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İÇİNDEKİLER

Ben gelmedim dava için,
Benim işim sevi için,
Dostun evi gönüllerdir,
Gönüller yapmaya geldim.

Yunus Emre’nin bu güzel sözüne kulak verip Makedonya’ya bir 
dost selamı götürdük... 

Makedonya ile Türkiye arasında özellikle son yıllarda ekonomik 
ve kültürel alanda önemli gelişmeler yaşanıyor. Karşılıklı ülke 
tanıtımları, işbirliği ve yatırım imkanları gibi öncelikli alanlarda 
ziyaretler, ikili görüşme ve toplantılar gerçekleştirilmektedir. Av-
rasya Ekonomik İlişkiler Derneği olarak bu coğrafyada üstlendi-
ğimiz misyon doğrultusunda 05-09 Eylül 2012 tarihleri arasında 
“Makedonya’ya Bir Dost Selamı” projesini gerçekleştirdik. 
Balkan Savaşları’nın 100. Yıldönümü münasebetiyle yapmış ol-
duğumuz bu organizasyonun benzerlerini Bosna-Hersek, Kosova, 
Arnavutluk ve Karadağ’da gerçekleştirmeyi ve buralara da birer 
dost selamı götürmeyi arzu etmekteyiz. 

Bu projenin hayata geçirilmesi esnasında bizlere büyük katkı-
lar sağlayan İstanbul Milletvekili ve KEİPA Türk Grup Başkanı 
Dr. İsmail Safi, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Gürol 
Sökmensüer, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, TAV 
Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Dr. M. Sani Şener, Esenler 
Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve ekip arkadaşlarıma çok 
teşekkür ediyorum. 

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği olarak yaz aylarında 
Kuzey Kıbrıs’tan gelen genç yöneticilerle Ankara’da “Ada-Kıta 
Buluşmaları”nın ilkini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de 
yeni buluşmalara imza atacağız.

Avrasya coğrafyasında birbirinden sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu 
gelişmeler ile alakalı analiz ve haberleri dergimizin sayfalarında 
sizlerle paylaştık.

Gönül dostumuz Yunus Emre’nin dostluk içeren sözleriyle başla-
dığım yazıma yaklaşmakta olan Kurban Bayramı’nın tüm Avrasya 
coğrafyasına hayırlar getirmesini dileyerek son veriyorum. 

Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle...
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Doğu Çin Denizi’nde Gerginlik:
Senkaku/Diaoyu Adaları 

Sorunu

B ilindiği üzere dünya-
nın farklı bölgelerin-
de politik, stratejik 

veya ekonomik gerekçelerle 
paylaşılamayan adalar hatta 
kayalıklar iki ya da daha fazla 
ülkeyi zaman zaman karşı 
karşıya getirmektedir. 1996’da 
Türkiye ile Yunanistan’ı çatış-
manın eşiğine getiren Kardak 
Kayalıkları sorununun bir 
benzeri Doğu Çin Denizi’nde 
yaşanmaktadır. 

Japonlar tarafından Senkaku, 
Çinliler tarafından Diaoyu 
olarak adlandırılan kayalık ve 
adacıklar iki ülke arasında an-
laşmazlık konusudur. 1970’le-
rin başında bu bölgede zengin 
petrol, doğalgaz ve maden ya-
takları bulunduğu iddialarının 
ortaya çıkmasından itibaren 
söz konusu adalar meselesi, 
zaten inişli-çıkışlı bir seyir izle-
yen Japonya-Çin ilişkilerinde 
önemli bir sorun teşkil eder 
hale gelmiştir. Son olarak 
geçen Temmuz ayında Çin 
devriye botlarının bu tartışmalı 
adalar civarında görülmesi ne-
ticesinde Japonya’nın adaları 
satın alacağını açıklamasıyla 
mesele yeniden alevlenmiştir.

Geçmişten Günümüze   
Senkaku/Diaoyu Sorunu

Adalar, Japon ana karası-
nın güneyindeki Okinawa 
Adası’nın 370 kilometre gü-
neybatısında, Çin ana karası-
nın 350 kilometre doğusunda, 
Tayvan’ın ise 170 km kuzey-
doğusunda (Tayvan da adalar 
üzerinde hak iddia etmektedir) 
bulunmaktadır. Sorunun ta-
rihsel boyutuna bakıldığında 
Pekin, elinde adanın 1400’lü 
yıllardan bu yana kendilerine 
ait olduğuna dair haritalar 
bulunduğunu, adaların Çin 
tarafından keşfedildiğini ve bu 
dönemde hüküm süren Ming 
hanedanlığına bağlı bir toprak 

parçası olduğunu savunmak-
tadır.(1) Japonya ise adaların 
Tayvan ile birlikte Çin-Japonya 
Savaşı sonunda 1895’te im-
zalanan Shimonoseki Antlaş-
ması ile kendilerine geçmeden 
önce terra nullius (kimseye 
ait olmayan topraklar) oldu-
ğunu öne sürmektedir.(2) 
Adacıklar üzerindeki Japon 
egemenliği İkinci Dünya Sa-
vaşı sonuna kadar sürmüş, 
savaş sonunda Tayvan’ın 
bağımsızlığı tanınmış ancak 
Çin tarafından resmi olarak 
talep edilmeyen söz konusu 

adalar 1945’ten 1972’ye kadar 
ABD’nin vesayetinde kalmıştır. 
1972’de imzalanan anlaşma 
ile de Japonya’ya bırakılmıştır. 
1952’de imzalanan San Fran-
cisco Barış Antlaşması’nda 
Japonya’nın hangi adalar üze-
rinde hak talep etmeyeceğinin 
açıkça belirtilmemiş olması 
her iki tarafın farklı iddialarda 
bulunmasına sebep olmakta-
dır. Çin adaların kendisine ait 
olması gerektiğini savunurken 
Japonya, Ryukyu adaları ile 
birlikte Senkaku adacıklarının 
da bu dönemde vesayet yö-
netimine bırakıldığını ve aka-
binde kendisine iade edildiğini 
ifade etmektedir.

İki ülke arasındaki anlaşmazlık 
esas olarak 1970’lerin başında 
bölgenin petrol ve doğalgaz 
kaynakları açısından zengin 
olduğunun (kaynakların de-
ğerinin yaklaşık 6 trilyon dolar 
olduğu öne sürülmektedir) 
açıklanmasıyla su yüzüne çık-
mıştır.(3) 1978’de Japonya’nın 
adacıklardan birine deniz 
feneri inşa edeceğini açıkla-
masına Çin tepki göstermiştir. 
Ancak 1990’lara kadar ciddi 
bir gerilim yaşanmamıştır. 
1996 yılında BM Deniz Hukuku 
Sözleşmesi’nin onaylanması 

aşamasında Münhasır Eko-
nomik Bölge (MEB) ve kıta 
sahanlığı hususları yeniden 
ilişkilerin gerilmesine neden ol-
muştur. Ayrıca aynı yıl milliyet-
çi Japon gençlerin adacıklara 
yeni bir deniz feneri inşa edip 
bunu hükümetin tanımasını 
talep etmesiyle birlikte iki ülke 
aktivistleri arasında adacıklara 
çıkıp gösteri düzenleme ya-
rışı başlamıştır. Bu durum iki 
ülkenin de araştırma gemileri 
göndererek bölgede varlığını 
artırma yoluna gitmesine yol 
açmıştır ki bu da devletlerin 
birbirini MEB ihlalleri nedeniyle 
eleştirmesini beraberinde ge-
tirmiştir.

Emine AKÇADAĞ
Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi
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Son dönemde, özellikle 2007 yılından 
itibaren, adalar sorununun iki ülke 
arasında ciddi gerilimlerin yaşanma-
sına neden olduğu görülmektedir. 
2007 yılında Hong Kong’dan gelen 
aktivistlerin söz konusu adalara çık-
ma girişimi Japonya’nın sert tepkisine 
neden olmuştur. 10 Haziran 2008’de 
Senkaku yakınlarında avlanan 
Tayvan´a ait bir balıkçı teknesi bir 
Japon firkateyniyle çarpışmış, kaza-
dan sonra geminin mürettebatı ve 
kaptanı Japon topraklarında gözal-
tına alınmıştır. Olaya tepki gösteren 
Tayvan, 13 Haziran´da Japonya´daki 
diplomatik temsilcisini geri çektiğini 
açıklamıştır. Aralık 2008’de Çin’e ait 
iki araştırma gemisinin adalar yakı-
nında seyretmesi yeni bir gerginliğe 
yol açmıştır. Çin adaların kendisine 
ait olduğunu, dolayısıyla egemenlik 
hakkını kullandığını ifade ederken 
Japonya bölgeye daha donanımlı bir 
Sahil Güvenlik ile helikopter taşıyıcı 
devriye gemi konuşlandırma kararı 
aldığını açıklamıştır.(4)

7 Eylül 2010’da ihtilaflı adalar ya-
kınlarında bir Çin balıkçı gemisi, 40 
dakika arayla iki Japon sahil koruma 
gemisiyle çarpışmış, akabinde Çinli 
mürettebat ve kaptan Japonya tara-
fından gözaltına alınmıştır. Mürettebat 
serbest bırakılmakla birlikte kaptanın 
mahkemeye çıkarılarak tutuklanması 
Çin’de büyük tepkiye yol açmıştır. Çin 
Dışişleri Bakanlığı “kaptanın derhal 
ve koşulsuz olarak serbest bırakılma-
sını istiyoruz. Japonya yanlış yolda 
yürümekte ısrar ederse, Çin sert karşı 
önlemler alacak ve Japonya bunun 
sonuçlarına katlanmak zorunda kala-
caktır” açıklamasında bulunmuştur.
(5) Başlangıçta kaptanın tutukluluk 
süresini uzatan Japonya diplomatik 
baskı, ticari yaptırım ve Japonya 
karşıtı gösteriler neticesinde kaptanı 
24 Eylül’de serbest bıraktığını açıkla-
mıştır.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Çin dev-
riye botlarının tartışmalı adalar yakın-
larında görülmesi konuyu yeniden 

Japonya’ya destek verilmemesi halin-
de Amerika’nın Pasifik Okyanusu’nu 
tamamen kaybedebileceği uyarısının 
yer aldığı reklamda Senkaku’nun 
Japonya toprağı olduğu tekrar vurgu-
lanmıştır. Japon hükümetinin adayı 
satın alacağını açıklaması üzerine Çin 
Dışişleri Bakanlığı, Tokyo yönetimi-
ne adalar sorununa ilişkin tek taraflı 
eylem ve tavırlardan uzak durması 
çağrısında bulunarak, “Çin’in kutsal 
toprakları satılık değildir” karşılığını 
vermiştir.(8) 

Son olarak Hong Konglu bir grup akti-
vist adalara Japonya’nın İkinci Dünya 
Savaşı sonunda müttefik kuvvetlere 
teslim olmasının 67. yıldönümünde 
ulaşmak amacıyla yola çıkmış, 15 
Ağustos’ta Uotsuri adacığına çıkan 
14 aktivist tutuklanmıştır. Japonya 
grup üyelerinin sorgulanmak için 
Okinawa’ya gönderileceğini bildirmiş-
tir. Çin hükümeti ise aktivistlerin derhal 
ve koşulsuz bir şekilde serbest bırakıl-
ması talebinde bulunmuştur. Yeni bir 
kriz çıkarmak istemeyen Japonya, 17 
Ağustos’ta aktivistleri Japonya Göç-
menlik Bürosu’na naklettikten sonra 
Hong Kong’a geri göndermiştir.

Silahlı Çatışma İhtimali

Tartışmalı adalar yüzünden iki ülke 
ilişkilerinde yaşanan krizlerin son 
dönemde arttığı görülmekle birlikte 
iki ülkenin sorunun çözümü için giri-
şimde bulunmaması dikkat çekicidir. 
Tokyo ve Pekin 2008 yılında bir anlaş-
ma yaparak, adaların etrafındaki do-
ğalgazın bir konsorsiyum tarafından 
çıkarılmasını kararlaştırmış ancak bu 
ortaklık yalnızca kağıt üstünde kalmış-
tır. Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT) öğretim üyesi Taylor Fravel 
sorunun bu şekilde sürüncemede 
bırakılmasında üç temel faktörün etkili 
olduğunu vurgulamaktadır.(9) Birincisi 
adanın taşıdığı ekonomik, stratejik 
ve sembolik önemdir. Bu önemi göz 
önünde bulunduran taraflar en büyük 
pazarlık marjına sahip olmak için bek-
lemektedir. Adalara sahip taraf Doğu 
Çin Denizi’nde daha fazla söz hakkı 
elde edecektir ki bu durum hem eko-

nomik hem ticari hem de askeri açı-
dan büyük önem teşkil ettiğinden iki 
ülke de geri adım atmak istememek-
tedir. İkinci faktör siyasilerin seçmen 
kaybetmemek için taviz veren taraf 
olmak istememesidir. İki ülke halkı 
için oldukça hassas olan bu adalar 
meselesinde ödün veren taraf “ülke 
toprağını satmak” suçlamasıyla karşı 
karşıya kalacaktır. Son olarak sorunun 
çözümünün iki ülke için de aciliyet 
gerektirmemesi bölgede her anlamda 
rakip konumda bulunan tarafların taviz 
verme olasılığını düşürmektedir.

Öte yandan Senkaku/Diaoyu adaları 
konusunda iki ülke söylemlerinin 
giderek sertleşmesi krizin gelecekte 
çatışmaya dönüşüp dönüşmeyece-
ğine ilişkin soruları da beraberinde 
getirmektedir. Japon Savunma Bakanı 
Satoşi Morimoto, Senkaku Adası’na 
ilişkin pozisyonlarının değişmediğini, 
egemenliklerini korumak için gerekirse 
güç kullanabileceklerini ifade eder-
ken,  Japonya Başbakanı Noda “ülke 
topraklarına karşı “yasadışı adımlara 
müsamaha göstermeyeceklerini” ve 
öncelikleri diplomasi olmak-
la birlikte ülke topraklarına 
yönelik tehditlere karşı gere-
kirse askeri güç kullanabile-
ceklerini vurgulamıştır.(10) 
Kyoto Sangyo Üniversitesi 
bünyesindeki Dünya Siya-
seti Enstitüsü’nün (Institute 
for World Affairs) Başkanı 
Kazuhiko Togo, “İşler arzu 
etmediğimiz bir boyuta geldi 
ve zaman daralıyor. Kendi-
mizi askeri olarak hazırlama-
mız gerekli, ancak Tokyo-
Pekin arasındaki uçurumları 
kapatacak her türlü diploma-
tik çabayı göstermeliyiz. Bu 
mesele gerçekten de casus 
belli (savaş nedeni) olma yo-
lunda ilerliyor.” açıklamasıyla 
durumun ciddiyetini gözler 
önüne sermektedir. (11)

Doğu Çin Denizi’ndeki bu 
tür anlaşmazlıkların çatışma-
ya dahi gidebildiğine 1988 
yılında tanık olunmuştur. 

Çin ile Vietnam’ın Johnson resifinde 
hâkimiyet sağlama çabaları çatışmaya 
yol açmış ve 64 Vietnam askeri ha-
yatını kaybetmiştir.  Ancak şüphesiz 
söz konusu Japonya olduğunda Çin 
daha temkinli davranmak zorundadır. 
Bunun en temel sebebi, 1960 yılında 
imzalanan ABD-Japonya Karşılıklı 
İşbirliği ve Güvenlik Antlaşması uya-
rınca ABD’nin anlaşmazlığa müdahil 
olabileceğidir. Zira anlaşmazlığın 
silahlı mücadeleye dönüşmesi duru-
munda ABD söz konusu anlaşmaya 
dayanarak Japonya’nın yanında yer 
alacaktır. 1996’da Tayvanlı ve Hong 
Konglu aktivistlerin adalara çıkmasın-
dan itibaren Pentagon ve Amerikan 
Dışişleri Bakanlığı bu meselenin 1960 
Antlaşması’nın ortak müdafaayı öngö-
ren beşinci maddesi kapsamına girdi-
ğini ifade etmektedir.(12) 2010 yılında 
iki ülke ilişkilerinde büyük gerilime yol 
açan balıkçı teknesi krizi sırasındada 
ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton 
“Senkaku adalarının Karşılıklı İşbirliği 
ve Güvenlik Antlaşması kapsamında 
olduğunu ve silahlı saldırı durumunda 
ABD’nin Japon topraklarını koruyaca-

gündeme taşımıştır. Çin Resmi Haber 
Ajansı Xinhua, botların bölgede bir tür 
“balıkçılık koruma görevi” yürüttükle-
rinin açıklandığını bildirmiştir.(6) Ja-
ponya Başbakanı Yoshihiko Noda’nın 
hükümetinin adayı satın almak için 
pazarlıklar yürüttüğünü açıklamasının 
ardından yeni bir tartışma başlamıştır 
ki ilk defa, Tokyo Valisi Şintaro Işihara 
Nisan ayında benzer bir girişimde bu-
lunmuş ve adanın satın alınması için 
bağış hesabı açılmıştır. 1970’lerden 
beri beş adacık ve üç kayalıktan oluşan 
Senkaku/Diaoyu adaları Japon işadamı 
Hiroyuki Kurihara ve kardeşlerine ait 
durumdadır. Adaların bir vatandaşa ait 
olması sebebiyle güvenliğin yeteri ka-
dar sağlanamadığını öne süren Şintaro 
Işihara adanın satın alınması gerektiğini 
belirtmiştir. Bu amaçla açılan hesapta 
bugüne kadar 1 milyon dolardan fazla 
para toplandığı ifade edilmektedir.(7) 
Yine Tokyo Valiliği, Senkaku Adası için 
ABD’nin önde gelen gazetelerinden 
Wall Street Journal gazetesine reklam 
vermiştir. Çin ile karşı karşıya kalan 
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ğını” belirtmiştir.(13) Ancak bu mese-
leden ötürü Çin ile Japonya arasında 
çatışma yaşanması durumunda 
ABD’nin müdahil olup olmayacağı tar-
tışmalı bir konudur. Nicholas Kristof, 
10 Eylül 2010’da New York Times’da 
yayımlanan yazısında “Böyle bir me-
sele nedeniyle ABD’nin Karşılıklı İşbirli-
ği ve Güvenlik Antlaşması’nı yürürlüğe 
koyma ihtimalinin sıfır olduğunu” ifade 
etmektedir.

İkinci bir faktör şüphesiz iki ülke 
arasındaki ekonomik ilişkilerdir. Çin, 
Japonya’nın en büyük ticaret ortağı 
haline gelmiş, 2011’de iki ülke arasın-
daki ticaret hacmi 345 milyar dolara 
ulaşmıştır. (14) Çin Japonya’dan 
motorlu taşıt, bilgisayar, demir-çelik 
ürünleri ve elektronik eşya; Japonya 
ise Çin’den akıllı telefon, tekstil ürün-
leri ve nadir elementler ithal etmekte-
dir. İki ülke aralarındaki ticareti daha 
da artırmak amacıyla Haziran ayından 
itibaren ticarette dolar yerine yen-
yuan kullanma kararı almıştır. Dolayı-
sıyla ekonomik karşılıklı bağımlılık iki 
ülkeyi krizleri diplomatik yöntemlerle 
aşma yoluna itmektedir.

Tarafların çatışmadan kaçınmasına 

neden olan bir diğer faktör bölgesel 
çıkarlardır. İki ülke de bölgede barışçıl 
ve yapıcı güç unsurları olarak algılan-
mak istediğinden ve dış politikalarını 
bu yönde geliştirdiğinden bu imaja 
zarar verecek davranışlardan kaçın-
maktadır. Çin “barış içinde birlikte 
yaşama” stratejisini sürdürmek, Ja-
ponya ise eski “Japon emperyalizmi” 
söylemlerine maruz kalmamak için 
silahlı güç kullanımından mümkün 
olduğunca uzak durmaktadır.

Sonuç

Senkaku/Diaoyu adaları sorun kısa 
vadede çözülecekmiş gibi görün-
memekle birlikte iki ülke arasında 
ortaya çıkacak bir çatışma durumu da 
bugün için olası gözükmemektedir. 
Adaları elinde bulunduran ülke olarak 
Japonya daha avantajlı konumda 
bulunsa da Çin’in bölgede artan 
önemi, ekonomik gücüne bağlı olarak 
gelişen askeri gücü, Japonya’nın 
özellikle nadir elementlerin ithalatında 
Çin’e bağımlılığı da göz ardı edilme-
melidir. Buna karşın ABD’nin Japonya 
ile olan bağları ve Çin’in barışçıl dış 
politika çizgisi de sorunun gidişatında 
etkilidir.
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S uriye, Ermenistan, Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi ve 
Kuzey Kore gibi ülkelerin 

kapsam dışı bırakıldığı Mütekabili-
yet Yasası’ndan 907 kişi yararlandı. 
Yasa sonrasında Almanlar 304 bin 
metrekare arsanın yanı sıra 11 tane 
daire satın aldı. Ruslara çoğunluğu 
Akdeniz’de olmak üzere 134 daire 
satıldı. İngilizler ise 111 satın alma 
gerçekleştirdi.

Türkiye’den konut alımında müteka-
biliyet (karşılıklılık) engelinin kaldırıl-
masının ardından yabancılar sıraya 
girdi. 183 ülke vatandaşına şartsız 
gayrimenkul alma imkanı sağlayan 
Mütekabiliyet Yasası ile birlikte top-
lam 907 taşınmaz satışı gerçekleşti. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
verilerine göre mütekabiliyet şartının 
kaldırılmasının ardından Almanlar ve 
Ruslar büyük ilgi gösteriyor. Almanlar 
arsa alıp kendi evlerini yapmayı tercih 
ederken, Ruslar ise Karadeniz’e değil, 
Akdeniz’deki yapılmış dairelere ilgi 
gösterdi. Yasayla birlikte 2,5 hektar 
olan arsa alma payının 30 hektara 
çıkarılmasının ardından Alman vatan-

daşları tercihini arsadan yana kullan-
dı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 
edinilen bilgilere göre Almanların 
tercihini arsadan yana kullanmasının 
sebebi, kendi evlerini yapmak isteme-
leri gösteriliyor. Yasa sonrasında Al-
manlar 304 bin 500 metrekare arsanın 
yanı sıra 11 tane de daire satın aldı. 
Kamuoyuna yansıdığının aksine ise 
Karadeniz sahillerinde arsa ve mülk 
alımında herhangi bir engeli bulun-
mayan Ruslar ise tercihlerini daireden 
yana kullandı. Yasanın ardından alım 
yapan Rus vatandaşlarına 134 da-
ire satışı gerçekleşti. Konuya ilişkin 
değerlendirmede bulunan Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 
projelerin iki yıl içerisinde onaylatılma-
sı konusuna dikkat çekiyor.

Küresel krizin etkisiyle zor günler 
yaşayan, sınır ve sahilde taşınmaz 
alımı yasak olan Yunanlılar ise 480 
metrekare arsanın yanı sıra dört tane 
de daire satın aldı. Yunanlılar tercihini 
İç Anadolu Bölgesi’nden Ankara ve 
Eskişehir’den yana kullandı. Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 
edinilen verilere göre Hollandalılar 33, 

İngilizler 111, İrlandalılar 13, İsveçliler 
50, Norveçliler 61, Danimarkalılar 30, 
Finlandiyalılar 13 ve Ukraynalılar 12 
taşınmaz satın alımı gerçekleştirdi. Bu 
ülkelerin yanı sıra Çek Cumhuriyeti, 
Güney Kore, Gürcistan, İsviçre, İtal-
ya, Japonya, Lübnan, Yeni Zelanda, 
Sırbistan Cumhuriyeti’nin vatandaşları 
da Türkiye’den taşınmaz edindi. Yasa 
çıktıktan sonra toplam 296 yabancı 
uyruklu kişi Türkiye’den 368 bin 361 
metrekare tarla, arsa ve arazi alırken, 
611 kişi de konut edindi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar, dünyanın küreselleştiğini 
belirterek uluslararası hukuk kuralla-
rının geçerli olduğunu söyledi. Alım 
şartına uygun yatırım yapılmaması ve 
kullanılmaması halinde tasfiye hakkı 
olduğunu hatırlatan Bayraktar, “Onun 
dışında edinilmiş mülkler Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarının, uluslararası 
hukukun güvencesi altındadır.” dedi. 
Bayraktar, kanunla yabancı gerçek 
ve tüzel kişilerin yapısız taşınmaz 
edinmesi durumunda geliştirecekleri 
projeyi iki yıl içerisinde ilgili bakanlığa 
onaylatması gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye’de Konut 
Alımında Yabancılar 
Sıraya Girdi
Türkiye’den konut alımında mütekabiliyet (karşılıklılık) engelinin kaldırılmasının ardından 
yabancılar sıraya girdi. 183 ülke vatandaşına şartsız gayrimenkul alma imkanı sağlayan 
Mütekabiliyet Yasası ile birlikte toplam 907 taşınmaz satışı gerçekleşti.
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ve stratejik ortaklığın gelişim hızına 
yakışır bir şekilde Azerbaycan-Tür-
kiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi’nin ikinci toplantısı birincinin 
üzerinden henüz 11 ay bile geçmeden 
gerçekleştirildi. 

İkinci toplantı karşılama töreninden 
oturumlara kadar önemli ölçüde 
İzmir’dekine benzer şekilde gerçek-
leştirildi. Önemli anlaşmalar imzalandı 
ve merak edilen konularda açıkla-
malar yapıldı. Liderlerin yaptıkları 
açıklamalarda ve sorulara verdikleri 
cevaplarda ikili ilişkiler açısından en 
çok dikkat çeken konular ise Karabağ 
sorunu, Türkiye-Ermenistan sınırlarının 
geleceği, TANAP ve vize konularıydı. 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı 
açıklamada Karabağ sorununa ilişkin 
desteğinden dolayı Türkiye‘ye teşek-
kür etti, TANAP‘ın iki kardeş ülke tara-
fından gerçekleştirilen önemli bir proje 
olduğunu vurguladı, soru-cevap kıs-
mında ise vize konusunda sevindirici 
bir bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Aliyev 
Türkiye tarafının (aslında Azerbaycan 
halkının da) merakla beklediği Türkiye 
vatandaşlarına vizenin kaldırılmasıyla 
ilgili olarak vizenin tam kaldırılacağı-
nın sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı 
Aliyev‘in sözlerine göre bazı teknik ne-
denlerden dolayı vize aşamalı olarak 
kaldırılacak, ilk aşamada sanatçılar, iş 
adamları, bilim adamları ve önemli ki-
şiler için vize uygulaması kaldırılacak.  

Başbakan Erdoğan ise Karabağ soru-
nunda Türkiye‘nin Azerbaycan‘a tam 
desteğini yineledi, Azerbaycan‘ın BM 

Güvenlik Kon-
seyi üyeliğinin 
önemini vurgula-
dı ve işgal altın-
daki Azerbaycan 
toprakları bo-
şaltılmadan Tür-
kiye-Ermenistan 
sınır kapılarının 
açılmasının söz-
konusu olama-
yacağını ifade 
etti. 

İzmir‘deki top-
lantının ardından 
ikinci toplantı-
nın da başken dışında bir bölgede 
gerçekleştirilmiş olması, Liderlerin 
toplantı sonrasında beraberce bölge-
deki tarihi mekanları ve bölge halkının 
evlerini ziyaret etmeleri, özellikle Türk 
Şehitliği‘nin ziyaret edilmesi sembolik 
önem taşıyordu. Bakü‘nün Kafkas 
İslam Ordusu tarafından düşman 
işgalinden kurtarılışı tarihi olan 15 
Eylül’ün hemen öncesinde atılan bu 
adımın yanı sıra 14 Eylül‘de Salyan’da 
da Türk şehitler için yapılan Şehitliğin 
açılışı gerçekleştirildi. Böylece Türkiye-
Azerbaycan kardeşliğinin geçmişiyle 
ilişkileri sağlam köprülerle geleceğe 
taşıyan Azerbaycan-Türkiye Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 
toplantısı da yan yana getirilmiş oldu. 

Son toplantıdan da yansıdığı üzere 
ikili ilişkiler çok önemli noktaya geldi. 
Siyasal, askeri, ekonomik, kültürel 
bakımdan sağlam bağlar oluşturuldu. 

Sivil toplum kuruluşları düzeyinde 
arzulanan düzeyde olmasa da önemli 
işbirlikleri mevcuttur. 

İkili ilişkilerde beklentilerin tam olarak 
karşılanmadığı önemli bir husus olan 
vize konusunda da artık adımların 
atıldığı görülmektedir. Her ne kadar 
Azerbaycan yetkilileri vize konusun-
daki gecikmelerin teknik nedenlerden 
kaynaklandığını ifade etseler de bu 
teknik nedenlerin ana kaynağının 
Azerbaycan‘ın kuzeyinde (Rusya 
Federasyonu) ve güneyinde (İran) 
bulunduğu düşünülmektedir. Hem 
kuzeyin, hem de güneyin sahip ol-
duğu etkili araçlar (Nahçıvan bölgesi 
ile bağlantının İran üzerinden sağlan-
ması, çok sayıda Azerbaycan vatan-
daşının Rusya‘da yaşıyor olması vs.) 
Azerbaycan ile Türkiye‘yi vize konu-
sunda istedikleri noktaya gelmelerini 
engelliyor. Ama yine atılan ilk adımlar 
olumlu ve gelecek için umut veriyor.

rinin ve iki taraftan da çok sayıda da 
bakan ve diğer üst düzey yetkilinin 
katılımıyla gerçekleştirilmişti. İlk top-
lantı hem jestler (Başbakan Erdo-
ğan İzmir‘e Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev‘den kısa süre önce gelerek 
kendisini havaalanında karşılamıştı, 
liderleri havaalanından götüren ara-
banın üzerinde hem Türkiye, hem de 
Azerbaycan bayrakları vardı ve s.), 
hem karşılıklı iltifatlar, hem de Türki-
ye-Azerbaycan ilişkilerinde sağlam 
köprü niteliği taşıyacak anlaşmaların 
imzalanmasıyla akıllarda kalmıştı. Bir 
yandan Azerbaycan‘ın Aliağa‘da Star 
Rafinesinin yapımı için yapmaya baş-
ladığı yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım, 
diğer yandan TransAnadolu Doğalgaz 
Boru Hattına (TANAP) ilişkin varılan 
anlaşma Türkiye‘ye hem ekonomik 
açıdan ve enerji köprüsü olma yolun-
da stratejik önemini artırması bakımın-
dan ciddi fayda sağlıyordu. İzmir‘deki 
toplantıyı liderler “adeta iki ülkenin 
ortak Bakanlar Kurul toplantısı” şeklin-
de nitelendirmişlerdi. 

İzmir toplantısı önemli bir başarı ola-
rak kabul edilmekle beraber en çok 
merak edilen konulardan birisi de 
Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ikinci 
toplantısının ne zaman yapılacağı idi. 
Çünkü hem Türk Dünyası zirveleri, 
hem bu iki ülkenin yer aldığı bazı diğer 
yapılanmalar çerçevesindeki toplantı-
lara (özellikle, zirvelerle ilgili olanlara) 
ilişkin olarak defalarca süreklilik soru-
nuyla karşılaşılmıştı. Ama iki ülke ara-
sındaki ilişkilerdeki kardeşliğin ruhuna 

T ürkiye Cumhuriyeti Başba-
kanı Recep Tayyip Erdoğan 
11-12 Eylül 2012 tarihlerinde 

Azerbaycan ziyaretini gerçekleştirdi. 
Kardeşlik ve stratejik işbirliği örneğinin 
sergilendiği bu ziyaretin asıl amacı 
Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ikinci 
toplantısının gerçekleştirilmesiydi. Ha-
tırlanacağı üzere bu toplantıya giden 
yol 2010 yılında başlamıştı. Önce Tür-
kiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
16-17 Ağustos 2010 tarihleri arasında 
Azerbaycan’a gerçekleştirdiği resmi 
ziyaret sırasında “Azerbaycan Cumhu-
riyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında 
Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım 
Anlaşması” imzalanmış, ardından 15-
16 Eylül 2010 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ül-
keler Devlet Başkanları 10. Zirvesi’nde 
Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Er-
doğan ile Azerbaycan Devlet Başkanı 

İlham Aliyev Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi’nin kurulmasını ka-
rarlaştırmışlardı. Bu arada Stratejik 
Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması 
10 yıllık bir süre için imzalanmış ve 
taraflardan birisi bu Anlaşmanın yü-
rürlüğünün sona ermesinden en az 6 
ay önce diplomatik kanallardan yazılı 
olarak fesih bildiriminde bulunmadık-
ça yürürlük süresinin kendiliğinden 
10 yıllık sürelerle uzaması öngörül-
müştür. Toplam 23 maddeden oluşan 
Anlaşma’da ilişkilerin temelleri Askeri-
Siyasi ve Güvenlik Konuları, Askeri ve 
Askeri Teknik İşbirliği Konuları, Ekono-
mik İşbirliği Konuları ve İnsani Konular 
olmak üzere dört konu ve Genel ve 
Nihai Hükümler başlığı altında belir-
lenmişti.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi’nin ilk toplantısı 25 Ekim 
2011’de İzmir‘de her iki ülke liderle-

Başbakan Erdoğan’ın 
Azerbaycan Ziyareti
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S on yıllarda Orta Asya’da nü-
fus iki kattan fazla bir oranda 
artmaktadır. Devletler günden 

güne su kaynaklarına hem içme, hem 
sulama hem de enerji ihtiyacı nede-
niyle daha fazla ihtiyaç duymaktadır. 
Bunun sonucunda da Orta Asya’da 
devletlerarasında su sorunu yaşan-
maktadır. Kırgızistan, Tacikistan gibi 
su kaynakları açısından zengin fakat 
petrol, gaz ve kömür gibi kaynaklar 
bakımından fakir bir ülkedir.

Kırgızistan, hem yüzeysuları hem de 
yeraltısuları açısından zengin bir ülke-
dir.  Su, nehirlerde, buzullarda ve kar 
kütlelerinde depolanmaktadır. Yıllık 
ortalama su miktarı FAO verilerine göre 
2,458 km³’tür, bu rakamın 50 km³’ü 
yüzey suyu, 13 km³’ü yeraltı suyudur. 
Ayrıca, 1,745 km³ su göllerde ve 650 
km³ su buzullarda depolanmakta-
dır.  Kırgızistan topraklarında irili ufaklı 
8,208 buzul dağ yer almaktadır ve ülke-
nin yüzey alanının yüzde 4,2’si buzdur.

Buzullar genellikle doğuda Sarijaz/
SaryJaz nehir havzasında yer almak-
tadır, dağ buzullarında depolanan 
tatlı su miktarı 650 km³’tür. Bu rakam 
ülkedeki nehirlerde akan su miktarının 
12 katıdır. Küresel iklim değişikliği 
etkisiyle buzul alanlarında küçülmeler 
meydana gelmektedir. Tahminlere 
göre, Kırgızistan’da buzul alanlarının 
büyüklüğünde yüzde 30-40 oranında 
küçülme meydana geleceği hesap-
lanmıştır. Bu durum sonucunda su 
kaynaklarında yüzde 25-35 oranında 
bir azalma söz konusu olacaktır. Bu-
zullar dışında Kırgızistan’ın diğer bir 
su kaynağı da göllerdir. Toplam 1923 
adet göl vardır ve bu göllerin yüzey 
alanı toplamı 6836 km² dir. Issık gölü 
(6236 km2), Son-Kul (275 km2), Çatri-
kul/Chatry-Kul (175 km2) göllerinden 
bazılarıdır. Göllerin yüzde 84’ü 3000-
4000 m yükseklikte tektonik kökenli bir 
bölgede yer almaktadır. Kırgızistan’ın 
en uzun nehri, Narin nehridir (535 km), 
Çatkar/ Chatkar gölü (205 km), Çu/ 

Chu nehri ise 221 km’dir. Talas nehri 
5,83 km³ ve Assaa nehri 2 km³ bir akı-
ma sahiptir.  3500 den fazla nehir ülke 
sınırları içerisinde ve komşu ülkelere 
(Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, 
Çin, Sincan-Uygur bölgesine) ak-
maktadır. Ayrıca, ülke yüzey alanının 
yüzde 0,52’si bataklıktır. Ülkede 23,41 
km³ kapasiteye sahip 13 rezervuar 
vardır.

Ülkede 50 milyar m³ yüzey suyunun 
yüzde 24’ü kullanılırken, kullanımdan 
dönen suların yüzde 23’ü kullanım 
süresince kayıp olmaktadır. Bu duru-
mun sebebi ise sulama ve su dağıtım 
sistemlerinin yetersiz teknik şartlara 
sahip olmasıdır. Tesisatın eskimesi, 
sulamanın verimsiz yöntemlerle yapıl-
ması ve su tasarrufu yapan teknolojile-
rin olmaması su kaybını arttırmaktadır. 
Su kaynaklarının çoğu dünya gene-
linde de olduğu gibi sulama amacıyla 
kullanılmaktadır, sulama için kullanılan 
su miktarı yüzde 88 oranındayken, 

içme ve sanayi suyu yüzde 12’lik bir 
orana sahiptir.

Bölgede ülkelerin kişi başına düşen 
su miktarlarına baktığımız zaman; 
2010 yılı rakamlarına göre sadece 
içme ve evsel kullanım amacıyla kul-
lanılan kişi başına düşen su miktarı, 
FAO rakamlarına göre Kazakistan 
6919 m3/yıl, Kırgızistan 4379 m3/yıl, 
Tacikistan 2356 m3/yıl, Türkmenistan 
4964 m3/yıl, Özbekistan 1858 m3/yıldır.

Yukarıdaki rakamlar incelendiğinde 
su kaynakları açısından en az kay-
nağa sahip olan ülke Özbekistan’dır. 
Kırgızistan ve Tacikistan, petrol, gaz 
ve kömür gibi kaynaklarca açısından 
zengin olmadıkları için enerji üretimini 
su kaynakları üzerinde yüksek barajlar 
ve hidroelektrik santraller kurmaktadır.

Kırgızistan’ın Kambarata I ve II Baraj-
ları, diğer kıyıdaşlar için endişe yarat-
maktadır. Özellikle, Özbekistan Kırgı-

zistan ve Tacikistan’da inşa edilen ve 
edilecek büyük barajların etkilerinden, 
pamuk üretimini olumsuz etkilemesin-
den endişe etmektedir. Büyük barajlar 
aslında taşkın dönemlerinde aşağı 
kıyıdaşları taşkınlardan korumakta ve 
akımları düzenlemektedir.

Bölgede yer alan sınıraşan sular 
ülkelerin ilişkilerinde gerilime sebep 
olmaktadır. 1997 yılında Özbek or-
dusu, sınırda bulunan barajın rezer-
vuarına askeri yığım yapmıştır. 1998 
yılında Özbekistan, hem Kırgızistan 
hem de Tacikistan’a su nedeniyle 
gaz vermeyi kesmiş. 2008 yılında 
150 Tacik vatandaşı, sınırda yer alan 
baraja girip, baraja zarar vermeye 
çalışmışlardır. Bu barajın seçilmesinin 
nedeni Kırgızistan’dan Tacikistan’a bu 
barajdan su bırakılmasıdır. Aslında, 
bölgede ciddi bir miktarda su var 
ama ülkelerin gün geçtikçe de artan 
ihtiyaçları doğrultusunda su sıkıntısı 
artmaktadır. 

Bu yaz Kırgızistan’da da su kaynakları 
açısından sıkıntı yaşanmaktadır. Kom-
şu ülkeler elektrik ithal eden Kırgızis-
tan, bu dönem Kazakistan’a 1 milyar 
kilowat-saat daha az elektrik ithal 
etmektedir. Narın nehri üzerinde yer 
alan Toktogul Barajı rezervuarı toplam 
19,5 milyar metreküp kapasiteye sa-
hiptir. Son kayıtlara göre barajda top-
lam 17,7 milyar metreküp bulunmak-
tadır, bu rakam geçen yılki rakama 
göre 2,2 milyar metreküp azdır.  30 
Haziran itibariyle, Kırgızistan, toplam 
877 milyon kilowat-saat elektrik ithal 
etmiştir, bu rakam geçen yıl bu dö-
nemde ithal edilen rakamın yüzde 
59’udur.  Sözkonusu bu rakamın 645 
milyon kilowat-saati Kazakistan’a 
ithal edilen kısmıdır. Devlet tarafından 
işletilen Kırgızistan, Elektrik İstasyonu 
isimli şirket, yedi Kazakistan şirketi 
ile elektrik fiyatında indirim anlaşması 
yapmış ve 1 kilowat-saat elektrik başı-
na 2,8 cent olarak belirlemişlerdir.

Kırgızistan’da
Su Kaynaklarının 

Durumu
Dr. Tuğba Evrim MADEN

ORSAM Su Araştırmaları Programı Uzmanı
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Bu makale www.orsam.org sitesinden 
alınmıştır.



2 1. yüzyılda doğal gaz, 
karmaşık bir bağımlılık 
düzeni yarattığından do-

layı önemli siyasi bir üründür. 
“Bağımlılık” kavramı teorik olarak 
farklı şekillerde tanımlanmak-
tadır. Örneğin Keohane ve Nye 
bu kavramı, bozması maliyetli 
bir ilişki olarak tanımlamaktadır. 
Böyle bir tanım, günümüzde 
eski Sovyet ülkeleri arasındaki 
enerji ilişkilerinin ortaya konması 
için oldukça uygundur.    

Sovyetler Birliği döneminden 
kalan enerji alt yapısı, tüm BDT 
ülkelerini boru hattı ağını dene-
tim altında bulunduran Rusya’ya 
bağımlı kılmıştır. Orta Asya’daki 
küçük hacimli ticaret haricinde 
üretici BDT üyesi ülkeler kendi 
gazlarını ilk olarak Rus boru hattı 
sistemi üzerinden geçmeden 
ihraç edememektedir. Sonuç 
olarak, tüketici ülkeler ya Rus 
gazına ya da Rus topraklarından 
geçen gaza bağımlı hale gelmiş-
tir. Bu durum, Rusya’nın lehine 
asimetrik bir bağımlılık durumu 
ortaya çıkarmıştır. 

Moldov milliyetçiler Rusya’nın 
gaz tekeli Gazprom’u, nesillerdir 
ülkelerini esir alan bir canavar 
olarak tanımlamaktadır. Bu grup 
Rusya’nın enerji arzı, fiyatları 
ve borç yönetimini Moldova ve 
Transdinyester’deki Rus yanlısı 
siyasileri desteklemek amacıyla 
kullandığına inanmaktadır. Da-
hası, birçok siyasi analiz uzmanı 
Gazprom’un, Rusya’nın Yakın 
Çevre ülkelerine yönelik siyaseti-
ni belirlediğini iddia etmektedir. 

Rusya ile Moldova arasındaki 
gaz ilişkileri, Ukrayna ve Beyaz 
Rusya örneklerinde olduğu ka-
dar siyasi ve sorunlu değildir. 
Bu ilişkiler, Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasının hemen sonrasında 
doğal olarak sorunlu şekilde 
başlamıştır. 7 Kasım 1994 ta-
rihinde Gazprom Moldova’ya 
yaptığı gaz ihracını bu ülkenin 

22 milyon dolarlık borcu sebe-
biyle % 50 oranında azaltmış, 11 
Kasım 1994 tarihinde ise ihracatı 
durdurmuştur. 12 Kasım 1994 
tarihinde MoldovaGaz ve Gazp-
rom “Gazsnabtranzit” adıyla 
ortak bir şirket kurulması husu-
sunda anlaşmıştır. Bu anlaş-
mayla Moldova tüm ihracat boru 
hatlarını, borcunun 40 milyon 
dolara düşürülmesi karşılığında 
bu şirkete vermiştir. 

Yine de altı yıl sonra aynı du-
rum tekrar etmiş, 2000 yılında 
Moldova’ya gaz ihracı durdu-
rulmuştur. Moldov yetkililerin 
borcun en kısa zamanda taz-
min edileceği sözünü vermesi 
üzerine sorun çözülmüştür. 
Bunun yanı sıra, Avrupa’nın en 
fakir ülkesi olarak Moldova gaz 
fiyatlarındaki değişikliklere karşı 
çok hassas ve kırılgandır. 2006 
yılına kadar 1.000 metreküpü 80 
dolar olan gaz fiyatı, 2006’nın ilk 
altı ayında 100 dolara, ikinci altı 
ayında ise 160 dolara çıkarak iki 
katına yükselmiştir. 2007 yılında 
fiyatlar 170 dolarda sabitlenmiş-
tir. Bu fiyat halen aynı seviyede 
olup Moldova halkının büyük 
çoğunluğu yokluk içinde yaşa-
maktadır. Dolayısıyla Moldova 
kendisini Gazproma karşı sürekli 
borç içerisinde bulmaktadır. 

Günümüz itibarıyla, Moldova 
enerji şirketi MoldovaGaz’ın 
% 50’si Gazproma % 35,3’ü 
Moldova devletine ve % 13,4’ü 
Transdinyester yönetimine aittir. 
Moldova yıllık 2-3 milyar metre-
küp gaz tüketimi ile tamamen 
Rusya’ya bağımlıdır. Ülkenin 
elektrik ihtiyacının çok büyük 
bir bölümü Rus gazı ile üretim 
yapan Transdinyester’deki Mol-
dovskaya Gres (MGRES) santra-
linden sağlanmaktadır. Görüldü-
ğü üzere Gazprom Moldova’nın 
gaz boru hatlarını adım adım 
hakimiyet altına almaktadır. Mol-
dova Cumhurbaşkanı’nın eko-
nomi danışmanı Oleg Reydman, 

2007 yılında Moscow’s Echo adlı 
radio kanalına verdiği demeçte; 
Gazprom’un MoldovaGaz’da 
sahip olduğu % 50’lik payın, 
Moldova’da karar almak ve gaz 
siyasetini yürütmek için yeterli 
seviyeden de fazla olduğu so-
nucuna varmıştır. Moldova her 
ne kadar Rus gazının Avrupa 
ve Balkanlara arzında büyük 
bir rol oynamasa da, Ukrayna 
ve Beyaz Rusya’da olduğu gibi 
Gazprom ülkedeki ana boru 
hatlarını denetlemek ve dolayı-
sıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin 
siyasi yönünü belirlemeye çalış-
maktadır

Moldova’nın başka seçenekleri 
var mıdır? Gazpromun gaz ege-
menliğini alt etme şansı bulun-
makta mıdır?

Moldova, kendi enerji kaynak-
larına sahip olmadığı için, bu 
kaynakları ithal etmek ülkenin 
kaderidir. Tabi ki Rusya’dan 
daha ucuz gazı olan Orta Asya 
gibi seçenekler de mevcuttur. 
Bununla birlikte, bu noktada bü-
yük bir sorun ortaya çıkmaktadır: 
Boru hatları. Orta Asya’dan 
Moldova’ya bir boru hattı inşa 
etmek ve faaliyete sokmak bir 
senelik bir iş değildir. Sovyetler 
Birliği halkları tarafından inşa 
edilen iyi tasarlanmış ve gelişmiş 
bir boru hattı sistemine sahip 
olan Gazprom örneğinde, her 
şey açık ve istikrarlıdır. Tek so-
run, Moldova’nın Gayri Safi Yurt 
İçi Hâsılası ile uyumlu olmayan 
yüksek fiyatlar ve gaz konusu-
nun Moldova-Rusya diplomatic 
ilişkilerini etkileme tehlikesidir. 

Bugün, Kişinev ve Moskova 
gaz siyasetinin iki ülke ilişkilerini 
etkilediğini inkâr etmektedir. 
Gerçeğin ne olduğunu kimse bil-
memektedir, zira herkesin kendi 
gerçekleri vardır. Sonuç halen 
aynıdır: Moldova (bilinmeyen 
bir zaman kadar) gaz tuzağında 
kalmaya devam edecektir.   

Moldova - Rusya
Enerji İlişkileri
İrina DOTU
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Ohri Çerçeve 
Anlaşması’nın 
Yıldönümünde 
Makedonya

1 991 Anayasası ile bir ulus 
devlet olan Makedonya’da 
azınlıkların göz ardı edilmesiyle 

başlayan etnik kriz, 2001’de ülkeyi 
savaşın eşiğine getirmiş ve Make-
donlar ile Arnavutlar arasında çıkan 
çatışmalar aylarca devam etmişti. 
Uluslararası baskılar neticesinde Ma-
kedonya hükümeti ve etnik Arnavut 
toplumunun siyasi temsilcileri arasın-
da 13 Ağustos 2001’de imzalanan 
Ohri Çerçeve Anlaşması’yla (OÇA) 
silahlı çatışmalara son verilmişti.

Ohri Çerçeve Anlaşması Makedonya 
Cumhuriyeti’nin tek ulus kimliğine 
dayalı siyasi yapısını değiştirdiği gibi 
özellikle azınlık haklarını güvence altı-
na alan çok-uluslu, çok-etnili bir dev-
let düzeninin oluşmasına da zemin 
hazırladı. Fakat aradan geçen 11 yıla 
rağmen gerçekleştirilen düzenlemeler 
milliyetçi bir siyasal yapılanmadan 
eşitlikçi bir hukuk sistemine geçiş için 
henüz yeterli görünmüyor.

Genel olarak Makedonya’da OÇA 
ile birlikte ülkedeki bütün milletlerin 
hak ve özgürlükleri anayasal koruma 
altına alındı, siyasi katılım ve yasal 
temsil bakımından eşitlik ilkesinin 

uygulanmasına özen gösterildi. An-
cak her ne kadar yapılan değişiklikler 
tüm azınlıkları kapsar görünse de 
ülkenin baskın azınlık toplumu olan 
Arnavutların OÇA’yla daha imtiyazlı 
bir konum elde ettiklerine dair yaygın 
bir görüş oluştu.

Kosova’nın bağımsızlığını ilan etme-
siyle birlikte Arnavutların uluslararası 
toplumu etkileyen güce sahip olma-
ları da ister istemez Makedonya’daki 
duruma yansıdı. OÇA ile çok uluslu 
ve çok kültürlü bir ülke görüntüsü ve-
ren Makedonya’daki mevcut tablo ise 
Makedonlar ve Arnavutlardan oluşan 
iki uluslu bir devletin şekillendiğini, 
diğer azınlıkların ise göz ardı edildiği-
ni gösteriyor.

Ülkedeki tüm etnik unsurlar, anlaş-
manın Makedonya’yı olumlu bir yöne 
sevk ettiğini, ancak değişen koşullar 
dikkate alınarak içeriğinin gözden 
geçirilmesi gerektiğini savunuyor. Bu-
nunla birlikte Arnavutlar anlaşmadan 
yeterince faydalanamadıklarını iddia 
ederken, Makedonlar başta olmak 
üzere diğer etnik unsurlar aksine 
OÇA’nın Arnavutların çıkarlarını daha 
fazla koruduğuna inanıyor. OÇA, 

azınlıkların gerçekten korunduğu çok-
uluslu bir devlet yapısını öngörmekle 
birlikte anlaşmanın pratikte bu işlevi 
görüp görmediği sıkça tartışılıyor. As-
lında bu tür bir işlevin gerçekleşmesi 
siyasetçilerin iyi niyetine bağlı olduğu 
kadar ülkenin geleceğinin nasıl görül-
düğü ile de yakından ilgili.

AB ve NATO üyeliğine şartlanmış 
görünen Makedonya’da OÇA’nın 
azınlık haklarını hukuki güvence altına 
alması ve tüm etnik unsurların anaya-
sal olarak tanınması önemli bir siyasi 
ilerlemedir. Önemli olan bu avantajın 
pratikte iyi değerlendirilmesi ve farklı 
topluluklar arasında ayrımcılığa yol 
açacak uygulamalardan kaçınılma-
sıdır. Dolayısıyla anlaşmanın kendisi 
kadar onun ne şekilde uygulandığına 
bakmak gerekir. Yeni bir yapılanma 
sürecine giren Makedonya’da iki 
büyük etnik grubun siyasi ağırlığı 
devam ederken, toplumlar arasındaki 
güvensizliği aşmak için OÇA’nın bir 
bütün olarak ele alınması önem taşı-
maktadır.

Makedonya’da barış ve istikrarın sür-
dürülebilmesi bakımından OÇA’nın 
ciddi bir rolü bulunuyor.  Farklılıklara 

saygılı bir ülkenin ve daha iyi bir gele-
ceğin inşa edilebilmesi için milliyetçi 
akımların kontrol altına alınması ve 
uygulamada eşitsizliğe yol açacak 
siyasi davranışlardan kaçınılması 
gerekiyor. Elbette barış anlaşmaları 
bir takım eksikleri içerebilir, etnik ve 
dini kimlikleri tam olarak korumada 
yetersiz kalabilir. Tüm bu boşluklar 
eleştirilmeli ve yapılacak hukuki dü-
zenlemelerle bu boşluklar doldurula-
bilmelidir. Ancak bunu yaparken tüm 
etnik grupların ulusal uzlaşmaya da-
yalı siyasi bir anlayışa sahip olmaları 
beklenmelidir.

Ohri Çerçeve Anlaşması, 
Makedonya’da silahlı çatışmayı sona 
erdiren ve uluslararası baskıyla da 
olsa barış ortamını hazırlayan bir özel-
lik taşıyor. Anlaşma, tek uluslu devlet-
ten çok-uluslu bir devlete giden yolun 
önünü açtığına göre, çoğulculuğa 
önem verilerek ülkenin karşı karşıya 
olduğu sorunların üstesinden gelin-
mesi amacıyla ortak hareket edilmesi 
gerekiyor. Bunun için de siyasi uzlaşı 
kültürünün yaygınlaşması ve tüm et-
nik-dini grupların barış ve güvenliğin 
sağlanması için birlikte çaba harca-
ması büyük önem taşıyor.

Selvet ÇETİN 
SDE Uzmanı
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TANAP Projesi
Anlaşması İmzalandı

A zerbaycan’ın Şah Deniz II. 
sahasından üretilecek doğal-
gazı Avrupa’ya ulaştıracak 

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı 
(TANAP) projesinde resmi anlaşma 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’in şahitliğinde imzalandı.

Dev Bir Adım Atıldı

İstanbul’da Başbakanlık Çalışma 
Ofisi’nde düzenlenen imza töreninde, 
anlaşmayı Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız ile Azerbaycan 
Sanayi ve Enerji Bakanı Na-
tık Aliyev imzaladı. Erdoğan 
ve Aliyev anlaşmaya şahit 
olarak imza attı. Aliyev’le 
birlikte ortak basın toplantısı 
düzenleyen Başbakan Er-
doğan, imzalanan TANAP 
Projesi’ne ilişkin anlaşma-
larla birlikte projenin hukuki 
altyapısının tamamlanması-
na yönelik en önemli adımın 
atıldığını belirterek, “Proje, 
ülkelerimiz arasındaki stra-
tejik ilişkileri derinleştirmekle 
kalmayacak, Azerbaycan 
ile Avrupa arasında Türkiye üzerinden 
organik bir bağ tesis edecektir” dedi.

Aliyev’den Söz

TANAP Projesi’nin Azeri gazının 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya transit 
taşınmasına imkan tanıyacak çok 
önemli ve tarihi vasfı olan bir proje 
olduğunu dile getiren Başbakan Erdo-
ğan, şunları söyledi: “Projenin hayata 
geçmesiyle, ülkelerimiz hem Avrupa 
Birliği’nin kaynak çeşitlendirme hedefi-
ne kayda değer bir katkı sağlamış hem 
de Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde 
önemli bir rol de üstlenmiş olacaklar. 
Diğer bir deyişle, Doğu-Batı enerji ko-
ridorunu oluşturan bütün bu projeler, 
bölgede güvenlik ve barışın geliştiril-
mesi ve ekonomik kalkınmanın sağlan-
ması yolunda stratejik atılımlardır.”

“Sıkıntı Yok”

Başbakan Erdoğan, 30 milyar metre-

küp kapasitesi olan TANAP’ta hedef-
lenenin 50 milyar metreküp doğalgaz 
olduğunu belirterek, “Bugün 6 milyar 
metreküp, ama daha sonra buradan 
10 milyar metreküp doğalgaz alabile-
ceğiz. Daha sonraki yıllarda ne kadar 
ihtiyacınız varsa, Aliyev gardaşım ‘o ka-
dar verebiliriz’ dedi. Sıkıntı yok” dedi.

Aliyev: Sadece Türkiye Ve 
Azerbaycan’ın Projesi

Dünyada Türkiye ve Azerbaycan 
arasındaki sıkı ilişki gibi olan ikinci 
bir birliktelik bilmediğini dile getiren 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 
de, şunları kaydetti: “Türkiye ile böl-
ge sorunları üzerinde birlikte hareket 
ediyoruz. Ekonomik alandaki işbirlik-
lerimiz, bölgede büyük önem taşıyor. 
Gerçekleştirdiğimiz büyük projeler 
dünyada ses getiriyor. Enerji alanında 
bizim birlikte gerçekleştirdiğimiz büyük 
projeler bugün dünya enerji haritasına 
yeni tanımlar getirdi. Bölgeyi birlikte 
yürüttüğümüz projeler olmaksızın 
tasavvur etmek imkansız. 2006’da 
Bakü-Tiflis-Ceyhan, 2007’de Baku-Tif-
lis-Erzurum, Avrupa’nın enerji haritasını 
büyük ölçüde değiştirdi. Bugün de 
tarihi öneme haiz TANAP projesine 
start veriyoruz.”

Bu Proje Başarılı Olacak

Aliyev, TANAP projesinin de başarılı 
olacağına inandığını söyledi. Projenin 
sadece Türkiye ve Azerbaycan’a ait 
olduğunu belirten Aliyev “Bu projeyi 
kendi gücümüz, paramız ve teknik im-

kanlarımızla yürüteceğiz. Bu projenin 
gerçekleşmesi sonucunda Türkiye’ye 
daha fazla gaz sevk edeceğiz ve Tür-
kiye üzerinden Avrupa’nın enerji arzını 
karşılayacağız. Bu konuyla alakalı iki 
ülke arasında fikir ayrılığı yok. TANAP 
projesi büyük miktarda gaz sevkiyatını 
öngörüyor” diye konuştu.

7 Milyar Dolarlık Projede 
Botaş’ın Payı Yüzde 20

7 milyar dolar yatırımla 5 yılda hayata 
geçecek. TANAP’ta Botaş’ın payı 
yüzde 20, Socar’ın payı ise yüzde 80 

olacak.

2020’de yıllık 16 milyar met-
reküp olacak kapasitenin, 
2023’te 23’e, 2026’da ise 
yılda 31 milyar metreküp 
seviyesine kadar ulaşması 
hedefleniyor.

Şah Deniz II 
Konsorsiyumu’nun 16 mil-
yar metreküplük gazının, 6 
milyar metreküplük kısmı 
Türkiye’ye satılacak, 10 
milyar metreküplük kısmı 

da TANAP ile Avrupa’ya Bulgaristan 
ve/veya Yunanistan sınırında teslim 
edilecek.

Giriş noktası Türkiye sınırı Türkgözü 
girişi olan 56 inçlik hattın, Avrupa’ya 
çıkış noktaları Yunanistan ve/veya 
Bulgaristan sınırları, Türkiye içi çıkış 
noktaları ise Eskişehir ve Trakya böl-
gesi olacak.

TANAP’ta öngörülen 4 aşamanın ilki 
2018’de ilk gaz akışıyla gerçekleşe-
cek.

“Daha Fazla Çalışalım”

7 milyar dolara malolacak projenin 
tamamlanma süresi ise Erdoğan ve 
Aliyev’in ortak basın toplantısında 
indirime gitti. Daha önce 6 yıl olarak 
belirtilen süreyle ilgili Aliyev, “5 yılda 
tamamlanacak” derken, Başbakan 
Erdoğan da “Daha fazla çalışalım 5 yıl-
dan kısa sürede tamamlayalım” dedi.

Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştıracak olan Trans Anadolu 
Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi, Erdoğan ve Aliyev’in şahitliğinde imzalandı.

19  EKOAVRASYA 2012 GÜZEKOAVRASYA 2012 GÜZ  18



Selçuk ÇOLAKOĞLU

Ş imdiye kadar doğal olarak 
Türk kamuoyunda Çin’e ilişkin 
toplumsal algı tartışmaları 

yapıldı. Çin ekonomik olarak bir teh-
dit mi yoksa fırsat mı, siyasi olarak 
Türkiye’nin Batı dünyasıyla ilişkilerini 
dengeleyebilir mi gibi konular sıklıkla 
tartışılmaya başladı. Fakat Çinlilerin 
Türkiye’yi nasıl algıladığı konusu üze-
rinde pek durulmadı. Aslında Çinlilerin 
Türkiye algısının bilinmesi Ankara’nın 
oluşturacağı Çin politikası açısından 
son derece önem taşıyor.

Son yıllarda hızla gelişen ikili ilişkilere 
bağlı olarak Türkiye ve Çin arasında 
çok sayıda akademik, diplomatik ve 
ticari nitelikli değişim gerçekleşti. Son 
dönemde özellikle akademik nitelikte-
ki Türkiye veya Çin’de organize edilen 
bazı faaliyetlere katılma şansım oldu. 
Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) 
ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik 
Araştırmalar Merkezi (SAM) tarafından 

4 Eylül 2012 tarihinde Pekin’de düzen-
lenen “Çin ve Türkiye İlişkileri Semine-
ri” bunlardan birisi. Gün boyu süren 
bu üç oturumlu toplantı sırasında Türk 
ve Çinli akademisyenler ikili ilişkilerin 
yanı sıra, Türkiye ve Çin’i ilgilendiren 
bölgesel ve küresel konularla ilgili 
değerlendirmelerde bulundular.

Çin’de Akademik Kültür

Öncelikle Çin’deki sosyal bilimlere ba-
kışı değerlendirmekte yarar var. Çinli 
yöneticiler açısından sosyal bilimler, 
ülkenin siyasi, ekonomik ve toplumsal 
çıkarlarını savunmaya yarayan bir araç 
olarak görülüyor. Üniversitelerin ve 
tamamı devlete bağlı çeşitli düşünce 
kuruluşlarının yayınlarına baktığınızda, 
bunların akademik kaygılarla yazıl-
maktan çok Çin’in mevcut çıkarlarını 
meşrulaştırmaya dönük olduğunu gö-
rüyorsunuz. Yayınlarda Çin resmi po-
litika ve söylemleri dışında bir bakışa 

rastlamanız pek mümkün değil. Ayrıca 
Çin bilim dünyası çok fazla Çince’ye 
hapsolmuş bir durumda. Yayınların 
ezici bir çoğunluğu Çince yapılıyor 
ve Çinli akademisyenler de daha çok 
Çince kaynaklardan besleniyor. 

Ayrıca uluslararası nitelikteki toplan-
tılarda Çinli akademisyenler Çince 
konuşmayı tercih ediyorlar. Bunun 
temel iki sebebi bulunuyor. Öncelikle 
Çinli akademisyenler arasında İngi-
lizce konferans verebilecek düzeyde 
olanların sayısı oldukça sınırlı. İkinci 
olarak Çinliler akademik platformları 
tıpkı resmi veya diplomatik görüşme 
gibi değerlendiriyorlar. Diplomatik top-
lantılarda kesinlikle Çince konuştukları 
gibi akademik toplantılarda da İngiliz-
cesi iyi olanlar dâhil Çince konuşmayı 
tercih ediyorlar. Çince’nin uluslararası 
alanda yaygın bir dil olmadığı düşünü-
lürse, böyle bir tavır Çinliler açısından 
karşı tarafla yeterince etkileşime geçe-

meme gibi bir sıkıntı doğuruyor. Çinli-
lerin sırf Çince konuştuğu platformlar 
ise Çinli olmayan akademisyenler 
açısından can sıkıcı resmi toplantılar 
haline geliyor. Üstelik böyle toplantı-
larda İngilizce konuşmayan ülkelerden 
gelen heyetler de kendi dillerinde 
konuşmaya başlayınca, akademik bir 
ortamdan artık tamamen kopup çeviri 
dünyasına dalıyorsunuz. Bu durum 
da Çinlilerin kendi tezlerini inandırıcı 
bir şekilde muhataplarına ulaştırma-
larını engelliyor. Hâlbuki Tayvan’daki 
(Milliyetçi Çin) düşünce kuruluşu ve 
üniversitelerle temasa geçtiğinizde 
daha başarılı şekilde uluslararası 
akademik standartların yakalandığını 
görüyorsunuz.

Türkiye Algısı

Çinli diplomat ve akademisyenler 
Türkiye’yi dünyanın stratejik bir nok-
tasında bulunan siyasi ve ekonomik 
istikrara sahip bir ülke olarak değer-
lendiriyorlar. Hem ekonomik kalkın-
mada gösterdiği başarı hem de po-
tansiyeli dolayısıyla Çin’in Türkiye’yle 
mutlaka iyi ilişkiler kurması gerektiğini 
düşünüyorlar. Türkiye’nin coğrafi ko-
numu konusunda ise kafaları karışık. 
Çinliler Türkiye’yi Asyalı bir ülke olarak 
değerlendirmelerine rağmen, yine de 
Türkiye’nin Asyalı mı yoksa Avrupalı 
mı olduğunu soramadan edemiyorlar. 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 

Türkiye’yi bir Afro-Avrasya ülkesi 
olarak tanımladığını duymak Çinli-
leri oldukça şaşırtıyorlar. Türkiye’nin 
bölgeler arasında bir geçiş ülkesi 
olduğunu ve pek çok bölgeyle kültürel 
ortaklığının bulunduğunu vurgulamak 
Türkiye’ye yönelik olarak duydukları 
saygıyı daha da artırıyor.

Türkiye’nin 2000’li yıllarda geliştirdiği 
“Komşularla Sıfır Sorun” ve “Merkez 
Ülke Türkiye” gibi dış politika yakla-
şımlarının Çinli akademisyen ve diplo-
matlar tarafından “Doğuya (Asya’ya) 
Yönelme Politikası” olarak algılandığı 
ve bunun da son derece olumlu kar-
şılandığı anlaşılıyor. Hatta Ankara’nın 
bu politikası Çinliler tarafından Yeni-
Osmanlıcılık olarak da tanımlanıyor. 
CASS’taki toplantıda Türk devlet yetki-
lilerinin hiçbir şekilde sahiplenmediği 
Yeni Osmanlıcılık politikası üzerine 
tebliğler de dinledik. Ancak Çinliler 
Yeni Osmanlıcı politikayı eleştirel bir 
anlamda değerlendirmeyip Doğu’ya 
Açılma stratejisinin bir unsuru olarak 
ele alıyorlar. Aslında bu noktada Çinli-
ler ve Batılılar birleşiyor. Özellikle 2010 
yılında Batılı medyada zirve yapan 
Türkiye’ye yönelik eksen kayması 
eleştirileri, Çinliler tarafından Doğu’ya 
yaklaşma politikası olarak değerlendi-
rilip alkışlanıyor. Bu açıdan Ankara’nın 
eksen kayması olmadığına dönük 
tezlerinin ne Doğu’da ne de Batı’da 
yeterince kabul görmediği anlaşılıyor.

Arap Baharı, NATO ve AB’ye 
Bakış

Türkiye ve Çin arasında 2000’li yıl-
larda geliştirilen uluslararası barış ve 
istikrarın korunması, dünyada dengeli 
ve adil bir ekonomik kalkınmasının 
sağlanması noktasında bir mutabakat 
bulunuyor. Bunun en önemli kırılma 
noktası ise 2011’de ortaya çıkan Arap 
Baharı ve özellikle Suriye’de yaşanan 
gelişmeler. Çinliler ağız birliği etmiş-
çesine Suriye’deki gelişmeleri Esed 
rejimine karşı Amerikan emperyalizmi-
nin bir oyunu olarak görüyorlar. Esed 
rejiminin halkına baskı uygulaması 
hatta şiddet kullanması Çinliler tara-
fından pek dikkate alınmıyor. Mevcut 
konumu itibariyle Çin’in BM vasıtasıyla 
özellikle de NATO tarafından Suriye’ye 
dış müdahale yapılmasına kesinlik-
le rıza göstermeyeceği anlaşılıyor. 
Çinlilere göre NATO, Soğuk Savaş 
şartlarında oluşmuş ve bugün Ameri-
kan emperyalizmine hizmet eden bir 
askeri örgüt niteliğinde ve Türkiye’nin 
NATO’da yer almaması gerekiyor. 
Çinliler Başkan Obama’nın ilan ettiği 
Asya-Pasifik bölgesinde Çin’in denge-
lenme stratejisine oldukça tepkililer ve 
Kasım 2012’deki başkanlık seçimlerini 
Demokratların veya Cumhuriyetçileri-
nin kazanmasının Amerikan politikaları 
açısından pek bir şeyi değiştirmeye-
ceğini düşünüyorlar.

Çinlilerin
Türkiye Algısı
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Çinliler Avrupa Birliği (AB) ile ilgili 
gelişmeleri ve Avro bölgesinde çıkan 
krizi müstehzi bir edayla değerlen-
diriyorlar. AB’nin geleceğinin parlak 
olmadığını dünyanın ikinci büyük eko-
nomisine sahip bir ülkenin vatandaş-
ları olmanın verdiği rahatlık içerisinde 
söylüyorlar. Avrupa ülkelerinin ekono-
mik durumunun hiç parlak olmadığını 
vurgularken şimdilik verdikleri tek ör-
nek Yunanistan oluyor. Çinliler NATO 
için söyledikleri gibi Türkiye’nin yerinin 
AB olmadığını ve Ankara’nın niye 
halen krizdeki bir AB’ye üyelikte ısrar 
ettiğini anlamadıklarını belirtiyorlar.

Dünyada hızla artan “Çin’in yükselişi”, 
“dünyanın ikinci büyük gücü Çin” ve 
“geleceğin süper gücü Çin” kavram-
larına Çinliler şüpheyle yaklaşıyorlar. 
Çinli diplomat, akademisyen veya 
gazeteci kimle konuşursanız konuşun 
Çin olarak böyle iddialarının olmadı-
ğını söylüyor. Çin olarak tek dertlerin 
ekonomik olarak kalkınmak ve dün-
yanın kalkınmasına da hizmet etmek 
olduğunu ve hiçbir yayılmacı niyetle-
rinin olmadığını vurguluyorlar. Bu tür 
kavramları ortaya atanların da Çin’in 
kalkınmasını sekteye uğratma niyeti 
taşıdığına inanıyorlar. Ama Çin’in kal-
kınmasında yaşanacak herhangi bir 
sorunun hatta çıkacak bir ekonomik 
krizin sadece Çin’i değil tüm dünya-
yı etkileyeceğini de vurgulamaktan 
çekinmiyorlar. Yani Çinliler “bizim 
tekerimize çomak sokmayın, yoksa siz 
de fena olursunuz” mesajını vererek 
aba altından sopa göstermeyi ihmal 

etmiyorlar. Bu açıdan Çin, uluslararası 
alanda düşük profilli görünmeye ve 
sadece yumuşak güç unsurlarıyla 
hareket etmeye özellikle dikkat ediyor. 
Dünyada ve komşu ülkelerde siyasi, 
askeri ve ekonomik olarak “Çin tehdi-
di” algılamasını besleyecek söylem ve 
davranışlardan özellikle kaçınıyorlar.

Hassas Nokta: Doğu Türkistan / 
Şincan

Çinlilerle yapılan görüşmelerde en 
hassas konu Doğu Türkistan. Çinliler 
Türkiye’de Doğu Türkistan isminin 
kullanılmasına itiraz ediyorlar ve bunu 
Çin’in bölünmesine destek vermekle 
eşdeğer tutuyorlar. Çinliler sadece 
ayrılıkçı Uygurlara terörist demek için 
Doğu Türkistanlı teröristler tabirini 
kullanıyorlar. Bu açıdan Çin’in Doğu 
Türkistan terimini terörizmle eş tutmak 
gibi bir politikası olduğu anlaşılıyor. 
Yani nasıl El-Kaide denilince dünya 
kamuoyunda terörizm anlaşılıyorsa, 
Doğu Türkistan denince de terörizmi 
çağrıştırması isteniyor. Ayrılıkçı Uygur-
ları ise Amerikan ajanı olarak görüyor-
lar. Türkiye’nin Çin’i bölmek gibi bir 
niyetinin olmadığını ama Uygurların iki 
ülke ilişkilerini geliştirme konusunda 
olumlu katkı sağlaması gerektiğine 
itiraz etmiyorlar. Urumçi-İstanbul uçak 
seferlerinin başlaması, Çinli (Uygur 
ve Hui) Müslüman din adamlarının 
Türkiye’de eğitilmesi için T.C. Diyanet 
İşleri Başkanlığı’yla protokol imzalan-
ması ve Urumçi’de Türk sanayi tesisi-
nin kurulması konusunda atılan adım-

lar Çin tarafının bölgeyi Türkiye’ye 
açma konusunda olumlu gelişmeler. 
Türkiye ise kendi kapasitesinin sı-
nırlarını da gözeterek Türkiye-Çin 
ilişkilerinin gelişmesine bağlı olarak 
Uygurların durumunun iyileşeceğini 
düşünüyor. Doğu Türkistan/Şincan’ın 
Türklerin atayurdu mu olduğu, yoksa 
tarih boyunca hep Çin’e mi ait olduğu 
konusunda iki taraf arasında halen 
yaklaşım farkı bulunuyor.

CASS’taki seminerde yapılan ilginç 
bir diğer sunum da dünyadaki Çin 
algısıyla ilgiliydi. Buna göre dünyada 
Çin’e en fazla olumsuz bakan ülkeler 
arasında Türkiye de bulunuyor. Örne-
ğin 2011 yılında Türkiye ancak yüzde 
18 destekle Çin’e en olumsuz bakan 
ülke konumunda. Türkiye’yi yüzde 
25 ile Hindistan ve yüzde 34 ile Ja-
ponya ve Almanya takip ediyor. Türk 
toplumunun Çin’e olumsuz bakışını 
Doğu Türkistan ile ilgili gelişmelere 
bağlıyorlar. Diğer ilginç bir nokta ise 
Almanların Çin’e olumsuz bakışını 
Almanya’da yaşayan Türk toplumu-
nun etkisine bağlıyorlar. Ancak Alman-
ların sırf Almanya’daki Türk toplumu 
olumsuz bakıyor diye Çin’e şüpheyle 
yaklaşması pek mümkün değil. Yine 
Çin kamuoyunda Türkiye algısının 
olumsuz olduğuna vurgu yapılıyor. Çin 
halkı Uygurlarla ilgili olarak Türkiye’nin 
Çin’in içişlerine karıştığını düşünüyor.

Son olarak, Çinlilerin güçlü bir gelecek 
inşa etmek için Türkiye’nin dostluğuna 
önem verdikleri anlaşılıyor. Sadece 
Karadeniz ve Doğu Akdeniz havza-
sında değil Orta Asya ve Afrika’da 
Türkiye ile güçlü bir ortaklık kurmak 
istiyorlar. İlginçtir Türkiye’yi Afrika’da 
kendilerine en önemli rakip olarak 
görüyorlar. Türkiye’nin kıtadaki siyasi, 
ekonomik ve kültürel faaliyetlerini ya-
kından takip ediyorlar. Nasıl olup da 
Türkiye gibi bir ülkenin 5-6 yıl gibi kısa 
süre içerisinde tüm Afrika kıtasında 
nüfuzunu bu derece artırabildiği, Çin-
lilerin de çok merak ettikleri bir konu. 
Önümüzdeki yıllarda Türkiye-Çin iliş-
kilerin gelişerek daha da derinleşmesi 
kimse için sürpriz olmasa gerek.
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Eski Yugoslavya’dan savaş 
yaşamadan ayrılan Makedonya, 

bağımsızlığını kazandığı 1991 
yılından bu yana hem iç hem 

dış politikada hassas dengeler 
üzerine oturuyor.

Makedonya:
Bir Ülkenin Varlık 
Mücadelesi
Muzaffer KUTLAY
USAK Balkanlar Uzmanı

larının verdiği motivasyonla ülkedeki 
Arnavut asıllıların silahlı mücadeleye 
girişmesi, Makedonya’yı yeniden 
uluslararası kamuoyunun gündemine 
taşıdı. BM’ye “Eski Yugoslavya Cum-
huriyeti Makedonya” ismiyle üye olan 
Makedonya’nın, günümüzde NATO ve 
AB üyeliği önündeki en büyük engeli 
Yunanistan’la yaşadığı isim anlaşmaz-
lığı oluşturuyor. Ayrıca, 2001’de im-
zalanan Ohri Çerçeve Antlaşması’nın 
yarattığı olumlu atmosfere rağmen, 
Arnavut azınlık sorunu halen hassasi-
yetini koruyor. 

Balkanlarda Zor Komşuluk

Bağımsızlığından bu yana hem iç 
hem dış politikada hassas dengeler 
üzerine oturan Makedonya, verdiği 
egemenlik mücadelesiyle günümüzde 
Balkanların en temel çözülememiş 
meselelerinden birini oluşturuyor. 
Tarihsel kökenleri, 19. yüzyıla kadar 
giden Makedonya sorunu, temelde, 
Makedonya idari bölgesinin Osmanlı 
egemenliğinden çıkartılıp Bulgaristan, 
Yunanistan ve Sırbistan arasında pay-
laşımı ve Makedon ulusunun varlığının 
inkâr edilmesi şeklinde özetlenebilir.

Uzun yıllar uykuda kalan Makedonya 
sorunu, 1991’de bağımsızlık ila-
nından sonra yeniden canlanmaya 
başladı. Bu dönemde ilk itirazlar 
Yunanistan’dan geldi. Yunanistan, 
bağımsız Makedonya devletini, 
ismini, bayrağını, tarihini ve Make-
don ulusunun varlığını reddetmekle 
kalmadı aynı zamanda günümüze 
kadar Makedonya’nın başta NATO 
ve AB üyeliği olmak üzere uluslara-
rası örgütlere girmesini sürekli veto 
ederek engellemeyi başardı. 1995’te 
iki ülke arasında imzalanan geçici 
anlaşma vasıtasıyla Makedonya’nın 
bayrağını ve anayasasını değiştirmesi, 
Yunanistan’ın da karşılığında ambar-
goyu kaldırması gibi olumlu bazı ge-
lişmeler yaşansa da, sorun tam anla-
mıyla çözülemedi. Yunanistan yıllardır 
katıldığı her uluslararası platformda 
Makedonları, “Yunan tarihini çalan 
bir hırsız” olarak nitelemeye devam 
etti. Diğer taraftan Makedonya’nın, 

2007’de Üsküp Havalimanı’nın ismini 
Büyük İskender Havalimanı olarak 
değiştirmesi ikili ilişkilerde tansiyonun 
yükselmesine sebep oldu.

Bulgaristan ise, Yunanistan’ın aksine 
Makedonya’yı anayasal ismiyle tanıdı-
ğını ilan etti. Ancak Sofya, Makedon-
ların Bulgar, Makedon dilinin ise Bul-
garcanın eski bir diyalektiği olduğunu 
iddia ediyor. Makedon ulusunu ve 
dilini tanırsa, bunun kendi öz tarihinin 
inkârı anlamına geleceğini belirtiyor. 
İki ülke arasında halen, Bulgaristan iki 
ayrı dilde kaleme alınmasını reddettiği 
için anlaşmalar ve resmi protokoller 
imzalanamıyor.

Diğer taraftan Sırbistan ile ilişkilerde 
önceleri siyasi boyutta devam eden 
gerginlikler günümüzde yerini dini 
kamplaşmaya bırakmış durumda. 
Bugün, Sırp Ortodoks Kilisesi, Ma-
kedon Ortodoks Kilisesi’nin bağım-
sızlığını tanımayarak kendine bağlı 
kalması gerektiğini savunuyor. Yunan 
Ortodoks Kilisesi’nin desteğini de 
arkasına alan Sırbistan, bu politikasıy-
la birçok Ortodoks kilisenin Makedon 
Ortodoks Kilisesi’ni tanımasını engel-
ledi. Dini kurumlarının tanınmaması, 
Makedonya’da devlet kurma sürecinin 
tamamlanamamasına sebep oluyor. 

Arnavut Azınlık Sorunu

Makedonya’da nüfusun yaklaşık 
%25-26’sını oluşturan Arnavutların 
durumu, ülkenin bağımsızlığından bu 
yana en tartışmalı konulardan birini 
oluşturuyor. 2001 yılında yaşanan ve 
çok sayıda kişini hayatını kaybetmesi 
ile sonuçlanan Arnavut-Makedon 
çatışmaları bu anlamda önemli bir 
dönüm noktasını teşkil ediyor. Şiddet 
olaylarına 2001’de imzalanan Ohri 
Çerçeve Antlaşması son verdi ve bu 
kapsamda nüfusun %20’sinden fazla-
sını oluşturan etnik gruplar için kendi 
dillerinde konuşma, kamu binalarına 
bayraklarını asma, azınlıkların eşit 
temsili ilkesi çerçevesinde parlamento 
ve yerel yönetim birimlerinde nüfusları 
ile doğru orantılı istihdam edilme gibi 
bazı ayrıcalıklar öngörüldü.

Fakat Ohri Antlaşması’nın uygulanma-
sı hususunda halen ciddi eksiklikler 
devam ediyor ve bu mesele, AB üyelik 
sürecinde Makedonya’nın en fazla 
eleştiri aldığı reform alanlarının başın-
da geliyor. Ayrıca Ohri Antlaşması her 
ne kadar bazı azınlık haklarını güven-
ce altına almış olsa da, %20 barajı ile 
daha çok Arnavut azınlığı hedef alan 
düzenlemeler içeriyor. Ülkedeki Türk-
ler, Romanlar, Ulahlar, Boşnaklar ve 
Sırplar gibi daha küçük etnik gruplar 
ise gerekli destek ve haklardan yok-
sun durumda. 

Topyekûn Barışının Ön Şartı

19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl 
başlarında onlarca yıl devam eden 
ve Büyük Güçler diplomasisinin tüm 
dikkatini üzerine çeken Makedonya 
sorunu, geçmişte olduğu gibi bugün 
de modern Avrupa barışını tehdit 
eden önemli bir kriz. Kanlı savaşlar, sı-
nır anlaşmazlıkları, siyasi istikrarsızlık, 
azınlıklar meselesi gibi sorunlarla kötü 
ün yapmış olan Balkanlar coğrafyasın-
da, etnik kimlik üzerinden politikalar 
üretmek, 2000’li yıllardan bu yana 
nispeten sükûnete kavuşmuş olan 
ancak halen hassas dengeler üzerin-
de duran bölge ülkelerini topyekûn bir 
krizin eşiğine getirebilir. 

Dolayısıyla, Makedonya ile Yunanis-
tan arasındaki isim anlaşmazlığının 
çözümünde tarafların sağduyulu 
davranarak geleceğe yönelik yapıcı 
adımlar atmasına her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç var. Buna ilaveten, 
Makedonya’nın, üzerine düşen en 
önemli iç politika hedeflerinden bir 
tanesi de, Ohri Çerçeve Antlaşması 
ile çizilen yol haritasının tam anlamıyla 
uygulanması olmalıdır. Bu sayede, 
2005’ten bu yana AB aday ülkesi 
olan ancak üyelik yolunda ilerleme 
sağlayamayan Makedonya için bir 
çıkış kapısı aralanabilir. Reform sü-
reçlerinin canlandırılması, Yunanistan 
vetosunun kırılması ve Birlik içerisinde 
Makedonya lehine bir blok oluşturul-
ması açısından bir manevra alanı da 
sağlayabilir.

1 990’larda Yugoslavya’nın da-
ğılmaya başlamasıyla birlikte 
bölge ülkeleri kanlı savaşlar 

ve iç çatışmalara sürüklenirken Ma-
kedonya, barışın sağlandığı nadir 
yerlerden biriydi. 1991 yılı sonbaharın-
da savaş yaşamadan bağımsızlığını 
kazandı. Ülkede, Türkler ve Arnavutlar 
başta olmak üzere tüm etnik grupların 
varlığını tanıyan ve anayasal güvence 
altına alan bir devlet yapısı inşa edildi. 
Bölgede savaşların etkisiyle ortaya 
çıkan sayısız sorun, Makedonya’nın 
gündeminden nispeten uzaktı. Dünya 
devletlerinin gözünde Makedonya, 
anlaşmazlıklardan uzak, adeta korun-
muş bir bölgeydi. 

Ancak görünürdeki sükûnet uzun 
sürmedi. Başta Yunanistan ve Bul-
garistan olmak üzere komşularının 
Makedonya üzerinde tarihi referans-
lara dayanarak hak iddia etmeleri ve 
2000’li yılların başında, Kosova olay-
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kapsamlı operasyonlar yapabilecek 
koordinasyona ve kurumsallaşmaya 
sahip değildi fakat 2014’e doğru bu 
süreci tamamlayabilir.

6-7 Haziran 2012’de Pekin’de ŞİÖ 
zirvesi gerçekleştirilmiştir. Zirvede 
Afganistan’ın gözlemci statüde, 
Türkiye’nin de diyalog ortağı statü-
sünde ŞİÖ’ye katılması kabul edilmiş-
tir. Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, 
Tacikistan ve Özbekistan’ın üye oldu-
ğu ŞİÖ, Avrasya coğrafyasında hem 

etki alanını genişletmeye çalışmakta 
hem de üye ülkeler arası işbirliğini 
farklı boyutlarda çeşitlendirmek ve de-
rinleştirmektedir. Aynı zamanda 8-14 
Haziran 2012’de Tacikistan’da “Ba-
rış Görevi 2012” adlı bir tatbikat 
gerçekleştirilmiştir. 2000’den fazla 
askerin katıldığı tatbikata Tacikistan 
Askeri Üssü’nden ve Bişkek’teki Kant 
Üssü’nden havalanan uçaklar da 
katılmıştır.[6] Tatbikat Tacikistan’ın 
Afganistan sınırına çok yakın bir böl-
gesinde gerçekleştirilmesinden dolayı 

Örgütün Afganistan sorununa dâhil 
olup olmayacağı sorularını akıllara 
getirmiştir. Bunun yanında ŞİÖ’nün 
henüz Afganistan’daki sorunu dev-
ralamayacağı çünkü üyeler arasında 
böyle bir operasyonu yürütebilecek 
koordinasyonun olmadığı yönünde 
yorumlar yapılmaktadır.[7] Fakat 
sorunun kaynağının bölge ülkelerini 
doğrudan etkileme ihtimali yüksek ol-
duğu için Afganistan’daki sorun bölge 
ülkelerinin müdahale etmeleri gereken 
bir hal alabilir.

de ABD’yi dengeleyecek bir unsur 
olup olmayacağının sorgulanmasına 
neden olmuştur.[4] Fakat ABD’nin 
Afganistan’a müdahalesiyle birlikte 
ŞİÖ’nün henüz ne kadar etkisiz oldu-
ğu da görülmüştür. Nazarbayev de 
Afganistan’daki Taliban’a karşı ope-
rasyonların ABD ve NATO tarafından 
yapılmış olmasının ve ŞİÖ’nün bu 
sorunun çözümünde etkisiz kalmış 
olmasını eleştirmiştir.[5] ŞİÖ o tarihte 
henüz yeni oluşum sürecinde olan bir 
örgüt olarak NATO’nun yaptığı gibi 

A BD/NATO Afganistan’dan 
çekilme tarihini 2014 olarak 
açıklamıştır fakat ABD’nin 

birçok sorunu bölgede bırakarak çe-
kileceği de görülmektedir.[1] ABD’nin 
Afganistan’ı terörden arınmış, de-
mokratik ve liberal bir ülke haline 
getireceğini kimse beklemiyordu an-
cak ABD çekilirken hiçbir sorun çö-
zülmemiş ve bölgedeki istikrarsızlık 
komşu ülkeleri de tehdit eder boyutta 
yayılmıştır.  Çin ve Rusya, ABD’nin 
bölgedeki varlığının Avrasya’da re-
kabet oluşturduğu için rahatsız ol-
makla birlikte, ABD çekildikten sonra 
Afganistan’da ne olacağı da sorgu-
lanmaktadır. Hatta Putin, 2 Ağustos 
2012’de verdiği bir demeçte “Eğer 
Afganistan’da düzen olmazsa güney 
sınırlarımız güvende olmaz. Mevcut 
Afgan liderler durumu kontrol etmekte 
çok zorlanacaklar. NATO üyesi ülkeler 
orada ve bu görevi yerine getiriyorlar. 
Onlara yardım etmemiz gerekiyor. 
Biz kendimiz orada savaşmayacağız. 
Bırakalım onlar orada kalsın ve savaş-
sın” demiştir.[2] Rusya Afganistan’da 
askeri sorumluluk almayacağını be-
lirtmektedir fakat bu sorumluluktan 

kaçamayabilir. Çin ise genel tavrının 
aksine Rusya kadar çekimser bir tu-
tum takınmamaktadır. Bu bağlamda 
2014’e yaklaşırken Haziran 2012’de 
Tacikistan’da kapsamlı bir tatbikat 
gerçekleştiren Şanghay İşbirliği Ör-
gütü (ŞİÖ)’nün güçlenme ve etki ala-
nını genişletme çabaları, Afganistan 
sorularıyla birlikte değerlendirilebilir.

ŞİÖ’nün kuruluş aşamasının, amaç-
larının ve gelişim evresinin nasıl 
olduğuna bakıldığında, Örgütün 
bir sonraki adımının ne olabileceği 
konusu hakkında ipuçları ortaya çık-
maktadır. İlk olarak 1996’da SSCB ile 
Çin arasında Soğuk Savaş dönemin-
den kalma sınır sorunlarının çözümü 
amacıyla “Şanghay Beşlisi” olarak 
Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Taci-
kistan ve Çin’in bir araya gelmesiyle 
başlayan süreç, sınır sorunlarının 
çözümden sonra da devam etmiştir. 
2001’de Şanghay İşbirliği Örgütü 
adını alan Örgüt, Özbekistan’ın 
katılımı ile üye sayısını 6’ya çıkarmış-
tır.[3] 11 Eylül 2001 sonrası ABD’nin 
Afganistan Operasyonları ile birlikte 
bölgeye gelmesi, Örgütün bölge-

Turgay DÜĞEN
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü

ABD-NATO
Afganistan’dan
Çekilirken
Şanghay İşbirliği
Örgütü
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Afganistan sorunu bölge için birbiriyle 
bağlantılı iki önemli sorunun kaynağını 
teşkil etmektedir. İlk olarak bölgede 
radikal grupların terör eylemlerinin 
Rusya ve Çin de dâhil olmak üzere 
bölgeye yayılmasından endişe edil-
mektedir. İkinci olarak sınır güven-
liğinin sağlanamamış olmasıdır ki, 
bundan dolayı hem terör örgütlerinin 
faaliyetleri kontrol edilememektedir 
hem de uyuşturucu kaçakçılığı önle-
nememektedir. Bölgedeki terörizm 
Rusya ve Çin dâhil olmak üzere tüm 
bölge devletleri için ciddi bir tehdit 
algılaması oluşturmuştur. El Kaide 
yalnızca Afganistan’da etkili olmakla 
kalmayıp Özbekistan, Tacikistan ve 
Kırgızistan’ı doğrudan etkilemektedir. 
Fergana Vadisi, birbiriyle bağlantılı 
olduğu iddia edilen El Kaide, Hizbut 

Tahrir ve Özbek İslam Hareketi için 
geçiş güzergâhını oluşturmakta ve 
bölge üzerinden bu grupların sınırlar 
arası geçişleri kolaylaşmaktadır.[8]

Çin, ŞİÖ içindeki etkinliğini hem ulus-
lararası alanda etkinliğini artırmak 
için hem de Doğu Türkistan konu-
sundaki hassasiyetlerinde bölgesel 
destek sağlamak için kullanmaktadır. 
1997’de Moskova’da yapılan anlaş-
ma gereği Kazakistan, Tacikistan 
ve Kırgızistan Doğu Türkistan Ba-
ğımsızlık Hareketi’ni desteklemeye-
cekleri konusunda Çin’e güvence 
vermişlerdir.[9] Çin, Doğu Türkistan 
bağlamında, kendi güvenliği ve toprak 
bütünlüğü açısından Orta Asya ülkele-
riyle işbirliğine önem vermektedir. Bu 
bağlamda Çin, ŞİÖ içindeki devletle-

rin ekonomik kalkınmalarına destek 
sağlamak için 12 milyar dolarlık kredi 
sağlamıştır.[10] Çünkü Çin açısından 
Orta Asya bir güvenlik sorunu olduğu 
kadar aynı zamanda bir ekonomik ve 
demografik genişleme sahasıdır. Çin, 
Afganistan’da bakır madenlerine yap-
tığı 3 milyar dolarlık yatırım ile en çok 
yatırım ülke konumundadır.[11] Do-
layısıyla Afganistan’ın geleceği Çin 
tarafından dikkatle takip edilmekte ve 
Çin’in Afganistan’da rol üstlenmesi 
ihtimaller dâhilinde değerlendirilmek-
tedir.[12]

Orta Asya’daki terör konusunda en 
önemli tehdit Özbekistan’a yöneliktir. 
Özbekistan’da yaklaşık 5000 kişilik 
militan kadrosuna sahip, silahlı eylem-
ler gerçekleştiren “Özbekistan İslam 

Hareketi”nin varlığı,[13]Özbekistan’ın 
güvenliği için bir sorun teşkil etmek-
tedir. Özbekistan terörle mücadelede 
ABD ile birlikte hareket etmektedir 
ve Özbekistan’ın ŞİÖ tarafından 
gerçekleştirilen 2006 ve 2007’deki 
tatbikatların dışında hiçbir tatbikata 
katılmamış olması örgüt içindeki bir 
ayrışmayı da göstermektedir.[14] Öz-
bekistan 2012’de sadece tatbikata 
katılmamakla kalmamış aynı zamanda 
Kazakistan’dan tatbikata katılmak için 
Özbekistan üzerinden Tacikistan’a 
geçmek isteyen asker ve teçhizatın 
geçmesine de müsaade etmemiş-
tir.[15] Bu durum Özbekistan-Taci-
kistan sınırının mayınlı arazi olması 
ve sınır güvenliği açısından riskli bir 
bölge olmasından kaynaklanabileceği 
gibi, 15 Haziran’da çıkan bir habe-
re göre, Kazakistan’ın Özbekistan 
sınırındaki gümrük geçişlerindeki 
prosedürü katılaştırmasına bir cevap 
da olabilir.[16] Özbekistan’ın bölgede 
terörle mücadeledeki ŞİÖ’ye mesafeli 
olan bu politikası ABD’nin bölgeden 
ayrılmasının ardından bölge ülkeleri ile 
işbirliği düzlemine kayabilir.

Sonuç olarak, Afganistan’daki sorun 
kısa vadede çözüme kavuşmayacaktır 
ve ABD’nin çekilmesinin ardından 
terör örgütlerinin güçlenmesi söz 
konusu olursa, sorun Çin, Rusya ve 
Orta Asya ülkelerini etkileyebilecek bir 
düzeye ulaşacaktır. ŞİÖ bu ülkelerin 
terörle mücadelede ortak hareket 
edebilecekleri bir yapıda gelişmekte-
dir. Her ne kadar Rusya’nın Afganis-
tan sorununa askeri olarak müdahil 
olmak istememesine rağmen, tehdidin 
artmasına kayıtsız kalamayacaktır. Çin 
açısından ise Afganistan Operasyonu 
ekonomik gücün siyasi ve askeri sa-
haya geçişine bir imkân tanıyacaktır. 
Orta Asya ülkeleri kendi başlarına baş 
edemeyecekleri terör sorunu karşı-
sında böyle bir işbirliğine ihtiyaçları 
olacaktır. Bu işbirliğine katkı sağlaya-
caklarını 2001 sonrası ABD’nin ope-
rasyonlarına hava sahalarını açarak 
veya üsler sağlayarak göstermişlerdir. 
Afganistan’daki terör sorunu aynı 
zamanda ŞİÖ’nün bölgedeki varlığını 
ispatlayacak bir girişim olacaktır.
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lan vahşetten ürpermeleri için arşiv 
belgelerini aramak, bulmak ve yayım-
lamak yeterlidir. Bu zaman aydınlar, 
insan hakları teşkilatları, hükümetler 
ve parlamentolar Ermenilerin ihlal 
edilmiş haklarını geri almak için onları 
savunacaktır;

•Dünya 1915’te neler olduğunu çok 
iyi biliyor ama siyasi nedenlerden 
dolayı bu konuda sessiz kalmaya 
üstünlük veriyor.

•Bu sorulara cevap aramak için ‘Er-
meni Meselesi Kurumu’ oluşturulmuş-
tur. Kurumun konuyla ilgili geldiği 
kanaat şu şekilde olmuştur:

•Çeşitli ülkelerinin arşivlerinde çok 
sayıda Ermeni ‘soykırımı’ hakkında 
belge vardır. Dünya basını 1915’te 
bu konuda sayısız haberler vermiştir. 
Bu haberleri ve arşiv belgelerini top-
layarak yayımlamak zor değildir (bu 
iş sonralar yapılmıştır). Ancak bugün 
dünya basını Ermeni meselesi ile 
meşgul değildir ve kimse bu konula 
ilgilenmiyor. Ermeniler ve Ermeni 
meselesi çoktan arşivlere kaldırılmış 
ve müzelere konulmuştur, dolayısıy-
la çağdaş dünyada hiç bir etkileri 
yoktur. Avrupa devletleri NATO’da 
işbirliği içinde bulundukları Türkiye’yi 
siyasi ve güvenlik nedeniyle rahatsız 
etmek istemiyor. Dünya basınının 
dikkatini çekerek Ermenilerin merak 
edilen bir halk olduklarını, dünya 
kamuoyuna Ermenilerin uluslararası 
diplomaside dikkate alınması gerekti-
ğini kanıtlamak ve böylece Türkiye’ye 
karşı baskı uygulamalarını sağlamak 
gerekmektedir. ‘Soykırım’ın tanınması 
için değil, Ermeni meselesinin yeni-
den uluslararası gündeme gelmesi 
için Türkiye’ye baskı uygulanmalıdır. 
Taşnaklar Avrupa ve ABD’de Ermeni 
meselesini yeniden gündeme getir-
mek için aynen XIX yüzyılın sonu, XX 
yüzyılın başlarında olduğu gibi silahlı 
eylemlere başlamaya karar vermiştir. 
Böylece, Taşnaksutyun Partisi’nin 
kurduğu ASALA terör örgütü eylemle-
rine başlamış ve aşağıda adları belir-
tilen diplomatlar, aileleri ve görevliler 
yaralanmış ve şehit edilmiştir:

27 Ocak 1973 - Los Angeles (ABD) 
Mehmet Baydar, Bahadır Demir; 
20 Şubat 1975’de Beyrut’taki THY 
bürosu bombalanmıştır; 
22 Ekim 1975 tarihinde, Viyana Bü-
yükelçisi Daniş Tunalıgil; 
24 Ekim 1975 - Paris (Fransa) İsmail 
Erez - Talip Yener; 
16 Şubat 1976 - Beyrut (Lübnan) 
Oktar Cirit; 
9 Haziran 1977 - Roma (İtalya) Taha 
Carım; 
2 Haziran 1978 - Madrid (İspanya) 
Necla Kuneralp, Beşir Balcıoğlu; 
12 Ekim 1979 - Lahey (Hollanda) 
Ahmet Benler (Büyükelçi Özdemir 
Benler’in oğlu); 
22 Aralık 1979 - Paris (Fransa) Yıl-
maz Çolpan; 
6 Şubat 1980 - İsviçre Büyükelçisi 
Doğan Türkmen, Bern’de uğradığı 
saldırıdan yara almadan kurtulmuştur; 
17 Nisan 1980 - Türkiye’nin Vatikan 
Büyükelçisi Vecdi Türel’in makam 
aracına açılan ateşten Türel ve koruma 
görevlisi Tahsin Güvenç saldırıdan 
yaralı olarak kurtulmuştur; 
26 Eylül’de Türkiye’nin Paris Bü-
yükelçiliği Basın Danışmanı Selçuk 
Bakkalbaşı, uğradığı silahlı saldırıda 
yaralanmıştır; 
31 Temmuz 1980 - Atina (Yunanis-
tan) Galip Özmen, Neslihan Özmen. 
Galip Özmen’in eşi Sevil Özmen ve 
oğulları Kaan Özmen olaydan yaralı 
olarak kurtulmuştur; 
17 Aralık 1980 - Sidney (Avustralya) 
Şarık Arıyak, Engin Sever; 
4 Mart 1981 - Paris (Fransa) Reşat 
Moralı, Tecelli Arı; 
9 Haziran 1981 - Cenevre (İsviçre) 
M. Savaş Yergüz; 
24 Eylül 1981 - Paris (Fransa) Cemal 
Özen. Başkonsolos Kaya İnal yaralan-
mıştır; 
2 Nisan 1981-Türkiye’nin Kopenhag 
Çalışma Ataşesi Cavit Demir, oturduğu 
apartmanın asansöründe uğradığı 
silahlı saldırıdan yaralı olarak kurtul-
muştur; 
25 Ekim 1981- Türkiye’nin Roma 
Büyükelçiliği İkinci Katibi Gökberk 
Ergenekon, hafif yaralarla kurtulmuştur; 
28 Ocak 1982 - Los Angeles (ABD) 
Kemal Arıkan; 

5 Mayıs 1982 - Boston (ABD) Orhan 
Gündüz; 
7 Haziran - Lizbon (Portekiz) Erkut 
Akbay - Nadide Akbay; 
27 Ağustos 1982 - Ottawa (Kanada) 
Atilla Altıkat; 
9 Eylül 1982 - Burgaz (Bulgaristan) 
Bora Süelkan; 
8 Nisan 1982-Türkiye’nin Ottawa 
Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Kani 
Güngör; 
21 Temmuz 1982 - Türkiye’nin Rot-
terdam Başkonsolosu Kemal Demirer. 
Demirer, olaydan yara almadan kurtul-
muştur; 
7 Ağustos 1982 - ASALA’ya bağlı 
2 teröristin Ankara Esenboğa Havali-
manında düzenlediği silahlı baskında 
8 kişi ölmüş, 72 kişi yaralanmıştır. Bu, 
Ermeni terörizminin Türkiye’deki ilk 
eylemi olmuştur; 
9 Mart 1983 - Belgrad (Yugoslavya) 
Galip Balkar. Olayda, bir Yugoslav 
öğrenci de ölmüştür; 
14 Temmuz 1983 - Brüksel (Belçika) 
Dursun Aksoy; 
27 Temmuz 1983 - Lizbon (Portekiz) 
Cahide Mıhçıoğlu; 
16 Haziran1983 - İstanbul 
Kapalıçarşı’da bir terörist tarafından 
halkın üzerine ateş açılmıştır. Olayda 2 
kişi ölmüş, 21 kişi yaralanmıştır. Olayı 
bir Ermeni teröristin yaptığı anlaşılmıştır; 
15 Temmuz 1983 - THY’nin Paris 
Orly havalimanındaki bürosu önünde 
bomba patlatılmıştır. Olayda, 2’si Türk, 
4’ü Fransız, 1’i Amerikalı, 1’i de İsveçli 
olmak üzere 8 kişi ölmüş, 28’i Türk, 63 
kişi de yaralanmıştır; 
28 Nisan 1984 - Tahran (İran) Işık 
Yönder; 
20 Haziran 1984 - Viyana (Avustur-
ya) Erdoğan Özen; 
19 Kasım 1984 - Viyana (Avusturya) 
Evner Ergun; 
27 Mart 1984 - Türkiye’nin Tahran 
Büyükelçiliği Ticaret Müşavir Yardımcı-
sı Işıl Ünel’in otomobiline bomba yer-
leştirmeye çalışan bir terörist, bomba-
nın elinde patlaması sonucu ölmüştür; 
28 Mart 1984 - Tahran’da Büyükel-
çilik Başkatibi Hasan Servet Öktem ve 
Büyükelçilik Ataşe Yardımcısı İsmail 
Pamukçu evlerinin önünde uğradıkları 
silahlı saldırıda yaralanmıştır.

S uriye’de son za-
manlarda yaşanan 
iç çatışmalar bölge 

güvenliğini tehdit etmekle 
beraber, bölgedeki terör 
gruplaşmalarının yeniden 
canlılık kazanmasına ne-
den olmuştur. Türkiye’nin 
Suriye’ye askeri müdaha-
lesi söz konusu olduğu 
bir zamanda yaklaşık 30 
yıldır arka planda kalan 
Ermeni terör örgütü 
ASALA (Armenian Secret 
Army for the Liberation of 
Armenia-Ermenistan’ın 
Kurtuluşu için Gizli Erme-
ni Ordusu) yeniden can-
lanmaya ve Türkiye’yi 
tehdit etmeye başladı. 
Konumuzun güncelliği 
bakımında ASALA terör 
örgütünün tarihi geç-
mişine yeniden dikkat 
etmekte fayda vardır.

Ermenistan’ın 1920’de 
Bolşevik Rusya tara-
fından işgal edilmesin-
den sonra Taşnaklar 
ve Hınçaklar ülkeden 
sürgün edilmiş, Sov-
yet Ermenistan’ı Türkiye’ye 
karşı bağımsız politika hayata ge-
çiremediği için Ermeni meselesi ve 
sözde soykırım iddiaları 1960’lı yıllara 
kadar gündeme getirilmemiştir. Ancak 
bununla bile Avrupa ve ABD Ermeni 
diaspora teşkilatları bu konuda pro-
pagandalarına devam etmiştir.

1965’te Ermenistan Hükümeti sözde 
soykırım kurbanlarını anmak için 24 
Nisan’da tören düzenlemiş ve Çiçer-
nakabert kentinde soykırım anıtı inşa 
etmiştir. Bu tarihten sonra Ermenis-
tan Hükümeti yurtdışında yaşayan 
Ermenilerin soykırım propagandası 

faaliyetlerini ko-
ordine etmeye 
başlamış, diaspora 
Ermenileri Taşnak-
sutyun Partisi’nin 
öncülüğünde 
yeniden teşkilat-
lanmıştır. İki yıl 
sonra Taşnaksutyun 
Partisi’nin 1967’de 
Beyrut’ta yapılan 
19. kurultayında 
Avrupa devletlerinin 
sözde Ermeni soy-
kırımına yaklaşımları 
ciddi şekilde eleş-
tirilmiş ve Türkiye 
ile beraber Avrupa 
devletleri de Ermeni 
‘soykırımı’ndan so-
rumlu tutulmuştur.

Aralık 1972’de 
Viyana’da yapılan 
20. kurultayında ise 
Parti’nin devrim ge-
leneğinin yeniden 
canlandırılmasına karar 
verilmiştir. Bu kurultay-
da ‘Ermeni meselesinin-
daha doğrusu Ermeni 
soykırımının neden ma-
nevi ve siyasi sahnede 

olmadığı’ tartışma konusu olmuştur. 
Müzakereler iki ayrı problem üzerin-
de yoğunlaşmıştır:

•Dünya 1915’te Ermenilere karşı 
yapılmış soykırımı bilmiyor. Dünya 
kamuoyunun Ermenilere karşı yapı-

Dr. Hatem CABBARLI
Avrasya Güvenlik ve Strateji Araştırmalar Merkezi Başkanı

Ermeni Terörünün Yeniden Doğuşu

ASALA
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Y unanistan Başbakanı Antonis 
Samaras, hükümetin Akdeniz 
ve Ege’de petrol ve gaz ara-

mak için Münhasır Ekonomik Bölge 
(MEB) ilan etmeyi planladığını söyledi. 
Nitekim, Yunanistan güneybatı sınır-
larındaki ülkelerle yani Arnavutluk, 
İtalya, Mısır ve Libya ile MEB’lerin 
çizilmesi yönünde görüşmelere daha 
önce başlamıştı. Sorun, Ege’deki 
paylaşım yarışından çok egemenlik 
paylaşımının Akdeniz’e yansıyan 
yönü nedeniyle ele alınmalı. Özellikle 
Mısır’la imzalanması planlanan anlaş-
manın MEB sınırını nasıl belirleyeceği 
çok önemli. Çünkü Yunanistan Mısır’la 
sınırlamayı, Antalya’nın Kaş ilçesine 5 
km, en yakın olduğu Türkiye kıyısına 
ise sadece 2 km uzakta bulunan MEİS 
adasını esas alarak belirlemek istiyor. 

Yunanistan, sanki Türkiye ve Mısır, 
Akdeniz’de karşılıklı kıyıları olan iki ülke 
değilmiş gibi davranıyor. Hatta Türkiye 
ile Mısır’ın aynı konuda 2009’da yapa-
cağı görüşmeye de tepki gösterilmişti. 
Buna göre Türkiye ile Mısır arasında 
MEB ilanı söz konusu olamaz çünkü 
bu iki ülkenin deniz sınırı yok. Olursa 
bu, Mısır’ın Meis’i esas almadığı an-
lamına gelir ve bu durumda Mısır’la 
MEB görüşmesine oturmak Yunan 
çıkarlarına ihanettir. Dolayısıyla 
Yunanistan’ın MEB ilanı için yaptığı 
girişimlerde Meis bir anlamda odak 
noktasını oluşturuyor. Esasen Türkiye 
açısından da bu konu çok önemli. 
Çünkü böylesi yapay bir egemenlik 
paylaşımının hayata geçirilmesinde 
Yunanistan’ın kat edeceği her bir mil, 
“Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya -290 

41 bin kilometrekarelik deniz alanına 
hapsolduğu görülmektedir. Yuna-
nistan ise sadece Doğu Akdeniz’in 
petrol zenginliğini değil aynı zamanda 
Kıbrıslı Rumlar için Ada’da sağlaya-
madığı egemenliği, denizde üstelik 
25 km.lik deniz kıyısı için toplamda 50 
bin kilometrekarelik bir deniz egemen-
liği sağlamış oluyor. Bundan başka 
Yunanistan, kurulduğu günden bu 
yana peşinde koştuğu ENOSİS ama-
cına ulaşmaktadır. Hatırlayalım Kıbrıs 
Rumlarının AB üyeliği gerçekleştiğin-
de dönemin Yunanistan Başbakanı 
Kostas Simitis “ENOSİS’i başardık” 
diye konuşmuştu. Şimdi MEB ilanla-
rıyla Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının 
gerçekten de Akdeniz’de birbirlerine 
o kadar geniş bir mesafeye rağmen- 
kavuştuklarını görüyoruz. Tek Avrupa 
Hava Sahası’nın Orta Doğu ve Güney 
Akdeniz üzerindeki hava sahası kont-
rolünün Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki 
Hava Kontrol Merkezi’ne bırakılmasıy-
la da Atina FIR’ı ve Lefkoşa FIR’ının 
havada ENOSİS’i gerçekleştirdiğini 
de hatırlamak gerekir. Nitekim, FIR 
Hattı’nı Yunanistan gibi GKRY de Ulu-
sal Hava Sahası olarak algılıyor, tüm 
adımlarını da buna göre atıyor. 

Doğu Akdeniz Krizi’ne bütünlüklü 
bakıldığında ise Kıbrıs Rum Yönetimi 
ile kamufle edilmiş ancak tüm gücünü 

İsrail’den alan bir kriz olduğu görül-
mektedir. Bu anlamda, “Mavi Marma-
ra” ve “One Munite” kaynaklı Türkiye-
İsrail gerginliği olmasaydı da İsrail’in 
projesini yürütmekte olacağını hatta 
Türkiye-İsrail işbirliğinin daha önemli 
ve büyük projelerin engeli olduğunu ve 
bir anlamda İsrail’in bir sıkıntıdan kur-
tulduğunu söylemek mümkün. Kuş-
kusuz ki son dönem işbirliği, GKRY ve 
Yunanistan’ın havadan ve denizden 
ENOSİS’i sağlama stratejisi için arayıp 
da bulamayacakları bir fırsat yarattı. 
Ancak Doğu Akdeniz enerji kaynakları 
üzerindeki strateji, her ikisini de aşan bin km.- sahip Türkiye’nin” kendisine 

ait olan 145 bin kilometrekarelik de-
niz alanının 71 bin kilometrekaresini 
Yunanistan’a; 33 bin kilometrekaresini 
Kıbrıs Rumlarına kaptırması demektir. 
Tamam, Marmara’dan Akdeniz’e çıka-
mıyoruz ama sanki Akdeniz kıyısındaki 
İskenderun’dan da Akdeniz’e çıkama-
yacağız. 

Adaların sadece karasuları olabile-
ceğini karara bağlayan Divan ka-
rarlarına rağmen Yunanistan, Girit, 
Kaşot, Kerpe ve Meis’i birleştiren hattı 
esas alarak MEB çizmeye çalışıyor. 
Yunanistan’ın hazırlığında olduğu 
sınırlar, Kıbrıslı Rumlar’ın daha önceki 
MEB ilanları ile bütün halinde dikkate 
alındığında, Türkiye’nin 145 bin kilo-
metrekarelik deniz alanından sadece 

başı İsrail, Fransa ve Almanya’nın 
çektiği, kuşkusuz ki ABD’nin des-
teklediği bir projedir. Nitekim İsrail’in 
gizlenmesindeki faktörlerden biri de 
tüm sürecin ilk adımının Kıbrıs Rumla-
rının önce Mısır ve Lübnan’la anlaşma 
yapması ve bu anlaşmaların onaylan-
masıyla İsrail’in önünün sessiz sedasız 
açılmasıdır. Bu nedenle de gerek Mısır 
gerekse Lübnan bu oyunda birer kukla 
pozisyonunda kalmışlardır. Nitekim bu 
anlaşmalar sonradan Lübnan’ın başını 
da kendi egemenlik sahasından İsrail’i 
çıkaramamak nedeniyle ağrıtmıştır.

Bu noktada önce ABD-İsrail-İngiltere 
denkleminin 2005 ve 2006 gelişme-
leriyle ABD-İsrail-Fransa denklemine 
dönüştüğünü not edelim. Şimdi, 
Ada’daki üslerinden vazgeçmeyecek 
olan İngiltere’nin tutumunun süreci 
belirleyeceğini ifade etmek yanlış ol-
mayacaktır. Konu enerji olduğu için ilk 
akla gelen İngiltere’nin de yeni Doğu 
Akdeniz denklemini destekleyeceği 
olacaktır ancak ekonomik açıdan güç-
lenmiş ve enerji sağlayan bir ülke ola-
rak tüm siyasi denklemlerde gücünü 
arttırmış bir Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 
İngiltere için ne kadar istenir olacağı 
da bir kez daha sorgulandığında ce-
vap değişebilecektir. Üstelik bu gücün 
ardında Kıbrıs’ı kendisine “ileri karakol” 
yapan ve “yedek vatan” olarak gören 
İsrail’in bulunması, üstü kapanmış 
bazı yaraları kanatabilecektir.

Doğu Akdeniz’in Yeni Dengeleri:

İsrail Projesi ve 
ENOSİS

Gözde Kılıç YAŞIN
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü
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Kazakistan-Türkiye İşbirliğinde 
Yeni Dönemin Başlangıcı

Tarihî Dostluktan Stratejik 
Ortaklığa

T ürkiye, çileli geçmişinde nice 
çetin dönemi başından geçir-
mesine karşın tarih boyunca 

bağımsızlığını hiç kaybetmemiş tek 
Türk yurdudur. Kökleriyle bağlarını 
koparmamış, tarihî idraki derin, millî 
bilinci canlı Anadolu yurdu; Altaylar 
ile Aktav arasındaki uçsuz bucaksız 
coğrafyayı “altın kazık-ata yurt” diye-
rek hep kutsal bilmiştir. Köklerinin 
Türkistan’a dayanmasını övünç vesi-

lesi kabul eden bu insanlar, uzaktaki, 
ata yurdundaki soydaşlarının ba-
ğımsızlık arzusunu paylaşagelmiştir. 
Bu arzuya, Atatürk’ün ünlü vasiyetini 
eklerseniz, Türkiye’nin Kazakistan’ın 
bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olması-
nın hikmeti daha iyi anlaşılacaktır.

Aslında Kazakistan ile Türkiye ara-
sındaki ilişkiler bağımsızlıktan daha 
önce başlamıştı. Türk dünyasına mal 

olmuş büyük şahsiyet Turgut Özal, 
1991 yılının 15-16 Mart tarihlerinde 
o dönemdeki adıyla Kazak Sosya-
list Cumhuriyeti’ne resmî bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında ticari-
ekonomik işbirliği yönünde anlaşma-
lar imzalandı. Bu, aramızdaki demir 
perdenin kalkmaya başladığı, soydaş 
memleketler arasındaki münasebetle-
rin başlangıç dönemi idi. Bu ziyaretin 
hemen akabinde dönemin Kazakistan 

Başbakan Yardımcısı, Prof. Dr. Mırza-
tay Joldasbekov başkanlığındaki Ka-
zakistan heyeti Ankara’ya bir seyahat 
gerçekleştirdi. Aynı yılın 25-28 Eylül 
günleri Türkiye’ye resmî bir ziyaret 
gerçekleştiren Kazakistan Cumhur-
başkanı Nursultan Nazarbayev, iki 
ülke arasındaki ilişkileri kuvvetlendire-
cek kapsamlı bir iş birliği anlaşmasına 
imza attı. Bu ziyaret, Kazakistan’ın dış 
politikasına yeni bir istikamet verme-

sinin yanı sıra kendine olan güvenini 
sağlamlaştırması bakımından da 
büyük önem taşır. Dolayısıyla bu ziya-
reti, Kazak devletinin bağımsız bir dış 
politika geliştirme çabasının ilk adımı 
olarak değerlendirmek de mümkün-
dür.

Malum olduğu üzere halklarımızı, 
geçmişten bugüne tarihî, kültürel ve 
etnik ortak paydalar etle tırnak misali 
birbirine kaynaştırmaktadır. Bu, asırlar 
boyu birbirinden uzak kalmış olan 
kardeş halkların çabucak anlaşıp, 
ortak dil bulmasında çok etkili oldu. 
Özellikle bağımsızlığın nurlu şafağında 
Kazakistan, Türk devletinin dostça 
tavırlarını yakından hissetti.

Türk dünyasının ortak kahramanı Mus-
tafa Çokay bir eserinde“Uzun zaman 
karanlıkta kaldıktan sonra aydınlığa 
çıkan kimsenin gözleri kamaşır ve o 
kişi telaşa kapılır” şeklinde bir ifade 
kullanmıştır. Bağımsızlıkla birlikte 
önemli tarihî görevleri de üstlenen 
genç Kazak devletinin başlarda ol-
duğu gibi telaşa kapılmadan, yükünü 
devirmeden, yol ayrımından yüzünün 
akıyla geçmesine devlet tecrübesi 
geniş, alçakgönüllü kardeş ülke 
Türkiye’nin büyük katkılar sağladığı 
açıktır. Türk devletinin çok yönlü 
desteği, Kazakistan’ın kısa zaman 
zarfında dört başı mamur bir devlet 
olarak teşkilatlanıp büyük başarılara 
ulaşmasında etkili olmuştur. O vakitler 
ülkemizin dimdik ayağa kalkmasında 
Türkiye’den gelen yatırımlar önemli rol 
oynamıştır.

Türkiye, Kazakistan’a yalnızca mad-
di bakımdan değil, manevi açıdan 
da ciddi yardımlarda bulunmuştur. 
Türkiye ilk aşamadan itibaren eğitim-
öğretim alanında Kazakistan’a önemli 
destekler vermiş; iki ülke verimli iliş-
kiler geliştirmiş, karşılıklı netice alıcı 
adımlar atmıştır. Üniversiteli gençler 
kardeş ülke Türkiye’nin saygın öğre-
tim kurumlarında eğitim alma imkânı 
bulmuştur. 90’lı yıllardaki finansal 
sıkıntılarına rağmen Türkiye, ata yurt-
tan gelen öğrencilere kucağını sonuna 
kadar açıp, söz konusu öğrencilerin 

eğitim masraflarını karşılayarak müs-
tesna bir misafirperverlik örneği gös-
termiştir.

Türkiye’nin, Kazakistan’da millî bilinci 
yerleştirme, insan yetiştirme doğrul-
tusundaki ciddi bir projesi de Türkis-
tan’daki Hoca Ahmet Yesevi Ulus-
lararası Kazak-Türk Üniversitesi’dir. 
Türkistan’ı güzelleştirme, canlandırma 
maksadıyla 1992 yılında açılan bu 
eğitim kurumu, kısa sürede Türk 
dünyasının ilk uluslararası üniversitesi 
konumuna yükseldi. 

Hoca Ahmet Yesevi türbesini geniş 
çaplı bir restorasyondan geçiren Türk 
İş Birliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) 
da iki ülke arasındaki insani-kültürel 
münasebetlerin ilerlemesinde köprü 
vazifesi gördü.

Genel olarak Kazakistan ile Türkiye 
arasındaki iş birliği ve dayanışma ço-
ğunlukla eğitim, kültür, insani yardım, 
enerji, küçük ve orta ölçekli ticaret, 
bankacılık, turizm ve inşaat alanların-
da oldukça gelişti. Türk iş adamları ve 
müteahhitleri özellikle Astana’nın ima-
rına önemli katkılarda bulundu.

Astana’nın 10. yıldönümü kutlamaları, 
Kazakistan’ın yeni bir döneme doğru 
attığı ilk adımlar oldu. Söz konusu yıl 
bağımsızlığını pekiştirip devlet yapı-
lanmasını oturtan ve nüfusunu artırmış 
olan Kazak memleketi Avrasya coğ-
rafyasında büyük organizasyonlara 
liderlik yaptı. Bu durum, Kazakistan 
ile Türkiye ilişkilerine de yeni bir ivme 
kazandırdı.

2009 yılında Kazakistan Cumhurbaş-
kanı kardeş ülke Türkiye’ye resmî bir 
ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde yaptığı konuşma-
da Nursultan Nazarbayev, Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin yalnızca batıya 
değil, artık doğuya da yüzünü çevir-
mesi gerektiği hususuna işaret etti. 
Yine Dünya Ticaret Formu’nda Türk 
iş adamları huzurunda yaptığı konuş-
mada Nazarbayev, kardeş Türkiye’nin 
iş adamlarını Kazakistan’a iş yap-
maya davet etti. Ziyaret sırasında iki 

Prof. Dr. Darhan HIDIRALİ
Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı
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ülke arasında stratejik ortaklığı 
öngören anlaşma imzalandı. 
Böylelikle tarihî dostluk, soydaş-
lık bağları o günden sonra yeni 
bir aşamaya yükselip, stratejik 
ortaklık düzeyine çıktı. Bu anlaş-
ma, iki kardeş devlet arasında 
gerçek anlamda yeni bir tarihî 
devrenin başlangıcı oldu. Bu 
anlaşmadan sonra Kazakistan 
ile Türkiye arasında eşit dereceli 
ortaklık ilişkisi gelişme gösterdi.

Aynı yılın kasım ayında 
Nahçıvan’da gerçekleştirilen 
“Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Devlet Başkanları 9. Zirvesi” 
sırasında kökü bir Türk halk-
larını birleştirme, Türk halkları 
arasındaki dostluk ve iş birliği 
bağlarını geliştirme yolunda 
Kazakistan Cumhurbaşkanı N. 
Nazarbayev’in öncülüğünde çok 
önemli tarihî bir adım atıldı: Türk 
Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği 
Konseyi - Türk Konseyi’ni kurma 
yönünde bir anlaşma imzalandı.

Bu mühim hadiseyi, Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Parlamenter Asamblesi’nin 
(TÜRKPA) ve Akil Adamlar Kurulu’nun 
makul bir uzantısı olarak değerlen-
dirmek mümkündür. O yıl Astana’da 
Türk Akademisi de çalışmalarına 
başladı. Bu adım, Kazak liderinin, 
Tür dünyasının birliğini pekiştirme 
yolundaki kararlı siyasetinin açık bir 
göstergesi idi.

Çok sıkıntılı bir dönemde yardım 
elini uzatan kardeş Türk ülkesine 
Kazakistan’ın cevabı çabuk gerçek-
leşti. Hızlı bir gelişme süreci içerisi-
ne giren Kazakistan, 2009 yılından 
itibaren Türkiye ekonomisine ciddi 
katkılarda bulunmaya başladı. Mesela 
2011 yılı ilk 6 ayının sonuçlarına göre 
Kazakistan’ın Türkiye’den ithalatı 303 
milyon doları bulurken, Türkiye’ye 
ihracatı ise 1 milyar 314 milyon dolara 
ulaştı. Türkiye ekonomisinin, 2011 yı-
lında ekonomik büyüme hızı bakımın-
dan Çin’i geride bırakıp dünyada ilk 
basamağa yerleşmesinde, Kazakistan 
yatırımlarının da büyük payı olmuştur.

Kazaklar arasında “Kökü birin bayrağı 
bir, yükü birin yolu bir” şeklinde bir 
özdeyiş vardır. Kökü de yükü de bir 
olan Kazakistan ile Türkiye’nin ortak 
adımları; özelde Türklük âlemindeki, 
genelde ise Avrasya coğrafyasındaki 
entegrasyonun canlanmasına, kıta 
ülkeleri arasındaki münasebetler da-
marına kan yürümesine önemli etkiler 
yapmıştır. Bu iş birliğinin bir ucunda, 
ekonomisi adım adım gelişen Türkiye 
yer alırken diğer ucunda da bütün 
Türklerin baba ocağı sayılan Kazakis-
tan yer almaktadır. Avrupa Güvenlik 
ve İş Birliği Teşkilatı’na (AGİT) 2010 
yılında başkanlık yapan Kazakistan, 
şimdi İslam Konferansı Örgütü’ne 
liderlik yapmaktadır. İslam Konferansı 
Örgütü ile Türkiye’nin başkanlığındaki 
Asya Kurulu arasındaki eylem birliğini 
başarıyla yürütme, uçsuz bucaksız 
Avrasya coğrafyasındaki güvenliği 
sağlamanın önemli bir aracı hâline 
gelmiştir.

Kardeş iki ülkede, yakın kardeşlik 
bağlarının nişânesi kabul edilebilecek 
göstergeler ve ortak değerler yeterin-
ce mevcuttur. Ülkelerimizin başkent-

leri ile büyük şehirlerinde ortak tarihî 
şahsiyetler anısına heykeller-abideler 
dikme, caddelere onların adlarını 
verme uygulamaları çok yararlı bir 
geleneğe dönüştü. Türk topraklarında 
Abay’a, Abılay ile Kabanbay’a, Mağ-
can Cumabayev ile Muhtar Avezov’a 
ithafen anıtlar dikilirken, Kazakistan’da 
Turgut Özal’ın adı, bir ana cadde-
ye, Süleyman Demirel’in adı ise bir 
üniversiteye verilmiştir. Pek yakında 
Astana’da, Esil Nehri kıyısında Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk, Ankara’daki Atatürk 
Bulvarı’nda ise devlet başkanımız 
Nazarbayev anısına dikilen iki büyük 
heykelin açılışı yapıldı. Bu, büyük 
imparatorlukların yıkıldığı kritik dönem-
lerde kendi millî devletlerinin temelini 
atarak ülkelerinin bağımsızlığını ve 
birliğini güçlendirmek için canla başla 
çalışan Atatürk ile Nazarbayev arasın-
daki tarihî irtibata işaret etmektedir.

“İki kervanın yolu uzun olur.” diyor bir 
Kazak atasözü. Kardeş iki ülkenin, 
ortak tarihini başlangıç alan stratejik 
ortaklığının hayırlı olmasını temenni 
ediyorum.

T AV Havalimanları Holding, 
2012 ilk yarı finansal sonuçla-
rını açıkladı. Şirketin net kârı 

yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın 
aynı dönemine göre dört kat artışla 
48,5 milyon Euro olarak gerçek-
leşti. Şirketin konsolide cirosu aynı 
dönemde yüzde 20 artış göstere-
rek 483 milyon Euro’ya, konsolide 
faaliyet kârı da yüzde 23 artışla 
129 milyon Euro’ya yükseldi. TAV 
Havalimanları İcra Kurulu Başkanı 
Dr. Sani Şener, 2012’nin ilk yarısında 
elde ettikleri en yüksek net kârla hızlı 
büyümeyi birleştirdiklerini söyledi. 
Net kârın, ilk altı ayda yeni rekorları 
olduğuna işaret eden Şener, “Net 
kâr seviyesinde gördüğümüz bu 
büyük başarıyı diğer finansal kalem-
lerde de aynı şekilde gözlüyoruz. 
Aynı dönemde oldukça kuvvetli nakit 
oluşturma performansı sergiledik ve 
serbest nakit akışı 62 milyon Euro 
olarak gerçekleşti.” dedi.

Şener, finansal sonuçların bu denli 
kuvvetli olmasının hizmet sundukları 

yolcu sayısındaki muazzam artıştan 
kaynaklandığını ifade ederek, TAV 
genelinde hizmet sundukları yolcu 
sayısının geçen yılın ilk altı ayına 
göre yüzde 34 gibi sıra dışı artış 
kaydettiğini ve 31 milyona ulaştığını 
açıkladı. Yolcu artışının yüzde 20’sini 
mevcut portföylerindeki organik 
büyümeye, yüzde 14’ünü de port-
föylerindeki yılbaşında ekledikleri 
İzmir Adnan Menderes Havalimanı 
İç Hatlar Terminali’ne borçlu olduk-
larını anlatan Şener, geçen yıl ‘Arap 
Baharı’ndan etkilenen Tunus’ta 
yaşanan toparlanmanın da, çok 
kuvvetli şekilde yüzde 56 düzeyinde 
seyrettiğini dile getirdi. Şener, İslam 
âlemi adına taşıdığı önem sebebiyle 
kendileri için büyük önem taşıyan 
Medine Havalimanı’nı da haziran 
sonunda portföylerine eklediklerine 
işaret ederek, “Gelecek yıllarda Me-
dine Havalimanı’nın da sonuçlarımıza 
katkılarını yüksek büyüme oranları 
ile göreceğimize olan inancım tam.” 
şeklinde konuştu.

Kurumsal Yönetim Notu Zirvede

TAV’dan bir diğer başarılı heber de 
kurumsal yönetim notundaki yükseliş 
oldu. Dünyanın önemli kurumsal yöne-
tim derecelendirme kuruluşlarından ISS 
Corporate Services, TAV’ın kurumsal 
yönetim notunu 10 üzerinden 9,24 
olarak açıkladı. Bu rakam Türkiye’de 
halihazırda en yüksek seviye. Şirket, 
tahsis edilen bu not ile 40’a yakın şirke-
tin yer aldığı IMKB Kurumsal Yönetim 
Endeksi’nde zirveye yükseldi. Şirketin 
geçen yıl aldığı kurumsal yönetim notu 
10 üzerinden 9,09’du. TAV Havaliman-
ları İcra Kurulu Başkanı Şener, Serma-
ye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 
yeniden düzenlenerek yürürlüğe giren 
kurumsal yönetim ilkelerinin, şirketlerin 
şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlamın-
daki uygulamalarını bir adım öteye ta-
şıdığına dikkat çekti. Şener, “Üç kıtada, 
binlerce çalışanı ile uluslararası projelere 
imza atan TAV’ın, kurumsal yönetim 
alanında gösterdiği yoğun çaba, tüm 
paydaşlarımıza ve menfaat sahiplerine 
duyduğu saygısının bir ifadesidir.” dedi. 

TAV
Havalimanları’ndan
Rekor Kâr
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mediğini ifade ederek, “Ancak bölge-
sel sahiplik ve ortak işbirliği iradesinin 
KEİ’yi bugün bulunduğunu noktadan 
çok daha yukarılara taşıyacağına inanı-
yorum” dedi. 

KEİ’nin 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle 
dönem başkanlığını üstlenecek olan 
Türkiye’nin çabalarını, örgütün daha 
işlevsel hale getirilmesi yönünde 
yoğunlaştıracağını kaydeden Cumhur-
başkanı Gül, şunları söyledi; “Geniş 
ekonomik bir beşeri kaynaklara sahip 
bir bölgede yaşıyoruz. Bölgemizin bu 
güzelliklerini ve zenginliklerini insanla-
rımıza daha fazla yansıtmak ve insan-
larımızın bu zenginlikten daha fazla 
istifade etmelerini sağlamak bölgede 
huzur ve istikrar açısından büyük önem 
taşımaktadır.” 

Cumhurbaşkanı Gül, Karadeniz 
Bölgesi’nin, kalkınma sorunlarını 
kendi içinden çözümler üretebilme 
potansiyeli bulunduğunu ve bu potan-
siyelin harekete geçirilmesi gerektiğini 
düşündüğünü söyledi. Başta Avrupa 
olmak üzere pek çok gelişmiş piyasa 
ekonomisinde artık kronikleşme isti-
dadına girmiş bir ekonomik krizle karşı 
karşıya olunduğunu dile getiren Gül, 
“Bu sadece AB üyelerini değil, tüm 
KEİ bölgesini şüphesiz etkilemektedir. 
Böyle dönemlerde Karadeniz’in kalbini 
oluşturduğu geniş Avrasya coğrafya-
sının sinerjisinden yararlanmak ve krizi 
daha fazla ticaret ve yatırımla aşmak 
en akıllı yöntem olacaktır” dedi.

”Siyasi ihtilaflar bölgemizde ekonomik 
işbirliği ve kalkınmanın önünde önemli 

bir engel oluşturmaktadır” diyen Ab-
dullah Gül, şunları söyledi; “Söz konu-
su sorunların işbirliğimizi etkilememesi 
için hep birlikte çaba göstermeliyiz. 
İmkan bulunması halinde ise siyasi 
sorunlara bölgemizin kendi içinden 
de çözüm üretilmesi için gayret sarf 
etmeliyiz. Günümüzde tehdit unsurları 
geçmişe kıyasla ciddi bir değişiklik 
göstermektedir. Geçmişte ideolojik 
temelde yaşanan ayrımın yerini artık 
kuzey güney, zengin yoksul ayrımı, 
ırkçılık, kültürel hoşgörüsüzlük ve terör 
hareketleri almaya başlamıştır. Bir 
ülkenin yaşadığı sorunlar, küreselleşen 
dünyada diğer ülkeleri de etkilemekte, 
bu da ortak mücadeleyi zorunlu kıl-
maktadır. Bu gerçekte ortak bölgemiz 
olan Karadeniz için de fazlasıyla ge-
çerlidir.”

K aradeniz Ekonomik İşbirliği 
Örgütü (KEİ) 20.yıl toplantısın-
da konuşan Cumhurbaşkanı 

Abdullah Gül, siyasi ihtilafların bölge-
de ekonomik işbirliği ve kalkınmanın 
önünde önemli bir engel oluşturduğu-
nu belirterek, “Sorunların işbirliğimizi 
etkilememesi için hep birlikte çaba 
göstermeliyiz” dedi. 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 
(KEİ) 20. yıl Devlet ve Hükümet Baş-
kanları Zirvesi Lütfi Kırdar Kongre ve 
Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Zir-
veye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
yanı sıra Arnavutluk Başbakanı Sali 
Berisha, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşka-
nı Tomislav Nikoliç, Gürcistan Cum-
hurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu, Sırbistan 
Dışişleri Bakanı Vuk Yeremiç ve üye 
ülkelerin devlet ve hükümet başkanları 
ile bakanları katıldı.

Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, “Ekonomik işbirliğini 
müşterek payda kabul ülkelerimiz böl-
gedeki farklı yaklaşımları barış, istikrar 
ve demokrasinin uzlaştırıcı ruhuna 
dönüştürerek uzun soluklu bir hedefi 
paylaşmışlardır. O dönemde siyasi ve 
ekonomik yapıları itibariyle geçiş sü-
recinde olan çok sayıda KEİ ülkesinin 

bugün uluslar arası siyasi ve ekonomik 
sistemin önemli aktörleri haline gelme-
lerinden büyük memnuniyet duyuyo-
ruz” dedi. 

20 yıl zarfında örgütsel yapısını ta-
mamlayarak geniş Karadeniz bölge-
sinde tüm bölge ülkelerini kucaklayan 
KEİ’nin olgunlaşma sürecini tamam-
ladığını ve tam teşekküllü uluslararası 
bir örgüt haline geldiğini anlatan Gül, 
“Artık önümüzde yapılması gereken 
bölgemizin zengin, doğal ve insani 
kaynaklarını harekete geçirerek her 
alanda işbirliğini geliştirme ve KEİ’yi 
hak ettiği etkinliğe ulaştırmaktır. Bu 
bağlamda örgütün 20. yıl dönümü zir-
vesinin örgütün ilk temellerinin atıldığı 
İstanbul’da gerçekleştirilmesini anlamlı 
buluyorum” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, KEİ’nin 
20 yıl içinde bölgede istikrar, huzur ve 
işbirliğinin tesisinde çok yararlı bir rol 
oynadığını vurguladı. Karadeniz Eko-
nomik İşbirliği’nin gelişiminin geçen 
20 yıllık süreçte değişen şartlara uy-
gun olarak değişmeye devam ettiğini 
belirten Gül, “Örgütümüz kurumsal-
laşmış bir hükümetler arası yapısının 
yanı sıra parlamentolar arası işbirliğine, 
ticaret ve kalkınma bankacılığına, özel 
sektörün katılımına, akademik düşün-
ce boyutuna imkan sağlayan bağlı 

kuruluşlara da sahip-
tir. Ulaştırma, enerji, 
çevrenin korunması, 
kültür, turizm ve eği-
timden iyi yönetişim 
ve örgütlü suçlarla 
mücadeleye kadar çe-
şitli alanları kapsayan 
çalışma gruplarıyla 
somut tasarılar üreten 
ve uygulayan örgüttür” 
şeklinde konuştu. 

Karadeniz bölgesinin 
konumu nedeniyle hep kilit öneme 
sahip olduğunu anlatan Gül, “Böl-
gemiz bu konumu ve geniş doğal ve 
insan kaynaklarıyla uluslararası alanda 
ön plana çıkmakta, uluslar arası ilginin 
bölgemiz üzerinde yoğunlaşmasına 
neden olmaktadır. Bu ilgi iyi değerlen-
dirilmesi gereken birçok önemli fırsatı 
da beraberinde getirmektedir. KEİ’nin 
daha etkin kılınmasıyla Karadeniz 
bölgesi sesini küresel ölçekte daha 
iyi duyurabilecek, artan jeopolitik ve 
ekonomik öneminin meyvelerini en 
iyi biçimde değerlendirecektir” diye 
konuştu.

Gül, üye ülkelerin, bölgesel ve uluslar 
arası işbirliği süreçlerine yaklaşımları 
açısından KEİ’nin öncelik sıralamasın-
da zaman zaman hak ettiği ilgiyi göre-

KEİ Devlet ve 
Hükümet Başkanları 
Zirvesi İstanbul’da 
Gerçekleştirildi
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 20. Yıldönümü Devlet ve Hükümet 
Başkanları Zirvesi 26 Haziran 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
evsahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
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Kırgız Lider Atambayev: 
"Türkiye’nin Yardımlarını 

Unutmayacağız"

Küreselleşmeyle birlikte ortaya 
çıkan neticeler Türk dünyasının 
entegrasyonuna engel mi, yoksa 
olanak mı?

Globalleşme sürecinin aramızdaki en-
tegrasyonu engel olduğunu düşünmek 
ya da savunmak son derece yanlıştır. 
Küreselleşme birçok açıdan Türk halk-
ları arasındaki ilişkileri güçlendirmeye 
yardımcı olmaktadır. Dünyanın giderek 
bir köy halini aldığı günümüzde bir tuş-
la veya bir tıklama ile dünyanın diğer 
ucuna ulaşabiliyorsunuz. Bir habere 
hemen ulaşabiliyorsunuz. İletişim tek-
nolojisinin ilerlemesi, medya ve basının 
gelişmesi Türk halkları arasındaki en-
tegrasyona büyük katkı sağlamaktadır. 
Bu açıdan globalleşme aramızdaki 
ilişkilere büyük katkı sağlamaktadır ve 
bizim için büyük bir şanstır.

Bağımsızlıktan bugüne 
Kırgızistan’ın Türkiye politikasını 
kısaca değerlendirir misiniz?

Halklarımız arasındaki ortak dil, inanç, 
tarih, kültür ve değerlerden güç alan 
ilişkilerimiz, geride kalan yirmi yıllık 
süre zarfında her alanda hızlı bir ge-
lişme seyri göstermiş ve başbakan 
olduğum dönemde Nisan 2011’de 
Türkiye’ye gerçekleştirdiğim resmi 

ziyarette iki ülke arasında Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 
ihdas edilmesiyle kurumsal bir nitelik 
kazanmıştır. Benim açımdan bu olay 
tarihi bir önem taşımaktadır. Bu aynı 
zamanda bizim ilişkilerimizin en üst 
seviyede olduğunun da kanıtıdır. 24 
Ekim 1997’de Türk Cumhuriyeti ile 
Kırgızistan arasında ‘Ebedi Dostluk 
ve İşbirliği Anlaşması’, 1 Temmuz 
1999’da iki ülke devlet başkanlarının 
‘Kırgızistan ve Türkiye: 21. Yüzyıla 
Beraber’ bildirisi ve 12 Ocak 2012’de 
Kırgızistan ve Türkiye arasındaki iliş-
kilerin yeni tarihsel aşamasını içeren 
Ortak Deklarasyon ile ilişkilerimiz daha 
da pekişmiştir. Türkiye ile siyasi, tica-
ret, ekonomik, eğitim, kültür ve askeri 
alandaki işbirliğimizi düzenleyen 120 
tane anlaşma ve protokol imzalandı. 
Ayrıca, Türkiye ile ilişkilerimizde birlikte 
hareket etmek (müttefik olmak) ve 
stratejik ortaklığımızı en üst seviyeye 
çıkartmak Kırgızistan’ın ulusal çıkar-
ları ile de paralellik taşıyor. Birleşmiş 
Milletler, AGİT, Türk Konseyi, İslam 
İşbirliği Teşkilatı, Asya’da İşbirliği ve 
Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 
(CICA) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
(ECO) içerisinde de Türkiye ile yakın 
işbirliği içerisinde olduğumuzu hatırlat-
mak isterim.

Zirveler ‘Türkçe Konuşan Ülkeler’ 
ve ‘Türk İşbirliği Konseyi’ olarak 
adlandırılmasına rağmen zirve 
bildirgeleri ve konuşan dil en 
büyük sorun olarak görüldü. 
Ortak dil ve alfabe konusundaki 
fikirleriniz nelerdir?

Şu anda Türk Konseyi’ne üye halkla-
rının tümü kendi dillerinde konuşuyor. 
Bunların hepsi Türkçe Konuşan Ülkeler 
sınıfına giriyor. Ortak Türk alfabesi 
oluşturmak için belli reformlar yapmak 
gerektiği kanaatini taşımaktayım. Bu 
sebeple her ülke tarihsel kimliğinin te-
mel unsuru olan kendi öz dilini geliştir-
mesi ve sahiplenmesi lazım. Biz kendi 
içimizde bu konuyu tartışıyoruz. Ortak 
dil, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin 
temel taşı olduğunu kabul etmekle bazı 
zorlukları olduğunu da biliyoruz. Ortak 
alfabe oluşturmak zor değil. Asıl zor 
olan oluşturulan bu ortak alfabeyi uy-
gulamak yani hayatiyete geçirmek. Bu-
nun en zor olduğu alan ise eğitim. Tek 
standarda sahip ortak ders kitaplarını 
hazırlamak ve bu konuda yeni metot-
lar geliştirilmesi lazım. Örgütün daimi 
danışma kurulu niteliğindeki Aksakallar 
Konseyi’nin tavsiyeleri doğrultusunda 
Türk Konseyi üye ülkelerden uzman 
akademisyenlerden oluşan bir “Termi-
noloji Komitesi” kuruldu.

Türk İşbirliği Konseyi’nin 
kurulmasının Türk Dili Konuşan 
Ülkeler arasındaki işbirliğinin 
gelişmesine ne gibi katkıda 
bulunduğunu düşünüyorsunuz? 
Türk İşbirliği Konseyi’nin 
geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Türk İşbirliği Konseyi’nin kuruluşuyla, 
“Amelde Birlik” şiarının hayata geçi-
rilmesinde tarihî bir adım atılmış oldu. 
Bu itibarla, Türk İşbirliği Konseyi’ni 
elbirliğiyle sahiplenmemiz gerekiyor. 
Asıl amacımız, kardeş halkların giri-
şimci ruhunu ve potansiyelini harekete 
geçirmek. Sahip olduğumuz potan-
siyeli halkların yaşantısında somut 
ve olumlu etkiler doğuracak şekilde 
değerlendirmemiz için gerekli ortak 
adımları atmamız lazım. Hedefimiz bu 
birlikteliğimizin kendi coğrafyamızda 
barışa, güvenliğe ve kalkınmaya des-
tek sağlamasıdır. Ortak maksadımız, 
ülkeler ve halklar arasında iş birliği 
imkânları yaratmak ve bölgenin barış, 
istikrar, huzur ve refahını pekiştirmek-
tir. Türk halkları olarak gelecek nesil-
lere bırakacağımız en önemli miras-
lardan birinin kurduğumuz bu konsey 
olduğuna inanıyorum. Konsey, ülkele-
rimiz ve halklarımızı birbirine daha sıkı 
kenetleyecek işbirliği imkânları oluş-
turacak ve bölgemizde barış, istikrar, 

huzur ve refah hakim olacaktır. Ülke-
lerimizin bulunduğu coğrafya büyük 
potansiyel vaat ediyor. Türk İşbirliği 
Konseyi’nin, Avrasya coğrafyasındaki 
mevcut işbirliği mekanizmalarını ta-
mamlayan bir bölgesel teşkilat olarak 
kendini kısa sürede ispatlayacağına 
olan inancım tamdır. Bu birliğin oluş-
turulma fikrini ortaya koyan ve akabin-
de bu konuda girişimlerde bulunan 
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan 
Nazarbayev’e teşekkür ediyor ve şük-
ranlarımı sunuyorum.

Türk İşbirliği Konseyi’nin 
üye ülkelerin iş dünyasına 
ne gibi katkıları olabilir? 
Özellikle taşımacılık, ticaret 
ve gümrük sahalarında 
birliktelik sağlanmasına yönelik 
düşünceniz ve yaklaşımınız 
nedir?

Kardeş ülkeler olarak aramızda siyasi, 
kültürel ve sosyal konularda olduğu 
gibi ticari ve ekonomik konularda da 
ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.

Türk Konseyi, başlatmış olduğu Eko-
nomik İşbirliği gündemi içerisinde özel 
sektörün başından itibaren yer alma-
sına özen gösteriyor. Verimli sonuçlar 
doğuracak uzun vadeli işbirliğinin 
ancak kamu-özel sektör ortaklığı 
modeliyle başarıya ulaşabileceği anla-
yışıyla, projeler iş dünyasının mevcut 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekil-
de, iş dünyası kuruluşlarının fikri katkı-
sıyla şekillendirilmiştir. Aynı paralelde, 
Ekonomi Çalışma grupları karma bir 
yapıda oluşturulmuş ve özel sektör 
kuruluşlarının yetkili kamu kurumlarıyla 
eşit söz hakkı ile çalışmalara katılım-
ları sağlanmıştır. Öte yandan, üye 
ülkelerin iş dünyası kuruluşlarının Türk 
Konseyi ile başlayan genel yapılanma 
sürecine erken bir aşamada dahil 
olması teşvik edilmiş, Birinci Türk Kon-
seyi Zirvesi’nde dört taraflı bir ortak 
‘Türk İş Konseyi’ resmen kurularak ilk 
toplantısını gerçekleştirmiştir.
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Cumhurbaşkanı seçilmenizden 
sonra iki ülke ilişkilerinde yeni 
bir sayfa açıldı. Türkiye ile olan 
ilişkilerinizde özellikle hangi 
konulara önem veriyorsunuz?

İki ülke ilişkileri arasında önem ver-
diğimiz konulardan birisi, ekonomik 
işbirliğidir. Ekonomik işbirliği deyince 
hem ticaret hem yatırımlar söz konusu 
oluyor. Türkiye 450 milyon dolarlık 
yatırım hacmi ile Kırgızistan’da ikinci 
büyük yatırımcı konumunda. 2010 
yılı Haziran ayında Bişkek’te iki ülke-
nin hükümet başkanları düzeyinde 
yapılan toplantıda iki ülke arasındaki 
ticaret hacminin 1 milyar dolar tutarına 
kadar ulaştırılması konusunda işbirliği 
konusu gündeme gelmişti. Ben iki 
ülke arasındaki ticari hacimde 1 milyar 
doları da aşacağımıza da inanıyorum. 
Kırgızistan’ın yatırım cenneti olması 
için bütün imkanlarımızı seferber 
ediyoruz. Özellikle Türk yatırımcıyı 
Kırgızistan’a daha çok yatırım yapma-
ya davet ediyorum. Türkiye’nin Şubat 
2011’de 10 ve Aralık 2011’de 10 mil-
yon olmak üzere toplamda 20 milyon 
dolar hibede bulunmasını ve bunun 
bizim için önemini ayrıca belirtmek 

isterim. Ülkenin güneyindeki yaşanan 
istenmeyen olaylardan sonra yönetim 
olarak güney bölgesini yeniden kal-
kındırma hamlesi içine girdik. Türkiye 
güney bölgesinin kalkınmasına yar-
dımcı olmak için 11 milyon dolar hibe 
etti. Bunun yanında 1 Aralık 2011’de 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yemin 
törenime geldiği zaman iki cumhur-
başkanının huzurunda Kırgızistan’ın 
Eximbank borçlarının silinmesine dair 
anlaşma da imzalandı. Son olarak da 
28 Haziran 2012’de 100 milyon doları 
çok düşük faizli ve 6 milyon doları 
ise hibe olmak üzere toplamda 106 
milyon dolarlık anlaşma imzalandı. 
Türkiye’nin bu yardımları bizim için 
tarihi ve asla unutulmayacak yardım-
lardır. Kalkınma ile ilgili sorunlarımızın 
çözümü yolunda TİKA teşkilatı çok bü-
yük faaliyetler göstererek bizleri güçlü 
biçimde desteklemektedir.

Bişkek’teki yapılacak zirvede 
hangi konular ele alınacak? 
ve bu zirveden beklentileriniz 
nelerdir?

Öncelikle Kırgızistan olarak böy-
le önemli bir konseye ev sahipliği 

yapmanın gururunu taşıdığımı ifade 
etmek istiyorum. Bişkek’te yapılacak 
olan Zirve, Türk Konseyi’nin ikinci 
zirvesi olacak. Zirvede ülkeler arasın-
da “Eğitim, Bilim ve Kültür İşbirliği” 
konularını içeren yeni gündem mad-
delerini onaylayacağız. Aynı zamanda, 
geçtiğimiz yıl yapılan Almatı Zirvesi’nin 
konusu olan ekonomik işbirliğiyle ilgili 
ilerlemeler gözden geçirilecek. Dışiş-
leri Bakanları Konseyi, Türk devletlerini 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası 
meseleleri ele alacak ve dış politika-
da daha sıkı koordinasyon için ortak 
perspektiflerin üzerinde duracak. 
Kurumsal anlamda ise Bişkek Zirve-
si Türk dünyasının prestij simgeleri 
olmaya aday yeni kültür kurumları 
Türk Akademisi ve Türk Kültür Mirası 
Vakfı’nın kurulduğu yeni bir aşama 
olarak kayda geçecektir. Son olarak, 
Türk Konseyi’nin hukuki statüsünü 
belirleyen ikincil anlaşmaların Bişkek 
Zirvesi’nde tamamen sonuçlandırılma-
sını beklemekteyiz. Konseyde alınan 
kararları en iyi şekilde hayata geçi-
rebildiğimiz takdirde hem konseye 
üye ülkeler arasındaki ikili meselelerin 
çözümü hem de bölgesel işbirliği 
anlamında olumlu hamleler yapabiliriz.

K osova Başbakanı Haşim Taçi 
ve Kosova Uluslararası Sivil 
Temsilci Pieter Feith, Ulusla-

rarası Yönlendirme Grubu’nun Koso-
va’daki  sona erdiğini açıkladı. Kosova 
Başbakanı Haşim Taçi, Feith’le dü-
zenlediği basın toplantısında, ülkedeki 
uluslararası gözetimin kalktığını ve 
bundan böyle ülkesinin tam bağımsız 
olarak yoluna devam edeceğini açık-
ladı.

Taçi, açıklamasının ardından Feith’le 
Kosova Parlamentosu Genel 
Kurulu’na geçti. Feith, milletvekilleri 
huzurunda 10 Eylül 2012 tarihi itibariy-
la ülkedeki uluslararası geçici gözeti-
min erdiğini ilan etti.

Türkiye’yi Mehmet Şimşek 
Temsil Etti

Feith’in açıklamaları, parlamentoda 
alkışlarla karşılandı. Kararın açıklandı-
ğı toplantıda, Türkiye’yi Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek temsil etti.

Uluslararası 
Yönlendirme 
Grubu’ndan 
Açıklama

2 Temmuz’da 
getirilen Kosova 
Statüsü Çözümü 
İçin Kapsamlı 
Öneri’nin (SPRS) 

ülke genelinde uygulandığı, Kosova 
kurumlarının sorumluluklarına göre 
anayasa ve birincil mevzuat değişiklik-
leri paketlerinin onaylandığı belirtildi.

Atılan adımları göz önünde bulundu-
ran grup, bugün Kosova’nın bağım-
sızlığını denetlemeye ve Uluslararası 
Sivil Temsilci’nin ülkedeki görevine 
son verdi. Gerekli idari işlemlerin 
ardından Uluslararası Sivil Ofis’in de 
sene sonunda kapatılacağı kayde-
dildi.

SPRS’in üstün hukuk statüsünün kal-
dırılmasıyla Kosova Cumhuriyeti Ana-
yasası, ülkenin yasal çerçevesi için tek 
temel metin oldu.

Avrupa’nın tamamına yakınından 
egemenlik için tam destek alan Ko-
sova, bağımsızlığını ilan etmesinin 
üstünden 4 sene geçmiş olmasına 
rağmen bugünkü kutlamalar sırasında 
da Sırbistanlı yetkililerin suçlamalarına 
hedef oldu.

Rusya’yı iki ay içerisinde ikinci kez 
ziyaret etmeye hazırlanan Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç, 
bugün yaptığı açıklamada,  demişti.

Kosova İçin Tarihi Gün

Kosova, 2006 yılının ağustos ayından 
bu yanaolarak geçiyordu. 2008 yılının 
şubat ayında bağımsızlığını ilan eden 
Kosova’yı, aralarında ABD, Kanada, 
İngiltere, Almanya, Çin ve Türkiye’nin 
de bulunduğu Birleşmiş Milletler üyesi 
toplam 92 ülke tanıdı.

Uluslararası Yönlendirme Grubu’nun 
bugünkü toplantısında alınan karar, 
Kosova’nın bağımsızlığını ilan etme-
sinden bu yana ülkenin tam bağım-
sızlığı anlamında atılan çok önemli bir 
adım olarak değerlendirildi. Bugün 
tam bağımsızlık yolunda büyük bir 
aşama kaydeden Kosova için tarihi bir 
gün olarak nitelendirildi.

Alınan karar Balkan ülkesi Kosova’da 
çok şeyi değiştirmeyecek. NATO 
Barış Gücü bundan sonra da ülkede 
güvenliği sağlayacak, Avrupa Birliği 
Komisyonu da hukuki anlamında son 
söze sahip olacak. Ülkenin kuzeyine 
yaşayan Sırplar arasındaki etnik so-
runlar ile ülke genelinde çok yüksek 
olan işsizlik sorununun da devam 
edeceği belirtiliyor.

Kosova Tam 
Bağımsızlığını 
Kazandı
Kosova Başbakanı Haşim Taçi ve Kosova 
Uluslararası Sivil Temsilci Pieter Feith, Uluslararası 
Yönlendirme Grubu’nun Kosova’daki “gözetimli 
bağımsızlığının” sona erdiğini açıkladı.
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MOSKOVA

Yerel Yönetimde 
Dönüşüm

R us hükümeti 2025 yılına kadar 
Moskova’nın gelişimi için yeni 
bir stratejiyi geliştiren bir proje 

üzerinde çalışmakta. Hedef Rusya’nın 
en büyük metropol şehrini tasarlamak, 
başkent Moskova’yı insan yaşamına 
“elverişli” hale getirmek ve post-
endüstriyel Avrupa başkenti haline 
dönüştürmek. Bu hedefe ulaşabilmek 
için radikal bir değişime ihtiyaç var. 
Hükümet sonunda Moskova’yı ileriye 
taşımak için pek çok temel sorulara 
yanıt verilmesi gerektiğini ve bu bağ-
lamda rehberlik ihtiyacı olduğunu fark 

etti. Ancak uzmanlara göre, başkent-
teki şu anki yönetim sistemi geçerli 
olduğu sürece bu projenin hayata 
geçmesi mümkün olmayacaktır. 90’la-
rın ikinci yarısından itibaren bu tür 
stratejiler geliştirilmiş olmasına rağ-
men yönetimdeki sıkıntılardan dolayı 
hiçbiri hayata geçememiştir.

Bu yeni kalkınma stratejisinin temel-
leri 2001 yılının Temmuz ayında Rus 
Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi 
Akademisi ile birlikte Ekonomi Yüksek 
Okulu tarafından atılmıştır. Şu anda 

ise Rus bilim adamlarına dünyadaki 
diğer şehirler için benzer projeler 
geliştiren Price Water House Co-
opers, Nomura Japon Araştırma 
Enstitüsü, Ernst & Young, Monitor 
Group ve Kenan Enstitüsü gibi bir 
dizi dünyanın önde gelen uluslara-
rası şirketleri destek vermektedir. 
Aynı zamanda projenin gerçekleş-
tirilmesi için akademisyenlerden 
oluşan uluslararası danışma kon-
seyi de kurulmuştur. Bu bağlamda, 
kentsel planlama, sosyoloji, ekono-
mi bilim adamlarından oluşan proje 

uzmanları başkentin kalkınması 
hedefi için ekonomik transformas-
yonu önermektedirler.  Rekabetçi 
olmayan ve sermaye-yoğun üretime 
dayalı girişimlerin  (otomotiv, kimya 
ve petrokimya sanayi kuruluşları) 
şehir dışına çekilmesi düşünülürken 
“tüm kent ekonomisi için lokomotif 
olacak” sektörlerin şehir içinde ge-
liştirilmesine vurgu yapılmaktadır. 
Bu sektörler BT hizmetleri, finansal 
hizmetler, sağlık ve ilaç, eğitim 
hizmetleri, turizm, kültür ve medya 
olarak belirlenmiştir.

Ancak uzmanlara göre, bu hedeflerin 
hayata geçmesi için Moskova’daki 
mevcut kamu yönetim sisteminin ge-
liştirilmesi önem arz etmektedir. Bu 
bağlamda ilk önce yerel yönetim siste-
minin gelişmesi ve vatandaşların karar 
verme sürecine katılımlarının artırılması 
gerekmektedir. Moskova Belediye Baş-
kan Yardımcısı A. Rakova vatandaşların 
karar alma sürecinde etkin olabilmeleri 
için aktif çalışmalara başladıklarını be-
lirtmiştir. Ancak proje uzmanlarından 
Klimanova’ya göre bundan daha 
önemli olan yerel yönetim mercilerine 
ilk olarak kendi bütçe yönetme otorite-
si ve yerel vergilerle bütçe oluşturma 
yetkisinin verilmesidir. Eğer bu hayata 
geçirilemezse başkentte tam anlamıyla 
yerel yönetim sistemin oluşturulması 
mümkün olmayacaktır[1]. Geçtiğimiz 
günlerde yerel yönetim yetki devrinde 
bazı adımlar atılmıştır. Temmuz ayın-
da, Moskova Şehir Duması belediye 
vekillerine “il yönetim başkanlarının 
çalışmalarını denetlemek” hakkını veren 
yasayı onayladı. Yine de Klimanov bu 
alanda yapılan çalışmaların yetersiz 
olduğunu düşünmektedir.  Yaptığı açık-
lamada ilçe mühendisliği teşkilatı gibi 
bazı devlet kuruluşlarının da belediye 
mülkiyetine devredilmesi gerektiğinin 
altını çizmektedir. Klimanov’a göre baş-
kentin gelişmesi için atılması gereken 
diğer bir adım ise Moskova Kalkınma 
Kurumu’nun oluşturulmasıdır. Bu çer-
çevede vatandaşlar ve sivil toplum 
kuruşları ile bir araya gelen devlet,  
Moskova’nın gelişiminde daha etkili 
olacaktır.

Bütün bu gelişmelere rağmen bazı 
uzmanlar başkent Moskova’nın post-
endüstriyel Avrupa başkentine dö-
nüşmesi sürecinde yerel yönetimlere 
yönelik gerçekleştirilecek reform süre-
cine şüpheli bir gözle bakmaya devam 
etmektedir çünkü Moskova yönetiminin 
kendi gücünü paylaşmak istemeyece-
ği açıktır. Ancak, belediye meclisinin 
yetkileri artıkça meclis üyelerinin de 
hırsı artıracağı için yönetime daha çok 
katılacakları yönündeki bir görüş de 
bulunmaktadır.

[1] Kommersant, 14.08.2012

Nermin MAMMADOV
Çankaya Üniversitesi Öğretim Görevlisi

2025
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Yeşim ÖZCAN

B alkan Savaşları’nın 100. yıl 
dönümünde iki ülke arasında 
var olan dostluk ve kardeşliğin 

arttırılması, yeni nesillere aktarılması 
ve küreselleşen dünyada ekonomik ve 
ticari işbirliklerine gidilmesi noktasında 
uygun ortamlar yaratılması amacıyla 
İstanbul Milletvekili ve KEİPA Türk 
Grup Başkanı Dr. İsmail Safi’nin hima-
yelerinde, Karadeniz Ekonomik İşbir-
liği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), 
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, 
Avrasya Sivil Toplum İşbirliği Derne-
ği ve Esenler Belediyesi tarafından 
Makedonya’da “Makedonya’ya Bir 
Dost Selamı” adında bir organizasyon 
gerçekleştirildi.

Organizasyon kapsamında 
Makedonya’da bir dizi kültürel ve sa-
natsal etkinlik ile ekonomik görüşme-
ler yapıldı; organizasyona Türkiye’den 
milletvekilleri ve iş adamları katıldı.  

Makedonya ile ülkemiz arasında 
özellikle son yıllarda önemli ekonomik 
ve siyasal gelişmeler yaşandığına 
ancak bu iki boyutun ilişkilerin kalıcı 
olmasına yetmeyeceğine dikkat çeken 
İstanbul Milletvekili ve KEİPA Türk 
Grup Başkanı Dr. İsmail Safi “KEİPA 
Türk Grubu ve Yönetim Kurulu Baş-
kanlığını yürütmekte olduğum Avrasya 
Sivil Toplum İşbirliği Örgütü olarak bu 
ve daha sonra Balkan coğrafyasında 
hayata geçireceğimiz yeni projelerin 
Türk ve Makedonya’nın dost ve akraba 
halkları ile hep beraber, ortak kültürü-
müzün yeniden şekillendirilmesine iyi 
bir vesile olacağına inanıyorum; başta 
Halkbank ve TAV Havalimanları olmak 
üzere projeye destek veren tüm dost-
larımıza gönülden teşekkür ediyorum” 
dedi.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği 
olarak kuruldukları ilk günden bu 

yana üstlenmiş oldukları en önemli 
misyonun “Türkiye ile Avrasya ülke-
leri arasında uzun yıllara dayanan 
ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin 
güçlendirilmesi, ülke halklarının birbi-
riyle kaynaşması, dostluk ve kardeşlik 
duygularının arttırılması” olduğunu 
ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Eren, “bu misyondan yola 
çıkarak; sürdürülebilir, karşılıklı fayda 
sağlayan projelere imza atmak her 
zaman öncelikli hedefimiz olmuştur. 
Gerek sahip olduğu kültürel ve tarihsel 
birikim gerekse Balkanlar’ın Avrupa’ya 
açılan kapısı olması sebebiyle Make-
donya bizim için her zaman önemli bir 
coğrafyadır. Makedonya’da bulunan 
köklü geçmişimize dikkat çekmek, 
iki ülke halkı arasında yüzyıllardır var 
olan ilişkilere vurgu yapmak, karşılıklı 
kültürel değerlerin tanıtılmasına vesile 
olmak amacıyla T.B.M.M. İstanbul 
Milletvekili ve KEİPA Türk Grup Başkanı 

İstanbul Milletvekili ve KEİPA Türk Grup Başkanı Dr. İsmail 
Safi’nin himayelerinde, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter 
Asamblesi (KEİPA), Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, Avrasya 
Sivil Toplum İşbirliği Derneği ve Esenler Belediyesi 05-09 Eylül 
tarihleri arasında Makedonya’da “Makedonya’ya Bir Dost Selamı” 
adında bir organizasyon gerçekleştirdi.

Balkan Savaşları’nın
100. Yıldönümünde

Makedonya’ya
Anlamlı Ziyaret
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Ekonomik ve Kültürel
İşbirliği Buluşması

5 - 9 Eylül 2012
Üsküp - Ohri

Makedonya’ya“

“Bir Dost Selamı



Fotoğraf sergisinin önümüzdeki aylar-
da Türkiye’de açılması planlanıyor. 

“Makedonya’yı En Kısa Zamanda 
KEİPA Ailesi İçinde Görmeyi Arzu 
Ediyoruz”

Dr. İsmail Safi ve beraberindeki heyet 
“Makedonya’ya Bir Dost Selamı” Pro-
jesi kapsamında Makedonya Ekonomi 
Odası’nda Makedon yetkililer ve iş 
adamları ile bir araya geldi. 

Balkan Savaşları’nın 100. Yıldönü-
münde iki ülke arasındaki dostluk 
ve kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek 
amacıyla Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği tarafından organize edilen 
“Makedonya’ya Bir Dost Selamı” pro-
jesi kapsamında Makedonya Ekonomi 
Odası’nda  “Ekonomik İşbirliği” toplan-
tısı düzenlendi. 

Toplantının açılış konuşmasında Tür-
kiye olarak ekonomik, kültürel ve tarihi 
dostluklara büyük önem verdiklerini 

dile getiren Dr. İsmail Safi "Amacımız 
Makedonya ile Türkiye arasında var 
olan tarihi dostluğu ekonomik ilişkilerle 
perçinlemek, bunun bir göstergesi 
olarak Makedonya’ya Türkiye’nin en 
büyük çay üretici firmalarından biri olan 
Çaykur’un genel müdürü, Rize Ticaret 
Borsası Başkanı, yönetimi ve işadamla-
rıyla birlikte geldik” dedi. 

Makedonya’yı en kısa zamanda KEİPA 
Ailesi içinde görmek istediklerini vurgu-
layan Safi “Türkiye olarak bunun resmi 
davetini en kısa zamanda Makedonya 
Hükümetine yapacağız” dedi.

Ekonomik İşbirliği toplantısında söz 
alan Rize Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Erdoğan “Türk 
çayının tüm dünyada tanıtımının yapıl-
ması amacıyla bu kez ata yurdu Balkan 
Savaşları’nın 100. Yıldönümünde, 
'Makedonya’ya Bir Dost Selamı' Projesi 
kapsamında Makedonya’ya, Türk çayını 
tanıttık. Bu ülkede gördük ki çayımıza 
büyük talep olmasına rağmen Türk çayı 

yok denecek kadar az. Bundan böyle 
Makedonya ve Balkanlarda Türk çayının 
tanıtımı için gayretlerimiz artarak devam 
edecektir.” dedi.

“Çayın bizim hayatımızda çok 
büyük bir önemi vardır”

Üzerine kar düşen tek çayın Rize çayı 
olduğunu belirten Çaykur Genel Mü-
dürü İmdat Sütlüoğlu “Biz, ailemizde 
mutluluklarımızı, sevinçlerimizi çayla 
paylaşırız. Çok önemli iş toplantılarını 
çayla yaparız. Her türlü toplantıda mut-
laka çay içeriz. Çayın bizim hayatımızda 
çok önemli bir yeri vardır” dedi.

“Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği Olarak Makedonya’da 
Bu Organizasyonu 
Gerçekleştirmekten Büyük 
Mutluluk Duyuyoruz”

" 'Makedonya’ya Bir Dost Selamı'  
Projesini gerçekleştirmekten, burada 
dostlarımızla birlikte olmaktan büyük 

Dr. İsmail Safi’nin himaye-
lerinde gerçekleştirdiğimiz 
'Makedonya’ya Bir Dost Sela-
mı' projesi bu bölgeye vermiş 
olduğumuz değerin önemli bir 
göstergesi olmuştur." dedi.

“Makedonya’ya Bir 
Dost Selamı” Fotoğraf 
Sergisi 05-19 Eylül 2012 
Tarihleri Arasında Üsküp 
Alexander Havalimanı’nda 
Açıldı

Vardar Nehri’nin ikiye ayırdığı 
Üsküp, tarihi eserleriyle Ma-
nastır, Büyük İskender’in doğ-
duğu antik kent Heraklie, dinler 
mozaği Kalkandelen, incisiyle 
meşhur sayfiye kenti Ohri... 
Tarihiyle, kültürüyle, mutfağıy-
la Makedonya onu görmeye 
gelen konuklarına adeta bir 
renk cümbüşü yaşatıyor. Murat 
Solakoğlu’nun farklı zamanlarda 
yaptığı Makedonya seyahatle-

rinde objektiflerine takılan birbirinden 
keyifli kareler 05-19 Eylül tarihleri ara-
sında Üsküp Alexander Havalimanın-
da sergilendi. 

“Üsküp Alexander Havalimanı 
Makedonya’ya gelen konukların 
ilk karşılaştıkları yer...”

TAV Havalimanları ve Halkbank’ın 
katkılarıyla açılan sergiye Türkiye’den 
davetli konukların yanı sıra 
Makedonya’dan protokol düzeyinde 
misafirler, sanatseverler ve basın 
mensupları katıldı.

Üsküp Alexander Havalimanının 
Makedonya’ya gelen konukların ilk 
karşılaştıkları yer olması sebebiyle 
serginin bu alanda yapılmasının ol-
dukça manalı olduğunu ifade eden 
Dr. İsmail Safi “8 Eylül 2012 tarihinin 
Makedonya’nın Bağımsızlık Günü 
olması sebebiyle de bu sergi iki ülke 
ilişkileri açısından önem taşımaktadır” 
dedi.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ve Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Parlamenter Asamblesi tarafından organize edilen 
Fotoğraf Sanatçısı Murat Solakoğlu'nun “Makedonya’ya 
Bir Dost Selamı” konulu fotoğraf sergisi Üsküp Alexander 
Havalima’nında açıldı.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, 
Makedonya Ekonomi Odasında düzenlenen Ekonomik İşbirliği toplantısına katıldı.
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Safi, Merkezde öğrencilerle sohbeti 
sırasında, “Yunus Emre denilince aklı-
ma yek bir kelime geliyor o da ‘sevgi’, 
bizler de Yunus Emre’ye kulak verip 
Makedonya’ya sevgi getirdik, dostluk 
getirdik” dedi. Öğrencilerin bu kadar 
kısa sürede bu kadar düzgün Türkçe 
konuşmasına çok şaşırdığını dile getiren 
Safi, öğretmenlere de çalışmaları ve 
gayretlerinden dolayı çok teşekkür etti.

Çaykur Tırı Makedonya’da 

“Makedonya’ya Bir Dost Selamı” proje-
si kapsamında ÇAYKUR’un tanıtım tırı 
Makedonya’daydı.  

Türkiye’den milletvekilleri, işadamları, 
Rize Ticaret Borsası yetkilileri, Avrasya 
Ekonomik İlişkiler Derneği üyeleri ve 
Çaykur yetkililerinin katıldığı organizas-
yon süresince Üsküp, Ohri, Gostivar 
ve Merkez Jupa’da Makedonyalılara 
çay ikram edildi. 

Program kapsamında Makedonya 

Ekonomi Odası’nda düzenlenen Eko-
nomik İşbirliği Toplantısına katılan 
Çaykur ve Rize Ticaret Borsası yetki-
lileri yaptığı sunumlarla Çaykur’u ve 
Türk çayını Makedonyalı yatırımcı ve 
işadamlarına tanıttılar. 

Toplantı sonunda basına bir açıklama 
yapan Dr. İsmail Safi “Bu ziyarette Türk 
çayının Makedonya’da hiç bilinmediği-
ne şahit olduk. Bizim çayımız 75 milyon 
insan tarafından sevilerek içiliyor. Biz 
çayımızın burada öncelikle tanıtımını 
yapmak istiyoruz. Biz de bir atasözü 
vardır: Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı 
vardır, diye… Bu açıdan baktığımızda 
bir bardak çayı beraber içersek ilişki-
lerimizin gelişmesine faydası olacaktır. 
Yani biz hem ekonomik hem de kültürel 
dostluklar açısından buradayız” dedi.

Çaykur tırının ziyaret ettiği Üsküp, 
Ohri, Gostivar ve Yeni Jupa’da Çaykur 
tırına büyük ilgi gösterildi. Türkiye’den 
gelen heyet Makedonyalılarla çay içip 
sohbet etti.

Merkez Jupa Belediyesi ile 
İstanbul Esenler Belediyesi 
Arasında "İyi Niyet" Protokolü 
İmzalandı

Dr. İsmail Safi ve beraberindeki heyet 
Makedonya’nın Türk Belediyesi Merkez 
Jupa ile İstanbul Esenler Belediyesi 
arasında imzalanan “iyi niyet” protoko-
lü imza törenine katıldı. 

Balkan Savaşları’nın 100. Yıldönü-
münde iki ülke arasındaki dostluk ve 
kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek ama-
cıyla organize edilen “Makedonya’ya 
Bir Dost Selamı” projesi kapsamında 
Makedonya’nın Türk Belediyesi Mer-
kez Jupa ile İstanbul Esenler Beledi-
yesi arasında bir “İyi Niyet” Protokolü 
imzalandı. 

“Bundan Sonra Ayrılık 
Olmayacak”

Törende bir konuşma yapan Dr. 
İsmail Safi “Makedonya bizim için 

Halkbank Üsküp Genel Müdürü Nec-
det Palakcı, Türkiye’den gelen heyete 
Makedonya’da yürüttükleri bankacılık 
faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 

Makedonya’da yatırım fırsatları, Halk-
bank Üsküp’ün bu anlamda verdiği 
destekler gibi konularda bilgi alan 
heyet daha sonra merkez şubeyi 
gezerek burada çalışanlarla bir araya 
geldi. 

“Makedonya’daki gururumuz”

Halkbank Üsküp’ün Makedonya’da 
gururumuz olduğunu dile getiren Dr. 
İsmail Safi " 'Makedonya’ya Bir Dost 
Selamı'  Projesini hayata geçirmemiz-
de en büyük destekçilerimizden biri 
olan Halkbank yetkililerine buradan 
çok teşekkür ediyorum” dedi. Safi, 
şube ziyareti sırasında Makedon 
çalışanlarla Türkçe sohbet edip, 
'Makedonya’ya bu benim ilk gelişim, 
bundan sonra devamı gelecek' " diye-
rek bir de hesap açtırdı.

Geçtiğimiz yıl Makedonya’da reel 
sektörü finanse eden ve IK Bank A.D. 
adıyla faaliyet gösteren bankayı satın 
alarak, Halkbank Üsküp olarak faali-
yetlerine başlayan Halkbank Üsküp, 
bugün 25 şubesiyle Makedonya’daki 
esnaf ve KOBİ’lerin yanında yer alı-
yor. 

Üsküp Yunus Emre Türk Kültür 
Merkezinde Kursiyerlerle Bir 
Araya Gelindi

İstanbul Milletvekili ve KEİPA Türk 
Grubu Başkanı Dr. İsmail Safi ve 
beraberindeki heyet “Makedonya’ya 
Bir Dost Selamı” Projesi kapsamında 
Üsküp’ün genel merkezini ziyaret etti.  

Safi ve beraberindeki heyeti Merkez 
müdürü Tayfun Kalkan ve kalabalık 
bir öğrenci grubu karşıladı. Merke-
zin faaliyetleri hakkında Kalkan’dan 
ayrıntılı bilgi alan Heyet daha sonra 
sınıfları gezerek Türkçe öğrenen Ma-
kedon öğrencilerle sohbet etti.

mutluluk duyuyoruz” diyen Avrasya 
Ekonomik İlişkiler Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Balkan 
Savaşları’nın 100. Yıldönümünde 
Makedonya’ya getirdikleri bu dost 
selamının ekonomik, kültürel ve 
sosyal alanlarda güzel başlangıçlara 
vesile olmasını temenni ettiklerini 
ifade etti.

Heyet aynı gün Makedonya-Türkiye 
Ticaret Odası Başkanı Eyüp Kahveci 
ve ardından hükümet ortağı Türk 
Demokratik Partisi Genel Başkanı 
ve Milletvekili Kenan Hasip ile parti 
merkezinde bir araya geldi.

Halkbank Üsküp Genel Merkezi 
Ziyaret Edildi

İstanbul Milletvekili ve KEİPA Türk 
Grubu Başkanı Dr. İsmail Safi ve 
beraberindeki heyet “Makedonya’ya 
Bir Dost Selamı” Projesi kapsamında 
Halkbank Üsküp’ün genel merkezini 
ziyaret etti.  

İstanbul Milletvekili ve KEİPA Türk Grubu Başkanı Dr. İsmail 
Safi, Halkbank şube ziyareti sırasında Makedon çalışanlarla 
Türkçe sohbet edip, “Makedonya’ya bu benim ilk gelişim, 
bundan sonra devamı gelecek” diyerek bir de hesap açtırdı. Türk heyeti Merkez Jupa'da büyük sevgiyle karşılandı.
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önemli, sizler bizim için önemlisiniz. 
Bundan sonra Merkez Jupa’ya daha 
çok belediye başkanımız, daha çok 
milletvekilimiz, daha çok iş adamımız 
gelecek, sizlerle buluşacak; bundan 
sonra ayrılık olmayacak” dedi. Esenler 
Belediyesi’nin İstanbul’da yürüttüğü 
başarılı ve değerli çalışmalarını bugün 
imzalayacakları iyi niyet protokolü çer-
çevesinde Merkez Jupa’da da devam 
ettireceklerine inandığını ifade eden 
Safi sözlerine şöyle devam etti: “Bizler 
Balkan Savaşları’nın 100. Yıldönümün-
de Makedonya’ya Türkiye’den bir dost 
selamı getirdik, aynı selamı en kısa 
zamanda Makedonya’dan sizlerden de 
Türkiye’ye götürmek istiyoruz”.

“Acılarınız Acımız, Sevinçleriniz 
Sevincimizdir”

Yaptığı konuşmasında Merkez 
Jupa’da kardeşlerimizin yaşadığını 
ifade eden Esenler Belediye Başkanı 
Tevfik Göksu “Bu bizim için çok önemli 
bir şey... Burada yaşayan kardeşlerimi-

zin acılarını acımız, sevinçlerini sevinç-
lerimiz olarak bilmemiz bizim açımız-
dan, tarih şuuru açısından çok önemli” 
dedi. Türkiye’nin değişen vizyonuna 
dikkat çeken Göksu, "Türkiye artık 
küresel bir güç ve küresel bir aktör. Bu 
görevi sadece merkezi hükümet değil, 
belediyeler de üstlenmelidir. Hüküme-
tin ortaya koymuş olduğu bu hedef, 
bizim de yerel yönetim olarak katkı 
vermemiz gereken bir husustur” dedi.

“Bu Protokol Sadece Bir Forma-
lite”

İmzalanan protokolün sadece bir 
formalite olduğuna dikkat çeken Mer-
kez Jupa Belediye Başkanı Mazlum 
Hasan da “Biz zaten kardeşiz” dedi. 
Türkiye’den gelen heyetler sayesinde 
Jupa’da yalnız olmadıklarını hisset-
tiklerini ifade eden Hasan, özellikle 
son on yılda bu duyguyu daha çok 
yaşadıklarını bildirerek “Bunu da Sayın 
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan 
sayesinde hissettik. Şahsım ve milletim 

adına sizin huzurunuzda kendilerine 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Başta Türkiye’den gelen heyet olmak 
üzere çok sayıda davetlinin katıldığı 
törende yöresel kıyafetleriyle folklor 
gösterisi yapan Jupalı kız öğrencilerin 
oyunları büyük beğeni topladı. He-
yetten konuklar da öğrencilerle halay 
çekti.

Tören alanında çocuklara çanta ve 
kırtasiye malzemesi dağıtıldı. 

İstanbul Milletvekili ve KEİPA Türk 
Grubu Başkanı Dr. İsmail Safi ve be-
raberindeki heyet daha sonra Mustafa 
Kemal Atatürk’ün babası Ali Rıza 
Efendi’nin Kocacık Köyü’nde bulunan 
ve restorasyonu devam eden evini 
ziyaret ettiler. 

Program kapsamında ayrıca Türk 
çayını Makedonya’da tanıtan Çaykur 
tırında misafirlere Türk çayı ikram 
edildi.
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Makedonya’nın Merkez Jupa Belediyesi ile 
İstanbul Esenler Belediyesi arasında “İyi 
Niyet” Protokolü imzalandı. 

1 2 Eylül’de sandık başına giden 
Hollanda halkı yeni yönetimini 
belirlerken aşırı sağ partile-

re prim vermedi. Başbakan Mark 
Rutte’nin partisi VVD 31 olan millet-
vekili sayısını 41’e, İşçi Partisi (PvdA) 
ise sahip olduğu 30 milletvekili 
sayısını 38’e yükselterek seçimden 
başarıyla çıktı. Bir önceki seçimde 
büyük bir çıkış yakalayan Geert 
Wilders’ın partisi PVV ise 24 milletve-
kilinden 9 tanesini kaybederek ancak 
15 milletvekili çıkartabildi. 12 milyon 
689 bin 810 seçmenden 9 milyon 
462 bin 223’ünün sandık başına 
gittiği erken genel seçimde Hollanda 
meclisine girmeyi başaran Türk asıllı 
adaylardan İşçi Partili (PvdA) Tuna-
han Kuzu 23 bin 67 oyla, 15 bin 708 
olan tercih oy barajını aşan tek isim 
olurken, Keklik Yücel 8 bin 403 ve 
Sosyalist Partili (SP) Sadet Karabulut 
ise 10 bin 572 oy aldıkları belirtildi. 

Hollanda’da yaklaşık 13 milyon 
seçmen 150 kişilik Parlamento’yu 
belirlemek için sandık başına gide-
rek oylarını istikrardan yana kullandı. 
Seçimin galibi beklendiği gibi Baş-
bakan Mark Rutte’nin partisi Liberal 
Parti (VVD) oldu. Başbakan Mark 
Rutte’nin partisi Liberal Parti (VVD) 
sahip olduğu 31 sandalyeyi yapılan 
erken seçimlerin sonrasında 10 
sandalye birden arttırarak 41 sandal-
yeye yükselterek seçimlerden birinci 
olarak çıktı.

Hollanda’da sahip olduğu 31 san-
dalye ile ana muhalefet saflarında 
bulunan İşçi Partisi (PvdA) ise sahip 
olduğu sandalye sayısını 38’e çıkarta-
rak seçimden ikinci parti olarak çıktı. 
9 Haziran 2010 yılında yapılan önceki 
seçimlerde bir sandalye farkla hükü-
met kurma görevini Liberal Partiye 
kaptıran İşçi Partisi (PvdA) Çarşamba 
günü yapılan seçimler sonrası iki san-
dalye farkla hükümet kurma görevini 
yine Liberal Partiye kaptırdı.

Hollanda’dan aşırı sağa prim 
çıkmadı

Aşırı sağcı ve ırkçı tutumları ile ül-
keyi geren Geert Wilders’ın partisi 
Özgürlükler Partisi (PVV) seçimlerde 
büyük bir yara alarak 9 sandalye 
birden kaybetti. PVV 9 sandalye bir-
den kaybederek 24 sandalyeden 15 
sandalyeye geriledi. Daha önceki 
anketlerde büyük çıkış gösterdiği öne 
sürülen Sosyalist Parti ise ancak 15 
sandalye çıkarabildi. Seçimin en bü-
yük yenilgilerinden birini ise Hıristiyan 
Demokratlar Birliği (CDA) aldı. CDA 
tam 8 sandalye birden gerileyerek 21 
sandalyeden 13 sandalyeye düştü.

3 Türk Kökenli Aday Doğrudan 
Seçildi 

Yaklaşık 230 bin Türk kökenli seç-
menin bulunduğu Hollanda’da, 12 
Eylül’de yapılan ve 14 Türk kökenli 

adayın yarıştığı seçimlerde Türk kö-
kenli adaylara toplam 86 bin 838 oy 
kullanıldı. Türk kökenli adaylara verilen 
oyların toplamına bakıldığında, Türk 
kökenli seçmenin yüzde 37,5’uğunun 
sandık başına gittiği görünüyor.

Hollanda’daki genel seçimlerde farklı 
partilerin listesinde bulunan 14 Türk 
kökenli adaydan 3’ü meclise doğru-
dan girmeyi başardı. İşçi Partisi adına 
yarışan Keklik Yücel, Tunahan Kuzu ile 
Sosyalist Parti’den Saadet Karabulut 
milletvekili seçildi.

11 Parti Meclis’e Girdi 

Hollanda’da 21 partinin kaltıldığı ve ilk 
belirlemelere göre katılımın yüzde 74 
olarak gerçekleştiği seçim sonunda 
toplam 11 parti meclise girme başarısı 
elde etti. 2010 yılında yapılan seçime 
katılım oranı yüzde 75 olarak gerçek-
leşmişti. 

Hükümet kurma görevi Mark 
Rutte’ye

Hollanda’da oluşan bu tabloya göre 
150 kişilik Hollanda Parlamentosunda 
hiç bir parti gerekli çoğunluğu kura-
mıyor. Ancak 3’lü ve 4’lü koalisyonlar 
ile bir hükümet kurulabiliniyor. Kraliçe 
Beatrix’in hükümeti kurmak için se-
çimden birinci çıkan Liberal Parti Lide-
ri Başbakan Mark Rutte’ye hükümeti 
kurma görevi vermesi bekleniyor.

Hollanda 
Seçimlerinde
Aşırı Sağa 
Ağır Darbe



A rap Baharı’nın Suriye du-
rağında Rusya’yı en çok 
endişelendiren konulardan 

biri de Rusya’nın Tartus’ta bulunan 
üssünün geleceği olmuştur. Suriye 
Krizi sürecinde Tartus Limanı Rus 
askeri deniz üssünün varlığı ve üssün 
korunması Rusya’nın bölgedeki varlığı 
açısından önem arz etmektedir. Sıcak 
denizlere ulaşma politikasını asırlardır 
değiştirmeyen Rusya için Tartus üssü 
Akdeniz’in kalbidir. Çünkü Rusya 
Tartus Limanı’nda bulunan askeri 

üssü ile Akdeniz’e ulaşmakta ve Orta 
Doğu coğrafyasında bulunma şansını 
elinde tutmaktadır. 2006’da Rusya, 
Tartus Limanı’ndaki üssün devamı 
için, Suriye’nin borcunun yaklaşık % 
70’ ini silmiştir. Rus askeri uzmanlar-
dan Aleksandır Perenjiyev Suriye’nin 
Ortadoğu’da Rusya’nın son cephesi 
olduğunu belirtmiş ve ’’Eğer bu kay-
bedilirse bizim değerimiz ikinci sınıf bir 
ülke konumuna düşer.’’ açıklamasında 
bulunarak Suriye’nin bölgeye çıkış 
açısında önemini belirtmiştir. [1]

Rusya’nın Suriye Krizi ile bölgedeki 
üssünü kaybetme korkusu Rusya’yı 
yeni bir üs arayışı ihtiyacını do-
ğurmuştur. Çünkü Rusya’nın Orta 
Doğu’ya açılan Suriye kapısının kaybı 
Rusya’nın bir anlamda kalpgahta sıkı-
şıp kalmasına ve dünyaya açılmasına 
engel olacağı düşünülebilir. Tam bu 
noktada da karşımıza Euro Krizi süre-
cinde ekonomik sorunlar ile boğuşan 
ve adeta yeni bir kurtarıcı arayan Gü-
ney Kıbrıs Rum Kesimi(GKRK)’nin çık-
tığını görüyoruz. 01 Temmuz 2012’de 
Danimarka’dan Avrupa Birliği (AB) dö-
nem başkanlığını alan GKRK, AB ül-
keleri tarafından Rusya ile sürdürdüğü 
ve son dönemde de giderek aratan 
yakın ilişkileri nedeni ile eleştirilmekte-
dir. Güney Kıbrıs Cumhuriyeti’nin lideri 
Dimistris Hıristofyas bu eleştiriler üze-
rine ’’Rusya Kıbrıs’a hiçbir koşul öne 
sürmüyor. Faiz oranları da düşük. Kıb-
rıs, gerek Akdeniz ülkesi olarak gerek-
se Hristiyan Ortodoksların çoğunlukta 
olduğu bir ülke olarak Rusya ile sıkı 
kültürel bağlara sahiptir. Makaryos da 
geçmişte kendileriyle işbirliği yapmıştı. 
Bunun şu an Kıbrıs’ta komünistlerin 
iktidar olmasıyla alakası yok. Dahası, 
Rusya bir düşman değil, AB’nin ortağı-
dır. Biz ekonomik krize karşı elimizdeki 
tüm imkanları kullanmaya çalışıyoruz. 
Rusya’yla ilişkimiz hem Kıbrıs hem AB 
hem de komşuluk politikası açısından 
faydalıdır’’[2] açıklamasında bulun-
muştur.

Sovyetler Birliği ve GKRK arasında 
Soğuk Savaş döneminde başlayan 
iyi ilişkiler, Sovyetlerin yıkılması sonra-
sında da Rusya Federasyonu ile aynı 

şekilde devam etmiştir. Rusya açısın-
dan GKRK off-shore bankacılıktaki 
geleneksel yeri açısından[3] da önem-
lidir. İki ülke arasında bu bağlamda 
uzun süredir devam eden ekonomik 
bir ilişki mevcuttur. 2010’da dönemin 
Rusya Devlet Başkanı Dmirtri Medve-
dev, ülke ziyareti esnasında GKRK’de 
bulunan Rus yatırımlarının yaklaşık 
50 Milyar Dolar olduğunu ifade et-
miştir.[4] 2004’te AB üyesi olan ve 
2008’de Euro Bölgesine alınan GKRK, 
2011’de Rusya Federasyonu’ndan 2,5 
Milyar Euro kredi almıştır.[5] Haziran 
2012 başlarında GKRK, Rusya’dan 5 
milyar Euro’luk yeni bir kredi talebin-
de bulunmuştur.[6] Rusya, 5 milyar 
Euro’luk kredi talebine karşı olumlu 
bir tutumla yaklaşmış fakat Rum bası-
nında, bu kredinin hangi faiz oranıyla, 
hangi şartlarda verileceği ve ’’Rusya 
GKRK’nin ekonomisini kontrol altına mı 
alıyor?’’ endişesi gündeme gelmeye 
başlamıştır.[7]  Bununla birlikte New 
York Times (NYT)’ta da bu konu ile 
ilgili önemli bir haber yer almıştır. 
Haberde AB üyesi Güney Kıbrıs Rum 
Kesimi’nde giderek artan Rus varlı-
ğının önemli bir noktaya ulaştığına 
dikkat çekilmiştir. Ayrıca Rusya’nın 
Güney Kıbrıs’a olan bu yardımlarının 
da bir karşılığı olacağına ve bununda 
jeopolitik müttefiklik noktasında ortaya 
çıkacağına işaret etmiştir.[8] Güney 
Kıbrıs’ta giderek artan Rus etkisi ve 
Rusya’nın güvenilir bir dost haline 
gelişi ile ilgili olarak da Fiona Mullen 
Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’nde mi 
yoksa Sovyet Birliği’nde mi olacağına 
karar vermesi gerektiğine dikkat çek-
miştir.[9] Nitekim Rusya’nın Güney 
Kıbrıs’ta üs elde etme isteği ya da 
ekonomik yardımlar ile bunun için 
uygun zemini hazırlama çalışmaları 
Rusya’nın Orta Doğu’dan kopmak 
istemediğinin en açık göstergesidir.

Nitekim NYT’de bu makale ile eş 
zamanlı olarak önemli bir iddia 
gündeme gelmiştir. Alithia gaze-
tesi ’’Deniz Üssü Karşılığında 5 
Rus Milyarı’’[10] başlıklı haberinde, 
STRATFOR’un, Rusya’nın Suriye’deki 
Tartus Limanı’nda bulunan üssünü 
kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bu-
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olarak görülmek-
tedir. Rusya, bu 
iki ülkenin avan-
tajlı konumuna 
karşılık, Kıbrıs 
adasına sadece 
ekonomik olarak 
nüfuz edebilmek-
tedir. Bu birinci 
husustur. İkincisi 
ise, Kıbrıs’ın yeni 
parlayan enerji 
potansiyeli ve 
ihaleleridir. Pek 
tabiî ki Rusya’da 
kendi şirketleriyle 
bu ihalelerden 
parseller kapmaya 

çalışacaktır, çünkü buradan çıkacak 
petrol ve gaz Avrupa’ya yani Rusya’nın 
1 numaralı pazarına gidecek. Bu 
noktada burayı boş bırakmak gibi bir 
niyeti kesinlikle yok. Yani maddi olarak 
sıkıştırdığı bir Larnaka yönetiminden 
çok daha kolay ihaleler alacaktır diye 
düşünüyorum. Dolayısıyla Rusya tüm 
kurgulara rağmen Akdeniz’deki güven-
lik ve enerji oyununun dışarına çıkartı-
lamamaktadır."  değerlendirmesinde 
bulunmuştur.

Bu açıklamalardan ve yorumların yanı 
sıra dikkat çeken bir husus ise Suri-
ye Krizi sürecinde Rusya’nın Suriye 
yönetimine sağladığı silah yardımını, 
özellikle son dönemlerde artan Rus-
ya-Güney Kıbrıs ilişkileri bağlamında, 
Güney Kıbrıs üzerinden yaptığı yorum 
ve haberleridir. Bu bağlamda Batı’nın 
endişesi, Rusya’nın Kıbrıs’ı Esad’a si-
lah tedariğini Kıbrıs’ı kullanarak yaptığı 
noktasında ortaya çıkmakla birlikte, 
konu ile ilgili konuşan Hıristofyas ise 
bu yorum ve endişelerin birer masal 
olduğunu ifade etmiştir.[14]

Suriye Krizi Rusya için adeta bir kürsel 
güç olma sınavının verildiği bir ortam 
haline gelmiştir. Bu bağlamda da 
Rusya bu süreçte Suriye’de Esad yö-
netimine verdiği destek ile ilk günden 
itibaren Batı’nın karşısında yer almıştır. 
Diğer taraftan Rusya bu hareketi ile 
Suriye’deki çıkarlarını korumakla bir-
likte olası bir Esad sonrası sürecinde 

hazırlıklarını sürdürmektedir. Nitekim 
GKRK’ne karşı ılımlı tutum ve mali 
yardımlar bunun göstergesi olarak 
düşünülebilir. Rusya’nın GKRK’de 
üsse sahip oluşu Akdeniz’e ve do-
layısı ile de Orta Doğu’ya daha hızlı 
müdahalesini sağlayacak ve Rusya’ya 
çok önemli bir jeopolitik üstünlük ve 
müdahale alanı sağlayacaktır.

[1] “Lavrov in Syria to Strongly Back 
Assad”,http://www.themoscowtimes.com/
news/article/lavrov-in-syria-to-strongly-back-
assad/452593.html,08.02.2012
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05.07.2012
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[4] Robert Ellis, “Russia and the Cyprus gam-
bit”, http://www.neurope.eu/blog/russia-and-
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[5] Russia Awaits Cyprus Request For Bailout 
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le/2012/07/05/us-eu-cyprus-loans-idUSBRE864
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E konomi Bakanı Zafer Çağla-
yan, TİM tarafından açıklanan 
ihracatçı birlikleri kayıt rakam-

larını değerlendirdi. 

Zafer Çağlayan, yaptığı değerlendir-
mede, AB’deki daralma ve Ortado-
ğu’daki karışıklığın Türkiye’nin Ağus-
tos ayı ihracatını etkilediğini söyledi.

Çağlayan, Ağustos ayı ihracatının 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 
azalışla 10 milyar 505 milyon dolar 
olduğunu hatırlatarak, AB ülkelerinde 
yaşanan ekonomik daralma ve Orta-
doğu ülkelerinde devam eden siyasi 
karışıklıklar ve paritedeki gerileme ihra-
catımızı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Son 3 yıldan beri pazar çeşitlendirme-
ye ağırlık vererek Avrupa’nın olumsuz 
etkisini hafifletmeyi başardıklarını, 
ancak son iki aydır Avrupa’da talebin 
çok daha ciddi zayıfladığını belirten 
Bakan Çağlayan, Avrupa’daki ve 
dünyadaki durgunluğa seyirci kal-
mayacaklarını, yeni pazarlara yelken 
açarak orta vadeli program hedefine 
ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

Türkiye’deki büyümenin lokomotifinin 
ihracat olduğunu vurgulayan Bakan 
Çağlayan, şunları kaydetti: “Ocak-
Temmuz dönemi TÜİK, Ağustos TİM 
rakamıyla ihracatımız 8 ayda yüzde 
10.2 arttı, 97 milyar 717 milyon dolara 

ulaştı. 12 aylık ihracatımız 143.9 milyar 
dolar oldu. İhracatımız 100 milyar do-
lara dayandı. AB’ye ihracatımız geçen 
yıla göre yüzde 13 oranında azalarak 
4 milyar 205 milyon dolar oldu. Ayrıca, 
2012 yılı Ocak-Ağustos dönemi itiba-
rıyla AB’ye ihracatımız 2011 yılının aynı 
dönemine göre yüzde 10,5 oranında 
azalarak 37 milyar 722 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Avrupa’da görülen 
ekonomik sıkıntılar karşısında ihra-
catımızın, Amerika, Ortadoğu, Afrika, 
Rusya ve Asya ülkelerine yöneldiğini 
görüyoruz.

Ocak-Ağustos döneminde 2011 yılın-
da AB ülkelerine ihracatımızın genel 
ihracattan aldığı pay yüzde 47,9 iken, 
2012 yılında söz konusu oran %41,8 
seviyesinde gerilemiştir. AB ülkelerinin 
ihracatımızdaki payı gerilemektedir.

Almanya’ya ihracatımız Ağustos ayında 
978 milyon dolar seviyesinde kalmıştır. 
Sadece Almanya’dan kaynaklı ihracat 

azalışımız 203 milyon dolardır. İhra-
catımız Ağustos ayında Suriye’ye 114 
milyon dolar, Fransa’ya; 77 milyon 
dolar, İspanya’ya; 66 Milyon dolar 
azaldı. Avrupa ülkelerinden Almanya, 
Fransa, İspanya, Romanya, Hollanda, 
İtalya ve Belçika’daki ihracat azalışımız 
olmasaydı Ağustos ayındaki düşüş 
gerçekleşmeyecekti.”

AB Ülkelerinde ihracatta azalmalar 
yaşanırken bazı ülkelerde ihracat artışı 
olduğunu belirten Bakan Çağlayan, 
Türkiye’nin Ağustos ayındaki ihraca-
tının geçen yılın Ağustos ayına göre 
Irak’a; 142 milyon dolar, Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne; 98 milyon dolar, İran’a 
96 milyon dolar, Bangladeş’e; 78 
milyon dolar, Mısır’a; 76 milyon dolar; 
Libya’ya; 64 milyon dolar, ABD’ye; 56 
milyon dolar arttığını belirtti. Çağla-
yan, Ağustos ayında geçen yılın aynı 
ayına göre 126 ülke/bölgede ihracatta 
azalma görülürken, 100 ülke/bölgede 
ihracat artışı gerçekleştiğini kaydetti.

lunduğu ve Rusya’nın, Güney Kıbrıs’a 
vereceği 5 milyar Euro’luk kredi karşı-
lığında, adada deniz üssü isteyeceği 
değerlendirmesinde bulunduğunu 
öne sürmüştür. STRATFOR’da Krem-
lin Sarayı’nın, büyük likidite kay-
naklarını, Tartus Limanı’ndaki üssü 
yerine Kıbrıs’ta bir deniz üssüne sahip 
olabilmek için silah olarak kullanmayı 
umut ettiği ve Lefkoşa’nın, büyük bir 
ihtimalle, AB’nin kendisini kurtarması 
yerine, Rusya’nın bu teklifini kabul 
edeceği ve bunun da, Kıbrıs’ın AB 
ile olan ilişkilerini yeniden gözden 
geçirteceği[11] iddia edilmektedir. 
Ayrıca Rusya’nın 2009’da Lefkoşa’ya, 
GKRK’de malı ve bankalarında he-
sabı bulunan Rus işadamlarının isim 
listesi karşılığında para verdiği öne 
sürülmüştür. Analizde dikkat çeken bir 
konu da Rusya’nın adaya S-300 hava 
savunma sitemi satmak istediği öne 
sürülmüş olmasıdır. [12]

K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğ-
lu da Rusya-Güney Kıbrıs ilişkisini 
Suriye kapsamında değerlendirerek; 
"Suriye düşerse, Rusya’nın geleceği 
yer Kıbrıs olur. 15 bin Rus şu anda 
güneyde yerleşik olarak yaşıyor. Bu 
da bölünmüşlüğü pekiştirir..."[13] id-
diasında bulunmuştur. Rusya’nın 
GKRK’de üs açma ihtimali ile ilgili 
olarak Enerji ve Enerji Güvenliği Uz-
manı Dr. Tuğçe Varol ise "Kıbrıs adası 
hem İngiltere hem de ABD açısından 
adeta Akdeniz’deki bir uçak gemisi 
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Londra'da düzenlenen 30. yaz olimpiyat oyunlarının açılış törenine katılmak üzere 
İngiltere'ye giden Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, bu ülkede yaşayan 

Ermeni toplumu temsilcileri ile görüşmesinde ilginç bir açıklama yaptı.

Sarkisyan'dan Yeni Yaşam Formülü: 
“Ne Mutlu Ermeniyim Diyene”

Ceyhun ALEKBER

“Ermeni olarak kaldığınız için sizlere 
teşekkürlerimi sunuyorum. Birleşik 
Krallığın vatandaşı olmak büyük bir 
şereftir ama Ermeni olmak mutluluktur” 
şeklinde konuşma yapan Sarkisyan, 
kendisine özgü tarzıyla mizah konusu 
oldu.

Ermeni başkanın Atatürk ilke ve dev-
rimlerinin hayranı olduğunu sanmıyo-
rum ama kendisinin ezberci ve intihal-
ci olduğunu hepimiz iyi biliyoruz.

Adeta “Ne mutlu Ermeniyim diyene” 
sloganıyla İngiltere'deki soydaşlarına 
hitap eden Sarkisyan, Ermeni ve İngi-
liz halkları arasındaki dostluğun tarihi-
ne değindi. Orta Çağ Avrupa tarihinde 
oynadıkları rolün önemini kaydeden 
Sarkisyan, hayalindeki tarihe yolculuk 
yaparak tarih boyunca Ermeni liderle-
rin büyük devletler arasında arabulu-
culuk yapmalarından bahsetti. Meğer 
İngiltere ile Fransa arasında yaşanan 
ve tarihe Yüz Yıl Savaşı olarak geçen 
büyük muharebeler serisi de Orta Çağ 
Ermeni diplomasisinin girişimleriyle 
sona ermiş.

Ermeni lider, ülkesine yatırım yap-
maları için İngiltere Ermenilerine 
çağrıda bulunuyor, göç sorununun 
Ermenistan'ı kötü etkilediğini itiraf et-
mekle kalmıyor, Ermeni iş adamlarını 
ülkeye davet ederek hükümete istih-
dam desteği sağlamaları için adeta 
yalvarıyor.

Avrupa ve ABD'de ikamet eden Erme-
ni kökenli iş adamlarının menfaat ve 
çıkarlarını her şeyden üstün kıldığını 
bildiğinden büyük vaatlerde bulundu 
Ermeni başkan. Herkesin bu işten 
karlı çıkacağını söylüyor ve “gelin de 
hayallerimizin ülkesini kuralım” diyor 
ama bu çağrısı ütopik sosyalizm ha-
yallerine benziyor.

Öte yandan, İsrail örneğini göz önün-
de bulunduran Ermenistan hükümeti, 
yeni geri dönüş projesini başlatmış 
durumda. Erivan yönetimi, Suriye ve 
Lübnan'ın Ermeni kökenli vatandaşla-
rına Ermenistan pasaportları dağıtıyor.

Böylece, hayatları boyunca 
Ermenistan'ı bir kez dahi ziyaret et-
memiş Suriyeli Ermeniler, bu ülkenin 

vatandaşları olabilecekler. Bunun için 
bulundukları şehirlerdeki Ermenistan 
başkonsolosluklarına başvurmaları 
yeterli. Proje sorumlusu fiilen sözde 
Ermeni soykırımını dayatma bakanlığı 
görevini yerine getiren kağıt üzerinde 
ise Ermenistan'ın diaspora bakanı 
olduğu bilinen Granuş Agopyan.

Ee, adamcağız daha ne yapsın?! Akın 
akın ülkeyi terk eden Ermenilerin yerini 
bir şekilde doldurmak lazım. Aslında 
Ermenistan Cumhuriyeti dediğin nedir 
ki gülüm?! Zaten 19. yüzyılda büyük 
ölçüde İran ve Türkiye'den göç ede-
rek Rus entrikaları sonucu Kuzeybatı 
Azerbaycan toprakları üzerinde inşa 
edilen bir devlet değil miydi...

Zor duruma düşerek mahsur kalan 
Suriyeli Ermenilerin bir kısmı da bu 
teklifi kabul ediyor tabii ki. Bu durum 
en başından beri Ermeni devletinin ya-
pısının doğal olmadığını bir kez daha 
kanıtlıyor. Ermenistan, kırılan hayaller 
ülkesine yolculuk yapan bir trene 
benziyor, birileri gelir birileri gider, bu 
istasyonda biner öbüründe inerler, 
menzil uzak yetişemezler.
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Kırgızistan, Oş ve Celalabad’da 
Sarsılan Güvenini Yeniden

Kazanma Peşinde

Fazıl Ahmed BURGET
TÜRKSAM Güney Asya Daire Başkanı

lardan kaynaklanan çatışmaların bu 
ülkelerin daha fazla Rusya’nın kuca-
ğına itilmesine sebep olduğunu ifade 
etmektedirler.

Bu kapsamda Özbekistan ile Kırgı-
zistan arasındaki Oş ile Celalabad 
bölgeleri de iki ülke arasındaki sorunlu 
bölgelerden biridir. Aslında Kırgızis-
tan topraklarında olan bu bölgelerde 
daha çok Özbekler’in yaşadığı bi-
linmektedir. Bu nedenle de zaman 
zaman Özbekistan bu bölgelere sahip 
çıkmaya çalışmakla beraber hak iddia 
etmektedir. Bu da hali ile Özbekistan 
ile Kırgızistan’ı karşı karşıya getirmek-
tedir. Bu bölgelerde iki ülke arasın-
daki sorunların en şiddetlisi Haziran 
2010’da yaşanmıştı.

Bilindiği gibi, Haziran 2010’da 
Kırgızistan’ın Oş kentinde yaşanan 
küçük bir kavga Oş ve Celalabad 
bölgesinde büyük bir etnik çatışmaya 
dönüşmüş ve neticede iki ülke arasın-
da (Kırgızistan ve Özbekistan) bir krize 
sebep olmuştu. Ağırlıkla Özbeklerin 

yaşadıkları Oş ve Celalabad kentle-
rinde bir kavga yüzünden Özbekler 
ve yerel Kırgızlar birbirlerine girmişti. 
Bunun üzerine olaya müdahale eden 
Kırgızistan polisi de etnik kimliklerine 
göre tutuklulara muamele göstererek 
Özbeklere karşı bir tutum sergileyince 
olay büyük bir faciaya sebep olmuş 
ve birçok insan hayatını kaybetmişti.

Kırgız ve Özbek etnik grubunun yüz 
yıllardan beri ortak yaşadığı Oş ve 
Celalabad bölgelerinde halk arasında 
sosyal güven tamamen sarsılmış du-
rumdadır. İnsanlar kendi komşusuna 
bile güvenmemektedir. Mahalli idare 
ile halk bir birinden olabildikçe uzak 
durmaya çalışmaktadır. Polis ile halk 
sürekli olarak bir birine düşman gözü 
ile bakmaktadırlar. Bu olaylar bölgede 
sosyal ilişkileri bütünü olumsuz yönde 
ile etkilemiştir. Bu da devletin bölge-
deki faaliyetlerine de yansımaktdır. Bu 
olumsuz durumu ortadan kaldırmak 
için Kırgızistan devleti harekete geçe-
rek bir takım faaliyetlere başlamıştır. 
Bu çerçevede Kırgız polisi Oş ve 

Celalabad bölgelerindeki Özbeklerin 
evini dolaşarak Özbek ve Kırgız ahaliyi 
biri birinin evine gitmesini ve bir birine 
hediyeler almasını sağlamaktadır. 
Başlangıçta ahali tarafından kısman 
yadırgansa da, kısa zamanda ciddi 
ilgi görmeye başlanmıştır. Bunun üze-
rinde bölge polisinin yardımı ile Kom-
şuluk Komitesi adı altında bir birim de 
kurulmuştur.

Sınır sorunu ve etnik bölünmüşlük 
Orta Asya Türk cumhuriyetleri arasın-
da ciddiye alınacak problemlerden 
biri ve aynı zamanda bu ülkelerin en 
zayıf halkaları olarak görülmektedir. 
Bu zayıf halkalar zaman zaman bir 
takım dış unsurlar tarafından da kulla-
nılmaktadır. Bu sebepten her ne kadar 
devletler bir takım tarihi ve geleneksel 
metotlarla söz konusu etnik gruplar 
arasındaki sorunları yatıştırmaya çalış-
sa da her an patlak verebilecek du-
rumdadır. Dolayısı ile Kırgızistan’daki 
Özbekler ile Kırgızlar arasındaki so-
runları da her an körüklenebilecek bir 
ateş olduğunu söylemek mümkün.

O rta Asya Türk cumhuriyetle-
rinin kendi aralarındaki en 
büyük sorunlarından biri hiç 

kuşkusuz sınır ve etnik sorunlarıdır. 
Stalin döneminde Türkistan coğraf-
yasının büyük bir bölümü (özellikle 
Batı Türkistan diye tabir edilen bu-
günkü Orta Asya) farklı etnik kimlikler 
çerçevesinde isimlendirilerek bölü-
nürken, etnik paylaşımdan ziyade 
siyasi bir bölünmenin göz önünde 
tutulduğu açıkça görülmektedir. 
Yani bugünkü Orta Asya ülkelerinin 
sınırları çizilirken, her zaman bir etnik 

çatışmanın yaşanmasına meydan 
verecek biçimde dizayn edildiği 
görülmektedir. Öyle ki, belli bir etnik 
gruba mensup halk kitlesinin yaşadı-
ğı coğrafya orta yerinden ikiye veya 
üçe bölünerek büyük bir kısmı diğer 
ülke sınırları içerisinde kalırken, bir 
kısmı da kendi adıyla bir ülke halini 
almıştır. Nerdeyse tüm Orta Asya 
ülkelerinde buna benzer sorunları 
görmek mümkün. Bu da ülkeler ara-
sında bir takım sınır sorunları ve etnik 
çatışmaları kaçınılmaz kılmaktadır. 
Bazı analizciler söz konusu sorun-

61  EKOAVRASYA 2012 GÜZEKOAVRASYA 2012 GÜZ  60



Arap Baharı’nın Orta Asya’ya, 
hatta Kazakistan’a ulaşarak 
ülkeyi olumsuz etkilediğini 

söylemek ne kadar doğrudur? Mese-
leye böyle bir yaklaşım bölge için ne 
kadar isabetli olur? Yıllardır reklamı 
yapılarak gelişme, barış ve istikrarın 
sembolü haline dönüştürülen Kaza-
kistan gerçekten de sorunsuz bir ülke 
midir? Kazakistan’ın Batı bölgesinde 
2011 yılının sonunda patlak veren hiç 
beklenmedik sosyal başkaldırma ve 
siyasi protestolar gerçek adına neyi 
ifade ediyor? Bu olumsuz gelişmelerin 
derin nedenleri nelerdir? Janaözen 
şehrinde yer alan siyasi gösteriler ve 
onların arkasından gelen kanlı çatış-
malar beraberinde birçok kişi ölümü-

nü getirerek devlet çapında ve halk 
arasında büyük stres ve korku yarat-
mıştı. Bu olayların açığa çıkması ve 
bütün dünyaya duyurulması o anda 
Parlamento seçimlerine hazırlanan 
istikrarlı bir ülke için büyük bir şoktu. 
Halbuki Batı Kazakistan meselesi 
derin ve akademik bir analiz yapmayı 
gerektiren eskiden sorunlu ve spesifik 
bir bölgedir. Hiç bir siyasi gruba bağlı 
olmaksızın bölgesel gelişmelerle ilgili 
kendi akademik görüşümüzü aşağıda 
açıkça sunmaktayız. 

2011 yılında Kazakistan’ın genel 
sosyal ve ekonomik durumu ciddi bir 
şekilde kötüleşmişti. Mal ve hizmetle-
rin fiyatının artması halkın satın alma 
kabiliyetine de olumsuz etki etmişti. 
Burada Kazakistanlı’ların %20’sinin 
ancak orta sınıfa mensup olduklarını 
hatırlatmak gerekir. Şeker, bitki yağı, 
et ve süt ürünlerinin fiyatları neredeyse 
iki kat artarak Rusya’daki fiyatlarla 
aynı olmuştur. Birçok yerel uzman-

lar bu durumun nedenini ülkenin 
Rusya’yla birlikte Gümrük Birliği’ni 
kurmasıyla ve ona girmesiyle açıkla-
maktadırlar. Kazak iktisatçısı Tulegen 
Askarov’a göre devlet Birlik’e girmek-
le ilgili ileride çıkabilecek sorunları 
çözeceğini ve ek finans stoklarını 
yaratacağını vaad etmesine rağmen 
yerel fiyatların Rusya’daki fiyatlara 
ulaşmasını engellemede hiç bir şey 
yapamamıştır. Uzmana göre ilerideki 
yıllarda ülkede Rusya’nın ekonomik 
etkisi hep artacaktır. Zaten bu bütün-
leşmenin amacı da odur. 2011 yılının 
yazında özellikle problemli bölge 
sayılan Kazakistan’ın Batısı’ndaki 
sosyal gerginlikler kaynama veya 
patlama noktasına gelmişti. O dö-
nemde ülkenin nufüzlü fikir adamları, 
muhalafeti temsil eden siyasetçiler ve 
milli görüşlü vatandaşlar Kazakistan 
cumhurbaşkanına açık yazı gönde-
rerek Birlik projesinin Kazakistan için 
siyasi ve iktisadi açılardan verimsiz 
hatta zararlı olduğunu ifade etmiş, bu 

olaylar sadece bir işyerinde açığa 
çıkan basit bir ihtilaf değildir. İlk önce 
işverenle işçiler arasındaki ihtilaf ola-
rak başlayan grevler sosyal ve iktisadi 
bir soruna dönüşerek en sonunda 
siyasal protestolara ulaşmıştır. Mart 
2011 tarihinden itibaren özellikle 
Mayıs’tan başlayarak sonbahar ay-
larına kadar içinde Çin’in de payı bu-
lunan ÖzenMunayGaz ve Karazhan-
basmunay petrol şirketlerinde çalışan 
yerel işçiler sayısız grevler düzenle-
yerek maaşlarının arttırılmasını veya 
tekrar işe alınmalarını ısrarlı bir şekilde 
talep etmişlerdi. Ayrıca, bundan önce 
resmi verilere göre 1.500, gayri resmi 
verilere gore 2.600 kişi işten atılmıştı. 
Onları kimse işe almak istemiyordu. 
Düzenlenen grevler de gayri meşru 
olarak tanınmıştı. İşçileri temsil eden 
sendikalarla avukatlar bazen psikolo-
jik ve fiziksel baskıya uğramış, bazıları 
hapse atılmıştır, dövülmüştür veya 
tehdit edilmiştir. Ama genellikle böyle 
sorunlar devlet tarafından parayla, ek 
maaşlar vermekle çözülüyordu. Za-
manın geçmesiyle çok yeni sorunlar 
çıkmıştır. Yeni grevler düzenlenerek 
işçiler tarafından baskı yapılıyordu. 
Ama artık, iktidardaki politikacılar bu 
tür grevler ve başkaldırmaları çöz-
menin yolunu bulmuş gibiydi, yani, 
Kazakistan Petrol ve Gaz Bakanlığı 
işçilerin böyle bir şantaj yapmasını 
önleyecek, bölgenin birçok tarafında 
meydana gelen grevleri susturacaktı. 
KazMunayGaz Devlet Petrol Şirketi ve 

Batı Kazakistan 
Bölgesinde Yaşanan 
Olayların Arka Planı
Doç. Dr. Canat MOMINKULOV
Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi
EkoAvrasya Orta Asya Danışmanı

fikrinden vazgeçmesini talep etmiş-
lerdi. Kazakistan Toplumsal Sorunlar 
Analiz Merkezi’nin o dönemde yaptığı 
araştırmasında Kazakistan’da ileride 
protestoların artacağı tahmin edilmişti. 

Batı Kazakistan bölgesi tarihi, kültürel, 
coğrafik, ekonomik, dini, sosyal, etnik 
açılardan çok farklı bir Kazak bölgesi-
dir. Psikolojik olarak da batılı Kazaklar 
biraz sert, dobra ve farklı karaktere 
sahiptirler. Özellikle, Aday klanı Kazak 
boyları arasında en tedirgin olanıdır. 
Çarlık Rusya’yla en çok savaşan Ka-
zaklar işte bu Aday klanına ait Kazak-
lardır. Sovyet döneminde bile Adaylar 
kendilerini hissettirirlerdi. Onlar ken-
dilerini kimseyle karışmamış en temiz 
Kazak olarak bilirler. 1992 yılında 
Janaözen’de yerel halkla Kafkasyalı-
lar arasında çatışma yer almıştı. Batı 
Kazakistan şimdi etnik olarak sadece 
Kazaklardan ibarettir. Ayrıca, Batı 
bölgesinde Çin petrol şirketlerinde 
çalışan Çinli işçilerle sık sık çatışmalar 
hala meydana gelmektedir. Kazakis-
tan petrol rezervleri açısından dünya-
da 11’inci ülkedir. Kazakistan’ın eko-
nomik gelişmesi ve Astana’nın hızlı bir 
şekilde inşa edilmesinin ana sebebi 
işte bu petrol yataklarının kullanılması-
dır. Aday klanı da kendi topraklarında 
bulunan ve dış piyasalara pazarlanan 
petrolün gelirlerinin adaletli bir şekilde 
paylaşılmasını talep etmektedir. Ba-
ğımsızlık yıllarında Kazakistan’ın diğer 
bölgelerini geliştirmek ve Astana’nın 

kalkınmasını sağlamak için yüz milyar-
larca dolar para harcanmıştır ama Batı 
Kazakistan halkının sosyal ve iktisadi 
durumu ülke çapında en kötüdür. Bü-
tün Kazakistan’ı besliyoruz ama kendi 
zenginliğimizden istifade edemiyoruz 
düşüncesi Janaözen olaylarının ana 
motiflerinden başlıcasıdır. Ayrıca, eski 
yerel mafya ve cinai gruplardan çıkan-
lar da meşru ve siyasi bir güce dönü-
şerek petrol gelirlerinde kendi payının 
olduğunu ve artık yeni ilişkiler denge-
sinin kurulması gerektiğini Astana’ya 
duyurmak istemişlerdi.  

2012 Parlamento Seçimleri bu gergin-
likleri biraz hafifletecekti. Çünkü iktida-
rın değişimi, yani, cumhurbaşkanının 
yakın gelecekte iktidardan ayrılma 
meselesi kulislerde artık yavaş yavaş 
konuşuluyordu. Bu durumda Batılı elit 
gruplar de ileride kendi payını alabil-
mek için şimdiden hazır olmalıydı ve 
artık kendi isteklerini dile getirmeliy-
diler. Çünkü ülkenin şu anki politik ve 
idari sistemde Batılı Kazakları temsil 
edenlerin sayısı çok azdır. Bunun için 
idari yetkilerin dengelenmesi için bu 
yetkilerin bir kısmının Parlamento’ya 
verilmesi düşünülmekteydi. Yani, 
devletin, dolayısıyla doğal zenginlik-
lerin yönetimiyle ilgili ülkenin tüm elit 
gruplarının bir ön anlaşmaya varmaları 
sözkonusudur. 

Janaözen olayları rastgele ve bek-
lenmedik bir olgu değildir. Bu sosyal 
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Samruk-Kazına Ulusal Refah Fonu 
ortakları olan Çinli yatırımcıların şir-
ketlerinde meydana gelen sorunları 
böyle bir uslüple çözecekti.  

Ancak bu olaylara yerel muhalefet 
güçleri ve Batılı politikacılar destek 
vererek yangına körükle gitti. Adlarını 
söylemek gerekirse  Başkanı Vladi-
mir Kozlov ve Avrupa Parlamentosu 
Üyesi Paul Murphy başta olmak üzere 
dış güçler de grevlerin genişleyerek 
Janaözen olaylarına ulaşmasına az 
katkıda bulunmamıştır. Ayrıca, mu-
halefete yakın + kanalı ve  gazetesi 
ve internet sitesinin de katkısı büyük 
olmuştur. Tamara Kaleyeva, Natalya 
Sokolova, Zhanbolat Mamay, Ainur 
Kurmanov, Abay Abenov gibi muha-
lefete yakın birçok sosyal eylemci, ki-
mileri mahkemeye, kimileri de hapse 
sürüklenerek ülkenin Batı bölgesinde 
büyük toplumsal yankı yaratmıştı.  ve  
kuruluşları da Kazakistan idarecilerine 
mektup yazarak yargılama sürecinin 
adil geçmesini tavsiye etmişti. Bu 
siyasal değişimler bölge halkının da 
siyasi düşüncelerinin değişmesine 
etki ettiği kesindir. 

Ayrıca, radikal islamcılar ve bölgeye 
göç eden etnik Kazaklar  da sosyal 
gerginliklere ek neden olarak durumu 
körüklemiştir. Ülkede ilk kez 2011 
yılında Aktöbe, Taraz, Astana şehir-
lerinde yer alan terör olayları adeta 
barışın sığındığı kutlu bir yer olarak 

tanınan Kazak topraklarında da kendi 
varlığını isbat etmeye başlamıştı. Ayrı-
ca, daha önce bölgede rastlanmayan 
Selefilik veya Vahabilik cemaatleri de 
batılı Kazaklar arasında derinden kök 
salmıştır. Dini terörizmle mücadeleyi 
kendi mesleki veya siyasal sorunlarını 
çözmede kullanan özel daireler veya 
siyasi makamlar ülkede çıkan ani 
sorunların, çözülemeyen durumların 
ve kişi ölümlerinin çoğunun kaynağını 
artık tek kelimeyle açıklayabilirlerdi. 
Toplumda meydana gelen sosyal 
gerginlik ve problemler dini aşırılıkçı-
lıkla mücadele bahanesiyle unutturul-
muş veya onun gölgesinde kalmıştır. 

Ülkenin bağımsızlık günü 16 Aralık 
2011 tarihinde patlak veren Janaözen 
olaylarında 16 kişi ölmüş, sonrasında 
şehirde olağanüstü durum ilan edil-
miştir. İlk ateş eden polistir. Olaya 
katılan gençler olarak tanınmıştır. 
Böylece, Kazakistan’ın ideal bir ülke 
olduğunu savunan iddianın bir nevi 
efsane olduğu açığa çıkmıştır. Olay 
anında bölgeyi idare eden birkaç 
sorumlu kişi ve halkı kışkırtan bazı 
şahıslar mahkemeye sevk edilmiştir. 
Janaözen olayları Kazakistan’ın ba-
ğımsızlık tarihindeki en zor ve hala 
kapalı dönemlerden biridir. 

Bazı yerel uzmanlara göre 
Kazakistan’ın Rusya’yla tekrar yak-
laşarak Birlik kurmasının tepkisi 
olarak bazı Batı ülkeleri Avrupa’ya 

kaçan Kazak politikacılar aracılığıyla 
bu olayları organize etmiştir. Zaten, 
cumhurbaşkanı da olayların erte-
si günü yaptığı açıklamada hangi 
güçlerin suçlu olduğunu bildiğini 
ifade etmiştir. Ama diğer uzmanlara 
göre bu işe FBİ, bazılarına göre ise 
oligarşi karışmıştır. KİSİ Araştırma 
Merkezi’nin Müdürü Bulat Sultanov’a 
göre dış güçler Kazak petrolünün 
Çin’e taşınmasına karşı oldukları için 
Çinli şirketleri kasıtlı şekilde seçmiştir. 
Rusça düşünen yerel uzmanlara göre 
Kazakistan’ın Avrasya Birliği’ne gir-
mesi, KGAÖ üyesi olduğundan dolayı 
Suriye meselesine farklı bakışı, Afga-
nistan’daki ABD askeri operasyonuna 
katılmak istememesi, Hazar denizinde 
baz enerji projelerine katılmak isteme-
mesi, Çin’e petrol tedarik etmesi bazı 
Batılı güçleri tedirgin etmiş olabilir. 
Kısacası, Rusya ve Çin’in bölgedeki 
etkisinin artması Batı’nın hoşuna git-
memiştir. 

Bu fikirlere rağmen, bize göre Jana-
özen olayları ülkenin iç problemlerini, 
sosyal gerginliğin derinliğini, yönetici 
elitlerin halktan uzaklaşarak yaban-
cılaştığını, devletin siyasi olarak ge-
lişmesi gerektiğini, halkın siyasi şuu-
runun uyandığını, güçlü sendikaların 
kurulması gerektiğini, sosyal ve eko-
nomik sorunların araştırılarak tahmin 
edilmesi gerektiğini, idari sistemin 
halkı veya işçileri ciddiye almamasının 
nerelere varabileceğini açığa çıkardı. 
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görülmekteydi. İkincisi, dış politika 
bakımından ise Atlantikçilere göre, 
kuruma üyelik Rusya‘nın Batıya 
entegrasyonu bakımından önem 
arz etmekteydi.

Rusya‘da 1990‘lı yılların ortaların-
dan itibaren ekonomide liberal po-
litikalar önemli ölçüde revize edildi. 
Zaten dış politikada da Atlantikçilik 
yerini Batı ile zaman zaman gergin-
lik üreten Avrasyacılığa bıraktı.

Bu süreçte DTÖ üyeliği meselesi 
önemli ölçüde gölgede kalsa da, 
hatta zaman-zaman Rusya ile Batı 
arasındaki gerginliğin konuların-
dan birine dönüşse de, Rusya 
yöneticileri bu kuruma üye olma 
hedefinden vazgeçmediler. DTÖ‘ye 
üyelik hedefi Rusya‘da ekonomide 
“devlet kapitalizmini”, dış politikada 
ise kendine özgün “uzlaşmacı” 
modelini devreye sokan Putin yö-
netiminin önemsediği konulardan 
biri oldu.

Medvedev döneminde de devam 
eden bu yaklaşım DTÖ ile 1995 
yılından itibaren başlayan müza-
kerelerin devam etmesini sağladı. 
Taraflar arasındaki müzakerelerin 
esas konularını ise gümrük tari-
feleri, tarım sektörü, Rus hizmet 
sektöründe liberalleşme ve yasal 
sorunların çözümü oluşturdu.

Bunun yansıra, Rusya‘nın üyeli-
ği meselesi bazı üye devletlerle 

yaşadığı sorunlar nedeniyle ciddi 
sıkıntı ve gecikmeler yaşadı. Ma-
lum, DTÖ‘ye üye olmak için bütün 
üyelerin “olurunu” almak şart. 
Nitekim kuruma üyelik meselesi 
ABD, AB ve Gürcistan tarafından 
Moskova‘ya karşı koz olarak kul-
lanıldı. Polonya, Baltık ülkeleri ve 
Ukrayna ise Rusya ile yaşadığı 
sorunlar sırasında DTÖ üyeliğini 
veto etme silahını kullanma tehdidi 
savurdular.

Rusya uzun müzakerelerden sonra 
2011 yılında hem DTÖ ile müza-
kereleri başarı ile sonuçlandırdı, 
hem de itiraz eden üyelerin rızasını 
almayı başardı. Rusya‘nın DTÖ 
üyeliğine ilişkin kurumla imzaladığı 
protokol 2012 yılı Temmuz ayında 
Duma tarafından onaylandı. Baş-
kan Putin‘in 21 Ağustos‘takı karar-
namesi ise yasal süreci tamamla-
mış oldu.

Rusya‘nın DTÖ üyeliğine ülke 
içinden bazı küçük itirazlar olsa 
da, genelde ciddi ekonomistler ve 
politikacılar bu olayı olumlu karşıla-
maktalar. Başta eski maliye bakanı 
Aleksey Kudrin olmakla çok sayıda 
saygın ekonomi uzmanı ise bu 
üyeliğin Rus ekonomisinin gelişimi-
ne hız kazandıracağını düşünüyor. 
Politik anlamda ise, DTÖ üyeliği 
İran, Suriye ve füze savunma sis-
temi sebebiyle iyice gerginleşen 
Rusya-Batı ilişkilerinde küçük de 
olsa bir yumuşama sayılabilir.

K remlin yönetiminin küresel 
ekonomik yapıya entegre 
olma çabaları, özellikle de 

ticaret düzenlemelerine ilgi göster-
mesi 1993 yılına kadar uzanmakta-
dır. Rusya yöneticileri 1993 yılında 
Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel 
Anlaşması (GAAT) özel ilgi göster-
miş ve bu anlaşmaya imza koyma 
çabası içinde olmuşlardır.

O zaman henüz yenice bağımsız 
olan Rusya‘nın ekonomisinde libe-
ral politikalar, dış politikasında ise 
Batıya özel sempati duyan Atlantikçi 
yaklaşım etkindi. Bu çerçevede 
GAAT‘a, 1995 yılından itibaren ise 
bu anlaşmanın yerini alan Dünya 
Ticaret Örgütü‘ne üyelik Rusya‘yı 
yönetenler için özel anlam ifade 
etmekteydi.

Öncelikle, ekonomik bağlamda, 
Dünya Ticaret Örgütü‘ne üyelik Rus-
ya ekonomisinin liberal reformları 
gerçekleştirmesi ve yabancı yatı-
rımları çekmesi bakımından önemli 

Rusya'nın
DTÖ Üyeliği
Dr. Nazim CAFERSOY
Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Analisti

21 Ağustos‘ta Rusya nihayet 
Dünya Ticaret Örgütü‘ne (DTÖ) 
üye oldu. Nihayet diyoruz, 
çünkü Rusya‘nın bu kuruma 
üye olma serüveninin tam 19 
yıllık tarihi var.
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T ürk Bankası, ülkenin en eski 
bankası olarak Kıbrıs Türk toplu-
munun en saygın kurumlarından 

biridir. 111 yıldır bankacılık dünyasının 
içinde yer alan kurum, 1 Temmuz 1901 
tarihinde Müftü Ziyai Efendi önderli-
ğinde zamanın aydın, tüccar ve esnafı 
tarafından “İslam İddihar Sandığı” adıy-
la kurulmuştur. Kuruluş amacı toplum-
sal ekonomiye kaynak yaratma amaçlı 
tasarruf olarak belirlenen banka 1925’te 
40.000 Kıbrıs Lirası nominal sermaye 
ile Lefkoşa İslam İddihar Bankası Ltd. 
adı altında bir limited şirkete dönüştü-
rülmüştür.  

İngiliz yönetimi döneminde, 1938 yılın-
da başlatılan çağdaşlaşma sürecinde 
yönetici kadrosu ve yönetim anlayışı 
geliştirilen banka 1943 yılında sermaye-
sini 80.000 Kıbrıs Lirası’na yükselterek 
adını Lefkoşa Türk Bankası Ltd. olarak 
değiştirmiştir. Kıbrıs’ta etnik çatışma-
ların yoğunlaştığı 1970’li yıllarda tüm 
Ada’da örgütlenme kararı alan banka 
yönetimi 1972 yılında bu amaca yönelik 
olarak Türk Bankası Ltd. adını almıştır. 
Son 20 yılda gelişen ticari hacmi ile 
“Grup Şirket” kimliğini kazanan kurum, 
Türk Bankası Grubu olarak “Uluslarara-
sı Banka” sıfatıyla K.K.T.C.’nin dünyada 
tanınan saygın kurumlarından biri hali-
ne gelmiştir. 

Türk Bankası Grubu 2011 yılsonu iti-
barıyla toplam 1.250 milyar ABD doları 
bilançosu, 250 milyon ABD doları öz 
kaynağı ve 47 şubesi ile üç ülkede 
hizmet vermektedir. Türkiye’de faali-
yet gösteren Turkish Bank A.Ş. Ziraat 
Bankası’ndan sonra Türkiye’de faaliyet-
te bulunan Türk sermayeli en eski ban-
kadır. Grubun Türkiye’de ayrıca bün-
yesinde Turkish Leasing A.Ş., Turkish 
Factoring A.Ş. ve Turkish Yatırım A.Ş. 
faaliyet göstermektedir. K.K.T.C.’de ise 
Türk Sigorta ismi ile faaliyet gösteren 
sigorta aracılık şirketi bulunmaktadır.    

İngiltere’de Türk Sermayeli Tek 
Banka

Londra merkezli olarak faaliyet göster-
mekte olan Turkish Bank (UK) Limited 
ise grubun İngiltere’deki özerk iştiraki-
dir. İngiltere’de faaliyet gösteren Türk 

sermayeli tek İngiliz bankası 
olan Turkish Bank 1974’de 
Türk Bankası’nın Londra şu-
besi olarak açılmış, 1991’de 
Londra’daki şube sayısını 
üçe çıkararak İngiltere’nin 
bankacılık kanunlara göre 
Turkish Bank (UK) Ltd 
ismiyle ayrı bir banka ola-
rak tescil edilmiştir. Şu an 
yedi şube ile İngiltere’nin 
bankacılık denetim kurumu 
FSA’nın denetimi altında 
özerk bir yapı içerisinde 
çalışmalarını sürdürmek-
tedir. İngiltere’de Kurulu 
bir şirket olduğu için Turkish Bank, 
Kıbrıs’taki siyasi durumdan doğru-
dan etkilenmeden ticari faaliyetlerine 
başarılı şekilde devam etmektedir. 
İngiliz bankacılık sistemine tam uyum 
sağlayarak rekabet gücünü elinde 
bulunduran bankanın herhangi bir 
İngiliz bankasından hiç bir farkı bulun-
mamaktadır.

Bugün, Londra’nın muhtelif bölgele-
rinde faaliyet gösteren Turkish Bank 
(UK) bireysel, ticari ve kurumsal 
bankacılık anlamında geniş ürün 
yelpazesine sahiptir. Temel ürün ve 
hizmetler, kısa ve uzun vadeli tasarruf 
hesapları, yurt içi ve dışı havale, ban-
ka kartı, internet bankacılığı, Limitli 
(Overdraft) ve taksitli kredi hesapları,  
ihracat ve ithalatçı fonlaması ile döviz 
alım satımı olarak özetlenebilir. Banka 
ayrıca Özel Bankacılık hizmeti de 
vermekte olup değişik müşteri taba-
kalarına sunduğu ürün ve hizmetlerle 
müşterilerinin ihtiyaçlarını gidererek 
diğer bankalarla rekabet edebilmek-
tedir.  2011 yıllında Turkish Bank UK 
tarafından lanse edilen banka kartı 
“En İyi Banka Kartı” ödülüne layık 
görülmüştür.  

Turkish Bank UK ayrıca K.K.T.C.’de 
ve Türkiye’deki bankalara muhabirlik 
hizmeti vermektedir.  Bu, özellikle 
K.K.T.C. bankaları için önemli bir hiz-
mettir. Bilindiği üzere K.K.T.C. ulusla-
rarası alanda ekonomik kısıtlamalara 
tabi tutulduğu için K.K.T.C. bankaları 
muhabir ilişkisi kuramamaktadır. Tur-

kish Bank, Londra avantajını kullana-
rak bu hizmeti sağlayabilmektedir.       

Banka yetkilileri kendilerini, İngilte-
re’deki bankacılık sektörü içerisinde 
İngiltere’deki Türk toplumuna ve 
K.K.T.C. ile Türkiye piyasalarına 
hizmet veren bir niş bankası olarak 
görmektedir.

Turkish Bank’ın bireysel olarak hedef 
kitlesi özellikle Londra ve yakın çevre-
sinde yaşayan Kıbrıs ve Türkiyeli Türk 
toplumudur. Ticari anlamda ise Türk 
vatandaşları tarafından işletilmekte 
olan küçük ve orta büyüklükteki işlet-
meler bankanın müşteri portföyünü 
oluşturmaktadır. Kurumsal olarak ise 
Türkiye ve K.K.T.C.’deki bankalar ve 
buradan İngiltere’ye ticari işlemler 
gerçekleştiren firmaları hedef grup 
olarak görülmektedir.   

Grubun Londra’daki bankacılık faali-
yetlerinin çeşitli şekillerde K.K.T.C.’ye 
yansımaları olmaktadır. İlk olarak, 
K.K.T.C.’de hesap açmak isteyen 
Londra’daki müşterilerin Turkish Bank 
vasıtasıyla Türk Bankası’na yönlen-
dirilmesine olanak sağlamaktadır. 
Aynı şekilde Türk Bankası da Londra 
teşkilatına müşteri yönlendirmesi 
yapmaktadır.     

Bu durumun ikinci olumlu tarafı ise 
ürün bazında olmaktadır. Bir ülkede 
başarılı görülen hizmet ve ürünler, 
diğer ülke koşullarına uydurulmak 
suretiyle uygulamaya konmaktadır. 
Bunun en güzel örneği K.K.T.C.’de 

Girne bölgesinde yerleşik 
İngilizlere yönelik uygu-
lamaya koyulan “Toplum 
Bankacılığı” hizmetidir. 
Londra’da Türk toplu-
muna uygulanan toplum 
bankacılığı modelinden 
öğrenilenler K.K.T.C.’de 
İngiliz toplumuna uyar-
lanmıştır. Bu konudaki bir 
diğer örnek ise Prepaid 
Kart ürününün önce Tür-
kiye’deki kardeş bankada 
hizmete sunulması ardın-
dan da Türk Bankası tara-
fından başarılı bir şekilde 

K.K.T.C.’de kullanıma sokulmasıdır. 
Bu tip çalışmalar Grup bazında ürün 
geliştirme sürecini hızlandırmakta ve 
maliyetini de düşürmektedir.   

Türk Bankası İMKB’ye Katılıyor

Türk Bankası Grubu’nun uluslararası 
yeni hedefi para ve sermaye piyasala-
rı yolu ile kaynak yaratmaktır. Bu doğ-
rultuda Türk Bankası, İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası’nda kotasyon için 
hazırlık yapmaktadır. Bu çalışma, ge-
rek bankanın gerekse K.K.T.C.’deki 
diğer kurumların uluslararası sermaye 
piyasalarında kaynak yaratmak için 
önlerini açacaktır. İstanbul’un önemli 
bir uluslararası finans merkezi olma 
yolunda attığı adımlar da göz önüne 
alındığında K.K.T.C. merkezli şirketle-
rin İMKB’de işlem görmesi bu şirket-
lerin uluslararası ticaret ile bütünleş-
mesi için önemli bir fırsattır.      

Diğer taraftan grubun Türkiye’deki 
şirketlerinden Turkish Factoring çok 
yakın bir geçmişte nitelikli yatırımcı-
lara yönelik 15 milyon TL tutarında 
bono ihracı gerçekleştirmiştir. Bono 
ihracına gelen talebin arz miktarının 
dört katını aşması grup yöneticileri 
tarafından yatırımcıların duyduğu 
güvenin bir göstergesi olarak görül-
mektedir. 

Türk Bankası, ülkenin en eski bankası 
olmanın verdiği saygınlık ve sorum-
luluk içerisinde faaliyetlerine devam 
etmektedir.

Kıbrıs Türk Toplumunun 
Ticari Gururu:
Türk Bankası

Niyazi G. ATAY
EkoAvrasya Dış İlişkiler Koordinatörü
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Mersin’in bir başka dikkat çekici özel-
liği de Kürt nüfusun şehrin demogra-
fik yapısındaki yeridir. Bölgesel Kürt 
yönetiminin lideri Mesut Barzani’nin 
yıllardır Mersin’e olan ilgisi de bi-
linmektedir. Geçmişte, Mersin’de 
yaptığı ticari işlemlerle ilgili bir dönem 
sıkça gündeme gelen haberler, ba-
sında yer almaktaydı. Günümüzde 
ise Mersin şehri her geçen gün çeşitli 
kuruluşların, ülkelerin ilgisini çeken, 
ziyaretlerin gerçekleştiği ve bu ne-
denle de bölgede, kilit rol oynama 
kapasitesi artan bir kent haline gel-
miştir. Bu konu son günlerdeki şiddet 
olayları ve geleceğe dönük projeksi-
yonda dikkatle ele alınması gereken 
konulardan biri haline gelmiştir.

OECD’nin Odaklandığı Nokta: 
Mersin Limanı

Mersin Limanı Türkiye’nin Doğu Ak-
deniz kıyısındaki konumuyla stratejik 
bir öneme sahiptir. 2007 yılında PSA-
Akfen konsorsiyumu, limanı 755 mil-
yon dolara almıştır. Bu satış işlemi ile 
limanın adı Mersin International Port 

(MIP) olarak değiştirilmiştir. Liman o 
zamanlarda da hem karayolu hem 
de demiryolu bağlantıları ile özellikle 
Orta Doğu ticareti için oldukça önem 
arz etmekteydi.

2011 yılının Aralık ayında OECD, 
Liman Şehirleri Programı kapsa-
mında dünyanın en önemli limanları 
arasına Mersin Limanı’nı da almıştır. 
OECD’nin Türkiye’den İzmir, Samsun 
ve Mersin’in aday gösterildiği ve se-
çimlerde “kazanan” şehrin Mersin ol-
duğu ilin valisi Hasan Basri Güzeloğ-
lu tarafından açıklanmıştır. OECD’nin 
bu seçiminden dolayı gururlanan il 
yönetimi, bunun Mersin Limanı’nın 
uluslararası arenada tanınmasına 
katkı sağlayacağını, dünya ticareti ve 
bölgesel ulaşım ağına büyük artıları 
olacağına dikkat çekmişlerdir. Süreç 
içinde OECD uzmanlarının bölgeye 
gelerek kamuda ve yerel yönetimler-
de, sosyal kurumlarla ve liman yöne-
timiyle görüşmelerde bulunacakları 
belirtilmiştir. Bölgede yapılacak saha 
çalışmalarının, projenin ortakların-
dan olan Çukurova Kalkınma Ajansı 
(ÇKA) tarafından yürütüleceği de 
yapılan açıklamalar arasındadır.[1]

Temmuz ayı sonlarında İtalya’nın 
Bari Üniversitesi’nden uzmanlardan 
oluşan bahsedilen heyet gelmiş, 
ÇKA tarafından koordine edilen saha 

çalışmaları yapılmış, “Küresel Liman 
Şehirleri”  projesi kapsamında gerekli 
araştırmaları yapmışlardır. OECD 
heyetini Mersin Limanı haricinde, 
Serbest Bölgesi’nde, belediyede, 
Deniz Ticaret Odası ve ÇKA Adana 
bürosunda da görüşmelerde bulu-
nup ülkemizden ayrılmışlardır.

Bu kadar detaylı ve kapsamlı görüş-
melerde bulunan heyetin hazırlaya-
cağı raporu umarız ilgililer basınla 
paylaşırlar. OECD’nin kurucuları 
arasında Türkiye de bulunmaktadır. 
Bizim merak ettiğimiz bu kuruluşun 
yaptığı organizasyonlarda Türk uz-
manlar da böyle diğer ülkelerin bu tür 
kurumlarına ziyaretlere gidip görüş-
melerde bulunuyorlar mı? OECD’nin, 
üyesi İtalya’nın Mersin’e ve bölgeye 
olan ilgileri birden bire mi artmıştır 
acaba?

Doğu Akdeniz’in Güvenliği 
Kimler İçin Önemli?

Bugün, geldiğimiz noktada Doğu 
Akdeniz’in yakın dönem fotoğrafını 
çekecek olursak:

• Avrupa Birliği (AB) için Doğu 
Akdeniz’e ulaşmak, demek (eskiden 
olduğu gibi bugün de) Orta Doğu’da 
mevcut enerji kaynaklarına ulaşmak 
anlamına gelmektedir.

Türkiye’den Afrika’ya,
Mısır’dan Orta Asya’ya Giden Kavşakta

Mersin Limanı

G üney ve Doğu Akdeniz’de 
tarihi bir süreç yaşanmakta-
dır. Yaşanan gelişmeler hem 

Avrupa hem de Türkiye için büyük 
önem taşımaktadır. Avrupa Birliği (AB) 
mali sorunlarla uğraşırken Arap Baharı 
adı ile anılan coğrafyada kontrolü 
dışında olabilecek olumsuzluklara 
karşı da önlem almaya çalışmaktadır. 
2010 yılının sonundan günümüze 
kadar gelinen süreçte özellikle Tunus, 
Mısır, Cezayir, Libya, Ürdün ve son 

olarak da Suriye’de yaşananlar Güney 
ve Doğu Akdeniz’in güvenliği açısın-
dan önem arz etmektedir. Bu bölge 
Avrupa’ya enerji arzı açısından son 
derece önemlidir. Ekonomik Kalkınma 
ve İşbirliği Örgütü (OECD), Mersin 
Limanı’nı dünya limanları arasına 
aldığını ilan ederek bölgede genel an-
lamda bir kontrol sağlanması yolunda 
önemli bir adım atmıştır.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de dışa açı-
lan en önemli kenti Mersin, limanı ile 
de geçmişte olduğu gibi gelecekte de 
potansiyel aktarım noktası olma özel-
liğini taşımaktadır. İstanbul’dan sonra 
dış ticaret ve lojistik konusundaki en 
önemli ilimiz Mersin’dir. Mersin; Orta 
Doğu, Kuzey Afrika, Akdeniz-Avrupa, 
Rusya Federasyonu ve Orta Asya cum-

huriyetlerini birçok konuda ilgilendiren 
bir noktada bulunmaktadır. Suriye’de 
yaşanan olaylar özellikle Türkiye’nin 
Afrika ve Orta Doğu’yla olan dış ticare-
tinde aksamalara neden olmuştur. Bu 
aşamada Mersin Limanı devreye soku-
larak Mısır’a Ro-Ro seferlerine başlan-
mıştır. Serbest bölgenin mevcudiyeti, 
Adana Havaalanı’na 70 km yakınlıkta 
bulunması, İç ve Güneydoğu Anadolu 
ile Akdeniz bölgesinin ihracat-ithalat 
kapısı olma özelliği, Orta Doğu ülke-
lerinin transit merkezindeki Mersin’i, 
birçok alanda önemli bir cazibe noktası 
haline getirmektedir. Mersin- Samsun 
demiryolu bağlantısı, Samsun - Ceyhan 
petrol boru hattı ve Samsun- Soçi ara-
sında da Ro-Ro seferleri gerçekleşirse 
Mersin’in, etkilediği bölgesel alandaki 
stratejik önemi iyice ortaya çıkacaktır.

Peyman YÜKSEL
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• ABD, İngiltere, Norveç gibi ülkelerin 
başını çektiği “Enerji Barışı” (energy 
peace) kavramı bu bölgede içerik ola-
rak, Orta Doğu’dan elde edilen petrol 
ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarının, 
Doğu Akdeniz üzerinden Batı’ya ulaş-
tırılma projelerinin barışa da hizmet 
edebileceğini savunmaktadır.

• Arap Baharı etkisi ile Doğu 
Akdeniz’in iki önemli ülkesi olan Mısır 
ve Libya’da yönetimler el değiştirmiş, 
diktatörler saf dışı bırakılmış, Suriye’de 
ise direnen Basser Esad rejiminin so-
nunun geldiği düşünülmektedir.

• Yunanistan -  Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi (GKRY) ve (Türkiye’den uzak-
laşan) İsrail işbirliği içine girerek Doğu 
Akdeniz’de doğalgaz arama çalışma-
larına başlamışlardır.

• Rusya İsrail ve GKRY’nin bu ça-
lışmalarından rahatsız olmuştur. 
Avrupa’nın Rusya’ya bağımlılığını 
azaltabilecek böylesi bir durumda, Rus 
donanmasının Akdeniz’de girebildiği 
tek yer Suriye’deki Tartus Limanı iyice 
önem kazanmaktadır.

• İsrail ise çıkan kendi kıta sahanlığın-
dan elde ettiği gazı GKRY’e borularla 
taşımayı düşünmekte ise de denizin 
yapısının buna müsait olmamasından 
dolayı Ceyhan Boru Hattı’nı kullanması 
en mantıklı seçenek olarak düşünüle-
bilir.[2]

• Doğu Akdeniz’deki gelişmeler 
Türkiye’nin bölgedeki konumu değiş-
tirmiştir. Arap Baharı’nda etkin olmak 
isteyen Türkiye tam da istediğini elde 
edememiş, tam tersi komşularıyla 
ciddi sorunlar yaşar hale gelmiştir. Ak-
deniz’deki doğalgaz çalışmalarına da 
müdahil olmaya çalışmış ancak etkin 
bir sonuç alamamıştır.

• İsrail’in bu son hamlesi ile 
Türkiye’nin “Enerji Güvenliği” konusun-
da Doğu-Batı arasında çok stratejik 
bir konumda olduğunu söylemesi, bir 
parça kırılmıştır.

• Suriye’de süren iç çatışmalar bölge-
sel olarak, Suriye sonrasının konuşulur 
hale gelmesine neden olmuştur. Ge-
linen son durumda, bölge yeni bazı 
yapılanmalara gebedir. Bunlardan 
birisi de bölgedeki Kürt yapılanmasıdır.

Barzani’nin Mersin Hayali, 
Kürt Yapılanması ve Kaçakçılık 
Hareketleri

Yıllar öncesinde 
Pentagon’da yayın-
lanan haritalarda, 

oluşacak bir Kürt 
devletinin Adana, 

Mersin veya İskende-
run üzerinden Akdeniz’e 

çıkma planları olduğu 
gösteriliyordu. Her ne 

kadar bugün Suriye’de ya-
şananlar Kürtler’in Suriye’nin 

kuzeyinden Akdeniz’e çıkma-
ya çalışacaklarını gösterse de, 

Türkiye’nin güney illerindeki faali-
yetleri ilerleyen dönemlerde farklı 

hedeflere de sahip olmak isteye-
ceklerinin işaretlerini vermektedir. 

Bu bölgede özellikle Mersin’de uzun 
zamandır bir Kürt yapılanması mev-
cuttur. Şehrin Kürt nüfusu, son yıllarda 
normalin üzerinde bir artış göstermiş-
tir. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri 
Mesut Barzani’nin Mersin şehri ile 
uzun zamandır ilgilendiği bilinmektedir. 

Tabii ki bu ilgi yeni oluşmamıştır.

Mesin Limanı Doğu Akdeniz’in en 
stratejik limanı olma özelliğini her 
zaman taşımıştır. Mondros öncesinde 
Mersin Limanı üzerinde siyasetler ve 
talepler olmuştur. Mersin Limanı’nın 
30 Ekim 1918 Mondros’da İtiliaf Dev-
letleri ile “Teslimiyet” Anlaşması’nın 
imzalanmasının ertesi günü 
İngiltere’nin ilk işgal ettiği liman olmak, 
gibi bir tarihsel özelliği vardır. Son-
rasında Anadolu’da milli mücadele 
devam ederken İstanbul’da işgal kuv-
vetleri ile işbirliği içindeki Kürtler, Sey-
yit Abdülkadir önderliğinde gelecekte 
kurulması düşünülen Kürdistan’ın 
Irak’ın Kuzeyi’nden başlayacak harita-
sında “Mersin Limanı”, denize açılmak 
için müzakere edilmişti.[3] O zamanın 
emperyalist güçleri amaçlarından 
günümüzde de vazgeçmemişlerdir. 
ABD ve İngiltere’nin bölgedeki Kürt 
oluşumundaki etkileri, destekleri bi-
linmektedir. Bugün de Irak Bölgesel 
Kürt Yönetimi yani Mesut Barzani 
bu güçlerin himayesi altında Mersin 
Limanı ve bölgesi üzerinde siyaset 
peşindedir.

2008 yılında dönemin Enerji Bakanı 
Hilmi Güler de Enerji Barışı kavramını 
kullanarak Nabucco Projesi ile ilgili 
olarak “Bu proje sadece Avrupa’ya 
doğalgaz taşıma projesi değildir, aynı 
zamanda bir ‘enerji barışı’ projesidir” 
demiştir. Kuzey Irak’taki, Türkiye’nin 
güneydoğusundaki ve Suriye’nin 
kuzeyindeki Kürt yapılanmasına ba-
kıldığında, Irak petrolünün Batı’ya 
ulaştırılması için bir güzergâh gerektiği 
ortaya çıkmaktadır. Burada iki alter-
natif bulunmaktadır: Mersin ya da 
Tartus Limanları. Şu anda Suriye’de 
yaşanan süreç “henüz”  Tartus Limanı 
için imkân sağlamamaktadır. Oysa 
yoğun Kürt nüfusunun göç ettiği 
Mersin’de, Barzani’nin Türkiye’deki 
temsilcilerinin şirketler kurduğu, yakın 
çevresinden kişilerin Mersin Serbest 
Bölgesi’nde ve hatta İskenderun’da 
nüfus sahibi olmaya çalıştıkları, ciddi 
yatırımlar yaptıkları konuşulmaktadır.
[4] Bu kişilerin bazı illegal işlere de 
karıştıkları ortaya çıkmıştır. Bir dönem 

konu ile ilgili mecliste kaçakçılıkla 
mücadele komisyonu kurulmuş, dö-
nemin Gümrükler Başmüfettişi Necati 
Can, mecliste komisyonuna verdiği 
bilgilerde, akaryakıt kaçakçılarının üs 
olarak Mersin’i seçtiğini belirtmiştir. 
Bölgedeki çoğu istasyonda kaçak 
akaryakıt satıldığı belirlenmiştir. Necati 
Can İstanbul ve Mersin’de 120 firma 
ile ilgili milyar dolarlık hayali ihracat 
olduğunu, Güneydoğu’daki şehirlerde 
banka hesaplarının arttığını, mahke-
meye intikal etmiş bu gibi konularla 
ne medyanın ne de başka hiçbir kuru-
mun ilgilenmediğini belirtmiştir.[5]

Geçtiğimiz yıl, European Tobacco 
adlı sigara şirketinin sigara kaçakçılığı 
yaptığı, şirketin yüzde 40 hissesine 
sahip Ermeni asıllı Nasri Kardeşler’in 
ise Neçirvan Barzani’nin gizli kasa-
sı olarak bilindiği söylenmektedir. 
Mersin’de kurulan firmanın Barzani 
adına birçok şirket kurduğu ve ticaret 
yaptığı da bilinmektedir.

Mersin bütün bunların yanı sıra bir-
çok terör eylemine, sivil itaatsizliğe, 
Kürtlerin meclisteki temsilcisi oldu-
ğunu ifade eden Barış ve Demokrasi 
Partisi’nin (BDP) gerek emniyet güç-
lerine ve gerek hükümet yetkililerine 
karşı düzenledikleri saldırılarla da 
anılmaktadır. Geçtiğimiz haftalarda, 
Gaziantep’te yaşanan insanlık dışı 
katliamda, terör örgütünün eylem 
yapılması için Diyarbakır’ı, silah ve 
mühimmat için Şanlıurfa’yı ve son 
olarak da bomba yapımı ve eylemin 
gerçekleştirilmesi için de Mersin’i 
seçmesi enteresandır. Artık dağ tipi 
militanla şehirde eylem yapmanın 
imkânsız olduğunu düşünen terör 
örgütü “şehir tipi” militanlar yetiştir-
mektedirler. Emniyet güçlerinin yaptığı 
araştırma sonuçlarına göre PKK’nın 
militanlarının büyük bir kısmını, Mersin 
ve Hatay bölgesinde konuşlandırdığı 
belirlenmiştir.

Değerlendirme

Doğu Akdeniz Bölgesi birçok ülke için 
büyük önem arz etmektedir. Gerek 
AB’nin petrol ve doğalgaz temini için, 

gerek ABD’nin bölgeye yönelik politi-
kaları için gerekse Rusya’nın stratejik 
öneme sahip Tartus Limanı için. Rus-
ya ile ortak yapılacak nükleer santralin 
Mersin-Akkuyu’da planlanması da bir 
tesadüf olamaz. Türkiye ise hem bu 
bölgede yoğunlaşan terör yapılan-
masına karşı hem de karışıklıklardan 
dolayı yaşanan ticari kayıplarının 
telafisi için Mersin Limanı’nı bir çıkış 
noktası olarak kullanmak durumun-
dadır. Liman aynı zamanda şu sıralar 
Suriye’nin kuzeyinde yapılanan PYD 
ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi için 
de ulaşılması düşünülen hedefler ara-
sında bulunmaktadır. Bu yönde uzun 
zamandır atılan adımlar bazı olayların 
“geliyorum” dediğini bizlere adeta 
haykırmaktadır.

2013 Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği 
yapacak olan kent için şöylesi yeni bir 
slogan olabilir:

Bütün yollar Roma’ya çıkar sözünü 
belki de artık “bütün yollar Mersin’e 
çıkar” şeklinde değiştirmemiz gereke-
cektir.

[1] T.C. Mersin Valiliği Resmi İnternet Si-
tesi, http://www.mersin.gov.tr/Default.
aspx?pid=15&hbid=626, Erişim Tarihi: 04 Eylül 
2012

[2] Doğu Akdeniz’deki Hidrokarbon Re-
zervleri Rusya’nın Bölgedeki Varlığını ve 
Suriye’ye İlgisini Teşvik Ediyor, http://www.
usakgundem.com/haber/75204/do%C4%9Fu-
akdeniz-39-deki-hidrokarbon-rezervleri-
rusya-39-n%C4%B1n-b%C3%B6lgedeki-
varl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1-ve-
suriye-39-ye-%C4%B0lgisini-te%C5%9Fvik-
ediyor-.html, Erişim Tarihi: 05 Eylül 2012

[3] Önce “Alıştırma” Sonra “Uygulama” Siyaseti- 
Mersin Limanı ve Barzani Siyaseti, http://www.
ortadogugazetesi.net/makale.php?yid=26&mak
ale=%D6nce+%26%2334%3BAl%FD%FEt%FDr
ma%26%2334%3B+Sonra+%26%2334%3BUyg
ulama%26%2334%3B+Siyaseti-+Mersin+Liman
%FD+ve+Barzani+Siyaseti...&id=4662,, Erişim 
Tarihi: 06 Eylül 2012

[4] Açılım’ın Ekonomisi, Cüneyt Ülse-
ver, http://www.turktoresi.com/viewtopic.
php?f=145&t=8103, Erişim Tarihi: 6 Eylül 2012

[5] Kozmikoda.tv, http://www.kozmikoda.tv/de-
tayicerik.asp?katid=6&icerik=56, Erişim Tarihi: 
6 Eylül 2012
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çok fazla üretici ile tüketiciyi bir araya 
getirmesiyle planlanandan daha ucuz 
ve kusursuz bir şekle dönüşür.

Bu sebeple eski Yugoslavya 1965 
yılında piyasa reformunu başlatır. 
Bu Tito’nun ekonomi alanındaki en 
büyük başarısıdır. En başarılı siyasi 
hareketi ise 1948 yılında Stalin ile 
yollarını ayırması olmuştur. Bununla 
birlikte 1968 yılında ekonomik reform 
hareketi terkedilmiştir. Bu eski Yu-
goslavy için onun başlangıcıdır. 

Piyasa reformlarını başlatmak ve 
girişimci patlaması yaşamak yerine 
Yugoslavya’da milliyetçilik yükselmiş-
tir. Sonuç olarak 1969-1971 yıllarında 
Hırvatistan Baharı, 1971-1974 arası 
anaysal reform, 1974-1980 arası dış 
borç patlaması ve 1980’ler boyunca 
tartışmalar yaşanmış ve 1991 yılında-
ki iç savaşla bu süreç son bulmuştur. 
Bu döngü 1968 yılında piyasa refor-
munun terkedilmesi ile tetiklenmiş ve 
1991 yılında Yugoslavya’nın dağıl-
masıyla bitmiştir. İlk olarak Slovenya 
barışçıl bir şekilde, sonra BH’nin 
kuzey komşusu Hırvatistan savaş ile 
ayrılmış, 1992’den 1995’e kadar sü-
ren savaş BH’yi yıkıma sürüklemiştir. 
Paris’te Aralık 1995 ayında imzalanan 
Dayton Barış Anlaşması ile savaş 
sona ermiştir. 

Tarihi bir harita BH’nin Baltık Denizi 
ve Karadeniz’den Adriyatik’e kadar 
uzanan fay hatları tarafından çapraz-
lamasına kesilmektedir. Bu fay hat-
ları üç medeniyeti birbirinden ayırıp 
BH’de birleştirmektedir. Bu kültürel 
fay hatları üzerinde uzun bir süredir 
gerginlik bulunmaktadır. Jeolojik fay 
hatlarına benzer şekilde, Doğu-Batı 
fay hattı 9. yüzyıldan bu yana varlığını 
sürdürmektedir. Avrupa-İslam fay 
hattı 14. yüzyıldan bu yana mevuct-
tur. Her ikisi de sıklıkla ani olaylara 
sahne olmuştur. 

BH, Katolik ve Protestan Batı Avrupa, 
Ortodoks Doğu Avrupa ve Müslüman 
dünyalarının kavşağında yer almak-
tadır. Ülke farklı zamanlarda parlayıp 
sönen bir ışık olarak dünyaya hizmet 
vermiştir. 

BH’yi çekip ayıran merkezkaç kuv-
vetleri olduğu kadar, ülkeyi birleştiren 
merkezcil kuvvetler de vardır. Bir 
tarafta Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar 
arasındaki farklar derinleşirken dig-
ger taraftan iç çatışmalar ise bölge-
lerarası ticaret kuralları, uluslararası 
ticarette ortak hareket mekanzması 
ve uluslararası kurumlar ile ilişkiler 
kapsamındaki merkezi seviyedeki 
kurumlar sayesinde şiddetini azalt-
mıştır. 

II. Bölge Merkezli Uluslararası 
Değer Zinciri Yaklaşımı Gelişimi

BH’nin ekonomik gelişminin altın çağı 
1882-1906 yılları arasında, sanayi ge-
lişimi yıllık %12,4 seviyesinde olduğu 
dönemde yaşanmıştır. 1910 yılında 
BH’nin kişi başına düşen 546 ABD 
doları seviyesindeki gayri safi yurt içi 
hasılası, İtalya’nınkine eşit, Hırvatistan, 
Sırbistan, Yunanistan ve Rusya’dan 
yüksektir. Daha sonra ise M.Pailaret’in 
“gelişim olmadan evrim” kavramı ile 
1960’larda gümüş dönem yaşanmıştır.

Günümüzde BH yüksek-orta gelirli bir 
ülkedir. Maliyet açısında rekabet ede-
bilir ülkeler ile teknolojik olarak rekabet 
edebilir ülkeler arasında sıkışıp kalan 
“orta gelir tuzağı” sebebiyle daha az 
katma-değer yaratan sanayilerden 
daha yüksek katma değer yaratan 
sanayilere geçilmesi için hükümetin 
kaynakların yeniden tahsis edilmesi 
için politika oluşturmasını talep etmek-
tedir. 

Sınırlı doğal kaynaklara sahip küçük 
ve iki tabakalı bir federal ülke olarak 
BH, ekonomik gelişim ile ilgili bölgesel 
temelli uluslararası değer zinciri yak-
laşımı uygulanarak güçlü bir küresel 
mevki/niş olabilir. Yenileşim politikası 
zincir/bölgeler ile bütünleştirilebilir, 

çünkü BH için esas sorun artan Ar-Ge 
masraflarını düzene sokmak ve yenile-
şimci fikirlerin gelişim ve istihdam sağ-
layan mal ve hizmetlere dönüşmesini 
temin etmektir. 

Hükümet, bölgesel temelli zincirlerin 
teşviki için yapıcı ve çözücü (katalitik) 
bir rol oynamalı, altyapı, eğitim ve 
sermayeye ulaşım ile teknoloji ve yeni-
leşim desteğini sağlamalıdır.  

Bununla birlikte, hükümetler ya çok 
fazla ya da çok az yapmaktan dolayı 
başarıya ulaşamazlar. “Görünür el”in 
çok ağır olmasını engellemek için 
hükümet müdahalelerinin bilgi ve giri-
şimcilik etkenleri ile tanımlanan ülkenin 
karşılaştırmalı üstünlüğü ile parallel 
olmalıdır.   

Ülkenin 2012-2015 İhracat Gelişim 
Startejisi 2015 yılı itibarıyla ihraç ka-
lemlerinin ithalatın % 85’ini karşılama-
sını öngörmektedir. Bu öngörü hassas 
ve doğru bütçelenmiş değer zincirleri 
ile bunların üniversite ve araştırma 
merkezleri ile işbirliği halinde ihracatı 
geliştirme potansiyeli üzerine inşa 
edilmiştir.

BH’nin rekabet edebilirliğinin, fiyattan 
ziyade, yenileşim, tasarım, kalite ve 
hesaplılık üzerine kurulması ile bu 

zincirler, BH’ni ihraç kalemlerinin ve 
Roma-Berlin-Belgrad üçgeni dışındaki 
piyasaların çeşitlendirilmesine katkıda 
bulunabilir, ihracatçıların sayısını ve 
BH menşeli ürünlerin katma değerini 
artırabilir.  

Örnek olarak Mostar’daki alüminyum 
sanayi bölgesine benzer sanayi bölge-
leri koridor boyunca kurulabilecektir. 
Böyle bir bölge kurmanın amaçları: 
(1) alüminyum üreticisi ile tüketicisini 
biraraya getiren aluminyum değer 
zincirini geliştirmek ve enerji verimliliği 
sağlamak, (2) alüminyum üreticilerine 
güvenilir ve az maliyetli hammade 
tedarik etmek olarak öngörülmektedir. 
Bu durumda Adriyatik kıyısındaki Ploce  
Limanı’nda üreticiler için uygun poizs-
yon ve arazinin daha verimli kullanıl-
ması sağlanacaktır. 

III. Silikon Vadisi’nin Bir Benzeri 
olarak “Neretva Vadisi” 

Batı Balkan ülkelerinin küçüklüğü böl-
gesel işbirliği ile bir avantaja dönüştü-
rülebilir. Tüm bu ülkeler ihraç güçleri 
ile uluslararası piyasalara girebilecek 
küçük ve orta ölçekli uluslarüstü üretim 
şirketlerini geliştirmelidir. 

İhraç edilebilir karmaşık malların üretim 
sektörünün inşa süreci, sanayi bölge-

I. Üç Medeniyetin Fay Hattında 
Yaşayan Bir Federasyon

Tarihin değişik zamanlarında Bos-
na Hersek, Roma, Got, Macar, 
Osmanlı ve Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’nun parçası ol-
muştur. Birinci Dünya Savaşı’nın 
sonunda Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’nun parçalanması ile 
ülke Yugoslavya Krallığı’nın bir parçası 
haline gelir. İkinci Dünya Savaşı son-
rasında, Mareşal Tito’nun yönetiminde 
Komünist Yugoslavya içerisinde yer 
alır.   

Eski Yugoslavya ve eski Doğu Avrupa 
Komünist ülkelerinde uygulanan kar-
ma ekonomi yirmi yıl boyunca başarılı 
olmuştur. Yirmi yılın sonunda ekono-
miler karmaşık hale gelir. Piyasanın 
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leri ve teknoparkları içerecek şekilde 
uluslararası gelişim koridoru tesis 
edilmesi ile hızlandırılabilir.

BH’nin Akdeniz üzerinden AB’ye 
ulaşım yolu olarak Neretva Vadisi 
Kalkınma Koridoru (NVKK) örnek 
gösterilebilir. Neretva Nehri boyunca 
devam eden vadi bölgesi, sınır ötesi 
kalkınma koridoru ve sanayi bölgesi 
kurulması için kullanılabilir. Bu hattın 
bazı önemli avantajları bulunmaktadır: 
AB, Güneydoğu Avrupa, Kuzey Africa 
ve Yakın Doğu pazarlarına coğrafi 
yakınlık, iyi ulaştırma (karayolu, demir-
yolu, havayolu, nehir ve deniz ulaşımı) 
bağlantıları, BH’nin en iyi uluslarüstü 
şirketlerinin merkezi, görece daha 
ucuz ve vasıflı işgücü, görece kala-
balık ve eğitimli göçmen topluluğu, 
zengin yeraltı kaynakları ve birçok 
hizmetin gelişme imkanı (turizm, ulaş-
tırma, finans, vs.).       

“Neretva Vadisi”, yüksek teknoloji ile 
üretilmiş mal içeriğinin küresel hari-
taya dahil edeceği bölgenin ihtiyaç 
duyduğu yeniden sanayileşme hamle-

si için müthiş bir fırsat sağlamaktadır. 
Bölge, ekonomi dışı konularda küresel 
haritalarda yeteri kadar uzun süre yer 
almıştır. 

NVKK, Neretva Nehri boyunca Konjic 
ve Ploce arasındaki, siyasi, ekonomik, 
bilimsel, vs. kuruluşları birbirine bağ-
layacaktır. Ticaret, sınır ötesi ekono-
mik bağlar ile gelişebilecek, Neretva 
Vadisi’nin coğrafi bütünlüğü içerisinde 
bölgesel ve uluslararası seviyede 
işleyecek ve böylelikle BH’nin güneyi 
Hırvatistan’ın Dalmaçya kıyıları ile 
bağlanacaktır. 

Neretva Vadisi’ndeki bölgesel şirketler 
vadinin uluslararasılaşmasını isterken, 
bölge dışı şirketler BH pazarında 
faaliyet göstermek ve BH menşeli 
şirketlerle kurulan ortaklıklar üzerinden 
yeni pazarlara açılmak ve gelirlerini 
artırmak ile çıkar sağlayacaktır. 

Savaş ve ekonomik çözülme ile yıkı-
ma uğrayan eski Yugoslavya’nın bu 
bölgesi, nezih ve refah bir bölgeye 
dönüşebilir. 

Buna ilaveten, sınır ötesi bağlantılar 
AB ile müzakere sürecinin güçlendiril-
mesine katkı koyabilir. Ayrıca AB’den 
daha iyi koşullar talep edilmesine 
olanak sağlayabilir: her ne kadar is-
tikrarsız ve değişken olsa da mevcut 
sınır ötesi kurumları hazmetmek ve 
bunlar arasındaki işbirliğini canlan-
dırmak AB için var olan sınırları sabit 
tutmak ya da yeni sınırlar oluşturmak 
için asker göndermekten daha az 
maliyetli olacaktır.  

NVKK girişiminden çıkan sonuçlar 
ve alınacak dersler, bölgedeki diğer 
ülke ve birimler için örnek niteliğinde 
olacaktır. 

Bu sonuç, yeni bir siyasi gerçek-
liğin kabulu anlamına gelecektir. 
1990’ların kırılganlığının olumsuz 
etkilerinden kurtulmak ve 2013 yılında 
Hırvatistan’ın katılımı sonrasında Bos-
na Hersek’in kapısını çalacak olan, 
müreffeh birleşik Avrupa’da yeni fır-
satlar yaratılmasına zemin sağlanması 
demek olacaktır.

P etrol ve doğalgazda ithalatçı 
konumda olan Türkiye’de yeni 
bir umut doğdu. 

Uluslararası dev şirketlerle yapılan 
petrol sondajlarının ardından, TPAO 
Istranca’da derin deniz sondajında 3 
bin 600 metrede doğalgaza ulaştı 

Petrol ve doğalgazda neredeyse 
tamamen ithalatçı konumda olan 
Türkiye’de son dönemde yapılan 
çalışmalar umutları artırdı. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın, 
“Bulana kadar sabırla aramaya devam 
edeceğiz” dediği denizlerdeki petrol 
çalışmalarında önemli aşama kayde-
dildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortak-
lığı (TPAO), Karadeniz’de başlattığı 
petrol arama hamlesinde ilk somut 
sonuca ulaştı. Uluslararası dev şir-
ketlerle yapılan sondajların ardından, 
TPAO Istranca’da 3 bin 600 metrede 
doğalgaza ulaştı. Doğalgaz yakılarak 

sondaj kuyusunda rezerv varlığı kesin-
leştirdi. 

Rezerv Belirlenecek 

Bu keşif Karadeniz petrol çalışmala-
rında somut ve büyük bir adım olarak 
nitelendiriliyor. Istranca’da gaz keşfinin 
ardından rezerv çalışması yapılmaya 
başlanacak. 6 ile 12 ay arasında ça-
lışmaların süreceğini belirten yetkililer, 
“Artık kuyunun nihai üretilebilir rezervi 
ortaya çıkacak. Ondan sonra kesin 
rezervler üzerine konuşulacak. Bölge-
de yeni sondajlar yapılacak” değerlen-
dirmesi yaptı. 

Jupiter Buldu 

Jüpiter platformu ile başlanan sondaj-
da 3 bin 900 metreye inilmesi hedefle-
niyordu. 3 bin 600 metrede belirlenen 
gaz emareleri değerlendirilmeye alındı. 
TPAO sondaj başlarken yaptığı açık-

lamada Karadeniz’de derin denizde 
açılan kuyulardan alınan verilere göre 
petrol ve doğal gazın daha derinlerde 
ve daha yaşlı birimlerde olabileceği 
sonucuna ulaşıldığını belirtti. Açıkla-
mada “Ancak, daha yüksek basınca 
sahip olan rezervuar seviyelerinin 
sondajı çok daha zor olacaktır. Derin 
denizde ikinci bir kampanya başlat-
madan önce bu jeolojik oluşumların 
potansiyeli Istranca-1 kuyusunda test 
edilecektir” değerlendirmesi yapılmıştı. 

Chevron Ve Shell Tetikte 

Keşfin yapıldığı bölge ile dünya devi 
Shell yakından ilgileniyor. Başbakan 
Erdoğan’ı ziyaret eden Shell’in CEO’su 
Karadeniz’le ilgilendiklerini yinelemişti. 
Ayrıca bir petrol kuyusu kazma veya 
100 milyon dolar ceza ödeme yüküm-
lülüğü bulunan Chevron da yeni son-
daj için Istranca’dan gelecek sonucu 
bekliyordu.

Karadeniz’de
Doğalgaz 
Bulundu
TPAO Istranca’da derin deniz sondajında 
3 bin 600 metrede doğalgaza ulaştı.
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1 944 yılında Stalin ve Beriya’nın 
kurdukları rejim tarafından 
Kırım’dan Orta Asya, Ural ve 

Sovyet Birliğinin diğer bölgelerine 
sürgün edilen Kırım Tatarlarının, uzun 
zaman boyunca özel göçmen statüsü 
altından bulunduğu için memleketine 
dönme hakkı yoktu. 1968 yılında çok 
az sayıda Kırım Tatarına memleketine 
dönme hakkı verildi. İleride bunun 
kitlesel bir hareket haline dönebile-
ceğinin farkına varmayan hükümet, 
Kırım’da yaşayan Ruslar’a Kırım Ta-
tarlarına ev satmayı, iş vermeyi, nüfus 
dairelerine gelen Kırım Tatarlarının 
ikamet kaydını yapmayı yasakladı. 
Dolayısıyla Kırım halkı yoksulluğa 
düşürüldü. Halk aydınları tarlalarda 
çalışmak zorunda kaldı. Tam 10 yıl 
sonra, 1978’de halkımız yeni bir baskı 
sürecine maruz kaldı. Kimi Kırım Ta-
tarı değişik bahanelerle hapise gön-
derildi, kimi aileler Kırım’dan sınır dışı 
edildi, evleri yerle bir edildi. 

M.S. Gorbaçov Hükümeti, Kırım Tatar 
halkının faşistlere yardım ve ihanet 
suçlamalarını kaldırınca 1988 yılın-
dan itibaren Kırım Tatarlarının kitlesel 
halinde vatanlarına dönmesi başladı. 
Tam o sıralarda ekonomik gerileme 
yaşayan Kırım, çok sayıdaki göç-
meni almaya hazır değildi. İş bulma 
sıkıntısının yanı sıra Kırım’da yaşayan 
diğer millet mensuplarının zihinlerinde 
yıllarca oluşturulan önyargılar sebe-
biyle halkımızın ekonomik kaynaklar 
ve sosyal hizmetlerden yararlanma 
zorlukları ortaya çıktı. Böylece, bugün 

Kırım’da hala yaşanan şovenizm ve 
milliyetçilik, bölgenin etnik turizm, 
hizmet ve servis alanı, lokantacılık ve 
üretim alanlarının başarılı gelişmesini 
engellemektedir. Bu durum, Kırım 
topluluğunda ciddi sosyal parçalan-
manın yaşanmasına ve dolayısıyla 
halk arasında haksızlığa uğradığı duy-
gusunun yaygınlaşmasına ve mevcut 
durumdan hoşnut olmamasına sebep 
olmaktadır.  

Kırım Tatarları, çalışkan bir millettir. 
Maalesef, milli zeminden çıkan anlaş-
mazlıklar, halkımızın iş, eğitim, toprak 
vs. anayasal haklarını etkiler. Arazi 
verilmesi, Kırım Tatar dilinin statüsü 
belirlenmesi, sürgün edildiği halkla-
rın haklarının sağlanması, sosyal ve 
ekonomik gelişmesinde haksızlıkların 
giderilmesi gibi sorunların çözülme-
sinde bir gelişme görünmemektedir. 
Dolayısıyla devlet iktidarının eylemle-
rinden hayal kırıklığına uğrayan hal-
kımızın arasında sabırsızlık duyguları 
artmaya başladı. Kırım Tatarlarının 
birçok sorunu ulusal bilinç ve kendile-
rine karşı tarihte uygulanan haksızlığa 
bağlıdır. 

Farklı değerlendirmelere göre Kırım’da 
yaşayan Kırım Tatar halkının sayısı 
2001 yılında yapılan nüfus sayımı ve-
rilerine göre % 12.1’i olup 260.000 ile 
300.000 kişi arasında değişiklik gös-
terir. Şu anda Kırımda 350.000 kadar 
Kırım Tatarı yaşamaktadır. Bununla 
beraber sürgün edilen bölgelerde hala 
100 bin kadar Kırım Tatarı yaşamak-

tadır. Kırım’ın nüfusu 1.9 milyon’dur. 
2012 yılında Kırım Tatarlarının doğum 
oranı 2 kat arttı. 5 milyon’dan fazla Kı-
rım Tatarı Türkiye, Romanya, Amerika, 
Fransa, Avustralya’da yaşamaktadır.   

Sağlık Durumu

Kırım Tatarlarının doğum oranının art-
masına rağmen halkımızın – özellikle 
geçim seviyesi düşük olan Kırım’ın 
kuzey bölgelerinde yaşayanlar arasın-
da – kısırlık, kanser, verem gibi hasta-
lıkların oranı yüksektir.

Dil ve Eğitim

Son dönemde Ukrayna, Dil Politikası 
Kanunu’nu kabul etti. Bu kanuna 
göre nüfusun % 10’unu oluşturan milli 
azınlığın diline bölgesel dil statüsü 
verilebilir. Sonuç olarak Ukrayna’nın 
birçok bölgesinde Rusça’ya bölgesel 
dil statüsünü verme kararları çıktı. 
Kırım’da ise Kırım Tatarcası, bölgesel 
dil statüsünü almak iddiasındadır.  Bu 
noktada bir dilin, bölgesel dil statüsü-
ne sahip olabilmesi için belirtilen % 10 
sayısının düşük olduğu gerçeği ortaya 
çıkıyor. Cumhurbaşkanı müsteşarı 
Anna German “bu sınır % 20 olsun. O 
zaman ülkemizin bir köyünde bölgesel 
dili Bulgarca, öbür köyümüzde Türkçe, 
bir diğerinde de Kırım Tatarca, Gaga-
vuzca vs. durumuna düşmeyeceğiz. 
Aksi takdirde altından kalkamayız. O 
zaman demokrasiden değil kaostan 
bahsedilecek” şeklinde konuşup dil 
kanunu üzerinde tekrar çalışıp yüzde 

oranının artırılmasını önerdi. Kamuoyu 
anket sonuçlarına göre Kırım Tatar-
larının % 73’ü dil hakkından mağdur 
olacaklarında endişelenmektedir. 
Son 20 yıl içerisinde Kırım bölgesin-
de hiçbir Kırım Tatar okulu açılmadı. 
Rusça, Ukraynaca ve Kırım Tatarca’yı 
öğrenmek için farklı koşulların yaratıl-
ması, Kırım Tatarlarının dil haklarının 
ihlal edildiğini gösterir. Eğitimini Kırım 
Tatarca dilinde yapmak isteyen her-
kes bu hakkını kullanamıyor. Kırım 
Tatar halkının tarihini ve dilini koruma 
ve geliştirmeye yönelik bilim ve eğitim 
programları finanse edilmemektedir. 
Yakında yapılacak Parlamento seçim-
leri eşiğinde Kırım’da özellikle dikkat 
edilen dil sorunu neredeyse bütün 
partilerinin programlarında mevcut ve 
milli zeminde oy kazanmak amacıyla 
politikacılar tarafından aktif olarak kul-
lanmaktadır.    

Din

Kırım yarımadasında birçok dinden 
insan yaşar. Kırım Tatarlarının çoğu 
Sünni Müslümandır. Sovyet ateizmi 
zamanında halkımız, milli birliğini, 
milli ve din özelliğini, kültürünü, dili ve 
dinini, geleneksel dini etkinlikleri ya-
parak koruyabilmişler. Dua okumaları 
için toplanan halkımız kendi dilinde 
konuşur, milli yemekleri yapar ve dua 
ederdi. Maalesef, bugünlerde Kırım 
Müftülüğü’nün etkin çalışmaması, 
halkımızın din konusunda parçalanma 
sürecine girmesine neden oldu. Sov-
yetler Birliğinin yıkılmasıyla Kırım’da 

Kırım Tatarlarının katıldığı Yehova’nın 
Şahitleri, Yedinci Gün Adventist Kilise-
si,  Pentakostalizm, Mormon Kilisesi 
olarak daha çok tanınan İsa Mesih’in 
Son Zaman Azizler Kilisesi, vahhabilik, 
Hizb-ut Tahrir, selefiyye, habaşıtlar 
gibi İslam’ın kendi anlayışını ortaya 
koyan birçok cemaat ve değişik dini 
örgütler aktivite göstermeye başladı.  

Toprak ve Konut Sorunu

Kırım Tatarlarının memleketine dön-
me süreçleri başlayınca sürgünden 
önce sahip oldukları mülkiyetin iade 
(tazminat) edilmesi sorunu gündeme 
gelmedi. Sürgüne kurban olan Kırım 
Tatarlarının Kırım’da malı mülkü, 

evleri, çiftlikleri vardı. Devlet, dönen 
göçmenlerin yüzleştikleri sosyal ve 
ekonomik, konut ve toprak sorunlarını 
çözeceği sözünü verdi. Oysa, Sov-
yetler Birliğinin yıkılmasından sonra 
göçmenlerin bütün sorunları ekono-
mik açıdan zayıf Ukrayna devleti ve 
bilhassa Kırım bölgesi idarecilerinin 
omuzlarına düştü.  Göçmenler devlet-

ten ev alma veya devlet desteğiyle ev 
satın alma sırasına girdi. Fakat bunlar 
çok yavaş ilerler. Göçmenlere ne ev 
verilir ne de satın aldırılır. Kırım Tatar 
Halkının toprak meseleleri gecekondu 
ve boş kalan arazileri ele geçirmesiy-
le halk tarafından çözülüyor. Bunun 
yanı sıra gazeteler deniz kenarı arazi 

Kırım Tatarları
ve Kırım

Doç. Dr. Lemara SELENDİLİ
Ukrayna Tavriya V.İ. Vernadskiy Milli Üniversitesi
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satış ilanlarıyla doludur. Aynı zamanda 
devlet, insanları sıraya koyarken Kırım 
Tatarlarına arazilerin sıkıntısından bah-
seder. Bununla beraber yol, elektrik ve 
su sağlama sorunlarının çözülmemesi 
özellikle ağır şekilde hissedilmektedir.  
Kırım Tatarlarını, memleketine dönme 
ve burada bir ev kurma isteğinden vaz-
geçirmek için 2012 yılında hükümet, 
kurulan evi vaktinde teslim etmeme 
cezasını koydu. Kırım Tatar ailelerinin 
yoksul durumda olduğu acı bir gerçek-
tir. Dolayısıyla aile ihtiyaçlarını (yemek, 
kıyafet, sağlık, sosyal ve kültür ihti-
yaçları) kısıtlayarak elinde olan bütün 
parayı kendi evinin kurulmasına verir. 
Oldukça masraflı olan evi teslim etme 
prosedürü de onları daha da yoksul 
hale düşürür. Ev problemini çözüp 
göçmenlerin ayağa kalkması için ge-
rekli şartları sağlamak yerine devlet, 
Kırım Tatarlarının sosyal ve ekonomik 
durumunu daha da ağırlaştırır. Bazı 
Kırım Tatar gruplarının açıklamalarına 
göre boş arazilerin ele geçirilmesine 
yasak koyma denemeleri, evlere mülki-
yet hakkını resmi olarak kabullenilmesi 
dahil “tüm uygun malzeme yardımıyla 

yapılacak olan” direnişler ile karşılana-
cak. Kırım Tatar halkı liderleri taleple-
rinin artacağını söyleyerek tehditlerde 
bulundular. Eskiden yaşadıkları yerlere 
dönme hakkının yerine sürgünden 
önce sahiplendikleri bütün mülkiyetin 
iade edilmesini talep edeceklerini bil-
dirirler.     

Sosyal ve Ekonomik Durum 

Ukrayna’da 2012 yılında asgari geçim 
düzeyinin ortalaması 1.095 grivnadır. 
İşsizlik sorunu özellikle ağırdır. Üni-
versite öğrencilerinin %  45’ini Kırım 
Tatar gençlerinin oluşturmasına rağ-
men mezun olduktan sonra iş bulma 
olasılığı çok düşüktür. Genellikle öbür 
milliyetten aday seçilir. Kırım Tatar aile-
leri genelde 4 kişilik ailelerdir. Kırım’ın 
kuzey-batısındaki Cankoyskiy, Kras-
nogvardeyskiy, Sakskiy, Çernomorskiy, 
Razdolnenskiy, Krasnoperekopskiy, 
Sovetskiy bölgelerinde yaşayan ve kişi 
başı yaklaşık olarak 520 grivna gelirle 
yoksulluk sınırı altında kalan nüfus Kı-
rım Tatar halkının % 42’sini oluşturmak-
tadır. Doğal ekonomi, Bahçesarayskiy, 

Simferopolskiy, Kirovskiy, Leninskiy, 
Nijnegorskiy, Belogorskiy ve Pervo-
mayskiy bölgelerinde kümes hayvanları 
yetiştirme, kendi işini kuranların geçim 
düzeyini ortanın üstünde (1.200 grivna) 
olarak tespit edilir. Devlet çalışanlarının 
(okul ve üniversite öğretmeni, bilim 
adamları, doktor vs.) geliri ortanın al-
tında olarak kabullenilir. Böylece, bu 
insanlar sosyal statüsünü taşıyamaz, 
sosyal, ekonomik ve konut problemle-
rini çözemez hale düşer. Yüksek lisans 
diplomasına sahip birçok Kırım Tatarı 
ailelerini geçindirebilmek için ve kendi 
uzmanlık alanında iş bulamadıkları 
için başka alanlarda kendini denemek 
zorunda. İş bulma sıkıntısını yaşayan 
veya farklı sebeplerinden dolayı çalış-
mayan fertleri içeren bir ailenin yok-
sulluk sınırının altında kendini bulma 
olasılığı daha da artmaktadır. Birçok 
Kırım Tatarı kaliteli eğitim alma, sağlık 
hizmetleri görme, uygun iş bulma sıkın-
tısından bahseder. Bütün bu faktörler, 
halkımızın ve gelecek neslimizin yaşam 
koşullarının kötüleşmesine ve yoksulluk 
sınırının altına düşmesine yol açar. 
Anket sorularına cevap verenler, maddi 
sıkıntılarını gidermek için ekstra iş ara-
dığını ve iş bulma vesilesiyle buralara 
göç ettiğini söylediler.     

Kendi işini kurmaya çalışanlar yüz-
leştikleri yüksek vergi, izin, lisansların 
zor alınması ve sicile geçirmelerin zor 
olmasını ciddi bir engel olarak gör-
mektedir. Farklı kontrol ve denetim 
prosedürleri ile ilgili organizasyon ve 
memurlar arasındaki rüşvet olgusu gibi 
faktörler gerçek ve potansiyel girişimci-
lerin çalışmasını zorlaştırır.  

Kendi işini kurmayanlar, bunun sebebi 
olarak yaşı, kötü sağlığı, ekonomi du-
rumun sağlam olmaması, girişimciliğe 
ilgi ve yetenek olmamasını bildirir. 

Memleketine dönen göçmenler için 
yaşadıkları kasabalarda yol, kanalizas-
yon, su, doğal gaz ve elektrik gibi hiz-
metlerin olması ve kalitesi sorunlardan 
biri olarak sayılmaktadır. Bu hizmetler 
göçmenlerin gelir seviyesine bağlı 
olmasa da yaşam koşullarının önemli 
unsurudur.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, 

“Ada-Kıta Buluşmaları”nın
İlkini Gerçekleştirdi

A vrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneğinin davetlisi olarak 
Türkiye’ye gelen yöneticiler 

program kapsamında çeşitli kurum 
ve kuruluşları ziyaret ederek temaslar-
da bulundu. Heyet, sırasıyla Türkiye 
İstatistik Kurumu, Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi Başkanlığı Kayıt Dışı 
Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü, 
Türkiye Belediyeler Birliği, Organize 
Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Avrupa 
Birliği Başkanlığı ve Ankara Kalkınma 
Ajansını ziyaret etti. Yöneticiler ziyaret 
ettikleri kurumlarda yetkili kişilerden 
kurum yapılanması, organizasyon ve 
işleyiş gibi konularda bilgi aldı. 

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği 
tarafından 2012 - 2013 yılı boyun-
ca yürütülecek olan  “Ada-Kıta 
Buluşmaları”nın ilkini başarı ile ta-

mamlamaktan büyük mutluluk duydu-
ğunu ifade eden Avrasya Ekonomik 
İlişkiler Derneği Başkanı Hikmet Eren, 
“Ada-Kıta Buluşmalarında amacımız 
iki taraf için de fayda sağlamaktı, zi-
yaretlerde gördüğüm kadarıyla bunu 
başardık. Ada’dan gelen yönetici arka-
daşlarımızla karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunduk, bu buluşmaları aralıksız 
sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. 

“Ada-Kıta Buluşmaları” vesilesi ile 
Ankara’da olmaktan ve bu buluşma-
dan büyük memnuniyet duyduklarını 
dile getiren KTYD Başkanı Ahmet 
Saydam “Ankara’da ziyaret ettiğimiz 
kurumları özellikle seçtik. Buralarda 
yürütülen uygulamaları, işleyişi ben 
ve diğer dernek üyesi arkadaşlarım 
bizzat yerinde görmek, öğrenmek 
istedik. Ziyaretlerimiz oldukça başarılı 
geçti. Katıldığımız bilgilendirme top-
lantılarında karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunup, Kuzey Kıbrıs’taki uygula-
maları da paylaşma fırsatı bulduk, bu 
vesile ile Ada-Kıta Buluşmaları’nda 
emeği geçen herkese çok teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Yöneticiler yürüttükleri resmi temas-
ları tamamladıktan sonra Ankara’nın 
tarihi ve kültürel mekânlarını gezdiler.

Ada-Kıta Buluşmaları kapsamında Kuzey Kıbrıs’ta çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yöneticilerin kurduğu 
Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği (KTYD) üyelerinden oluşan heyet Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
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Tacikistan’ın
Bedahşan Bölgesindeki 

Olaylar

T ürk kamuoyu komşumuz 
Suriye’de olup biten olaylar-
la çok yakından ilgilenirken, 

dünyanın başka yerlerinde meydana 
gelen siyasal gelişmelere ve olaylara 
uzak kaldığı, hatta farkında olmadığı 
anlaşılmaktadır. Orta Asya’nın gö-
beğinde bize fazlaca uzak olmayan 
Orta Asya’nın bağımsız 5 devletinden 
biri olan Tacikistan’da çok önemli 
gelişmeler yaşanmaktadır. Orta Asya 
ile Afganistan ekseninde vuku bulan, 
bölgenin istikrarını ve güvenliğini 
doğrudan ilgilendiren ve dolayısıyla 
ülkemizin çıkarları ile örtüşen bu has-
sas bölgedeki olaylarla ilgili bilgilerimi 
paylaşmak istiyorum.

Başkenti Xaruğ (Harug) olan Bedah-
şan Dağlık Özerk Cumhuriyeti, Taci-
kistan Cumhuriyeti’ne bağlıdır. Doğu 
bölgesinde Çin Halk Cumhuriyeti, 
Kırgızistan ve Afganistan’la sınırı olan 
Bedahşan, özerk statüde bir bölgedir. 
Himalaya silsile dağlarının devamı 
olan Kara kum, Kuvanluk ve Hindikuş 
dağları eteklerine kurulu olan bu böl-
gede 7495 metre yükseklikte Samani 
(eski adı Komünizm) ve 7134 metre 
yükseklikte Lenin zirveleri yer almakta-
dır. Aynı bölgede 77 km uzunluğunda 
800 metre kalınlığında Fedetsneko 
Buzulları yer almaktadır. En önemli 
ulaşım yolu 2003’de ulaşıma açılan 
Kırgızistan’ın Oş kentiyle olan karayolu 
bağlantısıdır. 

Harug bölgesinin ortalama yüksekliği 
denizden 6.000 metre olup dağınık 
yerleşim birimlerinden oluşmaktadır. 
Nüfusu tam olarak belli olmamakla 
birlikte, 200 ile 300 bin civarındaki nü-
fusun kahir ekseriyeti Müslüman olup 
İsmailiye mezhebinin mensubudurlar.  
Bölge çok eski tarihlerden beri yerle-
şim birimi olup aynı adla adlandırılan, 
yani Bedaxşan adıyla Afganistan’ın 
kuzeyindeki Bedaxşan eyaletiyle de 
sınırı bulunmaktadır. Ülke nüfusundan 
50 bin civarındaki kişi Rusya ve özel-
likle Moskova’da çalışmak için göç 
etmişlerdir. Söz konusu göçmenlerin 
gönderdikleri döviz, bölge ekonomisi-
ne önemli katkı yapmaktadır. Bedah-
şan, Tacikistan’ın diğer bölgeleri gibi 
yüksek geçit vermez dağlar, dereler, 
muhteşem göller ve nehirlerle kaplıdır. 
Olağanüstü tabiat güzelliğine sahip 
olan bölgede hava şartlarından dolayı 
tarım yapılamamakta, kısıtlı olarak 
hayvancılık özellikle bölge şartlarında 
yaşayabilen yak ve at yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Ayrıca bölgeden adını 
alan lal (yakut) ve diğer değerli taşla-
rın önemli miktarda bulunduğu bilin-
mektedir. Farsça ve divan edebiyatın-
da bu değerli taş Lal-ı Bedahşan diye 
pek çok kasidede yer almıştır.

Orta Asya’da bulunduğum sürede 
bölgeyi birçok kez ziyaret ettiğimde, 
doğal güzellikleri ve halkın olağanüstü 
egzotik yaşantısı her zaman ilgimi 
çekmiştir.

Bu bölge 1992-1997 yılları arasında 
Tacikistan’da 5 yıl süren iç savaş sı-
rasında İslamcı Muhalefet Gruplarının 
en önemli barınma ve üs merkezle-
rinden birisi konumundaydı. İç savaş 
sırasında Bedahşan bölgesi pek çok 
aşırı köktendinci parti ve örgütlerin 
faaliyet alanı haline gelmiştir. Bunun 
sebebi özellikle Tacikistan’ın başkenti 
Duşanbe ile olan karayolunun coğrafi 
nedenlerden dolayı ulaşımın zor ol-
ması, buna karşılık Afganistan’la olan 
yakın irtibat ve sınırların bulunması 
olarak gösterilebilir.

Köktendinci partilerin yanı sıra Be-
dahşanlılar veya başka bir deyimle 
Pamirlilerin başkent Duşanbe’de 
yaşayan aydın ve entelektüelleri de 
seküler partilerle varlıklarını göster-
mişlerdir. 1992 Mayısında başkent 
Duşanbe’de yaşayan Bedahşanlılar 
(Pamirliler) tarafından kurulan “Lalı 

Bedahşan Partisi” Tacikistan’a de-
mokrasi, Bedahşan’a ise özerklik talep 
etmekteydi. Tacikistan’ın önemli siyasi 
ve kültür adamlarından yazar ve aydın 
Ekberşah İskenderov’un partiye katıl-
masıyla parti daha da ülke siyasetinde 
öne çıkmıştır. Laik ve demokratik siste-
min savunucusu olan parti iç savaştan 
sonra yasaklanmıştır.

Tacikistan iç savaşı, Afganistan savaşı, 
Taliban’ın iktidarı sonucunda 11 Eylül 
sonrası Afganistan’ın ABD tarafından 
işgal edilmesi, Taliban ve El Kaide 
militanlarının bölgeye sızmaları sonu-
cunu getirmiş Bedahşan Dağlık Özerk 
Cumhuriyeti de bu gelişmelerden 
doğrudan olumsuz olarak etkilenmiştir. 
Bazı köktenci terör örgütleri bu bölgeyi 
Orta Asya, Doğu Türkistan ve özellikle 
Fergana Vadisi’ne geçiş yolu olarak 
kullanmaya başlamışlardır. Zaten böl-
genin sosyal, dini inanç ve ekonomik 
durumu bu tip aşırı örgütlenmelerin 
yerleşmesine ve pekişmesine müsait 
bir ortam sağlamaktaydı. 

Olayların Başlaması  

21 Temmuz 2012’de Bedahşan 
Bölgesi’nin merkezi Harug’un Nevadi-
reg Semtinde bölgenin Emniyet Müdü-
rü General Abdullah Nezarov’un feci 
bir terör saldırısıyla öldürülmesi gözleri 
bu bölgeye çevirmiştir. Aslında bölge-
de 1997 yılından sonra nispi bir huzur 
ortamı varken 2006 yılında Dadhodava 
Kentinde, yine 2008 yılında Rast Kale 
kentinde bazı terörist saldırılar gerçek-
leşmiştir. Olaylarda çok sayıda ölen 
ve yaralananlar olmuş, ama güvenlik 
güçleri olayları yatıştırmayı başarmış-
tır. Yine 2011 yılının Haziran ayında 
Sadşahov liderliğindeki 40 kişilik bir 
silahlı grup Başkent Harug’daki Yüksek 
Mahkeme Binasına saldırmış ve baş 
yargıç dahil birçok kişiyi darp etmişler-
dir. Olay son yıllarda bölge asayiş ve 
güvenliğine yapılmış en büyük saldırı 
olarak değerlendirilmektedir. 

İç savaş sırasında bu bölgede muha-
lefete bağlı dört komutan öne çıkmıştır. 

Bunlar: 

• Talip Beyk Eyyam Beykov
• Muhammed Bagır Muhammed Ba-
gırov 
• Eyyam Nezer İmam Nezerov
• Yadigar Muhammed Eslemov

İç savaş bitince muhalif komutanlardan 
ikisi yani Talip Beyk Eyyam Beykov ve 
Muhammed Bagırov, devletle yapılan 
barış anlaşması gereği hükümetin 
emrine girip albay rütbesiyle Tacikistan 
ordusunda görev aldılar.

Son olaylara kadar Talip Beyk Eyyam 
Beykov, albay rütbesiyle Eşkaşim 
Bölgesi’nin Sınır Muhafızı Komutanlık 
görevini yapmaktaydı. Bölge Emniyet 
Müdürü General Abdullah Nazerov’un 
terörist saldırı sonucunda öldürülmesi 
sonucu hükümet güçleri terörist diye 
adlandırdıkları gruplara karşı saldırıya 
geçtiler. İç savaştan sonra yapılan 
ateşkesten beri ilk kez bölge tekrar 
karışmış durumda ve isyancılarla hükü-
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met güçleri arasında kanlı çatışmalar 
meydana gelmektedir. Bedahşan 
özerk yönetiminin başkanı Ramazan 
Tebekkülov’un verdiği bilgilere göre 
şu ana kadar meydana gelen çatış-
malarda 18 kişi yaşamını yitirmiştir. 
Bunların 13’ü terörist, 5’i se sivil va-
tandaşlardır. Bölgesel yönetim, eski 
mücahit komutanları saldırılardan 
sorumlu tutmaktadır. Yönetime göre 
Mehmet Bagirov, Talip Beyk Eyyam 
Beykov saldırılardan doğrudan so-
rumludur.

Halen Afganistan’a kaçmış olan 
Albay Talip Beyk Eyyam Beykov ise 
olaylara karıştığını kabul etmemekte, 
bir komployla karşı karşıya olduğunu 
ifade etmekte ve General Abdullah 
Nazerov’un öldürülmesini araştıracak 
bir tarafsız komisyonun kurulmasını 
talep etmektedir. 

Öte yandan sınırın öte tarafında 
Afganistan’ın Şenğan bölgesindeki 
Şive Gölü’nün etrafında toplanmış 
ve başkent Haruğa saldırı hazırlığın-
da olan 200 silahlı militandan söz 
edilmektedir. Olayların büyümesiyle 
Afganistan İçişleri Bakanı Bismil-
lahhan ve Afganistan Milli Güvenlik 
Teşkilatı Başkanı Rahmetullah Nebi 
Tacikistan’a gelerek Tacik makamlar-
la müzakerede bulunmuşlardır. Olay-
ların başlamasından sonra Tacikistan 
terörle mücadele özel birlikleri bölge-
ye sevk edilmiş, Alfa özel birlikler diye 
adlandırılan bu kuvvetlerin komutanı 
Emruttin Moğola Nezorov’un çatışma-
larda yaşamını yitirdiği gelen haberler 
arasında. 

Ayrıca Tacikistan İslami Hareket 
Partisi (Hizbey Nehzete İslamiye 
Tacikistan)’ın bölge temsilcisi Sbzali 

Muhammed Rızaov güvenlik güçlerin-
ce feci şekilde öldürüldüğü haberleri 
gelmektedir. Bölgeden gelen haber-
lere göre parti başkanı Sbzli Muham-
med Rızaov 23 Temmuz 2012’de 
Haruğ kent merkezinde yapılan bir 
mitingde bölgenin yetersiz sosyal ve 
ekonomik durumunu dile getiren bir 
konuşma yaptıktan sonra güvenlik 
güçlerince yakalanıp kale adında 
askeri karakolda darp edildikten sonra 
öldürülmüş ve cenazesi çöpe atılmış-
tır. Gelen haberlere göre Haruğ’un 
çarşı ve pazarı kapalı olup bölgede 
gıda maddeleri sıkıntısı yaşanmakta-
dır. Ayrıca sabit telefon hatları ve cep 
telefonu şebekeleri kapalı konumda-
dır.

Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazan 
Rahimov, meydana gelen olayların 
kontrolü ve istikrarı tekrar sağlamak 

için bölgeye gelmiştir. Olayların baş-
lamasından sonra bölgeden sağlıklı 
haberlerin alınmadığı, kimi söylentilere 
göre güvenlik sorununun yanı sıra 
gıda maddeleri sıkıntısı ve tüketim 
mallarının yokluğuyla birlikte bölge 
insanının insani bir dramla karşı kar-
şıya kaldığı söylenmektedir. Olayların 
tırmanması Tacikistan’daki sivil top-
lum hareketleri, aydın ve entelektüel 
kişileri harekete geçirmiş, STK’lar 
ve kişiler yönetime ve krizin tarafla-
rına sağduyu ve diyalog önerisinde 
bulunmuş, operasyonların durduru-
larak derhal bölgeye tıbbi yardım, 
gıda ve tüketim malzemelerinin 
gönderilmesini talep etmişlerdir.

Söz konusu kişilerden ünlü şair Mü-
min Ganaet, parlamento eski baş-
kanı ve lalı Bedahşan Partisi’nin ileri 
gelenlerinden Ekberşah İskenderov, 
ünlü gazeteci Talip Şah Seyitzade ve 
yazar Rahmet Kerim Davlet yayınla-
dıkları bir bildiriyle operasyonların dur-
durulmasını talep etmişlerdir. Olayların 
hızlanmasıyla birlikte Tacikistan’daki 
ABD Büyükelçiliği, İran Dışişleri Ba-
kanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çin 
Dışişleri Bakanlığı, AB ve BM Güvenlik 
Konseyi yayınladıkları ayrı ayrı bildi-
rilerle Bedehşan’da meydana gelen 
olayların en kısa sürede en az hasarla 
son bulması temennisinde bulunmuş-
lardır.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali 
Rahmanov, 25 Temmuz’da kesin  
ateşkes  emri vermiş ve başkentteki 
yabancı misyon şefleriyle bir toplantı 
yaparak olayları masaya yatırmıştır. 
Başkan Rahmanov bu toplantı-
da güvenlik güçlerinin Abdullah 
Nazerov’un katil zanlılarını yakalamak 
Bedehşan’da tekrar güvenliği sağ-
lamak ve silahlı yasa dışı grupların 
silahlarını güvenlik güçlerine teslim 
etmesini gerektiğini belirtmiştir. AB ise 
26 Temmuz’da yayınladığı bir bildiride 
bölgede yaşanan insani drama dikkat 
çekerek bölgeye sivil yardımların ulaş-
masını, ayrıca çatışma bölgelerini terk 
etmek isteyen halk için güvenli kori-
dorların oluşturulmasını talep etmiştir. 
Tacikistan’la sınırı olan Çin Halk Cum-

huriyeti ise 27 Temmuz’da yayınladığı 
bir bildiride Tacikistan Hükümeti’nin 
Bedaxşan vilayetinde istikrarı sağla-
mak için giriştiği askeri hareketi des-
teklemiş ve şeytani üç güç olarak yani 
köktencilik, terörizm ve ayrılıkçılıkla 
mücadelede Şangay İşbirliği Örgütü 
çerçevesinde Tacikistan’a yardım 
etmeye hazır olduklarını belirtmiştir.

Bu yılın Nisan ayında Tacikistan Yöne-
timinin muhalefet partileri ve özellikle 
ülkenin en büyük ve tek yasal İslami 
muhalefeti bünyesinde barındıran 
‘Hizbe Nehzete İslami’ partisinin 
mensuplarına yönelik baskıların ve 
üyelerinin fişlenmesine parti başkan 
Muhiyitin Kebiri sert bir şekilde tep-
ki göstermiştir.  Olayların ardından 
ABD’nin Duşanbe Büyükelçisi Kenet 
Gras ve ardından Rusya Federasyo-
nu Büyükelçisi Yuri Papov Mhhiyittin 
Kebiri ile görüşerek durumu değerlen-
dirmişlerdir. Aslında bu yılın başından 
itibaren ülkenin en saygın ailelerinden 
birisi sayılan Turcanizadeh ailesinin 
idaresinde bulunan Muhammedliye 
Cami ve Külliyesinin ve başkentteki 
diğer önemli camilere hükümete bağlı 
din adamlarının atanması Müslüman 
din adamları ve grupların sert tepkisini 
çekmiştir.

Yeni Gelişen Olaylar ve 
Ateşkesin İmzalanması

22 Ağustos Çarşamba günü bölge-
nin en etkin muhalefet liderlerinden 
Eyyam Nezer İmam Nezerov uğradığı 
bir silahlı saldırı sonucunda yaşamını 
yitirmiştir. Olayda Nazarov’un küçük 
kardeşinin de yaralandığı haberleri 
de gelmiştir. İmam Nazarov iç savaş 

sırasında yaralandığından dolayı son 
yıllarını özürlü olarak tekerlekli sandal-
yede geçirmekteydi. Tacikistan sav-
cılığı Nazarov’u, Abdullah Nazarov’un 
ölümünden sorumlu tutmaktaydı. 
Bu ay başında yaşanan olaylarda 
Nazarov’un diğer kardeşi Sultan Na-
zar İmam Nazarov da yaşamını yitir-
miştir. Bedahşan bölgesinin çok ta-

nınmış ve nüfuz sahibi ailelerinden 
İmam Nazarov ailesinin başına 
gelenler ve özellikle İmam Menzer 
İmam Nazarov’un silahlı bir salıdır 
sonucunda öldürülmesi halkı gale-
yana getirmiş, Haruğ olmak üzere 
bölge tekrar hareketlenmiştir. Ce-
naze töreni siyasi bir mitinge dö-
nüşmüş, halk yetkililerden katillerin 
bulunmasını istemiştir. Olayların 
gelişmesiyle birlikte İsmailiye mez-
hebinin en büyük ruhani ve siyasi 
lideri konumunda bulunan ve 

Londra’da yaşayan İsmail Ağahan’ın 
temsilcileri muhaliflerle hükümet yet-
kilileri arasında arabuluculuk görevini 
üstlenmiş ve ateşkes yapılması doğ-
rultusunda girişimlerde bulunmuştur. 
Bu girişimler sonucunda 23 Ağustos 
Perşembe günü Tacikistan yönetimi 
Bedahşan Özerk Yönetimi muhalif 
liderler ve uluslar arası kuruluşlar 
arasında ateşkes antlaşması imza-
lanmıştır. Anlaşma gereği, Tacikistan 
hükümeti son aylarda bölgeye sevk 
ettiği silahlı güvenlik güçlerini bölge-
den çıkarmaya ve olaylar sırasında 
göz altına alınan muhaliflerin serbest 
bırakılmasını kabul etmiştir.

Ağahan’ın bölgedeki temsilcisi Ya-
digar Feyza’nın verdiği bilgiye göre, 
yapılan anlaşma gereği güvenlik 
güçleri şehrin merkezini boşaltmaya 
başlamışlardır. Olayların hızlanması 
sırasında Afganistan sınırında bulunan 
Veriç kentinde 1000 civarında silahlı 
muhalefetin toplandığı haberi gelmiş-
tir. Öte yandan silahlı bir saldırı sonu-
cu yaşamını yitiren Tacikistan İslami 
Nehzet Partisi’nin bölgedeki sorum-
lusu Sebz Ali Muhammed Rızaov’un 
yerine bir kadın bilim adamı atanmış-
tır. Müslüme İbrahim Şahova parti 
tarihinde il başkanlığına atanan ilk 
kadın yönetici konumundadır. Tacikis-
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tan Sosyal Demokrat Partisi de olay-
ları kınamış, güvenlik güçlerinin halka 
karşı takındığı sert tavrı eleştirmiştir. 
Tam da bu ortamda Moskova’dan ge-
len haber büyük yankı uyandırmıştır. 
Moskova’dan ulaşan haberlere göre 
Tacikistan cumhurbaşkanı İmam Ali 
Rahman’ın muhalifi 24 parti ve grup 
“Komite 24” adında bir muhalif cep-
hede bir araya gelmişlerdir. Cephenin 
başkanlığına Ömer Ali Gutef getiril-
miştir. Ömer Ali Gutef, zengin bir iş 
adamı olup “Feraz Taciran” adlı enerji 
nakil şirketinin sahibidir. İlginç olan bu 
şirketin Afganistan’da NATO güçlerine 
yakıt taşıyan en önemli şirketlerden 
birisinin olmasıdır. Hareketin kurulma-
sı büyük yankı yaratırken Tacikistan 
Sosyal Demokrat Partisi önde gelen-
lerinden Alimşir Zamanov da bu hare-
kete katılmıştır. Komite 24 yöneticileri 
Tacikistan’da büyük taraftar kitlesine 
sahip olduklarını açıklamışlardır.

Sonuç

Bedehşan Dağlık Özerk Cumhuriyeti 
bulunduğu coğrafi konum itibariyle 
jeostratejik bir konuma sahiptir. Önce-
likle Tacikistan daha bağımsızlığının 
ilk yıllarında 5 yıl süren ideolojik bir 
iç savaş tecrübesi yaşamış, önemli 
maddi ve insani zayiatlar vermiştir. 
Ateşkesten sonra İslami silahlı ör-
gütlerle yapılan anlaşma her zaman 
pamuk ipliğine bağlı olmuştur. Taci-
kistan, Özbekistan ve Kırgızistan’ın 

önemli bir kısmını kapsayan Fergana 
Vadisi Afganistan’daki köktenci ha-
reketlerin etkisiyle dönem dönem 
terörist saldırılara sahne olmuş ve 
istikrarsızlaşmıştır.

Bildiğimiz gibi El Kaide, Taliban ve 
diğer pek çok terörist fundamenta-
list gruplar ABD kökenlidir. Bu terör 
örgütlerinin kuruluş safhasından iti-
baren ABD, Pakistan, İngiltere, İsrail, 
Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer 
pek çok Batılı istihbarat ve güvenlik 
teşkilatlarının lojistik maddi deste-
ğini almışlardır. ABD yönetimi kimi 
zaman Rusya’yı kimi zaman Çin Halk 
Cumhuriyeti’ni kimi zaman da İran’ı 
istikrarsızlaştırmak ve zor duruma 
düşürmek amacıyla bu terör örgütle-
rini desteklemiş, onlara her türlü des-
teği sağlayarak hedeflerine ulaşmayı 
amaçlamıştır. El Kaide ve benzer terör 
örgütlerinin Rusya’da Çeçenistan, 
Dağıstan ve diğer bölgelerdeki terörist 
eylemleri Rusya’yı zor duruma düşür-
mek ve etnik çatışmaya sürüklemek; 
ABD Kongresi’nde Doğu Türkistan 
sürgün hükümeti kurulmasıyla Çin’i 
istikrarsızlaştırmak ve İran’ın güney 
doğusundaki Belucistan Eyaleti’nde 
terörist ve ayrılıkçı Cundullah hareke-
tini destekleyerek İran’ı kaos ortamına 
sürüklemeyi örnek verebiliriz.

Bu doğrultuda Irak’ta merkezi hükü-
mete karşı El Kaide militanlarının terö-
rist eylemleri, yine Suriye Devleti ve or-

dusuna karşı Suudi ve Katar kaynaklı, 
ABD menşeli terörist hareketler bariz 
örneklerdendir. Daha dün (26 Ağustos 
2012) Afganistan’ın Helmend eyaleti 
Keçeki ilçesinden gelen haberlere 
göre Taliban güçlerine bağlı teröristler 
ikisi kadın on yedi sivil masum Afgan 
vatandaşını Afganistan hükümetiyle 
işbirliği yapma bahanesiyle kentin 
meydanında acımasızca kafaları kesi-
lerek öldürülmeleri bütün Afganistan’ı 
yasa boğmuş ve halkı tedirgin etmişti. 
Bu tip olayların benzerini El-Kaideci ve 
Selefi sözde Suriye Özgür Ordusu’na 
bağlı teröristlerin de Suriyeli vatandaş-
larda korku ve ülkede kaos yaratmak 
için başvurdukları gelen haberlerle 
doğrulanmaktadır.

Tacikistan’a dönecek olursak, özellikle 
iç savaştan sonra işsiz kalan kimi mu-
halif komutanlar kendi silahlı adam-
larını beslemek ve ayakta kalmak için 
kaçakçılığı iş edinip uyuşturucu, tütün, 
silah ve insan kaçakçılığına başvu-
rarak ayakta kalmayı yeğlemişlerdir. 
Bölgede meydana gelen istikrarsız-
lığın en önemli sebeplerinden biri 
budur. Ama bölge insanında yokluk, 
yoksulluk ve yolsuzluk özellikle ma-
halli idarede çalışan kimi yöneticilerin 
sağduyudan yoksun aşırı güvenlikçi 
tedbirlere başvurmaları halkı yaşamın-
dan bezdirmiştir. Tacik entelektüellerin 
de belirttiği gibi bölgedeki sorunların 
çözümü sağduyu ve diyalogdan geç-
mektedir.
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O nun halefi Derviş Eroğlu, 
farklı müzakere ölçütleri ile 
de olsa M. Ali Talât tarafın-

dan ileri götürülen müzakereleri de-
vam ettirmeyi hemen görev edindi. 
Çünkü, pragmatik bir çözüm arayı-
şında olan Eroğlu, bu şekilde adanın 
birleşeceği olası bir federal devlet 
kurulması için ön şart olarak iki “ba-
ğımsız devlet” arasında somut anlaş-
ma üzerinde duruyordu. Bu nedenle 
2010 Kasım ayında Birleşmiş Milletler 
himayesinde New York’ta Eroğlu ve 
Hristofyas arasında ilk zirve yapıldı. 
Bu zirvede özellikle adanın kuzeyin-
deki Kıbrıslı Rumlar tarafından terk 
edilen mal varlıkları ile ilgili zorluklar 
kendini gösterdi. Özellikle bir sonra-
ki, yani 27 Ocak’ta Kıbrıs’ın iki cum-
hurbaşkanı ve BM Genel Sekreteri 
Ban Ki Moon arasında Cenevre’de 
yapılan zirve hayal kırıklığı yarattı. 
Bir fırsatın daha boşa harcandığı ve 
boşa dönen bir müzakere çarkı me-
kanizması izlenimi verdi.

Nitekim Cenevre’deki zirvede Kıbrıslı 
Türklerin lideri Eroğlu müzakerelerin 
içeriklerinin açıklığı ve takvimi üze-
rinde önemle duran ilginç bir öneri 
sundu. İki sabit nokta üzerinde ısrar 
eden bir öneri: zararların ödenmesi, 
değişim ve iade etme formülünü 
kullanarak malvarlığı sorununun 
çözümü ve tek meşru kimliğe sahip, 
ancak federasyonda yer alan kurucu 
devletlerin iyi tanımlandığı ve temsil 
edildiği, İsviçre ve Belçika model-
lerinden esinlenilmiş (eski Annan 
Planı’na göre) bir anayasa ile dona-
tılmış federal bir devletin kurulması. 
Ancak özellikle Eroğlu’nun önerisi, 
bir tür müzakere yol haritası çizme 
değerini taşımaktaydı: Belirli bir 
takvim ile müzakerelere net süreler 
verdiği için nispeten kısa vadelerde 
olası bir referandum oylamasına 
sunulacak bir sonucun alınmasını 
sağlayacaktı. Bununla beraber Ban 
Ki Moon’un öneriye değer vermesine 
rağmen, Kıbrıslı Rum Başkan Hris-

Mars’ın Adası 
Avrupa Birliği’nin 
Akılsızca İçine Taşıdığı 
Çözümsüz Bir Kriz - III

Pietro Paolo AMATO
İtalya Parlamentosu Senatörü

Çeviri: Sadriye GÜNEŞ
Editör: Fabio GRASSİ

...Tek meşru hükümet olarak kabul edilen, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından 
temsil edilen bir AB’li Kıbrıs ile Rum tarafının pazarlık yapma gücünün Kıbrıs 
Türk tarafına göre aşırı derecede arttığı aşikârdır. Bunun sonucunda Kıbrıs 
Cumhuriyeti, kendinde Türkiye’nin Avrupa’ya girişine yasak koyma hakkını 
görmeye kadar gidebiliyor, oysa bu sırada KKTC bir ambargoya benzeyen 
ve saygın BM eski Sekreteri U’Thant’ın “tam anlamında kuşatma” olarak 
nitelediği ekonomik ve siyasi yalnızlığa katlanmak zorunda bırakılıyor.
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tofyas ne önerinin içeriğini incele-
mek, ne de en azından müzakereleri 
takvime bağlamak istemiş, böylece 
her şeyi belli belirsiz bırakmıştır.

Açıkça görüleceği üzere bir müza-
kere bitmeyen bir hikayeye dönüş-
tüğünde tamamen anlamını yitirir. 
Aynısı “Kıbrıs Sorunu”nun başına 
gelmek üzere... Burada bir taraftan 
etnik, dil ve din nedeniyle farklı ve 
bağımsız iki devlete bölünmüş bir 
adanın canlı ve somut bir gerçekli-
ği, diğer taraftan, artık uluslararası 
hukuk uzmanları ya da diplomatik 
krizlere düşkün diplomatlar için bir el 
kitabına girecek bir olgu haline gel-
miş, soyut ve geniş zamanlı (o denli 
ki, varlığı söz konusu iki devletin 
oluşmasından öncesine bile dayalı) 
bir müzakere var.

Ve şimdi ne yapmalı? Hangi yolu 
izlemeli? Ben şahsen, izlenecek 
sadece iki yol görüyorum.

Birinci yol, müzakerelere devam 
etmektir, ancak kalitede bir sıçrayış 
yaparak. Daha doğrusu, tartışma 
masasını genişleterek müzakerelere 
daha gerçekçi bir özellik ve görüşme 
sürecini takvime bağlayarak bir an-
lam ve yön vererek. Çünkü Kıbrıs için 
bir çözüm arayışı, adanın iki cumhu-
riyet başkanları arasında bir yüzleş-
tirmeye bırakılamaz (BM Sekreteri 
tarafından etkili bir şekilde aracılık 
edilse de). Ayrıca Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi, Avrupa Komisyo-
nu, NATO Genel Sekreterliği ve ça-
tışma durumunda olan iki toplumun 
garantör ülkeleri, yani Yunanistan ve 
Türkiye de işin içine dahil edilmelidir. 

Kısacası, BM’nin yanında etkili bir 
şekilde şu kuruluşların yer alması 
söz konusu olabilir: Sorunun çözü-
mü için katkı sağlama sorumluluğu 
ilk sırada Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 
bünyesine alarak problemi de içsel-
leştiren AB’nin omuzlarına düşme-

lidir; Lizbon’da yeni gerçekleştirdiği 
zirvede (2010 Kasım ayında yapılan) 
yeni savunma stratejisi kavramının 
merkezine Doğu Akdeniz bölgesini 
taşıyan NATO ve “Kıbrıs Sorunu”nun 
çözümünden özellikle ekonomik 
açıdan ikili ilişkilerinde çok şey kaza-
nabilecek Yunanistan ve Türkiye. 

Oslo’daki “Barış Araştırmaları 
Enstitüsü”nün bir araştırmasına 
göre Kıbrıs Rum gemilerinin Türk 
limanlarına yanaşmalarını ve Kıb-
rıslı Türklere, Türkiye ile bağlantıları 
(K.K.T.C.’nin uluslararası alanda 
tanınmadığından dolayı) dışında 
dışarıyla başka iletişim yollarına 
sahip olmasını engelleyen ve ayrıca 
“Yeşil Hat” üzerinden iç ticareti de 
zorlaştıran ve masraflı kılan çapraz 
ambargoların kaldırılması, finans, 
ulaşım, petrol ve doğalgaz boru hat-
ları sektörlerinde avantajlar, ayrıca 
savunma için yapılan harcamalarda 
önemli tasarruflar sağlayabilir. 
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D ağlık Karabağ sorunu Güney 
Kafkasya’da barış ve istikrar 
için önemli engel teşkil et-

mektedir. 1988’de Ermenistan - Azer-
baycan arasında başlayan bu sorun, 
1993’e kadarki süreçte Dağlık Kara-
bağ ve etrafındaki bölgelerin Ermenis-
tan tarafından işgaliyle sonuçlanmıştır. 
Ermenistan’ın askeri başarılarının 

arkasında iki önemli neden vardı: ilki o 
dönemde Azerbaycan’da siyasi istik-
rarsızlığın mevcudiyeti, ikincisi dış et-
kenlerin, özellikle Rusya’nın askeri ve 
siyasi yardımları. Rusya tarihsel olarak 
Kafkasya’da müttefik olarak gördüğü 
Ermenistan’a bu süreçte tüm ulus-
lararası hukuk normlarını çiğneyerek 
dolaysız askeri destekte bulunmuştur.

[1] Ayrıca, SSCB döneminden kalma 
silahlar Dağlık Karabağ Ermenilerine 
bırakılmış, bu silahlar bölgedeki sivil 
Azerbaycanlıların katliamı için kullanıl-
mıştır. 

Rusya’nın 1990’lardan günümüze 
Ermenistan’a verdiği siyasi, askeri 
ve ekonomik desteğin arkasında 

Kafkasya’yı “yaşamsal alanı” olarak 
görmesi ve bölgesel dinamikler çer-
çevesinde hareket etmesi yatmakta-
dır. Bağımsızlığını yeniden kazanan 
Azerbaycan ve Gürcistan’ın Batı 
dünyası ile entegrasyona yönelmesi 
ve Soğuk Savaş yılları ve sonrasında 
dünya güvenliğinin sağlanmasında 
mühim rol oynayan NATO ile işbirliği-

ne girmesi Rusya tarafından bölgesel 
etkisini kaybedeceği ve diğer stratejik 
çekincelerden dolayı tedirginlikle 
karşılanmıştır. Bu çerçevede Rusya 
ile Gürcistan arasındaki 2008 yılında 
yaşanan savaş, bölgedeki “donmuş 
çatışmaların”  (frozen conflicts)[2]  
bölgesel güvenlik için ne kadar ciddi 
tehdit oluşturduğunu göstermiştir. 

Gürcistan’ın NATO’ya entegrasyonu 
isteği Rusya’nın “ayrılıkçı bölgeleri 
tanırım” tehdidiyle karşı karşıya kal-
mış ayrıca Rusya, Güney Kafkasya’yı 
“istikrarsızlaştırma” ve “küçük etnik 
grupları” kışkırtma politikası izlemiştir. 
Rusya - Ermenistan askeri işbirliği bu 
süreçten sonra Moskova için daha da 
“vazgeçilmez” hale dönüşmüştür.

Güney Kafkasya
Güvenliği için Büyük Tehdit:
Rusya-Ermenistan
Askeri İşbirliği
Halid MAMMADOV
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Soğuk Savaş’ın bitimiyle 
birlikte Kafkasya böl-
gesinde yeni güvenlik 
algılamaları ortaya çık-
mıştır. Ermenistan, 15 
Mayıs 1992’de Rusya’nın 
öncüllüğünde BDT üye-
si devletlerin Taşkent 
Anlaşması’nı imzalaya-
rak “Kolektif Güvenlik 
Örgütü”’ne dâhil olmuş ve 
10 Şubat 1995’te ise “Ko-
lektif Güvenlik Örgütü”ne 
katılan üye devletlerin 
“Kolektif Güvenlik Dü-
şüncesi Anlaşması”nı 
desteklemiş ve kabul 
etmiştir. “Kolektif Güvenlik 
Örgütü”nün yapısına bakıldığında 
bölgesel düzeyde NATO’ya karşı bir 
“alternatif” olarak düşünüldüğünü 
söylemek mümkündür. Bu anlamda 
KGÖ’nün 4. maddesi, NATO’nun 5. 
maddesi ile benzerlik göstermektedir. 
NATO’nun 5. maddesinde olduğu 
gibi, KGÖ’nün 4. maddesinde de “ 
üyelerden birine karşı yapılan saldırıyı 
tüm üyelere yapılmış olarak kabul edil-
mesi” vurgulanmaktadır. Rusya’nın 
fikir liderliğinde kurulan KGÖ’ye 
Rusya’nın yanı sıra altı post-Sovyet 
ülkesi dâhildir: Ermenistan, Belarus, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve 
Tacikistan.                

Rusya – Ermenistan arasında iki-
li askeri işbirliği 21 Ekim 1994’de 
imzalanan anlaşmayla yeni hukuki 
boyut kazanmıştır. Şöyle ki SSCB 
döneminde Ermenistan’da – Erivan 
ve Gümrü’de iki askeri üssü bulunan 
Rusya bu anlaşmayla konumunu mu-
hafaza ederek Ermenistan’daki askeri 
varlığını devam ettirmiştir. Ermenistan 
ise bu anlaşmayla Rusya’yı “kendi 
bağımsızlığının ve egemenliğinin ga-
rantörü” olarak teyit ettirmiştir. 1997 
yılında Rusya ile Ermenistan arasında 
imzalanan ve “karşılıklı yardımlaşmayı”  
ihtiva eden anlaşma olası saldırıda 
Rus askeri üslerinin de kullanımını 
öngörmekteydi. 2000 yılında imzala-
nan anlaşmayla Gümrü’deki üssün 
kullanım süresi 25 yıllığına uzatılmış-
tır. Rusya, Soğuk Savaş’ın bitimiyle 

Ermenistan’ı muhtelif yıllarda silahlan-
dırmış, karşılıksız olarak milyar dolarlık 
silah yardımı yapmıştır.

Askeri üslerin varlığı hem Rusya’nın 
hem de Ermenistan’ın karşılıklı çıkar-
larına tam cevap vermektedir. Rusya, 
Ermenistan’da bulundurduğu askeri 
üsler vasıtasıyla Kafkaslardaki bölge-
sel etkisini devam ettirmekte ve bu 
durum onun NATO karşısında konu-
munu güçlendirmektedir. Rusya’nın 
Ermenistan politikasını etkileyen 
önemli faktörleri aşağıdaki şekilde 
sıralamak mümkündür:

• Rusya’da yaşayan Ermenilerin ve 
son dönemlerde etkili olan Ermeni 
diasporasının faaliyetleri;

• 2008 Rusya – Gürcistan krizinden 
sonra Güney Kafkaslarda ortaya çıkan 
jeopolitik konjonktür;

• Batılı aktörlerin ve kurumların (ABD, 
NATO, AB, Uluslararası Şirketler, 
NGO’lar) Gürcistan ve Azerbaycan 
üzerinden bölgede etkili olma çaba-
ları;

• Kafkasya bölgesinin geleneksel ak-
törü olan Osmanlı İmparatorluğu’nun 
varisi Türkiye’nin bölgedeki kültürel, 
siyasi ve ekonomik varlığı

Ermenistan açısından baktığımızda 
ise, Erivan, Rus askeri üslerinin sınır-

larını muhafaza edecek 
ve işgal ettiği topraklarda 
pazarlık pozisyonunu 
artıracak, kendisine yöne-
lik bölgesel tehditleri mi-
nimalize edecek bir öğe 
olarak görmektedir.

Ermenistan–Rusya ilişkile-
rinin askeri boyutu Güney 
Kafkasya’daki bölgesel 
güvenlik konfigürasyo-
nunu daha da karmaşık 
bir konuma sokmuştur. 
NATO’nun Doğu’ya doğ-
ru genişleme stratejisini 
kendisine yönelik en bü-
yük tehdit olarak düşü-

nen Rusya için Ermenistan’la askeri 
işbirliği ve Ermenistan topraklarında 
bulundurduğu askeri üslerinin önemi 
böylece daha da artmıştır. 2008 yı-
lındaki Rusya – Gürcistan krizinden 
sonra Moskova ve Erivan  “stratejik 
işbirliği” çerçevesinde dış politikada 
koordineli hareket etmeye meyletmek-
tedirler. Güney Kafkasya’da Gürcistan 
ve Azerbaycan’ın Batı kurumlarına 
entegrasyonu “stratejik” politika ola-
rak benimsemesi ve bu istikamette 
hayata geçirdiği siyasi faaliyetler 
Ermenistan’ı Moskova’nın gözünde 
ehemmiyetini daha da artırmaktadır. 
Bu bağlamda 2008 Rusya – Gürcistan 
krizi bir dönüm noktasıdır.

Sonuç itibariyle, Moskova, 
Ermenistan’ı Güney Kafkasya’daki 
“son kalesi” olarak görmektedir. 
Bu yüzden Kafkasya satrancındaki 
“hamlelerini” Ermenistan üzerinden 
yapmaktadır.

[1] Burada vurgulanması gereken nokta, Çarlık 
Rusya’sının Güney Kafkasya’da yaşayan Azer-
baycan Türklerini Osmanlı İmparatorluğu’nun 
tabii bir parçası olarak görmesi sebebiyle ve 
Gürcülere de “milliyetçi” yapıları nedeniyle gü-
venmediği için “sıcak denizlere inme politikası” 
perspektifinde Ermenilerle işbirliği yapmasıdır. 

[2] Post-Sovyet bölgelerde (Dağlık Karabağ, 
Abhazya, Güney Osetya ve Dnestryanı) Soğuk 
Savaş sonuna doğru ortaya çıkan “donmuş 
çatışmalar” olarak adlandırılan çatışmalar, 
potansiyel askeri ve siyasi sorunları da berabe-
rinde getirmektedir. Rusya, söz konusu ayrılıkçı 
oluşumlara askeri, ekonomik ve siyasi destek 
vermektedir. 
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ması, söz konusu hesaplar dâhilinde 
Çinlilere taktiksel bir manevra alanı 
sunuyor.

İktisadi Jeopolitik Anlayışı

Pekinli karar alıcıların Orta Asya ülke-
leriyle ekonomik ilişkilerini sıkılaştırma 
çabalarının altında yatan ikinci bir 
hesap daha bulunuyor. Bu durum, 
ülkede on yıllardır süregelen ticarette 
dışa açılım ve yerli sanayii geliştirme 
politikalarıyla doğrudan ilintili. Gerek 
Uygur Özerk Bölgesi, gerekse de 
Çin’in Pasifik kıyılarında yoğunlaşan 
ticaret ve sanayi merkezleri, Orta 
Asya ülkeleriyle birbirini tamamla-
yıcı ekonomik niteliklere sahipler. 
Örneğin Kırgızistan ve Tacikistan’ın 
hidroelektrik potansiyeli Uygur Özerk 
Bölgesi’nin elektrik sıkıntısını gidere-
bilir. Veya Kazakistan’ın potansiyel 
vadeden uranyum ve krom kaynakları 
Çin’in nükleer ve silah sanayinin elini 
daha da güçlendirebilir.1 Dahası Sov-
yetlerden kalan oldukça zayıf sanayi 
ve ulaşım altyapısının yetersiz olduğu 
bu ülkelerde Çinli firmalar hem yatırım 
yapabiliyor, hem de yatırımı teşvik 
edici fonlar tahsis edebiliyorlar. 

Bu ülkelerde gerçekleşecek - kısmi 
de olsa - bir kalkınma süreci, gele-
cekte tüketimi daha da canlandıracak 
ve böylelikle bölgeyi Çin’de üretilen 
düşük maliyetli ürünler için ideal bir 
pazar haline getirebilecek. Günümüz-
de Çin, Kırgızistan’ın en büyük, Taci-
kistan ve Özbekistan’ın ise ikinci en 
büyük ticari ortağı konumunda. 2010 
yılı itibariyle Kazakistan’ın üçüncü, 
Türkmenistan’ın ise dördüncü büyük 
ticari ortağı konumuna yükselen Çin, 
2009 yılında Kazakistan aracılığıyla 
bölge ekonomisine 10 milyar dolar-
lık bir kredi imkânı sağladı. Görece 
işlevsellik kazanmış olan Kazak ban-
kalarıyla ortak projelere girişen Pekin 
yönetimi, ayrıca bölgedeki zayıf ban-
kacılık altyapısını güçlendirmek için en 
fazla kaynak ayıran yabancı ülke. Tabi 
söz konusu krediler, ticari bağlantılar 
ve altyapı yardımları Çin’in Orta As-
ya’daki ayağı olan Uygur bölgesini de 
doğrudan etkiler vaziyette. Zira Çin’in 

Orta Asya ülkeleriyle arasındaki ticaret 
hacminin yüzde sekseninden fazlası 
Kazakistan üzerinden gerçekleşiyor. 
Söz konusu toplam ticari faaliyetlerin 
de üçte ikisini aşkın bir bölümü Sincan 
Özerk Bölgesi tarafından yürütülüyor. 
Sincan’dan ihraç edilemeyen veya ilk 
aşamada Kırgızistan’a ihraç edilen 
ürünler de yine Sincan vasıtasıyla 
Kırgızistan’a ulaştırılıyor ve buradan 
yeniden ihraç ediliyor.

Büyük resme bakıldığında ise, Çin 
yönetimi açısından önemli bir konu, 
bölgede kendisine tehdit oluşturabile-
cek güçlerin ekonomik faaliyetlerinin 
bir adım önüne geçmektir. Orta vade-
de Hindistan’ın da Orta Asya’da etkin-
liğini artırabileceği düşünüldüğünde 
bölgede etkinlik kurma rekabeti daha 
da kızışacağa benziyor. Çinli karar 
alıcılar, Rusya’nın bölgede tek başına 
ekonomik bir denetim kuramayacağı 
ve dolayısıyla ABD’nin bölgeye yer-
leşerek Çin’i çevreleme politikalarını 
“Batı Cephesi”ne de taşıyabileceği 
endişesini taşıyorlar. 

Arz Güvenliği Arayışı

Enerji ihtiyacının %40’ini aşkın bir bö-
lümünü ithal eden Çin yönetimi, 2020 
yılına gelindiğinde petrol ve doğal gaz 
ihtiyacının %70’inden fazlasını ithal 
ediyor olacak.2 Uranyum, krom ve 
demir gibi madenler ise; bahsi gecen 
enerji kaynaklarının yanı sıra modern 
bir ağır sanayinin gelişimi açısından 
hayati öneme sahip hammaddelerin 
başında geliyorlar. Söz konusu kay-
naklar açısından dışa bağımlı bir ülke 
haline gelen Çin yönetimi açısından 
alternatif ve güvenilir kanallar elde 
etmek stratejik önemi oldukça haiz bir 
konu. 

Stratejik yer altı kaynakları bakımından 
hem üretici hem de transit ülke konu-
munda olan Orta Asya ülkeleri, Çin’in 
kaynak çeşitlendirmesine gidebilmesi 
açısından alternatif bir fırsat teşkil 
ediyor. Örneğin Çin’in, Kazakistan, 
Türkmenistan ve Özbekistan ile birlikte 
2009 Kasımı’nda kullanıma açtığı boru 
hattı projesi pratikte şimdiye değin 

bölgede hayata geçirilen en büyük 
ortaklaşa enerji projesi niteliğini halen 
koruyor. Zira Çinli karar alıcılar açısın-
dan enerji ve diğer stratejik kaynakla-
rın deniz ötesi ülkelerden arzı, ülkenin 
sanayileşme ve silahlanma çabalarına 
karşı olası bir rakibin kolayca mani-
püle edebileceği bir koz. Zira Basra 
Körfezi’nden ve Afrika’dan Çin’e ula-
san deniz ticaret yolları Amerika’nın 
askeri denetimi altında bulunuyor. Bu 
nedenle enerji ve hammadde arzının 
geleneksel tedarikçilerine olan bağım-
lılık, Orta Asya ülkelerinin sağlayacağı 
istikrarlı kaynak arzıyla bir nebze de 
olsa azaltılabiliyor.

Çin’in komşu bölgelere yönelik dış 
politika algısıyla iktisadi kalkınma ve 
yayılmacılık güdüsü arasında güçlü 
bir bağ bulunduğu bir gerçek. Özel-
likle Orta Asya coğrafyası örneğinde 
bu bağın somut verilerini elde etmek 
mümkün. Japonya, Tayvan veya 
ABD ile olan ilişkilerin aksine,3 Orta 
Asya politikaları ve iktisadi meseleler, 
Çin kamuoyunun nezdinde pek de 
öyle milliyetçi veya ideolojik yankılar 
bulamıyor. Bu bakımdan Orta Asya 
bölgesi Çin diplomasisinin ülkenin 
yakın çevresinde belki de en rasyonel 
hareket edebildiği alanı teşkil ediyor. 
Bölgenin vaat ettiği ekonomik fırsatlar 
ışığında da kısa ve orta vadede Çin’in 
gerek jeopolitik gerek ticari hesapları 
açısından bu bölgeden kolay kolay 
vazgeçemeyeceği görülüyor.

1 Sébastien Peyrouse, “Comparing the Eco-
nomic Involvement of China and India in Post-
Soviet Central Asia”, in M. Laruelle, J.-F. Huchet, 
S. Peyrouse, and B. Balci (Ed.), China and India 
in Central Asia: A New “Great Game”? (New 
York: Palgrave Macmillan, 2010), s. 156-164.

2 Aleksey Strokov & Vladimir Paramanov, 
“Ekonomicheskoe Prisutstvie Rossii i Kitaia v 
Tsentral’noi Azii” [Rusya ve Çin’in Orta Asya’daki 
İktisadi Varlığı], Central Asian Series  (Shriven-
ham: Defense Academy of the United Kingdom, 
Temmuz 2007), s. 4.

3 Susan L. Shirk, China: Fragile Superpower: 
How China’s Internal Politics Could Derail Its 
Peaceful Rise, s. 113-116, (New York: Oxford 
University Press, 2007).

Çin’in Orta Asya çapında yürüttüğü 
ekonomik faaliyetlerin temelde üç 
stratejik amaca hizmet ettiği söy-
lenebilir. Bunlardan ilki ve Pekinli 
karar alıcılar açısından şüphesiz en 
önemlisi, bölgede radikal dini akım-
ları, silahlı militanların sınırlar arası 
geçişini ve bölge ülkelerinin Sincan 
Özerk Bölgesi’nde bağımsızlık yanlı-
larını desteklemelerini engellemektir. 
Bu doğrultuda Sincan bölgesinde 
gerçekleştirilmesi planlanan eko-
nomik kalkınma hamlesi, kuşkusuz 
Orta Asya coğrafyasında sınırlar arası 

istikrarın sağlanmasıyla ve bölge eko-
nomilerinin entegrasyonuyla mümkün 
kılınabiliyor. Bu hesaplar dâhilinde 
Sincan’ın kademeli şekilde kalkınması 
ve Orta Asya ülkelerinde iktidarı elinde 
bulunduran grupların Çin’le kurdukları 
istikrar odaklı ilişkiden yarar sağlama-
ya başlamaları gerekiyor. Çin’in doğal 
kaynakları bakımından zengin olan 
“Uzak Batı”sında filizlenen ayaklanma-
ları en azından marjinalize edebilmesi 
açısından durum böyle. Pekin’in böl-
genin zenginliklerini ve sunduğu ikti-
sadi fırsatları yakın çevresiyle paylaş-

Politik Ekonomi Ekseninde
Çin ve Orta Asya İlişkileri

Ç in Halk Cumhuriyeti, Orta 
Asya coğrafyasına özellikle 
2000’li yılların başından itiba-

ren ekonomik işbirliği gözlüğünden 
bakmaya başladı. Orta Asya politi-
kasını 1991 yılından itibaren yeniden 
şekillendiren Pekin yönetimi, Sovyetler 
Birliği’nin yıkılmasının ardından geçen 
yaklaşık on yıllık süreç zarfında sınırlar 
arası geçişi ve ticareti kolaylaştıracak 
adımlar atmaya başladı. Bu süreç, 
beraberinde Çinli firmaların ve sanayi 
ürünlerinin bölge pazarlarına hızlı ve 
etkin bir giriş yapmasıyla sonuçlandı.
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