğan, yatırıma verdiği destek 
sebebiyle Cumhurbaşkanı Aliyev’e 
de teşekkür etti. Azerbaycan’ın 20 
yıl önce bağımsızlığına kavuştuğunu 
hatırlatarak, “Azerbaycan bağım-
sızlığını ilan ettiğinde, her bir Azeri 
kardeşimiz ne kadar sevindiyse biz 
de o kadar sevindik. 20 yıl boyunca 
da Azerbaycan’ın kalkınması için bir 
kardeş olarak samimi mücadele ver-
dik. Aramızda çok büyük yatırımlara 
imza attık. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol ve 
doğalgaz hattından sonra ‹Demir İpek 
Yolu' olarak da adlandırılan Bakü-Kars 
Demiryolu'nda son aşamaya geldik. 
Bugünkü yatırımla ise bir başka büyük 
yatırımı ülkelerimizin hizmetine sunuyo-
ruz.” şeklinde konuştu.

"Bölgede İstikrar İstiyoruz"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye ve Azerbaycan’ın bölgelerinde 
barıştan, huzurdan, istikrardan ve 
refahtan başka hiçbir şey istemediğini 

söyledi. Bölgede husumetin değil, da-
yanışmanın hasıl olmasını istediklerini 
kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Kıbrıs meselesinde, Karabağ mesele-
sinde, Kafkasya'nın huzura kavuşma-
sında, terör meselesinde Azerbaycan 
ile aynı yöne bakıyor, ortak hedef ve 
idealleri taşıyoruz. Karabağ’daki işgal, 
benim Azeri kardeşlerimin yüreğini 
ne kadar dağlıyorsa biliniz ki her bir 
Türkiye vatandaşımın da yüreğini o 
kadar dağlıyor. Biz iki devlet, tek millet 
olduğumuz kadar aynı zamanda tek 
yüreğiz.”

"Bölge Ülkeleri Teröre Karşı 
Ortak Tavır Almalı"

Başbakan Erdoğan, Türkiye’deki terör 
saldırılarının acısını Azerilerin de yüre-
ğinde hissettiğini belirterek, “İşte onun 
için Karabağ’da işgal sona erinceye 
kadar Azerbaycan ile omuz omuza 
mücadeleye devam edeceğiz. Terör-
le mücadelemizde, dost ve kardeş 
ülke Azerbaycan’ın samimi desteğine 
her zaman müteşekkir kalacağız. 
Azerbaycan ile kurduğumuz bu kar-
deşlik ilişkisini, esasen bölgedeki tüm 

ülkelerle arzu ediyoruz. Azerbaycan 
ve Türkiye, kardeşlik içinde nasıl gele-
ceğe yürüyor ve kalkınıyorsa istiyoruz 
ki bölgenin diğer ülkeleriyle de bu 
şekilde dayanışma içinde olalım. Tüm 
dünya, bölgemizdeki tüm ülkeler artık 
şunu anlamalı ki terör, bizim güvenlik 
güçlerimiz ve bizim sivillerimizi vurdu-
ğu kadar insanlığın ortak vicdanını da 
vuruyor. Terör her kurşun sıktığında, 
bizi hedef aldığı kadar bu bölgenin 
barışı, kardeşliği, huzuru ve dayanış-
masını da hedef alıyor. Bölgemizdeki 
ve dünyadaki her ülkeyi teröre karşı 
çok net tavır almaya, insanlığın ortak 
sorunu terörle ortak mücadeleye davet 
ediyoruz. Teröre müsamaha gösteren 
her ülke, göz yumduğu terörün bir gün 
gelip kendisini de hedef alacağını artık 
görmeli, anlamalı. Görüyorsunuz işte, 
Azerbaycan ile Türkiye el ele veriyor, 
kardeşlik içinde çok büyük ortak ya-
tırımlar yapıyor. Dile kolay, 10 bin kişi 
inşaat aşamasında iş sahibi olacak. 
İnşallah Aliyev ile bu kardeşliği tüm 
dünyaya emsal göstermeye devam 
edeceğiz. El ele, omuz omuza ve kalp 
kalbe istikrarı ve huzuru tesis edeceğiz 
bölgede.” şeklinde konuştu.

"Bu Yatırım Birlikteliğimizi 
Gösteriyor"

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise 
depremde ölenlere Allah'tan rahmet 
ve yaralılara şifa dileyerek başladığı 
konuşmasında, daima Türkiye ile 
yan yana olacaklarını söyledi. Aliyev, 
“Çünkü bizim birliğimiz, hem bugünü 
güçlendirir hem de tarihi esaslara sü-
rüklenir. Türkiye ile Azerbaycan, bütün 
meselelerde aynı yerdeyiz. Bugünkü 
merasim, birliğimizi gösteriyor. Biz bir-
likte çok iş yaptık ve yapacağız.” dedi. 
Azerbaycan’ın 20 yıllık bir özgürlükten 
sonra kardeş Türkiye’ye yatırımlara 
başladığını belirten Cumhurbaşkanı 
Aliyev, Türk şirketlerini de kendi ülke-
sinde yatırıma çağırdı. Petkim’in yapa-
cağı yatırımların, hem Azerbaycan’a 
hem de Türkiye’ye hizmet edeceğine 
dikkat çekerek, iki ülke arasındaki 
yatırımların kardeşliği pekiştireceğini 
kaydetti. Gelecekte yeni güzel yatırım-
ların temellerinin atılacağına inandığını 
vurgulayan Aliyev, Türkiye’ye verdikleri 
doğalgazın miktarını önümüzdeki yıl-
larda arttırmak istediklerini de söyledi: 
“Güçlü siyasi irade olduğunda bütün 

Erdoğan ve Aliyev,
Star Rafinerisinin temelini attı

Petkim sahasına yapılan 
Socar&amp;Turcas’ın 
5 milyar dolarlık yatırımı 
olan Star Rafinerisi'nin 
temeline ilk harcı, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ve 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev koydu.
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meseleler halledilebilir. Bizim bağım-
sızlığımızı ilk tanıyan ülke Türkiye oldu. 
Bizim dünyada tanınmamızda esas 
rolü kardeşimiz oynadı. Azerbaycan’ın 
en çetin anlarında bize ilk desteği ve-
ren Türkiye oldu. Bugün Azerbaycan, 
öz desteğini Türkiye'ye vermeye hazır-
dır. Bu bizim kardeşlik borcumuzdur. 
Biz birbirimizden ayrılamayız.”

Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye’nin 
dünyada büyük bir güç olmaya baş-
ladığını ve bunun da kendilerini se-
vindirdiğini belirterek, “Türkiye, büyük 
uğurlu ve şerefli yol seçmiştir. Türkiye, 
dünyada güç merkezi haline gelmiştir. 
O merkez ki öz siyasetini dostluk üzeri-
ne inşa ediyor.” diye konuştu. 

Açılış Yapıp Temel Attılar

İki lider, anı defterinden sonra gelece-
ğe mektup yazıp bir kapsüle koyarak 
rafinerinin temeline attı. Ardından son 
dört yıldır Petkim’de devam eden yak-
laşık 270 milyon dolarlık yatırımı temsi-

len AYPE-T Fabrikası’nı açtılar. Ayrıca 
Azerbaycan’ın kurucusu Haydar Aliyev 
adına yaptırılan, 720 öğrenci kapa-
siteli Haydar Aliyev Endüstri Meslek 
Lisesi’nin temelini attılar. Lisede Azeri 
öğrenciler de eğitim görecek.

Star Rafinerisi, 2015 yılında üretime 
geçecek. Yatırımla Petkim alanında 
rafineri, petrokimya, enerji ve lojistik 
entegrasyonu sağlanarak, kümeleme 
modeli çerçevesinde ham petrolle 
başlayan ve nihai ürünle biten katma 
değer zinciri hayata geçirilecek. Yatı-
rımın devreye alınmasıyla Türkiye’nin 
cari açığı, bugünkü rakamlarla 2 mil-
yar dolar azalacak.

Cari Açığı 2 Milyar Dolar 
Azaltacak

* Star Rafinerisi, yıllık 10 milyon ton 
kapasiteli olacak. Dünyanın en ileri 
teknolojisi ve çevre standartlarına 
sahip olacak.

* 5 milyar dolara mal olacak rafineri-
nin inşa aşamasında, yan sanayiyle 
birlikte 10 bin kişi istihdam edilecek.

* Tek bir petrol türüne bağımlı kal-
madan Ural, Azeri, İran ve Kerkük 
petrollerini işleyebilecek esnek üretim 
prosesine sahip olacak.

* Rafineride yıllık üretilecek 1 milyon 
660 bin ton nafta, Petkim’in temel 
hammaddesi olarak kullanılacak. 
Böylece nafta ihtiyacının yüzde 80’ini 
ithalatla karşılayan Petkim’in dışa ba-
ğımlılığını azaltacak. Bu da cari açığı 
yıllık 2 milyar dolar azaltacak.

* Naftanın yanısıra 5 milyon 950 bin 
ton ultra düşük kükürtlü motorin, 500 
bin ton jet yakıtı, 500 bin ton reformat, 
630 bin ton petrokok, 240 bin ton oto-
gaz, 415 bin ton karışık ksilen, 75 bin 
ton olefinik LPG ve 145 bin ton kükürt 
üretilecek.

B orç krizi ile mücadele eden 
Avrupa Birliği ülkelerinde yö-
netimler değişirken, Rusya’nın 

öncülüğünde Avrasya Birliği ete ke-
miğe büründü. Rusya Devlet Başkanı 
Dmitri Medvedev, Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve 
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander 
Lukaşenko, Avrasya Ekonomik 
Topluluğu’na hazırlık için çalışacak 
Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun 
kuruluşu ile ilgili belgeyi imzaladı. 
Rusya’nın 18 yıldır müzakerelerini sür-
dürdüğü Dünya Ticaret Örgütü üyeliği 
temellerinde hazırlanan ekonomik top-
luluk Avrasya Birliği projesinin öncüsü 
olacak. Üç ülke arasında ekonomik 
konularda entegrasyon öngören yeni 
yapının 2012 başında aktif hale gel-
mesi bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Medvedev imza 
töreni sonrası yaptığı açıklamada 
Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik 
entegrasyon öngören Avrasya Eko-
nomik Topluluğu’nun 2015’den önce 
hazır olabileceğini kaydetti. Kazak 
ve Belarus liderleri ile birlikte basının 
sorularını cevaplayan Medvedev, “Ön 
koşullar ortaya çıkarsa çalışmalarımızı 
hızlandırabiliriz” dedi.

Birçok komşu ülkenin yeni ekonomik 
oluşumla ilgili olduğuna değinen Rus-

ya lideri, “Yaşam bize çok yönlü işbirli-
ğinin önemli bir kaynak olduğunu gös-
teriyor. Bağımsız Devletler Topluluğu 
ve EurAsEc topluluğu ülkelerinin yeni 
ekonomik yapıya ilgi duyması bunun 
göstergesi” tespitinde bulundu.

Yeni ekonomik modelin Avrupa 
Birliği’nin karşılaştığı sorunlarla kar-
şılaşmayacağını ve tüm üye ülkelerin 
eşit ekonomik pozisyonları olacağına 
değinen Medvedev, “Biz entegrasyon 
sürecinde bu tür sorunlardan kaçın-
mak istiyoruz. Öncelikle biz süreci 
sabırlı bir şekilde götürüyoruz. Avrasya 
Birliğimize kimin dahil olacağını biliyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Kazak ve Belarus liderleri ekonomik 
entegrasyon sürecinde yapıcı katkı-
ları için Rusya’ya teşekkür ederken, 
Nazarbayev 4 Kasım’da Rusya’da 
yapılacak parlamento seçimlerde 
iktidar partisi Birleşik Rusya’ya başa-
rılar diledi.

Avrasya Birliği’ne giden süreçte hü-
kümetler arası ortak komisyon tek 
bir ekonomik bölge oluşturulması 
yönünde çalışacak. Sovyet sonrası ilk 
siyasi oluşumun öngörüldüğü yapıda 
Komisyon’un tarafsız olması ve bir 
kısım ulusal yetkileri zamanla dev-
ralması planlanıyor. Kremlin Avrasya 

Ekonomik Topluluğu’nun kuruluş tarihi 
ile ilgili herhangi bir açıklamada bulun-
mazken, Vedomosti gazetesi 2015’i 
işaret etti. Medvedev’e göre ise bu 
süreç daha önce de tamamlanabilir.   

Avrasya Ekonomik Topluluğu’nun ilk 
üyeleri Rusya, Kazakistan ve Belarus. 
Eski Sovyet ülkeleri ise zamanla bir-
liğe dahil olabilecek. Putin Avrasya 
Birliği düşüncesini ortaya attığı maka-
lesinde Avrupa Birliği tecrübesinden 
istifade edileceğini vurgulamış, eski 
Sovyet ülkeleri için de tarihi bir adım 
olacağını kaydetmişti. Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasını 20. yüzyılın en 
büyük trajedisi olarak tanımlayan Pu-
tin, basitçe eski SSCB’nin canlandırı-
lacağı ile ilgili iddiaları reddediyor.

Uzmanlar muhtemel krizlere karşı 
bölge ülkelerinin kendilerini koruyabil-
meleri için birlik oluşturmalarının tek 
alternatif olduğuna dikkat çekerken, 
RT’ye açıklamada bulunan Moskova 
Devlet Üniversitesi’nden İgor Panarin, 
“Avrasya Birliği AB, ABD ve Asya ara-
sında mal, hizmetler ve iş gücü açısın-
dan güvenli bir koridor olacak” dedi. 
Avrasya Birliği’nde iş gücü serbest 
dolaşımı açısından da Shengen tarzı 
bir oluşum öngörülüyor.

Avrasya Birliği Yolunda 
İlk İmzalar Atıldı
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Rus 
ekonomisini 
bir kriz mi
bekliyor?

Merve Suna ÖZEL B ununla birlikte Rusya, bugün 
AB ülkeleri için ekonomik 
alanda önemli bir yardımcı 

konumundadır. Rusya’nın AB ülkele-
rinde yaşanan ekonomik krize karşı 
10 Milyar dolar[1] civarında destek 
sağlayacağını ve Güney Kıbrıs Rum 
kesimine 2.5 milyar Euro[2] kredi 
vereceğini açıklaması bu durumun 
bir göstergesidir. Ayrıca Rusya, son 
yıllarda Avrupa’da yaşanan Euro krizi 
nedeni ile bazı sorunlar yaşamakla 
birlikte, her fırsatta olası bir küresel 
krize karşı hazırlıklı olduklarının vurgu-
sunu yapmaktadır.

Diğer taraftan, Rusya başbakanı Pu-
tin, Ekim 2011’de İzvestia Gazetesine 
yazdığı bir makale ile AB’ye alternatif 
bir oluşum olan Avrasya Birliği’nin te-
orik temellerini atmıştır. Avrasya Birliği 
ilk olarak ekonomik bir ortaklığı öngör-
müştür. Bunun da ilk adımı Kazakis-
tan, Belarus ve Rusya arasında ku-
rulan Gümrük Birliği’nin kurulması ile 
atılmıştır. Böylece Avrasya Birliği’nin 

oluşum süreci başlatılmıştır. Bir diğer 
nokta da, Rusya’nın 18 yıldır devam 
eden Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’ne 
üye olma bekleyişinin 15-17 Kasım 
2011’de düzenlenecek olan görüşme-
ler neticesinde sonlanacak oluşudur. 
Bu bekleyiş, Rusya’nın DTÖ’ ye katılı-
mı ile son bulacaktır.

Uluslararası Alanda Gelişen Rus 
Ekonomik Gücü

Rusya son 10 yıl içerisinde ekonomik 
anlamda hızlı bir gelişme göstermiştir. 
1999-2008 yılları arasında Rusya’da 
yıllık büyüme oranı %7 dolaylarında 
olmuştur[3]. Rusya son dönemlerde, 
AB ülkeleri ile Orta Asya ülkelerine 
yaptığı yardımlar ve verdiği borçlar ile 
ekonomik anlamda öne çıkmaktadır. 
Bununla birlikte Rusya’nın uluslara-
rası alanda ekonomik oluşumlara 
dahil oluşu da dikkat çekmektedir. 
Rusya’nın ekonomik alanda özellikle 
1999 sonrasında başlattığı yenilik ve 
reform çalışmalarının yanı sıra ülke 

ekonomisinin enerji ihracatı odaklı 
oluşu[4]da Rusya’nın ekonomik 
krizden yoğun şekilde etkilenmeme-
sini sağlamıştır. Enerji bağlamında, 
2004’ten itibaren uluslararası alanda 
petrol fiyatlarındaki beklenmedik artış 
da Rus ekonomisi üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olmuştur[5].

Kasım 2011 başlarında IMF Başkanı 
Christine Lagarde, Rusya’yı ziyaret 
etmiştir. Küresel ekonomide yaşanan 
negatif trendin üstesinden gelmek için 
alınacak tedbirleri Moskova ile görü-
şen Lagarde, Avrupa'nın borç sarmalı 
içinde olduğunu ve Rusya'ya verdiği 
kredileri geri alması durumunda Mos-
kova açısından sıkıntı oluşturabilece-
ğini belirtmiştir[6]. Ayrıca IMF Başkanı 
Rusya’nın sahip olduğu potansiyeller 
ile Avrupa ve Asya arasında önemli 
bir köprü olacağını da ifade etmiş-
tir[7].  Bu ziyaretten bir süre sonra, 
Rusya Devlet Başkanı Medvedev 
yaptığı bir açıklama ile son yılardaki 
ekonomi göstergelerinin göz önüne 

alındığında ülkenin olası bir ikinci kriz 
dalgasına dayanacak güçte oldu-
ğunun görüleceğini ifade etmişti[8]. 
Yine aynı dönemde Kenneth Raposa, 
Forbes’ta “Rusya Kriz Günleri Geride 
Kaldı: Ülke İtalya’dan Daha İyi Du-
rumda” yazdığı makalede; Rusya’nın 
ekonomik krizi aştığı ve krizden çıktı-
ğını belirterek, Rusya’nın çoğu Güney 
Avrupa ülkesinden daha iyi bir durum-
da olduğunu vurgulamıştır. Raposa 
ayrıca Rusya’nın yoksul bir ülke olarak 
görülemeyeceğini, Rusya’nın Yunanis-
tan ve İtalya’nın yaşadığı krizi çoktan 
aştığı ve krizi atlatarak ekonomik du-
rumunu düzelttiğini ifade etmiştir[9].

Yine Kasım 2011’in başlarında 
Rusya’nın DTÖ üyeliği konusun-
da, Gürcistan ile Rusya arasında 
2008’deki kısa süreli savaştan kay-
naklanan ticari anlaşmazlığı çözmek 
için İsviçre arabuluculuk yapmıştır. Ya-
pılan görüşmelerde, tartışma konusu 
olan Abhazya ve Güney Osetya sınır 
ticareti konusunda uzlaşı[10] sağ-

lanmıştır[11]. Böylece 15-17 Aralık 
2011’deyapılacak görüşmeler netice-
sinde Rusya’nın 27 milletten oluşan 
DTÖ’ye 155. devlet olarak katılmasının 
önü açılmıştır. İtar-Tass Haber ajan-
sında yer alan bir haberde, Rusya’nın 
DTÖ üyeliği ile ilgili olarak herhangi bir 
olumsuzluğun yaşanmasının beklen-
mediğini ifade eden Rusya Sanayi ve 
Ticaret Odasi Başkanı Sergey Katyrin, 
Rusya’da pek çok işletmenin DTÖ 
normları ekseninde çalıştığını ifade 
etmiştir[12]. Rusya, DTÖ’ye katılımı 
ile ülke gayri safi milli hâsılasına uzun 
vadede yüzde 11'lik büyüme katkı-
sı sağlaması beklenmektedir[13].
Bu durum Rusya için ekonomik bir 
gelişmenin önünü açmakla birlikte 
ekonomi temelli, uluslararası alanda 
önemli yere sahip Ekonomik Kalkınma 
ve İşbirliği Örgüyü (OECD)’ne katılımı 
da beraberinde getirecek bir süreç 
olabilir[14].

Ekonomik anlamda gelişmelerin 
yaşandığı bir diğer alan ise Putin’in 

Rusya, uluslararası alanda 
güçlü bir aktör olmasının yanı 
sıra, özellikle 2008’de yaşanan 
küresel bazlı ekonomik krizden 
sonra, Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinde yaşanan şiddette 
bir ekonomik kriz ile karşı 
karşıya kalmamıştır.
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liderliğini üstlendiği Avrasya Birliği’dir. 
Ekim 2011’de Avrasya Birliği ile ilgili 
olarak Putin “tarihi bir dönüm nokta-
sı[15]” ifadesini kullanmıştır. Birliğin 
her devlete açık olduğunu ifade eden 
Putin, Ukrayna başta olmak üzere Av-
rasya bölgesindeki ülkeleri birliğe ça-
ğırmıştır[16]. 18 Kasım 2011’de Rusya 
Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev ve Belarus Cumhurbaş-
kanı Aleksander Lukaşenko Avrasya 
Ekonomik Topluluğu’na hazırlık için 
çalışacak olan Avrasya Ekonomik 
Komisyonu’nun kuruluşu ile ilgili 
belgeyi imzalamışlardır[17]. Avrasya 
Birliği’nin ilk adımı olarak nitelendirilen 
Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun 
ilk başkanlığına Rusya Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Viktor Hristenko geti-
rilmiş ve konu ile ilgili olarak Nazar-
bayev önümüzdeki dört yıl boyunca 
Hristenko’nun Komisyona başkanlık 
yapacağını belirtmiştir[18].

Sonuç

Rusya, AB’nin yaşadığı kriz ortamı içe-
risinde Kenneth Raposa’nun belirttiği 
gibi  Yunanistan ve İtalya’nın yaşadığı 
krizi çoktan aşarak, krizin olumsuz et-
kilerini geride bırakmıştır. Uluslararası 
alanda başta DTÖ üyeliği olmak üzere 
yeni bir ekonomik gelişim sürecine 
girmektedir. Bu anlamda DTÖ ile baş-
layan süreç Rusya’ya OECD gibi yeni 
örgütlere de katılımı getirebilecektir.

Avrasya Birliğini hayata geçiren Av-
rasya Ekonomik Komisyonu’nun ku-
rulması ile birlikte Rusya Eski Sovyet 
Bölgesinde AB tarzında bir uluslar 
üstü yapının ve ekonomik entegras-
yonun önünü açmıştır. Bu bağlamda 

Rusya, Kazakistan ve Belarus Avrasya 
Ekonomik Komisyonunu kurarak, 
önümüzdeki dönem içersinde birliğe 
yeni katılımların da gerçekleşmesi ile 
AB’ne Avrasya bölgesinde güçlü bir 
rakip olmanın ilk adımını atmışlardır. 
Rusya’nın ekonomik anlamda bu 
gelişimi olası bir küresel bazlı ekono-
mik krizde Rusya’nın etkilenmesini 
minimum seviyeye indirebilir. 
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Kazakistan ve 
Azerbaycan
ilişkilerinde 
yeni dönem

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in resmi 

davetlisi olarak Kazakistan’a gitti. İlham 
Aliyev’i eski başkent Almatı’da resmi tören-
le karşılayan Nazarbayev iki ülke ilişkilerinin 
son derece üst düzeyde olduğunu söyledi. 
Almatı’daki Cumhurbaşkanlığı Rezidansın-
da meslektaşını kabul eden Nazarbayev, 
Azerbaycan’ın petrol ve gaz alanında son 
derece tecrübeli olduğunu belirtti. İki ülke 
ilişkilerinin her dönemden daha iyi oldu-
ğunu dile getiren Nazarbayev, Kazakistan 
ve Azerbaycan arasında bu güne kadar 
60’dan fazla anlaşma imzalandığını hatır-
lattı.

Nazarbayev: Karadeniz Üzerinden 
Avrupa’ya Açılmak İstiyoruz

Yapılan heyetler arası görüşmelerin ardın-
dan ortak protokole imza atan Nazarbayev 
ve Aliyev ilişkilerin dostluk ve kardeşlik 
zemininde her geçen gün daha da iyiye 
gittiğini söyledi. Ülke olarak Azerbaycan 
ve Karadeniz üzerinden Avrupa’ya açılmak 
istediklerini ifade eden Nazarbayev bu nok-
tada Azerbaycan ve Kazakistan arasında 
önümüzdeki dönemlerde yeni bir dönem 
olacağını belirtti. Aliyev’in ziyaretinden son 
derece memnun olduklarını da sözlerine 

ekleyen Nazarbayev, meslektaşına Kaza-
kistan ve Azerbaycan ilişkilerinde gayretle-
rinden dolayı teşekkür etti.

Hazar petrolünün Avrupa’ya ulaştırılma-
sında iki ülkeye büyük görev düştüğünü 
de belirten Nazarbayev, imzalanan anlaş-
malarla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 
istenilen seviyeye ulaşacağını belirtti.

Aliyev: İpek Yolu Yeniden Canlanacak

İmza töreninden sonra açıklamalarda 
bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ali-
yev, İpek Yolu’nun yeniden canlanacağını 
belirtti. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının 
tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlanacağının 
altını çizen Aliyev, bu sayede aynı zamanda 
Asya ve Avrupa’nın daha hızlı bir şekilde 
entegre olacağının söyledi. Aliyev, Ermenis-
tan ile Azerbaycan arasında yaşanan Yukarı 
Karabağ meselesinin çözümü için Kazak 
lider Nazarbayev’e ayrıca teşekkür etti.

Öte yandan cumhurbaşkanıları arasında 
yapılan görüşmeler sonrasında dışişleri 
bakanları arasında imzalanan işbirliği proto-
kolüne imza atıldı. Yapılan anlaşma gereği 
iki ülke arasında enerji, petrol taşımacılığı, 
ulaştırma ve iletişim gibi konularda yeni 
dönemde daha fazla işbirliği yapılması 
planlanıyor.

Hazar petrolünün 
Avrupa’ya 
ulaştırılmasında iki 
ülkeye büyük görev 
düştüğünü de belirten 
Nazarbayev, imzalanan 
anlaşmalarla iki ülke 
arasındaki ticaret 
hacminin istenilen 
seviyeye ulaşacağını 
belirtti.
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ABD’nin
Karadeniz’de
Nüfuz
Tesis Etme
Girişimi

Amerika Birleşik Devletleri diğer 
büyük güçler gibi kendi çı-
karları doğrultusunda dönem 

dönem ekonomik, kültürel ve siyasi 
yayılma siyaseti uyguladığı gibi fiilen 
askeri birliklerle de müdahalelere 
yönelebilmektedir. ABD’nin bu harekât 
tarzına ait örnekler yakın tarihte Gü-
neydoğu Asya’da, Afrika’da, bugün 
ise Afganistan ve Irak’ta görülebilir.

Karadeniz (1) havzası, dünyanın diğer 
çatışma bölgelerine yakın olmasına 
rağmen nispi bir istikrara sahiptir. 
Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 
Batılı güçler çeşitli siyasi gelişmeleri 
gerekçe göstererek Karadeniz havza-
sında doğrudan veya dolaylı yoldan 
müdahil olma girişimlerini sürdürmek-
tedir.

Bu çalışmada, ABD ve diğer batılı 
güçlerin müdahale sahasına dönüşen 
Afrika, Afganistan ve Irak gibi kriz 
bölgelerinden örnek verilerek, ABD’nin 
Karadeniz bölgesine yönelik politika-
ları incelenecektir. ABD’nin insan hak-
ları, demokrasi ve benzeri gerekçeler 
üzerinden Karadeniz bölgesine nüfuz 
etme ve bölgede sürekli varlık tesis 
etmeye yönelik izlediği siyaset analiz 
edilecektir.

Karadeniz havzası bulunduğu coğrafi 
konum itibariyle çok önemli stratejik, 
jeopolitik ve jeostratejik öneme sa-
hiptir. Öncelikle bu coğrafya Rusya, 
Kafkasya ve Orta Asya’ya yakınlığı 
nedeniyle enerji, nakil ve ulaşım yol-
ları üzerinde bulunmaktadır. Rusya 
Federasyonu’nun en önemli ticari ve 
askeri limanları Karadeniz kıyısında 
bulunmaktadır. Deniz taşımacılığı 
bakımından Rusya’nın bu limanları 
ülke ekonomisi bakımından hayati 
konumdadır. Rusya Batı’nın özellikle 
Avrupa’nın enerji ihtiyacını karşılarken 
Karadeniz limanlarını kullanmaktadır. 
Ayrıca Orta Asya’nın Batı pazarlarına 
ulaşmak için kullanabileceği en önem-
li alternatiflerden biri Karadeniz’dir.

Kafkasya ülkelerinin, özellikle 
Azerbaycan’ın Batı pazarlarına 
ulaşmakta en rasyonel alternatifi 
Karadeniz’dir. Karadeniz’de bulunan 
mevcut enerji, nakil hatları ve gelecek 

dönemde yenilerinin yapılması düşün-
cesi bir gerçeği ortaya koymaktadır. 
Bu gerçek, Avrupa’nın enerji ihtiyacını 
tedarik ve temin için Karadeniz’in 
vazgeçilmez olduğudur. Soğuk Savaş 
döneminde Karadeniz havzası Türkiye 
hariç doğu bloğu ülkelerinin egemen-
liği altında bulunduğundan genellikle 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
hâkimiyeti altındaydı. Rusya’nın yanı 
sıra o dönem Sovyetler Birliği’nin bir 
parçası konumunda bulunan Gürcis-
tan ve Varşova Paktı (2) üyeleri olan 
Romanya ve Bulgaristan Karadeniz 
ülkesiydi.

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler 
Birliği’nin nüfuz sahasında yer alan 
Karadeniz’de, Sovyetler Birliği’nin ve 
ardından Varşova Paktı’nın dağılma-
sından sonra dengeler Batı lehine 
değişmiş oldu. Gürcistan bağımsızlığı-
nı kazandıktan sonra liderlerinin tercihi 
neticesinde hızlı bir şekilde Rusya’dan 
uzaklaştı ve Batı eksenine yaklaştı. 
Etnik sorunların ortaya çıkmasıyla kısa 
süre içinde ülkenin bazı bölgelerinde 
(3) Tiflis’in hâkimiyeti zedelendi. Daha 
sonra Rusya’nın Güney Osetya mese-
lesini gerekçe göstererek Gürcistan’a 
savaş açması bağımsızlığına yeni 
kavuşan bu küçük ülkeyi önemli so-
runlarla baş başa bıraktı. Gürcistan’ın 
Rusya ile sorunları halen devam et-
mektedir.

Romanya ve Bulgaristan da Sovyetle-
rin dağılmasından sonra kısa zaman 
içinde Batı eksenine müdahil oldu. 
İki ülke de çok kısa sürede NATO’ya 
(2004), gerekli reformları gerçekleştire-
rek Avrupa Birliği’ne (2007) katıldı. Ro-
manya ve Bulgaristan’ın NATO’ya üye 
olması ise özellikle ABD’nin Karadeniz 
üzerinde nüfuz tesis etme hedefiyle 
açıklanabilir. Bu iki ülkenin hem AB’ye 
hem de NATO’ya katılması, Gürcistan 
ve Azerbaycan’ın da başta ABD olmak 
üzere Batılı ülkelerle yakın ilişkiler ge-
liştirmesi Karadeniz’deki dengelerin 
değişmesine neden olmuştur.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlik-
te Karadeniz havzasında daha önce-
leri Sovyetler Birliği sınırları içerisinde 
bulunan yeni devletlerin ortaya çıkması 
ve bağımsızlıklarını kazanması Batı’nın 

ilgisini çekmiştir. Özellikle Ukrayna, 
Beyaz Rusya ve Moldova bu hususta 
öne çıkmış görün-
mektedir. ABD ve 
Avrupa devletleri 
bütün olanaklarını kul-
lanarak bu ülkeler üze-
rinde nüfuz tesis etmeye 
yönelik girişimlerde bu-
lunmuştur. Bu girişimler 
zaman zaman söz 
konusu ülkelerin iç 
işlerine müdahil olmak 
şeklinde de tezahür 
etmiştir. Bu nüfuz yönte-
mi özellikle genel seçim-
ler sırasında, parlamento 
veya başkanlık seçimleri 
dönemlerinde büyük fonlarla 
ve kitle iletişim araçlarının 
imkânlarıyla gerçekleştirilmiştir. 
Nitekim George Soros’un (4) 
Ukrayna ve Beyaz Rusya’daki 
seçim dönemleri esnasında ve 
sonrasında meydana gelen top-
lumsal hareketliliklerde yönlendirici 
rol oynadığı bilinmektedir.

Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD, 
Karadeniz havzasında nüfuz tesis 
etmeye yönelik somut girişimlerde bu-
lunmuştur. Gürcistan, Ukrayna, Azer-
baycan ve Moldova arasında oluştu-
rulan GUAM Demokrasi ve Ekonomik 
Kalkınma Teşkilatı, Washington’ın 
teşvikiyle ortaya çıkmıştır. 1997 yı-
lında kurulan teşkilat ile hedeflenen 
NATO’nun Karadeniz havzasında 
etkinliğini artırması ve Rusya’nın nü-
fuzunun sınırlandırılmasıdır. Teşkilatın 
adı 1999’da Özbekistan katılımıyla 
GUUAM olarak değiştiyse de, 2005’te 
Taşkent’in bu oluşumdan ayrılması 
ile tekrar GUAM olmuştur. GUAM’ın 
Şangay İşbirliği Teşkilatı’na alternatif 
olarak kurulduğu da ileri sürülmekte-
dir. Bu teşkilatın, bünyesindeki ülkeleri 
Avrupa-Atlantik kurumlarına yaklaştır-
dığı gözlemlenmektedir.

ABD, Karadeniz’de etki alanı te-
sis etme hedefiyle, 2001’den beri 
Akdeniz’de faal olan NATO’nun 
Aktif Çaba Harekâtı’nı terörle mü-
cadele gerekçesi ile Karadeniz’e 
genişletmeye çalışmıştır. Türkiye ve 

Rusya bu girişime birlikte muhalefet 
etmiş, Türk yetkililer böyle bir adımın 
Karadeniz’de gereksiz yere gerilim 
doğurabileceğine işaret etmiştir. Tür-
kiye, Karadeniz’de terörle mücadeleyi 
mevcut oluşumların yürütebileceğini 
beyan etmiştir. Bu oluşumlar 2001’de 
teşkil edilen Karadeniz İşbirliği Gö-

rev Grubu ve 2004’te faaliyete 
geçen Karadeniz Uyumu 

Harekâtı’dır. Diğer taraftan, 
2005 yılında ABD, Karade-

niz Ekonomik İşbirliği’ne 
gözlemci statüsüyle 

katılmak istemiş, 
Rusya veto etmiştir. 
ABD’nin Trabzon’da 
bir askeri üs tale-
binde de bulundu-
ğu, Türkiye’nin ise 
bu talebe sıcak 
bakmadığı basına 
yansımıştır.  

ABD’nin Ka-
radeniz hav-
zasında etki 
kurma çabası 

Bulgaristan ve 
Romanya’nın 2004’de 

NATO’ya üye olması ile hız kazan-
mıştır. ABD Bulgaristan’la 2006 yılın-
da bir savunma işbirliği antlaşması 
imzalamıştır. Romanya ile de balistik 
füzelere karşı konuşlandırılacak bir 
savunma kalkanı konusunda işbirliği 
kararlaştırılmıştır. Bu işbirliği doğrultu-
sunda Romanya’ya 2015 yılında kıyı 
konuşlu radar sistemi ve kara konuşlu 
füze bataryaları yerleştirilecektir. ABD 
hâlihazırda iki ülkede de askeri üs 
bulundurmaktadır. Bulgaristan ve 
Romanya’nın ABD ile gelişen ilişkileri, 
İsrail’in de bu ülkelerle münasebetle-
rini güçlendirmesi için gerekli zemini 
hazırlamıştır. İsrailli pilotlar Romanya 
semalarında eğitim uçuşları yapmaya 
başlamıştır. İki ülkenin hava kuvvetleri 
ortak tatbikatlar gerçekleştirmektedir. 
İsrail, Bulgaristan ile de 2011 yılında 
bir askeri işbirliği anlaşması imzala-
mıştır. 

Son dönemde Avrupa Birliği de Ka-
radeniz bölgesindeki siyasi nüfuzunu 
artırmaya yönelik somut girişimlerde 

Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi
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bulunmuştur. AB, 2007’de bölge 
ülkeleriyle çevre, ulaşım ve enerji 
alanlarında sektörel işbirliği ve ortak 
projeler hedefiyle Karadeniz Sinerjisi 
girişimini başlatmıştır. AB, Komşuluk 
Politikası’nın bir parçası olarak geliş-
tirdiği Karadeniz Sinerjisi ile birlikte 
AB-Rusya ilişkilerinde ve AB-Türkiye 
ilişkilerinde yeni bir strateji geliştirmiş, 
Karadeniz’deki varlığını artırmayı 
amaçlamıştır. AB; Ukrayna, Moldova, 
Beyaz Rusya, Azerbaycan, Ermenis-
tan ve Gürcistan ile imzaladığı Doğu 
Ortaklığı stratejisi ile de aynı doğrultu-
da hareket etmektedir. AB ile gümrük-
süz ticaret ve vizesiz seyahatin öngö-
rüldüğü bu strateji ile Birlik, Karadeniz 
havzası üzerindeki ekonomik ve siyasi 
nüfuzunu artırmaya çalışmaktadır.

Karadeniz Havzası, enerji kaynak-
larına yakınlığının yanı sıra bölgesel 
kriz merkezlerine de yakın mesafede 
bulunması bakımından önem arz 
etmektedir. Etnik gerilimin dinmediği 
Kafkasya, Karadeniz’in güneydoğu 
bölgeleriyle iç içedir. Gürcistan’da 
filli bir parçalanmışlık söz konusudur. 

Kuzey Kafkasya’da Çeçenistan ve 
Dağıstan sorunlarının ciddiyeti devam 
etmektedir. Azerbaycan topraklarının 
başta Karabağ olmak üzere %20’si (5) 
Ermenistan işgali altındadır. Bütün bu 
kriz bölgeleri, Güney ve Kuzey Kaf-
kasya coğrafyasını bir çatışma alanına 
çevirmiş durumdadır.

Karadeniz güneybatıdan Balkanlar’la 
iç içedir. Eski Yugoslavya’nın parça-
lanmasıyla birlikte Balkanlar’da ortaya 
çıkan uyuşmazlıklar; etnik çatışmalar, 
iç savaşlar, etnik temizlik ve soykırımı 
beraberinde getirmiştir. Balkanlar’da 
nispi bir barış ortamı sağlanmış ise de 
bölgedeki hiçbir etnik ve dinsel sorun 
tamamen çözülmemiştir. Ortaya çıkan 
yeni devletlerin iç siyasi karışıklıkları, 
birbirleriyle olan sınır anlaşmazlıkları 
ve diğer sorunları varlığını devam 
ettirmektedir.

Karadeniz, Kafkasya ve Balkanlar’ın 
yanı sıra dünyanın diğer çatışma 
bölgelerine de yakın mesafede bu-
lunmaktadır. İsrail’in Filistin mesele-
sindeki uzlaşmaz tutumu ve bölgesel 
hegemonya hedefi doğrultusundaki 

Makyavelist politikaları sebebiyle 
Orta Doğu’nun kalıcı barış ve huzura 
ermesinin uzak olduğu söylenebilir. 
Öte yandan Kuzey Afrika ve Orta 
Doğu coğrafyasındaki hâkim konum-
daki otoriter iktidarları sarsan, Arap 
Baharı(6) diye adlandırılan toplumsal 
hareketlilik ve değişim rüzgârı bölge-
nin istikrarını ve güvenliğini doğrudan 
etkilemektedir. Diğer taraftan Irak 
ve Afganistan işgalleri de Karadeniz 
havzasını yakından ilgilendirmektedir. 
Zira Irak ve Afganistan Karadeniz’e 
çok yakın mesafededir.

Karadeniz’de meydana gelen geliş-
meler; Rusya, Bulgaristan, Ukrayna, 
Romanya, Beyaz Rusya, Moldova, 
Ermenistan ve Gürcistan’ı etkilediği 
kadar Türkiye’yi de yakından ilgilendir-
mektedir. Türkiye, Karadeniz’e 1685 
km’lik kıyı şeridiyle bu havzanın en 
önemli aktörlerinden biri konumun-
dadır. Karadeniz’in açık denizlere tek 
ulaşım yolu olan boğazların da sınırları 
içinde bulunması Türkiye’nin konumu-
nu daha da güçlendirmektedir. Uzun 
kıyı şeridi boyunca irili ufaklı yüzlerce 
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yerleşim merkezi ve Samsun, Ordu, 
Giresun ve Trabzon gibi önemli liman-
ların bulunması bu havzayı Türkiye için 
ekonomik bakımdan oldukça önemli 
kılmaktadır. Bu nedenle Karadeniz 
ve havzasında meydana gelebilecek 
herhangi bir istikrarsızlık ve sıcak ça-
tışma, doğrudan doğruya Türkiye’nin 
milli güvenliğini tehdit edebilir.

Türkiye’nin enerji ihtiyacının büyük kıs-
mı Rusya ve Azerbaycan’dan doğru-
dan, Hazar’ın doğu kıyısından dolaylı 
yoldan enerji nakil hatları vasıtasıyla 
Karadeniz havzası üzerinden karşı-
lanmaktadır. Karadeniz coğrafyası 
üzerinden Türkiye’ye nakledilen enerji 
kaynakları Akdeniz limanlarından, 
boğazlardan ve batı sınırından dünya 
ve Avrupa piyasalarına taşınmakta, 
bu vesileyle ülkeye önemli bir döviz 
girdisi sağlanmaktadır. Diğer taraftan 
Karadeniz’de deniz taşımacılığının 
yaygınlaşması Türkiye limanları üze-
rinden gerçekleşen ticaret açısından 
oldukça faydalıdır. Mesela, Trabzon 
limanı komşu İran devleti için çok 
önemlidir. İran’ın bütün dünyadan 

ithal ettiği mal ve ihtiyaçlarının önemli 
bir kısmı Trabzon limanı üzerinden bu 
ülkeye sevk edilmektedir. Bu liman 
İran dış ticareti bakımından en önemli 
alternatiflerden birisidir. Dolayısıyla 
Karadeniz; Türkiye için olduğu kadar 
komşularla yürütülen ticari ve ekono-
mik ilişkiler açısında da önem teşkil 
etmektedir.

Özetle, ABD Soğuk Savaş sonrası 
dönemde Karadeniz’de bir etki alanı 
meydana getirmeye çalışmıştır. Bu 
çabanın 2000’li yıllarda arttığı, somut 
girişimlere dönüştüğü gözlemlenmek-
tedir. ABD’nin girişimlerine karşın, 
bölgede Türkiye ve Rusya’nın mev-
cut dengelerin muhafaza edilmesi 
doğrultusunda tutum sergilediği fark 
edilmiştir. Karadeniz’deki mevcut den-
genin ABD lehine değişmesi, özellikle 
Karadeniz’de olduğu gibi Kafkasya ve 
Orta Doğu’daki hassas süreçleri de 
olumsuz etkileyebilir.

Son notlar:

(1.) Karadeniz: 461.000 km2‘lik alanı kapsayan 
8350 km’lik kıyı şeridine sahip olan Karadeniz’in 

doğudan batıya en geniş noktalarının arası 1175 
km, en derin noktası 2210 m’dir. 
(2.) Varşova Paktı: Soğuk Savaş döneminde ABD 
önderliğindeki Batı bloğunun oluşturduğu Kuzey 
Atlantik Antlaşması’na (NATO) karşı Sovyetler 
Birliği ve güdümündeki ülkeler tarafından iş 
birliği ve karşılıklı yardımlaşma amacıyla kuru-
lan askeri ve siyasi bir birliktir. 14 Mayıs 1955 
yılında Polonya’nın başkenti Varşova’da kurulan 
Birliğe, Sovyetler Birliği’nin yanı sıra Arnavutluk, 
Demokratik Alman Cumhuriyeti, Polonya, Çe-
koslovakya ve Romanya üye olmuştur. Varşova 
Paktı 1990’da Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 
feshedilmiştir. 
(3.) Gürcistan: 69.700 km2 yüzölçüme sahip ül-
kede nüfus 5 milyon (tahmini 2010) civarındadır. 
Acaristan, Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri 
merkezi hükümetin denetimi dışında bulunmak-
tadır. Gürcistan, NATO ve AB üyesi olmak için 
uğraş vermektedir.  
(4.) George Soros: 1930 doğumlu Soros, Macar 
Yahudi bir ailenin mensubu olup, halen ABD 
vatandaşıdır. Soros, finans spekülatörü olarak 
özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 
bağımsızlığını kazanan ülkelerdeki açık ve kapalı 
faaliyet ve toplumsal hareketleri yönlendirmesiyle 
üne kavuşmuştur.   
(5.) Azerbaycan: Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
Dağlık Karabağ’ın yanı sıra halen 7 ilçesi Erme-
nistan işgali altında bulunmaktadır. Bu ilçeler: 
Ağdam, Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Laçin, Kelbe-
cer ve Gubatlı’dır. 
(6.) Arap Baharı: Bkz:http://www.bilgesam.
org/tr/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=1067:arap-baharna-farkl-
bak&catid=77:ortadogu-analizler&Itemid=150



Orta Asya’nın
şansı da

şanssızlığı dasu T anrı Dağları ve Pamir Dağlarında 
oluşan buzulların oluşturduğu 
büyük Su rezervlerine sahip ol-

masına rağmen, yaz aylarında kuraklık 
ve su sorunu yaşayan Orta Asya’nın, 
şansı da şanssızlığı da sudan kaynak-
lanıyor. 

Sirderya ve Amuderya ırmaklarından 
içme Suyu olarak yararlanılan Orta 
Asya ülkelerinde, bu ırmakların üst 
kısmındaki Tacikistan ve Kırgızistan, 
topraklarının büyük bir kısmı dağlık 
bölgelerden oluşması ve tarım arazile-
rinin az olmasından dolayı zengin su 
kaynaklarını Elektrik üretiminde kullan-
mayı hedeflerken, bu ırmakların aşağı 
kısmında bulunan ve büyük çapta Sulu 
tarım yapılan arazilere sahip Özbekis-
tan ve Kazakistan ise bu su kaynakla-
rıyla tarım arazilerini sulamak istiyor. 

Bu ırmakların aşağı kısmında bulunan 
Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekis-
tan büyük tarım arazilerinin yanı sıra 
doğalgaz, petrol ve uranyum gibi zen-
gin yeraltı kaynaklarına da sahip iken, 
bu tür yer altı kaynaklarından yoksun 
olan ve bu ırmakların yukarı kısmında 
yerleşen Tacikistan ve Kırgızistan, bu 
enerji kaynaklarının yerini su ile çalışan 
hidroelektrik santrallerinde üretilen 
Elektrikle doldurmak niyetinde. 

Eski Sovyet döneminde Sirderya ve 
Amuderya ırmaklarının üst kısmın-
da yapılan ve halen Kırgızistan ve 
Tacikistan'da bulunan Kambarata, 
Toktogul, Nurek, Sangtuda hidroe-
lektrik santralleri, SSCB döneminde 
kış aylarında tüm bölge ülkeleri için 
elektrik enerjisi üretirken, bu barajların 
suları yaz aylarında da Özbekistan ve 
Kazakistan’ın tarım arazilerinin sulan-
ması için kullanılıyordu. 

SSCB'nin dağılması ve Orta Asya 
cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını 
ilan etmelerinin ardından, birbirinden 
bağımsız ekonomi kurmaya gayret 
gösteren bu ülkeler, artık kendi başla-
rının çaresine bakmak zorunda kaldı. 
Bunun ardından, kış aylarında enerji 
kaynakları kıtlığı yaşayan Tacikistan 
ve Kırgızistan su kaynaklarını elektrik 
üretimi için kullanırken, Özbekistan 
ve Kazakistan Sirderya ve Amuderya 
ırmaklarının tarım arazilerinin sulanma-

sında kullanmak istiyor. Tacikistan ve 
Kırgızistan, kış aylarında elektrik üre-
timi için bu ırmakların sularını elektrik 
üretiminde kullanırken, tarım arazilerini 
bu ırmaklarla sulayan Özbekistan ve 
Kazakistan ise, bu suların kış aylarında 
salıverilmesi sonucunda oluşan kurak-
lıkla karşı karşıya kalıyor. 

Halen ekonomilerinin önemli bir kıs-
mını tarım sektöründen elde eden bu 
ülkeler arasında Sirderya ve Amuderya 
sularının istifadesi ile ilgili ciddi sorunlar 
meydana gelirken, bu sorunlar bölge 
ülkeleri arasındaki ilişkilere de etkisini 
gösteriyor. 

Büyük Hidroelektrik Santral 
Projeleri

Bu arada, Tacikistan’ın başkenti 
Duşanbe’nin 110 kilometre doğusunda 
yerleşen ve eski Sovyetler Birliği döne-
minde başlatılan Rogun Hidroelektrik 
Santrali inşaatına yeniden başlaması 
da, bölge ülkelerini ikiye bölmüş vazi-
yette. 

Amuderya ırmağının üst kısmındaki 
Vahş ırmağında 335 metre yükseliğe 
sahip olacak Rogun hidroelektrik sant-
ralini kurmayı hedefleyen Tacikistan, bu 
santralde üretilecek Elektriği Pakistan 
ve Afganistan’a satma yoluyla ülke 
ekonomisini kalkındırmayı hedeflerken, 
bu ırmakların aşağı kısmında bulunan 
Özbekistan ve Kazakistan ise, sözko-
nusu su barajının Tacikistan hüküme-
tinin öngördüğü 335 metre yüksekli-
ğinde kurulmasının bölgede su sorunu 
yaşanmasına ve çevre felaketine yol 
açacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor. 

Bölgenin ekonomik yönden az kalkın-
mış ülkesi olan Tacikistan, sözkonusu 
barajın tamamlanması için 2,5-3 milyar 
dolarlık sermaye ihtiyacı nedeniyle 
Rusya ve diğer ülkelerden finansal ve 
teknik destek beklerken, ilk başta bu 
projede yer alan Rusya ve diğer ülke-
ler bu konuda Özbekistan’ın tepkisini 
çekmemek için söz konusu santral 
projesinde yer almak istemiyor. 

Bunun ardından 2008 yılında, bu hid-
roelektrik santrali kendi imkanlarıyla 
kurmaya çaba göstererek, son yıllarda 
bu proje için devlet bütçesinden 200 
milyon dolar harcayan Tacikistan, inşa-

atın ilk aşamasının tamamlanması için 
2013 yılına kadar toplam 700 milyon 
dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor. 

Tacikistan, finansman sorunu aşılarak 
santralin yapılması durumunda halen 
elektrik enerjide yurtdışına bağımlı olan 
ülkede her kış yaşanan elektrik kesin-
tilerinin sona ermesi ve hatta komşu 
Afganistan ve Pakistan’a elektrik sat-
mayı umuyor. 

Orta Asya’nın En Büyük Çevre 
Felaketi: Aral Gölü’nün Kuruması

Dünyanın 4. büyük Gölü olarak bi-
linen Aral Gölü, son 50 yılda yüzde 
90 küçülerek, yerini suların çekildiği 
bölümde oluşan, “dünyanın en genç 
çölü” Aralkum’a bırakırken, Sovyetler 
Birliği döneminde, Aral Gölü'nü besle-
yen Amuderya ve Sirderya ırmaklarının 
sularının pamuk tarlalarına akıtılması 
sonucu 1960'lı yıllardan bu yana su 
beslemesinin azalması sonucu şim-
dilerde eski kıyılarından yaklaşık 170 
kilometre kadar geri çekilmiş durumda. 

1960 yılında 68 bin 900 kilometrekare 
yüzölçümü ve 1083 kilometreküp su 
hacmine sahip Aral Gölü'nün uzunluğu 
426 kilometreyi, eni 284 kilometreyi, 
en derin noktası 68 metreyi bulurken, 
2010'da gölün yüzölçümü 12 bin 100 
kilometrekareye, su Hacmi 110 kilo-
metreküpe, en derin noktası ise 24 
metreye kadar düştü. 

Eski Sovyetler Birliği'nin, 1960-1990 
yıllarında Orta Asya’da pamuk üreti-
mini artırmak amacıyla sulanan tarım 
arazilerini 4,5 milyon hektardan 7 
milyon hektara çıkarması ve böylece 
Göle dökülen ırmak sularının azalması 
sonucu, 2010 yılına gelindiğinde gölün 
çekildiği 54 bin kilometrekarelik alanda, 
Tuzlu kum tabakalarıyla kaplı “dünyanın 
en genç çölü” Aralkum oluştu. 

Aral Gölü çevresinden her sene rüzgar-
la birlikte uçan yaklaşık 100 milyon ton 
tuzlu kum, bölgeyi büyük bir çevre fela-
ketiyle karşı karşıya bıraktı. Kazakistan 
ve Özbekistan'da yaklaşık 2 milyonluk 
nüfusun yaşadığı Aral Gölü havzasın-
daki çevre felaketi, halk arasında çeşitli 
hastalıkların yaygınlaşmasına, bebek 
ölümlerinde ölümlerin artmasına da 
yol açtı.

Amuderya ve Sirderya ırmaklarının 
sularından yararlanma konusu Orta 

Asya ülkelerini ikiye bölüyor.

Bahtiyar ABDUKERİMOV
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Afganistan
yaşam ile savaş 
arasındaki ülke -1

Giriş

Afganistan, İran platosu, Orta Asya 
bozkırları ve Himalaya silsilesinin ku-
zeybatı köşesinin kesiştiği bir geçiş 
bölgesinde yer almaktadır. Jeopolitiği 
nedeniyle, kültürel, politik ve sosyal 
olaylar ile pek çok hareket bu bölgede 
gerçekleşmiştir.

Ülke, tarih boyunca, bir dizi impara-
torluğun sınırlarına dâhil edilmiş, pek 
çok devletlerin orduları tarafından 
geçiş yolu olarak kullanılmış ve aynı 
zamanda çok sayıda irili ufaklı yerel 
imparatorlukların ortaya çıktığı toprak-
lar olmuştur. Orta Asya, Güney Asya, 
Çin, Orta Doğu ve Avrupa’nın büyük 
merkezlerine bağlanan ticaret yolları 

ve göçler de bu toprakların içine nüfuz 
etmiş ve farklı, dil, kültür, politika ve 
dinlere ait miraslar burada birleşerek 
birbirlerine karışmıştır. Afganistan, 
uzun tarihi boyunca Batı, Orta ve 
Güney Asya arasında bir “fetih yolu” 
olmuştur. 

Afganistan’ın jeopolitik konumu ve 
coğrafi yapısı, Afgan devletinin oluşu-
munda kendine özgü bir yapının oluş-
masına yol açmıştır. Ülke, Asya’nın 
en uzun süren üç medeniyetinin ortak 
etkilerine maruz kalmıştır. Bunlar Hint, 
Çin ve İran-İslam medeniyetidir. Aynı 
zamanda, başta Hint-Aryanlar, Türkler 
(Hun, Gazneli, Harzemşah, Timur, Ba-
bür, Özbek ve Türkmen) ile Moğollar 
olmak üzere, Orta Asya’nın pek çok 
göçebe halklarının geçici yerleşimine 
sürekli olarak açık olmuştur. 

Orta Asya, Hindistan ve Orta 
Doğu’nun kesiştiği bir alana yerleşen 

Afganistan, 647.500 km2 yüzölçü-
müyle kuzeyde Türkmenistan, 744 
km, Özbekistan, 137 km ve Tacikistan, 
1.206 km, doğuda Çin (Doğu Türkis-
tan), 76 km, güney ve güneydoğuda 
Pakistan, 2.430 km batıda ise İran, 
936 km ile komşudur. Afganistan, 
ülkenin en batısı ile en doğusu arasın-
daki uzaklık 1.350 km, kuzeyle güney 
arasındaki mesafe ise 900 km’dir.

Dağlık bir ülke olan Afganistan’ın, 34 
vilayeti, en büyük kentleri sırasıyla: 
kabil, Kandahar, Herat, Mezar-ı Şerif, 
Kunduz ve Celalabad’dır. Bu şehir-
lerden ikisi geçmişte kurulmuş, Türk 
devletlerine başkentlik etmişlerdir 
ve bu devletler Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı forsunda şimdi 
birer yıldızla temsil edilmektedir. 
Afganistan’ın iklimi, karasal; kışları so-
ğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kuraktır. 
Denize çıkışı olmayan ülkelerden biri 
de Afganistan’dır.

Afganistan’da İşgaller ve 
Çatışma

Uzun yıllar, hatta asırlar boyunca 
dünyanın en çalkantılı, her daim çatış-
maların yaşandığı ülkelerden bir olan 
Afganistan gerek uluslararası toplum, 
gerekse coğrafi unsurlar ve tarihsel 
bağlar açısından Türkiye için önemli 
bir yer teşkil etmektedir. 

1979 yılında Sovyetler Birliği’nin işga-
liyle başlayan, 2001 yılında ABD lider-
liğindeki koalisyon güçlerinin müda-
halesi sonucu Taliban’ın devrilmesiyle 
başka bir boyut kazanan çatışma 
halindeki Afganistan’ın güvenliği ve 
istikrarı yalnız bu ülkenin kendisi için 
değil, Orta Doğu, Güney Asya ve 
Orta Asya’yı da kapsayan geniş bir 
coğrafi alanda yaşayan tüm ülkeler ve 
halklar açısından da büyük önem arz 
etmektedir. Bu nedenle, 2001 yılında 
Afganistan’da hâkim olan güç Taliban 
yönetiminin devrilmesinin ardından 
uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin Afganistan’da 
güvenliğin sağlanması, evrensel insan 
ve kadın haklarına dayanan uluslara-
rası hukuka uygun, ulusal bütünlüğü 
ve bağımsızlığı koruyacak devlet ku-
rumları oluşturulmasını amaçlayan 20 
Aralık 2001 tarihli ve 1386 sayılı kararı 
doğrultusunda Afganistan’ın yeniden 
imarına yönelik birtakım çalışmalara 
başlamıştır. 

Türkiye’de, köklü ve tarihsel ilişkilere 
sahip olduğu ve yakın çevresindeki 
istikrar ortamı açısından özel önem 
verdiği Afganistan’ın yeniden imar 
çalışmalarına askeri ve ekonomik 
yardımlar başta olmak üzere çeşitli 
katkılarda bulunmaktadır. Türkiye bu 
destek faaliyetlerini 2004 Eylül ayın-
da Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı’nın (TİKA), Kabil, Program 
Koordinatörlüğü, 12 Kasım 2006 
Vardak Program Koordinatörlüğü ve 
Şubat 2007 Mezar-ı Şerif Program 
Koordinatörlüğü’nü açmasıyla daha 
sistematik bir hale gelmiştir. 

Türk-Afgan İlişkileri

Türkiye-Afganistan ilişkileri, tarihin 
derinliğine giden ilişkilerdir. Afga-

nistan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetini tanıyan ilk devlet olurken 
Türkiye’de Afganistan’ın bağımsızlığını 
tanıyan ikinci devlet olmuştur. 1 Mart 
1921’de Afgan heyeti ile Türk heyeti 
arasında Moskova’da imzalanan ittifak 
anlaşması ile Türkiye, Afganistan’ın 
bağımsızlığını tanımış ve böylece iki 
kardeş millet arasındaki manevi birlik, 
resmi bir anlaşma şekline dönüş-
müştür. Türk-Afgan İttifak Anlaşması 
sonrası 10 Haziran 1921 Cuma günü, 
Ankara’da Afganistan Elçiliği’nin açılış 
töreninde, elçilik gönderine bayrağı 
bizzat Mustafa Kemal Paşa çekmek 
suretiyle Afganistan’a verdiği önemi 
ortaya koymuştur. 

Tarih boyunca dostane ilişkileri bu-
lunan Afganistan ve Türkiye, kötü 
günlerinde de birbirlerini yalnız bırak-
mamışlardır. Milli Mücadele Yıllarında 
Afganistan’ın Türkiye’ye sağladığı 
destekler bu iki milletin kardeşliğinin 
delilidir. Türkiye de bugüne kadar elin-
den gelen bütün imkânlarla Afganis-
tanlı kardeşlerinin yanında olmuştur. 
Türkiye’nin bugün Afganistan’a sağla-
makta olduğu güvenlikten kalkınmaya, 
kapasite oluşumundan iyi komşuluk 
ilişkilerinin güçlendirilmesine kadar 
uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayan 
yardım ve destek ile Afganistan’ın ve 
bölgesinin dış politikasında taşıdığı 
önemin ve önceliğin açık bir gösterge-
sidir. Afganistan’ın huzurunu, istikrarı-
nı, barışını, refahını Türkiye’nin huzuru, 
istikrarı, barışı ve refahı olarak görüyor 
ve Türkiye’nin Afganistan ile ilişkileri-
nin daha da kökleşerek gelişmesine 
büyük önem verilmektedir. 

Bu düşüncelerle 1 Mart 1921 Türk-
Afgan Dostluk Anlaşması’nın 90.yıl-
dönümü vesilesiyle 1 Mart gününü, 
Türk-Afgan Dostluk Günü olarak 
ihdas edilmiştir. Bundan böyle 1 Mart 
gününün Türk-Afgan Dostluk Günü 
olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. 
Bu vesileyle bir sergi hazırlanması 
düşünülmüş, İlki bu yıl kutlanan 1 Mart 
Türk-Afgan Dostluk Günü sebebiyle 
düzenlenen Tarihi fotoğraflarla Türk-
Afgan Dostluğu Sergisi, İstanbul’daki 
İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma 
Merkezi (IRCICA) Fotoğraf Arşivi’nden 
derlenen fotoğrafların yer aldığı ve 

bunların çoğu Afganistan’a gönderilen 
ilk elçimiz Ömer Fahreddin Paşa tara-
fından çekilen/çektirilen fotoğraflardan 
oluşan Tarihi Fotoğraflarla Türk-Afgan 
Dostluğu Sergisi ve Katalogu ortaya 
çıkmış Dışişleri Bakanlığımız bu Sergi 
ve Katalog ile Milli Mücadele yıllarında 
efsaneleşen Türk-Afgan dostluğunun 
vesikalarını gün yüzüne çıkarmayı 
hedeflenmiştir. Fotoğraflar ve sergi 
katalogu, 1–7 Mart 2011 Kabil Türk 
Büyükelçiliğimiz tarafından görkemli 
bir törenle Afganistan’ın meşhur Ba-
bür bahçesinde devlet töreniyle sergi-
lenmiştir.

Türkler ve Afganlar arasındaki bu 
dostça hatta kardeşçe münasebet, 
çok eski tarihlere, MÖ II. asırda Afgan 
topraklarında görülen Saka Türklerine 
kadar uzanır. Türk kültürünün merkez-
lerinden olan Afganistan coğrafyasın-
da dünyaya gelen Mevlana Celaled-
din, İbni Sina, Gazneli Sultan Mah-
mud, Hüseyin Baykara ve Ali Şir Nevai 
gibi Türk-İslam kültür ve medeniyetinin 
daha nice banilerinin, Afganistan 
topraklarının havasını teneffüs etmiş 
olmaları ve sonrasında Türk medeni-
yetini her biri kendi sahasında zirveye 
taşıyan isimler olmaları ayrıca dikkate 
şayan bir husustur. Her ne kadar Af-
ganistan ve Türkiye toprakları mesafe 
olarak birbirine uzak gibi görünse 
de bu kardeşçesine dostluk bağları 
sebebiyledir ki Afganistan’da Türkler, 
Türkiye’de Afganlar bugüne kadar ya-
şaya gelmiş ve böylelikle Türk-Afgan 
dostluğu hep canlı tutulmuştur.

Müşterek bir tarihi paylaşan bu iki 
milletin istiklal mücadelelerinin de 
aynı tarihlere tesadüf etmiş olması, 
kaderin garip bir cilvesidir. Birinci 
Dünya Savaşı’nın akabinde İngilizlere 
karşı verilen mücadele neticesinde 
8 Ağustos 1919 tarihinde Ravalpin-
di Anlaşması ile istiklaline kavuşan 
Afganistan ile Türkiye arasında ilk 
teması sağlayan Cemal Paşa olmuş-
tur. Eski Dördüncü Ordu Komutanı ve 
Bahriye Nazırı Cemal Paşa Türkler ile 
Afganistanlılar arasındaki dostluğun 
gelişmesinde büyük rol oynamıştır. 
Cemal Paşa 1920–1921 yıllarında 
Afganistan’da faaliyet göstermiştir.

Turan CAN
TİKA-Araştırmacı
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B irçok ülke gibi Hindistan’ın da 
ulusal çıkarları mevcuttur. Söz 
konusu çıkarların çapı, tama-

men, Hindistan içerisinde ve yakın 
çevresindeki tarihi ve siyasi duruma 
bağlıdır. Tarihin çeşitli dönemlerinde 
Hindistan, Güney Asya, Yakın Doğu, 
Güneydoğu Asya ve Hint Okyanusu 
havzasında bulunan ülkeler bölgesi 
gibi bölgelerdeki uluslararası ilişki-
lerin belirlenmesinde önemli bir rol 
oynamıştır. 20. yüzyılın 90’lı yıllarında 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının he-
men ardından, Hindistan’ın jeopolitik 
çıkarları Orta Asya Bölgesi’nde dikka-
te değer bir rol oynamaya başlamıştır. 
Hindistan’ın jeopolitik tutumu genel 
olarak siyasi realizm konseptine da-
yanmaktadır. Hindistan’ın bu siyasi 
realizmi, tarafsızlığından ve jeopolitik 
ve jeoekonomik çıkarlarının, kültürel, 
dini ve dış politikaya bağlı diplomatik 
önceliklerine galebe çalmasından 
kaynaklanmaktadır.

Hindistan’ın Orta Asya ülkeleriyle 
ilgili jeostratejik politikası, jeoekono-
mik ilkelerce teyit edilmektedir. Yani 
Hindistan’ın bölgede stratejik olarak 
konuşlanma arzusu, onun jeopolitik 
çıkarlarını belirlemektedir.             

Hindistan’ın stratejik olarak yer edin-
mesi, Orta Asya ülkeleriyle ekonomik, 
siyasi-diplomatik ve kültürel ilişkilerini 
geliştirmesi yoluyla gerçekleşmek-

tedir. Tabii ki Hindistan’ın Orta Asya 
bölgesine duyduğu ilgi, bir dizi dış 
siyasi unsurların öne çıktığı çok taraflı 
işbirliğine dayanmaktadır. Bu unsurlar 
Hindistan ve Orta Asya ülkeleri ara-
sındaki siyasi, kültürel, sosyal-insani 
ve ekonomik ilişkileri içermektedir. 
Ancak Hindistan’ın Orta Asya’da-
ki dış siyasi çıkarlarında belirleyici 
faktör ticari ve ekonomik işbirliğidir. 
Hindistan’da ekonomik potansiyelinin 
güçlenmesi söz konusu ülkeler ara-
sında enerji, doğal kaynaklar alanında 
olduğu gibi güvenlik sahasında da 
çok taraflı ilişkilerin gelişmesine zemin 
hazırlamaktadır.

Günümüz jeopolitik eğilimlerinde, ge-
lişmenin jeoekonomik ilkeleri git gide 
üstünlük sağlamaktadır. Böylelikle 
çağdaş uluslar arası ilişkilerde ekono-
mi dominant olmaktadır. Dolayısıyla 
dünyada ve belli bölgelerde çağdaş 
jeopolitik, uluslar arası ekonomik iliş-
kiler tarafından belirlenmektedir. Bun-
lar göz önüne alındığında devletler ve 
bölgeler arası ilişkilerin, uluslar arası 
gelişimin jeoekonomik eğilimlerinin 
etkisi altında olduğu görülmektedir. 
Hâlihazırda Batının gelişmiş ülkelerin-
den oluşan merkezin çevresinde git 
gide yeni jeopolitik güçlerden oluşan 
halka sıkılaşmaktadır. Bu jeopolitik 
güçler gelişmelerinin ekonomik gös-
tergelerini güçlendirerek tedricen 
uzak periferide yer alan ülkelerden 
daha yakın periferideki ülkeler haline 
dönüşmektedir. Çin, Brezilya, Malez-
ya, Singapur, Güney Kore, Türkiye ve 
Hindistan gibi geçiş halindeki ekono-
mi statüsüne göz dikmiş etkili ülkeler, 
dünyanın belli başlı belgelerindeki 
jeoekonomik durumun belirlenmesin-
de etkili olmaya başlamışlardır.

Hindistan’ın Orta Asya’ya olan ilgi-
si, Türkiye, Çin veya ABD için söz 
konusu olduğu gibi Sovyet impara-
torluğunun çökmesinden sonra baş-
lamamıştır. 20. Yüzyılın 90’lı yıllarında 
Hindistan’ın Orta Asya stratejisi henüz 
gerekli ölçüde ortaya çıkmamış, an-
cak 21. yüzyıl başlarında jeopolitik 
çıkarlarına yeterince uygun koşullar 
oluşmuştur. Bu koşulların oluşmasın-
da belirli objektif ve sübjektif faktörler 
rol oynamıştır.

Objektif faktörler arasında 
Hindistan’ın ekonomik güçlenmesi, 
Yeni Delhi’nin global ölçekli “ileri tek-
nolojileri” hedeflemesi, iç siyasi duru-
mun istikrara kavuşması, ekonomide 
büyük çaplı liberalleşmeyi seçen yeni 
pragmatik bir hükümetin kurulması, 
yeni pazarlara açılma isteği, bölgede 
askeri, siyasi üstünlük kurması vs. 
sayılabilir. 

Hindistan’ın Orta Asya alanına 
açılmasının sübjektif sebepleri pek 
çok uzman tarafından 11 Eylül olayı 
ve onu takip eden NATO müttefik 
kuvvetlerinin 2002-2003 yıllarındaki 
Afganistan ve Irak antiterör hareketi 
olarak gösterilmektedir. Bu noktadan 
hareketle şu faktörler sıralanabilir: 
1) Bazı Orta Asya ülkelerinde Ame-
rikan askeri üslerinin kurulması; 2) 
“Afgan” terörizminin transit imkânı; 3) 
Hindistan’da terör tehdidinin artması 
(özellikle Yeni Delhi’deki 13 Aralık 
2001 olaylarından sonra); 4) Orta 
Asya ülkelerinde Pakistan jeopolitik 
pozisyonunun güçlenmesi; 5) Çin’in 
bölgede jeoekonomik emellerinin 
artması. Bu faktörlerin ortaya çıkması 
ve varlığı, Hint dış politikasında, Orta 
Asya bölgesinde jeopolitik güç sahibi 
olma yönünde önemli değişimi sağ-
lamıştır. 

Hindistan’ın Orta Asya’daki jeopolitik 
stratejisi aşağıda sıralı bir dizi çıkara 
dayanmaktadır: 

1. Bölgede siyasi istikrarın ve ge-
nel güvenliğin sağlanmasında 
Hindistan’ın çıkarı bulunmaktadır. Hin-
distan, çok taraflı işbirliğinin geliştiril-
mesi ve ortak bölge güvenliği sistemi 
kurulmasına dair Orta Asya ülkelerinin 
tüm girişimlerini desteklemektedir.

2. Hindistan Orta Asya bölgesinde 
Rusya ile sıkı işbirliği sürdürmektedir. 
Hindistan, Rusya’nın bölgede güven-
lik konusunda garantörlük statüsü 
kazanma yolundaki çabasını destekle-
mektedir. Hindistan’ın Rusya ile böl-
gesel işbirliğinde aşağıda sıralı ilkeler 
üzerinde durulabilir:

Bir: Hindistan’ın dâhil olduğu tüm 
bölge kuruluşlarında Rusya ile işbirliği;

İki: Bölge güvenliği konusunda 
Rusya’nın girişimlerinin Hindistan 
tarafından desteklenmesi;

Üç: Hindistan’ın, ülkeye Rus enerji 
kaynaklarının getirilmesi için Orta 
Asya ülkelerini güvenli transit yolu 
olarak kullanma arzusu.

3. Hindistan Orta Asya ülkeleriyle 
enerji konusunda işbirliğinin daha da 
geliştirilmesinden yanadır. Bu konuda 
geleceği en iyi olan bölgesel partner 
olarak Kazakistan görülmektedir. Zira 
Kazakistan sahip olduğu zengin pet-
rol, gaz, uranyum ve maden yatakla-
rıyla Hindistan’ın hızla gelişen ekono-
misinin ilgisini fazlasıyla çekmektedir. 
Nitekim hâlihazırda enerji kaynakları-
nın temin edildiği Suudi Arabistan ve 
Basra Körfezi ülkeleri Hindistan’ın hızlı 
ekonomik büyümesine yetecek kadar 
petrolü yakın gelecekte sağlayama-
yacaktır.

4. Hindistan, Çin çıkarlarının Orta 
Asya’da yayılması karşısında rakip 
unsurdur. Hindistan’ın bölge politika-
sına, Çin’le olan karmaşık ikili ilişkiler, 
iki ülkenin global ve bölgeler ötesi 
ekonomik rekabeti, enerji kaynakları 
yetersizliğiyle ilgili benzer iç süreçler, 
Çin’le Hindistan arasında çıkmaza 
girmiş olan “Tibet sorunu” vs. gibi 
konular damgasını vurmaktadır. Öyle 
ki, Hindistan ve Çin’in Orta Asya’daki 
jeopolitik çıkarları iki sürecin etkisi 
altındadır: Birincisi, yeni enerji kaynak-
ları ve yollarına ulaşmak ve ikincisi, 
Çin ve Hindistan arasında daha önce 

oluşmuş dış politika sorunlarının 
olumsuz etkisi.

Netice olarak, Orta Asya, başta Rus-
ya, ABD ve Çin olmak üzere tüm dün-
ya devletleri çıkarlarının çatıştığı son 
derece önemli jeopolitik alandır. Böyle 
olmakla birlikte Hindistan söz konusu 
ülkelerle rekabete hazırdır. Bu eme-
linin altında yeni enerji kaynaklarına 
ulaşma arzusu yattığı söylenebilir. Bu 
çerçevede Hindistan, bölgenin önde 
gelen Kazakistan ve Özbekistan gibi 
ülkeleriyle enerji konusunda geleceğe 
dönük işbirliği yapma arzusundadır. 
Ancak Orta Asya ülkelerinden çoğu-
nun Hindistan’a coğrafi uzaklığı, “Af-
ganistan” sorunu, Hazar bölgesinde 
güçlü Amerikan varlığı, Orta Asya’da 
güçlenerek artan Çin’in ekonomik 
etkisi karşısında Hindistan tamamıyla 
bağımsız olarak bölge ülkelerine yö-
nelerek daha geniş çaplı çok taraflı 
işbirliği yürütememektedir. Bu süreçte 
Hindistan, bundan böyle de Orta-As-
ya bölgesinde jeopolitik nüfuz sağla-
yabilmek için geçerli gerçeklere bağlı 
kalmak ve Rusya’nın genel ve enerji 
güvenliği yönündeki bölgesel politika-
sını desteklemek zorundadır.

Hindistan’ın
Orta Asya jeopolitik stratejisi
PhD Dr. Kairjan Sayasatulı
ABDIHALIKOV
KazNU El-Farabi Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Fakültesi 
Dekan Yardımcısı
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ederken, farklı beklentileri ve çıkarları 
olan ülkeler ise ‘uyumlu politikalar’ 
geliştirmek durumunda bulunacaklar-
dır. Aksi takdirde karar alma ve refahın 
paylaşımı süreçlerinden dışlanma teh-
likesiyle karşı karşıya kalabileceklerdir. 
Bölgeye yönelik yakın ilgi ve hevesi 
olan küresel aktörler ise herhangi bir 
girişimde bulunmadan önce, Türkiye 
ve Rusya’nın politikalarını dikkate 
almak, bu iki ülkenin bölgesel gücüne 
ve önceliğine saygı duymak zorunda 
kalacaklardır.

SSCB'nin dağılmasından sonra, 
Türkiye ve Rusya çok kısa bir zaman 
dilimi içinde aralarındaki temel so-
runları çözerek, Türk dış politikasının 
«komşularla sıfır sorun» ilkesine uygun 
biçimde hareket etmeye başlamıştır. 
İki ülke, geniş Avrasya bölgesinde 
‘rekabet’ yerine ‘karşılıklı güven ve 

işbirliği’ne dayalı bir stratejiyi tercih 
ederek, başta enerji olmak üzere inşa-
at, ticaret ve turizm gibi birçok alanda 
ilişkileri hızla geliştirmiştir.

Esasen, Türkiye ve Rusya arz-talep 
ilişkileri bağlamında üretim ve tüketim 
potansiyelleriyle birbirini tamamlayıcı 
ülke pozisyonundadırlar. Bir taraftan 
Rusya'nın yaklaşık 20 milyar dolarlık 
enerji satışına karşılık, Türkiye tüm 
Rusya'yı yeniden inşa edebilecek in-
şaat deneyimi ve teknolojisi, tüm Rus-
ları besleyebilecek gıda potansiyeline 
sahiptir. Bugün Türkiye aleyhine olan 
dış ticaret dengesinin, alınacak kısa 
ve orta vadeli önlemlerle arzu edilen 
noktaya çekilmesi diğer ilişkilere de 
büyük bir ivme kazandıracaktır.

Tabiatıyla, Türkiye ve Rusya’nın oluştu-
racağı böyle bir güç ve refah merkezi 
bölge ülkelerine de yansıyacak, onlar 

da bu işbirliği sürecine eklemlenerek, 
ortaya çıkan refahtan pay alma eği-
limine gireceklerdir. Böylelikle, bölge 
ekonomik ve sosyal bakımdan yeni bir 
gelişme trendi içine girecek, Batı’nın 
gelişmiş ekonomileri ile Doğu’nun 
yükselen yeni güçleri arasında oluşa-
cak bu yeni dinamik alandan maksi-
mum faydayı sağlayacaktır.

Zengin doğal ve beşeri kaynaklara 
sahip Avrasya bölgesi, bir yanına 
Batı’nın kurumsal/yönetimsel, teknolo-
jik bilgi ve tecrübesi, diğer yanına da 
Doğu’nun gelişme iştahı ve dinamiz-
mini sentezleyebilme yetenek ve ira-
desini gösterebilirse, 21.yüzyılın güç 
ve refah merkezi olacaktır.

Son parlamento seçimlerinde par-
tisinin oyunun yüzde 65'lerden 
yüzde  50'nin altına düşmesi, Putin’i 
‘Büyük Rusya’ temelli Avrasya projesi 

T ürkiye ve Rusya ekonomik, 
sosyal, siyasal, kültürel, askeri 
birçok bakımdan bölgenin iki 

büyük devletidir. Bunun içindir ki, 
Avrasya olarak tabir edilen bu ortak 
bölgede, merkez devlet konumundaki 
Türkiye ile Rusya'nın onayı ve rızası 
olmadan herhangi bir yapının ortaya 
çıkması ve bu iki ülkeye rağmen şekil-
lenmesi mümkün değildir. Bölgedeki 
diğer devletlerin de bu merkez iki 
ülkeye hem ekonomik hem de tarih-
sel/kültürel bağları/bağımlılıkları göz 
önüne bulundurulduğunda bu tez 
daha da güçlenmektedir.

Bölgesel politikalar üzerinde Türkiye 
ve Rusya anlaştığı takdirde bölgenin 
kaderini belirleyen kararları almada 
başat güç olacaklardır. Çıkarları ve 
beklentileri aynı doğrultuda olan çevre 
ülkeler bu kararlara uyumlu hareket 

Türkiye-Rusya 
ilişkileri ve 
Avrasya’da yeni 
bir ortaklık 
modeli
Dr. İsmail SAFİ
İstanbul Milletvekili 
KEİPA Türk Grubu Başkanı 
Dışişleri Komisyonu Üyesi
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ihtirasına gem vurmaya yönelterek, 
bölgesel politikalarda Türkiye ile iş-
birliğine yönelime teşvik edecek bir 
unsur olarak değerlendirilebilir. Son 
tahlilde, Rusya'nın dış politikada nasıl 
bir tavır izleyeceği, diğer şartlar yanın-
da, Putin'in 2012 Mart’ında yapılacak 
başkanlık seçiminde alacağı oy oranı-
na bağlı olacaktır.

Esasen Türkiye ve Rusya liderlik ba-
kımından oldukça benzerlik gösteren 
bir nitelik arz etmektedir. Her şeyden 
önce iki başbakan, Recep Tayyip 
Erdoğan ve Vladimir Putin güçlü bir 
liderlik ve karizmaya dayalı yönetim-
leriyle yaklaşık 10 yıllık iktidarlarını 
gelecek yıllarda da sürdürecek gibi 
gözükmektedirler. İçeride halklarıyla 
sağlam bir diyalog kurmayı başaran 
her iki lider, dışarıda da güçlü ve 
kararlı iradeleriyle ülkelerinin menfaat-
lerini korumada ihtiraslı ve tavizsiz bir 
tavır sergilemekte, gelecekte güçlü bir 
ülke ideali vadetmektedirler. İki lider 
de Batı'nın değerlerine ve kurumlarına 

karşı zaman zaman temkinli, hatta 
şüpheyle bakmakta, Batı’nın ikiyüzlü 
ve kibir kokan tek taraflı dayatmaların-
dan hazzetmemekte, dolayısıyla kendi 
özgün politikalarını inşa etme çabası 
içine girmektedir.

Yukarda da bahsettiğimiz karşılıklı 
ihtiyaçlara dayalı ‘bağımlılık ve ta-
mamlayıcılık’ nitelikleri göz önüne 
alındığında, Rusya ve Türkiye'nin yakın 
gelecekte çok daha yakın bir işbirliği-
ne gidecekleri, bölgenin de bundan 
büyük menfaat sağlayacağı, sonuçta 
bu işbirliğinin barışa ve refaha daha 
fazla hizmet edeceği düşünülebilir.

Rusya'da Mart seçiminde iktidarı tek-
rar ele alacak olan Putin'in -Türkiye ve 
uluslararası kamuoyunda algılandığı 
gibi- eski SSCB’yi hatırlatan Avras-
yacılık arayışı yerine yeni ihtiyaçlara 
cevap verebilecek, Türkiye ile ortak 
bölgesel politikalar temelli yeni bir 
anlayışa yönelmesi, hem her iki tarafın 
hem de bölgenin yararına olacaktır.

Bu yeni ilişki biçimini, ikili anlaşma 
temelli ortaklık üzerinden değil; Ka-
radeniz, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta 
Asya gibi ortak menfaat havzalarını da 
kapsayacak biçimde, var olan böl-
gesel örgütler üzerinden kurmak ve 
yürütmek daha yararlı olacaktır.

Bu çerçevede, 1990’ların başından iti-
baren bölgesel işbirliğinin gelişmesine 
önemli katkıları olan Karadeniz Ekono-
mik İşbirliği Örgütü (KEİ) bir şans ola-
rak değerlendirilmelidir.  2012’de üye 
ülke liderlerinin katılımıyla İstanbul'da 
20. yaşını kutlayacak olan KEİ, Türkiye 
ve Rusya’nın öncülüğünde, değişen 
şartlara ve ihtiyaçlara göre revize edil-
melidir. Böylelikle, başta Karadeniz 
havzası olmak üzere, geniş Avrasya 
coğrafyasındaki mevcut ekonomik 
potansiyeli sağlam bir ortaklık anla-
yışıyla refaha dönüştürecek böyle bir 
yapı, ikili ilişkiler yanında, bölgesel ve 
küresel barışın da en önemli teminatı 
olacaktır.

K uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Dr. Derviş 
Eroğlu, Avrasya Ekonomik 

İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hikmet Eren’i Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı’nda kabul etti.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, 
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği’nin 
Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki 
mevcut ilişkilerin her alanda en ileriye 
götürülmesini, bu bağlamda ülkemizle 
bölge ülkeleri arasında özellikle eği-
tim, kültür ve ticaret konularında ya-
kınlaşmayı sağlayabilecek faaliyetlerin 
organize edilmesini ve desteklenmesi-
ni amaç edinildiğini belirti.

Bu amaçlar doğrultusunda Avrasya 
Ekonomik İlişkiler Derneği tarafından 
sempozyumlar, çalıştaylar ve kong-

reler düzenlendiğini belirten Hikmet 
Eren: "K.K.T.C. bizim açımızdan büyük 
önem arz etmektedir. Derneğimizin 
misyonu ve vizyonu gereği yavruvatan 
ile olan ilişkilerimizi en üst sevide tut-
ma gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda 
2010 yılında Türk Dünyası Uluslararası 
Sempozyumu’nu K.K.T.C. gerçekleş-
tirerek izolasyonlara karşı tavrımızı da 
ortaya koymuş olduk." dedi.  

Hikmet EREN, Avrasya Ekonomik 
İlişkiler Derneği tarafından “Ada 
Ekonomisi Sempozyumları” çerçe-
vesinde düzenlenen “Tarım Sektö-
rünün K.K.T.C. Ekonomisine Katkısı” 
konulu sempozyumu 18 Kasım 2011 
Lefkoşa’da gerçekleştirdiklerini ve 
sempozyum kapsamında Kuzey Kıb-
rıs tarım ve hayvancılık sektörü ile ilgili 
güncel durumun tespiti ve K.K.T.C. 

ekonomisine olan katkısının teorik 
düzeyde ortaya konulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Avrasya Eko-
nomik İlişkiler Derneğinin faaliyetlerini 
yakından takip ettiğini ve fırsat bulduk-
ça K.K.T.C. de gerçekleştirilen etkin-
liklere katıldığını belirti. Sivil toplum 
kuruluşlarının toplumların ve ülkelerin 
gelişimine olan katkısına değinerek 
Türk Dünyasına yönelik çalışmaların-
dan dolayı Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneğini tebrik etti.

“Tarım Sektörünün K.K.T.C. Ekonomi-
sine Katkısı” konulu sempozyumu da 
yakından takip ettiğini belirten Cum-
hurbaşkanı Eroğlu, sempozyumun 
gelişmekte olan K.K.T.C. ekonomisinin 
tarım ve hayvancılık sektörüne yapıcı, 
yön verici ve vizyon geliştirici bir etki 
yapması temennisinde bulundu. 

K.K.T.C. Cumhurbaşkanı
Dr. Derviş Eroğlu, 
EkoAvrasya Başkanı
Hikmet Eren’i kabul etti

Nazan BOZDEMİR
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F ransa’nın Ulusal Meclisi’nde 
kabul edilen ve bir garabet 
örneği olan yasayla yeniden 

gündemimize oturan ve aslında her 
yıl Nisan ayında Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Temsilciler Meclisi’nde 
“görüşüldü, görülecek” veya Obama 
“bakalım soykırım diyecek mi, yoksa 
demeyecek mi” diye Türkiye’yi meşgul 
eden sözde “soykırım” meselesinin 
aslında 1915’de tehcir sırasında ya-
şamını yitiren Ermeniler için duyulan 
acıdan kaynaklanmadığı bilinmek-
tedir. 2015’de yüzüncü yılı dolacak 
ve bunca gün ışığına çıkan belgeyle 
sadece mukalata olduğu ispatlanan 
ve vuku bulduğu tarihte henüz bilin-
meyen bir kavramla, “soykırım” kavra-
mıyla adlandırılmaya çalışılan bir me-
selenin mütemadiyen ısıtılıp önümüze 
sürülmesinin ardındaki gerçekler 
derinlemesine irdelenmeli ve ona göre 
hareket edilmelidir. Başka bir deyiş-
le, bu şekilde ortaya dökülmesinin 
nedeni her ne kadar Fransa’da cum-
hurbaşkanlığı seçimine ve Sarkozi’nin 
Türk aleyhtarlığına bağlansa da 
mevcut sorunun bu şekilde basite 
indirgenmemesi gerekmektedir. 
Türkiye’nin artan bölgesel gücü görü-

lüyor ki geçmişten bugüne emperyal 
roller oynamaya meraklı devletlerin 
çok da hoşuna gitmemekte, onlar için 
muhtaç ve çoğu suni olarak çıkarılan 
sorunlarla boğuşmak zorunda kalan 
bir Türkiye arzu edilmektedir. Son 
komedinin baş aktörü Fransa dünya 
üzerinde, özellikle Afrika’da 19. ve 20 
yüzyıllardaki sömürgecilik tarihini yeni-
den yaşatmayı arzu eder bir politikayı 
benimsemiş görünmekte, iktidarının 
muhtemelen son demlerini yaşayan 
bir demagogun liderliğinde “hedef” 
ilan ettiği Türkiye üzerinden acınası 
politikasını yürütmeye çalışmaktadır. 

Batı dünyasında var olan o çok bi-
linen Türk karşıtı oryantalist tutum 
belli zamanlarda ve vesilelerle ortaya 
çıkarılmakta, kamuoylarının olumsuz 
görüşlerini pekiştirmekte, siyasi du-
ruşları etkilemekte ve sonuç olarak 
Türkiye’ye karşı dayatmalar şeklinde 
tezahür etmektedir. Türkiye karşıtı pa-
radigmaların geçmişten bugüne olu-
şumunu ve seyrini anlamak ve teşhis 
etmek mümkün olmakla birlikte, bu 
dayatmaların veya Türkiye’yi köşeye 
kıstırma çabaları ile  tarihten gelen ve 
sürekli olarak kendini yeniden üreten 

nefret dolu veya çok daha hafif deyi-
miyle hasmane siyasetlerin gerekçe-
lerini sadece bu olguya bağlamak da 
yanlış olacaktır. Emperyalist yaklaşım, 
bir siyasi tutumdur ve belli bir hedefi 
olmadığı zaman enerjisini sadece 
spor olsun diye bir ulustan veya dev-
letten nefret ettiği için harcamayacak-
tır. O halde sorunu bir yanda Türkiye 
ve diğer yanda da emperyal güçler 
arasındaki çıkar çatışması bağlamın-
da ele almak doğru olacaktır. Aksi 
halde Türkiye karşıtı tüm dayatmalara 
karşı her defasında bilinen reaksiyon-
ları göstermekten öteye gitmeyen bir 
takım söylemler ve önlemlerle aslında 
genel algıyı değiştirici bir sonuç al-
manın mümkün olmadığı bilinmelidir. 
Üstelik medyamızın köşe başlarını 
tutmuş olan “liberal tarafsız aydın” 
olarak görünmeyi öncelikle Türk ta-
rihini ve Türk devletini küçümsemek, 
geçmişte olan biteni “tarafsız” göz-
lerle inceleme iddiasındaki “sunucu/
yorumcular” o çok bilinen “ver-kurtul” 
yaklaşımları ile bu son tartışmada artık 
“soykırımı(!) kabul edelim” noktasına 
çok yaklaşmışlardır. Bu “medya ikon-
canları” Türkiye’de bilim adamlarımız 
ve özellikle de Başbakanlık Devlet 

   Emperyalizmin
   Türkiye’ye   
   Sonu Gelmeyen
“Soykırım” Dayatması

Dr. Can ÜNVER
TÜRKSAM Göç Enstitüsü Başkanı
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Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından 
son yıllarda büyük bir başarıyla kamu-
oyuna sunulan arşiv belgelerinden ve 
ciddi bilimsel çalışmalardan hiç mi hiç 
haberdar olmadıklarını, bilinen “ver-
kurtulcu” zihniyetleri ile itiraf etmekte-
dirler. Türk kamuoyunda tepkiselliğin 
yanı sıra tüm ulusal konularda olduğu 
gibi hafife alınmayacak bir yılgınlık ya-
ratılmaya çalışılmakta ve bunda da ne 
yazık ki kısmen başarılı olunmaktadır. 

O halde ne yapılmalıdır? Dışarıdan 
ve içeriden beslenen yıkıcı psikolojik 
ortamda bundan böyle ortaya çıkan 
sorunlara sanki geçici ve anlık mese-
leler gözüyle bakılmamalı, kısa, orta 
ve uzun vadeli stratejik iletişim planları 
ile yola çıkılmalıdır. Son Fransa olayın-
da Türk hükümetince ilk kez sert tepki 
gösterilmiş ve bu türden tepkilerin 
etkili olabileceğine ilişkin ipuçları da 
ortaya çıkmıştır. Fakat bir başka ülke-
nin parlamentosunun alacağı kararı 
etkilemek için ortalık kızıştığında “lobi 
yaparmış gibi görünmenin” çok da 
yararlı olmadığı, hatta bir bakıma onur 
kırıcı olduğu düşünülmektedir. Aslında 
Fransa meclisinde bu saçma yasa 
lehine oy verenlerin oylarının rengini 

değiştirmek mümkün değildir. Marifet 
belki karşı oy kullanabilecek konum-
daki Fransız milletvekillerini harekete 
geçirmek olabilirdi. Bu da tabiatıyla 
gerçekleşmemiştir. 

Türkiye, bölgesinde sesini yükseltip 
hatırı sayılır bir güç olma yolunda 
ilerledikçe – veya öyle olduğu dış dün-
ya tarafından varsayıldıkça – kadim 
emperyalist güçlerin hedefi olmaya 
devam edecektir. O nedenle, bundan 
böyle günümüzde teorik altyapısı ve 
teknikleri giderek gelişmekte olan 
“kamu diplomasisini” de güçlendirmek 
ve palyatif nitelikli önlemlerle yetin-
mekten vazgeçilmelidir. Ermeni soykı-
rımı safsatasının dünyada çürütülmesi 
için bugüne kadar derinliği olan bir 
kamu diplomasisi planı çerçevesinde 
faaliyet yürütüldüğü söylenemez. Bu 
bağlamda yurtdışındaki vatandaş-
larımız, özellikle aydınlarımız ve sivil 
toplum kuruluşlarımızın stratejik bir 
yönlendirme ile aktif hale getirildiği de 
söylenemez. Hangi coğrafyada olur-
larsa olsunlar, yurtdışında yaşayan va-
tandaşlarımızın milli meselelerimizde 
ne denli duyarlı oldukları bilinmektedir. 
Son olayda Paris’te  de gördüğümüz 

gibi  Fransız polisinin yaklaşmalarına 
izin vermediği parlamento binası ci-
varında bayraklarıyla Türkiye sevgisini 
haykıran güçlü bir potansiyelimizin 
var olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 
Yurtdışındaki vatandaşlarımızdaki bu 
duyarlık ülkemizi ve ulusumuzu ilgilen-
diren her konuda mevcuttur. 

Fransız parlamentosunun aldığı ka-
rar, pek çok defa olduğu gibi kısa 
ve “şiddetli” tepkilerimizin en kısa 
zamanda unutulması ile bellekleri-
mizden çıkmamalı, bu olgunun arka 
planı doğru okunarak o doğrultuda 
önlemler ve faaliyetler düşünülmelidir. 
Günümüzde gelişen iletişim olanakları 
bundan yararlanmak isteyen herkese 
eskisinden daha çok sesini duyurma 
fırsatı getirmiştir. Yabancı kamuoyları-
nın ve kanaat önderlerinin emperyalist 
ideolojinin sinsi hesaplarının etkisinde 
kalmaktan kurtulmasına katkıda bu-
lunmak amacıyla orta ve uzun vadeli 
stratejik kamu diplomasisinin devreye 
sokulması artık iyice acil hale gelmiş-
tir. Türkiye’nin önündeki acil görev 
budur.



belgede, “Kolektif Güvenlik Anlaşması 
Örgütü üye ülkeleri şunu belirtiyor: bir 
devletin veya bir çok devletin grup 
şeklinde, başka ülkelerin yasal çıkar-
larını saymadan ve bu ülkelere hukuki 
yükümlülükler garantisi sunmadan tek 
taraflı olarak füze kalkanı sistemlerini 

yerleştirmesi, hem Avrupa hem de dün-
yanın uluslararası güvenlik ve stratejik 
istikrarına zarar verebilir” denildi.

Zirvede, liderler Afganistan toprakla-
rından kaynaklanan güvenlik tehditiyle 
ilgili mücadele planlarını da görüştü.

Kırgızistan'da Manas askeri üssü 
2001’den bu yana ABD ve müttefik ülkeler 
için önemli askeri merkezlerden biri olarak 
kullanılıyor. Kasım ayında Kırgızistan'ın 
yeni Cumhurbaşkanı Almazbek Atam-
bayev, ülkede bulunan Amerikan Manas 
askeri üssünü kapatacağını açıklamıştı.

Füze Kalkanı Dünya                    
Güvenliğine Zararlı

Zirve katılımcıları, tek taraflı olarak 
füze kalkanı sistemlerinin yerleşti-
rilmesinin Avrupa dahil, tüm dünya 
güvenliğine zarar verebileceğini 
kaydetti. Toplantıda açıklanan ortak 

M oskova’da gerçekleşen 
Kolektif Güvenlik Anlaşması 
Örgütü (KGAÖ) zirvesinde 

üye ülkeler başta ABD olmak üzere 
Batı dünyası için “sürpriz” bir karar 
aldı. Toplantıda alınan en önemli karar, 
üye ülkelerin herhangi birinin sınır-
larında kurulacak üçüncü bir ülkeye 
ait askeri üs için bütün üyelerin onayı 
gerekecek.

Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medve-
dev karardan memnuniyet duyduğunu 
ifade ederek, “Bu önemli konu” dedi. 
Karara geniş yer ayıran Rus basını, 
“KGAÖ Orta Asya’daki ABD askeri 
üslerini tehlike altına soktu” manşetini 
kullandı.

Kremlin Sarayı’nda yapılan zirve-
ye; Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Tacikistan, Belarus ve 
Ermenistan liderleri katıldı. Medve-
dev, Belarus meslektaşı Aleksandr 
Lukaşenko’ya KGAÖ dönem baş-
kanlığındaki çalışmalarından dolayı 
teşekkür etti. Medvedev, zirvede dö-
nem başkanlığını Belarus’tan devralan 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’e de başarılar diledi.

Zirvede, liderler KGAÖ örgütünün 
verimliliğini artırılmasına ilişkin konuları 
masaya yatırdı. Toplantıda konuşan 
Medvedev, “Burada bir çok konuyu 
görüşmek için toplandık. Bu konuların 
sayısı 35. Kazakistan’da düzenlenen 
gayrı resmi KGAÖ zirvesinde ve daha 
önceki toplantılarda ele aldığımız ka-
rarların gerçekleştirilmesi hususundaki 
konulara öncelik verilmesini Öneriyo-
rum. Örgütün verimli olması ve çalış-
maları da bu kararlara bağlı” dedi.

Toplantıda konuşan Kazakistan lideri 
Nazarbayev de örgüte üye ülkeleri-
nin ortak rızası olmadan üçüncü bir 
ülkenin, söz konusu üye devletlerinin 
herhangi birinde askeri üs açamaya-
cağını belirtti. Nazarbayev, "Bundan 
böyle, KGAÖ ülkeleri topraklarında 
üçüncü bir ülkeye ait askeri üssün 
açılması için örgütün tüm üyelerinin 
onayı şart. Bu KGAÖ üyelerinin kendi 
müttefik ilişkilerine sadık kaldığının en 
parlak onayı olmakta" dedi. Medvedev 
de söz konusu ortak kararın KGAÖ 
içi dayanışma açısından fazla önem 
arz ettiğine işaret ederek, "Bu önemli 
konu. Burada taraflar ortak mutabakata 
ulaştı" ifadesini kullandı.

KGAÖ 
Zirvesi’nde 
önemli karar: 
Askeri üs için 
üye ülkelerin 
onayı gerekecek
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Partisi milletvekili Kamçıbek Taşiyev 
yüzde 15, Bütün Kırgızistan Partisi li-
deri Adahan Madumarov yüzde 14,85 
oy aldı. Diğer 13 adayın oy oranları ise 
yüzde 1›e bile ulaşamadı.

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 
Atambayev’in oyların yüzde 50’sinden 
fazlasını aldığını ve ikinci tura gerek 
kalmadığını açıkladı. Böylece kuzey-
güney ayrımının yaşandığı ülkede 
kuzeyli Atambayev’in, ikinci turda 

seçilebilecek güneyli bir lider ile iktida-
rı paylaşma olasılığı tartışma konusu 
olmaktan çıkarıldı.

Seçim öncesinde en çok tartışılan 
konulardan bir tanesi ise Kırgızistan’ın 
yeniden başkanlık sistemine geri dö-
nüp dönmeyeceği yönündeydi. Ancak 
Atambayev’in seçilmesi bu tür beklen-
tileri ve endişeleri gidermiş görünüyor. 
Çünkü Atambayev, parlamenter sis-
temin önemli destekçilerinden olmuş 

ve ayrıca Bakiyev’e karşı yürütülen 
muhalefetin ön saflarında yer almıştı. 

Merak edilen bir diğer konu ise 
Kırgızistan’ın güneyinde 2010 yılın-
da patlak veren etnik çatışmaların 
ardından Özbeklerin hangi adaya oy 
vereceği yönündeydi. Bu noktada 
seçim yarışının Almazbek Atambayev 
ve Kamçıbek Taşiyev arasında geç-
mesi bekleniyordu. Kamçıbek Taşiyev 
Özbeklerin bulunduğu bölgeden bir 

K ırgızistan geçtiğimiz ay so-
nunda  (30 Ekim) hem kendisi 
hem de bölgesi adına önemli 

bir gelişmeye şahit oldu. Ülkede yapı-
lan seçimler bölgeden ve dünyadan 
ilgiyle takip edildi. Yeni başkanlarını 
sandık başına giderek seçen Kırgız 
halkı ise beklenin üzerinde bir katılım 
oranıyla (% 60,27) seçimleri tamam-
ladı. 

Kırgızistan’ın bağımsızlığının 20. yılına 
denk gelen bu seçimler aynı zamanda 
Orta Asya gibi otoriter yönetimlerin 
yaygın olduğu zor bir coğrafyada böl-
ge devletlerine örnek olma açısından 
da oldukça önemli. 

30 Ekim 2011’de yapılan Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinin sonuçlarına göre 
Sosyal Demokrat Partisinin lideri Kırgı-
zistan Başbakanı Almaz Atambayev, 
‘yolsuzlukları azaltmak ve birlik-bera-
berlik içinde olmak’ söylemleri ile oyla-
rın yüzde 62,7’sini alarak seçimi ilk 
turda kazandı. 27 Ekim’de üç adayın, 
Almambet Matubarimov, Jumabek 
Toktogaziev ve Roman Omorov’un 
çekilmesi üzerine 16 adayın yarıştığı 
seçimlerde, milliyetçi eğilimli Ata Yurt 

Kırgızistan
Demokrasiye
"Evet" dedi

Gülay MUTLU
USAK Avrasya Araştırmaları Merkezi

41  EKOAVRASYA 2012 KIŞEKOAVRASYA 2012 KIŞ  40



lece Manas Üssü’nden gelir sağla-
yan Kırgızistan bütçesi, üssün kapa-
tılması durumunda kesilecek gelirleri 
Rusya tarafından daha rahat bir 
şekilde temin edebilecek. Rusya’nın 
endişelerini bertaraf eden asıl konu 
her ne kadar demokrasiye geçiş 
için çaba harcasa da Kırgızistan’ın 
içeride ekonomik, siyasi ve güvenlik 
ile ilgili sorunları olmasıdır. Bu so-
runlar ile başa çıkabilecek ekonomik 
destek ve yardım bölgede sadece 
tek bir ülke tarafından sağlanabilir: 
Rusya. 

Kırgızistan’ın, Manas Üssü’nün ka-
patılması durumunda dışarıdan ge-
lebilecek tehditlere karşı savunmasız 
kalabileceği de olasılıklar arasında 
değerlendirilebilir. Hem iç hem dış 
güvenlik konusunda zafiyetlerinin 
olduğu, 2010 yılında ülkede yaşanan 
çatışmalardan da anlaşılan Kırgızis-
tan, güney sınırından çeşitli tehditler 

algılamakta. 2001 sonrası özellikle 
bölgede oluşan terör tehdidine karşı 
ABD askerlerinin ülkede bulunması 
hem Kırgızistan’ın hem de bölgenin 
güvenliğe katkı sağlıyor. Rusya’nın 
ise Manas’ın kapatılması sonrasında 
bu güvenliği tek başına sağlayıp 
sağlayamayacağı henüz bir soru 
işareti… 

Kırgızistan seçimleri ile ilgili olarak 
ABD’nin yaklaşımı oldukça açık. 
Demokrasiyi bölgeye getirmek, 
Washington’un temel politikası. 
Dolayısıyla Manas Üssü’nün kapa-
tılma fısıltılarından çok demokratik 
seçimlerin yapılmış olması ABD 
açısından daha fazla dikkat ve önem 
arz ediyor. Devir teslim töreninde 
ABD Dışişleri Bakanlığı Güney ve 
Orta Asya Temsilcisi Robert Blake’in 
hazır bulunması da bu durumun bir 
göstergesi. Diğer Orta Asya ülkeleri 
ise Kırgızistan’da yaşanan bu tarihi 

gelişmeyi endişe ile izliyor. Cum-
hurbaşkanlığı görev teslim törenine 
hiçbir bölge ülkesinin üst düzey 
temsilcisinin katılmamış olması bu 
tezi doğrular nitelikte. Özbekistan’ın 
katılım göstermediği devir teslimine, 
üst düzey törenlerde her zaman 
yerini alan Nursultan Nazarbayev’in 
katılmayışı da ilgi çekiyor. 

Bugün Kırgızistan hem kendi ülkesi 
hem de bölgesi açısından oldukça 
önemli bir döneme girdi. Otoriter 
rejimlerle çevrili bir coğrafyada her 
şeye rağmen gerçekleşen seçimler, 
ülkenin geleceği açısından olumlu 
bir adım olarak değerlendirilebilir. 
Ancak demokrasi yolunda ilerlemeyi 
kendisine hedef edinen Bişkek’in, iç 
dinamiklerinden kaynaklanan zorluk-
ların yanında bölge ülkeleri ve farklı 
dış aktörlerin ekseninde,  bu yolu 
nasıl kat edeceği önümüzdeki dö-
nemde daha rahat görülebilecek.  

aday olmasına rağmen Kırgız milli-
yetçiliğine vurgu yapan söylemleri 
ile öne çıkıyordu. Bu durum kendi 
bölgelerinden de olsa Taşiyev’e 
Özbekler açısından puan kaybet-
tirdi. Bu durum Özbek grupları 
‘Kırgızistan vatandaşlığı’ üst kim-
liğinin altını çizen Atambayev’e oy 
vermeye yöneltti. 

Yapılan seçimlerin olaysız ve 
nispeten demokratik bir havada 
geçmesi, uluslararası kamuoyunun 
gözünde Kırgızistan’ın demokrasi 
yolunda başarıyla ilerleyeceği yö-
nünde bir resim çizdi. Öte yandan 
ABD ve Rusya’nın tepkileri de 
beklendiği gibi Bişkek’i tereddütte 
bırakmadı.

Seçimlerin Dış Yansımaları

Kırgızistan bölgede hem Amerikan 
hem de Rus üssünü bulunduran 

tek ülke olması açısından yeni dö-
nemde de her iki aktör için önemli 
bir ülke olmaya devam ediyor. 
Orta Asya’da hala en etkin aktör 
olan Rusya, Kırgızistan seçimlerine 
oldukça dengeli yaklaştı. Manas 
Üssü’nün kapatılması konusunda 
net tavrından taviz vermeyen Mos-
kova, Kırgız seçimleri sonrası ABD 
ile ilişkiler açısından olumlu olarak 
nitelendirilebilecek bir tavır sergi-
ledi. Örneğin, Manas Üssü vesile-
siyle ilişkileri gerginleştirmek yerine 
ABD ile paralel hareket etti.      

Diğer taraftan Kırgızistan’ın de-
mokratikleşme yolunda attığı adım-
lar Rusya’yı çok fazla endişelendir-
miyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığına 
seçilen Atambayev Rusya’yı, seçi-
min hemen ardından Kırgızistan’ın 
stratejik ortağı olarak açıkladı ve 
Manas Üssü’nün kapatılacağına 
yönelik söylemlerde bulundu. Böy-

43  EKOAVRASYA 2012 KIŞEKOAVRASYA 2012 KIŞ  42



töreninde yaptığı konuşmada, bu 
tarihi değişimi "Bu yeni dönem sadece 
cumhurbaşkanlığının değil ülkenin de 
yeni dönemidir" sözleriyle dile getirdi. 

Sovyetler Birliği’ni oluşturan 15 dev-
letten biri olan ve 20 yıl önce bağım-
sızlığını ilan eden Kırgızistan, kuzeyde 

Kazakistan, doğuda Çin, batıda 
Özbekistan ve güneyde Tacikistan 
ile komşu. Asya’nın tam kalbinde yer 
alan ülke, stratejik açıdan özel bir 
öneme sahip. 

Hem doğası hem de konumu dola-
yısıyla Orta Asya’daki diğer cumhu-

riyetlerden ayrılan Kırgızistan, artık 
yönetim şekliyle de bölgesinde bir ilk 
olma özelliğini taşıyor.

Son altı yılda iki devrime sahne olan 
ülke, artık parlamenter demokrasiyle 
ve halkın seçtiği bir cumhurbaşkanıyla 
yönetiliyor. "Arap Baharı"nın rüzgârıyla 

K ırgızistan tarihinde, belki de 
bağımsızlığın kazanıldığı 1991 
yılından sonra ikinci kez yeni 

bir sayfa açıldı. Kırgızistan, başarıyla 
gerçekleştirdiği cumhurbaşkanlığı se-
çimleri ve öncesinde yapılan yasal ve 
anayasal reformlarla kendi coğrafya-
sında parlamenter demokrasiye geçişi 

başarılı bir şekilde gerçekleştiren ilk 
ülke oldu. 

Ekim ayında Cumhurbaşkanı seçilen 
Almazbek Atambayev, Cumhurbaş-
kanı Abdullah Gül’ün de katıldığı tö-
renle 01 Aralık 2011’de yemin ederek, 
görevine başladı. Atambayev, yemin 

Orta Asya’nın Kalbinde
Kırgızistan'da Yeni  

Dönem Başladı

Ekim ayında Cumhurbaşkanı seçilen Almazbek Atambayev, 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katıldığı törenle 
01 Aralık 2011’de yemin ederek, görevine başladı.

İbrahim ALBAYRAK
EkoAvrasya Editörü
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Suriye, Mısır, Lübnan’da yaşanan 
gelişmelerin tüm dünya tarafından 
izlendiği bir dönemde, Kırgızistan’da 
yaşanan süreç ve yapılan devir teslim 
töreni demokrasiye geçişin göstergesi 
olarak gündemde yerini aldı. 

Akayev ve Bakiyev’i deviren 
hareketler 

Kırgızistan’ı 1991’den 2005’e kadar 
yöneten, ülkeyi, bölgenin "demokra-
si adası" ve "Orta Asya’nın İsviçresi" 
yapacağını söyleyen Askar Akayev, 
2005 yılında "Lale Devrimi" ile koltu-
ğunu bırakmak zorunda kaldı. "Eko-
nomik refah, daha fazla demokrasi ve 
yolsuzluklarla mücadele" sözü vererek 
2005’te cumhurbaşkanı olan Kurman-
bek Bakiyev de 2010 yılında yaşanan 
kanlı devrimle cumhurbaşkanlığını 
Roza Otunbayeva’ya bıraktı. 

Sonucunda "demokrasiye geçiş" süre-
cinin başladığı bu devrim, yolsuzluk, 
rüşvet, çeteler ve akrabaların kayrıl-
masından bıkan bir halkın, yönetimde 
söz sahibi olma isteğiydi.

Otunbayeva "akil kadın" olarak 
koltuğu bıraktı

Otunbayeva’nın cumhurbaşkanlığı 
döneminde gerçekleştirilen Anayasa 
referandumu, demokratik Kırgızistan 
için atılan ilk önemli adım oldu. Par-
lamento seçimleri, hükümetin kurul-
ması, yasal ve anayasal çalışmalarla 
geçilen sürecin son noktasında cum-
hurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. 

Cumhurbaşkanlığı için aday olmayan 
ve görevini gururla selefine devreden 
Otunbayeva, parlamenter demokrasi-
ye geçiş yolunda attığı adımları, "akil 
kadın" sıfatını alarak sonlandırdı. 

16 adayın katılımıyla 30 Ekim 2011’de 
gerçekleşen seçimlerde Sosyal De-
mokrat Partisi lideri ve Başbakan 
Almazbek Atambayev oyların yüzde 
62,5’sini alarak cumhurbaşkanı seçil-
di. Çok sayıda uluslararası gözlemci-
nin de katıldığı seçimlerin barışçıl ve 
demokratik bir şekilde tamamlanması 
da, demokrasi kültürünün benimsen-
mesine yönelik arzu ve iradenin somut 
göstergesi oldu. 

Cumhurbaşkanı Gül’ün de katıl-
dığı törenle, yemin ederek görevi 
Otunbayeva’dan devralan Atambayev, 
Kırgızların gözyaşlarıyla dinlediği bir 
konuşma yaparak, Kırgız halkına ken-
disini bu göreve seçtiğinden dolayı 
teşekkür etti ve reform sözü verdi. 
Kırgızistan’da yeni bir dönemin başla-
dığını ifade eden Almazbek Atamba-
yev, ülkede devam eden demokratik 
sürecin hız kesmeden süreceğinin 
altını çizdi. Adalet ve hukuk konularına 
özellikle dikkati çeken Atambayev, bu 
kavramların yolunu aydınlatacağını 
anlattı. 

Yolsuzluk ve rüşvetten "kara bulutu-
muz" olarak söz eden Atambayev, 
yasalar karşısında herkesin eşit oldu-
ğunu ve mücadelenin sonuna kadar 
süreceğini dile getirdi. Ülkenin kalkın-
ması için herkesi çalışmaya çağıran 
Atambayev, etnik ayrımcılığa göz 
yumulmayacağını da vurguladı. 

Kırgız halkının darbelerden ve gösteri-
lerden bıktığını ifade eden Atambayev, 
ülkede yaşayan bütün vatandaşlara 

Törende Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 
temsilen edilen Türkiye de Kırgızistan’a ve özellikle 
ülkede yaşanan gelişmelere ne kadar önem 
verdiğini ve desteklediğini gösterdi.

Atambayev, yemin töreninde yaptığı 
konuşmada, bu tarihi değişimi ‘’Bu yeni dönem 
sadece cumhurbaşkanlığının değil ülkenin de 
yeni dönemidir’’ sözleriyle dile getirdi. 
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Firmaların vazgeçilmez tanıtım 
araçları olan, tek sayfalık tanıtım 

broşürlerinden, yüzlerce sayfalık ta-
nıtım yada ürün kataloglarına kadar 
her türlü tanıtım materyali-
ni, fotoğraf çekimlerini, baskı 
öncesi hazırlığı, tasarımını ve 
matbaa baskısını en uygun ma-
liyetlerle gerçekleştirebiliriz. 
Dilerseniz sadece bunlarla sınırlı 
kalmayıp firmanızın tüm reklam 
işlerini de üstlenebilir, tüm tasa-
rımların firma kurumsal kimliğine 
uygun yürütülmesini sağlarız. Ay-
rıca tüm tasarım işlemleri bittikten 
sonra ürününüzün matbaa aşaması-
nı takip eder, imalatının hatasız, doğ-
ru biçimde gerçekleşmesini sağlarız.

uygulamabaskı

kaliteproduction
eşit haklar tanıyacaklarını ve adaletten 
ayrılmayacağı sözü verdi. Almaz Atam-
bayev, konuşmasında Kırgızistan’ın 
yaşadığı zor dönemlerde kendilerine 
yardımcı olan Türkiye, Rusya, Kazakis-
tan ve Özbekistan’a ayrı ayrı teşekkür 
etti.

Kırgızistan’da hiçbir şeyin artık eskisi 
gibi olmayacağının altını çizen Almaz-
bek Atambayev, ülkede gerek eko-
nomik, gerekse de enerji alanlarında 
yeni atılımlar yaparak Kırgızistan’ın hak 
ettiği yeri alacağını vurguladı.

Atambayev’in, "Avrupa Parlamento-
su’nda yapılabilecek bir konuşma" 
olarak nitelenen sözleri, Kırgızlar tara-
fından da uzun süre ayakta alkışlandı. 

Yemin sonrası Kırgızistan "Ak Sakallar" 
heyetinin duasını da alan Kırgızistan’ın 
çiçeği burnundaki Cumhurbaşkanı 
Atambayev, alkışlar eşliğinde yeni 
göreve başladı.

Yemin törenine Türkiye ve Gürcistan 
en üst düzeyde temsil edilirken; törene 

Kazakistan Başbakanı Karim Masimov, 
Rusya Devlet Başkanı İdaresi Başkanı 
Sergey Narışkin, Çin Ulusal Halk Mec-
lisi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı 
İsmail Tilivaldi, Moğolistan Devlet 
Başkanı İdaresi Başkanı D. Battulga, 
Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekre-
teri Muratbek İmanaliyev, AGİT Genel 
Sekreteri Lamberto Zanier, Avrasya 
Ekonomik İşbirliği Genel Sekreteri Tair 
Mansurov, BDT İcra Sekreteri Sergey 
Lebedev, Kolektif Güvenlik Antlaş-
ması Örgütü Genel Sekreteri Nikolay 
Bordyuja, Türk İşbirliği Konseyi Genel 
Sekreteri Halil Akıncı, Avrupa Birliği›nin 
Orta Asya›dan sorumlu özel temsilcisi 
Pierre Morel, BM Genel Sekreteri›nin 
Orta Asya özel temsilcisi Miroslav 
Yenca, ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı 
Robert Bleik, Rusya Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Grigori Karasin, Hindistan 
Dış İlişkilerden sorumlu Devlet Bakanı 
Edappakath Ahamed, İran Dışişleri 
Bakan Yardımcısı H. Sadullah ve 
Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil 
Gaynuddin katıldı.

Gül, Türkiye’nin desteğini gösterdi

"Orta Asya coğrafyasında sonucu baş-
tan kestirilemeyen ilk cumhurbaşkanlığı 
seçimi" olarak gösterilen seçimlerin 
ardından Atambayev, tarihe adını, cum-
hurbaşkanlığı görevini selefinden de-
mokratik yollarla ve törenle devralan ilk 
cumhurbaşkanı olarak yazdırdı. 

Törende Cumhurbaşkanı Gül tarafından 
temsilen edilen Türkiye de Kırgızistan’a 
ve özellikle ülkede yaşanan bu geliş-
melere ne kadar önem verdiğini ve 
desteklediğini gösterdi. Gül’ün katılımı, 
atayurtta yaşananların Türkiye tarafın-
dan yakından izlendiğinin önemli bir 
göstergesi oldu. Atambayev de görevi 
devraldıktan sonra ilk resmi görüşmesi-
ni Cumhurbaşkanı Gül ile yaptı. 

Kırgızistan, bundan sonra kendi coğ-
rafyasında demokratik bir örnek olarak 
adından söz ettirecek. Atambayev’in 
halk tarafından seçilmesinin ve parla-
menter sisteme geçişin, otoriter yöne-
timlerin yaygın olduğu bir coğrafyada 
bölgedeki devletlere nasıl bir örnek ola-
cağını ise gelecek günler gösterecek.
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G eçtiğimiz sene bağımsızlığı-
nın 20. yılını kutlayan Kırgı-
zistan, Sovyetler Birliği’nin 

dağılma süreci içine girmesi üzerine 
15 Aralık 1990’da egemenliğini, 31 
Ağustos 1991’de bağımsızlığını ilan 
etmiştir. Bağımsızlığından bu yana 4 
kere Cumhurbaşkanı, 14 kere 

başbakan değişik-
liği yaşamıştır. Ba-

ğımsızlığın ilk on yılında siyasi 
anlamda demokratikleşmeye, eko-
nomik anlamda liberalleşmeye önem 

vererek kıyasla başarı yakalamış olan 
Kırgızistan, ikinci on yıllık süre boyun-
ca siyasi ve sosyal anlamda yeniden 
yapılanmakta olan sistemdeki deği-
şimleri sorgulamış ve giderek artan 
çalkantılı yıllar yaşamış ve sonucunda 
başkanlık sisteminden parlamenter 
sisteme geçiş yaşamıştır. Bu anlamda 
Kırgızistan çoğu alanda olduğu gibi 
S.S.C.B. sonrası Orta Asya’da ilke 

imza atmıştır. 

Piyasa ekonomisine dayalı siste-
min oturtulmasında ve salt öz kay-

naklar kullanılarak ülke ekonomisinin 
yeniden yapılandırılması Kırgızistan 
için kolay olmamıştır. Ekonomik ya-
pılanma süreci nedeniyle 1991-1996 
yılları arasında Kırgızistan ekonomisi 
iki katı yavaşlama göstermiş olup 
2000'li yılların başına gelindiğinde 
ekonomide toparlanma yaşanmıştır. 
Ekonominin tekrar canlanması ise 
1996 yılında tarım üretimindeki artış 

Geleceğe
Umutla Yürüyen

Kırgızistan

Zamirbek MANASOV 
ODTÜ Avrasya Çalışmaları Merkezi
Araştırma Görevlisi

ve Kumtor Altın Madeni’ne doğrudan 
dış yatırımın gelmesiyle mümkün 
olmuştur. 1999’dan itibaren tarım ve 
altın sektörlerine bağlı olarak büyü-
meye devam etmiş olup Uluslararası 
Para Fonu’nun analizine göre Kırgızis-
tan 2000-2009 yılları arasında makul 
bir büyüme hızına ulaşmıştır. Ancak, 
gerek arka arkaya yaşanan siyasi 
istikrarsızlık ve sosyal çalkantıların 
getirdiği tedirginlik gerekse dünyada 
ki ekonomik krizin etkisi nedeniyle 
ekonomik anlamda gelişmeyi yavaş-
lamış ve dış yatırımcılar için çekiciliği 
sorgulanır hale gelmiştir.

2012 yılına girerken Kırgızistan yeni 
cumhurbaşkanını seçmiş, dört partili 
koalisyon hükümetini kurmuş ileriye 
yönelik çalışmalarını başlatmış bulun-
maktadır.  Siyasi belirsizliğini az çok 
çözmüş olan Kırgızistan için yeni yılda 
başta ekonomik ve sosyal gelişmeye 
engel olan sorunlara çözümün aran-

ması, enerji sektöründeki sorunların 
giderilmesi, yargı reformlarının sürdü-
rülmesi, ülkedeki petrol ve doğalgaz 
rezervlerinin verimli kullanılması, yol-
suzlukla mücadeleye gerçek anlam-
da başlanması gibi sorunlarla karşı 
karşıyadır. 

Kırgızistan bağımsızlığından bu yana 
ekonomi alanında yürüttüğü reform-
ları, politikalarını ve ülkenin kendine 
özel ekonomik yapısını dikkate alarak 
ileriye yönelik bakıldığında madencilik, 
enerji ve tarım sektörleri ekonominin 
temelini oluşturan ve güçlü olarak 
tanımlanan sektörler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bunların yanı sıra, inşaat, 
turizm, ulaştırma ve ticaret gibi hizmet 
sektörü alanlarında da sağlıklı bir bü-
yüme gözlemlenmektedir. Buna karşın 
Kırgızistan ekonomisinin henüz istik-
rarlı büyüme ve ekonomik çeşitliliğe 
ulaştığı söylenemez. Ancak bu demek 
değildir ki Kırgızistan ekonomisin uzun 

vadeli bir toparlanmayı gerçekleşti-
rebilecek yatırım olanakları sınırlıdır. 
Kırgızistan ekonomisine ileriye yönelik 
yatırım alanları ve potansiyellerine 
bakıldığında aşağıdaki sektörler ba-
zında toparlanabilmesi mümkün gö-
rünmektedir. 

İleriye yönelik bakacak olursak eko-
nomide madencilik ve enerji büyük 
bir potansiyele sahiptir. Kırgızistan›da 
400›ü aşkın değerli ve yarı değerli taş 
türü vardır. Devletin bütçe gelirlerinin 
büyük bir kısmı altın ve civa ihracatın-
dan sağlanmaktadır. Madencilik ve 
metalurji sektörü, Kırgızistan’ın sanayi 
üretiminin yarıya yakınını gerçekleş-
tirmektedir. Bu alanda özellikle altın 
sanayi önemli bir ağırlık oluşturmakta-
dır. Kırgızistan, altın rezervinin dışında 
kömür, mermer, civa, bakır, uranyum, 
mobilya, gümüş ve antimuan yatakları 
ile seramik sanayisinde kullanılan bazı 
mineral kaynaklara sahiptir. Bu alan-
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daki en önemli alt sektör, altın çıkarma 
ve işleme sektörüdür. Kırgızistan’ın 
metalurji sektöründe yaptığı üretimin 
önemli bir bölümünü ihraç etmektedir. 
Elektrik enerjisi üretimi Kırgızistan’da 
temel endüstrilerden biri olup ağırlıklı 
olarak hidroelektrik santrallerinde 
üretilmekte ve çok düşük fiyattan arz 
edilmektedir. Sektörün hem üretim 
hem de ihracat açısından gelişme po-
tansiyeli yüksektir. Tien Shan dağların-
daki buzulların erimesiyle hidroenerji 
alanında kullanıma yönelik önemli bir 
potansiyel oluşturmaktadır. Ancak 
yeterli yatırım olmaması, mevcut alt-
yapının yetersizliği ve su seviyesinde 
beklenmedik değişimleri nedeniyle 
bu potansiyelin hâlihazırda %10’u 
kullanılabilmektedir. Ülkedeki yüksek 
hidroelektrik enerji potansiyeli de eko-
nomi için bir avantajdır. Bu doğrultuda 
devletin hidroelektrik santralleri kurma, 
yenilenebilir enerji üretimi ve orta ve 
küçük boy santrallerin rekonstrüksi-
yonları hususunda yabancı yatırımdan 

faydalanacak şekilde çeşitli çalışmala-
rı ve projeleri bulunmaktadır. Issık Göl 
turistik bölgesinde güneş enerjisi ko-
lektörlerinin kurulması da bu tür proje-
lerin bir parçasıdır. Projenin bedeli 35 
milyon Dolar olarak tahmin edilmekte 
olup 30-50 bin metrekarelik bir alanda 
kolektör kurulmasını gerektirmektedir. 
Issık Göl bölgesindeki sağlık merkez-
lerinin % 95 oranında güneş enerjisine 
geçişi öngörülmektedir. Uzmanlara 
göre proje 7 yılda kendini amorti ede-
cektir. Hükümet iç piyasa ihtiyaçlarının 
karşılanması ve enerji kesintilerinin 
giderilmesi gibi sosyal bir hedefin 
yanı sıra, mevcut potansiyeli ihracata 
yöneltmeyi ve ihracatı kalıcı olarak 
artırma hedefini de gözetmektedir. 

Ülkede sanayi yeterince gelişemedi-
ğinden, ihracatta tarım ürünlerinin payı 
oldukça yüksektir. Ancak, tarımın iklim 
ve benzeri etkilere çok açık olması 
dönemlik dalgalanmaları da bera-
berinde getirmekte ve ekonominin 
istikrarlı büyümesini zora sokmaktadır. 

Kırgızistan’da çok sayıda koyun, keçi, 
sığır ve at yetiştirilmekte hayvansal 
ürünler üzerine gelişen sektörlerde et, 
deri, yün ve halı ihraç eden bir ekono-
mik yapı oluşturulabilir. Sonuçta Kırgı-
zistan 3 milyonu büyükbaş ve at ol-
mak üzere yaklaşık 18 milyon hayvan 
potansiyeline sahiptir. Sulak arazilerde 
buğday, pamuk, kenevir, tütün, yağlı 
tohumlar,  şeker pancarı, üzüm, mısır 
gibi muhtelif meyveler ve sebzeler 
yetiştirilmesi de önemli bir imkândır. 
Ancak bu tür imkânlardan yararlanma 
potansiyelini artırmak için sulama, 
tarımda kullanılan araç ve ekipman-
ların sağlanması veya finansmanların 
kolaylaştırılması gerekmektedir. Örne-
ğin, tarım arazilerinin 69 bin hektarının 
sert toprak, 30 bin hektarının erişim 
zorlukları, 14,2 bin hektarının sulama 
imkânının bulunmaması ve sulama 
ağlarının bozuk olması, 9,9 bin hek-
tarının finansman yetersizliği, 9,5 bin 
hektarının tuzlanma ve bataklık, 6,1 
bin hektarının ise üretim girdileri ek-

sikliği nedeniyle kullanılamamaktadır. 
Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Türk 
İşbirliği Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
aracılığıyla tarıma yönelik projelerde 
destekte bulunmuştur. İleriye yönelik 
Kırgız hükümetinin 2012-2014 yıllarını 
kapsayan 40 ulusal proje hazırlamış, 
bu projelerin gerçekleştirilmesi için 
gerekli yatırımların sağlanmasında 
TİKA ile işbirliği yapmak istediklerini 
kaydetmiştir. Çalışan nüfusun % 34’ü 
tarım alanlarında istihdam edildiği 
düşünüldüğünde bu tarz projelerin ne 
kadar önem arz ettiği ortadır. 

Bağımsızlığının 20. yılını kutlamakta 
olan Kırgızistan için ileriye yönelik dü-
şünülecek diğer bir potansiyel yatırım 
alanı da konut sektörüdür. Hâlihazırda 
yürütülmekte olan inşaat faaliyetleri 
hacmi bağımsızlık öncesi dönemle 
karşılaştırıldığında ¼’ün altındadır. 
Diğer sanayi dallarında olduğu gibi 
inşaat sektörü de makine ve ekipma-
nın yurt dışına transferi ve satışından 
önemli ölçüde etkilenmiştir. Bugün 

ülkede özellikle dar gelirli kesimin 
konut sorunu giderek ağırlaşmakta 
olup, 200 bini aşkın ailenin konut ve 
barınma ihtiyacı bulunmaktadır. İkinci 
el ev piyasasındaki daralma konut so-
rununu daha da ağırlaştırmaktadır. Bu 
doğrultuda Bişkek Belediyesi hazır-
ladığı “Şehir İçinde Şehir Projesi” için 
750 hektar arazi ayırmıştır. Bu kap-
samda arazinin müteahhide bedelsiz 
olarak verilmesi, konutların %30’unun 
mortgage sistemiyle satışa yönelik 
inşa edilmesi, şehir idaresinin inşa 
edilecek dairelerin yaklaşık %10’unu 
alması ve şehir merkezinde yıkılacak 
eski binaların sahiplerine devredilmesi 
öngörülmektedir.

Tanrı dağlarının ülke içerisindeki uzan-
tısını oluşturan ve bölgede Aladağlar 
olarak bilinen dağ silsilesi turizmin 
keşfedilmesini sağlamıştır. Bu dağlar 
kış turizmi ve kayak merkezi olmaya 
müsait bir potansiyeli barındırmakta 
ve yatırımcılarını beklemektedir. Turizm 
konusundaki bir diğer avantajı ülkenin 

kuzeydoğusunda, deniz seviyesinden 
1.600 metre yükseklikte bulunan Issık 
Göl’dür. Dağ ve deniz ikliminin karışı-
mı olan Issık Göl iklimi,  şifalı çamur 
ve mineralleriyle çok meşhur bir sağlık 
merkezi durumundadır. Bu bölgede 
kurulan sanatoryumlar onbinlerce 
turisti ağırlama kapasitesine sahiptir.  
Mesela 1970-80 yıllarında Kırgızistan’a 
yılda 1,5 milyon turist gelmekteydi. 
1990 ve 2000 yıllar arasında bu ra-
kam 200 bini geçememiştir. Sebep 
bu sektörün gelişmemesi, eskilerinin 
kalitesinin olmaması ve yenilenmede 
çekilen zorluklar, üstelik bu sektörün 
tamamen unutulmasıdır. Halbuki tari-
hi, coğrafi ve tabiat güzellikleri açısın-
dan çok önemlidir. Büyük İpek Yolu 
boyunca kurulmuş olan tarihî, mimarî 
eserlerin hala muhafaza ediliyor ol-
ması ve pek çok tarihi imparatorluğa 
ev sahipliği yapan ülke olması turizm 
sektörünün potansiyel yönlerini ortaya 
koymaktadır.
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Türkiye - Kırgızistan 
Diplomatik 

İlişkilerinin 20 Yılı

B u yıl Kırgızistan’ın bağım-
sızlığının 20. yıldönümü. 
Bu nedenle Kırgızistan’da 

ülkenin geçmişini ve geleceğini ele 
alan toplantılar düzenlemekte ve bu 
konuda iktidardaki koalisyon partile-
rinin desteği ile hükümet gerekli plan 
ve stratejilerini belirlemiş durumdadır. 
Buna göre ülkede bağımsızlığının 20. 
yıldönümü “Kırgızistan Cumhuriyeti’nin 
Bağımsızlığının 20. Yıldönümü” adıyla 
kutlanmaktadır.

Bağımsızlığının 20. yıldönümü müna-
sebetiyle şu andaki Kırgızistan - Türki-
ye arasındaki ikili ilişkilerin durumunu 
ele almak istiyoruz. Bilindiği gibi iki 
ülke arasında ikili ilişkiler çok boyutlu 
olarak gelişmeye devam etmektedir. 
Ancak bize göre bu ilişkiler yetersizdir. 
İlişkilerin bundan sonra da artarak 
devam etmesi gerekmektedir. Türki-
ye dost ve kardeş ülke Kırgızistan’ın 
bağımsızlığını ilk tanıyan ülkedir ve zor 
durumlarda her zaman Kırgızistan’ın 
yanında olmuştur.

Kırgızistan ile Türkiye arasındaki 
ilişkiler esas itibariyle 1991 yılından 
itibaren oluşmaya başlamış ve yu-
karıda da belirtildiği gibi Türkiye, 
Kırgızistan’ın bağımsızlığını tanıyan 
ilk ülke olmuştur. Daha sonra 29 
Ocak 1992 tarihli protokol uyarınca 
karşılıklı olarak Büyükelçilikler faali-
yete geçirilmiştir. 23 Aralık 1991’de 
Kırgızistan’dan ilk resmi ziyaret 
Türkiye’ye yapılmış ve bu ziyarette bir-
çok işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

İki ülke arasında 29 Ocak 1992 ta-
rihinde diplomatik ilişkiler kurulmuş 
ve günümüze kadar en iyi şekilde 
gelişerek devam etmiştir. 1992 yılı 
içerisinde karşılıklı olarak Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek’te ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da 
Büyükelçilikler açılmıştır. Bunun yanı 
sıra Kırgızistan’ın İstanbul’da bir 
Başkonsolosluğu da bulunmaktadır. 
Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilan ettiği 
tarihten itibaren Türk ve Kırgız halkları 
arasındaki ilişkiler canlanmaya baş-

lamış, gücünü tarihi, kültürel ve dilsel 
ortak mirasından alan ikili ilişkiler, 
içinde bulunduğumuz Kırgızistan’ın 
bağımsızlığının 20. yılı içinde de hızlı, 
kapsamlı ve çok yönlü bir  şekilde 
gelişmesini sürdürmektedir.

Bu seneler itibariyle kısaca diplomatik 
ilişkilerin tarihine baktığımızda 1992 
yılından itibaren Kırgızistan ile Türkiye 
arasında 50’den fazla üst düzey ziya-
ret gerçekleştirilmiş ve 150’ye yakın 
ikili anlaşma imzalanmıştır. Oldukça 
iyi bir seviyede bulunan ikili ilişkiler 
çerçevesinde üst düzey ziyaretler 
kesintisiz biçimde devam etmektedir.

Dost ve kardeş Kırgızistan ile Türkiye 
arasındaki ikili ilişkilerinin temeli;

- İki devletin yapılanmalarının güçlen-
dirilmesine katkıda bulunulması, 

- Bölgelerin özellikle de başta Kırgı-
zistan olmak üzere Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerinin siyasi ve ekonomik 
istikrarının korunması, 

Türkiye ve Kırgızistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği imzalanmıştır. 
İki ülke arasında vizesiz geçiş süresi 30 günden 90 güne çıkartılmıştır.

Yıldız UZAKOVA
Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı
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-  Bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi,

-  Ekonomik ve siyasal reformların 
desteklenmesi,

- Bölge ülkelerinin dünya ile bütünle-
şebilmelerine destek verilmesi, 

- Bölge ülkelerinin Avrupa – Atlantik 
kurumlarına entegrasyonlarına yar-
dımcı olunması, 

- Başta Kırgızistan olmak üzere 
Türkiye ile Orta Asya ülkelerinin ikili 
ilişkilerinin, her alanda karşılıklı çı-
karlar ve egemen eşitlik temelinde 
geliştirilmesi,

- Türkiye ve Kırgızistan’ın diplomatik 
ilişkilerinin daha da gelişmesi için 
gerekli strateji ve planlarla karşılıklı 
ilişkilerin politik olarak desteklenmesi-
ne dayanmaktadır.

Türk dili konuşan ülkeler devlet baş-
kanları zirveleri Kırgızistan başta ol-
mak üzere; Azerbaycan, Kazakistan, 

Özbekistan, Türkmenistan ve Tür-
kiye arasındaki en yüksek danışma 
mekanizmasını oluşturmaktadır. İlki 
1992 yılında Ankara’da yapılmış olan 
zirveler düzenli bir şekilde devam 
etmektedir. Türkiye, Kırgızistan’ın yanı 
sıra Orta Asya Cumhuriyetleri’nin BM 
ve AGİT gibi uluslararası ve Şangay 
İşbirliği gibi bölgesel örgütlere üye 
olmalarını desteklemiştir.  Ayrıca, 
NATO’nun BİO programına katılma-
larına yardımcı olmuştur.   Türkiye bu 
noktada uluslararası platformda; her 
türlü desteği vermeye devam etmek-
tedir.

Türkiye, başta Kırgızistan olmak 
üzere Orta Asya Cumhuriyetleri’nin 
istikrar ve güvenliklerini tehdit eden 
köktenci akımlar, uyuşturucu, silah 
kaçakçılığı ve terörist faaliyetler ko-
nusundaki mevcut kaygılarını baştan 
beri paylaşmıştır. Terörle mücadele 
çerçevesinde; işbirliği geliştirilmiş ve 
Kırgızistan’a teknik desteği, nakdi 

yardım ve askeri eğitim konusunda 
gereken yardımları sağlanmıştır. 

Türkiye ile Kırgızistan’ın insan hak-
ları, demokrasi ve serbest piyasa 
ekonomisinin geliştirilmesi yönünde 
kaydedilecek ilerlemelerin dünya ile 
bütünleşme sürecini hızlandıracağı 
değerlendirilmektedir. Türkiye, iç 
barışın ve istikrarın sağlanmasında 
olduğu gibi kalkınmayı hızlandırarak 
refaha katkıda bulunabileceğini ifade 
etmekte, her ortam ve koşullarda bu 
ülkeleri desteklemektedir. Türkiye, 
Kırgızistan’da kalıcı istikrar ve güven-
liğin sağlanmasında bölgenin ekono-
mik kaynaklarının verimli bir şekilde 
değerlendirilmesini her platformda 
savunmuştur. 

Türkiye, bölge ile ilgili faktörleri ve 
bölge devletlerinin hassasiyetlerini, is-
teklerini, ihtiyaçlarını çok iyi değerlen-
direrek gerçekçi politika oluşturulması 
yönünde bir iradeye sahiptir. Türkiye, 
bölge ile tarihi ve kültürel bağları olan 

bir ülke olarak; en etkili, verimli ilişkiler 
kurmak ve geliştirmek zorundadır. 
Türkiye, Kırgızistan’ın da üye olduğu 
Avrasya Ekonomik Topluluğu (Rusya 
Federasyonu, Beyaz Rusya, Kazakis-
tan, Kırgızistan ve Tacikistan) ile işbir-
liğini geliştirme yönünde bir iradeye 
sahip bulunmaktadır.

Türkiye, tarih boyunca Asya ve Avru-
pa arasında stratejik bir köprü işlevi 
görmüştür.  İpek Yolu’nun en önemli 
noktalarından biri konumundadır.  
Orta Asya, Hazar ve Orta Doğu böl-
gesinde; çok taraflı işbirliğinin sağlan-
ması, geliştirilmesi, işbirliği alanlarının 
artırılması ve devamlı olarak yaygınlaş-
tırılması önem arz etmektedir. 

Haziran 2010 tarihinde Oş ve Cela-
labat vilayetlerinde meydana gelen 
üzücü olaylarından hemen sonra 03 
Temmuz 2010 tarihinde Türkiye Cum-
huriyeti Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu ülkeyi ziyaret etmiş, 10 milyon 
dolarlık hibe ve TİKA aracılığıyla değeri 

11 milyon doları bulan destek projeleri 
gerçekleştirilmiştir. 5 Şubat 2011 tari-
hinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan’a 
resmi ziyarette gerçekleştirmiştir. İki 
ülke ilişkileri daha yüksek seviyeye 
ulaşmıştır. Arkasından Nisan 2011›de 
Kırgızistan Başbakanı Almazbek 
Atambayev karşılıkı resmi ziyarette 
bulunmuştur. Dönemin Kırgızistan 
Başbakanı Almazbek Atambayev’in 
Ankara ziyaretinde Türkiye ve Kırgızis-
tan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği imzalanmıştır. Vizesiz geçiş 
süresi 30 günden 90 güne çıkartılmış-
tır. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 
de 150 milyon dolardan 1 milyar dola-
ra çıkarılmasına karar verilmiştir ki bu 
durum Kırgızistan›ın ticareti ve kalkın-
ması için önemli gelişmelerdir.

Türkiye ve Kırgızistan arasında Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, iki 
ülke ilişkilerinin stratejilerini belirleye-
cek, bu çalışma çerçevesinde iki ülke 

Başbakanlarının eş başkanlıklarında 
uzman Bakanlıklara bağlı Komisyonlar 
kurulacak. Ortak stratejik planlama 
grupları oluşturulacak ve sekreterlik 
rolünü iki ülkenin Dışişleri Bakanları 
yürütecektir.

Stratejik İşbirliği Konseyi çerçevesinde 
iki ülke arasında sıkı güvenlik işbirliğine 
gidilecektir. Bu gelişme Kırgızistan›ın 
en önemli sorunlarından biri olan ulus-
lararası terörle mücadelede ve sınırları-
nın korunmasında önemli destek sağ-
layacaktır. Yapılan anlaşma sonucu 
Türk ve Kırgız güvenlik güçleri arasın-
da danışma ve diyalogun sağlanması 
Kırgızistan›ın istikrarı için önemli rol 
oynayacaktır. Bunun yanı sıra iki ülke 
arasında atılması gereken diğer önemli 
adım ise Kırgızistan›ın sınır sorunlarının 
çözümünde Türkiye›nin arabuluculuk 
rolünü üslenmesidir.

Sonuç olarak iki ülke arasındaki dip-
lomatik ve diğer ilişkiler bundan sonra 
da devamlı gelişerek devam edecektir.

57  EKOAVRASYA 2012 KIŞEKOAVRASYA 2012 KIŞ  56



laşık 60 bin kişi Kırgızistan madencilik 
sanayisinde keşif ve operasyon saha-
sında çalışmıştır. 

1991 yılındaki bağımsızlıktan sonra, 
Kırgızistan altın madencilik sektörüne 
büyük bir yabancı yatırım akışı olmuş-
tur. Sovyetler Birliği döneminde devlet 
eliyle diğer madenlerin üretim ve 
işlenmesinin teşvik edilmesine rağ-
men yabancı yatırımcıların ana hedefi 
altın madenciliği olmuştur. Şu anda 
Kırgızistan Cumhuriyeti’nde faaliyette 
olan iki altın madeni olmasına rağmen 
ülkede keşfi ve gelişimi yapılan önemli 
rezervler olduğu bilinmektedir. Son 
on yılda çok sayıda yeni maden keş-
fedilmiştir. Kırgızistan Cumhuriyeti’nin 
tamamına sahip olduğu KırgızAltın 
şirketi altın madenciliği konusunda 
stratejik kurum konumundadır.

300 tondan fazla rezervi ile 
Kırgızistan’ın en büyük altın madeni 
olan Kumtor 1996 yılında yıllık 15-20 
ton üretim kapasitesi ile faaliyetlerine 
başlamıştır. Günümüzde Kırgızistan 
Cumhuriyeti’nin en büyük altın üreticisi 
olan Kumtor İşletme Şirketi tarafından 
çalıştırılan maden, 1996 yılından bu 
yana 363 tonluk kanıtlanmış rezervin 
180 tonluk kısmının üretimini yapmış-
tır. Kanadalı Centerra Gold’un ortaklığı 
bulunan Kumtor İşletme Şirketi’nde 
KırgızAltın şirketinin %16’lık hissesi 
bulunmaktadır. Kumtor, Kırgızistan 
Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla’sının %6’sını, 
Kırgızistan ihracatının %37’sini, Kırgı-
zistan sanayi sektörünün ise %38’ini 
oluşturmaktadır. Bu rakamlarla Kır-
gızistan Cumhuriyeti, BDT sınırları 

içerisinde üçüncü büyük altın üretici-
sidir. Kırgızistan’daki ikinci büyük altın 
rezervi olan Taldıbulak Levoberezhniy 
129 ton kanıtlanmış altına ev sahipli-
ği yapmaktadır. Avustralyalı Central 
Asia Gold ve KırgızAltın ortaklığında 
2003 yılında kurulan Taldıbulak Altın 
Madenciliği Şirketi, Bişkek’in 120 km 
doğusundaki bu maden üzerinde 
arama faaliyetleri yürütmüştür. 2006 
yılında Avustralyalı şirketin lisansının 
iptal edilmesi ile madende keşif hakla-
rı, KırgızAltın ve Kazak Summer Gold 
adlı şirketilerin kurduğu Altınken Ltd. 
adlı şirkete geçmiştir. Bu şirketin 2008 
yılında hazırladığı rapor değerlendir-
meler için Kırgızistan resmi makam-
larına sunulmuştur. Benzer şekilde, 
ülkenin üçüncü büyük altın madeni 
olan Talas’taki Jeroy madeninde ara-
ma faaliyetleri yürüten Talas Altın Ma-
denciliği Şirketi %40 oranındaki Kırgız 
Altın hissesine karşılık Norox Mining 
Company Ltd. adlı İngiliz-Avustralya 
şirketinin %60’lık ortaklığı ile kurul-
muştur. Sahip olduğu iyi kalitedeki 
yaklaşık 75 tonluk rezervi ile önemli 
bir yere sahip olan Jeroy madeninin 
ortağı Norox’un arama lisansı, 2005 
yılında iptal edilerek Avusturyalı Global 
G.O.L.D. Holding Gmbh adlı şirkete 
verilmiştir. Maden bugün Kırgızistan-
Avusturya ortaklığındaki Jeroyaltın 
adlı üstlenici şirket tarafından idare 
edilmektedir.  

Kırgız Altın şirketi tarafından işletilmek-
te olan Makmal ise daha mütevazi bir 
üretim yapmaktadır. Bu şirket yılda 
ortalama 1,15 ton altın üretimi gerçek-

leştirmektedir. Altın rezervleri neredey-
se tükenmiş olan KırgızAltın, Makmal 
haricinde ülkede altın kaynaklarını iş-
lemek için gelen diğer yabancı yatırım 
projelerinde hisse sahibi durumunda-
dır. Sözü geen üç büyük altın madeni 
haricinde, ülkedeki altın rezervlerinin 
keşfini yapmakta olan çok sayıda 
şirket bulunmaktadır. Ancak henüz bu 
rezervler kullanıma açılmamıştır. Kırgı-
zistan Devleti ve İngiliz Aurum Maden-
cilik şirketi ortaklığında kurulan Andaş 
Madencilik Şirketi, Andaş’ta geniş bir 
arama faaliyeti yürütmekte olup altın 
ve bakır rezervleri tespit etmiştir. 

Ülkede üretilen maden cevherlerinin 
%90’ını oluşturan altın Kırgızistan eko-
nomisi için değerli bir kaynak niteliğin-
dedir. Ancak 2005 ve 2010 yıllarında 
meydana gelen siyasi istikrarsızlık 
durumu altın madenlerinin işletilme-
si için girişimde bulunan yabancı 
yatırımcılarda tedirginlik yaratmıştır. 
Yabancı şirketlerin arama lisanslarının 
iptal edilmesi ve başka şirketlere ara-
ma lisansı verilmesi tedirginliği artıran 
bir unsur olmuştur. Diğer taraftan 
2010 yılında yönetime gelen geçici 
hükümet ülkede normalleşme sürecini 
başlatmıştır. Geçici hükümet başba-
kanı Almazbek Atambaev’in 30 Ekim 
2011’de cumhurbaşkanı seçilmesi ile 
yeni bir döneme giren Kırgızistan’ın 
büyük bir ekonomik değeri olan altın 
madenciliği konusunda yenidüzen-
lemeler yapması ülkenin hem siyasi 
hem de ekonomik istikrarını belirleye-
cek bir unsur olarak değerlendirilmek-
tedir.

K ırgızistan halkı 30 Ekim 2011 
tarihinde yeni cumhurbaşka-
nını seçti. Demokrasi yolunda 

ciddi adımlar atan Kırgızistan Cumhu-
riyeti, diğer yandan da kısıtlı ekonomik 
kaynaklarını tam kapasite kullanıma 
açarak küresel krizler döneminde 
bölgesinde istikrar sağlamak için 
önlemler almaktadır. Kırgızistan’da 
tarım ve madencilik sektörleri ekono-
minin temelini oluşturan ve geleneksel 
olarak güçlü olarak tanımlanan sektör-
lerdir. Bunların yanı sıra inşaat, enerji, 
ulaştırma, ticaret ve hizmet sektörü 
alanlarında da sağlıklı bir büyüme 
gözlenmektedir. Ülkenin sahip olduğu 
su kaynakları ile altın madenleri güçlü 
bir ekonomi yaratmak için gerekli 
potansiyeli oluşturmaktadır. Kırgızis-
tan, özellikle küresel piyasalarda 2011 
yılında güçlü bir yükseliş yakalayan 
altının dünya piyasalarına sunulması 
sürecinde, sahip olduğu madenlerin 
doğru şekilde işletilmesiyle ekonomik 
istikrarını sağlama imkânını elinde 
bulundurmaktadır. Bu çerçevede, ya-
bancı yatırımcılar tarafından işletilmek-
te olan altın madenleri, dış yatırımlar 
ve madencilik alanında yapılacak 
düzenlemeler ülkenin ekonomik kal-
kınmasında önemli rol oynayacaktır.    

Kırgızistan Cumhuriyeti sınırlarındaki 
madencilik sanayisinin gelişimi 20. 
asrın başlarına dayanmaktadır. O 
dönemde ana üretim kolları kömür, 
petrol, bakır, kurşun ve civa ma-
denleri olarak öne çıkmıştır. İkinci 
Dünya Savaşı sırasında, madencilik 
operasyonları, kurşun, civa, antimon, 

altın, tungsten, kömür ve arsenik et-
rafında yoğunlaşmıştır. Bu faaliyetler 
kapsamında Kırgız Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği’nin 
maden üretimine katkı koyan önemli 
federal birimlerinden biri olmuştur. 
KSSC, Sovyetler Birliği’nin antimon 
üretiminin %100’ünü, civa üretiminin 
%50’den fazlasını, nadir maden üreti-
minin %30’unu ve uranyum üretiminin 
%15’ini karşılamıştır.     

Sovyetler zamanında kurulan kamu 
kurumlarının bir kısmı günümüzde de 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunlar 
arasında Kara-Balta Madencilik Şirketi 
yılda ortalama 25 ton altın ve gümüş 
madenini saf halde üretmektedir. Bu 
şirket daha önce uranyum işlemek-
te iken Sovyetler dağıldıktan sonra 
bu faaliyete son vermiştir. Makmal 
Altın Madencilik Şirketi günümüzde 
Kırgızistan Cumhuriyeti’nin tamamı-
na sahip olduğu Kırgız Altın Şirketi 
tarafından yönetilmektedir. Kırgızis-
tan’daki altın üretimi 1986 yılında bu 
kurum tarafından başlatılmış olup 
halen sürdürülmektedir. İşletilen ma-
dendeki rezervin tükenmesine bağlı 
olarak düşük seviyede yürütülen üre-
tim faaliyeti yılda 1,1 ton seviyesinde 
devam etmektedir. Dünya antimon 
üretiminin %15’ini sağlayan Kadamjay 
Antimon Şirketi 1990 yılındaki 17.608 
tonluk üretimi ile Çin ve Bolivya’dan 
sonra dünyanın üçüncü büyük üretici 
konumuna gelmiştir. Günümüzde ise 
maden yatakları tükenen şirket ithal 
edilen hammadde ile faaliyetlerine de-
vam etmektedir. Nadir maden üretimi 

amacıyla 1940 yılında kurulan Kırgız 
Maden-Metalurji Şirketi, bugün Kırgız 
Kimya-Metaluri Fabrikası adıyla hiz-
met vermektedir. Yıllık 600-800 tonluk 
kapasiteye sahip olan şirket son yıl-
larda nadir maden işleme faaliyetlerini 
sonlandırmıştır. Civa üretimi alanında 
faaliyet yürütmekte olan Khaydarkan 
Civa Şirketi 70 yıldan fazla süredir 
sektörde bulunmaktadır. Hâlihazırda 
yıllık ortalama 450 ton civa üretimi 
yapan şirket, 1989 yılında yakaladığı 
793 tonluk üretim ile dünya üretiminin 
dörtte birini gerçekleştirmiştir. 

Madencilik sektöründe ciddi bir üretim 
seviyesi yakalayan Kırgızistan Cumhu-
riyeti, geniş hidrokarbon kaynaklarına 
sahip komşularına nazaran petrol-
doğal gaz alanında yeterli rezervlere 
sahip değildir. Ülke 2004 yılında 73,3 
bin ton petrol ile en yüksek üretimi 
yapmıştır. Kömür sanayisi 1900’lü yıl-
ların başında hızlı bir şekilde gelişmiş 
ve 1913 yılı itibarıyla tüm Orta Asya 
bölgesine kömür tedarik eder hale 
gelmiştir. Kömür üretimi 1979 yılında 
yıllık 4,9 milyon ton olarak zirveye 
ulaşmış ancak 2004 yılında ciddi bir 
düşüşle yıllık 1,9 milyon tonluk talebe 
rağmen yarım milyon ton üretim ola-
rak gerçekleşmiştir. 

Sovyetler Birliği dağılmadan hemen 
önce tüm birliğin tek antimon üreticisi 
olan Kırgızistan Cumhuriyeti, nadir 
madenlerin %64’ünü, uranyumun 
%15’ini karşılar duruma gelmiştir. 
Sovyet Hükümeti yıllık 50 milyon Rub-
le tutarında bir miktarı ülkedeki yeni 
madenlerin keşfi için harcamıştır. Yak-

Altın Madenciliğinin 
Kırgızistan 

Ekonomisindeki Yeri
Niyazi G. ATAY

EkoAvrasya Dış İlişkiler Koordinatörü
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Z engin enerji kaynaklarıyla dikkat 
çeken Kırgızistan'da, elektrik 
enerjisi üretimi ülkenin temel 

endüstrilerinden biridir. Ülkede elektrik 
üretimi ağırlıklı olarak hidroelektrik sant-
rallerinden gerçekleştirilmekte ve çok 
düşük fiyattan piyasaya sunulmaktadır.

Sektörün hem üretim hem de ihracat 
açısından gelişme potansiyeli yüksektir. 
Ülke hidroelektrik kaynaklarının çokluğu 
açısından Rusya ve Tacikistan'ın ardın-
dan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 
ülkeleri arasında üçüncü sırada yer 
almaktadır.

Son yıllarda ve özellikle de devrik li-
der Kurmanbek Bakiyev döneminde 
Kırgızistan'daki enerji sektörü en kötü 
çağını yaşamıştı. Bakiyev iktidarının 
enerji sektörünü devlet ve halk çıkarla-
rına aykırı kullanımı sonucunda soğuk 
kış şartlarını elektriksiz geçirdiği günler 
halkın zihninde henüz tazeliğini kay-
betmemiştir. O kara dönemde halk, 
elektrik kesintileri yüzünden canından 
bezerken, bazı bölgelerde devletin ciddi 

anlamda vergi aldığı büyük şirketler de 
elektriksiz kalmıştı. Ülkenin en soğuk 
kışının yaşandığı Narın eyaletinde soğuk 
sınıflarda çocuklara ders veremeyen 
öğretmenlerin hükümeti protesto gös-
terileri, Bakiyev iktidarının sonunun da 
başlangıcı olmuş ve bu eylemin ülke 
geneline yayılması neticesinde yaşanan 
devrimle ülkenin ikinci devlet başkanı 
olan Kurmanbek Bakiyev ülkeden kaç-
mak zorunda kalmıştı.

Geçmiş iktidarların, ülkenin kuzey ve gü-
neyinde uzanan Tanrı Dağları'ndaki altın 
rezervleri ile zengin enerji ve su kaynak-
larını kamu yararı yerine daha çok kom-
şu ülkelere ve kendi vatandaşına yönelik 
bir koz, bir silah olarak kullandığı dikkati 
çekmektedir. Hâlbuki sadece altın ve 
enerji kaynaklarının verimli kullanılması 
durumunda dahi ülkenin kalkınması ve 
gelecek nesle kısa vadede büyük fayda 
sağlaması mümkündür.

Kırgızistan'da 2010 yılında, ilk devrimin 
üzerinden beş yıl gibi kısa bir zaman 
geçtikten sonra ikinci bir devrimin ya-

şanmasında, ülkenin enerji kaynak-
larının verimli kullanılamaması ve bu 
sektördeki yolsuzluk iddialarının art-
masının da rol oynadığı söylenebilir.

Enerji Sektöründe Sorunlar Dev 
Gibi

Kırgızistan'ın enerji sektörünün sorun-
ları ve bu sektörün önündeki engeller 
ve bunların çözümüne ilişkin çalışma-
lar sürdürülmektedir.

Tanrı Dağları'ndaki buzulların eri-
mesiyle hidroenerjinin kullanımına 
yönelik önemli bir potansiyel oluş-
makta ancak yeterli yatırım olmaması, 
altyapı yetersizliği ve su debisindeki 
beklenmedik değişimler nedeniyle 
halihazırda bu potansiyelin çok azı 
kullanılabilmektedir.

Devletin, yabancı yatırımları hidroe-
lektrik santralleri (HES) yapımına teş-
vik edici çeşitli çalışmaları ve projeleri 
bulunuyor. Yeni çalışmalar ve projeleri 
bir tarafa bırakalım, Sovyetler Birliği 

döneminde hazırlanan ve uygulama 
aşamasına geçilmeyen enerji projeleri 
bile Kırgızistan'ın enerji sektöründe 
bölgede şaha kalkması için yeterlidir.

Bilindiği gibi, devrik lider Bakiyev dö-
neminde Rusya'dan alınan 300 milyon 
dolarlık kredi ile Toktogul Barajı'nın 
aşağı bölgesinde inşaatına başlanan 
Kambar-Ata-2 Barajı'nın yapımı, dev-
rim ile birlikte durdurulmuştu. Büyük 
bir kısmı tamamlanan barajın bir 
bölümüne su verilmiş hatta elektrik 
üretimine dahi başlanmıştı.

Tabii ki, Tanrı Dağları'nda HES’lerin art-
ması Özbekistan'ı endişelendirmekte-
dir. Özellikle Fergana Vadisi'nde tarım-
da kullanılan sudan mahrum kalacağı 
endişesini taşıyan Taşkent yönetimi, 
baraj inşaatına karşı çıkmıştı. Bugün, 
dağlarda eriyen buzular yıl boyunca 
Fergana Vadisi'ne ve Özbekistan'a 
boşa akmaktadır, bazen de sellere yol 
açarak can ve mal kayıplarına neden 
olmaktadır.

Ülkesinin can damarı akarsuları kont-
rol altına almak isteyen ve günümüze 
kadar bunu başaramayan Kırgızistan, 
bugün, ülkenin güney ve kuzeyinde 
enerji güvenliğini sağlamak amacıyla 
en az iki HES'e ihtiyaç duymaktadır.

Öte yandan son dönemde 
Tacikistan’ın enerji sektörüne ciddi bir 
şekilde eğilmesi, bu kapsamda başta 
Afganistan, Pakistan olmak üzere böl-
ge ülkelerinin enerji açığını karşılamayı 
hedeflemesi, aynı pazarlarda söz 
sahibi olmayı düşünen Kırgızistan'ın 
bölge ülkelerine yönelik ihracat hedef-
lerini olumsuz etkileyecektir.

Enerjide kaçak kullanımın önüne 
geçmek amacıyla yürütülen elektronik 
sayaca geçiş süreci tamamlanmış 
olmakla birlikte bunun kaçak oranını 
ne derece azaltacağı şimdilik belli 
değildir. Bunun yanı sıra elektrik fi-
yatlarının Dünya Bankası'nın önerileri 
doğrultusunda artırılması öngörülmüş-
tür. Bu durum, ulusal enerji planının, 
“elektrik maliyetinin hesaplanmasında 

Kırgızistan,
enerjisini 
kullanmak istiyor
Nezir ALİOĞLU
Global  Yorum

Son yıllarda ve özellikle 
de devrik lider Kurmanbek 
Bakiyev döneminde 
Kırgızistan'daki enerji 
sektörü en kötü çağını 
yaşamıştı. Bakiyev 
iktidarının enerji sektörünü 
devlet ve halk çıkarlarına 
aykırı kullanımı sonucunda 
soğuk kış şartlarını 
elektriksiz geçirdiği günler 
halkın zihninde henüz 
tazeliğini kaybetmemiştir.
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yıl boyunca ve ülke çapında güvenlik 
ve elektrik enerjisi arz güvenliğinin 
sağlanması için uzun vadede elektriğe 
zam yapılması" yönünde şekillendi-
rilmesine neden olmuştur. Bişkek 
yönetimi böylece enerji sektöründen 
yılda 225 milyon dolar ek gelir hesap-
lamaktadır.

Hes’lerin Fiziki Durumu

Ülkedeki HES’lerin fiziki durumuna 
baktığımızda ise şunları görüyoruz;

HES’lerde son 20 yıl içinde yıpranmış 
ekipman onarım, yeniden yapılan ve 
modernizasyon için yatırım ihtiyacı 
vardır,Toktogul ve Üç Kurgan HES’leri 
ve diğer istasyonların güvenliği ve 
güvenilirliği açısından acil bakıma alın-
ması gerekmektedir,

Ayrıca Narın eyaletindeki İki Taş ve 
Kumyrskaya Shamaldysayskaya 
HES’leri 1985 ve 1992 yılları arasında 
işletmeye açılmasına rağmen resmen 
ve fiilen tam olarak çalışmamaktadır.

Üretim tesislerinde iletim ve dağıtım 
sistemlerinin çoğu 30-40 yıl önce inşa 
edilmiş olup, ekonomik ömürlerini 

tamamlamıştır. Bu santrallerde yirmi 
yıldır gerekli onarım, yatırım ve bakım 
yapılmamıştır. Tesislerdeki yıpranmış 
ekipmanların yenilenmemesi veya 
rehabilite edilmemesi halinde enerji 
sektörünün mali ve operasyonel du-
rumu kötüleşmeye devam edecektir. 
Sonuçta, bu, enerji sektöründe yıkıcı 
sonuçlara yol açacaktır.

Kırgızistan'da elektrik üretiminin yüzde 
80'i HES'lerden, kalan kısmı termik 
santraller ile kömür, gaz ve fuel oille 
çalışan istasyonlardan elde edilmekte-
dir. Kırgızistan'ın elektrik enerjisi ihtiya-
cının yüzde 97'si Narın nehri üzerinde 
ve Toktogul barajı altında kurulu olan 5 
HES'ten sağlanmaktadır. Bişkek ve Oş 
kentlerinde konutların ısınma ve sıcak 
su ihtiyaçları ise bu iki kentte kurulu 
olan kombine ısı ve güç merkezlerin-
den karşılanmaktadır.

Kırgızistan'ın enerji sektörünün iyileşti-
rilmesi amacıyla sivil toplum örgütleri, 
iş çevreleri ve hükümet, bu sıkıntının 
ortadan kaldırılması için değişik çıkış 
yollarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. 
Ciddi anlamda yatırıma ihtiyaç du-
yan enerji sektörü için bugüne kadar 
sadece Dünya Bankası bir miktarı 

kaynak sağlamış, Bişkek yönetimi, 
sektöre sadece Rus yatırımcıları davet 
etmiş ve bu davete de şimdiye kadar 
RusGidro şirketi ilgi göstermiş, ancak 
HES inşaatına yönelik bir çalışma da 
henüz yapmamıştır.

30 Ekim 2011'de yapılan seçimlerde 
Cumhurbaşkanlığını kazanan Almaz-
bek Atambayev, yemin ederek göreve 
başlamasının ardından enerji sektö-
rüne Rusya'dan ciddi anlamda büyük 
yatırımların geleceğini ifade etmek-
tedir. Atambayev, başbakan olarak 
14 Kasım'da yaptığı toplantıda Enerji 
Bakanı Askarbek Şadiyev'e, elektrik 
kesintilerinin sonlandırılması talimatı 
verirken, bakım onarım çalışmaları se-
bebiyle yapılacak kesintiler öncesinde 
de halkın uyarılması talimatını vermişti. 
Devrik Cumhurbaşkanı Kurmanbek 
Bakiyev döneminde 2005-2006 yılla-
rında Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı 
olarak görev yapan Atambayev, enerji 
sektöründeki sorunları çok iyi bilmek-
tedir. Halk, cumhurbaşkanlığı göre-
vine Aralık ayı itibariyle başlayacak 
olan Atambayev'e, enerji sektörünün 
iyileşmesi, sorunların çözümü ve bu 
sektöre yabancı yatırımın çekilmesi 
konusunda büyük ümit bağlamaktadır.
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Yine de iki kişiden birinin oyunu alan 
iktidar partisinin en önemli dayanağı, 
siyasi istikrar ve göreceli ekonomik 
büyüme sağlaması. Dahası muhalefet 
partilerinin alternatif projeler ortaya 
koyma yerine sözlü eleştirilerle yetin-
mesi de seçmenin gerçek bir muha-
lefet bulmasını zorlaştırıyor. Meclisteki 
muhalefet partileri yönetimi eleştir-
mekten uzak dururken, iktidar partisi-
ne yakın söylemleri tercih ediyor. Bu 
nedenledir ki önemli araştırma şirketi 
VTsIOM›un son düzenlediği ankete 
katılan vatandaşların yüzde 53›ü se-
çimlerle ilgilenmediklerini ifade ediyor.

4 Mart 2012’de yapılacak olan Baş-
kanlık seçimleri öncesinde Duma 
seçimlerinin Putin’in desteğini gös-
termesi bakımından bir prova ola-
cağı söylenmekteydi. Bu noktadan 
hareketle iktidar partisinin oy ora-
nındaki düşüşü direkt olarak Putin’in 
Başkanlık seçimlerinde alacağı oy 
oranına yansıyacağını düşünenler var. 
Oysa Duma seçimlerinin Başkanlık 
seçimlerine etkisi beklendiği düzeyde 
olmayabilir. Zira her ne kadar iktidar 

partisinin uygulamalarından memnun 
olmayan kesimin alternatif olarak yö-
nelecekleri diğer partiler olsa da söz 
konusu başkanlık seçimleri olunca 
Putin’in karşısında seçilebilecek bir 
alternatifi yok. Dahası Rusların seçi-
me giderken gözettikleri unsurlar da 
farklılık gösteriyor. Duma seçimlerinde 
hükümetin uygulamalarına karşılık bir 
cezalandırma olarak etkinliği tartışıl-
sa da muhalefet partilerine yönelen 
halk, söz konusu başkanlık seçimleri 
olduğunda ise bir yandan ülkenin iç 
istikrarına ve dış politikasına diğer 
yandan ise ülkenin refah durumuna 
ve bizatihi kendisinin yaşam standart-
larını belirleyecek kişiye oy veriyor. 
Yeltsin dönemini oldukça iyi hatırlayan 
halkın kısa vadede göreceli iyileşmiş 
ekonomiye ve ülkede bastırılan hare-
ketler pahasına istikrara oy vermesi 
şaşırtıcı olmayacak. Bu durumda 
Putin’in çok başarılı olmasına gerek 
yok, zira Yeltsin döneminin düşünsel 
mirası Putin’in alternatifinin olmadığını 
vurguluyor. Diğer taraftan Duma se-
çimlerinde ihlaller yapıldığı iddiaları da 

var. Başkanlık seçimlerinde Putin’in işi 
şansa bırakmayacağını söylemek zor 
değil.

Sonuç olarak yapılan Duma seçim-
lerinde anketlere yansıyan sonuçlar 
gerçekleşti. İktidar partisinin oy oranı 
azalırken meclisteki tüm muhalefet 
partilerinin oy oranlarında artış var. 
Ancak Duma seçimlerine bakıldığında 
her ne kadar siyasal hayatta diğer 
bazı partilerin varsa da gerçekte bir 
iktidar mücadelesinin olmadığı gö-
rülüyor. Zira muhalefet partileri zaten 
mecliste idi. Ancak etkinlikleri iktidar 
partisinin uygulamalarına pek engel 
oluşturmadı. Bu haliyle ortada ‘işbirli-
ğine dayalı çok partili bir sistem’ var. 
Putin ve Medvedev’in, iktidar partisinin 
kan kaybını, “ülkedeki demokrasinin 
bir sonucu” olarak göstermesi tesa-
düf değildir. Başkanlık seçimlerine 
giden süreçte Putin’in halk desteğinin 
azaldığı söyleniyor. Putin’in alacağı 
oy oranı düşebilir ancak kendisinin bir 
rakibinin olmaması seçim sonucunu 
şimdiden direkt olarak gösteriyor.

R usya’da gerçekleşen Rusya 
Parlamentosu Alt Kanadı olan 
Duma seçimleri sonuçları 

büyük yankı uyandırsa da esasında 
ortada bir sürpriz yok. Zira seçim 
öncesinde yapılan anket sonuçları ile 
seçim kurulunun açıklamaları birbirine 
oldukça yakın.

108 milyon seçmenin yaklaşık yarı-
sının oy kullandığı seçimlerin ilk so-
nuçlarına göre iktidar partisi Birleşik 
Rusya ciddi bir düşüşle oyların yüzde 
49,5’ini aldı. 2007 seçimlerinde bu 
oran yüzde 64’tü. Komünist Parti 
oylarını bir önceki seçime göre ikiye 
katlayarak yüzde 19,2 oy alırken, Vla-
dimir Jirinovski liderliğindeki Liberal 
Demokrat Parti yüzde 11,7, Adil Rusya 
Partisi ise yüzde 13,2 oy aldı. Açıkla-
nacak olan kesin sonuçlarda önemli 
bir sapma olmazsa Birleşik Rusya 450 
sandalyeli Duma’da en fazla 238 veki-
le sahip olacak. Bu sayı şu anda 315.

Bir önceki seçimlerle karşılaştırıldı-
ğında büyük bir oy kaybı olsa da 
iktidar partisinin mecliste koalisyonu 

gerektirmeyecek çoğunluğu korudu-
ğunu söylemek gerekir. Bu anlamıyla 
bakıldığında Rusya’da seçim yapılmış 
olsa da kimin kazandığı değil, iktidar 
partisinin mecliste anayasal değişiklik 
yapacak çoğunluğu alıp almayacağı 
merak ediliyordu. Sonuçta yapılan 
seçimlerde bu sorunun cevabı alınmış 
oldu. Seçimler iktidar partisinin kan 
kaybettiğini gösterse de ‘devrim’ nite-
likli değil. Zira oyları artan muhalefet 
partileri hâlihazırda mecliste idi.

Mart ayında yapılacak olan başkanlık 
seçimlerinde tekrar aday olacağını 
açıklayan Rusya’nın karizmatik lideri 
Putin’in partisinin bu denli bir oy kay-
betmesinde ekonominin payı büyük. 
Rusya’nın saygın araştırma şirketi 
Levada Center’a göre hükümetin 
enflasyonla mücadele politikasını 
başarısız bulanların oranı % 56 iken 
hükümetin sosyal yardımlarını zayıf 
bulanların oranı % 37’ye yükselmiş 
durumda. Halkın % 37’si hükümetin 
işsizlikle mücadele politikalarını başa-
rısız bulurken, % 30’u da yöneticilerin 
yolsuzluğa bulaştığını düşünüyor.

Rusya’da 
Duma Seçimleri: 

Birleşik Rusya 
Partisi’nin 

Pirus Zaferi

Habibe ÖZDAL
USAK Avrasya Araştırmaları Merkezi 

Seçimler iktidar partisinin 
kan kaybettiğini gösterse 
de ‘devrim’ nitelikli değil. 
Zira oyları artan muhalefet 
partileri hâlihazırda 
mecliste idi.
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Balkanlar’daki
Vahabilik
bir tehdit mi?

2 8 Ekim 2011’de Saraybosna’da 
beklenmedik bir terör eylemi 
gerçekleşti. Boşnak asıllı Mevlid 

Yaşareviç, elindeki silahla Saraybos-
na’daki ABD Büyükelçilik binasına 
doğru 40 dakika boyunca ateş edip 
korku saçtı. Ayağından vurulduktan 
sonra tutuklanan Yaşareviç’in, Vahabi 
inancının mensubu olduğu açıklandı. 
Bunun üzerine, Balkanlar’da Vahabi 
grupların varlığının bölge güvenliğine 
tehdit teşkil edip etmediği tartışması 
yeniden güncellik kazandı.

Soğuk Savaş döneminde Balkan-
lar’daki Müslümanlar İslam dünya-
sındaki gelişmelerden önemli ölçüde 
soyutlanmış olmakla beraber, Os-
manlılardan öğrendikleri ve yüzyıllarca 
uygulayıp durdukları İslam anlayışını 
korumayı başardılar. Nitekim günü-
müzde Balkanlar’daki Müslüman-
ların ezici çoğunluğu Sünni Hanefi 
mezhebine bağlıdır. Bunun yanında, 
Arnavutluk’ta Bektaşiler, Dobruca 

bölgesinde ise Aleviler de yaygındır.

1992-1995 yılları arasındaki Bosna 
savaşında savaşmış El Mücahit 
birliğinin, Balkanlar’da faaliyet yapan 
Arap ülkelerine ait hayır kuruluşlarının 
ve Arap ülkelerinde din eğitimi gören 
bazı bireylerin neden oldukları en 
önemli sonuç, Balkanlar’da Vahabi 
inancının da varlık göstermeye baş-
lamış olmasıdır. Vahabiler, Hanbeli 
ekolü içinden yetişmiş bir alim olan 
Muhammed bin Abdul-Vahhab’ın 
öğretilerini benimseyen, 18. yüzyılda 
başlayan ve İslam coğrafyasında 
karşıtları tarafından yaygın şekilde 
Vahabilik olarak tanımlanan inanç 
sistemine mensup kişilerdir. Söz ko-
nusu kişiler, İslam tarihi içindeki yer ve 
önemlerinin sulandırılması maksadıyla 
kendilerine Vahabi dendiğine inanıyor, 
bu yüzden Vahabi yerine kendilerini 
Selefi olarak takdim ediyor.

Vahabiler kendilerinden olmayanları 
"gevşek Müslümanlar" olarak görüyor. 

Temel hedefleri ise, "orijinal İslam’a" 
dönüş yapılmasını sağlamak ve bunu 
dünyanın her köşesine yaymaktır. Bu 
kapsamda İslam’ın "temizlenmesi", re-
form edilmesi ve bu yoldan köklerine 
geri dönülmesi gerektiğine inanıyorlar. 
Bu yöndeki tutumları yüzünden ise, 
Balkanlar’da var olan İslam anlayışı ve 
bölgedeki dini kurumlarla bir çekişme 
içindedirler.

Suudi Arabistan’dan gelen bağışla 
inşa edilen Saraybosna’daki Kral 
Fahd Camisi örneğinde olduğu gibi, 
Vahabilerin kontrolü altındaki camiler 
üzerinde ilgili ülkenin İslam Birliği’nin 
pratikte herhangi bir yetkisi yoktur. 
Bulundukları Balkan ülkesinin Müs-
lümanları arasına daha fazla nüfuz 
etmek amacıyla ise, Vahabilerin bazı 
camileri şiddet yoluyla ele geçirmeye 
çalıştıkları ve cami imamını dövdükleri 
durumlar yaşandı. Dahası, Vahabiler 
bazı Balkan ülkelerinin İslam Birliği’nin 
yetkilerine meydan okumakla, ayrıca 

imamların bilgi ve uzmanlıklarını sor-
gulamakla da zaman zaman gerginlik 
yaratıyor.

Balkanlar’a ithal edilen Vahabi inancı 
bölgedeki Müslümanlar için kültürel 
bakımdan yabancıdır. Bu nedenle 
söz konusu inanç sadece bazı küçük 
grupları etkilemeye başarabildi.

Bölgedeki Müslümanların çoğu kendi 
"Avrupalı Müslüman" imajının zarar 
gördüğü düşüncesiyle, Vahabilerin 
varlığından ve görünümlerinden 
rahatsız olduklarını gizlemiyor.

Balkan ülkeleri İslam Birlikleri temsilci-
lerinin Mart 2011’de Üsküp’te gerçek-
leştirdikleri bir toplantının bildirisinde, 
Balkanlar’da dış destekle varlığını 
sürdüren bazı küçük Vahabi grup-
ların bölge için dini aşırıcılık tehdidi 
oluşturduklarına dikkat çekilmiştir. 
Ayrıca söz konusu İslami grupların 
üyelerinin 15 yıldan beri bölgedeki 
devlet kurumlarına sızmak için çaba 

gösterdikleri belirtilerek, siyasilere 
bunlara destek sağlamama uyarısı 
yapılmıştır.

Müslüman olmayanlara gelince, 
Balkan coğrafyasında Vahabi kelime-
sinin dini aşırıcılık dışında, terörizm 
kelimesi ile de eşanlamlı olarak 
kullanıldığı görülebiliyor. Bu yüzden 
medyada, Vahabi grupların bölgedeki 
varlığı yüzünden Balkanlar’da radikal 
İslam’ın artışta olduğu, bunun ise 
bölge ile AB’nin güvenliğine tehdit 
arz ettiği yönünde haberler yapılıyor. 
Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Daciç’e 
göre, Balkanlar aşırı İslamcı gruplara 
asker sağlayan önemli bir bölgeye 
dönüşmüş durumdadır. İsrail’in 
aşırı sağcı Dışişleri Bakanı Avigdor 
Lieberman ise "küresel cihad ağının" 
Balkanlar’a da yayılma riski bulundu-
ğundan bahsediyor. Bunların aksine, 
Bosna-Hersek’teki AB Polis Misyo-
nu (EUPM) Başkanı Stefan Feller, 
Batı Balkanlar’da Vahabi grupların 

varlığının Avrupa veya dünya güven-
liğine terörizm tehdidi oluşturmadığı 
görüşündedir.

Saraybosna Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Reşid 
Hafizoviç’e göre, Vahabilerin bir kısmı 
sakin bir hayat yaşıyor ve kimseye 
zararları olmuyor, diğer bir kısmı ise 
dinin arkasında gizlenerek, pratikte 
dinle alakası olmayan eylemleri ger-
çekleştirebiliyor. Balkan ülkelerindeki 
Vahabilerin varlığı hakkında böyle 
bir ayrım yapmak belki de en doğru 
yaklaşım olmalıdır. Çünkü Vahabiliğin 
aşırı şekli üyelerini şiddet olaylarına 
ve belki de terörizm eylemlerine sevk 
edebilir. Ancak, bu inancın genel 
öğretilerinin insanları teröre sevk ettiği 
istikametinde yorumlar yapmak yanlış 
ve bilgisizce bir davranıştır. Bazı 
eylemlerden dolayı hiçbir din suçla-
namayacağı gibi, bu dine bağlı farklı 
mezhep veya yorumlar da sorumlu 
tutulamaz.

Dr. Erhan TÜRBEDAR
TEPAV Dış Politika Analisti
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Türkiye-Azerbaycan
İlişkileri ve 

Haydar Aliyev Faig BAĞİROV
Azerbaycan Cumhuriyeti
Ankara Büyükelçisi

A zerbaycan’ı ilk tanıyan devlet 
Türkiye idi. Hiç şüphesiz iki 
kardeş ülkenin çok yakın ilişki-

lerinin kökü 1991 yılına dayanmamak-
tadır. Müslüman Doğu’nun ilk demok-
ratik laik cumhuriyeti, Azerbaycan 
Cumhuriyeti, 1918 yılında kurulduğu 
zaman da, Türkiye’nin kardeş desteği-
ni Kafkas İslam Ordusu ile görmüştük. 
Yani birlik ve beraberliğimizin kökleri, 
iki ülkenin bir halkının kökleri kadar 
eskiye dayanmaktadır. Bu yakınlığı 
en iyi şekilde gören ve ilişkileri de bu 
doğrultuda geliştiren lider, Azerbaycan 
halkının milli lideri Haydar Aliyev ol-
muştur. Nitekim Haydar Aliyev, iki dost 
ve kardeş devletin yakınlığını “Türkiye 
ve Azerbaycan bir millet, iki devlettir” 
sözleri ile özetlemiştir. 

Haydar Aliyev’in Azerbaycan halkına 
hizmetleri bağımsızlığın yeniden elde 
edilmesinden sonraki süreçle sınırlı 

değil. 1969-1982 yılları arasındaki 
dönemde Haydar Aliyev Azerbaycan 
yönetimindeyken, ülkenin ekonomik-
sosyal-kültürel hayatındaki olumlu 
gelişmelerde onun izlerini görmemek 
mümkün değildi. Dünyaca ünlü ta-
rihçi Ziya Bünyadov, şair Bahtiyar 
Vahabzade ve Azerbaycan’ın önemli 
siyasetçi-düşünürlerinden biri olan 
Ebülfez Elçibey, milliyetçi tezlerinden 
dolayı KGB’nin kara listesine alınmış-
lardı. Haydar Aliyev, devlet yöneti-
mindeki ağırlığını ortaya koyarak, bu 
insanların korunmasını sağladı. Bu, 
Haydar Aliyev’in Azerbaycan’a, Sovyet 
dönemindeki sonsuz hizmetlerinden 
sadece biri idi. 

Her bir devletin oluşum sürecinde 
veya hayati krizlerin yaşandığı dö-
nemlerde yegâne kurtarıcısı rasyonel 
bir politik vizyondur. Elbette söz ko-
nusu bu vizyonu ortaya koyan, siyasi 

şahsiyetlerdir. Siyasi şahsiyetler de 
ülkelerin iç ve dış politik dengelerinin 
zorlu sınavlarından geçerek hak et-
tikleri konuma otururlar. Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin bir devlet olarak 
kendi ulusal çıkarları doğrultusunda 
rasyonel politikalar üretmesi, Hay-
dar Aliyev’in Bağımsız Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nde iktidara gelmesiyle 
başlamıştır. Şöyle ki, Haydar Aliyev’in 
iktidara gelmesi, ülkedeki kaos, 
iç çatışma, ekonomik zorluklar ve 
Ermenistan’la savaş sonucu bitkin 
bir halk psikolojisinin olduğu ortam-
da, sanki bir zorunluluk olmuştur. 
Halkın bütün kesimlerinde, “ülkeyi bu 
durumdan sadece Haydar Aliyev kur-
tarabilir” inancı oluşmuştur. İç durum 
böyleyken, ülkenin diğer devletlerle, 
özellikle komşu devletlerle olan ilişkile-
ri hususunda da yalnızlaşmış bir ülke 
görmekteyiz, Haydar Aliyev iktidarı 

öncesinde. Kısacası ‘Haydar Aliyev 
iktidara gelince bir enkaz devraldı’ 
dersek mübalağa etmiş olmayız. 

Haydar Aliyev için iktidara geldikten 
sonra ülkede en önemli mesele önce-
likle iç istikrarın sağlanması idi. Bunun 
için ilk olarak Ermenistan’la ateşkes 
antlaşmasının imzalanması gerekliydi. 
Daha sonra ülkedeki yasa dışı silahlı 
örgütlenmeler etkisiz hale getirilmeli 
ve halkta bulunan yasal olmayan 
silahlar toplanmalıydı. Haydar Aliyev, 
sahip olduğu engin devlet tecrü-
besiyle bunların tümünü başarıyla 
gerçekleştirdi. Hükümeti artık, ekono-
miyi canlandırmak ve ülkeyi düştüğü 
yalnızlaşmış durumdan çıkarmak gibi 
zorlu görevler bekliyordu. Lakin bun-
ları yaparken devletlerarası ilişkilerin o 
zamanki durumu iyi değerlendirilmeli, 
mevcut güç odakları dikkate alınma-
lı, gerçekler göz ardı edilmemeli ve 
çıkılan yolda aşılması güç engellerin 
belirmesini önleyici bir strateji benim-
senmeliydi. 

Azerbaycan halkının lideri, ülkesinin 
dış politika stratejisini bu cümlelerle 
özetliyordu: “Dış politikamızın özü, 
bölgemizde ve dünyada barışın te-
min edilmesi amacını taşımaktadır; 
Azerbaycan’ın dünyada daha iyi tanı-
tılması, bağımsızlığının ve toprak bü-
tünlüğünün uluslararası hukuk kuralları 
çerçevesinde güvence altına alınması, 
diğer tüm devletlerle barışçıl karşılıklı 
faydalı işbirliklerinin kurulması, ülkemi-
zin uluslararası düzeydeki konumunun 
güçlendirilmesi, bilim ve kültürünün 
geliştirilmesi bizim asıl amaçlarımızdır.” 

Aliyev’in Dış Politikaya Etkisi

İlk adım olarak yakın komşular olan 
Rusya ve İran ile ilişkilerin iyileştiril-
mesi gerekiyordu. Haydar Aliyev ikti-
darından önce bu iki ülke ile ilişkiler, 
Azerbaycan’ın ulusal çıkarlarına asla 
hizmet etmeyecek sebepler dolayı-
sıyla, kopma noktasına getirilmişti. 
Şimdi, tecrübeli devlet adamı bu ger-
çeği seziyor ve komşularla ilişkilerin 
iyileştirilmesini mevcut durumun bir 
gereği olarak görüyordu. Bu doğrultu-
da Haydar Aliyev, değişik çevrelerce 
haksız yere eleştirilmeyi göze alarak 

ilk yurtdışı gezisini Rusya’ya yaptı ve 
Azerbaycan’ın Bağımsız Devletler 
Topluluğu’na (BDT) üye olmasını sağ-
ladı. Bu süreç zarfında Azerbaycan, 
Rusya ile 60, Ukrayna ile 15, Gürcis-
tan ile 69, Orta Asya ülkeleri ve Türk-
menistan ile 79 antlaşma imzalamıştır. 

Sırf bu adımların sonucu olarak, 
Rusya’nın Azerbaycan’a karşı politi-
kalarında önemli değişiklikler gözlem-
lenmeye başlandı. Hazar Denizi’nin 
hukuki statüsü konusunda Rusya ve 
Kazakistan ile ortak görüşün elde 
edilmesi sağlandı. Bu gelişmeler Ha-
zar Denizi’ne kıyısı bulunan 5 ülkenin 
devlet başkanlarının zirve toplantıları-
na giden yolu açtı. Rusya’da Vladimir 
Putin’in iktidara gelmesinden sonra 
Azerbaycan ile Rusya arasındaki 
ilişkiler daha pragmatik ve rasyonel 
anlamda gelişen çizgide ilerlemeye 
başladı. 

Haydar Aliyev’le birlikte Azerbaycan’ın 
dış politikasına çok yönlülük ve denge 
kavramları hakim olmaya başladı. 
Yakın komşularla ilişkilerin iyileştiril-
mesinin yanında, ABD, Batı Avrupa 
devletleri, Çin, Japonya ve Ortadoğu 
ülkeleri ile de ilişkilerin geliştirilmesi 
ihmal edilmedi. Ayrıca AB, Avrupa 
Konseyi, AGİT, NATO gibi önemli ulus-
lararası ve bölgesel örgütlerle işbirliği 
kuruldu, geliştirildi ve geliştirilmeye 
devam ediliyor. Bugün eğer dünya-
nın en önemli devletleri ve en saygın 
uluslararası kuruluşları Azerbaycan’ın 
toprak bütünlüğünün sağlanması 
hususunda ülkemizi savunuyorlarsa 
bu, Haydar Aliyev’in gayretleri ve az-
minin sonucudur. Azerbaycan halkının 
lideri, ilk olarak AGİT`in 1996 yılında 
Lizbon’daki zirvesinde dünyanın önde 
gelen ülkelerinin bu gerçeği teyit et-
melerini sağlamakla bunu başardı. 

Haydar Aliyev iktidarında, Türkiye ile 
ilişkilere gelince, bunu farklı boyut-
larıyla değerlendirme ihtiyacı doğu-
yor. Çünkü Türkiye’nin Azerbaycan 
dış politikasındaki yeri ayrıcalıklıdır. 
Daha Haydar Aliyev cumhurbaşka-
nı olmadan önce, Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyeti’nin meclis başkanıyken 
Türkiye ile kurduğu sıcak diyalog ve 
Türkiye’ye karşı hissettiği derin sev-

giyi o zamanki icraatlarında bariz bir 
şekilde görmekteyiz. Haydar Aliyev 
için Azerbaycan ve Türkiye arasındaki 
ilişkiler herhangi iki devlet arasındaki 
ilişkilerden çok daha farklı ve dünyada 
benzeri olmayan ilişkilerdi. Hiç şüphe-
siz Haydar Aliyev, iki kardeş ülkenin 
ilişkilerinin duygusal tarafına paralel 
olarak, ekonomik ilişkilerin de geliş-
mesi için önemli vizyoner politikalar 
üretilmesini sağladı. Azerbaycan’ın 
doğal kaynaklarının dünya piyasala-
rına sunulması için kardeş Türkiye’yi 
kilit öneme sahip ülke addederek, 
politikaları bu doğrultuda geliştirdi. 

1994 yılının 20 Eylül tarihinde “Asrın 
Antlaşması” imzalandı. Daha sonra 
Aliyev, o zaman için bir hayal sayılan 
Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı 
için kolları sıvadı. Zorluklara, bu pro-
je bir ütopya diyenlere ve engellere 
aldırmadı, amacına ulaştı. Bugün 
BTC ile Türkiye üzerinden dünya 
piyasasına Azerbaycan petrolü su-
nuluyor, bu hattın tersi istikametinde 
ise Azerbaycan’a bilimsel, kültürel 
ve ekonomik gelişim geri dönüyor. 
Azerbaycan’ın Türkiye ile ilgili enerji 
politikaları sadece BTC ile sınırlı kal-
madı. Haydar Aliyev’in başlattığı bu 
politikalar Azerbaycan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev 
tarafından başarıyla devam ettirilerek, 
Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz hattı, 
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı proje-
leri ile birlikte Azerbaycan Devlet Pet-
rol Şirketi (SOCAR) Türkiye’ye önemli 
yatırımlar gerçekleştirdi ve bunlar 
artarak devam edecektir. Bugün 
Azerbaycan, Türkiye üzerinden başka 
bir önemli proje olan Trans Anadolu 
Doğalgaz Hattı üzerinde çalışmalar 
yürütmektedir. 

Azerbaycan ekonomisi, bugün dün-
yanın en hızlı büyüyen ekonomile-
rinden birisidir ve ülkede her alanın 
gelişim rayına oturduğu hissediliyor. 
İşte tüm bunların bir mimarı var ve o 
da Azerbaycan halkının lideri Haydar 
Aliyev’dir. 

Onu rahmetle anıyor, aziz hatırası 
karşısında saygıyla baş eğiyoruz. 

Allah rahmet eylesin!
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Azerbaycan Uzay Ajansı eski Sov-
yetler Birliği ülkeleri ve Doğu Avrupa 
ülkeleri’nin uzay bilim ve teknolojisi 
alanındaki kapasitelerini daha da iyi-
leştirmek ve daha fazla geliştirmek için 
Türkiye’de Türk, Rus ve İngiliz dillerin-
de faaliyet gösterecek bölge egitim 
merkezinin kurulmasını teklif etmiştir. 

Sovyetler Birliği döneminde Sovyet 
Cumhuriyetleri, uzay bilim ve teknoloji-
si alanında egitim alma şansına sahip 
olmuştur. Böyle büyük ülke içerisinde 
bu konular ile ilgili çalışma yapma 
konusunda bir zorluk olmamıştır.  

Bugün uzay bilim ve teknolojisi alanın-
da bölge egitim merkezinin yapılası 
çok önemli bir konudur. Eski Sovyetler 
Birliği ülkeleri Birlik çöktükten sonra 
bu alanda uzmanların yetiştirilmesinde 
çok sıkıntılar yaşamıştır. Bunun nedeni 
SSCB’nin çöküşüyle üye ülkeler ara-
sındaki bağlantıların kopması, ekono-
minin kötüye gitmesi ve hatta ülkeler 

arasında yaşanan siyasi sorunların 
savaşlara sebebiyet vermesidir. Ben-
zer problemler Doğu Avrupa ülkelerin-
de de yaşanmaktadır.

Ülkelerin eğitim seviyesi ve durumu-
nun toplumun kalkınmasında önemli 
etkenlerden biri olduğunu söylemek 
mümkündür. Bu alanda zaman kaybe-
dilirse, sonuçta bölge ileride halli çok 
zor olacak sayısız problemlerle karşı 
karşıya kalacak ve uzay eğitiminin ge-
lişmesi engellenecektir. Merkezi Asya 
bölgesinin hassas stratejik özelliklere 
sahip olması sebebiyle bu konuya 
kayıtsız kalmak doğru olmayacaktır. 

Uzay bilim ve teknoloji eğitim merke-
zinin kurulması eski Sovyetler Birliği 
ve Doğu Avrupa ülkeleri için büyük 
önem ihtiva etmektedir. Bu alanda 
Türkiye müstesna olarak olumlu ve 
güçlü bir  pozisyona sahiptir. Bölgede 
güçlü tesire, ekonomik potansiyele, 
bilim kapasitesine ve başka önemli 

etkenlere sahip olması Türkiye’nin bu 
alanda da lider ülke olarak ön plana 
çıkmasını sağlamaktadır. Türkiye’nin 
uzay bilimleri alanında liderlik yapması 
bir çok olumlu sonuç yaratacaktır.   

UNİSPACE III Çalışma Grubu’nun 
son raporunda (v.04-50996 (e), a/
ac.105/c.1/2004/crp.13*, 18 February 
2004, committee on the peaceful 
uses of outer space, Scientific and 
Technical Subcommittee Forty-first 
session, Vienna, 16-27 February 
2004, Agenda item 6, Implementation 
of the recommendations of the Third 
United Nations Conference on the 
Exploration and Peaceful Uses of Ou-
ter Space) yer alan bu teklif ileride BM 
bünyesinde Akdeniz-Karadeniz-Hazar 
Denizi ve Merkezi Asya Bölgesinin 
Uzay Bilim Ve Teknoloji Egitim Merke-
zinin bahse konu alanda hayata geçi-
rilmesi için esas teşkil edebilir.

M erkezi Asya bilim ve tek-
noloji alanında büyük 
kapasiteye sahip olan bir 

bölgedir. Bu alandaki çalışmaların 
korunması ve daha da gelişmesi 
çok önemli bir konudur. Bu gelişim 
modern taleplere cevap veren uygun 
egitim merkezlerinin yapılması ile 
mümkündür. Bu yazıda büyük cogra-
fi alanı, özellile Merkezi Asya bölgesi 
de dahil uzay bilim ve teknolojisi 
uluslararası eğitim merkezinin kurul-
ması ile mümkün olacak çalışmalar 
anlatılmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 
1990 yılında aldığı 45/72 numaralı 
karar doğrultusunda uzay bilim ve 
teknoloji bölge egitim egitim merkez-
leri kurulmuştur. Bunlar Asya ve Hint 
Okyanusu (merkezi Hindistan’da), 
Afrika (Fransızca merkezi Marakeş, 
İngilizce merkezi Nijerya’da) ve Latin 
Amerika ile Karayaip (iki kamp olarak 
merkezleri Brezilya ve Meksika’da) 
bölgelerinde faaliyet göstermektedir. 
Bu bölge merkezleri, BM ve uzay ala-
nında tecrübeye sahip olan ülkelerin 
desteği ile eğitim kursları, seminerlar 
ve çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Şu anda uzay bilim ve teknoloji 
eğitim merkezleri (BM bünyesinde) 
muhtelif ülkerde bölge statüsüne 
sahip olarak faaliyet yapmaktadır. 
Bunlar:

	Asya ve Hint Okyanusu Böl-
gesi Uzay Bilim ve Teknolojisi 
Eğitim Merkezi (ASOBUTEM, 
Hindistan’da);

	Afrika Uzay Bilim ve Teknolojisi 
Merkezi – Fransız dilinde (AUBTM, 
Marakeş’te);

	Afrika Bölge Uzay Bilim ve Tekno-
loji Eğitim Merkezi – İngiliz dilinde 
(ABUZTEM, Nijerya’da);

	Latin Amerika ve Karayip Uzay Bi-
lim ve Teknoloji Eğitim Merkezi – iki 
kamp olarak (ABUBTEM, Brezilya 
ve Meksika’da).

Merkezler dört temel alanda kurslar 
düzenlemektedir. Bunlar; (a) uzaktan 
algılama ve coğrafi bilgi sistemleri, 
(b) uydu haberleşmesi, (c) uydu me-
teorolojisi ve küresel iklim, (d) uzay 
ve atmosfer bilimi.

Türkiye ve 
Merkezi Asya Bölgesi 
Uzay Bilim ve Teknoloji 
Egitim Merkezi
Rüstem B. RÜSTEMOV
Sabina N. HASANOVA
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Nazarbayev’in
Avrasya Birliği

R usya Başbakanı Vladimir 
Putin'in öncülüğünü yaptığı 
"Avrasya Birliği" projesi için 

Gümrük Birliği kuran Rusya, Kazakis-
tan ve Belarus liderleri 18 Kasım’da 
Moskova'da bir araya gelmiş ve Av-
rasya Birliğinin çatısı altında Avrasya 
Komisyonu ve Avrasya Ekonomik 
Alanı'nın 1 Ocak 2012’de resmen faa-
liyete geçmesi kararlaştırılmıştır. [1]

Bugünün Avrasya Birliği projesinin 
temellerini oluşturan fikir, Avrasyacılık 
olarak adlandırılmaktadır fakat Avras-
yacılık fikri tek bir yaklaşımdan ibaret 
değildir. Avrasyacılık adı altında üç 
farklı anlayış kalıplaşmış durumdadır.

Birincisi, Avrupa ve Asya kıtalarının 
birleştiği coğrafya içerisindeki tüm 
siyasi yapıları kapsamaktadır. İkincisi, 
özellikle eski SSCB ülkelerinde hâkim 
olan anlayış, Rusya merkezli bir birlik-
tir. Üçüncüsü de Genişletilmiş Avrasya 
projesi, Rusya-İran- Türkiye üçlüsünün 
oluşturduğu coğrafyadan meydana 
gelmektedir. [2]

Sovyetler Birliği’nden ayrılan devlet-
lerin sosyal ve ekonomik buhranlar-
dan beline kadar bataklığa battığı 
dönemde bazısının Batı’yla bazısının 
Doğu’yla anlaşarak uzaklardan yar-
dım ummaya başladığı bir dönemde 
Avrasya Birliği projesi ortaya çıkmış-
tır. [3] Nursultan Nazarbayev, Avrasya 
Birliği projesini 1994’de Moskova 
da Lokomonosov Üniversitesi’ndeki 
bir konferansta açıklamıştır. Projeyi 
Rusya’nın seçkin bilim çevresi hemen 
kabul etmiş ve hararetli bir şekilde 

desteklemiştir. Almatı’da 1994’ün Eylül 
ayında “Avrasya İşbirliği İmkânları” 
başlığıyla bilimsel bir konferans dü-
zenlenmiştir. Konferansa BDT ülkeleri-
nin hepsinden devlet adamları, siyasi 
önderler, bilim adamları, gazeteciler 
katılmıştır. Konferansa katılanların ka-
bul ettiği sonuç bildirgesinde “Devlet-
lerin Avrasya Birliği düşüncesi ve diğer 
işbirliği projelerinden faydalanarak, 
işbirliği imkânlarını geliştirme yolunda 
adımlar atma” kararı alınmış ve BDT 
devlet yöneticileri “Avrasya Birliği’nin 
kurulması gerekir” fikrini benimsemiş-
lerdir. [4] Nazarbayev’in Avrasya Birliği 
projesi ile Rusya, Belarus, Kazakistan, 
Kırgızistan, ve Tacikistan ekonomik 
entegrasyon süreçlerini geliştirmeye 
başlamışlardır. [5]

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev'in Sovyetlerin dağılmasın-
dan hemen sonra teklif ettiği Avrasya 
Birliği kavramını şu şekilde belirlemek 
mümkündür:

1. Sovyetler Birliğinde döneminde tüm 
Cumhuriyetlerin, özellikle Orta Asya 
Cumhuriyetlerinin ekonomileri birbirine 
bağlı idi. Sovyetler Birliği dağıldıktan 
sonra herkes akvaryumdaki suyu alın-
mış balığa dönmüştür. Bunun sonu-
cunda halk aylarca, hatta bazı yerlerde 
yıllarca nakit para sıkıntısı çekmiştir. 
Paranın yerine şeker, un gibi malze-
me alanlar, bazı yerlerde de -gülünç 
gelebilir- aylık maaşı yerine çorap, diş 
macunu, elbise gibi şeyler almışlardır. 
Şehirlerde temel ihtiyaç olan ekmek 
almak için bile sabahın erken saatinde 
sıraya girilmekteydi. Bundan dolayı 

ekonomik sıkıntı ile dayanışma içinde 
baş etmenin doğru olacağını düşünül-
müştür.

2. Küreselleşme hareketine, bir anlam-
da Atlantikçiliğe karşı durabilmek için 
ortaya atılmıştır. Nitekim son dönemde 
olan turuncu ve kadife devrimler bu-
nun somut göstergesi olmuştur.

3. Sovyetlerin dağılmasını fırsat bilen 
uluslararası terör, uyuşturucu ticareti 
ve kaçakçılık gibi uluslararası boyuttaki 
sorunlarla baş edebilmeyi sağlamada 
yararlı olacağı düşünülmüştür. [6]

Nazarbayev Avrasya Birliğini düşün-
cesini açıkladıktan sonra Batı’dan bazı 
tepkiler gelmiş ve Avrasya Birliği pro-
jesini Sovyetler Birliğinin yeniden can-
landırılması olarak değerlendirilmiştir. 
Nazarbayev eleştirilere, Sovyetler 
Birliği'nin yeniden canlandırılmasının 
asla mümkün olmayacağını ifade 
etmiş, “Bunlar geçmişte söyleniyordu, 
bu konu üzerinden spekülasyonlar 
yapılıyordu. Bazı kimselerin bu ko-
nuda hayalleri vardı. Ancak, bugün 
Belarus Cumhurbaşkanı Alexander 
Lukaşenko'nun da Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin'in de benim de 
böyle bir düşüncem yok” demiştir.  Ay-
rıca, ABD, Kanada ve Meksika'nın, 
Amerika kıtasında NAFTA'yı gündeme 
getirdiğini ve birliktelik arayışı içinde 
olduğunu anlatmıştır. Nazarbayev, gö-
rüşlerini “Kimse bu konuyu eleştirmi-
yor, kimse bunun altında emperyalist 
emeller aramıyor. Aynı şey Avrasya'da 
neden olmasın”[7] şeklinde ifade et-
miştir.

Sonuç olarak, Avrasya Birliği’nin kurul-
ması, dünyadaki enerji kaynaklarının 
büyük bir bölümü Rusya’nın kontro-
lünde olacağı fikri ile Batı dünyasının 
krizlerle uğraştığı bir dönemde Avrupa 
Birliği’ne rakip olabileceği düşünce-
sini akıllara getirmektedir. [8] Avrasya 
Birliği’nin kurulmasına ilişkin, Avrasya 
Gümrük Birliği üyesi Rusya, Belarus 
ve Kazakistan başbakanları  dekla-
rasyon tasarısı konusunda 2011 Ekim 
ayında görüşmelerde bulunmuşlar-
dır. [9] Bu görüşmelerin ardından Baş-
bakan Vladimir Putin, Avrasya Birliği 
çalışmaları sürdürürken birliğin kurul-
masının 2015 yılını bulacağını ifade 
etmiştir. [10] 18 Ekim 2011 tarihinde 
ise Bağımsız Devletler Topluluğu üye 
ülkelerin başbakanları, serbest ticaret 
bölgesinin kurulması hakkında anlaş-
ma imzalayarak “Avrasya Birliği’nin” 
gelişmesi yönünde önemli bir adım 
atmışlardır. Bu anlaşma ile ilgili olarak 
Putin’in anlaşmayı “bölgede ekonomik 
gelişmeye doğru atılan adım” [11] ola-

rak yorumlaması, Avrasya Birliği süre-
cinin başladığına işaret etmektedir.

Nazarbayev’in Avrasya Birliği projesini 
1994’de Moskova da Lokomonosov 
Üniversitesindeki konferansında 
açıklamasının ardından,  Avrasya 
Birliği kapsamında Avrasya Ekonomik 
Ortaklığı ve bu ortaklık çerçevesinde 
Gümrük Birliği oluşturulmuştur. Güm-
rük Birliği kuran Rusya, Kazakistan 
ve Belarus liderleri 18 Kasım’da 
Moskova'da bir araya gelip Birliğinin 
çatısı altında toplanmışlardır. Avrasya 
Komisyonu ve Avrasya Ekonomik Ala-
nının oluşturulması Avrasya Birliği’nin 
en somut adımı olmuştur.

[1] Қазақстан, Беларус және Ресей 
Президенттері Еуразиялық кеңістік 
интеграциясы туралы декларацияға қол қойды, 
http://www.bnews.kz/kk/news/post/62867/

[2] Nazarbayev’in Avrasyacılık Önerisi, cumhuri-
yet strateji, http://www.haber10.com/makale/163/

[3] Nursultan Nazarbayev, Asırların Kavşağında, 
Bilig yayınları, Ankara 1997, s. 95

[4] Nursultan Nazarbayev, Asırların Kavşağında, 
Bilig yayınları, Ankara 1997, s.97

[5] Aleksandr Dugin, Nursultan Nazarbayev’in 
Avrasya Misyonu, Yeni Avrasya Yayınları, Ankara 
2006, s. 81

[6] Nazarbayev’in Avrasyacılık Önerisi, cumhuri-
yet strateji, http://www.haber10.com/makale/163/

[7] Nazarbayev: “Avrasya’nın entegrasyo-
nunu savunuyorum. Bu, Sovyetler Birliği'nin 
restore edilmesi değildir”, http://qha.com.
ua/nazarbayev-avrasya-nin-entegrasyonunu-
savunuyorum-bu-sovyetler-birligi-nin-restore-
edilmesi-degildir-102185tr.html

[8] Putin’in Avrasya Birliği Açılımı, http://www.
dunyabulteni.net/?aType=haber&Article
ID=179232

[9] Avrasya Birliğinin silueti netleşti, http://turkish.
ruvr.ru/2011/10/20/59049609.html

[10] Putin: “Avrasya Birliği 2015’te”, http://www.
gazetem.ru/gundem/11466/putin:-avrasya-birligi-
2015te.html

[11] Avrasya Birliği: Teoriden pratiğe doğru, 
http://turkish.ruvr.ru/2011/10/23/59201628.html

Mustafa AYTEKİN
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü
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1 Eylül 2011 tarihinde bağımsız-
lığının 20. yılını kutlayan Özbe-
kistan, bu yılın yarısına kadar 

olan ekonomik alandaki göstergeleri; 
ülkenin büyük ekonomik potansiyelini 
ve buna bağlı olarak da, güçlü ekono-
mik yapısını ortaya koymaktadır. 

Özbekistan’da en önemli maden 
kaynağı altın yataklarıdır. Özbekistan 
dünyadaki en yüksek kaliteli altın 
rezervlerine sahip bulunmaktadır. 
Özbekistan, altın üretiminde BDT 
ülkeleri içinde Rusya’dan sonra ikinci, 
dünyada ise mevcut doğal rezervleri 
konusunda dünya çapında altın re-
zervinde 4.üncü, bakırda 10. uncu ve 
uranyumda 7. inci sırada yer almakta-
dır. Günümüzde altın rezervinin sa-
dece % 20 oranı kullanılmaktadır. Saf 
altın çıkarmada Afrika›dan sonra ikinci 
sıradadır. Özbekistan›da yılda yaklaşık 
70 ton altın çıkarılıp üretilmektedir. 

Orta Asya›da ki tek uranyum üreticisi 
olan Nevai Maden-Metalürji Kom-
binas yetkilisi 2009-2012 yıllarında 

ülkedeki uranyum üretme tesislerinin 
modernize edileceğini ve ayrıca yeni 
7 uranyum ocağının faaliyete açıla-
cağını belirtmiştir. Dünyada uranyum 
üretiminde önemli yere sahip alan 
Özbekistan’da, önemli bir kısmı Kı-
zılkum Çölünde bulunan yaklaşık 40 
uranyum ocağı bulunurken, ülkede 
yıllık olarak üretilen ortalama 2.300 ton 
uranyumun tamamı yurt dışına ihraç 
ediliyor. Ülkedeki tahmin edilen uran-
yum rezervleri 242,7 bin ton, tespit 
edilen uranyum kaynakları ise 185,8 
bin ton düzeyinde bulunuyor.  

Özbekistan’da, bir diğer önemli do-
ğal kaynak da bakırdır. Toplam bakır 
rezervleri 1.3 milyon ton olarak hesap-
lanmakta olup, ülkenin önemli ihraç 
kalemleri arasında yer almaktadır.

Gümüş yatakları henüz tamam olarak 
işletmeye açılmamıştır.   

Özbekistan’da 2800’den fazla maden 
ocakları ve ileriye dönük kullanılabile-
cek doğal zenginlikleri tespit edilmiş 
durumda olup, 100’den fazla mineral 

elementleri yer almaktadır. Genel mi-
neral - ham madde potansiyeli ise 3.5 
trilyon Dolar’dan fazla olduğu uzman-
lar tarafından tespit edilmiştir.

Özbekistan’ın enerji rezervi, ülke eko-
nomisinin en az 100 yıllık ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek güçtedir. 

Ülkede üretilmekte olan elektro enerji, 
büyümekte olan cumhuriyetin tüm 
ihtiyacını karşılar ve gelişmiş ülkelerin 
sanayi tüketicilerince ödenen enerji 
fiyatlarında 4.5 kat daha ucuzdur. 
Elektro enerjinin ücreti geçtiğimiz 
yıllarda 1 KV/S 4 sentti.

51 milyar ton petrolün ürettiği enerjiyle 
eşdeğer olan güneş, rüzgar, gıda ve 
ev atıklarından alınan v.s. enerji sınır-
sız ek alternatif enerji kaynağına gibi 
ek olanaklar mevcuttur.             

Özbek Trans Gaz A.Ş’den yapılan 
açıklamada, halkın doğal gaz ihtiyacını 
karşılama oranının 01 Ocak 2009 tarihi 
itibariyle % 84.7’ye ulaştığı, bu rakamın 
1992’de % 44.6 olduğu belirtilmiştir.

Doğalgaz üreten ülkeler arasında ilk 
10'a giren ve toplam doğalgaz re-
zervleri 6,25 trilyon metreküp olduğu 
tahmin edilen Özbekistan›da yıllık or-
talama 65 milyar metreküp doğalgaz 
üretilirken, bunun önemli bir kısmı ülke 
içinde tüketiliyor, yaklaşık 18 milyar 
metreküpü ise başta Rusya olmak 
üzere Kırgızistan ve Tacikistan›a ihraç 
ediliyor.

Özbekistan’ın önemli avantajlarından 
biri de, bazı dünya ülkelerin de sahip 
olduğu gibi Özbekistan’ın dünya 
ekonomisinde tam anlamıyla enerji 
bağımsız konumunda olmasıdır. 

Özbekistan ekonomisinin temel do-
ğal kaynaklar sayesinde; bilindiği 
gibi, 2008 yılı sonlarından itibaren 
dünyayı etkisine alan ve günümüzde 
de devam eden küresel mali kriz, 
Özbekistan’ın var olan zengin doğal 
kaynaklar sayesinde piyasa ekonomi-
sine geçişte yaşanılan bu şoktan nis-
peten daha az etkilenmiş, dış ticarette 
yeni ortaklar bulmak suretiyle ulus-

lararası piyasalara uyum sağlamada 
başarılı olmuştur.

2010 yılı ülke ekonomisi % 8,5 bü-
yürken, bu çerçevede sanayi üretimi 
% 8,3, tarım sektörü % 6,8 oranda 
artmış, enflasyon oranı % 7,3 olarak 
gerçekleşmişti. 

Bakanlar Kurulu, 2009-2012 Krize 
Karşı Tedbirler Programı çerçevesin-
de yürütülen çalışmaların kapsamlı 
değerlendirildiği toplantıda, 2010 
yılının ilk altı aylık dönemi içerisinde 
GSYİH’nın %8, sanayi üretiminin %8, 
tüketim ürünleri üretiminin %11.8 
oranında artış gösterdiği, tarım sek-
töründe % 6.9, hizmet sektöründe 
%10.9 ve inşaat sektöründe %11.5 
oranında artış görüldüğü, mali büt-
çenin GSYİH’ya göre %0.2 oranında 
fazla verdiği, enflasyonun beklenen 
rakamların altında seyir ettiği, ihracat 
hacminin %14.3 oranında arttığı, 26’sı 
yeni olmak üzere 139 ülkeye ihracat 
yapıldığı,  toplam yatırım hacminin 7.1 
trilyon suma ulaştığını belirtmişti.

Bağımsızlığının
20.Yılında
Özbekistan
Ekonomisi

Süleyman MERDANOĞLU
Özbekistan Uluslararası Altın Miras Vakfı 
Ankara Bölümü Başkanı

Özbekistan’ın enerji 
rezervi, ülke ekonomisinin 
en az 100 yıllık ihtiyacını 
karşılayabilecek güçtedir.
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Özbekistan Bakanlar Kurulu’nun 2011 
yılı 9 ayı sosyal-ekonomik gelişme 
sonuçları ve 2011 yılı perspektifleriyle 
ilgili toplantısının ardından yapılan 
açıklamada, yılın Ocak-Eylül aylarında 
ülke ekonomisinin % 8,2 büyüdüğünü 
belirtirken, bu dönemde sanayi üre-
timinin % 7, tarım üretiminin % 6,8, 
tüketim malları üretiminin % 11,4, hiz-
metler sektörünün % 14,2, perakende 
mal dönüşümünün ise %16,2 oranda 
büyüme gösterdiği kaydedildi.

Hükümetin açıklamasında, 2011 yılının 
Ocak-Eylül döneminde ülkede ihracat 
hacminin % 21,4, yatırım hacminin ise 
% 8 oranda arttığı kaydedilirken, bu 
dönemde ülkeye 2,3 milyar dolarlık 
yabancı yatırım geldiği, ülke genelinde 
üretime yönelik 828 yeni işletmenin 
faaliyete başladığı ifade edildi.

Yılın bu döneminde enflasyon oranının 
öngörülen parametreleri aşmadığı 

kaydedilen açıklamada, KOBİ›lerin 
GSMH›deki payının geçen yılın aynı 
dönemindeki % 48,5›ten % 50,5›e 
yükseldiği açıklandı.

Özbekistan, bağımsızlığının ilk yılların-
da Türkiye dahil bazı ülkelerin ekono-
mik modelini inceleyerek, kendi piyasa 
ekonomisine geçiş yolunu oluşturmayı 
seçerek, bu ekonomik olumlu geliş-
melerin sonucunda; Cumhurbaşkanı 
İslam Kerimov tarafından hazırlanan 
ve bağımsızlığının ilk yılarında uygula-
maya konulan, beş temel ilkeye dayalı 
Özbek kalkınma modeline bağlılığın ve 
küresel kriz dönemine girerken alınan 
tedbirlerin önemli rolü vardır. “Özbek 
Modeli” olarak bilinen program kap-
samında eylemler sonucunda mevcut 
küresel krizin ülke ekonomisine etkileri 
büyük ölçüde önlenmiştir.

Özbekistan’da yapılan bir ankete 
katılanların, % 90’dan fazlasının ülke-

de elde edilen ekonomik, sosyal ve 
siyasi gelişmelerden gurur duyduğu; 
% 91.5’inin ekonomik, % 89.8’inin 
sosyal güvenlik, %90.2’sinin girişim-
cilik, % 86.7’sinin devlet kuruluşu ve 
% 87.6’sının insan hakları konusun-
daki gelişmelerden tatmin olduğu; % 
95’inin ülkenin kendi sorunlarını çö-
zebilecek gelişmiş bir ülke olacağına 
inandığı; %97.2’sinin ülke bağımsızlı-
ğının en büyük kıymet olarak gördüğü 
ve bu özgürlüğü muhafaza etmeye 
hazır olduğu; % 98.8’inin ülkedeki tüm 
gelişmelerin başında Cumhurbaşkanı-
nın bulunduğu görüşüne sahip oldu-
ğunun tespit edildiği belirtilmektedir.

Kaynaklar

T.C. Özbekistan Büyükelçiliği Basın Bültenleri

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği 
Ticaret Müsteşarlığı    

http://www.altinmiras.com

Putin:
"Türklerin güvenilir ortak 

olduğunu bir kez daha gördük"

R usya Başbakanı Vladimir Pu-
tin, Türkiye'nin Güney Akım 
doğal gaz projesine izin ver-

mesinin, kendileri için yeni yıl hediyesi 
olduğunu söyledi. Moskova'da bulu-
nan Enerji Bakanı Taner Yıldız, Putin'e 
Türkiye'nin Güney Akım'ın ekonomik 
sahasında geçişine izin verdiği yönün-
deki notayı teslim etti.

Kabulde konuşan Putin,"Özellikle 
bizim stratejik açıdan çok büyük 
önem verdiğimiz bu projenin olumlu 
sonuçlanması çok güzel. Bu işbirliği 
ve diyaloğumuzu Erdoğan ile başlat-
tık. İşbirliğimizin kapsamında enerji 
büyük yer tutuyor. Ayrıca işbirliğimizin 
kapsamına elektrik enerjisi de değer 
katmakta. Bütün alanlarda işbirliğimiz 
başarılı bir şekilde gelişmekte. Bütün 
bu gelişmelerde sizin ve ayrıca Sayın 
Erdoğan›ın büyük katkıları bulunmak-
ta. Enerji tabiki ilişkilerimiz tek kalemi 
değil, ama önemli bir kalemi. Türkiye 
ile bizim yüksek teknoloji bilimsel araş-

tırma, ticaret, ziraat ve inşaat alanında 
işbirliğimiz gelişmekte." dedi.

Rusya Başbakan'ı Putin, Türkiye›nin 
Güney Akım ile ilgili aldığı kararın ken-
disini memnun ettiğini ifade ederek 
“Bu bizim için yeni yıl hediyesi oldu" 
cümlesini kullandı.

Putin, her zaman böyle durumlarda 
olumlu sonuçların karşılıklı fedakarlık-
lardan geçtiğini aktardı. Türkiye'ye gaz 
tedariği konusunda 2025 yılına kadar 
anlaşma imzalayacaklarını belirten 
Putin “Karadeniz’in altından geçecek 
doğal gaz boru hattı, şüphesiz ortak 
bir Avrupa projesi. Biz ayrıca AB›ye de 
bu projeye verdiği destek için müte-
şekkiriz. AB Güney Akım dahil olmak 
üzere farklı yapıdaki projeleri destekle-
mekte. Bu proje 7 ülkeyi yakından ilgi-
lendiriyor. Bu 7 ülkenin arasında Rusya 
ve bilhassa ekonomik bölgesinden 
geçecek olan Türkiye ve AB›ye üye 5 
devlet var. Özellikle de bugünlerde AB 

ekonomik açıdan zor günler geçiriyor, 
proje bu açıdan olumlu sinyal oldu. 
Türkiye’nin projedeki rolü burada çok 
büyük olacak. Umarım bugünkü imza-
layacağımız belgeler ve teatisini ya-
pacağımız belgeler, yeni bir dönemin 
başlangıcı olacak." ifadesini kullandı.

İşbirliğimizin Çıtasını Yükselttik

Görüşmede söz alan Bakan Yıldız ise, 
iki ülke arasındaki işbirliği çıtasının 
Güney Akım projesine çıkan izinle 
daha da yükseldiğini dile getirdi. 
Putin iki ülke ilişkilerini ve projeyi son 
derece iyi bir şekilde özetlediğini vur-
gulayan Yıldız, iki ülke arasında enerji 
sektöründeki işbirliğini daha da geliş-
tirmek istediklerini aktardı.

“Sizin ve Başbakanımız'ın aldığı aldı-
ğı kararları yerine getireceğiz" diyen 
Yıldıza, Putin “Biz Türklerin gerçekten 
güvenilir ortak olduğunu bir kez daha 
gördük." ifadesini kullandı.
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A vrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği ve UETD Hollanda 
Başkanlığı tarafından düzen-

lenen Umuda Yolculuğun 50. Yılında 
GöçTürkler konulu “Göç ve Aidiyet 
Çalıştayı” seçkin konuşmacı ve davetli 
topluluğunun katılımıyla Ankara’da 
gerçekleştirildi. Çalıştay’da Türklerin 
Almanya’ya -bu kapsamda Avrupa’ya- 
işçi olarak gidişinden bu tarafa 50 
yıllık zaman sürecinde meydana gelen 
gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri 
tartışıldı.

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığının ev sahipli-
ğinde yapılan çalıştay olağanüstü ilgi 
gördü. Çalıştaya Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı 
Egemen Bağış, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, İçişleri 
Bakanı İdris Naim Şahin, Milli Savun-

ma Bakanı İsmet Yılmaz başta olmak 
üzere 45 ayrı telgraf mesajı gönderildi.  

Çalıştaya siyasi partilerde yakın ilgi 
gösterdiler. MHP (Sinan Oğan), CHP 
(Bülent Kuşoğlu) AK Parti (Cem Zorlu) 
ve AK Parti (Ali Şahin) temsilcileriyle 
katıldılar. Türkiye‘de Türklerin mese-
lelerinin layıkı ile ele alınmadığından 
yakınan Iğdır Milletvekili Oğan, göç 
olgusunun Türkler için yabancı ol-
madığını Azerbeycan‘da yaşayan 9 
milyon kişiden 1 milyonun göç etmek 
zorunda bırakıldığını hatırlattı. Ankara 
Milletvekili Bülent Kuşoğlu‘nun Allah 
kimseyi yerinden, yurdundan etmesin 
sözleri büyük alkış alırken, Konya 
Milletvekili Cem Zorlu‘da hükümetin 
başta Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
lulukları Başkanlığı gibi kurumlarla 
önceki hükümetlere göre meseleye 
daha ciddi yaklaştığını savundu. Ga-
ziantep Milletvekili Ali Şahin ise, Avru-

palı Türkler hakkında bu düzeyde ve 
kalitede bir etkinliğin yapılmış olması, 
Türkiye’nin nerelere geldiğinin örneği-
ni göstermektedir dedi. 

Protokol konuşmalarında  Başbakan-
lık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluk-
lar Başkanlığı adına bir konuşma ya-
pan Başkan vekili Ahmet Algan, artık 
yurtdışındaki vatandaşlarımızın tüm 
sorunlarını yakından takip eden bir 
kurumun olduğunu, bu kurumun çok 
yeni olmasına karşın, öncelikle hangi 
ülkede ne kadar vatandaşımızın yaşa-
dığının ortaya konulması için yapılan 
çalışmanın sonuna gelindiğini söyledi. 

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği 
Başkanı Hikmet Eren’in göç fenomeni 
üzerine yaptığı konuşmasında, Avru-
pa’daki yaklaşık 5 milyon insanımızın 
50 yılda çeşitli başarılara imza attıkla-
rını belirtti. Daha sonra söz alan UETD 

Hollanda Başkanı Veyis Güngör, 20 
yıl önce, öğrenciyken Ankara’da dü-
zenledikleri “Avrupa Türkleri” konulu 
sempozyumdan örnek vererek, o ta-
rihlerde dönemin Meclis Başkanı Hü-
samettin Cindoruk ile görüştüklerini ve 
yayınladıkları “Avrupalı Türkler” başlıklı 
kitabı gören Cindoruk’un ‘başımıza bir 
de Avrupalı Türkler çıkarmayın’ dediği-
ni hatırlattı. Güngör, artık bugün içinde 
bulunduğumuz binadan da anlaşıla-
cağı üzere, Avrupa Türklerinin devlet 
tarafından gündeme alınmış olmasını 
görmekten sevinç duyduğunu belirtti.

Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Dr. Kürşad Zorlu’nun başkanlığını 
yaptığı çalıştayda Ankara Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Tosun 
’’Avrupalı Türklerin dini geleceği üzeri-
ne perspektifler’’, Marmara Üniversite-
si Öğretim Üyesi Prof. Dr.Talip Küçük-
can ’’Avrupa Türkleri: Sosyal Sermaye 
ve Kültürel Kimlik’’, Hacettepe Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. 
Murat Erdoğan, ’’Avrupa’ya Göçün 50. 
yılında zihniyet transferleri’’, TÜRKSAM 
Göç Enstitüsü Başkanı Dr. Can Ünver 
’’Türkiyenin Kamu Diplomasisi açısın-
dan Avrupa Türkleri’’, USAK Sosyal 
Araştırmalar Uzmanı Dilek Karal ’’Av-
rupa Birliği’ne Üçüncü Köprü: Avrupalı 
Türkler’’  ve Hollanda Göçmenler Kon-
sorsiyumu Danışmanı Ronald Lucar-
die ise ’’Türklerin Avrupa’da İmajı’’ 
konulu birer tebliğ sundular.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Cemal Tosun ’’Avrupalı Türk-
lerin dini geleceği üzerine perspek-
tifler’’ üzerine yaptığı konuşmasında, 
Avrupa’daki Türklerin din algılarının, 
Türkiye’nin yarım asır önceki şartların-
da oluşan ve kulaktan duyma yani kül-
türel olduğunu belirtti. Yıllar sonra din 
hizmetlerinin verilmeye ve organize 
edilmeye başladığını belirten Tosun, 
din hizmetlerinin yeterli olmadığını 
savundu.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Talip Küçükcan ’’Avrupa Türk-
leri: Sosyal Sermaye ve Kültürel Kim-
lik’’ konulu konuşmasında Avrupa’da 
yaşayan dört milyona yakın Türk 
topluluğu yaşadıkları ülkelerin siyasal, 
ekonomik ve sosyal hayatlarında kü-
çümsenemeyecek bir etki potansiyeli-

ne sahip olduğunu belirtti. Küçükcan, 
bu potansiyel güç Avrupa Türkleri ve 
Türkiye lehine nasıl mobilize edilmeli-
dir dedi. Büyük bir toplumsal sermaye 
ve sosyal ağ oluşturan Avrupalı Türk-
lerin birikimleri aynı zamanda Türkiye-
AB ilişkilerine de olumlu yönde yansıtı-
labilir tespitini yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Dr. M. Murat Erdoğan da ’’Avrupa’ya 
Göçün 50. Yılında zihniyet transferleri’’ 
konulu konuşmasında, Avrupa’da 
Türklerin kabullenilmediğini, bunu da 
orada yaşayan gurbetçilerin çok iyi 
hissettiğini ifade etti. 

Avrupa’da yayımlanan bir karikatürde, 
50 yıl önce göç eden ve birçoğu dö-
nerci ustası olarak hizmet sektöründe 
çalışan Türklerin, daha önce kılıçlarla 
Avrupa’ya giden yeniçerilere benzetil-
diğini anlatan Erdoğan, ‘’Bugün, Av-
rupa’daki birçok sıkıntının kaynağında 
göçmenler olduğu düşünülüyor. Bu 
yüzden Türkiye’nin Avrupa Birliğine 
alınmasını istemiyorlar. Orada yaşayan 
Türkler, Avrupalıların Türkiye’nin Avrupa 
Birliğine alınmasını istemediklerini bil-
dikleri için bir gün de Türksüz Avrupa 
istenebileceği hissine kapılıyorlar. Do-
layısıyla böyle ruh hali olan toplumun 
oraya entegrasyonunun beklenmeme-
si gerekir diye düşünüyorum’’ dedi.

TÜRKSAM Göç Enstitüsü Başkanı Dr. 
Can Ünver ’’Türkiye’nin Kamu Dip-
lomasisi açısından Avrupa Türkleri’’ 
konulu konuşmasında Türkiye’nin 
yurtdışındaki sayıca kabarık ancak 
etki açısından kesinlikle arzulanan 
düzeyde olmayan sivil gücünü sorgu-
laması gerektiğine dikkat çekti. Ünver;  
’’Birçok ülkedeki yurttaşlarımız geçici 
amaçlarla gittikleri o ülkelerde yerleşik 
hale gelmişler, toplumun hemen her 
kesiminde ve her meslek alanında 
etkin konumlara yükselmeye başla-
mışlardır’’ dedi. Can Ünver devamla 
’’Avrupa ülkelerinin birçoğunda Türk 
kökenli göçmen siyasetçilerin sayısı 
artmakta, Türk girişimcilerin yatırım-
larının hacmi yükselmektedir. Artan 
ekonomik, siyasi ve kültürel potansi-
yelle artık bir “Türk diasporasından” 
söz edilir hale gelinmiştir. Böylesine 
önemli bir gücün yeterince etkin bir 
şekilde Türkiye’nin devlet politikalarına 

müzaheret sağlayacak şekilde kana-
lize edilememesinin çok tatmin edici 
açıklaması olmadığı düşünülmektedir’’ 
tespitlerini yaptı.

USAK Sosyal Araştırmalar Uzmanı 
Dilek Karal “Avrupa Birliği’ne Üçüncü 
Köprü: Avrupalı Türkler” konulu sunu-
munda, Türkiye- AB müzakereleri de-
vam ederken halihazırda Avrupa Birliği 
ülkelerinde yaşayan ve yaşadıkları 
ülkelerin yerleşikleri haline gelmiş olan 
milyonlarca Türk vatandaşının, AB 
ile ilişkilerde en önemli unsur olarak 
tartışmalara dahil edilmesi gerektiğinin 
önemine dikkat çekti.  Avrupa’ya yarım 
asırdır devam eden göçün Türkiye-AB 
ilişkilerinin dönüşümünde en önemli 
sosyolojik faktör olduğunun altını çizen 
USAK uzmanı Karal, geçmişteki “işçi” 
imajının aksine göçmenlerin yerleştik-
leri ülkelerin “yerleşikleri” olarak ülke 
ekonomilerine de işveren konumunda 
pek çok istihdam kapısı sağladığını 
vurguladı. AB’nin hem bütünleşme 
hem de Türkiye-AB ilişkileri açısından 
zorlu bir süreçten geçmeye hazırlan-
dığını belirten Karal, politik gündemin 
çoğu zaman gerisine düşen Avrupalı 
Türkler unsurunun AB müzakere sü-
recini yakından destekleyeceğini vur-
guladı ve “Türkiyeli Avrupa”nın AB için 
bir tercih olmaktan çıkıp bir zorunluluk 
olduğunu ifade etti.

Hollanda Göçmenler Konsorsiyumu 
Danışmanı Ronald Lucardie, Türklerin 
Avrupa’da tarihteki figürlerinden bes-
lenen bir imaja sahip olduğunu belir-
terek, ’’Türklerin, Müslüman oldukları 
için Avrupa’nın asla parçası olamaya-
cağını düşünen de var, vergisini veren, 
devlete katkısı olduğu yönünde olumlu 
düşünceye sahip olanlar da var’’ dedi. 
Ronald Lucardie, insanlar ve toplum-
lar hakkındaki imaj kavramının, süb-
jektif bir konu olduğunu, dolayısıyla 
zamana, mekâna, kişilere ve toplum-
lara göre değişebildiğini ifade etti.  
Çalıştayda yapılan konuşmalardan 
sonra, katılımcıların soruları cevapla-
nırken birçok katılımcı göç ve Avrupalı 
Türkler üzerine görüşlerini ifade etti. 
“Göç ve Aidiyet Çalıştayı” konuş-
maları ve tebliğleri, Doç. M. Murat 
Erdoğan’ın editörlüğünde kitap halin-
de yayımlanacak.

Umuda Yolculuğun 50. Yılında 
GöçTürkler Çalıştayı Ankara’da 
Gerçekleştirildi
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ve UETD 
Hollanda Başkanlığı tarafından düzenlenen Umuda 
Yolculuğun 50. Yılında GöçTürkler konulu “Göç 
ve Aidiyet Çalıştayı” seçkin konuşmacı ve davetli 
topluluğunun katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.
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2 3 Aralık 2011’de gerçekleştirilen 
ziyarette Berdimuhamedov 
Rusya Devlet Başkanı Dmitri 

Medvedev ve Başbakan Vladimir Pu-
tin ile bir araya geldi. Görüşmelerde 
Türkmenistan ile Rusya arasındaki 
ilişkiler çeşitli boyutuyla ele alındı ve 
ilişkilerde güven tazelendiği izlenimi 
verildi.

Aslında Türkmenistan-Rusya ilişkileri 
çizgisi devamlılık arz etmeyen bir ilişki 
türü olmuştur. SSCB’nin dağılmasın-
dan sonraki ilk dönem, ilişkilerin olum-
lu aşaması olarak dikkat çekmiştir. 
Türkmenistan bir süre Rusya ile her 
alanda ilişkilerde istikrarı koruma-
ya ve BDT çerçevesinde sorunsuz 
ortak olmaya özen göstermiştir. İki 
ülke arasında ilk önemli anlaşma 31 
Temmuz 1992 tarihinde imzalanmış 
olan dostluk ve işbirliği antlaşması 
olmuştur. 25 Aralık 1993’te, BDT 
Aşkabat Zirve Toplantısı’nda eski 
Sovyet Cumhuriyetleri’nde yaşayan 
Ruslara çifte vatandaşlık hakkının 
tanınması konusunda Rusya Devlet 
Başkanı Boris Yeltsin’in ortaya attığı 
öneriyi Türkmenistan dışındaki tüm 
ülkeler reddetmiştir. Bu da ikili ilişkiler 

açısından olumlu nokta olarak dikkat 
çekmiştir.

Tarafsızlık statüsünü almasını takiben 
Rusya’dan uzaklaşma ve Türkmenis-
tan eski Devlet Başkanı Saparmurat 
Niyazov’a darbe (suikast) iddiaları 
çerçevesinde Rusya ile gerginlikler 
de yaşanmışsa da Rusya’nın hassas 
olduğu ABD ile ilişkiler konusunda 
Türkmenistan’ın ihtiyatlı tutumu ikili 
ilişkilere olumlu katkı yapmıştır. Örne-
ğin, Türkmenistan, 11 Eylül sonrasın-
da ABD’nin Afganistan operasyonu 
çerçevesinde bu ülkeye belirli kolay-
lıklar sağlasa da, askeri yardımları 
reddetmiş ve ülkesini ABD üslerine de 
açmamıştır. Ocak 2003’te Rusya ile 
ikili güvenlik ve işbirliği antlaşması im-
zalanmış, özellikle karşılıklı istihbarat 
yardımı ve istihbarat örgütünün yapı-
lanmasında Rusya’nın destek vermesi 
kararlaştırılmıştır. Bunu Nisan 2003’te 
iki önemli antlaşma daha izlemiştir. 
Önce Türkmenistan’da yaşayan etnik 
Ruslara çifte vatandaşlık hakkı veren 
1993 tarihli antlaşma, karşılıklı olarak 
iptal edilmiştir.

Rusya-Türkmenistan ilişkilerinin 
kuşkusuz en önemli boyutunu enerji 

oluşturmaktadır. Türkmenistan da 
ağımsızlığına kavuşmuş Hazar’a kıyı-
daş diğer ülkeler gibi enerji kaynakla-
rını üretme ve uluslararası piyasalara 
mümkün kadar çok güzergah üzerin-
den ulaştırma konusunda politikalar 
geliştirmiş, bu süreçte Rusya’nın farklı 
talepleri ile karşı-karşıya kalmıştır. Bu 
ülkenin özellikle doğalgaz konusun-
da Rusya’nın mevcut ve potansiyel 
pazarları açısından yeni arz kaynağı 
teşkil etmesi Rusya’yı Türkmenistan 
üzerine farklı politikalar geliştirmeye 
itmiştir. Rusya Türkmenistan’ın SSCB 
döneminden kalan hatları kullanma is-
teğini engellemeye çalışmış, Türkme-
nistan ise İran ile 1997 yılında imza-
lanan antlaşma ile Türkmen gazı Rus 
hatları dışında dünya pazarına çıkışını 
sağlamıştır. Ayrıca 11 Eylül olayları 
öncesinde Afganistan-Pakistan do-
ğalgaz boru hattı projesi için Taliban 
ile yakın ekonomik ilişkiler kurmuştur. 
Daha sonra ise Türkmenistan-Çin 
doğalgaz boru hattı projesi Türkme-
nistan için önemli bir alternatif teşkil 
etmiştir.

2003 yılında Rusya ile Türkmenistan 
arasında iki ülke arasında 2028 yılına 

kadar geçerli olacak bir doğal gaz sa-
tış antlaşması imzalanarak, Rusya’nın 
Türkmen doğalgazı üzerindeki kont-
rolü güçlendirilmiştir. Bu satıştan 
Türkmenistan’ın 200 milyar dolar elde 
edecekken Rusya’nın 300 milyar dolar 
kazanç sağlayacak olması tartışmaları 
da beraberinde getirmiştir. Doğalgaz 
konusunda daha sonraki dönemlerde 
de gerginlikler ve uzlaşmalar birbirini 
izlemiştir. 2009’da Türkmenistan-Rus-
ya doğalgaz boru hattının patlaması 
ve gaz sevkiyatının durması üzerine 
Türkmenistan Rusya’yı “doğalgaz sa-
vaşı” başlatmakla suçlamıştı. Türkme-
nistan açısından elde edilen en önemli 
kazanımlardan birisi Ukrayna’ya Rus-
ya üzerinden doğalgaz satılmasına 
Rusya’nın rıza göstermesi olmuştur.

İki ülke Hazarın statüsü konusunda 
da sorunudur. Son dönemlerde Trans 
Hazar boru hattı çerçevesinde iki ülke 
yetkililerinin karşılıklı sert suçlamaları 
gündeme gelmiştir. Türkmenistan’ın, 
Rusya’nın pek hoşnut olmadığı 
NABUCCO’ya ilişkin sıcak tutumu, 
AB yetkilileriyle sık temasları ve Trans 
Hazar boru hattıyla Azerbaycan üze-
rinden Avrupa’ya doğalgaz nakletme 

çabası Rusya tarafından tepkiyle kar-
şılanmaktadır. Ama üst düzey yetkilile-
rinin açıklamalarına bakılırsa Türkme-
nistan şimdilik bu tepkilere aldırmamış 
görünüyor. Özellikle, geçtiğimiz Ekim 
ayında Medvedev ve Putin’in sert 
açıklamalarına Türkmenistan Dışiş-
leri Bakanlığı’nın hemen hemen aynı 
düzeyde karşılık vermesiydi dikkat 
çekiciydi.

Berdimuhamedov’un Medvedev 
ile en son 3 Ekim 2011 tarihinde 
Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de 
bir araya geldiğini ve geçtiğimiz gün-
lerde Moskova’da gerçekleştirilen 
BDT Devlet Başkanları Gayri Resmi 
Toplantısına katılmamış olmasını 
da hatırlatmış olalım. Bu çerçevede 
Berdimuhamedov’un ziyaretinin so-
nuçları merakla beklenmekteydi.

Berdimuhamedov Rusya’da önce 
Başbakan Vladimir Putin ile bir araya 
geldi. Putin, ticaret, ekonomi ve enerji 
sektöründe de dahil olmak üzere Rus-
ya ve Türkmenistan arasındaki ilişkile-
rin geliştirilmesinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. İki ülke arasındaki 
ticaret hacminin geçen sene yüzde 
33 oranında artığını ifade eden Putin, 

“Biz çok olumlu işler gerçekleştiriyoruz 
ve potansiyelimiz çok fazla” şeklinde 
ifadeler kullandı. Berdimuhamedov ise 
iki ülke ilişkilerinde gelinen seviyeden 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
ikili münasebetlerin eşitlik, karşılıklı 
çıkara dayalı ve güven ortamında 
devam ettiğini söyledi.

Berdimuhamedov, daha sonra Med-
vedev ile bir araya geldi. Medvedev, 
Türkmen mevkidaşını ülkesinden 
ağırlamaktan sonra derece mutluluk 
verici olduğunu belirterek, bu ziyaretin 
iki ülke arasındaki diyalogun daha da 
arttırılması açısından önemli olduğunu 
söyledi. Türkmen lider Berdimuhame-
dov, Rusya’nın ülkesinin en önemli 
stratejik ortağı olduğunu belirtti. Lider-
ler 2012 yılında her iki ülkede devlet 
başkanlığı seçimi yapılacağını hatırla-
tarak birbirlerine başarılar dilediler.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde 
Berdimuhamedov’un son ziyaretini 
daha çok ilişkilerin devam ettiğini 
gösteren ve özellikle Türkmenistan 
açısından seçim yılının risklerini asga-
riye indirme amacı taşıyan bir ziyaret 
olarak nitelendirmek mümkündür.

Berdimuhamedov’un
Rusya Ziyareti
Dr. Nazim CAFERSOY
Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı
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T ürkiye, Akdeniz’deki hükümran-
lık haklarını muhafaza etmek 
için harekete geçti. Antalya 

Körfezi için Shell ile el sıkışan millî 
petrol şirketi TPAO’nun ‘ortak arama 
yapalım’ davetine Exxon-Mobil, Total, 
Petrobras ve Chevron ‘olumlu’ cevap 
verdi. Aramalar üç körfezde yoğunla-
şacak.

Rumların İsrail’le birlikte Akdeniz’de 
petrol ve doğalgaz aramaya başla-
masına karşılık Ankara, bölgedeki 
faaliyetlerine hız verdi. Bu çerçevede 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
(TPAO), geçen hafta Shell ile protokol 
imzalayarak Antalya 
Körfezi’nde son-
daj çalışmalarının 
ilk adımını attı.

Millî petrol şirketi, İskenderun ve 
Mersin Körfezi’nde de arama-sondaj 
çalışmaları için ihaleye çıktı. Ulusla-
rarası çapta 23 şirkete çağrıda bulu-
nuldu. Aynı gün dünyanın önde gelen 
petrol şirketlerinden Exxon-Mobil 
(ABD), Total (Fransa), Petrobras (Bre-
zilya) ve Chevron (ABD) Türkiye ile 
Akdeniz’de petrol arama çalışmaları-
na talip olduğunu bildirdi. Ön taleple-
rin alınmasının ardından şirketlerle ikili 
görüşmeler başlayacak ve bugüne 
kadar bölgede yapılan sismik veriler 
paylaşılacak. Bu aşamanın ardından 
TPAO’dan ‘olur’ görüşü alan şirketler-
le masaya oturulacak.

Üst düzey bir yetkili, “Bu görüşmelerin 
sonucunda 2012 yılı ortalarında ulus-
lararası şirketlerle Akdeniz’de petrol 
çalışmaları için yeni anlaşma imzala-
nabilir.” ifadelerini kullandı. TPAO’nun 

Akdeniz’de yabancı ortaklığı gerçek-
leştirmesi durumunda uluslararası 
sözleşmelere göre yapılan sondaj 
çalışmalarının tüm maliyetlerini ara-
mayı yapan şirketler ödeyecek. Bulu-
nan petrol ise belli bir oran dahilinde 
paylaşılacak. TPAO bugüne kadar 
imzaladığı anlaşmalarda en az yüzde 
50 hisse aldı.

Mersin Körfezi’nde ‘tuz altı yapılar’ adı 
verilen bir tabakanın olduğuna işaret 
eden aynı kaynak, “Brezilya’da keşfe-
dilen Tupi sahasına benzer yapılar var. 
Akdeniz’de çalışmaları bu bölgelere 

kaydıracağız.” açıklaması yaptı. ABD’li 
Esso şirketi 1986 yılında İskenderun 
Körfezi’nde petrole rastlamıştı. Ancak 
petrol fiyatları 20 dolar seviyelerinde 
olduğu için çıkarma maliyetinin karşı-
lanamayacağı belirtilerek kuyu betonla 
kapatılmıştı. TPAO Akdeniz hamlesi 
olarak nitelendirdiği yeni strateji doğ-
rultusunda bu kuyuya da 2013’te ilk 
sondajı vurmayı hedefliyor. TPAO, 
Akdeniz’de 2007-2010 yılları arasın-
da 10 bin kilometrekarelik alanda iki 
boyutlu ve bin kilometrelik alanda üç 
boyutlu sismik çalışmalar yapmıştı.

Enerji Bakanlığı’na yakın kaynaklar, 
Mersin ve İskenderun bölgesindeki 
‘tuz altı yapılar’ın petrol varlığı açı-
sından önemli bir emare olduğunu 
belirterek, “Yabancıların bölgeye ilgi 
göstermesinin bir sebebi de bu güçlü 
emaredir. Shell geldi. Diğerleri ilgi 
gösteriyor. Bu ilginin temelinde de 
bu yapının özelliği var. Yabancıların 
gelmesi, heyecan verici.” değerlendir-
mesinde bulundu.

1954 yılında kurulan TPAO, son 10 
yıldır Türkiye’nin kara sularına ve 

yurtdışında da öncelikli olarak 
yakın coğrafyadaki ülkelere 
ağırlık verdi. Karadeniz’de, 
2004-2011 yıllarında yoğun 
bir sismik program gerçek-
leştiren şirket, elde edilen 
veriler neticesinde yabancı 
şirketlerle ortaklıklar kurdu. 
Karadeniz’de 5 adedi ultra 
derin deniz sondajı olmak 
üzere toplam 28 kuyu 
açıldı. Doğu Karadeniz’de 

Sürmene-1 kuyusunda 
5 bin 480 metrede son-
daj devam ediyor. Ultra 
derin deniz sondajları-
nın ikisinin operatörlü-
ğünü de yapan Türkiye 
Petrolleri, dünyada ultra 
derin denizlerde bu işi 
yapabilen 12 büyük 
şirket arasına girdi. 
Akdeniz’de ise yapılmak-
ta olan sismik ve jeolojik 
çalışmalarda bölgenin 
hidrokarbon potansiyeli-
ni ortaya çıkarmak adına 
önemli veriler elde edildi. 
Uzmanlar, “Akdeniz’de 
rezerv konusunda ümit 
var. Ama net rakam yok. 
Ancak sondaj sonrası net-
leşecek. Türkiye denizlerin 
yüzde 1’inde, karaların 
ise ancak yüzde 20’sinde 
arama yapabilmiş. Bu da 
arama faaliyetleri arttıkça 
petrol bulma ihtimalinin 

artacağı unutulmamalı.” yorumunu 
yaptı.  TPAO’nun ihtiyaç duyduğu 
sismik gemi ile ilgili Yüksek Planlama 
Kurulu kararı Bakanlar Kurulu’nda 
imzaya açıldı. İmzaların kısa sürede 
tamamlanmasıyla sismik gemi alım 
ihale takvimi hızlanacak. Geminin 
100 milyon dolar civarı bir paraya mal 
olması bekleniyor.

98 metrelik platform 
Çanakkale’yi geçti Karadeniz’e 
gidiyor

Türkiye, Akdeniz’deki petrol ara-
ma çalışmalarına yoğunlaşırken, 
Karadeniz’de de benzer faaliyetler 
yürütülüyor. Panama bandıralı 98 
metre uzunluğundaki petrol arama 
platformu, Çanakkale Boğazı’ndan 
geçerek Marmara’ya açıldı. Bu sırada 
Boğaz, güvenlik amacıyla çift yönlü 
transit gemi geçişlerine kapatıldı. 
Platforma Kıyı Emniyeti’ne bağlı 3 
römorkör de eşlik etti. Yunanistan’dan 
hareket eden ve 72 metrelik platform 
römorkörle Karadeniz’e götürülüyor.

Petrol Devleri,
Gözünü Akdeniz’e Dikti

83  EKOAVRASYA 2012 KIŞEKOAVRASYA 2012 KIŞ  82



24 Kasım 2011 Perşembe 
günü KKTC’de düzenle-
nen ‘Uluslararası İzolas-

yonlar Sempozyumu’na iştirak ederek 
açılış konferansını verdim. KKTC 
Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun 
himayelerinde Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi ile Lefke Avrupa 

Üniversitesi tarafından müştereken 
düzenlenen ve yabancı katılımcıların 
da bulunduğu Sempozyum çok başa-
rılı şekilde gerçekleştirildi.

Üç gün devam eden sempozyumda 
KKTC’nin izolasyonu konusu, siyasî, 
ekonomik, kültürel ve sportif bakımlar-
dan değerlendirildi. 

KKTC konusunda Batı ve BM tama-
men tek taraflı ve sübjektif uygulama-
lar içindedir. Kuzey Kıbrıs’a uygulanan 
izolasyonun ve ambargonun hiçbir 
hukukî gerekçesi yoktur.

KKTC’nin 1983 yılındaki ilânından son-
ra, BM Güvenlik Konseyi, KKTC’nin 
yeni ve bağımsız bir devlet olarak 
tanınmaması için sadece bir çağrıda 
bulunmuştur. BM Güvenlik Konseyi’nin 
541 No’lu kararı, bu tanımama çağrısı 
dışında, Kıbrıs Türk toplumuna uy-
gulanan izolasyonlara dair maddeler 
ihtiva etmemektedir. Gene 550 No’lu 
kararda da tanımama haricinde her-
hangi bir izolasyon hükmü bulunma-
maktadır (TESEV Raporu).

Bu durumda, KKTC üzerinde uygu-
lanan izolasyon uluslararası hukuka 
açıkça aykırıdır.

Uygulanan izolasyonun KKTC’ye fa-
turası 52 milyar dolar civarında olmuş 
ve bu ambargo Kıbrıs Türk toplumuna 
önemli ölçüde zarar vermiştir. 

Bilindiği gibi 24 Nisan 2004’te BM’nin 
Annan Planı üzerinde her iki kesim-
de yapılan referandum neticesinde, 
Kıbrıs’a çözüm getirecek plan, Türk 
toplumu tarafından büyük çoğunlukla 
kabul edilirken, Rum toplumu tarafın-
dan reddedilmiştir.

Lâkin, retçi Rumlar referandumun 
ertesinde âdeta ödüllendirilirken, BM 
ve AB’nin isteği doğrultusunda oy 
kullanan Türk toplumu bilâkis cezalan-
dırılmıştır. AB, KKTC’ye ve Türkiye’ye 
izolasyonların kaldırılacağı sözünü 
vermişken, aradan yedi yıl geçmesine 
rağmen sözünü yerine getirmemiş-
tir. Kıbrıslı Türkler, KKTC’de yaşa-
yan AB vatandaşları olarak, AB’nin 
imkânlarından yararlanma ve AB 
kurumlarında temsil edilme hakkına 
sahiptirler.

Ancak, AB müktesebatının KKTC’ye 
uygulanması bir yana, Kuzey Kıbrıs 
AB toprakları arasında sayılmasına 
rağmen, hukuka aykırı olarak dışlandı-
ğı görülmektedir.

Bunu bir nebze telâfi etmek üzere 
Avrupa Parlamentosu’nda ve AB 
Konseyi’nde Kıbrıslı Türk temsilcileri 
için ‘gözlemci’ statüsü tanınmalıdır. 

KKTC üzerinde uygulanan izolasyo-
nun, öncelikle dış ticaret, ulaştırma 
ve turizm alanlarında daha fazla vakit 
kaybedilmeden kaldırılması lâzımdır. 
Bunun için çeşitli yöntemler kullanı-
labilir.

Şöyle ki:  
1. Tayvan Modeli: Buna göre, devletler 
KKTC’yi tanımadan izolasyonları de 
facto olarak, fiilen kaldırabilirler. Esa-
sen devletler arasında ilişki kurabil-
mek için tanımak şart değildir. 
Bu konuda hem KKTC’nin hem de 
Türkiye’nin yoğun şekilde faaliyette 
bulunması gerekir.

Ayrıca, Türkiye üzerinden ilişkiye giril-
mesini de kolaylaştırmak lâzımdır. 

2. Tanıma Kampanyası: BM Güvenlik 
Konseyi’nin 541 ve 550 No’lu karar-

larına rağmen, KKTC’nin tanınması 
konusunda yoğun bir kampanya baş-
latılabilir. Bu sayede kısa zamanda 
çok sayıda ülkenin KKTC’yi tanıması 
sağlanabilir.

3. Türkiye ile Entegrasyon: Başka çare 
kalmadığı takdirde KKTC’nin Türkiye 
ile entegrasyonu düşünülmelidir.

Böylece, hukukî hakları gasp edilen 
KKTC ile Türkiye birlikte AB benzeri 
entegrasyonlar içinde yer alabilecektir. 

Bugüne kadar Rum tarafı, hep bekle-
yerek ve olumsuz tavır alarak kazançlı 
çıkmıştır. Ancak, bundan sonra klâsik 
Rum taktikleri netice vermeyecek-
tir. Barındırdığı 10 bin civarındaki 
kara parayı aklama şirketiyle ‘mafya 
devleti’ne dönüşmüş Bizans mukallidi 
Rum yönetimi, yılların rahatlığının so-
nuna geldiğini artık fark etmelidir. 
2012 Ocağı’nda ABD’de yapılacak 
BM zirvesi, KRY bakımından son şans 
olabilir. Zira, KKTC de Türkiye de artık 
sabrının sonuna gelmiştir.

Hasan Celal GÜZEL 

KKTC’de İzolasyon 
Kaldırılmalıdır
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T ahran’da, Bakü aleyhinde ger-
çekleştirilen konferanslar, Hiz-
bullah Ensari grubunun lideri 

Hüccetülislam Behcani’nin Tebriz 
konsolosluğunun faaliyetlerini durdu-
racağı tehdidinde bulunması, geçtiği-
miz günlerde[1]İranlı bir askerin sınır 
ihlali neticesinde Azerbaycan askeri 
tarafından öldürülmesi sonucu Ruhani 
liderlerin, Azerbaycan aleyhindeki 
çıkışları bu rahatsızlığı dışa vurmanın 
en somut göstergesi niteliğindedir.

Güney Kafkasya’daki            
ABD-AB-İsrail Varlığı

Azerbaycan ve İran arasında yaşanan 
bu sessiz savaşın temel nedeni ise 
Bakü’nün, Tahran’ı Ortadoğu’da tecrit 
etmeye çalışan ABD-AB-İsrail bloğu 
ile geliştirdiği ortaklık stratejisidir. Bu 
bağlamda Beyaz Saray’ın 1997’de 
hazırladığı “Hazar Havzasının Enerji 
Kalkınması” isimli bildiride ABD’nin 
buradaki politikasının dört ana yönü 
belirlenmiştir. Buna göre, ABD Azer-
baycan-Ermenistan anlaşmazlığının 
çözümüne çalışacak; dünya enerji 

kaynaklarının artırılması, genişletilmesi 
kapsamında Hazar havzası enerji 
kaynaklarını kullanacak; Hazar hav-
zası ülkelerinin bağımsızlığı ve ege-
menliği için Rusya’dan geçen petrol 
boru hatlarına bağımlılık ortadan 
kaldırılacak ve alternatif ihraç yolları 
bulunacak; “İran tecrit edilecek ve 
bu ülkenin Hazar enerjisi konusunda 
hiçbir rol üstlenmemesini sağlana-
caktı.” [2]  Dönemin ABD Dışişleri 
Bakanlığı müsteşarı Matt Bryza, “biz 
ABD olarak AB’nin Hazar doğalgazıyla 
enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi 
için Nabucco projesini destekliyo-
ruz, İran gazıyla çeşitlendirmesi için 
değil”[3] sözleriyle Washington’un 
tutumunu net olarak ortaya koymuştu. 
Bu nedenle, Hazar petrollerinin Azer-
baycan üzerinden Avrupa ülkelerine 
taşınması fikriyle planlanan ve “Güney 
Koridoru’nu” besleyecek olan Trans-
Hazar Boru Hattı Projesi de Tahran’ın 
tepkisini çekmektedir.  “Tahran, Hazar 
bölgesine ait olmayan devletlerin 
bölgeye müdahalesine ve askeri var-
lığına imkân vermemesi gerektiğini 
söyleyerek başta Azerbaycan’ı hedef 

olarak görmektedir. Çünkü Hazar’a 
kıyısı bulunan devletlerden yalnızca 
Azerbaycan askeri imkânlarını mo-
dernleştirmek amacıyla ABD ile işbirliği 
yapmaktadır.”[4]

Diğer taraftan İsrail istihbarat 
MOSSAD’a yakınlığıyla bilinen 
“Debka’nın internet sayfasında yayın-
lanan bir makalede, İran’ın nükleer 
faaliyetlerini izlemek için Karabağ’da 
keşif yapan insansız uçağının, Rusya 
tarafından vurulduğu ifade edilmişti. 
Bununla birlikte Azerbaycan, İsrail’den 
aldığı insansız hava uçaklarıyla sürekli 
silahlanmakta olduğu ve askeri kay-
naklara göre yaklaşık iki ay içerisinde 
60 kadar insansız hava uçağının 
Azerbaycan tarafından temin edileceği 
iddia edilmişti.”[5] Askeri ortaklığın 
yalnızca başlangıcı olarak yorumlanan 
bu anlaşma batılı kaynaklara göre iki 
ülke arasındaki insansız hava uçağı 
alış verişi Erivan ve Tahran’da da 
büyük rahatsızlık yaratmaktadır. Zira 
Azerbaycan-İsrail askeri yakınlaşma-
sı haberlerinin ardından 16 Kasım 
2011’de İran ile Erivan arasındaki iliş-

kilerin daha fazla gelişmesi yönünde, 
cumhurbaşkanları arasında gerçek-
leşen telefon görüşmesi[6] akıllarda 
soru işaretleri bırakmıştır.

Azerbaycan ve İran Arasındaki 
Sessiz Savaş

Azerbaycan’ın İran karşıtı blok ile as-
keri ve enerji odaklı yakınlaşmasından 
rahtsızlık duyan Tahran’ın, Bakü’ye 
yönelik politikalarında asimetrik-psi-
kolojik savaş yürütmekte olduğu göz-
lemlenmektedir. İki ülke arasındaki bu 
gerilimde İran, en büyük asimetrik sa-
vaş unsurlarından biri olan Hizbullah’ı 
kullanmaktadır. Azerbaycan’a yönelik 
tehditler İran’ın yüksek resmi ma-
kamlardan ziyade Hizbullah’ın İran 
kolu olan Ensari örgütü tarafından 
gelmektedir. “Hizbullah Ensari”nin 
Tebriz genel sekreteri Hüccetülislam 
Ruhulla Behcani, 3 Kasım 2011’de 
yaptığı açıklamada[7], Azerbaycan 
iktidarının İslam karşıtı adımlar atmaya 
devam etmesi durumunda Tebriz’deki 
başkonsolosluğun faaliyetlerini dur-
durmakla tehdit etmişti.  Atlas Araştır-

malarMerkezi Başkanı, siyaset bilimci 
Elhan Şahinoğlu’na göre Azerbaycan 
ve İran arasında gelişen “son olaylara 
dikkat edince görüyoruz ki İran, Na-
bucco ve Trans-Hazar projeleri gün-
deme gelmesinden son derece endi-
şelidir. Dolayısıyla İran Azerbaycan'a 
karşı baskı yolunu seçmiştir. Demek 
oluyor ki İran'da Azerbaycan aleyhi-
ne her gün bir şeyler oluyor. Gâh ca-
mide Azerbaycan aleyhine slogan-
lar atılmakta, gâh konferans düzenlen-
mektedir.”[8] Bu toplantıların en dikkat 
çekici olanı ise Tebriz’deki Ayetullah 
Taliqani Mescidi’nde gerçekleştirilmiş-
tir. Tebriz’de düzenlenen “Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin İslamcılıkla Tanışması” 
konulu konferansta Azerbaycan’ın 
Siyonist ve vahabi görüşlere verdiği 
destekten rahatsızlık duyduğunu 
ifade eden Mehdi Nelbendi, “Azerbay-
can’daki İslam karşı politikaların sebe-
bini, iki asırdır İran’dan ayrı kalmasına 
bağlamıştı.”[9]

İki ülke arasında yaşanan bir diğer 
gerginlik ise hatırlanacağı üzere, 19 
Ekim 2011’de Azerbaycan-İran sınırın-

da, İranlı bir askerin Azerbaycan top-
raklarına izinsiz girmesiyle sınır ihlali 
yaşanmıştı. Uyarıları dikkate almayan 
İranlı asker öldürülerek etkisiz hale ge-
tirilmişti. Ardından İran, Azerbaycan'ın 
İran Büyükelçisi Cavanşir Ahundov, 
İran Dışişleri Bakanlığına çağrıla-
rak, büyükelçiye İran-Azerbaycan 
sınırındaki silahlı çatışma ile ilgili itiraz 
nota[10] verilmiştir.

Tahran ve Bakü arasındaki yaşanan 
sessiz gerginlik ile ilgili bir başka ilgi 
çekici iddia ise Amerikalı TV kanalı 
Fox-11’in CIA verilerine dayanılarak 
yayınladığı 14 Kasım 2011 tarihli 
haberde “İran istihbarat servisinin, 
Azerbaycan'da 2012’de ses getirecek 
iki saldırı ve bir siyasi cinayeti hayata 
geçirmeye hazırlanmakta olduğu iddia 
edildi. Plana göre, birbiri ardına ger-
çekleştirilecek olan bu olaylar ülkede 
kargaşa ve panik yaşanmasına böy-
lece kamuoyunda protestoların baş-
lamasına hizmet edecekti.”[11] Yeni 
Müsavat Gazetesi’nin haberine 
göre ise Azerbaycan’da İran rejimi 
lehine yapılması planlanan darbe 

İran’ın 
Azerbaycan’daki 
Asimetrik Savaşı

Azerbaycan’ın, ABD ve İsrail ile olan 
askeri ve güvenlik ortaklığı ve AB ile de 
enerji işbirliği sebebiyle kurduğu ilişkiler, 
İran’ı oldukça rahatsız etmektedir.

Hakan BOZ
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planının en önemli aktörlerinden biri-
nin Hizbullah’ın Tebriz genel sekrete-
ri Hüccetülislam Ruhulla Becani oldu-
ğu iddia edilerek, 4 Kasım’da Tebriz 
Başkonsolosluğunu işgal tehdidini 
bu duruma kanıt olarak gösterilmek-
tedir.[12] ABD-İran arasında yaşanan 
enformasyon savaşının, dünya kamu-
oyunu manüpile etmeyi hedeflediği 
gerçeği göz önünde bulundurulsa 
Azerbaycan ile ilgili bu suikast iddia-
larının gerçekliğinin yanı sıra, asılsız 
olabileceği durumu da göz ardı edil-
memelidir.

İran’ın Azerbaycan aleyhinde yürüt-
tüğü asimetrik savaşın en önemli 
sebeplerinde birinin de bugün İran 
sınırları içerisinde yer alan Güney 
Azerbaycan’daki büyük Türk nüfusu-
nun varlığı olduğu gerçeği unutulma-
malıdır. Azerbaycan’ın bağımsızlığını 
kazanmasının ardından, İran toprakları 
içerisinde yer alan Azerbaycan Türk-
lerinin de aynı bağımsızlık talebi ile 
Tahran’ın toprak bütünlüğüne yönelik 
etnik bir sorun yaratacağı konusun-
daki çekinceler, İran’ın Azerbaycan’a 
yönelik geliştirdiği “septik” dış politika 

stratejisini açıklar niteliktedir. Bakü ve 
Tahran arasındaki gerilimin tüm para-
digmaları bir arada düşünüldüğünde, 
Azerbaycan ile İran arasında yaşanan 
“sessiz savaş” çok boyutlu bir durum 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer 
yandan ABD-AB ve İsrail’in Güney 
Kafkasya’da var olma yarışında yer 
almaları da yaşanan gerilimi daha kar-
maşık bir sorun haline getirmektedir.
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K azakistan’da faaliyet gösteren 
yabancı misyon temsilcilerinin 
hazır bulunduğu konferansın 

açılışında konuşan Kazakistan Dışiş-
leri Bakanı Yerjan Kazıhanov, bağım-
sızlığın yirminci yılında Kazakistan ve 
Avrupa devletleri arasındaki ilişkinin 
memnuniyet verici derecede olduğu-
nu söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanın hü-
kümete verdiği talimat ile başlayan 
‘Avrupa Yolu’ projesi ile Avrupa Birliği 
devletleri ile siyasi ekonomik ve kültü-
rel ilişkilerin artırılması ve geliştirilmesi 
adına büyük mesafelerin katedildiğini 
belirten Kazıhanov, Avrupa Birliği 
ülkelerinin Kazakistan’ın en büyük 
ticaret ortaklarından olduğunu kay-
detti. Kazakistan dış ticaret hacminin 
yüzde 50’si ve Kazakistan’a gelen her 
üç yatırımdan birinin AB’den geldiğini 
hatırlatan Kazıhanov, bağımsızlığından 
2010 yılına kadar AB’den 52 milyar 
dolar yatırım geldiğini ve 2011 yılının 

ilk yarı yılında AB ile ticaret hacminin 
26 milyar dolar olarak gerçekleştiğini 
söyledi.

Kazakistan’ın AB’nin de desteği ile 
Astana’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı (AGİT), İslam İşbirliği Teşkilatı 
(İİT) gibi uluslararası toplantılara evsa-
hipliği yaptığını ifade eden Kazıhanov, 
Kazakistan’ın Asya ve Avrupa ara-
sında diyalog adına büyük bir köprü 
olacağını söyledi.

Kazakistan’ın AB ile gelecekte daha 
iyi ilişkiler kurması adına yeni politikla-
rın geliştirildiği vurgulayan Kazıhanov, 
Orta Asya’nın istikrarı adına ve Orta 
Asya’nın AB’ye entegrasyonu adına 
yeni stratejilerin belirlenmesinin önem-
li olduğunu kaydetti.

Kazakistan’ın bölgesel güvenlik adına 
da NATO ve diğer uluslararası kuru-
luşlar ile işbirliği içerisinde olduğunu 
belirten Kazıhanov, Astana’da dü-
zenlenen Afganistan Çalışma Grubu 

toplantısının verimli geçtiğini, ancak 
Afganistan’da istikrarın sağlanması 
ve 2014 sonrasında da Afganistan’ın 
kendi ayakları üzerinde durması adına 
AB ve uluslararası toplumun yardımla-
rının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Türk Büyükelçi Ülker de 
Konuşma Yaptı

Türkiye’nin Kazakistan Büyükelçisi 
Lale Ülker de toplantıda yaptığı ko-
nuşmada, iki ülke ilişkilerin geldiği 
son durum hakkında bilgi verdi. 
Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk 
ülke olan Türkiye’nin kültürel ve eko-
nomik bağların güçlendirilmesi adına 
önemli projeler yapıldığını kaydetti.

Konferansta Kazakistan Anayasa 
Konseyi Başkanı İgor Rogov, Fransa 
eski Dışişleri Bakanı Roland Dumas, 
Avrupa Avukatlar Birliği Başkanı Joel 
Lemmer ve Avrupa Birliği Mahkemesi 
eski üyelerinden Roger Grass birer 
konuşma yaptı.

Kazakistan, Avrupa ile 
işbirliğinde ısrarlı
Kazakistan’ın başkenti Astana’da Kazakistan Dışişleri Bakanı 
Yerjan Kazıhanov’un başkanlığında “Kazakistan-Avrupa İlişkileri ve 
İşbirliğinde Yeni Ufuklar” adlı uluslararası konferans yapıldı.
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Almanya ile Türkiye arasında 50 
yıllık köprü 

Türk göçmenlerin 50 yıla sığdırdıkları 
ve hem Türk toplumuna hem Alman 
toplumuna katkıları özel bir önem 
taşımaktadır. Dönerden "Alman usulü" 
ödemeye, politika yapım yöntem-
lerinden kadınların iş hayatındaki 
yerlerine, ortak, özgün kültür eserle-
rinden dildeki kazanımlara kadar pek 
çok konudaki zihniyet transferlerinin 
zenginleştirdiği yeni bir sosyal hayatın 
varlığı ele alınmayı fazlasıyla gerekti-
riyor. Türk göçmenlerin yeni hayatları 
ve konumları, yarattıkları yeni kimlikler 
aşağılanmayı değil, tam dersine öv-
güyü hak ediyor. Yarım asırlık geçmiş 
plansız, programsız ve göçmenlerin 
çektikleri büyük acılara, travmalara 
rağmen neticede son derece başarılı 
bir süreç olarak nitelenebilir. 3 mil-
yon insan 50 yıldır kendisinden çok 
başka bir mantaliteye sahip toplumla 
sorunsuz yaşıyor, yaşadıkları ülkenin 
kurallarına, yasalarına genel bir saygı 
gösteriyorsa, bu bile başlı başına ye-
terlidir. "Entegrasyon" kavramına sıkış-
tırılmayacak kadar karmaşık olan ço-
ğulcu toplumsal yaşamda pay almaya 
çalışan Türklerin yeterince sıcak karşı-
lanmadığı da bir gerçek. Ama Türkler 
daha fazlasını yapıp, Almanya’ya ciddi 
katkılar da sağladılar, sağlamaya da 
devam ediyorlar. Bu "gariban insanlar" 
Türkiye’de demokrasi, insan hakları, 
sivil toplum, hukuk devleti vb. pek çok 
değerin taşıyıcısı oldular. Almanya’ya 

da komşuluğu, içtenliği, farklılığı, aile 
yaşamı gibi pek çok değer taşıdılar. 
En önemlisi farklılıkların bir arada ya-
şayabileceğini ortaya koydular.

Avrupa Türklerinin "Acı Vatan"larındaki 
hayatları son yıllarda, özellikle 11 
Eylül’ün yarattığı yeni atmosferde 
daha da zorlaştı. Ayrımcı politikaları 
hedefi haline gelen ve kolaylıkla ya-
şanan her türlü sorunun müsebbibi, 
günah keçileri olarak işaret edilen 
Türkler konusunda ardı arkası ke-
silmeyen anlamsız popülist ve ucuz 
politik yaklaşımlar eksik olmuyor. Bun-
lardan en sonuncusu Sosyal Demok-
rat Sarrazin’in "Almanya Kendisini Yok 
Ediyor" başlıklı kitabı ile yaşandı. Sos-
yal Demokrat Sarrazin’e göre Türkler 
başta olmak üzere Müslüman göç-
menler Almanya’yı, Batı toplumlarını 
aşağıya çekiyor. Yazar bir adım daha 
ileriye giderek, bunun tedavi edilemez 
bir "genetik sorun" olduğundan da söz 
edebiliyor. Ama işte tam da bu nokta-
da asıl büyük sorunu Sarrazin ya da 
benzeri kişilerin yazdıkları/söyledikleri 
değil, Batı toplumlarının bu yazılan 
deli saçmalarına gösterdiği akıl almaz 
ilgide görmek gerekir. Sarrazin’in kita-
bı yaklaşık 1,5 milyon satarak Alman-
ya tarihinde en çok satan kitap unva-
nını kazandı. Bu durum Almanya’nın 
ve diğer Batılı ülkelerin gerçek krizlerle 
karşılaşmaları halinde yabancılar ko-
nusunda nasıl bir tepki vereceklerine 
dair endişeleri de artırıyor. 

Göçmenlerin bir başka önemli kat-
kısı Almanya ve Türkiye arasındaki 
ilişkilere oldu. 20-30 yıl sonrasında 
Avrupa’nın aktif, üreten ve güçlü iki 
ülkesi olacaksa bunlar Almanya ve 
Türkiye olacak gibi görünüyor. Hatta 
Almanya’da kısmi bir zihniyet değişimi 
yaşanabilirse, geleceğin AB’si şimdiki 
gibi Almanya-Fransa eksenine üçüncü 
bir hat daha alabilir ve Türkiye, AB 
için gerçek bir dinamik olarak devreye 
girebilir. Bu konuda en büyük şans ise 
Avrupalı, Almanyalı Türklerin varlığıdır. 

Türkiye’de Avrupalı Türkler, hiç hak et-
medikleri bir küçümsenmeye ve hatta 
zaman zaman vicdansız bir aşağıla-
maya tabi tutuldular. Oysa beğenme-
diğimiz "Alamancılar", kendi içlerinden 
müthiş bir orta sınıf yarattılar ve artık 
Alman toplumunun kalıcı asli unsurla-
rından birisi oldular. Adına ne dersek 
diyelim, Alamancı, Misafir İşçi, Avru-
palı Türk, Avrupa Türkü, Göç Türkler, 
Göçmen... Hepsine hem Alman hem 
de Türk toplumunun teşekkür borcu 
var... Türkiye’nin Avrupa Türkleri için 
yapacağı temel şey, onların önlerinde-
ki haksız-hukuksuz bariyerleri kaldır-
mak, ayrımcılığa uğramalarına engel 
olmak, eğitimlerine önem vermeleri 
konusunda teşvikte bulunmak ve 
onların hak ettikleri saygıyı kendilerine 
göstermek olmalıdır. Aynı zamanda 
Türkiye’nin kendi sorunlarını hızla 
çözerek müreffeh, huzur dolu bir ülke 
olması, Avrupa Türklerinin en büyük 
gücü ve motivasyon kaynağı olacaktır.

A lmanya ile Türkiye arasında 31 
Ekim 1961’de yapılan işgücü 
anlaşması ile başlayan ve iki 

ülkenin ekonomik, sosyal ve hatta si-
yasal yapısına yansıyan süreç 50. yılını 
doldurdu. Anlaşmanın 12. maddesi, 
Türkiye’den Almanya’ya gönderilecek 
işçilerin bir yıl için gelecekleri, bunun 
bir yıl daha uzatılabileceğinden söz 
ediyordu. Ama gelenler "sadece işçi 
değil insandı" ve hayatın gerçekleri or-
taya bambaşka bir tablo koydu. İşgü-
cü anlaşmasının imzalandığı 1961’de 
Almanya’daki Türk işçi sayısı sadece 
5 bin 193 idi. 1973’te 910 bine çıkan 
sayı, bugün 3 milyona ulaştı. Bu sayı-
nın yüzde 48,5’u Almanya doğumlu ve 
yaklaşık bir o kadarı da Almanya va-
tandaşı. 1960’lı yılların “misafir işçi”leri 
artık her anlamda bambaşka bir sos-
yal-ekonomik statü içindeler. Türkiye 
ve Uyum Araştırmaları Vakfı’nın verile-
rine göre Türklerin Almanya’daki top-
lam hane sayısı 800 bin ve bunlardan 
290 bin hane Almanya’da kendi evin-
de oturuyor. 14,6 milyar Euro tüketim 
harcaması yaptıkları hesaplanan Türk-
ler, 44,6 milyar Euro brüt emlak ser-
vetine sahipler ve 2,6 milyar Euro yıllık 
net tasarruf yapıyorlar. Alman milli 
gelirine 55 ile 90 milyar Euro arasında 
katkıda bulunuyorlar. Daha da çarpıcı 
tablo girişimcilik alanında. 1987’de 25 
bin 500 Türk girişimci varken, bu sayı 
sürekli ve düzenli artarak 2010’da 88 
bine çıkmıştır. Bu anlamda Alman-
ya’daki Türkler hem çalışanlar hem 

üretenler, istihdam sağlayanlar, hem 
tüketiciler hem de yatırımcılar olarak 
çok yönlü bir katkı sağlıyorlar. 

Almanya başta olmak üzere yurtdışına 
işgücü göndermek 1961’de yapılan 1. 
Beş Yıllık Kalkınma planında da Türk 
devletin tasarladığı ve hem işsizliğe 
çare bulmak hem de sanayinin ihti-
yacı olan yetişmiş vasıflı elemanların 
yurtdışı tecrübesinden yararlanmak 
gibi nedenlerle önemli bir hedef 
olarak belirlenmişti. Yurtdışındaki 
vatandaşlarımızın kendi ailelerine, 
yakınlarına gönderdikleri işçi dövizleri 
Türk Maliyesi için uzunca bir süre 
çok kıymetli bir gelir kalemi olacaktı. 
1980’de Türkiye’nin toplam ihracatı 
1 milyar dolar civarındayken, gelen 
işçi dövizinin 5 milyar doları bulması 
zaten bu gelirin önemini açık biçim-
de ortaya koyuyor. Yine 70’li yıllarda 
Almanya’daki Türk kadın işçi sayısı 
150 bin iken, o yıllarda Türkiye’nin 
tamamında sayı 100 bin bile değildi. 
Ama artık bugün ne Almanya 60’lı 70’li 
yılların Almanya’sı ne Türkiye ve ne de 
"göçmen" kavramını net biçimde red-
deden, kendilerini en çok da "Avrupa 
Türkleri" olarak tanımlayan yurtdışın-
daki Türkler, o günlerin "gariban işçi-
leri". Almanya’daki Türkler Almanya ve 
Türkiye arasındaki ilişkilerin vazgeçil-
mez bir unsuru, Türkiye’nin AB üyeliği 
çabasının göz ardı edilemeyecek ak-
törleri ve toplumlar arasındaki zihniyet 
transferlerinin taşıyıcıları oldular. 50 

yılın sonunda, bütün yaşanan dram-
lara, eksiklere, yanlışlara rağmen yine 
de başta ortaya çıkan yeni ve güçlü 
bir orta sınıf olmak üzere önemli kaza-
nımlar olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Bütün bu süreçte belki de en fazla 
ihmal edilen ise bu insanların Türk 
toplumu ile Avrupa toplumları arasın-
daki zihniyet transferinde oynadıkları 
rol oldu. Zaman zaman göçmenler, 
ülkeler arasındaki mücadele ya da 
çıkar-güç ilişkilerinin enstrümanları 
olarak görüldüler ve kullanıldılar. Bu 
durum bugün de karşımıza çıkabiliyor. 
Oysa tam da bu noktada göçmenler 
üzerinden yapılan bu güç mücade-
lesinin fazlasıyla abartıldığını ve her 
halükarda zarar görenlerin göçmenler 
olduğunu unutmamak gerekiyor. 
Göçmenlerimizin Türkiye konusundaki 
hassasiyetleri, destekleri ve vatan-
severliği inanılmaz boyutlarda. Ama 
bu masum ve son derece kıymetli 
değerler, zaman zaman göçmenlerin 
asıl sorunlarının göz ardı edilmesinde 
ve hatta karşılıklı olarak ezilmesin-
de de önemli rol oynuyor. Daha da 
önemlisi her biri ayrı bir dram olan 
göç gerçeğini de göz ardı etmemize 
neden oluyor. Daha iyi bir hayat için 
içine girilen macera, pek çok önemse-
nen şeyin terk edilmesini de gerektirir 
genelde. Aile bırakılır, arkadaşlar, 
yemekler, hatta hava-su... Bu anlam-
da her göçmenin hayatı bir dram ama 
aynı zamanda bir umuttur.

Göçün 50. Yılında 
Geriye Kalan Zihniyet 
Transferleri

Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN 
Hacettepe Üniversitesi
Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi
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22-23 Mart 2005 yılında o dönemin 
Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yu-
şenko Aşkabad’da Türkmen gazının 
Ukrayna’ya satışıyla ilgili 5 yıllık bir an-
laşmanın görüşmelerini yürütmekteydi 
ve Ukrayna heyeti 2006-2026 yılları 
için proje hazırlamıştı. Bu projeye göre 
“Türkmenneftegaz” şirketi Ukrayna’ya 
2026 yılına kadar 50-60 milyar met-
reküplük gaz ihracatını üstleniyordu. 
Bunun yanında anlaşmada Türkme-
nistan, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna 
topraklarında Avrupa Birliği’ne ulaşa-
bilecek boru hattının inşasını öngör-
mekteydi.

Ancak bu proje Rusya şirketi “Gazp-
rom” ile “Türkmenneftegaz” şirketi 
arasında daha imzalanan ve her sene 
60 ile 80 milyar metreküp satışı öngö-
ren anlaşmaya zıttı. Ayrıca AB’ye sa-
tılması planlanan ve 2003’ten beri 25 
seneliğine Türkmen gazını satın alarak 
Ukrayna piyasası üzerinde mutlak 
tekeli bulunan Gazprom için dezavan-
tajlı bir gelişmeydi, dolayısıyla da bu 
anlaşmaya olumsuz bakıyordu.

Rusya, Türkmenistan-Ukrayna alter-
natif anlaşmasına karşı Rusya top-
raklarından geçen ve Türkmen gazı 
üzerinde mutlak kontrolü olan “Orta 

Asya-Merkez” güzergâhının kuvvetlen-
mesinden yanaydı. Yani Rusya kendi 
toprakları üzerinden Ukrayna’ya gaz 
transferinin Türkmenistan eliyle ger-
çekleşmesine karşı çıkmaktadır.

Türkmenistan, doğal gaz ihracatındaki 
Rusya tekeli engelini kırmak için alter-
natif Trans-Hazar boru hattı projesini 
hayata geçirmeye çalışmaktadır. Bu 
proje NABUCCO projesine eklem-
lenme fikrini taşımaktadır. 12 Eylül’de 
Avrupa Birliği Trans Hazar boru hattıy-
la ilgili Azerbaycan ve Türkmenistan 
ile müzakere başlatma kararı aldı 
ve destekleyeceğini açıkladı. Buna 
göre projenin tamamlanması beş yılı 
alacaktır. Dolayısıyla Ukrayna da bu 
projenin gerçekleşmesinde Türkmen 
gazından yararlanacağını ummaktadır. 
Ancak Rusya’nın bu projeye karşı 
çıkmasının yanı sıra 20 seneden beri 
Hazar denizinin hukuki statüsünün 
çözülememiş olması engel teşkil et-
mektedir.

Ayrıca Türkmenistan, ülkenin doğu-
sundaki zengin doğalgaz kaynaklarını 
Hazar kıyısına taşıyacak olan Doğu-
Batı Hattı’nın inşasına yönelik çalışma-
larını devam ettirmektedir. Bu projenin 
tamamlanması ile Türkmen gazı NA-

BUCCO Projesi’ne bağlanabilecek ve 
Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye üze-
rinden Avrupa’ya ulaştırılabilecektir. 
2015’te işletmeye alınması planlanan 
Doğu Batı Hattı’ndan yılda 30 milyar 
metreküp doğalgaz taşınması öngö-
rülmektedir.

Görüldüğü gibi Ukrayna-Türkmenistan 
ilişkilerinde ve dış politikalarında do-
ğalgaz faktörü önemli bir yer almak-
tadır. Dolayısıyla da iki ülkenin yakın-
laşmasında Rusya ve Avrupa önemli 
rol oynamaktadır. Türkmenistan’ın gaz 
ihracatını ve Ukrayna’nın gaz ithalatını 
doğrudan kontrol eden Rusya olmak-
tadır. Rusya, aynı zamanda Avrupa’nın 
en büyük gaz ihracatçısı olup Avrupa 
doğalgaz piyasalarını kontrol etmek-
tedir.

Rusya’nın tekelinden kurtulmak is-
teyen Avrupa Birliği aynı zamanda 
Moskova’nın kontrolünde olan Türk-
menistan ve Ukrayna’nın kurtarıcısı 
olmayı amaçlamaktadır. Türkmenis-
tan-Ukrayna ilişkilerinin doğalgaz 
meselesinin çözümünde, Türkiye’nin 
de önemli transit rolünü üstlendiği 
Avrupa’ya yönelik alternatif boru hattı 
projeleri etkili olacaktır.

T ürkmenistan ve Ukrayna dış 
politikasında ve iki ülkenin 
ilişkilerinde doğalgaz faktörü 

önemli rol oynamaktadır. İki ülkenin de 
dış politikasındaki “doğalgaz krizleri-
ne” neden olan ve bunun sonucunda 
iç istikrarını etkileyen ülke Rusya ol-
maktadır. Rusya ile sorunlar yaşayan 
her iki ülkenin, kendi aralarındaki do-
ğalgaz probleminin çözümlenmesi ve 
bu doğrultuda ilişkilerin geliştirilmesi 
önündeki en büyük engel yine Rusya 
olmaktadır.

Ukrayna bir senede toplam 80 milyar 
metreküp gaz tüketmekte, bunun 20 
milyar metreküpünü kendi kaynak-
larından sağlamaktadır. Doğalgazın 
27 milyar metreküpünü Rusya’dan 
sağlayan Ukrayna, buna karşılık 
Rusya gazının Avrupa’ya transitine 
izin vermektedir. Ukrayna, mevcut 
durumda Türkmenistan’dan doğalgaz 
almamaktadır. Daha önce aldığı Türk-
men gazı da Rus hatları ile alınmakta, 
Rus şirketlerine satılan Türkmen gazı, 
bu aracı kurumlar ile Ukrayna’ya ulaş-
tırılmaktaydı.

Türkmenistan, doğalgaz üretiminde 
BDT ülkeleri arasında ikinci sıradadır, 
ancak Avrupa’ya olan gaz ihracatı 

sadece “Orta Asya-Merkez” boru hattı 
aracılığıyla Rusya üzerinden gerçek-
leşmektedir ki, bu da “Gazprom”a, do-
layısıyla da Rusya’ya bağımlı kılmıştır. 
Buna karşın Türkmenistan, “doğu ro-
tası” olarak adlandırılan İran ve Çin’e 
bağımsız doğalgaz boru hatları ile 
ihracat yapmaktadır. Rusya’ya 2011 
yılındaki satış rakamının ise sadece 11 
milyar m³ olması beklenmektedir.

2009 baharında Rusya ile Türk-
menistan şirketleri arasındaki ağır 
çekişme sonucu Gazprom Türkmen 
gazının alımını dört kat daha azaltarak 
42,8’den 10,5 milyar metreküpe kadar 
düşürmüştür ve yakın gelecekte artır-
mayı da planlamamaktadır. Bu durum, 
Türkmen ekonomisi ve siyasetinde is-
tikrarsızlık açısından önemli bir mesele 
haline gelmiştir. Benzeri olay Ukrayna 
ile Rusya arasında 2006 ve 2009’da 
yaşanmıştır, ancak bu kez Rusya’nın 
Ukrayna’ya doğalgaz ihracatını kış 
ortasında durdurması ile iki ülke ara-
sında ciddi bir kriz yaşanmıştır. 2011 
yılında da Rusya tüm Avrupa’ya oldu-
ğu gibi Ukrayna’ya satılan doğalgaz 
fiyatlarını artıracağını açıklamış, ancak 
Ukrayna Karadeniz’deki Rus filosunun 
varlığını 2042 yılına kadar uzatarak 
fiyatları aşağıya çekebilmiştir.

Türkmenistan-Ukrayna 
ilişkilerinde doğalgaz faktörü

Sabir ASKAROV
Global Yorum

Ukrayna bir senede toplam 
80 milyar metreküp gaz 
tüketmekte, bunun 20 
milyar metreküpünü kendi 
kaynaklarından sağlamaktadır. 
Doğalgazın 27 milyar 
metreküpünü Rusya’dan 
sağlayan Ukrayna, buna 
karşılık Rusya gazının 
Avrupa’ya transitine izin 
vermektedir. 
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T ÜRKSOY - ISESCO işbirliği ilk 
meyvelerini vermeye başladı. 
Rabat’ta TÜRKSOY Fotoğraf 

Sergisi’nin açılmasının ardından 2012 yılı 
Nevruz kutlamalarının ISESCO işbirliğiyle 
Rabat’ta düzenlenmesine karar verildi.

Fotoğraflarla Türk Dünyası Sergisi ISES-
CO Merkezinde açıldı. Açılışa ISESCO 
Genel Sekreteri Abdulaziz Othman Alt-
waijri, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen 
Kaseinov, Azerbaycan Rabat Büyükelçi-
si, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik yet-
kilileri ve çok sayıda konuk katıldı. 

ISESCO Genel Sekreteri Altwaijri, açı-
lışta yaptığı konuşmada, TÜRKSOY ile 
Bakü’de imzalanan anlaşmayı hatırlata-
rak, TÜRKSOY heyetini böyle bir sergiyle 
ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını 
ifade etti. Kısa süre içinde Türkiye’ye 
gelmek arzusunda olduğunu belirten 
Altwaijri, TÜRKSOY ile işbirliği imkanlarını 
geliştirmek istediklerini söyledi. 

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen 
Kaseinov ise, ISESCO’nun İslam kültür 
ve sanatının tanıtılması ve geliştiril-
mesinde çok önemli işlevler gördü-
ğünü hatırlatarak, örgütün Orta Asya 
Cumhuriyetleri’nin bağımsızlık süre-
cinde milli ve manevi değerlerin can-
landırılması hususunda önemli katkılar 
sağladığının altını çizdi. TÜRKSOY’un 
da  benzer amaçlar için çalıştığını ifa-
de eden Kaseinov, “Kurumlarımız  ara-
sındaki işbirliği kültürler arası yakınlaş-
ma ve medeniyetler ittifakı çalışmaları 
açısından ileriye doğru atılmış önemli 
bir adım olacaktır” dedi. 

Kaseinov, daha önce 7 kez düzenle-
nen TÜRKSOY Fotoğrafçılar Buluşma-
larında ortaya çıkan eserlerden oluşan 
TÜRKSOY Fotoğraf Sergisi’nin hem, 
Türk kültür dünyası hakkında izleyicile-
re fikir verdiğini hem de TÜRKSOY’un 
faaliyetlerini ortaya koyduğunu belirtti. 

2012 Nevruz Kutlamaları Rabat’ta 
Gerçekleşecek

Açılıştan sonra heyetler arası görüşme-
lere geçildi. Yapılan çalışma toplantısın-
da iki kuruluşun 2012 yılında ortaklaşa 
gerçekleştirecekleri faaliyetler karar-
laştırıldı.  Bu kararlara göre, 2012’de 
Rabat’ta ortaklaşa Nevruz kutlaması 
düzenlenecek. Ayrıca kütüphaneler ara-
sı işbirliği, medyanın eğitimi; nadir eser-
lerin ve el yazmalarının korunmasına 
yönelik ortak faaliyetler düzenlenecek. 

TÜRKSOY’un uluslararası platforma 
taşıdığı Nevruz kutlaması 2010 yılında 
UNESCO ile ortaklaşa olarak Paris’te, 
2011 yılında ise New York’taki BM Ge-
nel Sekreterliği’nde kutlanmıştı. Türk 
dünyası sanatçılarının bir araya gelerek 
hazırladıkları dans ve müzik gösterileri 
ABD’de büyük yankı bulmuş, New York 
ve Washington’daki gösteriler hayranlık 
uyandırmıştı. Nevruz şöleninin 2012 
yılında ISESCO işbirliğinde Rabat’ta dü-

zenlenecek olması ise şimdiden büyük 
heyecan yarattı. 

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen 
Kaseinov ise Rabat’taki Nevruz kutla-
malarına ilişkin şunları söyledi: "Kültürler 
arası yakınlaşma TÜRKSOY olarak 
öncelik verdiğimiz konuların başında 
gelmektedir. Bu çerçevede UNESCO 
ile işbirliği yaparak 2010 yılında Paris’te 
UNESCO binasında Nevruz etkinliği 
gerçekleştirdik. Bağımsız Devletler 
Topluluğu İnsani İşbirliği Vakfı ile ortak 
yayınlar yaptık. Bu yıl New York’ta Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulu Salonunda 
11 üye ülkemizden 140 sanatçının katı-
lımıyla Nevruz konseri düzenledik. Barış 
ve dostluk bayramı olan insanlığın bu 
ortak mirasını  2012’de ise ISESCO ile 
birlikte İslam dünyasında kutlayacağız. 
Şimdiden hazırlıklarına başladığımız bu 
görkemli kutlamaların ISESCO çatısı 
altında büyük bir coşkuyla geçeceğine 
inanıyoruz."

TÜRKSOY - ISESCO 
İşbirliği Güçleniyor

TÜRKSOY - ISESCO işbirliği ilk meyvelerini 
vermeye başladı. Rabat’ta TÜRKSOY Fotoğraf 
Sergisi’nin açılmasının ardından 2012 yılı 
Nevruz kutlamalarının ISESCO işbirliğiyle 
Rabat’ta düzenlenmesine karar verildi.

Lale ŞIVGIN DÜNDAR
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın 
organizasyonunda düzenlenen “Almanya ve Göç: 50. Yılında 
Almanya’daki Türkler Sempozyumu’’ 01 - 02 Kasım 2011 
tarihinde Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirildi.

Gökhan BAHÇECİK

Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan
Avrupa Türkleri ile Buluştu

Y urtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’nın organizasyonunda dü-
zenlenen “Almanya ve Göç: 50. Yılında 

Almanya’daki Türkler Sempozyumu’’ 01 - 02 
Kasım 2011 tarihinde Almanya’nın başkenti 
Berlin’de gerçekleştirildi. Başbakan Yardım-
cısı Bekir Bozdağ ve Almanya Devlet Bakanı 
Maria Böhmer’in konuşmalarıyla başlayan 
programda Türkiye, Almanya ve İngiltere’den 
akademisyenler de sunumda bulundular. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’nın organizasyonunda ger-
çekleşen sempozyumda entegrasyon, 
göçmenlik, yurttaşlık ve çok kültürlülük 
gibi kavramların yanı sıra siyasal ka-
tılım, Almanya’da İslam tartışmaları, 
eğitim sisteminde fırsat eşitliği ve 
medyada göç gibi olgular da masaya 
yatırıldı. Sempozyum konuşmacıları 
arasında Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanı Kemal Yurtnaç, 
Almanya’nın Federal Meclis Eski Baş-
kanı Rita Süssmuth ile birlikte Türk 
kökenli milletvekilleri Sosyal Demokrat 
Partiden Aydan Özoğuz, Yeşillerden 
Mehmet Kılıç ve Sol Parti’den Sevim 
Dağdelen de yer aldı. Türk sivil toplum 
kuruluşlarından UETD Genel Başkanı 
Hasan Özdoğan ve Almanya Türk 
Toplumu Genel Başkanı Kenan Kolat 
gibi isimlerin de bulunduğu sempoz-
yuma Türkiye’den de çok sayıda gaze-
teci, siyasetçi ve akademisyen katıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
01 Kasım 2011 akşamı sempozyum 
dolayısıyla düzenlenen ve yaklaşık bin 
kişinin hazır bulunduğu gala yemeğin-
de vatandaşlar, sivil toplum kuruluşla-
rının temsilcileri, siyasetçiler ve medya 
mensupları ile bir araya geldi. Başba-
kan Erdoğan, Gala yemeğinde yaptığı 
konuşmada, Türkiye ile Almanya ara-
sındaki güçlü bağlara dikkat çekerek, 
“Türkiye’nin uluslararası tezlerine sahip 
çıkması, Kıbrıs meselesinden, 1915 
olaylarına, AB ile üyelik müzakerelerin-
den terörle mücadeleye kadar her alan 
işbirliği yapması beklenen ülke yine 
Almanya’dır” dedi.

Başbakan Erdoğan, “Takdir eder-
seniz ki, sadece Almanya’daki Türk 
nüfusu, bugün bazı Avrupa Birliği 
ülkelerin nüfusundan kat kat fazladır. 
Bizi anlamasını, bize destek vermesini 
umduğumuz, kendimize yakın gör-
düğümüz Almanya’nın AB sürecinde 
bize daha güçlü destek vermesini 
bekliyoruz. Hele hele, tüm belgelerini, 
tüm bilgilerini, somut delillerini ortaya 
koyduğumuz halde, AB’nin kimi ülke-
lerince terör örgütünün faaliyetlerine 
karşı gösterilen müsamahaya hiç ama 
hiç anlam veremiyoruz” ifadelerini 
kullandı.

“İnsanlığa, demokrasiye ve barışa 
kast eden terör örgütü ile mücadele-
de, Türkiye’nin yalnız bırakılmasının 
vicdanları yaraladığını” kaydeden 
Başbakan Erdoğan, “Hükümetler 
iktidarlar gelip geçidir. Bizler bu koltuk-
larda ebediyen kalıcı değiliz. Er veya 
geç bu koltukları teslim edeceğiz. 
Tarih popülizm yapanları, günü birlik 
politikaları tercih edenleri ve küçük 
siyasi hesaplar yapanları değil, erdemli 
davranarak sorumluluk üstlenenleri ve 
büyük düşünenleri kaydeder. Küçük 
düşünmek Avrupa Birliği’ne yakışmaz. 
Küçük düşünen liderler AB’yi küresel 
bir aktör yapamaz. Bizim beklentimiz, 
Almanya’nın büyük bir vizyon ortaya 
koyarak, AB’nin geleceği için öncü rol 
üstlenmesi” gerektiğini vurguladı.

Almanya’daki Türk nüfusun hiç kuşku-
suz Almanya için de, Türkiye için de 
çok önemli bir imkan olduğunu belir-
ten Başbakan Erdoğan, “50 yıl önce 
Almanya’ya gelen ilk nesil, emekleri ve 
alın terleri ile ortak bir geleceği Alman 
dostları ile birlikte inşa ettiler. Bugün 4. 
nesilden bahsediyoruz. Ana dili kadar 
Almanca konuşan Almanya’nın her 
türlü alanına önemli katkılar sağlayan 
Türkiye kökenli vatandaşlar var. Fatih 
Akın’ın filmleri Almanya’nın olduğu 
kadar bizim de gururumuz. Türk Milli 
Takımı’nın kalesini hedef almadığı  
sürece Mesut Özil’in attığı her golde, 
bizler de havalara uçuyoruz” dedi.

Almanya’daki Türklerin, artık Alman 
toplumunun ayrılmaz bir parçası 
haline geldiğini kaydeden Başbakan 
Erdoğan, “Onlar ne kadar işçi ise o 
kadar da insan. Onlar ne kadar emekçi 
ise kültürleri, dinleri, dilleri ile o kadar 
da insan. Buradan her türlü ayrımcılık, 
ırkçılık, fırsat eşitliğine karşı eylemleri, 
antisemitizmi reddettiğimiz gibi redde-
diyoruz” dedi.

Erdoğan, “Almanya makamlarının, biz-
lerle aynı hassasiyeti paylaştığını biliyo-
rum. Bu insanlık suçlarıyla ortak müca-
dele edeceklerine inanıyorum. Irkçılık 
ve ayrımcılık kadar asimilasyonun da 
insanlık suçu olduğunda Almanya ile 
hemfikiriz. Biz entegrasyonu kayıtsız, 
şartsız destekliyor ve teşvik ediyoruz. 
Türklerin Almancayı öğrenme ve en iyi 

şekilde konuşmalarını teşvik ediyoruz. 
Almanya vatandaşlığına geçmelerini 
teşvik ediyor, özendiriyor, Türkiye’deki 
haklarını muhafaza ederek Almanya 
vatandaşı olmaya çağırıyoruz. Ben de 
Alman vatandaşlarını Türk vatandaşı 
olmaya davet ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

Başbakan Erdoğan, “Takdir edersiniz 
ki, entegrasyon tek taraflı değildir. 
Entegre olunan tarafın da ana dilini 
öğrenilmesi, kültür ve geleneklerin 
muhafaza edilmesine saygı duymasını 
arzu ediyoruz. Birlikte yaşama kültürü-
nü ne kadar yüceltirsek, gelecek de o 
kadar parlak olacaktır” dedi.

Başbakan Erdoğan konuşmasının 
devamında şunları söyledi: “Mevcut 
sorunları demokrasi, hukuk ve insan 
hakları çerçevesinde aşacağımızı bili-
yoruz. Küreselleşen dünyada farklıkları 
reddeden fanatik yaklaşımlar değil; 
mutlaka ve mutlaka barış, bir arada 
yaşama, dayanışma kazanacaktır. En 
sonunda medeniyetlerin çatışması tezi 
mutlaka boşa çıkacak, medeniyetlerin 
ittifakı dünyaya hâkim olacaktır. Biz 
buna inanıyor ve bunun için gayret sarf 
ediyoruz. Almanya toplumu içindeki 
her bir Türkün, geldiği medeniyet iti-
bariyle Alman dostları ile aynı idealleri 
paylaştığını biliyoruz. 50 yıl önce ge-
lenler bu topraklara sadece emeklerini 
değil, iyi niyetlerini de getirdiler. 50 
yıl önce gelenler çok muhteşem bir 
başarı sağlayarak gurbeti sılaya dö-
nüştürdüler.

Alman makamlarına öz verili sağduyu-
lu, anlayışlı gayretlerinin olumlu yak-
laşımlarından dolayı ve entegrasyona 
verdikleri katkılardan dolayı ayrıca 
şahsım ve milletim adına teşekkür 
ediyorum.

Tekrar etmekte fayda görüyorum, her 
yıl yaklaşık 4 milyon Almanın ülkemde 
turist olarak bulunması, bize ayrı bir 
gurur veriyor. Bu, halklarımızın bütün-
leşmesi ve birinci sırada Almanya’nın 
bu noktada yer almış olması bizi ayrıca 
geleceğe olan umutlarımız noktasında 
güçlendiriyor. Ve inanıyorum ki, biz 
birlikteyiz” dedi.
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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
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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
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• 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
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mu?
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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”
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• Kırgızistan Demokrasiye “Evet” dedi 
• Doğu Asya’da Çin - ABD Rekabeti
• K.K.T.C.’de İzolasyon Kaldırılmalıdır

• Geleceğe Umutla Yürüyen Kırgızistan
• Nazarbayev’in Avrasya Birliği
• Türkiye - Azerbaycan İlişkileri ve Haydar Aliyev

Orta Asya’nın Kalbinde
Kırgızistan’da
Yeni Dönem Başladı
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