
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LANSMAN 21x27.pdf   1   08.01.2013   16:55

ÇATIŞMA SONRASI DÖNÜŞÜM
KIBRIS’TA BARIŞ EKONOMİSİ
Richard Catherall 14

HAYDAR ALİYEV’İ
ANARKEN
Faig Bağırov 06

ÖRTÜŞEN ÇIKARLAR VE 
TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Dr. İsmail Safi 20

KAZAKİSTAN’IN YENİ GELİŞME 
STRATEJİSİ (2013-2050)
Doç. Dr. Canat Mominkulov 44

EKONOMİK VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ  3  AYDA BİR  YAYINLANIR ÜCRETSİZDİR  YIL6 SAYI21 2 013 / 1

 Davutoğlu:
“Tarihin arkasında
 koşulmaz, 
 içinde koşulur,
 önünde gidilir.”



www.ekoavrasya.net

Avrasya’ya
açılan kapınız”

6 yaşında...

“



EKOGÖRÜŞ

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yıl:6  Sayı:21  2013 / 1

Sahibi 
Avrasya Ekonomik Sosyal İlişkiler Derneği Adına 
Hikmet EREN

Yazı İşleri Müdürü
Gökhan BAHÇECİK

Genel Yayın Yönetmeni 
Haluk ERDOĞAN

Yayın Kurulu Başkanı 
Dr. İsmail SAFİ 

Editör
Yeşim ÖZCAN

Akademik Kurul Başkanı 
Prof. Dr. Hayati AKTAŞ

Dış İlişkiler Koordinatörü
Niyazi G. ATAY

Yayın Koordinatörü
İbrahim ALBAYRAK

Hukuk Danışmanı
Av. Dr. Sami NARTER

Halkla İlişkiler
Bilal BULUT

Kapak ve Sayfa Tasarımı 
Özgür Hakan ASLAN

Web Tasarımı
Cengiz YUMAK

Dağıtım
Telekurye Dağıtım A.Ş.

Baskı 
TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi
Ostim Örnek Sanayi Sitesi 1. Cadde 358. Sokak No: 11
06370 Yenimahalle / ANKARA
Tel: +90 312 354 91 31 - Faks: +90 312 354 91 32

Yönetim Merkezi 
Güçlükaya Mah. Estergon Türk Kültür Merkezi No: 12
Keçiören, Ankara, Turkey
Tlf: +90 312 358 94 49 Gsm: +90 0532 602 15 07
www.ekoavrasya.net / iletisim@ekoavrasya.net

EkoAvrasya Dergisi, Avrasya Ekonomik Sosyal İlişkiler Derneği tarafından T.C. 
yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. EkoAvrasya Dergisi Basın Meslek 
İlkeleri’ne uymayı taahhüt eder. Yazıların ve ilanların sorumluluğu yazı ve 
ilan sahiplerine aittir. Gönderilen yazı, resim veya karikatür yayınlansın ya da 
yayınlanmasın iade edilmez. Dergide olabilecek hataların bildirilmesi rica olunur. 
Cevap hakkı doğurabilecek yayın için cevap hakkı saklıdır.

Dergimiz Avrasya İletişimciler Birliği üyesidir.
Dergimiz Cihan Haber Ajansı üyesidir.
Yerel Süreli Yayın - 3 ayda bir yayınlanır.
ISSN 1307-8224
Baskı Tarihi: 15 Ocak 2013
Ücretsizdir. Para ile satılmaz.

İÇİNDEKİLER BAŞKANDAN

ABD SEÇİM SONUÇLARINA 
RUSYA’DAN BAKMAK

STRATEJİK ÖNEME SAHİP PROJELERLE 
HAYDAR ALİYEV’İ ANARKEN

KÖŞK’TE 
GÜL-PLEVNELİEV BULUŞMASI

ARAS NEHRİ HAVZASINDA YER ALAN 
ORTAK BARAJLAR

KAZAKİSTAN, URANYUM ÜRETİM 
KAPASİTESİNİ ARTIRMA PEŞİNDE

ÇATIŞMA SONRASI DÖNÜŞÜM: 
KIBRIS’TA BARIŞ EKONOMİSİ

TATARİSTAN'DAKİ
TEMMUZ OLAYLARI

ÖRTÜŞEN ÇIKARLAR VE 
TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

BOSNA HERSEK’TE
YATIRIM FIRSATLARI

ERMENİSTAN-ABD 
İLİŞKİLERİ

BALKANLARIN TANIMLAMASINA 
KAVRAMSAL YAKLAŞIM

KUZEY KIBRIS’TA
IBAN SORUNU

TOPARLANIYORUZ VE 
YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ...

BİR TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR 
BAŞKENTİ ASTANA

2012 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA 
İLİŞKİLERİ

KAZAKİSTAN’IN
YENİ GELİŞME STRATEJİSİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİYE
GEÇİŞ PROGRAMI

KALBİM
BAKÜ’DE KALDI

“YENİ SURİYE”NİN
İLK BÜYÜK SINAVI

KUZEY KIBRIS’TA
BİR ÇAY MOLASI

EKOHABER

DAVUTOĞLU: “TARİHİN ARKASINDA 
KOŞULMAZ İÇİNDE KOŞULUR, 
ÖNÜNDE GİDİLİR.”

04
06
08
10
12

14
18
20
22

26
28

33

34
40
42
44
46
50
52

60
5630

20

22

28

40 44

Avrasya’ya açılan kapınız 
EkoAvrasya 6 yaşında!

Ülkemiz ile Avrasya ülkeleri 
arasında sosyal, kültürel ve 
ekonomik bir köprü olmak 
amacıyla kurduğumuz 
Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneğimizin yayın organı 
olan EkoAvrasya dergisinin 
bu yıl 6. yaşını kutluyoruz.

Yola çıkarken kendimize bir 
hedef koymuştuk: Avrasya 

coğrafyasında ülkemizi sahip olduğu tüm değerlerle en güzel 
şekilde tanıtacak ve bölge ülkelerinin sahip olduğu güzel 
değerleri de ülkemize taşıyarak, yapacağımız tüm etkinlik ve 
faaliyetlerle Türk Dünyasında “gönül köprüleri” kuracaktık. 
Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için ekip arkadaşlarım ve 
ben heyecanımızla, yılmadan, yorulmadan çalışıp, didindik. 
Geriye dönüp baktığımızda gerek Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği gerekse EkoAvrasya dergisi olarak hedeflerimize 
ulaştığımızı görmek bizleri daha da heyecanlandırıyor. 

2012 yılında Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği olarak Türk 
dünyasında önemli buluşmalara ev sahipliği yaptık. Bölgede 
birçok sivil toplum kuruluşu ile işbirlikleri gerçekleştirdik.  10 
Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle Hollanda’da 
koordine edilen uluslararası konferans, Bakü’de gerçekleş-
tirilen Karadeniz Ülkeleri Sivil Toplum Kuruluşları Forumu, 
Makedonya’ya Bir Dost Selamı, K.K.T.C.’de Bir Çay Molası ve 
yılın sonunda TÜRKSOY ile imzaladığımız işbirliği protokolü 
çalışmalarımızdan sadece birkaçı...

2012 yılı, Avrasya coğrafyasında birbirinden sıcak gelişmele-
re sahne oldu. EkoAvrasya olarak bu gelişmeler ile ilgili ana-
liz ve değerlendirmeleri sayfalarımıza taşıyarak siz değerli 
okurlarımızla paylaştık. 

Başlayan yeni yıl ile birlikte dergimizin tasarımı ve içeriğinde 
yenilikler yaptık. Yenilenen EkoAvrasya’nın aynı beğeni ile 
takip edileceğini ümit ediyorum. 

“Mutluluklar paylaştıkça çoğalır, üzüntüler paylaştıkça 
azalır...” 

Yeni yılın ilk günlerinde Avrasya Coğrafyasında barışın, birli-
ğin, kardeşliğin ve mutluluğun artarak çoğalmasını temenni 
ediyorum.

Hepinize iyi seneler...
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A
BD’de başkanlık seçimi kam pan yaları yaklaşık olarak 
bir yıl sürdüğünden uluslararası aktörlerin uzun süre-
dir takip ettiği seçimler, ABD Başkanı Obama’nın bir 
kez daha seçilmesi ile son buldu. Aslına bakarsanız 

seçilecek olan kişi ABD Başkanı olunca, konunun ülke sınırla-
rını aştığı, Ortadoğu’dan Rusya’ya ve hatta Asya-Pasifik’e iliş-
kin bir hal aldığı açık. Rusya’dan bakınca ise seçimlerden sonra 
tartışmaların odağında doğal olarak “Rusya-ABD” ilişkilerinin 
olduğu görülüyor. Her ne kadar “reset sonrası dönemde” ikili 
ilişkileri zor sınavlar beklese de, Moskova’da uzmanlar ilişkiler-
de önemli bir kırılma öngörmüyor. 

Seçime bir gün kala Rusya’da yayınlanan ve ABD seçimlerine 
giden süreçte ülkedeki seçim ortamına ilişkin değerlendirmeler 
sunan bir çalışmaya değinmek gerekiyor. Rusya Merkez Seçim 
Komitesi’nin görevlendirdiği bazı sivil toplum kuruluşlarının 
ABD’deki seçim ortamına ilişkin yaptığı çalışmada, ABD’de ya-
pılan seçimlerin ne özgür ne de adil olmayacağı açıklandı. Seçim 
kampanyaları süresince Obama ve Romney dışındaki adayların 
medyada yeterince yer almaması ve oy verme hakkına sahip va-
tandaşların seçim listelerinde bulunmaması gibi nedenlere da-
yanan söz konusu açıklamaların bulunduğu Rapor[1], Kremlin 
tarafından Rus siyasal sisteminin işleyişine ilişkin ağır eleştiri-

lerde bulunan Beyaz Saray’a bir “karşılık” 
olarak hazırlanmış gibi görünüyor. Diğer 
taraftan söz konusu çalışmanın gerek 
Rusya’da gerekse de uluslararası alanda 
pek de yankı uyandırmadığı söylenebilir.

Obama’nın yeni Rusya politikası esa-
sında sadece iki ülke arasındaki ilişkileri 
belirlemeyecek. Zira Rusya ile ilişkiler 
ABD’nin uluslararası alandaki temel tav-
rını ve Beyaz Saray’ın Avrasya coğrafyası-
na ilişkin tercihsel tutumunu belirlerken 
Asya-Pasifik bölgesinde Obama’nın ilk 
döneminde başlatılan inisiyatiflerin de-
vam edip etmeyeceğini ve Ortadoğu böl-
gesindeki dengeleri de yakından ilgilendi-
riyor.

Obama göreve geldiğinde yakın dö-
nem Rus-Amerikan ilişkileri belki de en 
düşük düzeyde idi. Bush-Putin dönemin-
de oldukça gerilen ve bu nedenle gerile-
yen ilişkiler, konjonktürel gelişmelerin 
zorlaması ve Obama’nın ABD’nin 
imajını düzeltme çabalarının da et-
kisiyle “resetlendi”. Esasında seçim 
süreci boyunca Cumhuriyetçi aday 
Romney’in en büyük dış politika 
başarısızlığı olarak sunduğu bu ini-
siyatif, Rusya ile ABD arasında stra-
tejik silahların sınırlandırılmasını 
öngören START 2 Anlaşması’nın 
imzalanmasını, İran’a dördüncü 
yaptırım kararının BM Güvenlik 
Konseyi’nden geçmesini, Rusya’nın 
DTÖ üyelik sürecinin uzun yıllar 
sonrasında tamamlanmasını ve 
Afganistan’a giden ve öldürücü ol-
mayan teçhizatların Rusya ve Orta 
Asya ülkeleri üzerinden gönderilme-
sini mümkün kılmıştı. 

Yeni dönemde ikili 
ilişkiler bağlamında neler 
beklenmeli?
Esasında iki ülke arasındaki ilişki-
lerin kısa vadede dikkate değer bir de -
ği  şiklik göstermesi beklenmiyor. Rus  ya 
Bilimler Akademisi ABD ve Kanada Çalış-
maları Başkan Yardımcı sı Prof. Dr. Viktor 
Kremenyuk’a göre de “Başkanlık seçim-
leri sonrasında ö nem li bir değişiklik ol-
mayacak. Yeni bir Soğuk Savaş beklentisi 
içinde olunmamalı”. Uluslararası alanda 
“reset sonrası dönemde” ilişkileri şekil-
lendirecek örnekler vermek mümkün.

İran’ın nükleer faaliyetleri konu-
sundaki hassasiyeti devam eden Obama 

yönetiminin, İran’a yaptırımlar başta ol-
mak üzere Tahran yönetiminin hare ket 
alanını daraltması ve ABD’nin Afga nis-
tan’dan çekilmeye hazırlandığı dönemde 
Rusya ve diğer Orta Asya ülke lerinden 
sağlanan lojistik desteğin devamının 
mümkün olması açısından ‘reset’ politi-
kasının sürmesi gerekiyor. Diğer taraftan 
yeni dönem, ikili ilişkile rin seyrinin iniş-
li-çıkışlı olmasına neden olacak değişik-
likler de içeriyor.

İkili ilişkilerdeki en büyük değişim, 
Obama’nın ilk dönemde muhatabı olan 
ve Rusya’nın yumuşak yüzünü temsil 
eden Medvedev’in yerine Rusya’da dev-
let başkanlığı koltuğunu yine yeni yeni-
den Putin’in alması oldu. Her ne kadar 
Putin ve Medvedev büyük bir “uyum” 
içinde hareket ettiyse de Putin’in tercih 
ettiği dil ve yöntemler, güçlü lider ima-
jının bir parçası olarak Medvedev’den 

oldukça farklı. Rus siyasetinde 1992’den 
bu yana belirleyici nitelikte olan liderin 
etkisi, yeni dönem Rus-Amerikan ilişki-
lerinde kendisini zaman zaman söylem 
düzeyinde gösterecektir. Ancak Putin’in 
devlet başkanlığı seçimlerinden önce ya-
yınladığı ve dış politikaya ilişkin yeni viz-
yonunu açıkladığı makalesinde ABD’ye 
yönelik politikasında Rusya’ya yabancı 
yatırımların çekilmesi amacı ve ekono-
mide ortak projelere imza atılması öne 
çıkarılmıştı. Bu noktadan hareketle iki 

ülke arasında gerektiğinde “seçici alan-
larda işbirliği” anlayışının devamını gör-
mek de sürpriz olmayacaktır.

Diğer taraftan Bush-Putin döne-
minde ikili ilişkileri oldukça zorlayan 
ve Obama’nın ilk döneminde NATO’ya 
devredilen füze kalkanı sistemi projesi ve 

geçen 20 aylık süreçte bölgesel bir 
sorun değil, uluslararası sistemin 
yapısına ilişkin büyük güçlerin bir 
mücadelesi olduğu açık bir şekilde 
anlaşılan Suriye krizi gibi uluslar-
arası meseleler önümüzdeki dö-
nemde iki ülke ilişkilerinin önemli 
sınavları olacak. ABD Başkanlık 
seçimlerine giden yolda “arkadan 
yönetme” (leading from behind) 
anlayışı ile öne çıkmamayı tercih 
eden Obama’nın yeni dönem Suri-
ye politikası oldukça önemli olacak. 
Pek çok bölgesel ve uluslararası 
gelişmeyi yakından ilgilendiren 
Rus-Amerikan ilişkilerinde reset 
sonrası dönemde temel belirleyici 
ise Obama’nın Rusya’yı -Kremlin’in 
uzun yıllardır uğraş verdiği şekilde- 
uluslararası alanda “eşit bir aktör” 
olarak değerlendirip değerlendir-
meyeceğinde saklı. Rusya iç siya-
setinde Batılı ülkelerin beklediği 

“dönüşüm” bekleyedursun Rusya’da dış 
yardım alan STK’ların “yabancı ajan” 
olarak kayıt yaptırması zorunluluğu ile 
Putin, Rus iç siyasetini dış etkilerden 
olabildiğince korumaya çalışıyor. Söz 
konusu tabloda Obama’nın yeni Rusya 
politikası ve ikili ilişkilerin seyri ayrı bir 
merak da uyandırıyor.

[1] Rapor tam metni için bknz: “Дистанционный мониторинг 
выборов Президента США”, Российский общественный институт 
избирательного права6а,6 Ekim 2012,
http://www.roiip.ru/news/738.htm.

Habibe Özdal
USAK - AVAM

ABD Seçim Sonuçlarına 
Rusya’dan Bakmak

ABD BAşkAnlık seçimlerine 
giDen yolDA “ArkADAn yönetme” 
(leADıng from BehınD) AnlAyışı 
ile öne çıkmAmAyı tercih eDen 
oBAmA’nın yeni Dönem suriye 
politikAsı olDukçA önemli 
olAcAk.
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B
undan tam 21 yıl önce, 1991 yılı 
18 Ekim tarihinde Azerbaycan 
Cumhuriyeti bağımsızlığını ye-
niden kazandıktan sonra ülke 

si yasî, sosyal ve ekonomik çöküşün eşiği-
ne gelmişti.

Devlet yapısındaki siyasî aktörlerin 
mil lî-manevî kişiliksizlikleri, sosyo-eko-
nomik çalkantılar ve ülke bütünlüğüne 
karşı başlayan Ermenistan saldırıları ile 
bir   leşince, Azerbaycan Cumhuriyeti dev-
le tinin bekâsı ile ilgili derin endişeler 
gündeme gelmişti. Yapılan seçimlerle ger-
çekleşen hükümet değişiklikleri sorun-
ları giderememiş, bilakis gün geçtikçe 
ülke tarihinde derin yara izleri bırakacak 
gelişmelere yol açmıştı. Durumun gittik-
çe vahim sonuçlar doğuracağını gören 
Azerbaycan Cumhuriyeti 2. Cumhurbaş-
kanı merhum Ebulfez Elçibey, o zaman 
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek 
Meclisi Başkanı görevinde bulunan Hay-
dar Aliyev’i telefonla arayarak, “Başkenti 
teşrifiniz devletin bekâsı için elzemdir.” 
sözlerini dile getirmek zorunda kalmış-
tır. Bu davet ve halkın yüksek beklentile-
ri üzerine başkent Bakü’ye giden Haydar 
Aliyev ilk olarak iç karışıklıkları ve ülke 
içinde illegal silahlı gruplaşma la rın mev-
cudiyetini sonlandırmaya yö  nel di. Erme-
nistan ile devam eden sa vaş ile birlikte 
ekonomik toparlanmanın mümkün ola-
mayacağını gören Haydar Aliyev, ateşkes 
antlaşmasının imzalanmasını sağladı. İşte 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bir devlet 
olarak sistemsel yapılanması ve hızlı sos-
yo-ekonomik büyüme sürecine girmesi bu 
tarihten itibaren başlamıştır.

Şu önemli hususun da bilinmesinde 
fayda var: Haydar Aliyev'in mimarı olduğu 
Hazar Denizi'nin enerji kaynaklarının 
dün ya pi yasasına çıkarılmasının yolunu 
a çan Asrın Antlaşması'nın imzalandığı 
20 Eylül 1994 tarihinden sonra, Ha zar'a 
kıyı daş olan 5 devlet, buradaki e ge men 
haklarını ayrı ayrı kullanmaya baş la mış-
lar. Ne yazık ki, bu tarihten önce Ha-
zar Denizi bir SSCB ve İran denizi ola-
rak görülmekte ve dolayısıyla da e ner  ji 
kaynaklarının kullanımının da bu doğ-
rultuda gerçekleşmesi gerektiği his-
se dilmekte idi. Haydar Aliyev sahip 
ol du ğu siyasî karizması ile bu anlayışı de-
ğiş tirerek, gelecek yıllarda bölgenin çeh-
resini değiştirecek stratejik önemi haiz 
büyük projelere giden yolun önünü açtı. 

Hayal, ütopya denilen Bakü-Tiflis-Ceyhan 
petrol boru hattının inşasını hayata ge çir-
meyi başardı. Bu önemli projenin mad dî 
faydalarını bir ke nara koyarsak, sadece 
İstanbul'un çevresel felaketlerle yüz leşme 
riskini ne kadar azalttığı gerçeği bile 
bizleri oldukça rahatlatmaktadır.

Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hat-
tının bölge ülkeleri ve Azerbaycan’a 
sağ  la dığı sos yo-ekonomik faydalar, Ba-
kü-Tiflis-Erzurum do ğalgaz hattı ve Bakü-
Ahıl kelek-Tiflis-Kars demiryolu gibi bölge 
güvenliğinin sigortası niteliğindeki proje-
leri doğurdu. Hiç şüphesiz bu projelerin 
hepsi bölgemizin birer zenginliğidir ve 
zenginlikten, daha fazla zenginlik doğar.

Bütün bu gelişmelere paralel olarak, 
Azerbaycan’ın dünya piyasalarına sunu-
lan enerji kaynakları ülkeye sosyo-eko-
nomik sıçrayışlar olarak geri dönmüştür. 

Ekonomi alanında uluslararası kredi de-
recelendirme kuruluşları ve diğer önemli 
kurumların Azerbaycan ile ilgili rapor-
ları ülkemizin gelişim süreci hususunda 
önemli bilgiler vermektedir. Bunlardan 
sadece birisi olan Dünya Bankası’nın “Do-
ing Business-2012” raporuna göre Azer-
baycan, yatırım yapılacak en güvenilir 
ülkeler arasında yer alıyor.

1994 yılında imzalanan Asrın Ant-
laş  ma sı’ndan sonra Haydar Aliyev’in si-

yasî vizyonunun devamı niteliğinde olan 
bir diğer önemli antlaşma da 26 Haziran 
2012 tarihinde, Azerbaycan Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev 
ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 
İs tanbul’da imzalandı. Yeni proje olan 
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Pro-
jesi (TANAP) ile Azerbaycan’ın e ner ji 
kaynaklarının dünyaya çıkış yolu bir kez 
daha kardeş Türkiye’ye emanet e dil di. Hiç 
şüphesiz ülkelerimiz için bü yük stratejik 
öneme sahip TANAP pro jesine başlarken 
çok daha güçlü Azerbaycan ve Türkiye 
görmekteyiz. Bu ise gurur verici bir tablo-
dur. Günümüz de Azerbaycan yurtdışında 
önemli bü yük  lükte yatırımlar yapan bir 
ülke ko nu muna gelmiştir. Kardeş Türki-
ye, Gür   cistan, Ukrayna, Romanya ve Bul-
garistan, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi 
SOCAR’ın devasa yatırımlar yaptığı ül-
kelerdendir. Türkiye’de SOCAR’ın 2017 
yıl ına kadar toplam yatırımının 17 mil  yar 
doların üzerine çıkacağı öngörülmektedir. 
Petkim rafinerisinin tam kapa site faaliye-
te geçmesinden sonra, Türkiye’nin yılda 9 
milyar dolar ithalat yü künden kurtulacağı 
ve ülke ekonomisi için önemli olan cari 
açık sorununun bir nebze nefes alacağı 
uzmanlarca söylenmek tedir. Bu ise kar-
deşliğimizin bize verdiği bir güç demektir. 
Elbette TANAP ne ilk, ne de son kardeşlik 
bağımızdır. Bundan sonra Azerbaycan ve 
Türkiye bölgemizdeki bü tün olumsuzluk-
lara ve hukuk tanımaz inat kar lara rağmen 
daha da büyüyecek, daha da güçlenecek 
ve daha da birbirine ke net  lenecek.

Unutmayalım, kardeşliğimiz zenginli-
ğimizdir! Zenginliklerimizin daha büyük 
zenginlikler doğuracağı bu günlerimizi 20 
yıl önce planlayan Büyük Mimar’ı derin 
saygı ve rahmetle anıyoruz.

Faig Bağırov
AZERBAYCAN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

Stratejik Öneme Sahip Projelerle
Haydar Aliyev’i Anarken

BunDAn sonrA AzerBAycAn ve 
türkiye, BölgemizDeki Bütün 
olumsuzluklArA ve hukuk 
tAnımAz inAtkArlArA rAğmen 
DAhA DA Büyüyecek, DAhA DA 
güçlenecek ve DAhA DA BirBirine 
kenetlenecek.
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den sonra iktidara gelen Boyko Borisov 
hükümeti ile birlikte kaygan bir zemine 
doğru sürüklenmeye başladı. Türkiye’de 
kullanılan oyların geçersiz sayılmak isten-
mesi, Bulgaristan Devlet Televizyonu’nda 
yayınlanan 10 dakikalık Türkçe haber-
lerin yayından kaldırılması tartışması, 
Türkiye’nin AB üyeliğinin referanduma 

götürülmesi için imza toplanarak konu-
nun Parlamento gündemine taşınması, 
Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı son-
rasında Türkiye’den göç eden Bulgarlara 
yönelik tazminat talepleri, Borisov’un 
New York’ta Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün ev sahipliğinde düzenlenen Balkan 
ülkeleri liderleri ile akşam yemeğini terk 
etmesi, Türklerin idaresindeki belediyele-
re yönelik açılan sayısız yolsuzluk davası, 
camide namaz kılan cemaate saldırı, müf-
tülük krizi gibi olaylarla Borisov hükümeti 
henüz bir yılını doldurmamışken, iki ülke 
arasında gerginlik yaratan meselelerin sa-
yısı, basına yansıyan boyutuyla 10’u aştı.

Borisov hükümetinin söz konusu sert 

çıkışları 4 Ekim 2010’da Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Bulgaristan’a günübir-
lik resmi bir ziyarette bulunmasına kadar 
devam etti. İlk kez bu ziyaret sonrasında 
Başbakan Erdoğan ile meslektaşı Borisov, 
düzenlendikleri ortak basın açıklamasın-
da güven tazeleyerek kar-
şılıklı dostluk ve işbirliği 
mesajları verdi. Bu tarihten 
itibaren Başbakan Borisov 
nispeten iktidar olmanın 
sorumluluğunu yerine ge-
tirmeye başladı. Bilhassa 
Türk azınlığa ve Türkiye’ye 
yönelik karşıt görüşler ye-
rini sağduyulu denge po-
litikasına bıraktı. Bugün, 
bölgesel ölçekte hem siya-
seten hem ekonomik olarak 
gittikçe güçlenen Türkiye 
ile iyi ilişkiler geliştirmek 
ve çeşitli alanlarda iş birli-
ği yapmak Bulgaristan’ın ulusal çıkarları 
açısından öncelik atfettiği konulardan bi-
ridir.

Cumhurbaşkanlarının 
Dostane İlişkilerinin Hükümet 
Politikalarına Sirayeti
Gerek önceki dönem Cumhurbaşkanı Ge-
orgi Pırvanov gerekse geçtiğimiz yıl seçi-
len Bulgaristan’ın yeni Cumhurbaşkanı 
Rosen Plevneliev, Borisov hükümetinin 
ülkedeki Türklere ve Türkiye’ye yönelik 
aşırı milliyetçi politikaları karşısında en 
etkili dengeleyici unsur oldu. Bilhassa 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile her iki 
Cumhurbaşkanı arasında gelişen dostane 
ilişkiler ve son dört yıl içerisinde Cumhur-
başkanlarının karşılıklı dört kez ziyarette 
bulunması, Ankara ile Sofya hükümetle-
rini de zaman içerisinde birbirine yakın-
laştırdı.

2011’in ikinci yarısında Müftülük kri-
zi, Yüksek İstinaf Mahkemesi’nin Mustafa 
Aliş Hacı’nın baş müftü seçildiği Şubat 
2011’deki Müslümanlar Konferansı’nı tes-
cil etmesiyle nihayete erdi. Ocak 2012’de 
ise Bulgaristan Ulusal Meclisi, 1984-85 
yılları arasında Bulgaristan Türklerine 
karşı uygulanan zorla asimilasyon politi-
kasını kınayan ve 1989 Göçü’nü etnik te-
mizlik ilan eden bir bildiriyi kabul etti. Ar-
dından Mart 2012’de de Başbakan Boyko 
Borisov kalabalık bir heyetle Türkiye’ye 
geldi ve 17 antlaşmaya imza atarak dön-
dü. Borisov’a 9 bakan, 2 bakan yardımcısı 
ve 80’i aşkın üst düzey bürokrat, iş adamı 
ve akademisyenin eşlik etmesi hem Türk 
hem Bulgar basınında geniş yer buldu.

İki ülke arasında üst düzey temasların 
artması Bulgar halkı ile ülkede yaşayan 

Türkler arasındaki ilişkilere de olumlu bir 
şekilde yansıyor. Ancak Bulgaristan yeni 
yıl ile birlikte yeniden seçim sürecine gire-
cek. Nitekim yeni Parlamento seçimleri-
nin Kasım 2013’te yapılması öngörülüyor. 
Dolayısıyla seçim maratonu başladığında, 
ATAKA ve VMRO başta olmak üzere mil-
liyetçi partilerin Türk karşıtlığı üzerinden 
seçim propagandası yapması alışık oldu-
ğumuz tablolar haline gelecek. Bu nokta-
da gerek Borisov liderliğindeki GERB’in 
gerekse Cumhurbaşkanı Plevneliev’in, 
ülke de etnik tansiyonun artmaması için 
hassa siyet göstermesi gerekiyor.

B
ulgaristan Cum-
hur    baş   kanı Ro sen 
 P lev  neliev, geçtiği-
miz Kasım ayında 

yap  mış oldu ğu Tür  kiye ziyare-
ti kap samında An kara ve İs-
tan  bul’da resmi temaslarda 
bulun  du. Resmi açıklamalarda 
ve heyetler arası görüşmeler-
de, İğneada’ya yapılması 
plan la nan nükleer santral 
projesinden, Hazar’ın enerji 
potansi ye li  nin Türkiye üzerin-
den Bulgaristan’a transferine; 
Bul garistan üniversitelerinde 
okuyan Türk öğrencilerin denklik soru-
nundan, Bulgaristan Türklerinin iki ülke 
ilişkilerindeki önemine; ticaret hacmi-
nin arttırılmasından bölgesel konularda 
iş birliğine kadar birçok konu ele alındı. 
Bunlara ilaveten her fırsatta Türkiye ile 
Bulgaristan’ın kadim dostluğu ve iyi kom-
şuluk ilişkileri üzerine vurgu yapıldı.

Sıcak ve gösterişli 
bir devlet protokolü ile 
karşılanan Cumhurbaş-
kanı Plevneliev’in, Şe-
ref Kıtası’nı “Merhaba 
Asker” diyerek Türkçe 
selamlaması bir sami-
miyet ve dostluk göster-
gesi oldu. Cumhurbaş-
kanı Plevneliev’in heyeti 
nispeten az sayıda kişi-
den oluşuyordu. Ancak 
bakan düzeyinde Eğitim 

Bakanı Sergey Ignatov ve Kültür Bakanı 
Vecdi Raşidov’un eşlik etmesi sembolik 
de olsa oldukça önemliydi. Nitekim ül-
keler arasında, eğitim ve kültür alanında 
sürdürülen iş birliği en kalıcı ve geleceğe 
dair umut verici olandır. “Öteki” olarak 
tanımlanan bir grubun kültürünü bilmek 
ve kabul etmek insanların birbirine karşı 

düşmanlık beslemesini engel-
ler; aşırı milliyetçi duyguları 
törpüler. 

Nüfusunun yaklaşık yüzde 
10’u Türk azınlığa sahip olan 
Bulgaristan’da, tarihsel ön-
yargıların giderilmesi ve barış 
içinde bir arada yaşama kül-
türünün tam anlamıyla hayat 
bulması için karşılıklı kültürel 
etkileşimin sağlanması ve eği-
tim alanında yapıcı adımların 
atılmasına her şeyden çok ih-
tiyaç var.

Borisov Hükümeti ile Canlanan
Milliyetçi Refleks
Plevneliev’in Ankara ziyareti, programa 
katılan herkes üzerinde olumlu bir etki bı-
raktı. Konuk Cumhurbaşkanının kullan-
dığı yapıcı dil, Türkiye-Bulgaristan iliş-
kilerinin önümüzdeki dönemde de iyiye 
doğru gideceğinin sinyallerini verdi. An-

cak söz konusu Bulga-
ristan olunca, milliyetçi 
reflekslerin toplumun 
belli kesimlerinde halen 
kuvvetli olduğu ve her 
an yeniden canlanabile-
ceği de bir vakadır.

Nitekim 1990’la-
rın başından bu yana 
dostane devam eden 
iki ülke ilişkileri, Tem-
muz 2009’da yapılan 
Parlamento seçimlerin-

Köşk’te
Gül-Plevneliev

Buluşması

iki ülke ArAsınDA üst Düzey 
temAslArın ArtmAsı, BulgAr 
hAlkı ile, ülkeDe yAşAyAn 
türkler ArAsınDAki ilişkilere De 
olumlu Bir şekilDe yAnsıyor.

nüfusunun yAklAşık yüzDe 10’u türk AzınlığA sAhip olAn 
BulgAristAn’DA, tArihsel önyArgılArın giDerilmesi ve 

BArış içinDe, Bir ArADA yAşAmA kültürünün tAm AnlAmıylA 
hAyAt BulmAsı için kArşılıklı kültürel etkileşimin 
sAğlAnmAsınA ve eğitim AlAnınDA yApıcı ADımlArın 

AtılmAsınA her şeyDen çok ihtiyAç vAr.

Muzaffer Kutlay
USAK - ABAM
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K
ura-Aras Nehri havzası, yaklaşık 290 bin kilometre 
bü yük lüğündedir ve havzanın yüzde 65’i Kafkas ülke-
lerinin sınırları içerisindedir. Havzanın yüzde 31,5’i 
A zer  bay can’da, yüzde 18,2’si Gürcistan’da, yüzde 

15,7’si Ermenistan’da, yüzde 19,5’i İran’da ve yüzde 15,1’i Türki-
ye sınırlarında yer almaktadır.  Türkiye’nin kuzeyinden doğan 
Kura Nehri Gürcistan’a ardından Azerbaycan’a geçen nehir, 
Türkiye’den doğan Aras nehri ile Azerbaycan içerisinde Hazar 
Denizi’ne dökülmeden 150 km önce birleşmektedir. Bulunduğu 
bölge için önemli bir su kaynağı olan Kura ve Aras nehirlerinin 

yıllık ortalama debileri sırayla 0,575 milyar metreküp ve 0,21 
milyar metreküptür.

İran-Ermenistan sınırını oluşturan Aras nehri üzerinde 
Meghri Barajı diğer adıyla da Aras barajının, her iki ülkenin de 
ortaklılığıyla inşaatına başlanmıştır. 1990’lı bir fikir olarak orta-
ya atılan bu proje İranlı ve Ermenistanlı otoritelerce tartışılmış-
tır.  Söz konusu projeye ilişkin anlaşma iki ülke arasında 2007 
yılında imzalanmıştır. Bu anlaşma 2008 yıllında iki ülkenin par-
lamentolarınca onaylanmıştır. 23 Aralık 2011 yılında iki ülkenin 
de devlet başkanları ortak hidroelektrik santralle birlikte petrol 

boru hattı, İran-Ermenistan tren yolu gibi 
stratejik projelerin uygulanmaya başlan-
ması için talimat vermişlerdir.

İki ülkenin imzaladığı anlaşma doğrul-
tusunda hem İran hem de Ermenistan ta-
rafında inşa edilecek kurulu gücü 130 WM 
gücü sahip iki hidroelektrik güç santrali 
ile elektrik üretilmesi planlanan barajın 
Ermenistan tarafında inşaatının temelleri 
7 Kasım 2012 tarihinde atılmıştır.  Temel 
atma töreninde Ermenistan Cumhurbaş-
kanı Serj Sarkisyan, İran Enerji Bakanı 
Mecit Namcu ve Ermenistan Enerji ve Do-
ğal Kaynaklar Bakanı Armen Movsisyan 
bulunmuşlardır. Güney Kafkasya’nın en 
güçlü elektrik santrali olması planlanan 
projenin İran tarafında yer alacak santral 
Gharachikar santrali, Ermenistan tarafın-
da da Meghri santrali yer alacaktır. Proje 
doğrultusunda Tsiranidzor mevkiinden 
eski demiryolu tüneli yakınında bulunan 
Ermeni-İran sınır mevkiine kadar, 18.200 
metre uzunluğunda tünel inşa edilecektir. 
Her iki Hidroelektrik santralin inşa ve iş-
letimi İran tarafından gerçekleştirilecek-
tir. Hidroelektrik santrallerin inşası İranlı 
«Tavan Ab Araz Co.» 
tarafından 5 yıl içinde 
gerçekleştirilecektir.

Projenin bitimin den 
itibaren her iki santralin 
de yılda ortalama 793 
milyon KW saat elektrik 
üretmesi planlanmakta-
dır. İnşaatın bitmesiyle 
birlikte İranlı Farat-Se-
pasat şirketi santralin 
işletmesini 15 yıl boyun-
ca sürdürecek ve İran’ın 
yatırımını karşılayacak-
tır. 15 yıl sonra santral 
Ermenistan tarafınca 
işletilecektir.

Bir diğer ortak ba-
raj ise yine Aras nehri 
üzerinde, İran ve Azerbaycan sınırında 
SSCB zamanında, İran ve SSCB sınırında 
inşa edilen Aras barajıdır. 8 Kasım 1957 
yılında SSCB ve İran arasında Aras ve At-
rak nehirlerinin sulama ve enerji üretim 
amacıyla ortak ve yarı yarıya kullanımına 
ilişkin bir anlaşma imzalamıştır. Aras ba-
rajının inşası 1963 yılında başlamış, 1970 
yılında tamamlanmış ve 28 Kasım 1971 
tarihinde resmi olarak işletmeye açılmış-
tır.  Dört tribüne sahip barajda yılda 44 

MW enerji üretilmektedir. Jeneratörlerin 
ikisi İran tarafında yer alırken, diğer ikisi 
de Azerbaycan tarafında yer almaktadır. 
SSCB’nin dağılmasıyla birlikte ardıl ülke 
Azerbaycan, İran ile yapılmış olan bu iş-
birliğinin devamına itiraz etmemiş ve 
geçen yıl İran ve Azerbaycan, Aras Barajı 
işbirliğinin 40. yılını kutlamışlardır.

Aras nehri üzerinde inşa edilmiş olan 
bir İran-Azerbaycan ortaklığı da, (Khoda 
Afarin) Hoda Afarin Barajı’dır.  Hidroe-
lektrik üretimi ve sulama amacıyla 2010 
yılında işletmeye açılmış olan baraj yine 
İran- Azerbaycan sınırında yer almak-
tadır. Barajın kurulu elektrik gücü 102 
MW’tır ve 75 bin hektar alanı sulaması 
planlanmıştır.

Benzer bir işbirliği de Ermenistan-
Türkiye sınırında Aras nehrinin bir kolu 
olan Arpaçay üzerinde yer alan Arpaçay 
Barajıdır.  Arpaçay barajı aslında Türkiye 
ve SSCB arasında kurulan karma komis-
yon tarafından 25 Nisan 1963 tarihinde 
Arpaçay (Ahuryan)  üzerinde müşterek 
baraj inşası ile ilgili toplantı protokolü 
imzalanmıştır. Bu protokol ile nehir su-

ları yarı yarıya paylaşılacak ortak barajın 
inşasıyla ilgili kurallar düzenlerken, her 
iki devlette suları sulama amaçlı kullan-
makta özgürdürler ve kendi taraflarında 
hidroelektrik santral inşa edebilecekler-
dir.  Protokolün devamında baraj inşa 
edildikten sonra, barajda düzenlenen 
sular ile Aras nehrinden gelen sulardan, 
her iki tarafta kendi hisseleri düşen suyu, 
doğrudan doğruya rezervuardan çekebile-
ceği gibi sınır oluşturan Arpaçay ve Aras 

nehirlerinin herhangi bir bölgesinden de 
çekebilecektir.  26 Ekim 1973 tarihinde 
ise iki devlet arasında Arpaçay nehrinde 
baraj inşası ve baraj gölünün teşekkülü 

konusunda işbirliğine dair bir anlaşma 
imzalanmıştır. Bu anlaşma gereğince; su 
kullanım grafiği uyarınca kendi su hisse-
sini yıl sonuna kadar tam olarak kullan-
mayan taraf, bu kullanmadığı suyu devam 
eden yıllarda alma iddiasında bulunamaz.  
SSCB’nin 1991 yılında dağılmasından 

sonra söz konusu ba-
raj ve nehirde Türkiye 
Cumhuriyeti ve ardıl 
ülke Ermenistan ile kı-
yıdaş ülke konumuna 
gelmiştir. Her iki ülke 
de yeni düzen içerisinde 
anlaşmanın devamlılığı-
nı kabul etmişlerdir.    

Aras nehrinin sınır-
aşan özelliği taşıdığı 
noktalara kıyıdaş ülke-
ler, söz konusu sulardan 
faydalanmalarını ortak 
projeler ve işbirliği için-
de uzun yıllardır gerçek-
leştirmektedir.  Bu pro-
jeler, kıyıdaş ülkeler için 
iyi komşuluk ve stratejik 

işbirliği de sağlayabilmektedir. Özellikle 
yukarıda söz edildiği gibi İran’ın Erme-
nistan ile arasında stratejik işbirliği bazı 
çevrelerce, İran’ın Güney Kafkasya’da, 
ABD’nin son yirmi yıldır bölgede oluştur-
maya çalıştığı enerji, güvenlik, kalkınma 
ve demokratikleşme projelerine karşı ge-
liştirdiği bir strateji olduğu da iddia edil-
mektedir.

Bu yazı www.orsam.org.tr sitesinden alınmıştır.

Aras Nehri Havzasında 
Yer Alan Ortak Barajlar

Meghri, Aras, 
Khoda Afarin ve Arpaçay

ArAs nehrinin sınır AşAn 
özelliği, tAşıDığı noktAlArA 
kıyıDAş ülkeler, söz konusu 
sulArDAn fAyDAlAnmAlArını 
ortAk projeler ve işBirliği 
içinDe uzun yıllArDır 
gerçekleştirmekteDir.

Dr. Tuğba Evrim Maden
ORSAM SU ARAŞTIRMALARI PROGRAMI UZMANI
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Z
aman zaman bir takım sosyal ve siyasal sorunların 
yaşanmasına karşın, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 
arasında “barış, istikrar ve gelişmenin” sembolü ola-
rak görülen Kazakistan’ın, aynı zamanda dünyanın en 

büyük uranyum rezervlerine sahip ülkelerin başında geldiği de 
bilinmektedir. Daha önceki araştırmalarda sahip olduğu 860 bin 
ton uranyum rezervi ile Avustralya’dan sonra ikinci ülke oldu-
ğu (Avustralya’nın rezervi 1.143.000) ifade edilen Kazakistan'ın, 
son araştırmalar ile ortaya çıkan yeni rezervlerle 1.5 milyon ton 

rezervi olduğu açıklanmıştır. Buna göre Kazakistan en büyük 
uranyum rezervlerine sahip lider ülke konumundadır.  

Ayrıca daha önce yıllık 5.300 ton uranyum üretimi ile Ka-
nada ve Avustralya’nın gerisinde kalan Kazakistan, 2009’dan 
itibaren iki ülkeyi de geride bırakarak en büyük uranyum üre-
ticisi konumuna yükselmiştir. Kanada’nın üretimi 11.100 ton ve 
Avustralya’nın üretimi de 9.430 tonken, Kazakistan’ın üretimi 
ise 12.826 tona yükselmişti. Kazak yetkililerinin açıklamasına 
göre, Kazakistan 2013 yılında yıllık uranyum üretimini 20 bin 

tona çıkarmayı hedeflemektedir. Kazakis-
tan nükleer yakıt üretim şirketi Kazatem 
Prom yetkililerinden Sargey Yaşim, yeni 
keşifler dışında Kazakistan’ın yetmiş yıla 
yetecek kadar uranyum rezervlerine sa-
hip olduğunu söylerken, önümüzdeki 20 
yıl içerisinde 500 bin ton uranyum üret-
meyi hedeflediklerini söylemiştir. Yapılan 
araştırmalara göre mevcut rezervlerin 
2020’ye kadar 189 bin ton üretim kapa-

sitesine sahip olduğu bilinmektedir. Bu 
arada Kazakistan devleti uranyum üre-
timi için yıllık büyük bir bütçe ayrdığı bi-
linmektedir. 2011 yıllında uranyum üre-
timne ayrılan paranın 1.8 milyon dolar 
olduğu bilinmektedir.

Bu arada Kazakistan Yüksek Teknoloji 
Kurumu Başkan Yardımcısı Gelimcan Ma-
mitbekov, önümüzdeki yıllarda uranyum 
değerinin daha çok artmasının beklendi-
ğini söylerken, Kazakistan ekonomisinin 
daha çok güçleneceğini belirtmektedir. 
Ayrıca Mamitbekov, Kazakistan’ın dün-

yadaki uranyum ihti-
yacının üçte birini tek 
başına karşılayacak 
kapasitede olduğunun 
da altını çizmektedir. 
Fakat, Kazakistan’ın 
tek başına bu ülkedeki 
uranyum rezervlerinin 
istihracı yeterli olma-
dığı ve bu hususta yeni 
yatırımcılar aramakta 
olduğu da bilinmekte-
dir. Bu konuya da değinen Mamitbekov, 
başta Rusya olmak üzere bir takım ülkele-
rin Kazakistan’daki uranyum alanına ya-
tırım yaptığını ifade ederken, hedeflenen-
lere ulaşılması için bu yatırımların yeterli 
olmadığını beyan etmiştir. Ayrıca, Kaza-
kistan uranyum üretim potansiyelini ar-
tırmak için, Rusya dışında bazı ülkelerle 
de bir takım anlaşmalar imzalamıştır. Bu 
kapsamda, 2008’de Kanada ile, uranyum 
üretimi hususunda imzaladığı antlaşmaya 
göre, Kazakistan uranyum üretimi için ih-
tiyacı olan teknik malzemeyi Kanada’dan 
temin edecek ve üretilen uranyumdan 
Kanada’ya da belli bir yüzde verecektir. 
Ayrıca, Kazakistan 2013’ten itibaren üre-
time geçecek olan yeni bir tesisin kurul-

ması hususunda Fransa ile bir anlaşma 
imzalamıştı. Fransa 170 milyon dolarlık 
bir sermaye ile yeni bir tesis kurmakta-
dır. Bu tesiste yıllık 1.200 tonluk yüksek 
kalite uranyum üretilmesi beklenmekte-
dir. Söz konusu anlaşmaya göre 400 ton 
Fransa’daki nükleer reaktörler için geri 

kalan 800 tonu da diğer reaktörlere dağı-
tılacaktır.

Diğer taraftan, Kazakistan devleti ken-
di üretimi uranyuma daha fazla pazar bul-
mak amacıyla, 2008’de Amerika’nın Vos-
teng Hocse Elektro şirketinin yüzde 10’luk 
bir bölümünü satın almıştır. Bilindiği 
gibi, söz konusu şirket dünyadaki nükleer 
reaktörlerin yakıt ihtiyacını karşılayan en 
büyük şirket olarak bilinmektedir. Bu şir-
ket ile ortak olması Kazakistan’ın ürettiği 
uranyumun daha fazla parlanması açısın-
dan büyük önem taşımaktadır.

Bu arada Kazakistan’ın ürettiği uran-
yumun pazarlanmasında diğer bir büyük 
potansiyel de, dünyanın en büyük uran-
yum tüketicilerinden en önemlileri olan 
Rusya ile Çin’e olan coğrafi yakınlığıdır. 
Bilindiği gibi Rusya ve Çin dünyanın ciddi 
manada uranyum tüketicilerinden olduk-
ları bilinmektedir. Özellikle Rusya, yakın 
geçmişin nükleer silaha sahip iki büyük 
ülkesinden biri olması nedeniyle silah 
üretimine dönük ciddi bir uranyum tüke-
ticisi olmuştur. Fakat, artık nükleer bom-
ba yapmaktan vazgeçen ve hatta elindeki 
imha ettiği bombaların zenginleştirilmiş 
uranyumunu düşük kaliteye çevirerek 
nükleer santrallerde kullandığı bilinen 
Rusya’nın elindeki ispatlanmış, düşük 
kalite dahil olmak üzere toplam uran-
yum rezervlerinin 870 bin ton civarında 
olduğu bilinmektedir. Bugünkü kullanım 
hızı ve yeni inşa edilecek olan nükleer 
santralleri için bu rezervin yetmeyeceği 
bilinmektedir. Şimdiki ihtiyacının az bir 
kısmını kendi üretimiyle karşılarken eski 
stok ve nükleer silahların sökümünden 
elde ettikleriyle gününü ancak kurtarabil-
mektedir. Dolayısı ile Rusya önümüzdeki 
yıllarda uranyum ihtiyacının karşılanması 
için yeni kaynaklar arayışı içine girebilir. 
Bu sebepten Kazakistan’ın ürettiği uran-
yum daha çabuk alıcı bulabilir.

Kazakistan 
Uranyum Üretim Kapasitesini 

Artırma Peşinde

kAzAkistAn Devleti kenDi üretimi 
urAnyumA DAhA fAzlA pAzAr 
BulmAk AmAcıylA, 2008’De 
AmerikA’nın vosteng hocse 
elektro şirketinin yüzDe 10’luk 
Bir Bölümünü sAtın Almıştır.

Fazıl Ahmet Bürget
TÜRKSAM GÜNEY ASYA DAİRE BAŞKANI

Kazakistan'ın Uranyum Rezervleri



14  15  EKOANALİZ

İ ngiltere (Birleşik Krallık) ile Kıbrıs arasındaki ilişkiler kar-
maşık bir yapıya sahiptir. Kıbrıs’ın fiili olarak ikiye bölün-
mesiyle bu durum daha da karmaşık bir hal almıştır. Bö-
lünme, toplumu, ekonomiyi 

ve çevreyi şekillendiren en etkin 
güç olup çatışmadan barışa geçiş 
süreci tamamlanmadığı için top-
lumu tam olarak dönüştüreme-
miş bir fren görevi görmüştür. 

İngiltere geleneksel olarak 
Kıbrıs’ın en önemli ticari ortağı-
dır. 2009 yılında Kıbrıs’a yapılan resmi ihracat 581 milyon Ster-
lin olarak gerçekleşmiştir. Kıbrıs’tan İngiltere’ye yapılan resmi 
ihracat ise 72 milyon Sterlin değerindedir. Kıbrıs ile İngiltere’nin 
tarihi temel üzerine kurulu uzun ve kapsamlı ikili ilişkileri 

Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyesi olmasıyla daha da güçlenmiştir. 
İngiltere’de 300 binin üstünde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum 
yaşamakta, yılda 10 binin üzerinde öğrenci üniversite öğrenimi 

görmek için İngiltere’ye gelmek-
tedir. Kıbrıs’ın her iki tarafından 
çok sayıda insan İngiltere’de ya-
şamayı ve çalışmayı seçmektedir. 
Buna paralel olarak çok sayıda 
İngiliz vatandaşı da geniş bir ya-
bancı toplumun yaşadığı Kıbrıs 
Adası’na taşınmakta ve turist 

olarak Ada’yı ziyaret etmektedir. İngiliz vatandaşlarının bireysel 
davranış şekli Kuzey Kıbrıs’ın tanınması ile ilgili engelleri aş-
maktadır. Çok sayıda İngiliz Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret edip buraya 
yerleşmektedir. Şahsen ben de, hem Kıbrıslı Türk hem de Kıb-

rıslı Rumlar ile ticari ilişki geliştirmekte-
yim. Kıbrıs’ın süregelen bölünmüşlüğü, 
siyaset gibi ticareti de domine etmektedir. 
İnanıyorum ki ticari liderlik ve girişim 
çözümün bir parçası olabilir. Bu yazıda; 
“üstün liderlik”, “sosyal girişim” ve “ya-
tırım kültürü” kavramlarını açıklamaya 
çalışacağım.

“Değişim Liderleri” üstün 
amaçlara sahip olmalıdır. 
İngiliz Hükümeti, Kıbrıs Adası’nn bö-
lünmüşlüğüne getirilecek kapsamlı bir 
çözüm için tüm çabaları desteklemeye de-
vam etmektedir. Ada, tarih boyunca farklı 
medeniyetlerin merkezinde, fetihlerin ve 
Haçlıların yolu üzerinde yer almıştır. Ta-
rihi miras, en az güneş ışınları kadar ül-
kede etkisini devam ettirmektedir. Bakış 
açısına göre ülke; konumu dolayısıyla bir 
kültür ve fırsat kokteyli veya sömürge ta-
rihi dolayısıyla hasar kazanı olarak değer-
lendirilebilir. Ben ilk görüşü destekliyo-
rum. Bölge geçmişe göre daha az önemli 

değildir ve daha fazla fırsat sunmaktadır. 
Ada’nın bölgede bugün sahip olduğu ve 
gelecekte keşfedebileceği insan ve doğal 
kaynakların yarattığı mukayeseli üstün-
lüğünü anlamak, gelecekte sürdürülebilir 
bir gelişimin yani dönüşümün temelidir. 

Bu fırsat bir idealistin hayali olmaktan 
öteye geçmelidir. Bu durum, eğer liderler 
yapılabileceklerini yeteri kadar hayal etme 
fırsatından vazgeçerlerse idealist bir ha-
yal olarak kalacaktır. Bu, liderlerin gele-
cek nesillere karşı sorumluluğudur. Bunu 
başarmak mümkün değilmiş gibi hareket 
ederek şimdiki duruma ortaklık etmek ye-
rine gerçekleştirilebilecekmiş gibi hareket 

etmek durumundadırlar.  Bu düşünce ve 
davranış şekli bugünkü durumu yaratmış-
tır ve devam etmesi gerekmez. Geçiş süre-
ci geçicidir. Liderler kaçınılmaz engelleri 
aşmak için katı uygulamalar yürütmek 
durumundadır. “Değişim Liderleri” üstün 
amaçlara sahip olmalıdır. Eğer liderler 
bu amaçları belirlemezse Kıbrıs yaşadığı 
bugünkü durumu aşamayacaktır. Bari-
katlardaki kumun sertleşmesi gibi geçiş 
süreci kalıcı olmaya başlar. Değişim ham-
lesine direnmek, değişimin itici gücünden 
daha büyüktür. Peki, Kıbrıs için üstün bir 
amacı nasıl tanımlar ve bugüne kadar de-
vam eden liderlikten farkını nasıl ortaya 
koyabiliriz? 

İngiliz Dışişleri Bakanı William Ha-
gue, Güney Kıbrıs’ın güney kıyılarında 
doğalgaz çıkarma planlarının Ada’daki 
bölünmüşlüğün üstesinden gelmeye yar-
dımcı olabileceğini, çözüm için teşvik 
edici olacağını söylemiştir. Bu üstün bir 
amaç olabilir. Ada’nın bölünmüşlüğünün 
çözümü bir deprem etkisi yaratabilir; ye-
nileşme, sivil inisiyatif ve eylem dalgası-
nın tetikleyicisi olabilir. Bu koşullar uzun 
vadeli ekonomik gelişim için mükemmel-
dir. Sermaye maliyetinin yüksek olduğu 
ve ekonomik gelişimin gereklerinin bu ka-
dar tahmin edilemez olduğu bir dönemde 
bu, nadir bir fırsattır. Sürdürülebilir geli-
şim ise, başarılı bir geçiş sürecinin sonra-
sındaki yaratıcılık ve işbirliğinin üzerinde 
yeşerecektir.  

Değer odaklı yaratıcılık sürdürülebilir 
değer yaratır. İngiltere’de buna “sosyal 
etki” denilmekte ve “Kurumsal Sosyal So-
rumluluk (KSS)” kavramından daha fazla 
bir olguyu ifade etmektedir. Bunu tica-
rette uygulamak ise “sosyal girişim” an-
lamına gelmektedir. Ekonomik, sosyal ve 
çevresel bir değer yaratma ihtiyacı, “etki 
yatırım” piyasasının büyümesini teşvik 
eder. İngiltere’de sosyal etki ya da sosyal 
yatırım için sermaye arzı 1 milyar Sterline 
yaklaşmaktadır. Bu küresel bir görüngü-
dür. İngiltere’nin bu konuda önderliği ol-
masına rağmen esas cezbedici yatırım im-
kanları başka yerlerdedir. Sosyal etki ve 
ekonomik açıdan en iyi yatırımlar Doğu 
Akdeniz bölgesinde bulunmaktadır. Ne-
den Kıbrıs bunlardan biri olmasın? Bunu 
değerlendirmek için geçmişteki yanlışları 
tekrar etmeden bir yatırım kültürü geliş-
tirilebilir. 

Küçük ekonomilerin sadece kendile-
rine özel kaynaklardan sermayeye erişi-
mi şaşkınlık verici değildir. Bu kaynaklar 
merkezi ve saydam olmayan düzenleme-
lerdir ve olumlu bir yatırım kültürü ya-
ratmazlar. Çünkü bunlar daha geniş pi-
yasalara açık demokratik düzenlemeler 
değildir ve hesap verilebilirlikleri yoktur. 
Bunu, Kıbrıs’ın Türkiye’den gelen kredi 
ve hibelere ulaşım imkanını veya altyapı 
yatırımları için AB kaynaklarını kullan-
masını ya da bağımsızlığın hemen son-
rasında yapılan İngiliz dış yardımı ve son 

Çatışma Sonrası Dönüşüm:
Kıbrıs’ta Barış Ekonomisi

kıBrıs’ın süregelen Bölünmüşlüğü, siyAset 
giBi ticAreti De Domine etmekteDir.

Richard Catherall
KATARSIS VENTURES STRATEJİK DANIŞMANLIK ŞİRKETİ KURUCU ORTAĞI

Çeviri: Niyazi G. Atay

ADA’nın BölgeDe Bugün 
sAhip olDuğu ve gelecekte 
keşfeDeBileceği insAn ve 
DoğAl kAynAklArın yArAttığı 
mukAyeseli üstünlüğünü 
AnlAmAk, gelecekte 
sürDürüleBilir Bir gelişimin 
yAni Dönüşümün temeliDir.
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dönemde AB üzerinden uz-
laşının desteklenmesi için 
verilen 15 milyon Sterlini 
eleştirmek için söylemiyo-
rum. Acaba bu durum gi-
rişimcilik üzerinden yerel 
ekonomiye yatırım yapma 
fırsatının kaçırılmasına mı 
sebep oluyor? 

Sosyal girişim 
birçok şekilde 
ortaya çıkabilir
İngiltere’de ticari hayatın 
bu alanda yarattığı eko-
nomik değer 26 milyar 
Sterlin’dir. Dünya Bankası 
son dönemde, sosyal giri-
şimin MENA Bölgesi’nin 
(Orta Doğu ve Kuzey Afri-
ka) ekonomik gelişmesinde 
oynayacağı rolü vurgulayan 
raporların ilkini yayınla-
dı. Bu bağlamda Ekim 2012’de Guardian 
gazetesine yazdığım bir makalede, İngiliz 
Dış Yardım bütçesinin bir kısmının sosyal 
yatırım ve sosyal girişim alanındaki ge-
lişmelere bağlanması yönünde bir öneri 
yapmıştım. 

Dış yardım hibelerinin sunulmasının 
yanısıra sosya girişimin ihraç edilmesi, 
değer odaklı girişimlerin doğrudan des-
teklenmesi ile İngiltere’nin yerel sosyal ve 
ekonomik gelişimini harekete geçirmesini 
sağlayacaktır. Sosyal girişim birçok şekil-
de ortaya çıkabilir ve devam ettiği sürece 
koşullara göre değişime uğrayabilir. 

Yatırım kültürünü geliştirmek, 
yenileşim için ortam 
yaratmanın bir parçasıdır.
Yatırım, sürdürülebilir gelişmeyi, kap-
samlı büyümeyi ve paranın gelişim için 
kullanılmasını sağladığı sürece, kar amacı 
güden veya gütmeyen şirketleri destekle-
yebilir. Rüşvete yol açabilecek algı ve risk-
ler doğru şekilde idare edilmelidir. Doğ-
rudan yatırım ilişkisi böylece, daha büyük 
ve daha az şeffaf aracılar vasıtasıyla sağla-
nan fonlara göre daha az riskli hale gelir. 
Bu etik anlayışın yatırım kültürünün bir 
parçası olması gerekmektedir. 

Eğer Kıbrıs bölünmüş bir ülke ise ve 
bunun sorumlusu Türkiye ya da başka bir 
aktör ise bu durumun bazı istisnaları ol-
duğunu biliyorum. Biliyorum, çünkü bu 

istisnai durumlar ile karşılaştım. Bunlar 
yeni nesil girişimciler tarafından temsil 
edilmektedir. Bu grup, yatırım ve ticaret 
için hiç de uygun olmayan koşullarda iş 

yapmak için engelleri aşıyor. İşlerini orta-
ma uyumlu hale getirmek ve ticari esnek-
liği sağlamak için katı bir hayat görüşleri 
var. Bu ortamda nasıl iş yapılacağını öğ-
renmek bir işletme fakültesinde verilen 
eğitim ile ikame edilemez. Bu, yeteneğin 
özgür kalması durumunda ortaya çıkacak 
imkanlar ve oluşacak bölgesel ağ beni he-
yecanlandırıyor. Yeni nesil girişimci gru-
bu, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik dö-
nüşü olacak muhtemel yatırım fırsatları 
sunmaktadır. Bu iş ve girişimciler “sosyal 
girişim” ile tanımlanmamalarına rağmen, 
değer odaklı yaratıcılığı tatbik ederek 
bunu sosyal ve ekonomik değere dönüştü-
rüyor. Dolayısıyla bu girişimler istihdam 
yaratıp tecrübelerini paylaşırken, inanı-
yorum ki üstün liderlik nitelikleri pekişi-
yor. Bu girişimciliği beslemek ve yatırım 

kültürü ile eşleşmesine yardımcı olmak 
için daha fazlasını yapabilir miyiz?  

Bu liderler sadece tüketici ve seçmen 
değildir. Değer odaklı ticaret tecrübesine 
sahip yeni siyasi karar vericiler olarak or-
taya çıkabilirler. Ticari hayatta öğrendik-
leri, yenileşimci fikirleri ve yaratıcılıkları, 
piyasa güçleri ve siyaset üzerinden yeni 
sosyal normların oluşmasına aracılık ede-
bilir.

Yatırım kültürünü geliştirmek, yenile-
şim için ortam yaratmanın bir parçasıdır. 
Bu, üstün liderlerin niteliklerini tanıtacak 
ve örnek kimseler için bir kürsü yarata-
caktır. Sistemler, bilgi aktarımını kolay-
laştıracak, sermaye ve desteğe erişimi 
geliştirecek şekilde tasarlanabilir. Sağlıklı 
rekabet ve işbirliği, çatışma ve sahtekar-
lığın yerine geçebilecektir. Bu iyi niyetli 
piyasa güçleri, bölünme ve ticareti en-
gelleyen olumsuz statükonun üstesinden 
gelebilir. Yatırımı girişimcilere yönlendir-
mek, Kıbrıs ve bölgedeki kapasiteyi inşa 
ederek liderliğin kalitesini besleyecektir. 
Bunun için geçiş sürecini aşmak ve sür-
dürülebilir ekonomiyi kucaklamak ge-
rekmektedir. Finansal sermayenin sosyal 
sermayeyi karşıladığı yerde, geçiş süreci 
sürekli olmaz ve değişim gerçekleşir. Bu, 
inanıyorum ki, çatışma sonrası dönüşü-
mün bir şeklidir: Geçmişin acılarını hatır-
latmayan sağlıklı bir gerçek barış ekono-
misi ve istikrar.

Bu girişimciliği Beslemek ve 
yAtırım kültürü ile eşleşmesine 
yArDımcı olmAk için DAhA 
fAzlAsını yApABilir miyiz?
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T
ataristan’ın başkenti Kazan’da 19 Temmuz 2012 tarihin-
de iki Diyanet görevlisine yapılan saldırı şok etkisi ya-
rattı. ‘İman Yayınevi’ Müdürü, uzun yıllardır Diyanet’te 
çalışan, son zamanda bu kurumda eğitim bölümünün 

başkanlığını yapan Veliulla Yakupov vurularak öldürüldü, Tata-
ristan Müftüsünün arabası havaya uçuruldu, kendisi kurtuldu.

Asırlarca – ateistlerin yaptıkları hariç – dini nedenlere bağlı 
kavga görmemiş bölgemiz çok derin üzüntü yaşadı. Kazan Ta-
tarları, Türkler arasında resmi olarak İslam dinini 922’de ilk 
kabul eden halktır. 1236’da Moğollar İdel (İdil) Bolgar ülkesini 
işgal ediyorlar ve sonra o Altın Ordu içinde yer alıyor. Moğol-
ların İslam dinine saygıyla davranmaları ve 1312’de Altın Ordu 
hanedanı Uzbek’in de İslam’ı kabul etmesi nedeniyle, bu siyasi 
değişimler Bolgarlarda ciddi dini değişimlere neden olmuyor. 
Altın Ordu ve ‘Tatar’ lakabının varisi Kazan Hanlığı 1552’de 

Rusların işgaliyle egemenliğini kaybediyor ve o zamandan itiba-
ren İdel Türkleri dini azınlık şeklinde yaşıyor. İki asır boyunca 
Hristiyanlaştırma çabaları yoğun şekilde devam ediyor – daha 
çok ekonomik vasıtalar kullanılıyor. Alman kökenli Rus Kraliçesi 
İkinci Ekaterina 1788’de Diyanet müessesini kurunca İslam dini 
resmiyet kazanıyor. 1917’ye kadar Tatarları Hristiyanlaştırma si-
yaseti devam ediyor, Tatarların gelişmemesi için tedbirler alını-
yor. Ancak bunları dinde zorlama kategorisinde mütalaa etmek 
söz konusu değildir. 

Tarih bize gösteriyor ki  bütün gerilimlere rağmen ne Tatar-
ların ne Rusların geleneğinde, savaş durumu haricinde dinden 
dolayı birisini öldürmek yoktur. Peki bu yaz olaylarını nasıl algı-
layabiliriz o zaman?

Bazı ‘uzmanlar’ diyor ki – saldırıları yapan Vehhabilerdir. 
2011’de seçilen yeni Müftü Ildus Fayzov’un siyaseti Vehhabi/

Selefilerle savaşmak olunca, buna cevap 
verildiği söyleniyor. Tabii bu sözlerin – 
onu söyleyen insanların uzmanlıkları bir 
yana – gerçek yönü de var gibi görünüyor. 
Eski Müftü Gusman Ishakov şakirtleri 
daha çok Suudi Arabistana gönderiyordu 
ve geri gelenlerin birçoğu o ülkenin ide-
olojisini benimsemiş olarak dönüyordu. 
Ama, önceleri aralarında ifrat Vehhabiler 
(cihadistler, tekfiristler) pek yoktur. Varsa 
da buradaki karışık seküler hayatı kabul-
lenemeyip çoktan Afganistan gibi ülkelere 
gidip orada ‘cihadlarını’ yapıyorlardı. Ta-
tarlar arasında o Vehhabiler ya toleransı 
öğreniyor ya da toplum dışına itiliyor. 
Ayrıca Vehhabiler’in yaptığını düşünsek, 
neyi elde edeceklerini çıkarmamız lazım. 
Bu olaylardan sonra tek ‘kazançları’, Rus 
polisi ve istihbaratının dikkati, tutuk-
lamalar, aramalar vs. Aklı başında olan 
herkes, Vehhabiler dahil, böyle olacağını 
tahmin edebiliyordu. Kim yaparsa yapsın 
ilk önce devlet görevlilerinin Vehhabi ol-
duğunu bildikleri herkesi soruşturacakla-
rı kesin biliniyordu.

İkinci popüler versiyon, saldırıyı ya-
panların Ildus Fayzov’la parayı paylaşa-

mamaları olarak anlatılıyor. Yeni Müftü, 
örneğin, hac programlarını sadece Müftü-
lük teşkilatı içinde yer alan firmaya yap-
tırmaya başlamıştı. Böylece eski Müftü ile 
çalışan ‘İdel-Hac’ firmasını hac’dan gelen 
kazançtan etmiş oldu. Ama – eğer ki para 
için yapılmış olsa – burada yine ‘onlar bu 
faaliyetten ne kazanacaklar’ sorusunu ce-
vaplamadan ileri gidemiyoruz. Hiçbir şey 
elde edemeyecekleri gün gibi ortadadır. 

Daha mantıklı açıklama, olayın ar-
kasında Tataristan haricindeki güçlerin 
olmasıdır. Çünkü bu olay ülkemiz içinde 
olan hiç kimseye pek fayda getirmedi gibi 
gözüküyor. Dışta ise, örneğin, Kafkasya 
var. Oradaki terör önderleri kendi alan-

larını genişletmek, zaferlerini ve bütçe-
lerini artırmak için böyle bir iş yapmış 
olabilirler. Belki buradaki Müslümanları 
– Dağıstan’daki gibi – birbirine düşürüp 
çatışmalar çıkarmayı başarabileceklerini 
düşünmüşlerdir. 

Veya Rusya’nın dağılması için çalışan 
gruplardan birisi ülkenin en önde ge-
len eyaletlerden Tataristan’ı – ki o aynı 
zamanda dini, milli ve stratejik açıdan 
çok ehemmiyetli – kaos 
ve tedirginliğe sürükle-
meyi amaçlamış olabi-
lir. Geçen Aralık ayında 
Moskova’da 100 bin kişi-
nin meydanlara çıkması, 
Rus milliyetçiliğinin art-
ması, Kafkas kökenlilere 
ve İslama karşı söylemle-
rin ‘liberal’ medyada bü-
yütülmesi gibi gelişmele-
rin arkasında olmasa da 
desteklenmesi sürecinde 
belli güçler vardır. Özel-
likle ‘Arap Baharı’ kap-
samında Putin’in rakip-
lerinin Rusya’da İslam 
faktörünü kullanmaları 
hiçbir şekilde göz ardı 
edilmemelidir.

Diğer taraftan Rus-
ya’daki bazı lobiler 
İslam’ı açıktan düşman 
gö rü yor ve Müslümanları 
mümkün olduğunca aciz 
ve perişan bırakabilmek 
için elden gelenleri ya-
pıyorlar. Eski Roma’nın 
‘divide et impera’ olarak 
bilinen böl ve hakim ol 
siyaset kaidesini uygulu-
yorlar. Eski Rus İmparatorluğu’nu kendi-
sine ideal yapan, ama yeni imparatorluk 
projesinde İslam’a yer vermeyenler şu 
anda Moskova’da güçlü bir grup haline 
gelmektedir. Bu açıdan saldırılar onların 
lehine gibi algılınabilir.

Bu senaryoların çoğu veya bazıları 
gelecek sene Kazan’da yapılacak Univer-
siade spor etkinliğine bağlı da olabilir. 
Bütçesi dört milyar dolardan fazla olan 
Tataristan başkenti için iktisadi taraf-
tan çok mühim olan organizasyon hazır-
lıklarını terör faaliyetleri tabii ki menfi 
etkiliyor. Buna Rusya’da Tataristan’ın 
önemli bir rol oynamasına karşı olanların 

sayısının hiç az olmamasını da katarsak... 
Bir de 2015’de Kazan Su Sporları Dünya 
Şampiyonluğu’nu, 2018’de Dünya Futbol 
Şampiyonası’nı kabul edeceğini düşünür-
sek... Sadece iki sene önce Tataristan’da 
20 yıllık idaresinden sonra Mintimer 
Şaymiyev’in yeni cumhurbaşkan Rüstem 
Minnihanov ile değiştirildiğini...

Kim yaparsa yapsın - Allahu alem - 
şu andaki durum pek iyimser görünmü-

yor. Polis tespitlerinden sonra üç ‘aşırı 
İslamcı’nın yaptığı söylendi ve bazı fo-
toğrafları basında yayınlandı. ‘Tataristan 
Mücahitleri’ adına YouTube sitesine iki 
klip yüklendi. Bu kliplerde hiç ama hiç 
Vehhabi ya da Hizbut-Tahrircilere ben-
zemeyen, hatta Arapça yazıyı bile okuya-
mayan bir adam ‘geleneksel İslam’a’ savaş 
ilan ederek Temmuz saldırılarını üstle-
niyor. Sonra bu adamın tam da polisin 
aradığı adamlar arasında olduğu ortaya 
çıkıyor. Kazan’a yakın bir yerde dört ki-
şilik araba patlıyor ve bunlar da ‘İslamcı’ 
çıkıyor. Bu arada polis aradığı ‘mücahit-
katillerin’ ülkeden kaçtığını açıklıyor...

Tataristan'daki Temmuz Olayları
Dini Görevlilere mi, Dine mi, 

Düzene mi Saldırı?
tArih Bize gösteriyor ki,  
Bütün gerilimlere rAğmen 
ne tAtArlArın ne ruslArın 
geleneğinDe, sAvAş Durumu 
hAricinDe DinDen DolAyı Birisini 
ölDürmek yoktur.Doç. Dr. İlşat Sayetov

KAZAN FEDERAL ÜNİVERSİTESİ İSLAM MEDENİYETİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ MÜDÜRÜ Veliulla Yakupov
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R
usya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 3 Aralık 2012’de 
gerçekleşen Türkiye ziyareti, Avrasya bölgesinin güçlü 
iki ülkesinin, özellikle dış politikada yaşanan kimi fi-
kir ayrılıklarına rağmen, işbirliğinin devamı yönündeki 

kararlılıklarını göstermeleri açısından önemli bir köşe taşı ol-
muştur. Bunda da özellikle son on yılda Türkiye ve Rusya arasın-

da gelişen ticaret, turizm, inşat ve enerji sektörlerinin yanında, 
Türkiye’nin bölgesel bir süper güç olarak Ortadoğu bölgesinde 
etkinliğini göstermesi ve yakın bir gelecekte de bu etkiyi daha da 
fazla artıracağı gerçeği yani reel politik gerçekler ve beklentiler 
belirleyici olmuştur.

Bu bakımdan esas itibariyle Erdoğan-Putin görüşmesi, başta 

Kürecik’te konuşlandırılan NATO radar 
savunma sistemleri olmak üzere, Suriye 
sınırında yerleştirilecek olan patriot fü-
zeleri ve silah sistemleri taşıdığı gerek-
çesiyle Moskova- Şam seferini yaparken 
Ankara’ya indirilen uçağın getireceği sı-
kıntıların gölgesi altında geçmesi bekle-
nirken; beklentinin aksine, bu sorunların 

görmezden gelinerek aşılmasını temin 
edecek çok daha önemli karşılıklı çıkar-
larının varlığının teyid edilmesiyle sonuç-
lanmıştır. 

Görüşmede Rus tarafın, kendilerinin 
Şam rejiminin avukatı olmadıklarını ifade 
etmeleri yanında, Suriye konusunda “yeni 
fikirlerin” tartışıldığını ve bu fikirler üze-
rinde çalışacaklarını belirtmeleri aslında 
Türk-Rus ilişkilerinin asla ve asla “Suri-
ye” meselesine feda edilmeyecek kadar 
mühim bir mesele olduğu gerçeği de bi-
rinci ağızdan ifade edilmiştir. Esasen Kü-
recik’teki NATO Savunma Sistemleri ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde konuş-
landırılacak olan Patriot füze sistemleri 
meselelerinde,  Rusya’nın kaygılarının 
temelinde, Türkiye’nin kendini savunma 
hakkına itirazdan çok, ABD ve NATO’nun 
bölgeye olan artan ilgi ve müdahalelerine 
karşı bir tepkiden kaynaklandığı bizzat 
Putin tarafından ifade edilmiştir.

ABD ve NATO’nun Suriye sorunu ba-
hanesiyle bu bölgeye müdahale etmesini 
istemeyen Moskova, Türkiye’nin Suriye 
konusundaki tutumuna daha fazla mu-
halif bir duruş sergilemek yerine, bundan 
sonra Türkiye’nin çıkarlarını ve söylemle-
rini destekleyecek yeni bir politika üzeri-
ne çalışacağı beklenebilir. Bu bakımdan 
bölgesel ve global çıkarlarını göz önünde 
bulunduracak olan Rusya, mümkün ol-

duğu kadar ABD’siz 
ve NATO’suz bir çö-
züm için başta Türki-
ye olmak üzere, bölge 
ülkelerinin de içinde 
olacağı yeni stratejiler 
geliştirme çabası ve 
arayışı içine girecektir.

Sergiledikleri güç-
lü liderlik ve başarılı 
performansları ile ül-
kelerinde ve Avrasya 
coğrafyasında etkili 
birer siyasal aktör olan 
Erdoğan ve Putin’in 
karşılıklı güven ve 
dostlukları ülkeler 
arası ilişkilerin gelişmesine de büyük kat-
kı sağlamıştır. Ayrıca her iki liderin de 
gelecek on yılda ülkelerinin politikalarını 
belirleyen güçlü aktörler olmaya devam 
edecekleri düşünüldüğünde, bölgesel ve 
küresel ilişkiler açısından Rusya ve Tür-
kiye ilişkilerinin alacağı şekil daha da 
önemli hale gelmektedir.

Rusya ve Türkiye arasında ikili iliş-
kilerin ileri bir boyuta geldiğinin çok 
önemli bir göstergesi olan ve üçüncüsü 
de İstanbul’da gerçekleştirilen “Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı”nda, 
ekonomiden kültüre 11 önemli anlaşma-
ya imza konulmuştur. Özellikle enerji, 
inşaat ve turizm alanlarında planlanan 
ve gerçekleştirilen karşılıklı yatırımlar 
ile bugün 35 milyar dolar civarında olan 

Rus-Türk ticaret hacminin çok yakın bir 
gelecekte 100 milyar dolara çıkarılması 
planlanmaktadır. 20 milyar dolarlık bir 
yatırım gerektiren Akkuyu Nükleer Sant-
rali ekonomik boyutu yanında Türkiye’yi 
nükleer teknoloji alanında sınıf atlatarak 
nükleer kulübe sokacak bir imkan sun-
maktadır. Ayrıca bu proje ile Türkiye’nin 
petrol ve doğalgaza bağımlılığı azaltılma-
ya ve kaynak çeşitlendirilmesine gidilir-
ken, diğer yanda da; Mavi Akım Projesi, 

Samsun-Ceyhan Projesi, Güney Akım 
Projesi gibi enerji nakil projeleri ile Rus-
ya güvenli geçiş hatları bakımından da 
Türkiye’ye bağımlı olmaya başlamıştır. 
Ayrıca, Sberbak’ın Denizbank’ı 3,6 mil-
yar dolara satın alması, daha çok enerji 
ve inşaat alanında yoğunlaşan ikili yatı-
rımların ekonomi ve finans alanlarına da 
sirayet etmeye başlaması gelecek yıllarda 
Türk-Rus ticari ilişkilerinin ekonominin 
diğer alanlarına da yayılıp derinleşeceği-
nin önemli bir göstergesidir.

Sonuç olarak, uluslararası güç denge-
sinin geleneksel Atlantik eksenden Asya-
Pasifik eksene doğru kaymaya başladığı 
günümüzde, Türkiye’nin de bölgel bir ak-
tör olarak temayüz etmeye başlaması ve  
geniş Ortadoğu İslam coğrafyasında baş-
layan “Arap Baharı” ile eski diktatörlerin 

bir bir devrilmesi ve yerlerine Türkiye’yi 
kendine model alan ülkelerin ortaya çı-
kışı, bu coğrafyanın geleceğinin belirlen-
mesinde Türkiye’nin baş aktör olacağının 
bir göstergesidir. Bu gerçeği gözardı et-
meyecek olan Rusya, Türkiye’nin bölge-
sel çıkarlarına saygı duymanın ötesinde, 
Türkiye’nin dış politikası ile daha uyumlu 
bir politika geliştirerek ve ancak bu şekil-
de, bu coğrafyada kendi çıkarlarını koru-
yabileceğinin farkındadır.

Dr. İsmail Safi
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ VE KEİPA TÜRK GRUBU BAŞKANI

Örtüşen Çıkarlar ve 
Türkiye-Rusya İlişkileri

özellikle enerji, inşAAt ve 
turizm AlAnlArınDA plAnlAnAn 
ve gerçekleştirilen kArşılıklı 
yAtırımlAr ile Bugün 35 milyAr 
DolAr civArınDA olAn rus-türk 
ticAret hAcminin çok yAkın Bir 
gelecekte 100 milyAr DolArA 
çıkArılmAsı plAnlAnmAktADır.

sergileDikleri güçlü liDerlik ve BAşArılı performAnslArı ile 
ülkelerinDe ve AvrAsyA coğrAfyAsınDA etkili Birer siyAsAl Aktör 
olAn erDoğAn ve putin’in kArşılıklı güven ve DostluklArı ülkeler 
ArAsı ilişkilerin gelişmesine De Büyük kAtkı sAğlAmıştır.
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B
osna Hersek, 
farklı devlet 
organlarını iş-
le yemez hale 

getiren Dayton Barış An-
laşması sebebiyle sıkıntı-
lı bir siyasi konumdadır. 
Anlaşma, nüfusun etnik 
yapısına saygı göstermek 
isterken anayasal düze-
nin diğer ilkelerine kayıt-
sız kalmıştır. 1995 yılında 
savaşı sona erdirmek için 
getirilen asimetrik siyasi 
sistem, büyük ve pahalı 
kamu sektörü, çoklu hü-
kümet yapıları ve devasa 
verimsiz bütçe maliyet-
lerine sebep olan yapılar 
oluşturmuştur. Dahası 
tüm ülke, sivil toplum, 
rekabet, piyasa ilkeleri, 
büyüme ölçütü ve AB 
programlarını oluşturma yeteneğine sa-
hip gerçek siyasi kuvvetlerin eksikliğini 
gizleyen etnik ilkelere göre şekillendiril-
miştir. Şu anda Bosna Hersek’de (BH) iki 
büyük siyasi kavram üstünlük mücadelesi 
vermektedir: bunlardan ilki tüm ülke iliş-
kilerinde baskın olan etnik temel ve ilke-
lere göre örgütlenmiş bir devlet kavramı, 
ikincisi ise her vatandaşın eşit haklara sa-
hip olduğu ve devlet yapısının ekonomik, 
tarihi, doğal, geleneksel ve dinsel sınırlara 
göre örgütlendiği sivil toplum kavramıdır. 
Günümüzde baskın olan, etnik temelli 
devlet kavramı devamlı istikrarsızlık, ku-
rumların çalışamaz durumu, ekonomik 

darboğaz ve belirsiz geleceğe sebebiyet 
vermektedir. 

Şaşırtıcı şekilde, mevcut bu siyasi yapı 
içerisinde bile BH ekonomik ve siyasi 
alanda bazı önemli adımlar atabilmiştir. 
Siyasi olarak, yavaş müzakere süreci içe-
risinde, BH AB’ye üye olma girişimlerini 
hızlandırmıştır. Bu doğrultuda birçok 
reform yapılmış onlarca yasa yürürlüğe 
girmiştir. BH’nin AB’ye üyeliği en önem-
li hedeflerden birisidir. İstikrar ve Üyelik 
Anlaşması AB’nin siyasi çerçevesidir. Bu 
anlaşmaya taraf olan ülkeler gerekli ko-
şulları karşıladıkları takdirde AB üyesi 
olma fırsatına sahiptir. Bu sebeple BH AB 

için potansiyel bir aday ülkedir. Bu amaç-
la, AB’ye katılmak için gerekli adımların 
listelendiği yol haritasını izlemektedir. 
Yol haritasındaki ana koşullar, AB ile mü-
zakere sürecini yürüten güçlü kurumlar, 
hukuk devleti, kamu sektörü reformu, 
bölgesel işbirliği ve ekonomik-mali istik-
rardır. 

Ekonomik olarak BH, 1990’larda yaşa -
nan yı kımdan bu yana uzun bir süreç ten 
geçmiştir. 2000-2008 yılları arasında or-
talama %5 civarında bir GSYİH büyümesi 
yaşanmıştır. 1995-2000 yılları arasındaki 
oran daha büyük görünse de daha düşük 
bir temelden ortaya çıkmıştır. Küresel 

kriz 2009 yılında düşüşe sebep olmuş, 
2010-2011 yıllarında cılız bir büyüme ger-
çekleşmiştir. 

Diğer tüm ekonomik göstergeler ben-
zer şekilde, iç gelişim şekillerini ve dış 
etkileri yansıtmaktadır. Esas itibarıyla, 
son 15 yıldaki ekonomik gelişme yıllık 
or ta lama %5’in üzerinde dinamik bir se-

viyede gerçekleşmiştir. Küresel ekonomik 
kriz 2008 yılındaki düşüşe sebep olmuş, 
bu tarihten sonra ciddi bir büyüme müm-
kün olmamıştır. Bu durum dış etkenlerin 
sonucu olarak ortaya çıkmış, ancak BH 
ekonomisinin kırılganlığını ve sıkıntıla-
rın üstesinden gelmek için gerekli yerel 
potansiyelin eksikliğini gözler önüne ser-
miştir. 

İşsizlik, ülkenin 
esas ekonomik ve 
sosyal meselesidir. 
Geçmişte çalışabile-
cek nüfus içerisin-
de %50 seviyesine 
erişen işsizlik oranı, 
işgücü piyasasının 
normalleşmesi ve 
ekonomik büyüme 
neticesinde %27 
seviyesinde sabit-
lenmiştir. Bu ra-
kam Avrupa’daki 
en yüksek işsizlik 
oranlarından birisi 
olmasına rağmen 
bölge ülkeleri ile 
kıyaslanabilecek se-
viyededir. İşsiz nü-
fusun geneli yeterli 
vasıflara sahip değildir ve bu da işgücü 
talebi ile eğitim sisteminin yetersizliğini 
göstermektedir. Ayrıca, 18-25 yaş arasın-
daki genç nüfus içerisindeki işsizlik oranı 
%50’nin üzerindedir. Bu durum, çözülme-
si kolay olmayan yapısal bir sorun ortaya 

çıkarmaktadır. BH’nin çok daha dinamik 
bir ekonomik büyüme, daha fazla yatırım, 
daha iyi girişimcilik atmosferi ve siyasi is-
tikrara ihtiyacı vardır. Özel sektör, işçile-
rin yaklaşık %90’ını istihdam etmektedir.       

Son iki yılda GSYİH’de yavaş bir bü-
yüme gerçekleşmiş, 2012’de bunun sıfıra 
ya kın olacağının sinyallerini vermiştir. 
Bu gün kü dış ticaret açığı, kriz öncesi dö-
nemdeki değerden daha düşük olmasına 
rağ men yük sek seviyededir. Doğrudan dış 
ya tı rım kriz öncesi dönem ile karşılaştırıl-
dığında önemli ölçüde düşmüştür. Yurt 
dı şın da yaşayan Bosnalıların gönderdiği 
döviz miktarı 3 milyar Avro’ya yaklaşmış-
tır. 

Ekonomideki olumlu göstergeler dü-
şük enflasyon, döviz rezervleri ve tasarruf 
mevduatlarıdır. Bu bağlamda, durum is-
tikrarlı görünmekte olup artan mevduat 
vatandaşların ülkeye ve mali kurumlara 
olan güven ve bağlılığının göstergesidir. 

Yatırım İklimi
1998 yılında yürürlüğe giren Doğrudan 
Dış Yatırım Siyaseti Kanunu, BH’de yatı-
rım yapacak yabancı yatırımcılar ile ilgili 
düzenlemeleri ülkenin vatandaşları ile 
aynı hak ve yükümlülükler çerçevesinde 

düzenlemektedir. Kanun, yabancı yatı-
rımcıya tanınan hak ve yükümlülüklerin 
daha sonra yürürlüğe girecek yasalarla 
sona erdirilmesine izin vermemektedir. 
Hatta yatırımcı için daha iyi koşullar su-
nan yeni kanun ve düzenlemelerin uygu-

lanması mümkün kılınmıştır.  
İlaveten, yabancı yatırımcı ülkede 

herhangi bir bankada herhangi bir para 
biriminde hesap açma hakkına sahiptir. 
Yatırımcılar, yatırımları neticesinde elde 
ettikleri getirileri yurt dışına aktarma 
hakkına da sahiptir. 

Uygun vergi sistemi yatırımı teşvik 
eden etkenlerden biridir. BH, %1’lik KDV 
ve %10’luk kurumlar vergisi ile bölgedeki 
ve Avrupa’daki en düşük vergi yüzdesine 
sahip ülkeler arasındadır. Buna ek olarak, 
elde edilen kazancın tekrar yatırıma yön-
lendirilmesi durumunda vergi indirimi, 
yatırımla bağlantılı malzemelere yönelik 
gümrük muafiyeti gibi uygulamalar da 
mevcuttur. 

BH, 37 ülke ile Çifte Vergilendirmeyi 
Ön leme Anlaşması yapmıştır. BH ayrı-
ca, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Mol-
do va ve Karadağ ile birlikte Merkezi Av-
rupa Serbest Ticaret Anlaşması Bölgesi 
CEFTA’nın bir üyesidir. BH; ABD, Japon-
ya, Rusya, İsviçre, Norveç, Yeni Zelanda, 
Beyaz Rusya ve Kazakistan ile ikili imtiyaz 
anlaşmaları ve İran ile benzer bir sözleş-
me imzalamıştır. En önemlisi AB’ye ka-
tılım sürecinin değişik aşamalarında, BH 
AB ile yapılan serbest ticaret dahilinde 

en çok tercih edilen 
ülke konumunda-
dır. Tüm bunlar, 
BH’de kayıtlı ku-
rumsal şirketler ve 
yabancı yatırımcıla-
rın büyük pazarlara 
serbest piyasa ko-
şulları altında ula-
şabileceği anlamına 
gelmektedir.

Yukarıda bah-
sedilen tüm bu 
olumlu koşullara 
rağmen Dünya Ban-
kası ve Uluslararası 
Finans Kurumu iş 
yapılabilirlik ölçüt-
lerine göre yaptığı 
analizde BH’yi 186 
ülke arasında 125. 

sırada göstermiştir. Bu listede bölge ül-
kelerinden Makedonya 23. Slovenya 35. 
Karadağ 51. Bulgaristan 66. Romanya 72. 
Hırvatistan 83. Moldova 84. Arnavutluk 
85. Sırbistan 86. Ve Kosova 98. sırada yer 
almıştır. 

Bosna Hersek’te Yatırım Fırsatları
Ülkedeki Siyasi ve Ekonomik Durum

Bh’nin çok DAhA DinAmik Bir 
ekonomik Büyüme, DAhA fAzlA 
yAtırım, DAhA iyi girişimcilik 
Atmosferi ve siyAsi istikrArA 
ihtiyAcı vArDır.

Prof. Dr. Muris Cicic
SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE TİCARET FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

Çeviri: Niyazi G. Atay
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Yatırım Fırsatları
BH’nin esas ticari ortakları komşularıdır. 
Hırvatistan ve Sırbistan en büyük ihra-
catçı ülkeler olup aynı zamanda BH’den 
ithalat yapmaktadır. Bu iki ülkeden sonra 
en büyük ihracatçı ülke olan Almanya’yı 
Slovenya, Avusturya ve İtalya takip et-
mektedir. Yıllık bazda BH 7,5 milyar Avro 
tutarında mal ve hizmet ithal etmekte, 4 
milyar Avro tutarında ihracat yapmakta-
dır. 

Doğrudan dış yatırım anlamında en 
büyük ortak ülkeler Hırvatistan, Sır-
bistan, Avusturya ve Lüksemburg’tur. 
1996’dan 2008’e kadar BH yıllık olarak 
toplam bir milyar Avro tutarında doğru-
dan dış yatırım çekmiştir. Küresel kriz ile 
birlikte BH dış yatırım alanında keskin bir 
düşüş yaşamıştır. 

1996 yılından bugüne kadar BH’de en 
büyük yatırımcı ülke Avusturya ve arka-
sından Sırbistan olmuştur. Her iki ülke 
toplam bir milyar Avro tutarında yatırım 
yapmıştır. 2011 yılında Sırbistan tüm ya-
tırımlar içerisindeki %50’lik payı ile ana 
dış yatırım kaynağı olmuştur. Bu ülkeyi 
Lüksemburg %30, Hollanda %25, Suudi 
Arabistan ve Türkiye %10’luk payları ile 
izlemiştir. 2011 yılında, Hırvatistan’a ya-

pılan bir milyar Avro ve Sırbistan’a yapı-
lan iki milyar Avroluk dış yatırıma karşı 
BH’ye yapılan dış yatırım 313 milyon Avro 
olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye BH’de büyüyen bir dış ya-
tırımcıdır. Türk yatırımcılar beş büyük 
yabancı yatırımcı grubundan biri olup 
Türk şirketleri ülkede daha çok görünür 
hale gelmiştir. Türk yatırımcıları arasında 
“Vijenac”, “Şişecam Soda” ve “Türkoil Sa-
raybosna” kayda değer şirketlerdir. Güç-
lü Türk yatırımcı şirketlerin son örneği, 
Saraybosna civarındaki karayolu inşaatı 
ihalesini kazanan “Cengiz İnşaat Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.” adlı Türk inşaat şirketidir. 

2012 yılının ilk altı ayındaki veriler 
Sırbistan, Hırvatistan ve Türkiye’den ge-
len yatırımlar ile doğrudan dış yatırım-

larda bir canlanma olduğunu göstermek-
tedir. 

BH’deki ana yatırım alanları; üretim 
ve işleme sanayisi, enerji,  madencilik, 
metal işleme, mobilya üretimi, toptan ve 
perakende, turizm, bankacılık, ziraat ve 
gıda işleme, otomobil yedek parça üretimi 
ve inşaat sektörleridir. BH su kaynakla-
rı bakımından oldukça zengindir, ancak 
yeterli şekilde kullanılamamaktadır. Bu 
bağlamda enerji, ulaştırma ve turizm sek-
törlerinde büyük yatırım projeleri plan-
lanmakta olup BH’nin bu projeleri kendi 
başına finanse etmesi mümkün değildir. 

Sonuç olarak BH; stratejik konumu, 
iyi eğitimli ve tecrübeli işgücü ve uzun 
süreli faaliyet gösteren sanayi kolları ile 
yatırım için uygun bir ülkedir. Çok sayı-
da serbest ticaret anlaşması, dış yatırım 
için uygun yasalar ve AB üyeliği doğrultu-
sundaki stratejik yönelimi BH’ye yabancı 
yatırımın gelmesi için önemli koşullardır. 
Yine de dış yatırım istenen seviyede değil-
dir. Bu da tüm koşulların gerçekleşmediği 
anlamına gelmektedir. Bu çerçevede siya-
si istikrar sağlanmalı ve bürokratik engel-
ler ortadan kaldırılmalıdır. Ancak bundan 
sonra BH gerçek ticari fırsatları yaratacak 
konum ve araçlara ulaşacaktır.

türk yAtırımcılAr Beş Büyük 
yABAncı yAtırımcı gruBunDAn 
Biri olup türk şirketleri 
ülkeDe DAhA çok görünür hAle 
gelmiştir.
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A
BD, bağımsızlığının hemen ar-
dından Ermenistan’ı tanımış 
ve Aralık 1991’de bu ülke ile 
diplomatik ilişkiler kurmuştur. 

ABD’de büyük Ermeni toplumunun bu-
lunması nedeniyle Ermenistan ile ilişki-
leri diğer Güney Kafkasya ülkelerinden 
farklı olmuştur.

Bunun en önemli nedeni XIX. yüz-
yıldan itibaren ABD’ye göç 
eden Ermenilerin burada 
ciddi şekilde örgütlenmesi, 
Kongre ve Senato’yu etki-
leme ve yönlendirme yete-
neğine sahip olmasıdır. Ba-
ğımsızlık sonrası ABD’nin 
Ermenistan politi kasının 
olu şu munda Er meni diaspo-
rasının büyük önemi olduğu 
söylenebilir. Bundan başka daha Sovyet-
ler Birliği’nin dağılmasından çok önce 
ABD ve Ermenistan arasında bazı ilişkiler 
mevcut olmuştur. Nitekim 1970’li yılların 
başlarından itibaren Ermenistan’da yaşa-
yan Ermenilerin ABD’ye göç etmelerine 
izin verilmiştir.

Bağımsızlığının ilk yıllarında ABD, 
Azerbaycan ve Gürcistan ile diplomatik 
ilişkiler kurmasına rağmen, bazı konular-
da kendisini dışarıda tutmaya çalışmıştır. 

Ancak Ermenistan’ın siyasi, ekonomik 
ve mali sorunları ile daha yakından ilgi-
lenmiş, Ermeni diasporasının başarılı fa-
aliyeti sonucunda Ermenistan’a özel ilgi 
göstermiştir.

Amerikan Hükümeti Sovyetler Birli-
ği’nin dağılmasından sonra dünyada de-
mokratik değerlerin tek hamisi olarak 
bağımsızlığını yeni kazanmış eski Sovyet 

Cumhuriyetlerine yönelik ekonomik ve 
mali yardımlar çerçevesinde Ermenistan’a 
yardım etmiştir. Aslında taraflar arasın-
daki ilişkilerde Ermenistan Rusya’ya rağ-
men ABD ile ilişkilerine önem verse de, 
hiç bir zaman bu ülkeye bağımlı durumda 
olmamıştır.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından 
daha çok diaspora taraflar arasındaki 
ilişkileri sabit tutabilmiş ve hatta zaman 
zaman gelişmesine yardımcı olmuştur. Bu 

bağlamda ABD, Ermenistan’a her türlü 
yardımı yapsa da, bu ülkenin dış politi-
kasında özellikle Rusya ve İran ile ekono-
mik, siyasi ve askeri alanda işbirliğinden 
rahatsız olmuş ve bu rahatsızlığını zaman 
zaman Ermenistan yönetimine hatırlat-
mıştır. Ama hatırlatma nedense Türkiye 
ve Azerbaycan’a yaptığı hatırlatma kadar 
sert olmamıştır.

Ermenistan-ABD ilişkile-
rinde önemli konulardan biri 
de Ermenistan’ın ABD’nin 
genellikle sıcak bakmadığı 
Rusya ve İran ile iyi ilişkiler 
kurarak, ABD’nin iyi ilişki-
lere sahip olduğu Türkiye 
politikasını olumsuz yönde 
etkileme çabasıdır. Ermeni-
lerin bazı değerlendirmeleri-

ne göre, ABD-Ermenistan ilişkileri Beyaz 
Saray’ın Türkiye ve İran üzerindeki stra-
tejik pozisyonunu güçlendirmekte ve bun-
dan jeopolitik çıkar sağlamaktadır.

ABD, dış politikasında İran’ın manev-
ra alanını daraltarak NATO üyelerini ve 
Türkiye’yi korumakta, Ermenistan ve İran 
arasındaki iyi ilişkileri görmezden gelerek 
Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’da 
siyasi, askeri ve ekonomik bir güç olarak 
var olmasını engellemektedir.

İki ülkenin devlet adamlarının karşı-
lıklı ziyaretleri taraflar arasındaki ilişki-
lerde genelde ilerleme ve çeşitli alanlar-
da anlaşmaların imzalanmasına olanak 
sağlamıştır. Ermenistan Devlet Başkanı 
Levon Ter Petrosyan’ın 1994’te ABD’ye 
ziyareti sırasında Başkan Bill Clinton ve 
Savunma Bakanı Perry ile görüşmesin-
de bölgesel güvenlik sorunları müzakere 
edilmiş, Dağlık Karabağ sorununun çö-
züm yolları aranmıştır.

Ziyaret sırasında ayrıca aske-
ri alanda ilişkilerin geliştirilmesi, 
uzman ve askeri ataşe değişimi 
hakkında bir bildiri imzalan-
mıştır. Ter Petrosyan, özellikle 
NATO’nun ‘Barış İçin Ortaklık’ 
projesi kapsamında askeri ilişki-
lere önem verdiğini bildirmiştir. 
Ter-Petrosyan’ın 1995’te ABD 
Başkan Yardımcısı Albert Gore ile 
görüşmesinde taraflar arasındaki 
ilişkiler ele alınmış, hükümetlerarası iş-
birliğinin daha da geliştirilmesi gerektiği 
konusunda ortak kanaate varılmıştır.

Ermenistan’ın Mayıs 1995’te Was-
hington’da büyükelçiliğinin açılış törenin-
de konuşma yapan ABD Devlet Bakanı 
Telbotte, taraflar arasındaki ilişkilerin iki 
prensip üzerinde geliştiğini bildirmiştir: 

Birincisi, ABD Ermenistan’ın bağımsızlı-
ğını korumak için gereken her şeyi üstlen-
mektedir. İkincisi, Ermenistan’ın dünya 
birliğine entegre olması için uğraşmak-
tadır. Bağımsızlık ve entegre prensipleri 
ABD’nin Ermenistan’a yönelik politikası-
nın köşe taşlarıdır.

Ermenistan ve ABD arasında politik 
ilişkilerin başlıca hedef ve istikametleri 
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yetkili tem-

silcisinin Haziran 2006’da Ermenistan zi-
yareti sırasında onaylanmıştır. Koçaryan 
ile yapılan görüşmede ABD heyet başkanı 
Line Devis taraflar arasındaki ilişkilerde 
günübirlik değil, kalıcı ve geleceğe yönelik 
ilişkilere önem verdiğini bildirmiştir. Bu 
ziyarette iki ülke arasındaki öncelikli ko-
nular şu şekilde açıklanmıştır:

● AGİT Minsk Grubu’nun eşbaşkanla-
rından olan ABD’nin arabuluculuk girişi-
mi ile Dağlık Karabağ sorununun en kısa 
zamanda halledilmesi;

● Kafkasya’da güvenliğin temin edilmesi 
ve sağlanması konusunda ortak projelerin 
hazırlanması ve uygulanması;

● Bölge ülkeleri arasında çok yönlü iş-
birliğinin geliştirilmesi ve buna engel olan 
Dağlık Karabağ sorununa kalıcı bir çözüm 

bulunması;
● Bölge devletlerinin asker sa-

yısı ve güçleri konusunda daha 
şeffaf bir ortamın oluşturulma-
sı, ordu kuruculuğu planlarının 
AKKA anlaşması çerçevesinde 
gerçekleşmesi ve ileriki tarihte bu 
analaşmanın yeniden gözden ge-
çirilmesi olasılığı;

● Dağlık Karabağ sorununa ka-
lıcı çözüm bulunup, bölge güven-
liğinin sağlanmasından sonra, 

ABD ve Ermenistan arasında siyasi, eko-
nomik, askeri, bilimsel, kültürel ve diğer 
alanlarda ilişkilerin geliştirilip tasnif edil-
mesi;

● Ermenistan’ın Batı devletleri ile ilişki-
lerinin geliştirilmesi, ABD’nin girişimleri 
ile ortaya atılan NATO’nun ‘Barış İçin Or-
taklık’ projesine katılması.

Dr. Hatem Cabbarlı
AVRASYA GÜVENLİK VE STRATEJİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ BAŞKANI

Ermenistan - ABD
İlişkileri

Bağımsızlığının ilk yıllarında ABD, Azerbaycan ve Gürcistan ile diplomatik ilişkiler 
kurmasına rağmen, bazı konularda kendisini dışarıda tutmaya çalışmıştır. Ancak 

Ermenistan’ın siyasi, ekonomik ve mali sorunları ile daha yakından ilgilenmiş, Ermeni 
diasporasının başarılı faaliyeti sonucunda Ermenistan’a özel ilgi göstermiştir.

ermenistAn ve ABD ArAsınDA politik 
ilişkilerin BAşlıcA heDef ve istikAmetleri, 

ABD Dışişleri BAkAnlığı’nın yetkili 
temsilcisinin hAzirAn 2006’DA ermenistAn 

ziyAreti sırAsınDA onAylAnmıştır.
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E
vlad-ı Fatihân, Muhacir, Göçmen, Soydaş, Mülteci… 
Balkan Türkleri veya göçmenleri denince XX. yüzyılda 
akla gelen temel kavramlar bunlardır. Literatürde olu-
şan kavram kargaşasını somutlaştırma zarureti yazımı-

zın temel fikir kaynağı oldu. 
Türkiye’de Balkan Türkleri ve özellikle Bulgaristan Türkleri 

denince, eğitim hayatındaki tarih derslerinden az buçuk nasibini 
almış olan sıradan vatandaşın aklında oluşan bir dizi sıfat bulun-
maktadır. 

Evlad-ı Fatihân kavramının içerdiği tarihsel derinlik, XIV. 
- XV. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Kavram genel olarak, Os-
manlı Devleti’nin Balkanlar’a doğru genişlemesiyle birlikte 
Anadolu’dan bölgeye devletin iskân siyaseti kapsamında yerleşti-
rilen Oğuz Türklerini, kaybedilmiş, unutulmuş ve unutturulmuş 
vatanda geride kalanları ifade etmek için kullanılmıştır. Osmanlı 
Devleti döneminde bölgedeki Türklerin devlet sahibi grup olma-
larından dolayı, bu ifadenin çok fazla kullanılmadığı görülürken; 

XX. yüzyılda ise kavrama, bölgede Osmanlı-Türk bakiyesinin tü-
münü ifade eden (hatta bazen Türk olmayan akraba toplulukları 
bile kapsayacak şekilde) bir anlam yüklenmiştir. Günümüzde po-
pülerliğini yitirse de daha çok milliyetçi-muhafazakâr entelektü-
ellerin atıfta bulunduğu görülmektedir. 

Arapça kökenli olan Muhacir kelimesi, sözlük anlamı itiba-
riyle “göçmen” demektir. Hicret’ten (göç etmek) türetilen sözcük 
beyan edildiğinde, her Müslümanın aklına ilk gelen Peygamber 
Efendimizin (s.a.v) 622 yılında Mekke’den Medine’ye göçü ol-
maktadır. İslam tarihindeki Hicret’e yapılan vurguda, herhangi 
bir Müslüman birey veya topluluğun inançları yüzünden baskı ve 
zulme maruz kalarak bir yerden başka bir yere göç etmesi ön pla-
na çıkmaktadır. Burada esas olan, göçün baskı ve zulmün sonucu 
olarak vuku bulmasıdır. Bunun dışında, söz konusu kavramın 
Türkçemizde yer alışına bakıldığında, 93 Harbi’nin dönüm nokta-
sı olduğu görülür. 93 Harbi’nden günümüze kadar Balkanlar’dan 
Anadolu’ya baskı ve zulme maruz kalarak gelen Türk ve/veya 

Müslümanların genel adı olarak litera-
türe geçmiştir. Diğer bir deyişle, anlam 
açısından özellikle Balkanlar’a gönderme 
yapmaktadır. Dolayısıyla, Balkanlar’dan 
Türkiye’ye yaşanan göçlerle gelenler “Mu-
hacir” kelimesini özellikle severler ve ken-
di aralarında daha çok “macır” kelimesini 
kullanırlar. Zaman zaman söz konusu nü-
fus grubunun dernek başkanlarının, Hz. 
Muhammed’in de “muhacir” olduğunu 
vurgulamaları önemli bir referans kayna-
ğı olmaktadır. Bununla birlikte, en çok atıf 
yaptıkları husus, hemşerileri Atatürk’ün 
“Muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz 
hatıralarıdır” sözü olmaktadır.  

Göçmen kavramı, sözlük anlamı ba-
kımından muhacirin Türkçe’deki karşı-
lığı olsa da; muhacir ifadesinde var olan 
Balkanlar’ı çağrıştıran anlam, burada 
belli bir bölgeyi ifade etmekten uzaklaş-
makta, etnik açıdan bir sınırlandırma 
getirmemektedir. Ne var ki, yine de Tür-
kiye’deki Balkanlıları tanımlamak için 
göçmen teriminin de kullanımı yaygındır: 
1989’da Bulgaristan’dan gelenlere yapılan 
konutlara “göçmen” ifadesinin kullanıl-
ması veya Türkiye’deki Balkan kökenlile-
rin sivil toplum örgütlerinin isimlerinde 
“göçmen” ifadesinin sıkça geçmesi gibi… 

Balkanlar’daki Türkleri tanımlamaya 
yönelik kullanılan soydaş kavramında ise, 
kayıp vatanda kalmış Müslümanlar değil; 
Misak-ı Milli sınırları dışında kalan, aynı 
soydan gelen Türkler kastedilmektedir. 
Dolayısıyla hem Balkanlar’dan Türkiye’ye 
kalıcı olarak göç eylemine karışmama 
hem de etnik kimlik açısından bir sınır-

landırma vardır. Anadolu’dan gönderilen 
Türkler doğrudan soydaş durumunda 
bulunurken; Oğuz Türklerinden önce böl-
gede bulunan Gagavuzlar ile Kumanların 

torunları olan Pomaklar da bu kapsamda 
düşünülebilir. Farklı bir ifadeyle, soydaş 
kavramından anlaşılması gereken gruplar 
Evlad-ı Fatihânlar ile bölgede hâlihazırda 
bulunan Pomaklar, Tatarlar ve Gagavuz-
lardır.  Ancak, Türklüğün biyolojik bir 
birliktelikten ziyade, kültürel bir kimlik 

olmasından hareketle Türkiye’yi anava-
tan olarak gören ve kendilerini Türkiye’ye 
göç esnasında Türk olarak kayıt ettiren 
Arnavutlar da Türk olarak kabul edilme 
eğiliminde olmuştur. 

Mülteci ifadesi ise Balkanlar’dan 
Türkiye’ye gelenler için pek fazla kullanıl-
mamış olan bir kavramdır. Mülteci tanımı 
BM kayıtlarında şu şekilde yapılmaktadır: 
“ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba 
mensubiyeti veya siyasi düşünceleri ne-
deniyle zulüm göreceği konusunda haklı 
bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesin-
den ayrılan ve korkusu nedeniyle geri 
dönmeyen veya dönmek istemeyen kişi.” 

Mültecilik hukuki 
bir statünün adıdır. 
Mültecilikte himaye 
talep edilirken; mu-
hacirlik/göçmenlik-
te böyle bir durum 
yoktur. Mültecilikte 
süre sınırlıdır ve sos-
yal yardım hususu 
çok ön plana çıkma-
maktadır. Aslında 
teknik olarak BM’nin 
tanımından hare-
ketle, Balkanlar’dan 
Türkiye’ye gerçekle-

şen kitlesel göçlerle gelenler mülteci ifa-
desine uymaktadır. Ne var ki, Türkiye’ye 
gelen Balkanlılar ve Türk devleti bu du-
rumu kabul etmemektedir. Muhacirlere 

göre, hemşerileri Atatürk’ün kurduğu 
anavatan, yabancı bir el değil; yuvanın 
kendisidir. Bu bağlamda, mülteciliğe so-
ğuk bir olgu olarak bakılmaktadır. 1989 
Bulgaristan göçüyle İsveç, Avusturya gibi 
ülkelere giden Türkler mülteci kapsamın-
da yer alabilir ama Türkiye’ye yönelik 
yaşanan aynı zorunlu göç, teknik olarak 
mültecilik ise de; kavramsal açıdan ve etik 
kaygılarla kendisine literatürde pek yer 
bulamamıştır. 

Türkiye’de Balkan kökenli STK’larda 
da benzer bir durum vardır. Balkanlar’dan 
gelen muhacirler için, daha çok “göçmen 
derneği” ifadesi kullanılırken; nadir ola-
rak dernek isimlerinde mülteci ifadesine 
rastlanmıştır. Örneğin 1987’de Bursa’da 
kurulan ve BM’de özel danışman üyeli-
ğe sahip olan Balkan Türkleri Göçmen 
ve Mülteci Dernekleri Federasyonu’nun 
(BGF) adında mülteci kelimesi geçmek-
tedir. Federasyonun kurucu yöneticile-
riyle yaptığımız sohbetlerde, bu ifadenin 
özellikle konulduğu, sadece Balkanlar’dan 
Türkiye’ye gelenleri değil; dünyanın deği-
şik yerlerine göç eden diğer soydaşları da 
kapsama amacı taşındığı tarafımıza iletil-
miştir. 

Öte yandan, özellikle Türk medyasın-
da Balkan Türk ve göçmenlerini tanımla-
ma ya yönelik sıklıkla belli hatalar yapıl-
maktadır. Belli bir noktadan sonra iyi 
ni  yet sınırlarını zorlayan bu yaklaşım, 
baş langıçta masumane bir hata gibi gö-
rünse de; aslında kara cahilliğin yansıma-
sından başka bir şey değildir. Medyada yer 
bulan “Bulgar göçmeni”, “Bulgar Türk’ü”, 
“Yunan Türk’ü” ve hatta bazen doğrudan 
“Bulgar”, “Yunan” gibi ifadeler bu bağ-
lamda düşünebilir. Bu durum, birey sel ve 
kitlesel anlamda tepkilere neden olmakta 
ve ilgili kuruluşlar geri adım attırılmak-
tadır. Ancak konuyla ilgili gerekli hassa-
siyetin oluşmadığı aşikârdır. Türkiye’deki 
milliyetçi kesim bu anlamda duyarlı bir 
görüntü çizse de; geri kalanlarda genel 
olarak vurdumduymazlık hâkimdir. Va-
tan kaybedenlerle kaybetmemiş olanların 
arasındaki kimlik tartışması işte tam bu 
noktada ortaya çıkmaktadır. Vatan kaybe-
denler “kim” olduklarını iyi bilirler; ama 
kaybedilen vatandan gelerek bu vatanının 
kurtulmasındaki öncülere rağmen, mev-
cut kimlikleriyle sorun yaşayanları hangi 
kefeye koymak lazımdır? Onu da okura 
bırakalım.  

Evlad-ı Fatihân, Muhacir, Göçmen,
Soydaş, Mülteci…

Balkanların Tanımlamasına 
Kavramsal Yaklaşım

vAtAn kAyBeDenler “kim” 
olDuklArını iyi Bilirler; AmA 
kAyBeDilen vAtAnDAn gelerek 
Bu vAtAnının kurtulmAsınDAki 
öncülere rAğmen, mevcut 
kimlikleriyle sorun yAşAyAnlArı 
hAngi kefeye koymAk lAzımDır?”

Kader Özlem
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
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S
tratejik Düşünce Enstitüsü aralık ayının son haftası 
“Türk Dış Politikası ve Gelecek Ufku” konulu bir konfe-
rans düzenledi. Açılış konuşmasını SDE Başkanı Prof. 
Dr. Yasin Aktay’ın yaptığı konferansa Dışişleri Bakanı 

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu katıldı. 

Açılış konuşmasında Türkiye’nin büyük bir dönüşümden 
geçtiğini bu dönüşümün aynı zamanda dünyada meydana gelen 
hızlı dönüşümle birlikte ortaya çıktığını belirten Aktay, “Türkiye 
dış politikası bugüne kadar içine kapanık, özgüvenden yoksun, 
dünyadaki gelişmelere yanlış yorumlanan “yurtta sulh cihanda 

sulh” perspektifi ile seyirci kalıyordu. Fa-
kat bugün Türkiye son on yıla baktığımız-
da dünyadaki değişim içinde aktif bir rol 
oynuyor. Bu son on yılın mimarı ve aynı 
zamanda teorisyeni olan sayın bakanımız 
yaptığı teoriyi pratiğe aktarma imkanını 
yakalamış, aktif siyasete katılmadan önce 
yazdığı kitaplarla teoriler ortaya koymuş 
ve kavramlar üretmiş bir şahsiyet. Son 
zamanlarda “sıfır sorun” ve “stratejik de-
rinlik” kavramları etrafında tartışmalar 
yapılmaktadır. “ dedi.

Konuşmasına katılımcılara teşekkür 
ederek başlayan  Davutoğlu, uzun süre-
dir SDE’yi ziyaret etmeyi düşündüğünü 
ancak bugüne nasip olduğunu ayrıca bu-
rada 2012 yılının değerlendirmesini yap-
maktan büyük memnuniyet duyduğunu 

belirterek Türkiye’de teorik ve pratik yan-
sımaları itibariyle düşünce kuruluşlarının 
eskiye göre sayılarının arttığını ve küresel 
ölçekte faaliyet aktif rol oynamalarının 
önemli olduğunu vurguladı.

Davutoğlu, dış politika analizlerinin 
etkisinin birazda yönteme bağlı olduğunu 
dolayısıyla eğer günlük resim çekerseniz 
ulaştığınız yargılar sizi yanıltabilir. Ama 
eğer süreç analizi yaparsanız çok daha 
kalıcı değerlendirmeler yaparsınız açık-
lamasını yaparak Türkiye dış politikasına 
ilişkin yönteme vurgu yaparak yaptığı de-
ğerlendirmeyi de belli bir süreç bağlamın-
da değerlendirdi.

Davutoğlu, Soğuk Savaş sonrası dö-
nemde üç deprem yaşandığını belirtti. 
Bunlar:

1. 1991’de Sovyetlerin çöküşüyle As-
ya’nın yeniden şekillendiği jeopolitik dep-
rem: Bu deprem sonrası yeni kimlikler 
orta ya çıktı. Yükselen değerler ise özgür-
lük ve demokrasi oldu.

2. 2001’deki 11 Eylül olayı: Bu deprem 
sonrası özgürlüğün yerini güvenlik aldı. 
Küresel güvenlik sistemi önemsendi.

3. 2008’de ön şokları ortaya çıkan 
2010 Avrupa krizi ve onun paralelinde ge-
lişen Arap Baharı depremi.

Yaşanan bu üç büyük depremde 
Türkiye’nin durumunu değerlendiren Da-
vutoğlu “Türkiye birinci depremde kaza-
nan taraftaydı. Ancak politikalarımız do-
layısıyla yükünü biz çektik. Bu dönemde 
sürekli değişen hükümetler vardı ve eko-
nomik olarak da güçlü değildik.

İkinci depremi siyasi istikrarla geçir-
dik. Güvenlik ağırlıklı po li tikalara devam 
ettik. İçerde ise özgürlük ve demok ra tik-
leşme ye önem verdik. Ekonomide olumlu 
gelişmeler yaşandı, dış politikada büyük 
bir restorasyon dönemine girdik. Yaklaşık 
211 dış temsilciliğimizle bu alanda dün-
yanın ilk on ülkesi içinde bulunuyoruz” 
açıklamasını yapan Davutoğlu, bu ikinci 
deprem sonrası dönemde Türkiye’nin içe-
ride demokratikleşme, ekonomide verim-

lilik ve dış politikada proaktif bir dönem 
geçirdiğini belirtti.

2012’deki en önemli değişimler Orta-
doğu’daki değişim Avrupa’daki değişim 
olduğunu ve bu ikisinin kesişim nokta-
sı olan Akdeniz havzasının önümüzdeki 
süreçte önemli bir havzaya dönüşeceğini 
dolayısıyla Türkiye’nin buna göre politika 
geliştirmesi gerektiğini açıklayan Davu-
toğlu bu iki değişimi analiz etti.

Arap Baharı ve Türkiye
Arap baharı sürecinde iki konuda net ta-
vır takındıklarını ve iki ilkesel prensiple-
rinden taviz vermediklerini söyleyen Da-
vutoğlu bu iki prensipten birincisinin bu 
ülkelerde demokratik değişim talebinde 
bulunan halkın yanında olmak ve bu geçiş 
sürecinin kanlı geçmemesi için elimizden 
gelen tüm diplomatik yolların kullanmak 
olduğunu belirtti.

Arap baharı sürecinde gelen eleştiri-

Davutoğlu:
“Tarihin arkasında koşulmaz, 
içinde koşulur, önünde gidilir.”

Biz Bu ilkelerimizDen tAviz 
vermeDik vermeyeceğiz De, 
Bizi eleştirenler soğuk sAvAş 
yApısını AyAktA tutmAyA 
çAlışAnlArDır.

Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde “Türk Dış 
Politikası ve Gelecek Ufku” başlıklı konferansa katıldı. Türkiye’nin yeni dış politikası, 

Arap Baharı sürecinde izlenen politikalar ve 2012’deki bölgesel ve küresel gelişmelerin 
konuşulduğu konferansta Davutoğlu Türkiye’nin 2012 yılındaki dış politikasını 

değerlendirdi.
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lerin pek de anlamlı olmadığına değinen 
Davutoğlu. “biz bu ilkelerimizden taviz 
vermedik vermeyeceğiz de, bizi eleştiren-
ler soğuk savaş yapısını ayakta tutmaya 
çalışanlardır. Suriye ile ilgili dokuz ay 
boyunca diplomatik 
girişimlerde bulun-
duk. Son iki yıla bak-
tığımızda bize yönelik 
eleştiriler sadece çe-
lişkilerimizi, hataları-
mızı bulmaya yönelik. 
Biz de hata yapabiliriz 
ancak beklentimiz 
bizi yönlendiren al-
ternatif politikaların 
üretilmesiydi. Biz bu 
iki ilkesel pozisyonu 
hep sürdürdük. Bu-
nun içinde risk aldık. 
Tarihin arkasında ko -
şul maz, içinde koşu-
lur, önünde gidilir. 
Şu nu söyleyebilirim 
ki biz tarihin içinde 
sa  mi mi bir şekilde 
koş tuk” açıklamasını 
yaptı.

Ortadoğu’nun Ku-
zey Afrika havzası, 
Irak-Su riye-Lübnan 
hav zası, Körfez hav-
zası ve Aden körfezinden oluşan dört par-
çadan oluştuğuna değinen Davutoğlu, bu 
dört havza ile de ilişkileri en üst düzeyde 
devam ettirdiklerini buradaki ülkelerin 
kaderiyle Türkiye’nin kaderinin bir oldu-
ğunu ve dolayısıyla nihai amacın bu bölge 
ile tam entegrasyonu gerçekleştirmek ol-
duğunu belirten Davutoğlu, Türkiye’nin 
küresel ve güçlü bir ülke olmasının ve 
ilk 10 ekonomi arasında girmesinin yolu 
ancak bu bölge ile siyasi ve ekonomik en-
tegrasyonu gerçekleştirmekle mümkün 
olacağını belirterek hedeflerinin buna yö-
nelik olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği ve Türkiye
Avrupa Birliği’nin geleceği konusunda en 
önemli soru Türkiye AB içinde mi yoksa 
dışında mı olacak sorusu olduğunu söy-
leyen Davutoğlu bu soruya verilecek ce-
vap AB’nin geleceğini şekillendirecektir. 
AB’nin önünde iki yol var: ya dünyadaki 
gücünü arttırarak, çoğulculuğunu ve kü-
resel toplum olma vasfını devam ettire-

cek ya da kültürel çoğulculuğu ve gücünü 
kaybederek parçalanan bir kıtaya dönüşe-
cektir. Türkiye’nin üye olması birinci se-
çeneğin gerçekleşmesi açısından önemli 
olduğunu belirten Davutoğlu AB’nin için-

de bulunduğu ekonomik krizden kurtul-
ması içinde mali ve finansal politikaların 
entegre edilmesi gerektiğini vurguladı. 
Ayrıca Avrupa’da yükselen ırkçılığa ve 

islamofobiye dikkat çeken Davutoğlu bu 
konuda sürekli teyakkuz halinde oldukla-
rını belirtti.

Türkiye’nin AB üyeliği konusundaki 
perspektifinin değişmediğini bu konu-
da sürecin aksatmadan devam edeceğini 
vurgulayan Davutoğlu, vize konusunda 
ise ısrarlı olduklarını çünkü ülke olarak 

doğal kaynaklarımızın olmadığını ancak 
insan kaynağımızın olduğunu dolayısıyla 
insanımızın ne kadar hareket ederse o de-
rece verimin artacağını, sadece Avrupa’da 
değil dünyanın her yerinde insanımızı 

görmek istediklerini 
kaydetti.

 2002 de AK Parti 
hükümetinin vazettiği 
ilkeleri değerlendiren 
Davutoğlu ilkeleri şu 
şekilde değerlendirdi:

 
● Özgürlük ve gü-

venlik dengesi: bu 
ilkeyi ülkemizde sağ-
ladık bölgemizde de 
sağlanmasını istiyo-
ruz.

 
● Komşularla sıfır 

sorun: bu politikayı 
devam ettiriyoruz ve 
devam ettireceğiz. 
Bugün sadece Suriye 
ile sorun yaşıyoruz 
onun dışındaki ülke-
lerle ilişkilerimiz siya-
si açıdan üst düzeyde 
ve olumlu şekilde de-
vam ediyor.

 
● Komşu havzalarla ilişki: Balkan ve 

Kafkas havzasıyla Ortadoğu’da olduğu 
gibi ilişkilerimizi devam ettiriyoruz.

 
● Küresel güçlerle dengeli ilişkiler: Ame-

rika, Rusya ve Çin gibi küresel güçlerle 
dengeli ilişkilerimiz devam ediyor.

 
● Uluslararası girişimlerde ve BM aktif 

rol oynamak: BM içinde aktif rol oynuyo-
ruz. İstanbul’da BM’nin bölgesel merkezi-
ni kuracağız. Neredeyse bütün uluslarara-
sı örgütlerde ya üyeyiz veya gözlemciyiz.

 BM mevcut yapısını eleştiren Davu-
toğlu, BM’nin mevcut yapısı sorun çözen 
bir yerden ziyade bloke edicidir. Do layı-
sıy la bu yapının özellikle Güvenlik Kon-
seyi’nin yapısının değişmesi gerekir.

 Son olarak Davutoğlu, 2012 yılının 
üçüncü depremin en kritik yılı olduğunu 
belirterek Türkiye’nin son derece bölgesel 
ve küresel düzeyde başarılı olduğunu ve 
bunun devam edeceğini söyleyerek ko-
nuşmasını bitirdi.

Bugün sADece suriye ile sorun 
yAşıyoruz onun DışınDAki 
ülkelerle ilişkilerimiz siyAsi 
AçıDAn üst DüzeyDe ve olumlu 
şekilDe DevAm eDiyor.

EKONOMİ

A
vrupa Ekonomik Alanı (EEA)’nda yer alan ülkelerde-
ki hesaplara yapılan yazılı ve elektronik ortamlardaki 
para transferlerine konu olan hesaplarda ve üzerinde 
hesap nu-

marası olması gere-
ken belgelerde IBAN 
(Uluslararası Banka 
Hesap Numarası) kul-
lanılması zorunlu hale 
gelmiştir. IBAN; ban-
kalara, işlemlerin güve-
nilir, otomatik ve hızlı 
bir biçimde yapılması, 
dolayısıyla işgücünden 
ve maliyetten tasarruf 
imkanı sağlayan bir 
uygulamadır. Uluslara-
rası Standartlar Örgü-
tü ISO, IBAN’ın resmi 
kayıt otoritesi olarak 
SWIFT kurumunu be-
lirlemiştir. 

KKTC’nin siyasi tanınmamışlığı nedeniyle KKTC’de faaliyet 
gösteren yerel bankalar, Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçeve-
sinde, Avrupa Bankacılık Standartları Komitesi (ECBS) tarafın-
dan geliştirilmiş olan IBAN uluslararası banka hesap standart-
ları sistemine dahil değildir. Ülkemizde faaliyet gösteren yerel 
bankalarımız bu uygulamaya dahil olamadığından yurtdışı ha-
vale işlemlerinde sorunlarla ve zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu 
sıkıntılara ilaveten, AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik eko-
nomik yardım programı çerçevesinde yürütülen proje finansman 
işlemlerinde de zaman zaman IBAN numaralı banka hesapları 

şartı aranmış, Birliğimizin konu ile ilgili olarak 2008, 2009 ve 
2010 yıllarında Kıbrısta’ki AB Destek Ofisi nezdinde yaptığı söz-
lü ve yazılı girişimlere gayrı resmi olarak ve şifahen, finansman 

sağlanacak yerel gerçek 
ve tüzel kişilerden AB 
Destek Ofisi tarafından 
IBAN numarası talep 
edilmeyeceği bilgisi 
verilmiştir. Ancak AB 
Destek Ofisi bu duru-
mun kendileri ve ilgili 
AB Komiserliği nezdin-
de sorunlu bir husus 
olduğunu da gizleme-
miştir. IBAN konusu, 
en son Şubat 2010 ta-
rihinde AB yardım pro-
jesi AB Destek Ofisinde 
yapılan görüşmelerde 
de gündeme gelmiş, ve 
AB proje yönetimi ta-
rafından talep edilme-

mesine rağmen, IBAN konusunun halihazırda sıkıntı yaratan bir 
husus olduğu ifade edilmiştir. 

KKTC bankaları, IBAN uygulamasının res mi ka yıt otoritesi 
olan ve dünya çapında bankalar ve finansal ku ruluşlar arasında 
güvenli elektronik mesaj transferi sağlayan SWIFT (Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication) üyesi ola-
mamaktadır. Bu nedenle bu sistemin sunduğu iletişim altyapısı 
sayesinde azalan maliyet avantajlarından da yararlanamamakta-
dırlar.

Kuzey Kıbrıs’ta
IBAN Sorunu

KKTC’nin siyasi tanınmamışlığı nedeniyle KKTC’de faaliyet gösteren yerel bankalar, 
Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde, Avrupa Bankacılık Standartları Komitesi 

(ECBS) tarafından geliştirilmiş olan IBAN uluslararası banka hesap standartları 
sistemine dahil değildir.

Halil Okur
KUZEY KIBRIS BANKALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ
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Değerli Hocam, 10 yılı aşkın bir süre 
Kıbrıs müzakerelerine bir fiil katıldı-
nız. Tecrübelerinizden yola çıkarak 
bize bugün gelinen noktayı özetleye-
bilir misiniz?

Doç. Dr. Kudret Özersay: Akade-
mis yen olarak 1991 yılından bu yana, 
görevlendirilmiş bir bürokrat olarak ise 
2001'den itibaren Kıbrıs müzakereleriyle 
doğrudan ilgilendim. 1968 yılından gü-
nümüze geçen 44 yılda, farklı liderlerin, 
farklı BM temsilcilerinin, farklı ideoloji-
lerin, BM çerçevesindeki farklı çözüm pa-
ketlerinin yer aldığı süreçte farklı görüş-
me türleri ve farklı diplomatik teknikler 
denenmiş ve tüketilmiş olmasına rağmen 
bir çözüme ulaşılamamıştır. Bunun ana 
sebebi, 2004 yılında BM Genel Sekreteri 
Kofi Annan’ın raporunda vurguladığı ve 
halen geçerli olan Kıbrıslı Rumların elle-
rindeki gücü ve zenginliği Kıbrıslı Türk-
lerle paylaşmaya hazır olmadığı hususu-
dur. Eğer 44 yıl boyunca BM çerçevesinde 
müzakere edilen iki bölgeli ve iki toplumlu 
federal çözüm kapsamında federal güç ve 
paylaşım kültürünü kabul etmeye Rumlar 
hazır değilse, Ada’yı paylaşabilirler mi? 
Artık BM çerçevesinin daha farklı bir ze-
mine oturması, “out of the box” yeni bir 
tartışma sürecinin yollarını aramalıyız. 
Bu BM sistemi ve BM Güvenlik Konseyi 
kararına aykırı değildir. Çünkü nihaye-

tinde, müzakere edilerek her iki tarafın da 
evet diyebileceği bir yapıdan bahsediyo-
rum ki bu Türk ve Rumların birlikte kura-
cakları bir yapıdır ve dünyanın hiçbir dev-
leti buna karşı çıkmayacaktır. Yani bugün, 
müzakere masasından kalksalar ve dese-
ler ki: “biz anlaştık ama anlaştığımız şey 
federasyondan başka bir şey oldu”, buna 
kimse karşı çıkamaz. Taraflar ciddi şekil-
de, “game changer” dediğimiz alışılmışın 
dışında açı lım ları yaparak, karşılığında 

bu güne ka  dar almayı hiç beklemedikleri 
şey leri alacakları bir müzakere süreci-
ne ihtiyaç duymaktadır. Bunu yaparsak 
çözüm için bir şans doğabilir. Ama öbür 

türlü, federas yon görüşmelerini liderlerin 
aynı mantıkla sürdürmelerinin bir ya rarı 
olmayacaktır. Bir de takvim koyup BM 
rolünü de eklersek çözümü garantilemek 
mümkün olmayacaktır. Garantileyebile-
ceğimiz tek şey referandumdur ki referan-
dum sonuçlarını Rumlara kabul et tirmek, 
daha sonra federasyon kültürü nün olma-
dığı ortamda bunun yaşamasını sağlamak 
son derece güç olacaktır. Dünya tarihinde 
uluslararası aktörlerin girişimiyle kurulan 
federasyonlar vardır. Bunun çatışmaların 
sona erdirilmesi için önemli bir model ol-
duğunu inkâr edemeyiz. Ancak en yakın 
örneğe baktığımızda bunun çalışmadı-

ğını görürüz. Bosna Hersek, uluslararası 
aktörlerin girişimiyle Dayton Barış An-
laşması neticesinde 1995 yılında kurulan 
bir ülke olmasına rağmen, bugün siyasi 
olarak içeride, yürütme ve yasamanın tı-
kanmasıyla, AB’nin istediği 
reformları yapamaz duruma 
gelmiştir. Anayasa çalışmaz 
durumdadır, federasyon 
için  de federasyon vardır. Ay-
rıca AİHM’in, ülkede barış 
anlaşmasının aldığı bazı ka-
rar ların uygulanmadığı yö-
nünde tespitleri vardır. BH 
Yönetimi o kararları dahi ye-
rine getirememekte, Av ru pa 
Konseyi Bakanlar Komite si 
BH aleyhine yaptırım ka-
rarları almak durumunda 
kalmaktadır. Yani bir an-
lamda başarısızlığa uğramış 
bir “federal devlet” ortaya 
çıkmıştır. BH uluslararası 
iliş kiler terminolojisinde bir “failed sta-
te” durumundadır. 1960 yılında kurulan 
Kıb rıs Cumhuriyeti de bir “failed state”tir 
ve 1963’te başarısızlığa uğramıştır. Geç-
miş tecrübelere bakacak olursak gerçek 
çö züm için alışılmışın dışında alternatif 
çözüm önerilerinin karşılıklı tartışılacağı 
bir platforma ihtiyaç olduğu ortaya çık-
maktadır. Bu platform eğer uluslararası 
aktörlerin girişimiyle, Rum kesiminde 
Şubat 2013 ayında Nikos Anastasiadis’in 
neredeyse kesin olan seçimi sonrasında 
oluşursa, buna paralel olarak yeni süreçte 
tarafların birbirlerini BM parametrele-
rine uymamakla suçlayamayacakları bir 
ortamda kapsamlı çözüm olacağına inanı-
yorum.

Rum Kesiminin AB Dönem Başkanlığı 
ve Güney Kıbrıs’ta yaşanan Yunanis-
tan kaynaklı ekonomik krizin sürece 
etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Özersay: Rum Kesiminin AB Dönem 
Baş kanlığı bence ciddi bir olumsuzluk ya-
ratmıştır. Ancak ondan önce çözüm olma-
dan Rumların AB’ye üye olması; onların 
bir çözüme ihtiyaç duyulmadan da Kıb-
rıslı Türkleri baskı altına alabilecekleri, 
izolasyonların kaldırılmasını engelleyebi-
lecekleri, Türkiye’nin AB vizyonuna takoz 
koyabilecekleri ölçüde güçlü olduklarını 
hissettirmiştir. Bu gelişme 2004’teki Ge-

nel Sekreter tespitini güçlendirmiştir. 
Kendini daha güçlü hissetmesini körükle-
yen bu gelişme Rumları paylaşmaya daha 
az razı hale getirmiştir. Rum Kesimi ken-
di iç çalkantılarını yaşamamış olsaydı AB 

dönem başkanlığını daha fazla sömürebi-
lirdi. Yine de AB’nin Türkiye ile aksayan 
görüşme süreci iyice dolaba kaldırılmış 
oldu. 

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta yaşanan 
krizin mülkiyet uyuşmazlığının tazminat 
yolu ile çözülme eğilimini artırabilece-
ğini düşünüyorum. Bu yönde bir artış 
da vardır. Güçlü ve sorunu çözmek iste-
yen bir Rum liderliği Rum halkını Kuzey 
Kıbrıs’taki Taşınmaz Mal Komisyonu’na 
başvurmaya yöneltebilir. Ancak Kıbrıslı 
Türklere de bu sistemin sağlıklı çalışma-
sına yardımcı olma görevi düşmektedir. 

Mülkiyetin tazminat yoluyla çözülebil-
mesi için devletin de aşırı fiyat artışları 
ile ilgili gerekli önlemleri alması gerekir. 
Mülkün fiyatının ani yükselişlerinde ara-
daki farkın devlet tarafından alınabilmesi 

ve TMK’ya aktarılması uygun olacaktır. 
Bunun sürdürülebilir bir sistem yarata-
cağı kanaatindeyim. Ya da devlet, malın 
şimdiki kullanıcısına ya TMK aracılığıyla 
ya da doğrudan ilişki üzerinden TMK’ye 

kayıt edilmesi yöntemiyle 
Rum malını alabilmesi için 
kredi verebilir. Bunun Ku-
zey Kıbrıs ekonomisine de 
büyük katkı sağlayacağını 
düşünüyorum. Çünkü bu-
raya uluslararası yatırımın 
gelmemesindeki sebep, tabi 
ki siyasi istikrarsızlık, ya-
vaş bürokrasi gibi sistemsel 
sorunlardır. Ama mülkiyet 
tar tışması da çok önemlidir. 
Tartışmalı mal konu olduğu 
zaman yatırımcı bu riski al-
mak istemez. Bazı yatırımcı-
ların hem şimdiki Türk kul-
lanıcısına hem de eski Rum 
mal sahibine ödeme yaparak 

Kuzey’deki malı tartışmalı olmaktan kur-
tarmaktadır. Bu yöntem de teşvik edilebi-
lir. Bu sürecin başlamış olması Kuzey’deki 
toplam özel mülkün %75’inden fazlasında 
bir temizleme operasyonunun önünü aç-
mıştır. Kaldı ki bir malın tazmin edilebil-
mesi ya da iade edilebilmesi için artık bir 
iç hukuk yolu vardır. Bunu denemeden 
AİHM’e gitmek mümkün değildir. O yüz-
den çok daha genel ekonomik yatırım ve 
planlamaların önünü açan bir gelişmedir. 

Gelecek planlamalarını ele aldığımız-
da, sizce Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a 
su getirilmesi ve Güney Kıbrıs 
kıyılarında enerji kaynaklarının keşfi 
Kıbrıs müzakerelerini ne yönde etki-
leyecektir?

Özersay: Her iki konuyu da Türkiye 
ile Rum tarafı arasındaki ilişkiye indir-
gememiz olumsuz sonuçlar doğurabilir. 
Burada önemli olan, Kıbrıslı Türklerin de 
bir aktör olacağı bir model geliştirmektir. 
Zaten uluslararası toplu mun gözünde 
“Kıbrıs Halkı”na ait olan ve Kıb rıs lı Türk-
lerin de payı bulunan ener ji kay nak la-
rına karşılık Türkiye’den ge le cek suyun 
pazarlık konusu edilmesi son derece 
yan lıştır. Türkiye’den gelecek su kar şı-
lı   ğında başka bir taviz alınabilir, ama 
dı  şa  rıdan gelecek bir kaynağa kar şılık 
za ten bizim olan bir zenginliğin ve ril me-

“Toparlanıyoruz ve 
yeni bir yola çıkıyoruz...”

Bugün, müzAkere mAsAsınDAn 
kAlksAlAr ve Deseler ki: “Biz 
AnlAştık AmA AnlAştığımız 
şey feDerAsyonDAn BAşkA Bir 
şey olDu” BunA kimse kArşı 
çıkAmAz.

türkiye’Den gelecek su 
kArşılığınDA BAşkA Bir tAviz 
AlınABilir, AmA DışArıDAn 
gelecek Bir kAynAğA kArşılık 
zAten Bizim olAn Bir zenginliğin 
verilmesini kABul etmem.

Kuzey Kıbrıs’ta genel olarak siyasete olan güvenin önemli ölçüde azaldığı ve giderek 
umutsuzluğun yaygınlaştığı bir dönemde, bu coğrafyada yaşayan ve Kuzey Kıbrıs’ın her 

anlamda yaşanabilir bir düzene sahip olması için söyleyecek sözü olan her kesimden 
insanın  bir araya geldiği yeni bir sivil toplum hareketi var: Toparlanıyoruz...

EkoAvrasya Dış ilişkiler Koordinatörümüz Niyazi G. Atay’ın Kıbrıs ve bu hareket ile ilgili 
sorularını Toparlanıyoruz hareketinin lideri Doç. Dr. Kudret Özersay cevapladı.
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si ni kabul etmem. Bu konuda çıkarılan 
e ner ji kaynaklarının Türkiye üzerinden 
Batı pazarına arz edilmesi konuşuldu. Bir 
açıdan sıvılaştırılmış enerji kaynaklarının 
ihtiyaç içerisindeki Avrupa’ya ulaştırılması 
olumlu bir şey iken diğer taraftan Doğu 
Akdeniz’deki risk durumunu da doğru 
değerlendirmek gerekir. Doğu Akdeniz’de 

sadece Kıbrıs sorunu değil, ciddi deniz 
yetki alanı tartışması ve uyuşmazlıkları 
vardır. Bunun içinde sadece Türkiye ve 
Rum tarafı değil, Arap ülkeleri, Ortadoğu 
ülkeleri ve üstelik devlet olmayıp devlet 
olma yönünde ilerleyen bir yapı olan 
Filistin bulunmaktadır ki artık BM’deki 
son oylamayla birlikte bir devlet olduğu 
aşikardır. Bu durum Filistin’in deniz 
yetki alanı tartışmasını başlatmıştır. 
Öte yandan bugün Lübnan’ın Rum tara-
fı ile yaptığı anlaşma tartışmalı hale 
gelmiştir. Bu çerçevede Avrupa’ya taşı-
nacak enerjinin böyle tartışmalı bir 
bölgeye dayandırılması sorun yaratma 
potansiyeline sahiptir. Buna karşılık, bu 
enerji kaynaklarının gelişen ekonomisiyle 
Türkiye’ye gelmesi en akılcı yaklaşımdır. 
Kıbrıs’tan gelecek gaz Türkiye’nin iç piyasa 
tüketimi için İran’dan aldığı doğal gazı 
dengeleyecektir. Türkiye’nin olabildiğince 
az İran’a bağlı olmasını isteyen, İran ile 
ticaret ve yatırım yapanlara karşı tepki 
duyan bir Amerikan yönetimi ile karşı 
karşıyayız. O bağlamda bu gelişmeye 
sıcak bakılabilir. Bu çok uzun vadeli ya 

da Avrupa’yı doğrudan etkileyecek bir 
yatırım olmadığı için alınabilecek bir 
risktir. Belki çözümü destekleyen belki 
de çözüm olmadan yürüyecek bir yapının 
oluşmasını da destekleyebilir. Ama bunun 
karşılığında suyu pazarlık konusu yapmayı 
doğru bulmam. Su rezervlerinde ciddi bir 
azalma vardır ve su boru hattı projesinin 

ülkeye büyük katkısı olacaktır. Rumlarla 
görüşürken suyu kendilerine satacağımızı 
söylediğimizde “Hani ortak devlet içinde 
doğal kaynakları birlikte işletecektik, niye 
satıyorsunuz?” dediler. Bu; ülkenin doğal 
kaynağı değildir ve Kıbrıslı Türklerin 
Rumlara yaptığı bir çeşit “favor”, yani, 
“iyilik”tir dedik. Ülkeye dışarıdan bir boru 
hattı ile gelen bir yatırımdır, hangi tarafa 
gelirse bu tür bir yatırımın tüm Ada’ya 
dağıtımını o taraf değerlendirecektir. 
Mesela Rumlar İsrail ile elektrik enerjisi 
konusunda deniz altından kapalı devre 
sistemi oluşturdular. Bir sistem çökerse 
diğeri devreye girecek. Dolayısıyla 
Türkiye’den elektrik getirilmesi ile ilgili 
bu şekilde bir proje düşünülmesi gerekir. 
Türkiye’den buraya elektrik gelmesi 
ve burada üretimin sona erdirilmesini 
doğru bulmuyorum. Bunların birbirlerini 
yedekleyen sistemler olması gerekir. 
İsrail kendini güvende hisseden bir 
devlet değildir, keza Rum tarafı da aynı 
durumdadır. Dolayısıyla bu proje onlar 
için bir ihtiyaçtır. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs 
arasında böyle bir sistem kurmak gerekir. 

Bu doğrultuda, çözüm müzakerelerinde 
yeni bir sürecin başlaması ile birkaç 
paralel süreç gitmelidir. Birincisi 
alternatif çözüm önerilerinin tartışıldığı 
bir platform, ikincisi Ada’da gündelik 
ilişki ve sorunların ele alınacağı ve 
taraflar arasında güvenin tesis edileceği 
bir platform, üçüncüsü ise Kıbrıs ile sınırlı 
olmayacak olan bir ticari alan üzerinde 
bir müzakere alanıdır. Doğu Akdenizi bir 
bütün olarak düşündüğümüzde Ahmet 
Davutoğlu’nun da Stratejik Derinlik adlı 
kitabında belirttiği gibi Kıbrıs sorunundan 
bağımsız şekilde, Türkiye, KKTC, Güney 
Kıbrıs ve işadamlarını da dahil ederek 
ekonomik bir saha oluşturmalıdır. Bu 
ticari alan müzakeresinde; Kuzey’deki 
deniz ve hava limanlarını da içerecek 
şekilde tüm limanların açılması- ki 
uluslararası hukuka göre KKTC limanları 
zaten açıktır ve AB’de bunu açıkça ifade 
etmiştir- ve turizm alanında işbirliği 
modeli görüşülebilir. Mesela Antalya’ya 
gelecek turistlerin hem Güney hem 
Kuzey’e iki günlük tur düzenlenebilir ve 
Rumlar buna karşı çıkmaz. Bu “modus 
vivendi”, yani “geçici anlaşma” niteliğinde 
yapılabilir. Tanınma sorunundan 
bağımsız şekilde bir ekonomik işbirliği 
modeli kapsamlı çözüm müzakerelerinden 
ayrı şekilde görüşülebilir. Müzakereleri 
siyasi malzeme haline gelmekten 

kurtarıp yeni bir platform oluşturulursa 
enteresan bir çözüm modeli çıkabilir 
ortaya. “Toparlanıyoruz” hareketinin sivil 
toplum hareketi olarak içeride kırmaya 
çalıştığımız anlayış bu afyon psikolojisidir. 

Sürekli olarak afyon alıp adeta kendimizi 
uyuşturuyor ve sorunların çözümünü 
gereksiz yere erteleyerek Kıbrıs sorununa 
bağlıyoruz. Mesela enerji, turizm işbirliği, 
ticari ilişkiler, havacılık işbirliği, Uçuş 
Bilgi Bölgesi hattı, yani FIR hattında 
işbirliği konuları Kıbrıs sorunu içerisinde 
donduruluyor.  Bugüne kadar kendi 
toplumsal sorunlarımızın çözümünü de 
Kıbrıs sorununa bağladık. Toparlanıyoruz 
olarak destekliyoruz ama madem ki 
Kıbrıslı Türklerin bu kapsamlı sorunu 
tek başına çözmesi mümkün değildir o 
zaman kendi iç sorunlarımızı kendimiz 
çözmeliyiz. Kıbrıs sorunu çözülsün veya 
çözülmesin Toparlanıyoruz hareketi 
toplumun kendi ihtiyaçlarını karşılaması 
amacıyla yola çıkmış çözüm olmasa 
bile Kıbrıs Türkünün yok olmasını 
engelleyecek adımların atılmasını 
sağlamaya çalışan bir harekettir.

Kuzey Kıbrıs’ta Toparlanıyoruz hare-
ketinin ortaya çıkmasına neden olan 
eksiklikler nelerdir? 

Özersay: Devlet sistemini ve hukuki 
yapıyı ele aldığımızda, kağıt üzerinde or-
talama bir Avrupa devleti anayasal düze-
nine eşdeğer bir yapı vardır. Ancak uygu-
lamada çok büyük zaaflar bulunmaktadır. 
Siyasi yozlaşma, Türkiye ile mevcut sağ-
lıksız ilişki, Kıbrıs sorununun çözüleme-
mesinden kaynaklanan sorunlar vardır. 
Bazı açılardan yanlış olan hukuki durum-
lar ve doğru olanı yanlış uygulamaktan 
kaynaklanan sıkıntılar vardır. Sistemin 
özündeki sorun, doğrudan halk tarafın-
dan seçilen cumhurbaşkanının anayasa-
da sınırlı yetkilere sahip olması ve bunun 
da başbakan ile cumhurbaşkanı arasında 
tartışmalara ve akabinde krizlere yol aç-
masıdır. Yürütme yetkisini paylaşan iki 
ana otoritenin sürekli birbirlerinin bo-
ğazına sarılmasına sebep olan bir durum 
oluşmaktadır. Toplum liderliği dediğimiz 
ve Kıbrıs sorununu götürmesi için seçilen 
cumhurbaşkanı makamı ile bugünkü ko-
numu örtüşmüyor. İki otorite birbirlerini 
denetleyemediği ve birbirlerine saldırdık-
ları için ilişki iki makam arasındaki kişisel 
kavgalara dönmüştür. Oluşan bu durum 
siyasi kültür ile bağlantılı olduğu kadar 
sistem ile de ilgilidir. Sistem içerisindeki 
pek çok mekanizma hakkıyla çalışma-
maktadır. Bırakın uluslararası kuruluşlar 

tarafından denetlenmeyi, içerideki anaya-
sal denetim mekanizmaları çalışmamak-
tadır. Böyle olunca sistem tıkanmakta 

ve giderek daha kötü yönetime sebebiyet 
vermektedir. Uluslararası kuruluşların 
denetimi söz konusu olduğunda ise baş-
ka sorunlar baş göstermektedir. Mesela 
Dünya Bankası gelip de bir rapor hazırla-
dığında ve durumu tespit edip sendikala-
rın kontrol altına alınmasını söylediğinde 
sendikalar büyük tepki göstermektedir. 
Bu tepki verenler Kıbrıs’ın uluslararası 
sisteme uyum sağlamasını isteyenlerdir. 
Hem dünya ile bütünleşmek isteyecek-
sin hem de uluslararası kuruluşların de-
netimlerine karşı çıkacaksın. Türkiye ile 
ilişkilerde de aynı durum geçerlidir. Bu 
durumdan hem Kıbrıslı yöneticiler hem 
de Türkiye sorumludur.

Toparlanıyoruz hareketi olarak bir 
Toplum Sözleşmesi hazırladınız ve 
kamuoyuna sundunuz. Size göre top-
lum nasıl tanımlanmaktadır? 

Özersay: Toplum denilen şey anayasal 
vatandaşlık üzerinden tanımlanmakta-
dır. Ancak vatandaş olmayan insanlar da 
geleceklerini bu topraklarda görüyor ve 
kendilerini toplumun bir parçası olarak 
hissediyorlarsa onları da dâhil etmek ge-
rekir. O nedenle Toplum Sözleşmesi’nin 
girişinde biz “kendinin ve çocuklarının 
geleceğini bu topraklarda gören” herkesi 
kapsayan bir tanım yaptık. Bu tanımda 
KKTC vatandaşı olup olmadığı tartışmalı 
olan Maronitler, İngilizler, Ruslar vardır. 
Bunlarla görüşmeler yaptık. Köy gezile-
rinde öne çıkan ana başlıklar şunlardır: 

(1) Biz yıllardır aslında aldatılıyoruz, tüm 
siyasi partileri denedik hepsi aynıdır. (2) 
Evet toplum olarak bizde de sorun ve yoz-
laşma vardır. (3) Genel köklü bir değişikli-
ğe ihtiyaç vardır. Asıl soru işareti bu köklü 
değişimin tanımında gizlidir. Bütün siyasi 
aktörler eğer aynı şeyi savunuyor ve ağır-
lıklı olarak hükümete gelmeyi istiyorsa, 
ancak yine de durum değişmiyorsa, yeni 
bir düzene nasıl geçeceğiz? Toparlanıyo-
ruz hareketi bugüne kadar sistemin tıkan-
mış olmasında sadece bu siyasi aktörlerin 
değil toplumun da sorumlu olduğunu vur-
gulayarak bunun kökten bir yozlaşma ol-
duğu konusunda bir farkındalık yaratma 
amacıyla yola çıkmıştır. Siyasi aktörler 
de benzer söylemler geliştirmeye başla-
mıştır. Bu hareket ortaya çıkarken “ben 
iktidara adayım”, “oy istiyorum” demedi. 
Madem ki iktidar olmaya adaysınız işin 
doğrusu budur, böyle yapılmalıdır “Hade 
Yap”ın dedi. Bugüne kadar Kıbrıs’ta, bir 
biçimde siyasi partilere, zümre çıkarla-
rına bağlanmış sivil toplum hareketleri 

olmuştur. Biz tüm siyasi partilere eşit 
mesafede durarak ve hepsini eleştirerek, 
hükümet olma taleplerinde düzeyli siya-
sete ihtiyaç olduğu ve sistemin değişmesi 
gerektiği vurgusunu yaptık. Kıbrıs Türk 
siyasal tarihinde hakikaten farklı bir şey 
ortaya çıkmıştır. Bugün hem içeride hem 
de uluslararası aktörlerin gözünde siyasi 

topArlAnıyoruz hAreketi, 
Bugüne kADAr sistemin 
tıkAnmış olmAsınDA sADece 
Bu siyAsi Aktörlerin Değil 
toplumun DA sorumlu olDuğunu 
vurgulAyArAk Bunun kökten Bir 
yozlAşmA olDuğu konusunDA Bir 
fArkınDAlık yArAtmA AmAcıylA 
yolA çıkmıştır.

Doğu AkDenizi Bir Bütün 
olArAk DüşünDüğümüzDe 
Ahmet DAvutoğlu’nun DA 
strAtejik Derinlik ADlı 
kitABınDA Belirttiği giBi, 
kıBrıs sorununDAn BAğımsız 
şekilDe, türkiye, kktc, güney 
kıBrıs ve işADAmlArını DA DAhil 
eDerek ekonomik Bir sAhA 
oluşturmAlıDır.
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bir aktör olmuştur. Bir sorun orta-
ya çıktığında Toparlanıyoruz hare-
ketinin ne düşün düğü sorulmaya 
başlandı. Uluslararası aktörler 
geldiğinde bu hareketin temsilci-
leriyle görüş mek istiyorlar. Özel-
likle Kuzey Av ru pa ülkeleri buna 
benzer hare ketlere çok fazla ilgi 
göstermekte dir. ABD’li yetkililer 
ile Kıbrıs mü za kerelerindeki tecrü-
belerim çer çevesinde görüşürken 
de hareket hakkında sorular sora-
rak hareketi anlamaya çalışıyorlar. 
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği 
de dâhil olmak üzere yabancı ak-
törler hareketin niteliğini anlama 
çabasındalar. Bu da algı itibarıyla 
hareketin siyasal bir aktör olduğu-
nu ortaya koymaktadır. Ama hare-
ket itibarıyla baktığınızda siyasal 
sistemin değişmesi için fikir ortaya 
koyan ve eleştiren bir sivil toplum 
hareketidir. Bu süreç, hareketi siyasal-
laşmaya götürür mü? Kıbrıs Türk siyasi 
hayatı için böyle bir hareketten doğacak 
siyasal parti bir değerler dizisi değişikliği 
yaratacaktır. Siyasi aktörler sistemi değiş-
tirme konusunda en büyük engel olmaya 
devam ederlerse, sistem aynen muhafaza 
edilmeye devam ederse, toplumdan gele-
cek tepki ve örgütlenme düzeyine bakarak 
hareketin içerisinde gerçek anlamda bir 
siyasi hareket çıkabilir. Bu kapıyı hiçbir 
zaman kapatmadık, zaten mevcut siyasi 
partilerin de korkusu budur. 

 
Hareketin zamanlamasını Arap 
Baharı ile yatay bir çizgide görmek 
mümkün müdür?

Özersay: Toparlanıyoruz hareketi ile 
Arap Baharı arasında bir paralellik gör-
müyorum. Çünkü Arap Baharının yaşan-
dığı ülkeler, antidemokratik, tek adam 
yönetiminin olduğu, ağır insan ihlalleri 
bulunan yerler. Kuzey Kıbrıs’ta bir si-
villeşme sorunu da olsa bir demokratik 
sistem vardır ve ağır insan ihlalleri söz 
konusu değildir. Yozlaşmış bir siyasi yapı 
sebebiyle ortaya çıkan, çözüm üreteme-
yen ve demokrasiyi işlemez hale getiren 
kısır bir siyaset vardır. Her iki harekette 
ortak olan sosyal medya kullanım yoğun-
luğudur. Arap Baharı insanları sokağa 
dökerken sosyal paylaşım sitelerinden 
yola çıkmıştır. Ortak aklı bulmaya çalı-

şan, yanlışları deşifre eden, cevap vermek 
zorunda bırakan, baskı kurarak sonuca 
ulaşmaya çalışan bir hareket olarak sos-
yal medyayı, özellikle “twitter” uygula-
masını kullanıyoruz. Böylece entellektüel 
tartışmaların yapıldığı bir alana dönüşen 
sosyal medyayı, insanları sokağa dökmek 
için değil ama farkındalık yaratmak ama-
cıyla insanlara ulaşmak için kullandık. 
Bu tartışmalarda, yaşadığımız sorunlara 
bulacağımız çözümleri konuştuk ve ey-
lemlerimiz buna göre şekillendi. Biz yıkıcı 
değil yapıcı eylemler yapmaya özen gös-
teriyoruz. Mesela Lefkoşa Türk Belediye-
si’ndeki sorunlar nedeniyle baş gösteren 
duruma, her yere çöp dökerek değil, sa-
bunlu, köpüklü sularla çöp dolu sokakları 
temizleyerek tepki gösterdik. Bu hareket 
sırasında birçok slogan da üretildi. Bun-
lar da farkındalık oluşmasına katkı yaptı. 
Mesela ekonomik sıkıntılardan dolayı çok 
sayıda dükkânın kapanması ile ilgili soru 
üzerine bir bakanın “açarken bana mı 
sordular” ifadesi Toparlanıyoruz hareketi 
içerisinde “bana mı sordun?” şeklinde yer 
buldu. Herkes her konuda birbirine “bana 
mı sordun?” diyerek mizahi yolla bu bakış 
açısını kınadı. 

Son olarak Toparlanıyoruz hareketi 
bir temiz eller operasyonu değildir. Top-
lum Sözleşmesi, ülkenin geleceğine yöne-
lik, siyasi, ekonomik, uluslararası ilişkiler 
gibi pek çok hassas konuyu içeren geniş 
bir vizyona sahiptir. Biz bugüne kadar çe-

şitli kurumları ortaya koyduğumuz belge-
lere dayanarak açıklama yapmak zorunda 
bıraktık. Bu hesap verebilirliğin başlan-
gıcıdır. Bizim girişimimizle intihal konu-
sunda YÖDAK bir süreç başlattı ve üni-
versiteleri incelemeye aldı. Son olarak da 
akademisyenlere siyaset yasağının kaldı-
rılması yönündeki girişimizi DAÜ üzerin-
den devam etmektedir. Bunlar özellikle 
hesap verebilirlik konusunda çok önemli-
dir. Yetkili makamların açıklama yapmak 
zorunda kalmaları, hareketin toplumun 
geniş kesimlerinden sempati ve ilgi gör-
düğünü ve söylemlerimizi dikkate aldıkla-
rını göstermektedir. Bu ülkede eksik olan 
şeyleri adım adım dokuyoruz ve yeni bir 
yapı kuruyoruz. Bu anlamda yeni bir si-
yasi kuşağın ortaya çıkmasına ve toplum 
içerisinde siyasete ve sivil topluma olan 
güvenin yeniden kazanılmasına öncülük 
ediyoruz. Televizyon, köşe yazıları, sosyal 
medya, kendi çalışma gruplarımız ve köy 
sohbetleri mekanizmalarını kullanarak 
girişimlerimizi devam ettiriyoruz.

Bize zaman ayırdığınız için teşekkür 
ederiz.

Biz yıkıcı Değil yApıcı eylemler 
yApmAyA özen gösteriyoruz.
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aşkentler genellikle renksiz 
olur. Bu renksizlik sakinlerini  
 de etkiler, hayatlara yansır. 
Koşturmayla ya da beklemeyle 

geçer ömür. Emeklilik beklenir, mesaiye 
yetişmeye çalışılır; sokaklar hareketlidir 
ama bir o kadar da ciddi. Devlet kurumla-
rındaki  mesai saati ile başlayan bir saati 
vardır yaşamın. Kıyafetleri resmî, sohbet-

leri ciddidir. Kalabalığın içinde yalnızlığın 
en güzel örneğidir başkentte yaşam... Akla 
ilk gelenler bunlar. 

Peki ya diğer şehirler? Onlar genellik-
le kanaatkâr olur.  Çok fazla talep etmez, 
senede bir uluslararası bir etkinlik yapılır-
sa o şehirde, mutludurlar. Turistler geldi-
ğinde yüzleri güler, mevsim bittiğinde ise 
sessizlik kaplar. Başkent uzaktır, yücedir 

diğer şehirler için, öyle ya orası tüm ülke-
nin, devletin yönetim merkezidir. 

Şimdi bir düşünün, bir sabah uyandı-
ğınızda şehriniz başkent olmuş ya da baş-
kentliler sabaha gözlerini alışık olmadığı 
renklere açmış. Mümkün mü ? 

TÜRKSOY’la mümkün 
Astana’nın kışını yaza çevirmek, Eski-

şehir’i başkent yapmak, Ufa’da 14 milleti 

bir araya getirmek ya da Tıva’nın Kızıl’ını 
dünyaya tanıtmak artık mümkün!

Türk Dünyası Kültür Başkenti Proje-
si, başkentlilerin yalnızlığına, bugüne ka-
dar sessiz kalmış  şehirlerin ise kültürel 
ve sanatsal etkinlik hasretine  son veren, 
kalabalıkları yaşadıkları şehir ile yeniden 
tanıştıran ve sahip oldukları ancak belki 
de farkında olmadıkları kültürel zengin-
likleri gözler önüne seren bir projedir.

2010 yılında İstanbul’da düzenlenen 
“Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Baş-
kanları 10. Zirvesi”nde “Türk Dünyası 
Kültür Başkenti” uygulamasının TÜRK-
SOY tarafından önerilerek oy birliği ile 
kabul edilmesi, bu güzellikleri başlatan 
küçük bir adım olarak tarihe geçti. Bu 
başlangıcın Türk dünyası şehirlerinde 
yarattığı heyecan ise görülmeye değer. 
İlk kez Astana’da tanık oldum bu heye-
cana. 2012 yılında, Türk dünyasının ilk 
kültür başkenti olmak Astana’ya nasip 
oldu. Ardından ise 2013 yılı için Yunus 
Emre’nin diyarı Eskişehir ve 2014 yılı 
için Tataristan’ın başkenti Kazan şim-
diden sıraya girdi.  2015, 2016 ve 2017 
yılları ise şimdilik belirsiz.

Peki bu anlamlı yılda neler yapıldı 
derseniz, bu satırlar tüm yaşananları 
tek tek yazmaya ne yazık ki yetmez. 

Her yıl geleneksel olarak 
gerçekleşen TÜRKSOY 
etkinlikleri bu yıl Astana’ydı. 
Bu etkinlikler öncesinde ise  2012 
Türk Dün yası Kültür Başkenti Astana, 
uzun sü re unutulmayacak bir açılışla 
karşıladı misafirlerini. 24 Şubat 2012 
tarihinde TÜRKSOY  Dönem Koordi-
natörü T.C. Kül  tür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay, Azerbaycan Kültür ve 
Turizm Bakanı Ebulfez Garayev, Kırgı-
zistan Kültür Bakanı İbrahim Cunusov, 
KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanı 
Ünal Üstel, Altay (R.F) Kültür Bakanı 
Vlademir Konçev ve Başkurdistan (R.F.) 
Başbakan Yardımcısı Salavat Sagitov’un 
katılımlarıyla Kazakistan Kültür ve Bilgi 
Bakanı Darhan Mınbay’ın ev sahipliğinde 
düzenlenen muhteşem törenin ardından, 
2012 yılında Türk dili konuşan ülkelerin 
sanatçıları, akademisyenleri ve kültür in-
sanlarının buluşma noktası haline gelen 

şehir, sayısız etkinliğe ev sahipliği yaptı.  
Yıl boyu bir yanda Türk dünyasının 

ressamları modern Astana’yı tuvallerinde 
resmederken, diğer yanda farklı millet-
lerden fotografçılar Astana’nın ihtişamı-
nı fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirdi-
ler. Astana sokaklarına Türk dünyasının 
opera sanatçılarının sesleri ulaştığında, 
usta heykeltıraşlar taşa şekil vererek, 
Kazakistan’ın kültürel zenginliklerini yan-
sı tan eserler meydana getirmek için bir-

biriyle yarışıyordu. Tüm bunlar olurken 
Türk dünyasının edebiyat yaşamına yön 
veren usta isimler ise gerçekleşen ulus-
lararası toplantılarda edebiyat hayatımızı 
daha iyi bir noktaya nasıl taşırız sorusuna 
yanıt aradı. 

Bu yıl içerisinde pek çok devlet baş-
kanını da misafir eden şehir, 2012 Astana 

Türk Dünyası Kültür Başkenti programı 
çerçevesinde Türkiye’den Hakas Cum-
huriyeti’ne kadar uzanan coğrafyadan 
top lamda 1000’e yakın sanatçı ve kültür 
adamını buluşturdu. 

Kalabalık ve yaşam kavgası içinde  
her gün göremediğimiz ortak mirasımız 
TÜRKSOY’un etkinlikleri sayesinde yıl 
boyu aniden karşımızda belirdi Astana 
sokaklarında. Sınırları olmayan kültürel 
zenginliğimiz, ziyaretçileri bir kez daha 
büyüledi.

Farklılıklarımız değil 
benzerliklerimizdi konuşulan 
yıl boyu.  
İnsanlığın günümüzdeki biçimiyle var 
olduğu andan itibaren bugüne kadar ki 
bütün birikimini temsil eden bir şehri 
seçmek kolay değil elbet. Seçen için de se-
çilen için de zor bir süreç. Ancak Astana 
ilk günden bu yana sahip olduğu tüm zen-
ginlikleri gözlerimizin önüne serdi, hiç çe-

kinmeden. Yol gösterdi kendinden sonra 
gelecek olanlara ve başarıyla devretti tam 
bir yıl önce TÜRKSOY Genel Sekreteri 
Düsen Kaseinov’un elinden almış olduğu 
bayrağı. Şimdi  sıra  Eskişehir’de. 

Bakalım 2013 yılında, Türk Dünyası 
Kültür Başkenti Eskişehir’de nelerle kar-
şılaşacağız?

AstAnA’nın kışını yAzA çevirmek, 
eskişehir’i BAşkent yApmAk, 
ufA’DA 14 milleti Bir ArAyA 
getirmek yA DA tıvA’nın kızıl’ını 
DünyAyA tAnıtmAk Artık 
mümkün!

Bir Türk Dünyası Kültür Başkenti
Astana

Şimdi bir düşünün, bir sabah uyandığınızda şehriniz başkent olmuş ya da başkentliler 
sabaha gözlerini alışık olmadığı renklere açmış. Mümkün mü?

"Türk Kültürüne Hizmette 20 yıl..."
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012 yılında Türkiye-Rus-
ya ilişkileri birkaç boyutta 
dik kat çekici gelişmelere 
sah ne oldu.

Yılın hemen başında Mos ko-
va'da Ortak Stratejik Planlama Gru  -
bu ikinci toplantısı, yılın sonun day-
sa Putin`in Türkiye ziyareti ve Üst 
Düzey İşbirliği Konseyi toplan tısı 
gerçekleştirildi. Ama 2012 Türk-
Rus ilişkileri bakımından aynı za-
man da Suriye, gerginliği ile de dik-
kat çekti.

Aslında Atatürk dönemini dikkate al-
mazsak, tarihi genellikle keskin rekabet 
ve savaşlarla dolu olan 520 yıllık Türki-
ye-Rusya ilişkileri son 
yirmi yıldaki gelişme-
ler sonucunda tama-
men yeni bir anlam 
ta şı maya başlamıştır. 
Yeni Türkiye-Rusya 
iliş   kileri artık “işbirli-
ği”, “ortaklık” ve son 
ola   rak da “stratejik 
iş birliği” ifadelerinin 
sık ça kullanıldığı iliş-
ki ler sistemi olarak 
ta nım lanmıştır. Özel-
likle 2000 yılların basından itibaren Rus-
ya-Türkiye ilişkilerinde ekonomi alanında 
işbirliğinin yanı sıra, siyasal ve güvenlik 

alanlarında da kontrollü gerginlik ve re-
kabet anlayışından işbirliğine geçiş süreci 
konusunda bazı somut adımlar atılmıştır.

Bu bağlamda 16 Kasım 2001’de iki 
ülke dışişleri bakanlarının New York’ta 
imzaladıkları “Avrasya Eylem Planı” ile 

Avrasya coğrafyasında siyasi alan-
da ve terörizmle mücadele işbirliği 
ve ekonomik ortaklık konusunda 
uzlaşmaya varılmıştır. Ayrıca, Tür-
kiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde 
en mesafeli tutum takınan resmi 
kurumlardan Rusya Genelkurmay 
Başkanı Anatoliy Kvaşnin’in Ocak 
2002’de yaptığı Türkiye ziyaretinde 
bölgede istikrar için Rus-Türk iş-
birliği önerisi ile ilişkilerin güvenlik 
boyutuna yeni bir açılım getirmiştir. 
Bunun yanı sıra iki ülke arasında 

askeri eğitim anlaşması imzalanması ve 
Türk ordusunun modernizasyonu çerçe-
vesinde yapılan askeri helikopter ihalesine 

Rus şirketinin ilgisi de 
ikili ilişkilerin güven-
lik boyutu bakımın-
dan anlamlı husus-
lardır. Rusya Devlet 
Başka nı Putin’in Ara-
lık 2004’deki Ankara 
ziyare ti sırasında ta-
rafl  ar arasında derin-
leştirilmiş çok boyutlu 
işbirliği çerçeve anlaş-
ması imzalanması da 
bu nun en önemli gös-

tergesi olarak görülebilir.
İki ülke arasında ticaret ve turizmle 

başlayan ve enerji ile desteklenen süreç 

Türkiye-Rusya Üst Düzey İş-
birliği Konseyi`nin oluşturul-
ması ile yeni ve daha ileri bir 
aşamaya geçmiştir. Taraflar Üst 
Düzey İşbirliği Konseyi bünye-
sinde «Ortak Stratejik Planla-
ma Grubu»nun toplantılarını 
gerçekleştirerek ilişkilerin ge-
leceğine ilişkin olarak fikir alış 
verişi yapmakta ve hedefler be-
lirlemektedirler.

Genel olarak ikili ilişkiler-
de enerji, güvenlik, Kafkasya ve 
Karadeniz bölgesindeki rekabet 
ya da işbirliği olanakları, Orta 
Doğu bölgesinde yaşananlar 
önemli konuları teşkil etmekte-
dir. Buraya Türkiye`nin NATO 
üyesi olması dolayısıyla, Rusya 
ile NATO arasındaki konuları da 
dahil etmek mümkündür.

25 Ocak 2012’de Moskova’da 
Rusya ile Türkiye arasın-
da “Ortak Stratejik Planlama 
Grubu”nun ikinci toplantısı ya-
pıldı. Türkiye Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu ile Rus mev-
kidaşı Sergey Lavrov’un eşbaş-
kanlığında yapılan toplantıdan 
sonra kabul edilen ortak bildiri 
iki ülke arasındaki ilişkilerin 
ulaştığı aşamayı göstermesi ve geleceği 
hakkında fikir ortaya koyması açısından 
önemli bir belge olarak nitelendirilebilir.

25 Ocak 2012 tarihli ve otuz madde-
den oluşan belgenin ilk maddesinde taraf-
lar ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacı-
nı bir kez daha vurgulamış ve bunun için 
karşılıklı güvene dayalı siyasi diyaloğun 
gerekliliğini ifade etmişlerdir. Bu sürecin 
başarıyla devamı için üst düzey temasla-
rın gerekliliği özel olarak vurgulanmıştır. 
Aynı zamanda bildiride Türkiye ve Rusya 
arasında karşılıklı çıkara dayalı ticari-eko-
nomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, 
ticaret hacminin daha da artırılması ve 
özellikle de Akkuyu nükleer santralinin, 
Güney Akımı doğalgaz ve Samsun-Cey-
han petrol boru hatları projelerinin ger-
çekleştirilmesinin önemi kaydedilmiştir.

Bu çerçevede Rusya Devlet Başkanı 
Putin`in yıl sonuna doğru gerçekleştirdi-
ği Türkiye ziyareti de önem taşımaktaydı. 
Aslında Putin’in, 14-15 Ekim’de Ankara’da 
gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı’na 

katılması bekleniyordu. Fakat 10 Ekim’ 
de, bundan birkaç gün önce gündeme ge-
len ziyaretin ertelendiği iddiasının resmi 
makamlarca da doğrulanmasıyla durum 
değişti. Ziyaretin ertelenmesi en az ken-
disi kadar gündem konusu oldu. O sırada 
Türkiye ile Rusya arasında Suriye krizi 
dolayısıyla gerginlik yaşanıyor olması, 
özellikle de Rusya`dan Suriye`ye giden 
bir uçağın Ankara`ya indirilerek aran-
ması ve bazı yüklerine el konmasının ger-
ginliği tırmandırması nedeniyle Putin’in 
tepki koyarak Türkiye`ye gelmediği iddia 
edildi. Ama daha sonra ziyaretin ertelen-
mesinin Putin`in sağlık durumuyla ilgili 
olduğu açıklandı ve ertelenen ziyaretin 
sadece Türkiye ziyareti olmadığı da belli 
oldu. Putin Ekim ayının ikinci yarısında 
ve Kasım ayındaki tüm ziyaretlerini iptal 
etmişti.

Putin, uzun aradan sonra ilk yurtdı-
şı ziyaretini Türkiye`ye yaptı. 3 Aralık 
2012`de İstanbul`da Erdoğan ile Putin 
arasında ikili ve heyetlerarası görüşme-
ler gerçekleştirildi. Görüşmelerden sonra 

düzenlenen ortak basın toplantısında Su-
riye konusunda açıklamalar yapıldı. Gö-
rüşmelerde Gazze, Suriye sorunu ve Orta 
Doğu’daki durumun ele alındı. Putin, ikili 
ilişkilerde 2012 yılının gerginlik teşkil 
eden konusu olarak dikkat çeken Suriye 
konusuna ilişkin olarak “Suriye’nin gele-
ceğiyle ilgili pozisyonumuz aynı ama han-
gi metodlarla oluşturulacağı konusunda 
farklılıklar var” dedi.

Erdoğan da ikili ilişkilere ilişkin olum-
lu açıklamalar yaptı ve Suriye konusunda 
ortak atılabilecek adımlara dikkat çekti. 
Daha öncesinde ise Türkiye Güney Akımı 
projesinde Rusya`nın beklediği onayı ve-
rerek Rusya`ya önemli bir jest yapmıştı.

Böylece 2012 yılı Türkiye-Rusya ilişki-
leri açısından en azı eski seyrinin önem-
li ölçüde korunmasıyla sona erdi. Suriye 
krizi bağlamında ciddi bir soruna rağmen 
enerji ve diğer alanlarda önemli adımla-
rın atılmış olması ve ilişkilerin eski seyrini 
korumuş olması ilişkilerin artık ciddi ve 
sağlam bağlara sahip olduğunun göster-
gesi olarak değerlendirilebilir.

Dr. Nazım Cafersoy
KAFKASYA ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ ANALİSTİ

2012 Yılında
Türkiye-Rusya İlişkileri

Atatürk dönemini dikkate almazsak, tarihi genellikle keskin rekabet ve savaşlarla dolu 
olan 520 yıllık Türkiye-Rusya ilişkileri son yirmi yıldaki gelişmeler sonucunda tamamen 

yeni bir anlam taşımaya başlamıştır.

özellikle 2000'li yıllArın BAşınDAn itiBAren rusyA-türkiye 
ilişkilerinDe ekonomi AlAnınDA işBirliğinin yAnı sırA, siyAsAl 
ve güvenlik AlAnlArınDA DA kontrollü gerginlik ve rekABet 
AnlAyışınDAn işBirliğine geçiş sureci konusunDA BAzı somut 

ADımlAr Atılmıştır.
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K
azakistan Cumhurbaşkanı N. 
Nazarbayev’in 14 Aralık 2012 
tarihinde Astana’da “Kazakis-
tan–2050 Stratejisi: Başarılı Bir 

Devletin Yeni Si-
yasi İstikameti” 
konusunda yap-
tığı stratejik açı-
dan çok önemli 
konuşmasında 
K a z a k i s t a n ’ ı n 
2050 yılına doğ-
ru dünyanın en 
gelişmiş 30 ül-
kesi arasında 
yer alacağı dile 
getirildi. 1997’de 
gerçekleştirilme-
ye başlanan Ka-
zakistan-2030 
Gelişme Strate-
jisi’ndeki sorun-
ların çoğu şu an 
itibarıyla çözülmüştür. Ayrıca finans kri-
zi gibi yeni etkenler de programın revize 
edilmesini gerektirmektedir. Ülkenin yeni 
stratejik programı, son iki yıl içerisinde 
dünyaca ünlü uzmanların yardımıyla ha-
zırlanmıştır. 

Kazakistan, 2030 Gelişme Programı 
çerçevesinde aşağıdaki net sonuçları ger-
çekleştirmiştir:

15 yıl içerisinde ülkenin komşularıyla 
olan tüm sınır meseleleri çözülmüştür. 
Son 15 yılda ülkenin GDP oranı 16 kat art-
mış; GSMH göstergesi 12 bin dolara kadar 
büyümüş; ülkeye 160 milyar dolar dış ya-
tırım sağlanmıştır. 

Astana EXPO-2017’de büyük dış ya-
tırımlar sağlayacaktır. Kazakistan’ın para 
fonları toplam 87 milyar dolara ulaşmış; 
Kazakistan 2011 yılında GDP büyüklüğü 

açısından dünyanın en gelişmiş 50 ülkesi 
arasına girmiştir. Ayrıca son 15 yılda or-
talama aylık maaş 9.3 kat artmış; doğum 
oranı 1.5 kat artmış; eğitim için harcanan 
masraflar 8 kat artmıştır. Ülkede kara yol-
ların yapımında 7 milyar dolar para har-
canmış; Batı Avrupa – Batı Çin kara yolu-
nun büyük kısmı inşa edilmiştir.  Böylece 
2030 Kalkınma Programının temel gaye-
leri yerine getirilmiştir.

Nursultan Nazarbayev’e göre 21. asır-
da düşünülmesi gereken global sorunlar 
şunlardır: Zamanın çok hızlanmasıyla 
küresel güç dengesi gittikçe Doğu’ya, Asya 
ve Pasifik bölgesine doğru kaymaktadır. 

Böylece Kazakistan jeopolitik ve jeoeko-
nomik güçlerin ortasında bulunmaktadır. 
Global demografik sorunların artması 
Kazakistan için aksine olumlu avantajlar 

sunabilir. Gıda 
g ü v e n l i ğ i n i n 
sağ lanmasında 
Kazakistan be-
lirli rol üstlene-
rek yeni imkan-
lardan istifade 
edebilir. Su me-
selesinin küresel 
ve bölgesel çap-
taki çözümleri 
aranmalı ve yeni 
enerji kaynakla-
rının sağlanması 
düşünülmelidir. 
Doğal kaynakla-
rın sınırlı olması 
yeni enerji yö-
netim yollarını 

aramaya mecbur edecektir. Üçüncü Tek-
noloji İnkılabının sonuşlarından istifade 
edilmelidir. Sosyal istikrarsızlık gibi her 
türlü zor durumlara hazır olmalıdır. Ma-
nevi kriz zamanında kültürlerarası diya-
log ve barışın sağlanması gerekir. Yeni 
krizle ilgili her türlü senaryo ve risklere 
hazır olmak gerekir. 

Kazakistan’ın 2050 yılına doğru dün-
yanın en gelişmiş 30 ülkesi arasında yer 
alması için gerekli tüm insani, sosyal, do-
ğal ve maddi imkan ve kaynaklar bulun-
maktadır. 

Kazakistan-2050 Gelişme Strate ji -
si’nin özeti;

1. Ekonomik politika pragmatizm kay-
nakların tasarrufu ve korunması 
prensiplerine binaen yürütülecektir. 
Bunun için yeni gelişim kaynakları 
ve piyasalarının aranması, yatırımlar 
için verimli şartların sağlanması, dev-
let ve işletmeciliğin işbirliğinin sağ-
lanması düşünülmektedir. Ayrıca yeni 
kadro politikası, bütçe ve vergi sistemi 
ıslah ve kontrol edilecek. Paraların an-
cak devlet ihtiyaçlarına göre harcanıl-
masına dikkat edilecektir. Ülke büyük 
bir korporasyon olarak işleyecek ve 
kaynaklar doğru ve kanuni şekilde yö-
netilecektir. Bunun için ciddi idari ve 
hukuki reformlar gerçekleştirilecektir. 

2. Kazakistan’da Endüstriyel ve Yenilikçi 
Kalkınma programları gerçekleştiril-
mektedir. Ülkenin hammadde ihraca-
tına bağlılığını maksimum azaltmak 
için yerel sanayi geliştirilecektir. Sa-
nayi ve yenilikçi düşünceler olmaksı-
zın hiç bir ülkenin geleceğinin olma-
dığını vurgulayan Kazak lideri, yeni 
kadroların yetiştirilmesi ve yeni tek-
nolojilerin sağlanması gerektiğini söy-
ledi. 2025 yılına doğru Kazakistan’ın 
dış ihracatındaki hammadde olmayan 
malların iki kat, 2040 tarihine doğru 
ise üç kat artacağı tahminleri büyük 
ilgiyle karşılandı. Ayrıca köy işlerinin 
modernleştirilmesi ve işletmecilik sa-
hasının devletçe desteklenmesi gerek-
tiği söylendi. Bunun için tarımcılılık 
ve hayvancılığın geliştirilmesine önem 
verilecektir. Bunun için bu sahaya 
harcanacak paraların dörtbuçuk kat 
arttırılacağı ve su sorunlarının çözül-
mesi düşünülmektedir. 2030 tarihine 
doğru işletmeciliğin iki kat, 2050 yılı-
na doğru ise ulusal ekonominin teme-
line dönüşeceği planlanmaktadır. Bu-
nun için işletmecilerin çalışması için 
gerekli verimli şartlar sağlanacaktır. 

3. Sosyal politikada ise muhtaç olanlara 
maddi yardımların azaltılmayacağı 
belirtildi. Sağlık sisteminin iyileşti-
rilmesi, fakirliğin önlenmesi, yaşam 
standartlarının yükselmesi planlan-
maktadır. Bunun için bölgelerdeki 
idarecilerin kontrolü, iç göçlerin de-
netimi, yeni işlerin sağlanması, anne 
ve çocukların düşünülmesi, sağlık 
sisteminin modernleştirilmesi plan-
lanmaktadır. 

4. Eğitim sisteminde uzman ve kadro-

ların yeniden yetiştirilmesi düşünül-
mektedir. Rekabetli bir millet olmak 
için Kazakistanlı’ların dünyanın en bi-
limli halklarından biri olması gereki-
yor. Teknik eğitimin mühendislik gibi 
dallarına büyük önem verilecektir. 
Üretim ve eğitimin işbirliğinin gelişti-
rilmesi, eğitim ve öğretim sisteminin 
modernleştirilmesi, yeni araştırmala-
rın yürütülmesi, teknolojilerin ithal ve 
nakli düşünülmektedir. 

5. Devlet yönetiminin demokratikleş-
mesinde ise devletin tamamen yeni 
tipi kurulacaktır. 2013 yılında mer-
kez bazı yetkilerini yerel yönetim or-
ganlarıyla paylaşacak, toplumun rolü 
arttırılacak, bölgelerin yönetmenleri 
seçilme yoluyla işe alınacaktır. Devlet 
memurluğunda idari reformlar ya-
pılacak, Parlamento’nun rolü arttırı-
lacak, hukuk ve mahkeme sistemleri 
ıslah edilecektir. Halkın mahkemeye 
olan güveni arttırılacak, mahkemeler 

ancak kanuna bağlı olacak. Ülkemizde 
18 bin NGO’nun faaliyet göstermesi 
demokrasimizin delilidir. 

6. Dış politika ve bölgesel güvenlikte ül-
kenin en yakın bölgesel ortağı Rusya, 
Çin, Orta Asya ülkeleri, ABD, AB ve 
diğer Asya ülkeleridir. Kazakistan’ın 
dış politikasının en başlıca hedefi Av-
rasya Ekonomik Birliği’ni kurmaktır. 
Ama ülkenin siyasi bağımsızlığı sar-
sılmazdır, hiçbir dış güç bağımsızlığı-
mıza tecavüz edemeyecektir. Avrasya 
Birliği’nde kararlar ortak anlaşma ile 
alınacaktır ve haksızlıklara izin ve-
rilmeyecektir. Ayrıca Orta Asya’nın 
bütünleşmesi ve güvenliğine de çok 
büyük önem verilecektir. Kazak dış 
politikasının prioriteleri şunlardır: 
bölgesel ve ulusal güvenliği artırma, 

ekonomik diplomasinin devam etti-
rilmesi, uluslararası kültürel ve insani 
bağları artırma, daima ülkenin ekono-
mik çıkarlarını hedef tutma. Güvenlik 
meselerinde KGAÖ ile işbirliğine de-
vam edilecektir. 

7. Yeni vatanseverlik ve eşit haklılık an-
layışı ülkenin gelecek başarılarının 
temelidir. 2012 yılında Londra’da 
düzenlenen Dünya Olimpiyat Oyun-
larında Kazakistan yedi altın madal-
ya kazanarak dünya onikincisi oldu. 
Ülkede yaşayan farklı etnik grupların 
dostluğu ve uyumu sayesinde Kaza-
kistan daha nice büyük başarılarger-
çekleştirecektir. 
Konuşmanın bundan sonraki kısmı 

Kazaklara yönelikti. Kazakistan bütün 
Kazakların kutsal vatanıdır. Kazak halkı 
Stalin döneminde Kazakistan’a göç ettiri-
len farklı etnik gruplara misafirperverlik 
göstermesi ve onlarla kardeşçe geçinebil-
mesi ülkemizdeki içtimai uyum ve istikra-
rın temelidir. Kimsenin milli ayrılımcılık 
yapmaya hakkı yoktur diyen Nazarbayev, 
kendi milletini (vatanını) seven birinin 
başkalarını incitmeyeceğini vurguladı.  

2025 yılından itibaren Kazakça La-
tin alfabesine geçirilecektir. Hazırlıkla-
ra şimdiden başlanmıştır. Latinleştirme 
Kazakçayı modernleştirilecek ve böylece 
Kazakça bilgi dili olacaktır. Devlet dili 
olan Kazakça 2025 yılına doğru toplum 
hayatının tüm sahalarında kullanılacak-
tır. Nazarbayev’e göre Kazakistan’ın ge-
leceği Kazak dilindedir. Çünkü toplumu 
birleştiren faktör dildir. Şu anda Kazaklar 
11 milyondan fazladır (%65). Ne zaman ki 
Kazak dili hayatın tüm sahalarında kulla-
nılacak, işte o zaman tam manasıyla Ka-
zak Devleti olarak adlandırılabileceğiz. 

Konuşma sonunda Cumhurbaşka-
nı Nazarbayev Kazakları birliğe çağırdı. 
Dışarıdan gelen çeşitli dini cemaatlerin 
gençlerimize olumsuz etki ettiğini açıkla-
dı. Kazaklar cüz, boy, mezhep, cemaat ve 
bölgelere bölünmemelidir. 2050 progra-
mı özellikle Kazaklara büyük bir sorum-
luluk yükler. Bağımsız Kazak gençlerinin 
hür fikri ve yeni bilim sayesinde ülke-
miz güçlü bir devlete dönüşebilecektir. 
Cumhurbaşkanı Nazarbayev 21. yüzyılın 
Kazakistan’ın Altın Asrı olacağına gerçek-
ten inandığını dile getirdi. Yeni asır Kaza-
kistan için barış, istikrar ve kalkınma çağı 
olacaktır.

Doç. Dr. Canat Mominkulov
AL-FARABİ KAZAK ULUSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

EKOAVRASYA ORTA ASYA UZMANI

Kazakistan’ın Yeni Gelişme Stratejisi 
(2013-2050)

kAzAkistAn’ın 2050 yılınA 
Doğru DünyAnın en gelişmiş 
30 ülkesi ArAsınDA yer AlmAsı 
için gerekli tüm insAni, sosyAl, 
DoğAl ve mADDi imkAn ve 
kAynAklArı BulunmAktADır.
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Ü
lkeler karşılaştıkları sıkıntıla-
rı aşmak maksadıyla sürekli 
olarak mücadele vermek ve 
çalışmalar yapmak durumun-

dadırlar. Bu çalışmaların neticesinde, 
sıkıntıların aşılabilmesi, ancak ülke yö-
netimlerinin vizyon ve yönetim kabiliye-
tine dayanmaktadır. KKTC’de de var olan 
sorunlar temel olarak Kıbrıs meselesine 
bağlanmaktadır ve bunun bir oranda hak-
lılık payı mevcuttur. Ancak bilinmelidir 
ki,  tamamen Kıbrıs meselesi bağlamın-
da iç sorunları bekletmek günden güne 
ülkeye zarar vermektedir. Bilindiği üzere 
KKTC de, Türkiye Cumhuriyeti’yle uzun 
yıllardan beri özellikle ekonomik prog-
ramlar temelinde antlaşmalar yaparak 
(1986 yılından bu yana çeşitli tarihlerde 
Ekonomik ve Mali Protokoller imzalan-
maktadır)  sorunlara çözümler bulunma-
ya çalışılmaktadır. Gelinen aşamada yapı-
lan antlaşmalara (özellikle ekonomik) pek 
fazla uyulmamasından mütevellit, sonuç 
alma noktasında istenilen aşamaya geli-
nememiştir. Tam da bu noktada, prog-
ramların uygulanmasındaki aksaklıklarda 
Türkiye kanadının da sorumluluğunun 
gözden kaçırılmaması gerekmektedir. 
Yapılan antlaşmaların içeriğinin bir kıs-
mının ülke yapısına uymaması ve uyan 
kısımlarının ise yapılması için denetlen-
memesi hususlarında Türkiye kanadının 
daha hassas olması şarttır.   

Son günlerde yine gündemimizi 
KKTC-TC arasında imzalanan bir prog-
ram meşgul etmeye başlamıştır; 2013-
2015 dönemini kapsayacak olan  “Ka-
munun Etkinliğinin ve Özel Sektörün 
Rekabet Gücünün Artırılması Programı”. 
Bu gibi programların etkin şekilde uygu-
lanması ve yararlı sonuçların alınabilme-
si için mutlaka halka iyi anlatılması ve 
hatta mümkünse tüm paydaşların hazır-
lanma sürecine katılımının sağlanması 
gerekmektedir. Bahse konu programın 

ilk hazırlanma süreçlerinde sivil toplum 
örgütlerinin davet edilmesi olumlu ola-
rak algılandıysa da ileriki aşamalarında 
kimsenin bilgilendirilmeden programın 
son halinin verilmesi memnuniyetsizlik 
yaratmıştır. Doğaldır ki böyle bir geliş-
me de halk tarafından “Türkiye tarafın-
ca bize dayatılan bir ekonomik tedbirler 
paketi” algısını doğurmuştur. Ülke eko-
nomisinin gelmiş olduğu kötü durumda, 
bir takım zor tedbirlerin alınması gerek-
liliği herkes tarafından kabullenilmek zo-

rundadır. Bahsedilmesi gereken diğer bir 
konu da KKTC Başbakan ve Bakanlarının 
Türkiye’de Başbakan Yardımcısı ile bu 
protokolü imzalaması olmuştur. KKTC-
TC ilişkilerindeki bu hassas dönemde mü-
tekabiliyet esaslarının daha hassas çalıştı-
rılması gerekmektedir. 

Olumlu Yanlar: 
Program içeriğine dair değerlendirme 
yapmak gerekirse, önceki programlara 
nazaran yeni programda yapılması ge-
rekenlerin daha spesifik (nokta atışı) ta-
nımlandığı görülmektedir. Buna ilaveten,  
yapılması gerekenler ve ileriki aşamalar-

da uygulamaların daha verimli olmasını 
temin edecek zeminin oluşturulması ko-
nusuna katkı koymak maksadıyla prog-
ram içerisine çeşitli plan ve raporların 
konması olumlu bir gelişmedir. Program 
içerisinde kurulması (veya bazılarının et-
kinleştirilmesi) öngörülen planlar aşağıda 
sıralanmaktadır;

1. Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Ey-
lem Plan,

2. Türkiye’den getirilecek olan suyun et-
kin kullanımı strateji belgesi ve mas-
ter plan,

3. KKTC’de Trafik Eylem Planı,
4. Kamu Yönetimi Reformu Eylem Planı,
5. Yükseköğretim Strateji Belgesi,
6. Tarım Master Planı,
7. Enerji Verimliliği Eylem Planı,
8. Sınır Ötesi Ticaret Stratejisi Eylem 

Planı,
9. KKTC İstihdam Stratejisi Eylem Planı,
10. KOBİ Stratejisi,
11. Tarım Strateji Belgesi,
12. KKTC’de İşgücü Piyasası Analizi-Stra-

teji Raporu,

Programın denetlenmesinin ve aşa-
malarının etkin kontrolünün sağlanması 
maksadıyla faaliyetler için son tarihler 

belirtilmiştir ve bu doğru 
bir yaklaşım olarak değer-
lendirilebilir. Programın 
içe risine bazı konularda 
stan dartların (örn: ILO ve 
AB standartlarında sendi-
kal haklar, ihale düzenle-
melerinde AB, Bankacılıkta 
AB, vs.) yerleştirilmesi son 
derece önemlidir. Kuzey 
Kıbrıs’ın yakın gelecek içe-
risinde AB ve Uluslararası 
standartlarda yönetim zih-
niyetine kavuşması elzem-
dir. Programın amaçlarına 
bakıldığında 11 adet ama-
cın belirlendiği görülmek-
tedir. Bunlar aşağıda sıra-
lanmıştır;

1. Kamu sektörünün et-
kinlik ve verimliliğinin ar-
tırılması,
2. Mali disiplinin sürdü-
rülmesi,
3. Finans sektörünün 

e ko  no mik kalkınmaya gerek li katkıyı 
sunabilecek bir yapıya getirilmesi,

4. Uluslararası standartlarda kurumsal-
laşmış markalaşmanın sağlandığı kar-
ma bir turizm modeli oluşturulması,

5. Yükseköğretim sektörüne, uluslara-
rası standartlara uygunluk ve rekabet 
gücünü kazandırarak öğrenci sayısı-
nın arttırılması,

6. Ülke ihtiyaçlarını karşılamaya yöne-
lik, ihracat imkânına sahip, izlenebilir 
ürünler üreten, kırsal kalkınma odaklı 
bir tarım sektörü oluşturulması,

7. Ulaşımda, gelişen ekonomik ve sosyal 
ihtiyaçları karşılayabilen güvenli ve 
ekonomik bir yapının oluşturulması, 
bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin 
hızlandırılması,

8. Enerji maliyetinin düşürülmesi,  arz 
güvenliği ve enerji verimliliğinin sağ-
lanması,

9. Uluslararası standartlara uygun, kali-
te ve fiyat açısından rekabet edebilen 
ürünler üreten ve pazarlayan bir sek-
tör oluşturması,

10. Ülkede yatırım ortamının iyileştiril-
mesi ve işletmelere rekabet gücü ka-
zandırılması,

11. İşgücü arzı ile işgücü talebinin uyum-
suzluğunun giderilmesi.

Sürdürülebilir Ekonomiye 
Geçiş Programı

Bu giBi progrAmlArın etkin 
şekilDe uygulAnmAsı ve yArArlı 
sonuçlArın AlınABilmesi için 
mutlAkA hAlkA iyi AnlAtılmAsı 
ve hAttA mümkünse tüm 
pAyDAşlArın hAzırlAnmA 
sürecine kAtılımının sAğlAnmAsı 
gerekmekteDir.

Özellikle son günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gündemini yeni bir program 
meşgul ediyor. 2013-2015 dönemini kapsayacak olan “Kamu Etkinliğinin ve Özel 

Sektörün Rekabet Gücünün Arttırılması” Programının olumlu ve olumsuz yanlarını 
EkoAvrasya için  Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamlar Derneği (GİAD) Ekonomi Komitesi 

Başkanı Ahmet SAYDAM değerlendirdi.
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Programın amaçları irdelendiğinde, 
kamu maliyesinin zaaflarının ortadan 
kaldırılmak istenmesi ve bu yönde adım-
lar atılacak olması önemli ve olumludur. 
Kamunun yeniden yapılandırılıp etkin 
olabilmesi ve bunun yanında hesap ve-
rilebilir, denetlenebilir bir noktaya gel-
mesinin öngörülmesi önemlidir. Kamu 
giderlerinin nispeten azalacağı, borç 
stokunun ağırlığının düşeceği özelleştir-
melerin yapılacak olması da ülkeye katkı 
sağlayacaktır. Özelleştirme konusunda 
satılacak kurumların değerlerinin artırı-
larak satılması, toplum kazancı açısından 
hassasiyetle üzerinde durulması gereken 
bir konudur. Özellikle blok satış yerine, 
gerçek anlamda bir halka arz ve azınlık 
haklarının korunacağı, hizmetin tüm hal-
ka yayılacağı bir stratejinin izlenmesi ge-
rekmektedir. Özelleştirilmesi düşünülen 
kurumların yerine geçecek özel sektörün 
tekelleşme ihtimallerini çeşitli tedbir-
lerle ortadan kaldırmanın yolları mut-
laka bulunmalıdır. Bu noktada Rekabet 
Kurulu’nun etkin çalışması hayati önem 
taşımaktadır. Buna ek olarak özelleşecek 
kurumların stratejik değeri de göz önün-
de bulundurularak, gerekirse özelleşme 
yerine özerkleşmesinin de düşünülmesi 
uygun olacaktır.

Bilindiği üzere Kuzey Kıbrıs’ta Türki-
ye tarafından çok büyük projelerin hayata 
geçirilmesi planlanmıştır. Bu projelerden 
en önemlileri Türkiye’den su ve elektrik 
temini projeleridir. Kanaatimizce özellik-
le su ve elektrik projelerinde bağımlı ol-
mak yerine, tamamlayıcı/yedekleyici bir 
yapının kurulması ülke menfaatlerimiz 
için daha yararlıdır. İlaveten kamu ban-
kalarına olan borcun yapılandırılarak bir 

miktar faiz ödemesinin başlaması, ban-
kalardaki maliyet yükünün azalmasına ve 
daha düşük faiz oranlarının piyasamıza 
yansımasına vesile olabilecektir. Özellikle 
mevcut verimsiz teşvik sisteminin ivedi-
likle yeniden yapılandırılarak ülkemizin 
mu ka yeseli avantajlarının bulunduğu 

sek törlere göre teşvik sisteminin uyarlan-
ması öngörülmektedir ve süratle haya-
ta geçirilmesi önemli bir ihtiyaçtır. Reel 
sek törün içinde yer alacağı “Reel Sektör 
Da nışma Kurulu” ve “Ekonomik Koor-
dinasyon Kurulu” öngörüleri son derece 
olum lu değerlendirilebilir ancak uygulan-
ması için iktidarların bu vizyonla hareket 
et mesi temeline dayanmaktadır.   

Olumsuz Yanlar:
Programın eksik taraflarına bakacak olur-
sak, programların uygulanabilmesi ve ya-
rarlı sonuçlar doğurabilmesi için öncelikle 
siyasi istikrarın ve siyasi belirsizliğin ol-
maması gerekmektedir. Bu noktada, Ku-
zey Kıbrıs’ta içinde bulunduğumuz süreç-
te siyasi çalkantıların hiç durulmadığı göz 
önüne alınırsa, programın arkasında du-
rabilecek siyasi iradenin sağlamlığından 

bahsetmek çok mümkün değildir. Buna 
ek olarak, programda var olan amaçların 
altındaki mevzuata yönelik düzenlemele-
rin yapılabilmesi için verilen süreler çok 
gerçekçi gözükmemektedir. İçinde bulun-
duğumuz siyasi ortamda bir takım yasala-
rın 6 ay gibi kısa zaman dilimleri içerisin-
de hazırlanacak olmasının öngörülmesi 
çok mantıklı değildir. Örnek olarak 2013 
ortasında çıkarılması planlanan yasa ve 
sonuç raporlarıyla ilgili şu anda herhan-
gi bir çalışma yoksa bu uygulamaların 
bu kadar kısa sürede hayata geçmesini 
beklemek hayalcilik olur. Reel sektörü 
yakından ilgilendiren ve programda yer 
alan bir takım kurulların kimlerden olu-
şacağı ve hangi yönetimsel yapılar altında 
düzenleneceği de programda net değildir. 
Dolayısıyla sırf yapılmış olsun diye bir 
takım kurulların oluşturulma olasılıkları 
reel sektörü rahatsız etmektedir. Bunun 
yanında mevcut hantal kamu yapısıyla 
programda yer alacak olan uygulamaların 
hazırlanması hayata geçirilmesi noktasın-
da donanımlı bürokrat altyapısının olup 
olmadığı da tartışmalı bir konudur. Dev-
let politikası olduğu savunulan turizm ve 
yükseköğrenim sektörleri dışında bunları 
destekleyici veya bunların dışında hangi 
reel sektör politikalarının belirleneceği 
hususu tam olarak net değildir. Reel sek-
tör için hedef pazarlar ve gelişimin sağ-
lanmasındaki sürdürülebilir finansman 
desteklerinin detayı programda yer alma-
mıştır. En büyük sorunumuz olan kayıt 
dışılıkla mücadele konusu temelinde bir 
devlet politikasının zihinlere yerleşmesi 
sağlanamamışken, bu konuyla ilgili daha 
net açılımlar ve çözümlerin programa 
konması çok daha etkili olacaktır.

Sonuç
Kuzey Kıbrıs’ın daha refah ve çağdaş bir 
ülke olması noktasında atılması gereken 
elzem adımlar vardır. İlgili programın bu 
doğrultuda faydalı olabilmesi için içeriği-
nin aksayan kısımlarının süreç dahilinde 
düzeltilmesi ve yapılması gerekenlerin 
hayata geçirilmesi ülkemiz için hayatidir. 
Toplum içerisindeki tüm tarafların kendi 
kişisel/zümresel menfaatlerini değil, top-
lum menfaatlerini düşünmesi gerekmekte 
ve programın bize uygun olmayacağını 
düşündüğü tarafları, yapıcı öneriler orta-
ya koyarak tartışmaya açması ve uygulat-
ması gerekmektedir.

kAnAAtimizce özellikle su ve 
elektrik projelerinDe BAğımlı 
olmAk yerine, tAmAmlAyıcı/
yeDekleyici Bir yApının 
kurulmAsı ülke menfAAtlerimiz 
için DAhA yArArlıDır.

EKOHABER

2 012 yılı Türkiye ile 
Türkmenistan ilişkilerinde 
başarılı bir yıl oldu. İki 

ülke arasındaki siyasi, ekonomik 
ve kültürel ilişkiler güçlü bir 
şekilde geliştiriliyor. Ülkeler ara-
sındaki işbirliği stratejik boyut 
kazandı.

Türkiye, Türkmenistan’ın 
bağımsızlığını ilk tanıyan, 
Aşkabat’ta ilk büyükelçilik açan 
ve tarafsızlık statüsüne destek 
veren ülke. Türkiye-Türkme-
nistan ilişkileri, 2007 yılından 
sonra yeni bir ivme kazanarak 
hızla gelişmeye devam ediyor, 
iki ülkenin devlet ve hükümet 

başkanları arasında yoğun bir 
ziyaret trafiği yaşanıyor.

Bu sene Türkiye’den meclis 
başkanı, ekonomi, kalkınma ve 
enerji bakanları Türkmenistan’ı 
ziyaret etti. Türkmenistan 
devlet başkanı ise iki defa 
Türkiye’de temaslarda bulundu. 

600’ün üzerinde işadamı, 12 
bine yakın Türk vatandaşı, 4 
milyar dolar iş hacmi ve 4 milyar 
dolara yaklaşan inşaat hacmi 
bulunuyor.

Türkmen liderden Türkiye’ye 
büyük önem
Şubat ayında ikinci dönem için 
devlet başkanı görevine seçilir 
seçilmez ilk yurtdışı ziyareti-
ni Türkiye’ye gerçekleştiren 
Türkmenistan Devlet Başkanı 
Gurbanguli Berdimuhamedov, 
bu ziyaretinin üzerinden 4 ay 
gibi kısa bir süre geçtikten 
sonra tekrar Türkiye’ye ziyaret 

etti. Berdimuhamedov, Şubat 
ve Ağustos aylarında Türkiye’yi 
ziyaret ederek, ikili münase-
betlerde yeni bir sayfa açtı. 
Türkmen liderin bu ziyaretiyle 
ülkeler arasında turizm, spor 
ve diğer alanlarda da işbirliğine 
yeni kapılar açıldı.

Meclis başkanı 
düzeyinde 11 
yıldan sonra ilk 
ziyaret
Türkiye’den 
Türkmenistan’a 
meclis başkanı 
düzeyinde 11 
yıldan sonraki 
ilk ziyaret 2012 
yılında yapıldı. 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) Başkanı 
Cemil Çiçek Türkmenistan’ı ziya-
ret ederek, ülkeler arasındaki 
parlamentolararası ilişkilere 
yeni bir ivme kazandırdı. Çiçek’in 

ziyaretinden sonra Türk-
menistan Meclis Başkanı 
Akca Nurberdiyeva da 
Türkiye’yi ziyaret etti. 

Öte yandan, Eko-
nomi Bakanı Zafer 
Çağlayan, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz, Dışişleri 
Bakanı Yardımcısı Nacı 
Koru çeşitli vesilelerle 
Türkmenistan’ı ziyaret 
etti. Türkmenistan’dan 
da çok sayıda bakan 
yıl içerisinde Türkiye’de 
temaslarda bulundu.

Türk inşaat sektörü rekor 
kırdı
Türk müteahhitlerinin Türk-
menistan’daki başarısı tarihe 
geçti. Bu yıl Türkmenistan’ın 
21 yıllık bağımsızlık döneminde 
üstlenilen müteahhitlik hizmet-
leri olarak en yüksek seviyeye 

ulaşıldı. Bu sene Türk inşaat 
şirketleri yaklaşık 5 milyar dolar 
değerinde iş aldı. Bugüne kadar 
29 milyar dolar iş yapan Türk 
müteahhitleri, bu ülkede aldık-
ları iş hacmiyle dünyada ikinci 
sıraya yerleşti.

Türk şirketlerinin 2012 
yılında Türkmenistan’da üstlen-
dikleri büyük projeler arasında 
olimpiyat köyü, enerji santral 
ve nakil hatları, yollar, köprüler, 
demiryolları, su arıtma tesisleri, 
rehabilitasyon merkezleri, has-
tane ve acil yardım merkezleri, 
gıda ve ilaç sanayine yönelik 
tesislerle kamu idare binaları 
yer alıyor.

Türkmenistan’da sürdürülen 
yatırım programı kapsamında 
Türk firmalarınca teklif verilen 
ve değerlendirmesi sürdürülen 
ihaleler arasında Aşkabat Hava-
alanı ve diğer illerdeki havaa-
lanlarının yenilenmesi, Hazar 
Denizi kıyısında inşa edilecek 
liman projesi, Türkmenistan ka-
rayolu ağının yenilenmesi, yeni 
konut bölgelerinin ve sanayi 
tesislerinin kurulmasına yönelik 
projeler de bulunuyor. 

2012 TÜRKİYE-TÜRKMENİSTAN
İLİŞKİLERİNDE BAŞARILI BİR YIL OLDU
Türkiye-Türkmenistan ilişkileri, 2007 yılından sonra 
yeni bir ivme kazanarak hızla gelişmeye devam ediyor; 
iki ülkenin devlet ve hükümet başkanları arasında 
yoğun bir ziyaret trafiği yaşanıyor.

Avrasya
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Y
eşile çalan uçsuz bucaksız bir 
deniz... Yer yer siyaha dönüyor 
bu neft yeşili. Ufukta petrol ku-
yularının siluetleri belli belirsiz 

seçiliyor. Burası Hazar Denizi. Azıcık naz-
lı, kimi zamansa öfkeli. Azerbaycan Türk-
lerinin deyişiyle bol “külekli” (rüzgarlı) 
Hazar’ın kıyısında, rüzgarlarla sarmaş do-
laş olmuş bir şehir Bakü nam-ı diğer Bad-ı 
Küba... Hani her şehrin bir hikayesi vardır 
derler ya “rüzgarlar şehri” Bakü’nün bir-
çok hikayesi var, yeter ki siz rüzgara kulak 
verip dinlemeyi bilin! 

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ger-
çekleştirilen “Geldik, Gördük, Yazdık” 
Pro  jesi kapsamında Dünya Genç Yazarlar 
Bir liği Başkanı Ekber Koşalı’nın davetlisi 
ola rak Türk Dünyasından yazarlarla Ba-
kü’deydim. 

“Geldik, Gördük, Yazdık” Projesi, hem 
dünya Türklerini bir araya toplayarak güç 
kazanmayı hem de Dağlık Karabağ soru-
nunu sürekli dünya gündeminde tutmayı 
amaçlıyor. Projenin kalıcı olması ve tüm 
dünyaya duyurulması için yazarların 
program sonunda görüş ve değerlendir-

melerinden oluşan çok dilli bir de kitap 
yayınlanması planlanıyor. Koşalı ve eki-
bi dolu dolu bir program hazırlamışlar. 
Düzenlenen toplantı ve konferanslarda 
Bakü’den katılan yazar, gazeteci ve siya-
setçilerle fikir alışverişi, kültür gezileri ile 
de Azerbaycan’ın kültür, coğrafya ve tari-
hini yakından tanıma fırsatı bulduk. 

Program kapsamında Azerbaycan 
Ata   türk Merkezinde “Karabağ, Türk Dün-
ya sının Ortak Sorunu” adlı bir konfe-
rans düzenlendi. Azerbaycan Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Gençlik Fondu, TİKA, 

TUSİB, Azerbaycan Atatük Merkezi ve 
Azerbaycan Uluslararası Avrasya Ensti-
tüsü tarafından desteklenen konferans 
öncesi Azerbaycan Uluslararası Avrasya 

Ens  titüsü Başkanı ve Azerbaycan Milli 
Mec lisi Milletvekili Ganire Paşayeva’nın 
ev sahipliğinde Azerbaycan’ın merhum 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarı-

nı, Şehitler Hiyabanı’nı ve Bakü Türk 
Şehitliği’ni ziyaret ettik. Azerbaycan tari-
hini Paşayeva’dan dinledik.

Şehitler Hıyabanı’ndaki meçhul kız 
kabri...

Bakü’ye bağlı Hatayi ilçesindeki kuca-
ğındaki ölmüş yavrusuyla dünyaya olup 
biteni haykıran “Ana harayı” (Anne Çığlı-
ğı) Anıtı...

Dedim ya “rüzgarlar şehri” Bakü’nün 
birçok hikayesi var, yeter ki siz rüzgara 
kulak verip dinlemeyi bilin! Seyahatim 
boyunca Bakü’nün küleği hiç peşimi bı-
rakmadı. Gezdiğim her karış toprakta, 
dinlediğim her kelamda yanımda, kula-
ğımdaydı! 

Anne karnındaki bebekler, elleri kı-
nalı, selvi boylu gelinler, babayiğit erler... 
Hocalı’da bundan tam 20 yıl önce sebep-
siz yere, hunharca yokedilenlerin hikaye-
si! Rüzgar hiç susmadı...

Bugün Azerbaycan’da bir milyon in-
san evine gidemiyor...

Bir milyon insan atasının, anne-ba-
basının, çocuklarının mezarını ziyaret 
edemiyor...

Bir milyon insan yerinden, yurdun-
dan topraklarından edildi...

İşgal altındaki Dağlık Karabağ’ın 
sadece Azerbaycan’ın değil, tüm Türk 
Dünyasının sorunu olduğuna dikkat çe-
ken Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği 
Başkanı Ekber Koşalı güzel bir cümle 
söyledi “Bu sorunun çözümü için bizler el 
ele, omuz omuza olmalı; bu uğurda Türk 
Dünyası olarak birbirimize kenetlenme-
liyiz.”

Azerbaycan ve Anadolu Türkleri-
nin tarihsel kökleri, dili, kültürü bir ol-
duğu gi bi, üzüntüsü, sevinci de birdir.  
Biz yazarlar kulak verip Bakü küleğine, 
dünyanın dört bir yanında kalemimizle, 
kelimelerimizle Koşalı’nın deyişiyle el 
ele, omuz omuza Azerbaycan’ı, Karabağ 
sorunu ve Hocalı soykırımını anlatmaya 
devam edeceğiz.

Yeşim Özcan
EKOAVRASYA DERGİSİ EDİTÖRÜ

Kalbim
Bakü’de Kaldı

Anne kArnınDAki BeBekler, 
elleri kınAlı, selvi Boylu 
gelinler, BABAyiğit erler... 
hocAlı’DA BunDAn tAm 20 yıl 
önce seBepsiz yere, hunhArcA 
yokeDilenlerin hikAyesi! rüzgAr 
hiç susmADı...

Türk Dünyasına yönelik çalışmalarıyla tanınan Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği, 
Azerbaycan Gençlik Bakanlığı Gençlik Fondu’nun destekleriyle 05-11 Kasım 2012 

tarihleri arasında “Geldik, Gördük, Yazdık” Projesi kapsamında Bakü’de Türk devletleri 
ve topluluklarından gelen genç yazarları ağırladı. 

“Hörmetli Ayşe Yeşim Xanım, 

Sizi, Dünya Genc Türk Yazarlar Birliyinin 
Azerbaycan Respublikası Gencler ve İd-
man Nazirliyi yanında Gencler Fondunun 
desteyi ile “Geldim, gördüm, yazdım” adlı 
layiha çerçevesinde Azerbaycan’a davet 
edirik. Ümid edirik ki, Sizin Azerbaycanla 
elmi-medeni elaqeleriniz yaddaqalan 
olacaqdır. “

Ekber Koşalı
Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Başkanı



52  53  EKOANALİZ

S
uriye krizinde son kavşağa gi-
rildiğini düşünmek için makul 
sebeplerimiz var. Güney komşu-
muzdan gelen haberler, çatışan 

taraflar arasındaki 
askeri dengede önem-
li değişimler yaşan-
dığına işaret ediyor. 
Nitekim başta Rusya 
olmak üzere gelişme-
leri içerden izleyebi-
len uluslararası aktör-
ler, attıkları adımlarla 
Şam’daki iktidar deği-
şiminin ufukta belir-
diğini teyit ediyorlar. 
Ayaklanmanın ilk 
aşamasından itibaren 
kenarda durmayı se-
çen ABD’nin de, son 
karede güçlü biçim-
de yer alabilmek için 
hamlelerini hızlandır-
dığını görüyoruz.

Peki, karşımızdaki bu manzarayı nasıl 
yorumlamalıyız? Eğer, Esed’ın gidişinin 
krizi sona erdireceğini düşünenlerdense-
niz, rahat bir nefes alabilmek için bekle-
meniz gerekecek. Çünkü Baas rejiminin 
tasfiyesi ikinci yılına doğru ilerleyen “Su-
riye krizi”ne nokta koysa bile, “Suriye 
meselesi”yle daha uzun müddet yaşama-
ya devam edeceğiz. Tıpkı, işgal ve iç savaş 
süreci geride kalmasına rağmen istikra-
rını hâlâ sağlayamayan Irak’ın gündemi-
mizden düşmeyişi gibi.

Suriye meselesi ise perdelerini “ertesi 
gün” endişesi ile açıyor. Esed rejiminin 
devrildiği andan itibaren ülkede neler 

yaşanacak? Şu günlerde, hemen herke-
sin aklında bu soru var. Sesli düşünülen 
cevapların büyük kısmı, Oryantalizmin 
klasik kalıplarıyla Esed’in krizin ilk gün-

lerinden itibaren sarıldığı korku strateji-
sini buluşturuyor. Ancak aynı zamanda da 
“Yeni Suriye”nin rüştünü ispat için vere-
ceği büyük sınava işaret ediyor.

Arabistanlı Lawrence filminde Şam’ı 
düşüren isyancıların nasıl tasvir edildik-
lerini hatırlıyor musunuz? Eğer unuttuy-
sanız, Moskova’dan Washington’a kadar 
bazı başkentlerde ve küresel medyada 
Suriye’ye dair yürütülen kimi tartışmala-
ra göz atmanız hafızanızı tazelemeye yete-
cektir. Aradaki benzerliklerin boyutlarına 
bakınca, Oryantalist şemaların o kadar 
eleştiriye rağmen azalmayan kudretiyle 
bir kez daha yüzleşeceksiniz…

Bilindiği gibi ünlü film, Birinci Dün-
ya Savaşı’ndaki Arap isyanını örgütleyen 
İngiliz casusu Thomas Edvard Lawrence 
ve Ortadoğu’daki macerasını konu alıyor. 

Lawrence’ın otobi-
yografik eseri Seven 
Pillars of Wisdom ve 
mektuplarında ilk 
ağızdan anlatılan 
bu hikâye, Edward 
Said’in Oryantalizm 
eleştirisinde de karşı-
mıza çıkar. Ruhunda 
yaşadığı “iç savaş”la 
Lawrence, Doğu’yu 
yalnızca uzaktan göz-
leyerek tarif eden kla-
sik Oryantalizmden 
başka bir aşamaya ge-
çişi temsil etmektedir. 
Lawrence, Doğu’ya 
giden ve müdahalele-
riyle onu dönüştüren 
yeni Oryantalist tipi-

nin sembolüdür. Yalnızca izleyici değil, 
aynı zamanda da eylemcidir.

Arabistanlı Lawrence’ta İngiliz casu-
sunun dışarıdan katıldığı dünyayla kurdu-
ğu bu ilişkinin hikâyesi anlatılırken kulla-
nılan estetik mercekler de Oryantalizmin 
klasik şemalarını yeniden üretmektedir. 
Özellikle, Arap kıyafetleri içindeki sarışın 
adamın peşine taktığı kitleleri Şam’a yü-
rütüşünü anlatan sahnelerde “Doğu’nun 
çocuksu vahşiliği” bütün acımasızlığıyla 
boy gösterir.

Senaryoya göre, Şam’ı Türklerden al-
mak için iki ayrı kuvvet ilerlemektedir. 
Bunlardan ilki İngilizlerin Osmanlı’ya 

karşı isyan ettirdiği Araplardır. Şe-
rif Ali’nin parayla topladığını söyledi-
ği adamların başında Lawrence vardır. 
Diğer güç ise düzenli İngiliz ordusudur. 
Araplar, bağımsızlık vaadiyle isyan ettiril-
mişlerdir. Ama Londra, Türkler bölgeden 
kovulduktan sonra Ortadoğu’yu idare et-
mek niyetindedir. Şam’ı isyancı Araplar 
ele geçirirse “gerçekten” devlet olmak is-
teyeceklerdir. İki birlik arasındaki yarışın 
temel sebebi budur.

Lawrence’a karşı hissettikleri dostluk 
ve sadakat, Şam’ı yitirme pahasına büyük 
bir vahşete imza atmalarına sebep olur. 
Arap kıyafetleri giymiş sarışın adamın 
bağrındaki kin ateşi, Mekke-Medine’yi, 
Gazze’yi, Kudüs’ü ve diğer yerleri İngi-
lizlere karşı korurken bitap düşmüş ya-
ralı Türk askerlerinin kanıyla söndürü-
lür. Anadolu’ya doğru çekilen Sivas’ın, 
Erzurum’un, Antep’in çocukları, isyancı 
Bedevilerin mermileriyle şehit düşerler. 
Şam ise İngiliz komutan Allenby’nin eli-
ne geçer. “Çocuksu sadakatleri” Araplara 
hem vahşetin vebalini yükler, hem de dev-
let olma umutlarına darbe vurur. Şerif Ali, 
olayları izleyen İngiliz gazeteciye şunları 
söyler: “Sizi şaşırttı mı bayım, Arapların 
barbar olduğunu göstermedi mi? Barbar 
ve zalim… kim değil ki?”

Film, medenilerle vahşiler arasındaki 
farkın altını çizen sahnelerle devam eder. 
Kurgu, her toplumdan izleyiciyi, siz Şam’ı 
kimin yönetmesini isterdiniz sorusuna ce-
vap vermeye davet etmektedir. Bir taraf-
ta, doluştukları salonda hep bir ağızdan 
konuşarak “çocuksu” kavgalara tutuşan 
Arapların “cehalet ve beceriksizlikleri” 
vardır. Ellerinde dilekçelerle kapıda bek-
leşen yüzlerce insan, adeta kötü idarenin 
resmini çizer. Arapların yönettiği Şam, 
elektrik, su, telefon gibi “şehir ve medeni-
yetle” özdeş her şeyden hızla mahrum kal-
maktadır. 2000 yaralı Türk’ün hastanede 
“unutuluşu”, çocuksu kaprisler yüzünden 
tıkanan sistemin aynı zamanda ne kadar 
gaddar ve intikamcı olduğunu da göster-
mektedir.

Diğer tarafta ise, şehri denetleyecek 
yeterli askeri kudrete sahip olmasına 
rağmen, Araplara imkânsızı görmeleri-
ne yetecek kadar zaman tanıyan “akıllı 
ve olgun” İngilizler vardır. Medeni alt 
yapının sürdürülebilmesi için eninde so-
nunda kapılarının çalınacağını bilirler. O 
vakit geldiğinde zaten, “İngiliz mühendis 

almak, İngiliz devletini de almak” demek-
tir. Nitekim Bedeviler, yönetemedikleri 
şehirden çabuk sıkılırlar ve “çocuksu” 
doğalarının gereğini yapıp Şam’ı, çöle 
dönmek için terk ederler. Mezarlığa ben-
zeyen Türk hastanesinde İngiliz subayın 
Lawrence’a attığı tokat, izleyiciyi yönet-
me hakkına dair nihai kararını vermeye 
zorlar. Şam’ı kim yönetmelidir? Çıkarları, 
düşmanlıkları ve insanî sorumlulukları 
arasında denge kurmayı başaran “olgun 
medeniler” mi, yoksa “beceriksiz, çocuksu 
ve zalim” bedeviler mi?

Bu kıyasa dayalı zihnî kalıbın ne ka-
dar canlı olduğunu, Kaddafi’nin linç edi-
lişinin başlattığı tartışmalarda gördük. 
Vahşi sahnelerin yer aldığı videolar, ola-
ğanüstü düzeyde izlendi. Küresel medya 
ağları için üretilen sayısız makale ve ha-
ber metnine topluca bakanlar, bir kısmını 
özetlediğimiz Arabistanlı Lawrence’taki 
bazı temaların yeni bağlama hızla tercü-
me edildiğini fark edecekler. Olayın te-
kil iğrençliğini değil, eski önyargıların ne 
kadar geçerli olduğunu vurgulayarak me-

deniler/vahşîler arasındaki sınırı tahkim 
eden yorumların birbiriyle bağlantılı iki 
işlevi var. Bunlardan ilki, medenî özneye 
meşru biçimde övünebileceği bir üstün-
lük gerekçesinin verilerek varoluşunun 
olumlanması. Diğeri ise, yönetim hakkına 
müdahale de dâhil olmak üzere arada hi-
yerarşik nitelikte iktidar ilişkisi yaratacak 
ahlakî bir zemin sunulması.

Suriye krizinin ilk günlerinden itiba-
ren Esed’in “anti-emperyalist” bir reto-
rikle yürüttüğü korku stratejisi, esasen 
bu Batılı kalıplara seslendi. Baas’ın kam-
panyasının temel sütunlarını muhalefe-
tin itibarsızlaştırılması ve Batı’ya “ertesi 
gün” endişesinin yaşatılması oluşturdu. 
“Çocuksu iktidar kavgaları yüzünden da-
ğınık, beceriksiz, vahşi ve kindar” muha-
lefet, iktidarı elde ettiğinde azınlıklardan 

intikam almak isterse ne olacak? Arabis-
tanlı Lawrence’ta tasvir edilen karakter ve 
grupları ellerinde kimyasal silahlarla ha-
yal edin… Şu günlerde küresel medyada 
yer bulan “ertesi gün” temalı çok sayıda 
yorum, haber, makale ve beyan, Esed re-
jimi tarafından iki yıldır dillendirilen bu 
sorulardan izler/kaygılar taşıyor. Bazıla-
rında ise kaygı görüntüsü altında kibirli 
bir istihza seziyorsunuz. Batı’nın Batı, 
Doğu’nun da Doğu olmaya devam ettiğini 
ispatlayan yeni bir örnekle karşılaşmanın 
sevincini satırlara yansıtıyorlar.

Peki, bu endişelerin hiçbir gerçekliği 
yok mu? Örneğin, Kaddafi linç edilmedi 
mi? Makalemizin başlığındaki son kısma 
geliyoruz. Yeni Suriye, en büyük sınavını 
“ertesi gün” verecek. Şam’a girecek isyan-
cılar yalnızca savaştıkları diktatörü değil, 
uzun asırlara dayanan önyargıları devire-
bilecek tarihi bir fırsata sahipler. Dünya, 
Suriye’de devrim mi, yoksa basit bir ikti-
dar değişiminin mi yaşandığına ertesi gün 
karar verecek. Kaynağını coğrafyamızın iç 
enerjisinden alarak insanlığa yeni sözler 
söyleyebilecek bir “medeniyet ışıltısına” 
duyduğumuz ihtiyacı fark etmeye başla-
dığımız zamanlardan geçiyoruz. İç savaş-
lara gömülmüş, komşunun komşuyu bo-
ğazlamak için fırsat kolladığı bir Ortadoğu 
manzarasıyla bu idealler arasında ise uçu-
rumlar var. Şam’da, başta Aleviler ve Hı-
ristiyanlar olmak üzere tüm azınlıkları 
korkularından kurtaracak bir “ertesi gün”, 
ideallerle gerçekler arasındaki köprünün 
inşasına muazzam katkı sağlayacak. Aksi 
ihtimalin gerçekleşmesi, Suriye’nin ka-
zananı olmayan bir intikam yangınında 
kül olması anlamına gelecek. Arabistanlı 
Lawrence’ta Şam’daki yangını bağımsızlık 
arzusuyla birlikte Allenby söndürmüştü. 
“Ertesi gün” çıkacak bir yangının sonuçla-
rını tasavvur etmek bile ürkütücü.

Ancak yalnızca öğüt vererek yangı-
nı önlemek de imkânsız. Başta Türkiye, 
ABD, İran ve Rusya olmak üzere muhale-
feti ve Esed’i destekleyen güçlere önemli 
görevler düşüyor. Bu büyük sorumlulu-
ğun gerekleri kararlılıkla yerine getirilirse 
“ertesi gün”ün, uzun iç savaşlar dönemi-
nin kavşağı değil de “Yeni Suriye”nin ilk 
günü olması pekâlâ mümkün. Suriye’nin 
yaralarını sararak adımlayacağı bir gele-
ceği, etkili tüm tarafların aklıselimi inşa 
edebilir. Aksi takdirde, onlarca kâbus se-
naryosu kapımızda bekliyor demektir.

Doç. Dr. M. Akif Okur
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

Ertesi Gün: Oryantalizm, Korku Stratejisi ve
“Yeni Suriye”nin İlk Büyük Sınavı

“eğer, eseD’ın giDişinin 
krizi sonA erDireceğini 
DüşünenlerDenseniz, rAhAt Bir 
nefes AlABilmek için Beklemeniz 
gerekecek.”
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Kırgız basınında yer alan 
haberde, Manas Ha va-
limanı’nda ‘lojistik mer -

kez’ kurma amacıyla Kır gızistan 
ve Rusya arasında gö rüşmeler 
yapıldığı belirtildi. Ko nuyla ilgili 

açıklamada bulunan Kırgızistan 
Sivil Havacılık Kurumu Başkanı 
Akılbek Cumabayev, şu anda 
ABD tarafından kullanılan Ma-
nas üssünde lojistik merkezin 
kurulması amacıyla Kırgızistan 

ve Rusya arasında ulaştırma ba-
kanlıkları düzeyinde görüşmeler 
yapıldığını söyledi.

Bu arada tarafların henüz 
somut bir neticeye varamadığı, 
konuyla ilgili ikinci görüşmenin 

ise Ocak ayı içerisinde yapılması-
nın planlandığı belirtildi.

Rusya, 2012’de Kırgız taraf 
ile vardığı anlaşma uyarınca bu-
radaki askeri varlığının sü re sini 
2032’ye kadar uzatmayı başar-
mıştı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Almazbek Atambayev, bundan 
önce, ABD’nin Afganistan’da sür-
dürülen operasyonlar kapsamında 
transit merkez olarak kullandığı 
Manas’ı 2014 itibariyle terk ede-
ceğini ve Manas Havalimanı’nın 
artık sivilleşeceğini dile getirmişti.

ABD, 11 Eylül saldırıları 
sonrasında Afganistan’da El 
Kaide için başlatılan operasyonlar 
kapsamında 2001’den beri Kırgı-
zistan’daki Manas Havalimanı’nı 
kullanıyor.

EKOHABER

Türkiye, Azerbaycan, Rus-
ya, Ukrayna, Gürcistan, 
Moldova, Sırbistan, Arna-

vutluk, Romanya, Bulgaristan 
ve Yunanistan’dan STK temsilci-
lerinin katıldığı Forum sebebiyle 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev bir mesaj yayınladı. 
Aliyev mesajında “Bu yıl KEİT 

kuruluşlarının 20. Yılı. Teşkilat, 
geçen süre zarfında, üye ülkeler 
arasında politik ve ekonomik 
ilişkilerin gerçekleştirilmesi, 
Hazar’la Akdeniz arasındaki 
büyük bir coğrafyada bölgesel 
işbirliğinin güçlendirilmesine 
önemli katkıda bulundu. Barışın 
ve güvenliğin korunmasında, 

halklar arasındaki bağların güç-
lendirilmesinde ve büyük ölçekli 
projelerin gerçekleştirilmesinde 
bu kuruluşların kendine has 
bir rolü vardır. Foruma katılan 
STK temsilcilerinin bölgemizde 
edinilmiş olumlu deneyimlerden 
hareketle, gelecek faaliyetleri-
nin temel yönlerinin belirlenme-

si, şekil ve yöntemlerinin tespit 
edilmesi için verimli müzake-
reler yapacaklarını ve doğru 
kararlar alacaklarını umuyo-
rum. Forumun çalışmalarında 
başarılar, katılımcılara sağlık ve 
mutluluk dilerim” dedi. 

STK’ların bölgede ortak 
hareket etmesi için bu tür fo-

rumlarda bir araya gelerek bilgi 
alışverişinde bulunmalarının 
önemine değinen Avrasya Sivil 
Toplum İşbirliği Derneği Genel 
Başkanı ve İstanbul Milletvekili 
Dr. İsmail Safi, “Forum özellikle 
bu coğrafyada bölgesel işbirli-
ğinin gelişmesi ve güçlenmesi 
konusunda önemlidir. Barış 

ve güvenliğin korunmasında 
üzerimize düşen görevleri 
yerine getirmek için elimizden 
geleni yapacağız. Bu forumun 
Azerbaycan’da düzenlenmesin-
de büyük emekleri olan Azer-
baycan Milli Meclisi Milletvekili 
Azay Quliyev’e de şükranlarımı 
sunuyorum” dedi.

Bakü’de gerçekleştirilen 
Karadeniz Ülkeleri Sivil Toplum 
Kuruluşları Forumuna Türkiye’yi 
temsilen Avrasya Sivil Toplum 
İşbirliği Derneği Genel Başka-
nı ve İstanbul Milletvekili Dr. 
İsmail Safi,  Marmara Grubu 
Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver 
ve Avrasya Ekonomik İlişkiler 

Derneği Başkanı Hikmet Eren 
katıldı.

Forumun sonuç bildirisi STK 
temsilcileri tarafından kabul 
edilerek, kamuoyuna duyu-
ruldu. Forumun ikincisi 2013 
yılının Mayıs ayında Ankara’da 
gerçekleştirilecek. 

KARADENİZ ÜLKELERİ STK FORUMU 
BAKÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Karadeniz ülkeleri sivil toplum kuruluşları forumu 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirildi. Foruma 
Türkiye’yi temsilen foruma katılan Avrasya Sivil Toplum 
İşbirliği Derneği Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili 
Dr. İsmail Safi, sonuç deklarasyonuna imza attı.

Avrasya

Türkiye ile Avrasya ülkele-
ri arasında ekonomik ve 
sosyal alanda bir köprü 

olmak amacıyla kurulan ve faa-
liyetlerine yurtiçi ve yurtdışında 
devam eden Avrasya Ekonomik 
İlişkiler Derneği’nin 4. Olağan 
Genel Kurul toplantısı Ankara’da 
gerçekleştirildi. 

Toplantıda 2011-2012 
yıllarına ait faaliyet raporlarını 
üyelerin dikkatine  sunan Av-
rasya Ekonomik İlişkiler Derneği 
Başkanı Hikmet Eren “Türk 
insanının yakından tanıdığı 
Avrasya coğrafyasında ülkemizi 

sahip olduğu tüm değerlerle en 
güzel şekilde tanıtmak ve bölge 
ülkelerinin sahip olduğu değer-
leri de ülkemize taşımak Avras-
ya Ekonomik İlişkiler Derneği 
olarak ana hedefimiz olmuştur. 
Bu hedefimizi gerçekleştirmek 
için birçok önemli projeye imza 
atmış bulunuyoruz’’ dedi. 

Gerek yapmış oldukları 
faaliyetleri duyurmak gerekse 
Avrasya coğrafyasının önemli 
olaylarını alanlarında uzman 
kişilerin değerlendirmeleriyle 
paylaşmak amacıyla üç ayda bir 
yayınlanmakta olan EkoAvrasya 

dergisinin de önemli bir kaynak 
haline geldiğine değinen Eren, 
“ 2013 yılında çalışmalarımıza 
daha da ağırlık vereceğiz. Özel-
likle eğitim ve bilgi paylaşımı 
alanında kuracağımız “Akademi 
Avrasya” nın önemli bir ihtiyaca 
cevap vereceğini düşünüyorum” 
dedi. 

4. Olağan Genel Kurul’da 
yapılan Yönetim ve Denetleme 
Kurulu üyelik seçimlerine tek 
liste halinde girildi. Yapılan 
seçimler neticesinde Yönetim 

Kurulu Üyeliklerine; Hikmet 
Eren, İbrahim Albayrak, Gökhan 
Bahçecik, Ayşe Yeşim Özcan, 
Ahmet Coşkun, Beşir Var ve 
Fuat Yılmaz, Denetleme Kurulu 
Üyeliklerine ise; Sami Narter, 
Mahmut Ürküt ve Ramazan 
Arslan seçildi.

Genel Kurul kararı gereğince  
İstanbul Milletvekili ve KEİPA 
Türk Grup Başkanı Dr. İsmail 
Safi, Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği Onursal Başkanlığına 
getirildi.

RUSYA, KIRGIZİSTAN’DA
İKİNCİ BİR ASKERİ ÜS İSTİYOR

AVRASYA EKONOMİK 
İLİŞKİLER DERNEĞİ 
IV. OLAĞAN GENEL KURUL 
TOPLANTISI YAPILDI
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UKRAYNA
TİCARETTE BÜYÜK DÜŞÜNÜYOR

GÜRCİSTAN
TÜRK İŞADAMLARINA KUCAK AÇIYOR

U krayna Devlet Başkanı Viktor 
Yanukoviç, 2013 yılında AB ile bir 
Ortaklık Anlaşması imzalamayı 

hedeflediklerini söyledi. Yanukoviç aynı 
zamanda, Rusya’nın Gümrük Birliği ile diğer 
’’uluslararası yükümlülükleriyle’’ çakışma-
yan alanlarda ilişkileri geliştirmek istediğini 
dile getirdi.

Yanukoviç, Komsomolskaya Pravda 
Ukraine gazetesine verdiği mülakatta, 
ülkesinin dış ilişkilerindeki üç önceliğin 
altını çizdi: AGİT başkanlığı, AB ile Ortak-
lık Anlaşması’nın imzalanması ve Rusya, 
Belarus ve Kazakistan arasındaki Gümrük 
Birliği’nin yanı sıra diğer organizasyonlar ile 
’’yakın bir ortaklık’’ geliştirmek.

Ukrayna, AB ile yakın ilişkilere sahip 
olmak istiyor, ancak metin üzerinde bir yıl-
dan uzun bir süre önce anlaşmaya varılmış 
olmasına rağmen Ortaklık Anlaşması halen 
imzalanmış değil.

Ortaklık Anlaşması ve Derin ve Kap-
samlı Ticaret Anlaşması›nın, (DCFTA) Kasım 
2013’te Vilnius’ta gerçekleşecek olan AB’nin 
Doğu Ortaklığı Zirvesi’nde, şu üç alanda 
kaydedilen ilerlemeye bağlı olarak imzalan-
ması bekleniyor:

1. 2012 parlamento seçimlerinin ve 
ardından atılacak adımların uluslararası 
standartlara uygunluğu,

2. Seçici adalet iddialarıyla ilgili atılacak 
adımlar,

3. Ortaklık Gündemi çerçevesinde birlikte 
anlaşmaya varılan reformların uygulan-
ması,

Ukrayna aynı zamanda Rusya’dan da 
Belarus ve Kazakistan ile aralarındaki Güm-
rük Birliği’ne katılma yönünde baskı altında 
bulunuyor.

Rusya, Gümrük Birliği’nin kapılarının 
Ukrayna’ya açık olduğunu, ancak Kiev’e 
baskıda bulunmadıklarını söylüyor. 
Ancak Moskova, Kiev’in AB ile Rusya 
arasında bir seçim yapması gerektiğini 
de dile getiriyor.

Yanukoviç, ülkesinin Gümrük Birliği 
ile iki tarafa da fayda sağlayacak ‘fırsat 
araçları’ aradığını belirtti ve araların-
daki ticaret hacminin 46 milyar Euro’ya 
vardığının altını çizdi.

Yanukoviç, "Ukrayna’nın ulusal mev-
zuatını, diğer uluslararası yükümlülük-
lerimizle çakışmayacak şekilde Gümrük 
Birliği kurallarına uyumlu hale getirmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Bu konu, iki 
taraftan da uzmanların elindedir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, yetkililerin 
18 Aralık’ta somut teklifler sunmasının 
beklendiğini hatırlattı. Yanukoviç’in bu 
tarihte Moskova’da Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi 

bekleniyordu, ancak ziyaret son dakikada 
iptal edilmişti.

Yanukoviç ziyaretin, ilerideki anlaşma-
ların detayları üzerinde yeterli düzeyde fikir 
birliği oluşmamış olması sebebiyle ertelen-
mek zorunda kaldığını söyledi.

Komisyon’un yanıtı
Avrupa Komisyonu’ndan bir yetkilinin yaptığı 
açıklamada Serbest Ticaret Anlaşması ve 
Gümrük Birliği arasında bir ayrım yapılması 
gerektiğini söyledi.

Ukrayna’nın diğer ülkelerle imzalayacağı 
serbest ticaret anlaşmaları, bu anlaşmalar 
AB’ye verilen taahhütlerle çelişmediği süre-
ce DCFTA’ya engel değil. Yetkili, Ukrayna’nın 
bu sebeple ekonomideki öncelikleri doğrul-
tusunda başka ticaret anlaşmaları yapmak-
ta serbest olduğunu söyledi.

Ancak Ukrayna bir gümrük birliğine 
katılacak olursa bu, Ukrayna ile AB arasında 
DCFTA imzalanmasına olanak tanımıyor. AB 
yetkilisi, gümrük birliklerinin, ortak gümrük 
vergileri gibi ortak dış ticaret politikaları 
doğurduğunu ve üye ülkelerin dış ticaret 
ilişkilerinde ulusal kontrollerini yitirdiğini 
anlattı.

G ürcistan Başbakanı İvanişvili, 
“Bakü-Tiflis-Kars” demiryolu hattının 
Kars-Akhalkalaki kısmını bir an 

önce tamamlayacaklarını söyledi. İvanişvili, 
hükümetinin başta enerji olmak üzere yeni 
yatırım ve projelere açık olduğunu bildirdi.

Gürcistan Başbakanı Bidzina İvanişvili; 
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasın-
daki “Bakü-Tiflis- Kars” yeni demiryolu 

hattının hem Gürcistan, hem de stratejik 
ortağı Türkiye’nin çok istekli olduğu bir proje 
olduğunu söyledi.  Türkiye ile ekonomik 
ilişkileri ve Türk işadamlarının Gürcistan’daki 
yatırımlarını değerlendiren İvanişvili, üç 
ülkeyi birbirine bağlayan projenin Gürcistan 
ayağının “zamanında ve sorunsuz” tamam-
lanmasına özellikle önem verdiğini belirtti. 
İvanişvili, Gürcistan’ın Türk hükümeti ve 
Türk işadamlarına özel bir tutumu olduğunu 
ifade ederek, “Hükümetim mevcut yatırım-
ları kolaylaştırmanın yanı sıra, yeni projelere 
de açık” diye konuştu. Demiryolu hattının 
Gürcistan’dan geçen “Kars-Akhalkalaki” kıs-
mının inşaatıyla ilgili demeç veren Başbakan 
İvanişvili, Türk işadamlarının Gürcistan’daki 
yatırımları ve mevcut projeleri hakkındaki 
açıklamalarının, bazı uluslararası ajanslarca 
yanlış anlaşıldığını belirterek projenin Gür-
cistan için önemini koruduğunun altını çizdi. 

Proje zamanında bitecek 
“Sadece Gürcistan değil, stratejik ortağımız 
Türkiye’nin de çıkarlarına uygun olan, her 
iki ülkenin de istekli olduğu bu proje Asya 

ve Avrupa ülkeleri için de ekonomik açıdan 
önem taşıyor” diyen İvanişvili, projenin “za-
manında ve sorunsuz” tamamlanması için 
özel önem göstereceklerini söyledi. 

Erdoğan ile buluşmak için Türkiye’ye 
gelecek
Ekim ayındaki seçimlerde partisi 
Gürcistan’ın Hayali’nin galibiyeti üzerine, 
kendisini arayıp kutlayan ilk liderin Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu 
söyleyen Gürcistan Başbakanı Bidzina 
İvanişvili, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile 
iki ülke arasındaki yeni ekonomik işbirliği 
olasılıklarını ve bununla ilgili planlama 
sürecini görüşmek üzere, yakında Türkiye’ye 
bir ziyarette bulunacağım” dedi. 

Enerjide görüş ve hedefler ortak
Gürcistan hükümetinin Türkiye’ye özel 
bir tutumu olduğunu belirten İvanişvili, 
Türkiye’yi sadece siyasi anlamda stratejik 
ortağı değil, başlıca iş ortağı olarak da kabul 
ettiklerini söyledi. “Gürcistan ekonomisi, 
özellikle de enerji sektöründeki yatırım-
lara kucak açıyor. Türkiye ve Gürcistan’ın 
bu endüstrinin gelişimi bakımından ortak 

görüş ve hedefleri var. Bir kez daha Türk 
yatırımcılarına sesleniyorum; hükümetimiz 
mevcut projelerin en hızlı ve kolay şekilde 
tamamlanmasını sağlamakla birlikte, yeni 
projelere de açıktır. İş dünyasından gelen bir 
kişi olarak, yatırımcı için hükümet desteği ve 
tanıtımının ne kadar önemli olduğunu bili-
yorum” diyen İvanişvili, Gürcistan’da yatırım 
yapan veya yapmak isteyen Türk işadamla-
rına sevindirici mesajlar verdi.

ukrAynA, AB ile yAkın ilişkilere 
sAhip olmAk istiyor, AncAk 
metin üzerinDe Bir yılDAn 
uzun Bir süre önce AnlAşmAyA 
vArılmış olmAsınA rAğmen 
ortAklık AnlAşmAsı hAlen 
imzAlAnmış Değil.

“sADece gürcistAn Değil, 
strAtejik ortAğımız türkiye’nin 
De çıkArlArınA uygun olAn, her 
iki ülkenin De istekli olDuğu Bu 
proje AsyA ve AvrupA ülkeleri 
için De ekonomik AçıDAn önem 
tAşıyor”

EKOHABER Avrasya
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Z irve programı çer-
çe vesinde, Cum-
hurbaşkanı Gül, 

her iki cum  hurbaşkanını 
ayrı ay rı kar  şı ladı. Ar-
dından Cum hur  başkanı 
Gül ve Baş  ba  kan Recep 
Tayyip Er do ğan’ın, Cum-
hurbaşkanı Kar zai ve 
Cumhurbaşkanı Zer dari 
ile ayrı ayrı gerçekleştir-
dikleri iki l i görüşmelere 
geçildi. İki  li görüşme-
lerden son ra da dört lü 
görüşme yapıldı.

Zirvenin önemi
2007 yılından bu yana kadar 
güvenlik, ekonomik iş birliği, 
eğitim, parlamentolararası 
iş birliği, diyalog ve karşılıklı 
güven gibi çok çeşitli konulara 
odaklı olarak gerçekleştirilen 
üçlü zirve süreci kapsamında bu 
yıl gerçekleştirilen toplantının 
teması ‘Bağlılık’ olarak belir-
lendi. Zirvede, üç ül ke arasında 
ulaştırma alanında iş birliği-
nin artırılması için atılabilecek 
adımlar ayrıntılı şekilde ele 
alındı.

Zirve vesilesiyle Türkiye, Af-
ganistan ve Pakistan arasındaki 
köklü dostluk ve kardeşlikten 
gücünü alan çok boyutlu iş 
birliğinin ekonomi, kalkınma, 
ulaştırma, eğitim, iletişim ve 
özellikle güvenlik dâhil olmak 
üzere çok çeşitli alanlarda 
daha ileri safhalara taşınması, 
böylelikle üç kardeş ülkenin 
halklarının refah, huzur ve esen-
liği kadar bölgesel barış, huzur 
ve istikrara da katkı sağlanması 
hedefleniyor.

“Türkiye, Afganistan ve 
Pakistan arasındaki ilişkiler 
emsalsiz”
Cumhurbaşkanı Gül, konuşma-
sında, Türkiye, Afganistan ve 
Pakistan arasındaki ilişkileri 
“emsalsiz” olarak nitelendire-
rek, “Bu ilişkiler devletlerarası 
olmanın ötesinde, halktan halka 
ve gönülden gönüle ilişkilerdir. 
Dostluk bağlarımızın tarihten 
güç alan derin kökleri mevcut-
tur. Biz bu bağ ları muhafaza 
etmek, pekiştirmekle ve ge-
liştirmekle mükellefiz” dedi. Bu 
mesuliyetin bir gereği olarak VII. 
Üçlü Zirve Toplantısı’nın bağlılık 
teması üzerine gerçekleştirile-
ceğini bildiren Cumhurbaşkanı 
Gül, bu çerçevede üçlü işbirliği-
nin yeni ufuklara nasıl taşı-
nacağına ilişkin samimi görüş 
alışverişinde bulunacaklarını 
vurguladı.

Ülkeler arasında tarihten 
gelen bağların artık çağımızın 
nimetlerinden faydalanılarak 
güçlendirilmesinin zamanın 

geldiğine de değinen Cumhur-
başkanı Gül, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu anlamda ulaşım 
ve iletişim alanlarına odaklan-
mak gerekmektedir. Mesafeleri 

ortadan kaldıracak adımları 
atmalı, ekonomik, ticari, siyasi 
ve kültürel ilişkilerimizin geliş-
mesine hizmet edecek tedbirler 
almalıyız.”

Ülkeler arasındaki iş 
birliği alanları
Cumhurbaşkanı Gül, 
ekonomik ve ticari 
faaliyetlerin, özellikle 
ulaştırma alanında, 
gerekli fiziki altyapının 
gerçekleştirilmesinin 
ülkelerin kalkınmasına 
en büyük katkıyı 
sağlayacağına işaret etti. 
Küreselleşen dünyada 
birbirinden kopuk 
yaşamanın bedelinin 
ülkelerin münferit ve 
topyekûn potansiyelinden 
yararlanamamak 

olacağını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Gül, mevcut 
potansiyel göz önünde 
bulundurulduğunda kaybımızın 
ne kadar büyük olduğunu 

anlamanın güç olmayacağını 
ifade ederek, bu vesileyle 
atılabilecek adımlara toplantı 
sonunda yapılacak açıklamada 
yer verileceğini sözlerine ekledi.

Son 5 yıldır yaşanan 
küresel krizin olumsuz 
etkileri hız kesmeksizin 

devam ediyor. Dünya ekonomi-
sine göz attığımızda özellikle 
Avrupa’da hala istikrarın 
sağlanamadığını gözlemliyoruz. 
Gelişmiş ülke ekonomilerinde 
yüksek işsizlik, zayıf büyüme 

ve Avro Bölgesi kamu borç krizi 
ciddi bir güven bunalımına dö-
nüşmüş vaziyettedir. Gelişmiş 
ülkelerin yaşamakta olduğu bu 
ekonomik krizi değerlendiren 
TBMM Plan ve Bütçe Komis-
yonu Üyesi ve Gümüşhane Mil-
letvekili Feramuz Üstün’e göre 
bu ülkelerin yaşadığı ekonomik 
problemler küresel görünümü 
de olumsuz yönde etkiliyor. 
“Küresel kriz sonrası yaşanan 
ekonomik daralma ve kamunun 
üstlendiği yükümlülüklerle 
birlikte gelişmiş ekonomilerde 
mali dengeler bozuldu ve kamu 
borçları rekor seviyelere çıktı” 
diyen Üstün’e göre bu ülkele-
rin borçluluk oranları da ciddi 
rakamlarda artmaya devam 
etmektedir. 

Küresel ekonomide belir-
sizlikler devam ederken acaba 
Türkiye ekonomisinde durum 
nedir? Ülke ekonomilerinde “is-
tikrarın” önemine dikkat çeken 
Üstün’e göre ülkemizdeki bü-
yüme rakamlarında bu istikrarı 
gözlemlemek mümkün. Üstün, 
kriz sonrası dönemde Türkiye 
ekonomisinin güçlü bir büyüme 
süreci yaşadığına dikkat çeke-
rek devam ediyor: “2010-2011 
yıllarında ortalama yüzde 8,8 
büyüyen Türkiye ekonomisi 
global büyüme liginde üst sıra-
larda yer almıştır. Türkiye cari 
açık gibi önemli bir sorunu krize 
dönüştürmeden yönetmiştir. 
Uygulanan doğru makroeko-

nomik politikalarla cari açık 
kontrol altına altındadır. Son 10 
yılda yapılan yapısal reform-
larla yılda ortalama yüzde 5,3 
büyüyerek milli gelirimizi 230,5 
milyar dolardan 774, 2 milyar 
dolara yükseldi. Aynı dönemde 
kişi başına düşen milli gelir 3 
bin 492 dolardan 10 bin 469 
dolara çıkmıştır” 

Gelelim 2013 yılı bütçe 
değerlendirmesine... Feramuz 
Üstün, üyesi olduğu TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonu tarafından 
hazırlanan 2013 yılı bütçesi-
nin en belirleyici özelliklerinin 
sağlık, eğitim ve sosyal nitelikli 
harcamalara ağırlık veren, top-
lumun yaşam kalitesini yük-
seltmeyi amaçlayan, yatırımı 
teşvik edip, altyapıya öncelik 
veren bir bütçe olduğunu 
belirtiyor. “2013 yılı bütçesinde 
en büyük payı eğitime ayırdık. 
Eğitime ayırdığımız kaynağı 
20,7 oranında artırarak 68,1 
milyar TL’ye çıkardık. Eğitim 
ve öğretimde fırsat eşitliği her 
zaman bütçe belirlemelerimiz-
de öncelikli olmuştur. Sağlıkta 
ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 
11,1 oranında bir artış sözko-
nusudur.”

Bütçeyi belirlerken 
Türkiye’nin imkan ve ihtiyaç-
ları doğrultusunda bir çalışma 
yaptıklarını dile getiren Üstün, 
“2013 yılı bütçesinin milletimi-
ze, ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

VII. TÜRKİYE-AFGANİSTAN-PAKİSTAN 
ÜÇLÜ ZİRVESİ ÇANKAYA KÖŞKÜ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2013 YILI BÜTÇESİNDE 
EĞİTİM VE SAĞLIK YİNE ÖN PLANDA

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ev sahipliğinde, Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü 
Zirve Süreci’nin yedinci toplantısı Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirildi.

2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı TBMM’de görüşülerek kabul edildi.  
2013 yılı bütçesi ve ülkemizin orta - uzun vadeli hedeflerini TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu Üyesi ve Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün değerlendirdi.

Türkiye

ramazan Arslan

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve 
Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün
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T
ürk çayının markalaştırılması 
ve endütriyel bir değer haline 
getirilerek tüm dünyada tercih 
edilen bir marka olma stratejisi 

doğrultusunda gerçekleştirilen organiza-
yona İstanbul Milletvekili ve KEİPA Türk 
Grup Başkanı Dr. İsmail Safi, Çaykur Ge-
nel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Rize Ticaret 
Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ve Av-
rasya Ekonomik İlişkiler Derneği Yönetim 

Kurulu Başkanı Hikmet Eren katıldı. 
Heyet  başta K.K.T.C. Cumhurbaşkanı 

Dr. Derviş Eroğlu olmak üzere K.K.T.C. 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Hasan 
Bozer, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı 
Ali Çetin Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji 
Bakanı Sunat Atun, Türkiye Cumhuriyeti 
Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça 
ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Gü-
nay Çerkez’i ziyaret etti. 

K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş 
Eroğlu heyeti kabulü sırasında yaptığı ko-
nuşmasında K.K.T.C.’nin Rize’den uzak 
olsa dahi bir yakınlığının bulunduğunu, 
Rize’yi en kısa zamanda ziyaret etmek is-
tediğini kaydetti.

Ziyaret sırasında Eroğlu’na program 
hakkında bilgi veren Safi, “Türkiye’nin 
en çok içilen ve sevilen içeceği olan çayı 
burada dostlarımızla paylaşmaktan bü-

yük mutluluk duyacağız” dedi. Kıbrıslı 
Türklerin sadece savaş zamanında, zor 
günlerinde değil mutlu günlerinde de 
yanlarında olmak istediklerini belirten 
Safi, “K.K.T.C.’nin 29. Kuruluş yıldönümü 
kutlu olsun” dedi.

Rize çayının organik yapısının farklılı-
ğı ve dooğallığını tanıtmak için burada ol-
duklarına işaret eden Rize Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet Erdoğan da gösterdikle-
ri yakın ilgi için Eroğlu’na teşekkürlerini 
bildirdi.

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlü-
oğlu  ise görüşmede K.K.T.C.’nin kuruluş 
yıldönümünde Kıbrıs Türk halkı ile birlik-
te olmak istediklerini ve bu amaçla bura-
da olduklarını söyledi. 

Heyetten çay alışkanlığı ve Rize’de 
yetişen çay hakkında detaylı bilgi alan 
K.K.T.C. Tarım ve Doğal Kaynaklar Ba-
kanı Ali Çetin Amcaoğlu, K.K.T.C.’nin 
ekonomik yapısını güçlendirmeye yö-
nelik olarak Türkiye ile işbirliği içeri-
sinde olduklarını ve yoğun çalışmalar 
yürüttüklerini dile getirdi. Amcaoğlu, 
zaman içerisinde çayın Kıbrıs Türk kül-
türüne yerleştiğini ve bu organizasyon-
la bu kültürün daha da pekişeceğini dile 
getirdi. 

Lefkoşa’da Çaykur tırında bir basın 
toplantısı düzenlendi. Organizasyon ile 
ilgili basın mensuplarına bir açıklama 
yapan Avrasya Ekonomik İlişkiler Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet 
Eren, “Bu organizasyonun ikincisini 
Ri ze’de gerçekleştireceğiz. Türk çayını, 
Türk kültürünü ve Rize’yi sizlere tanıt-
maktan gurur duyacağız. Buradan hepi-
nizi şimdiden Rize’ye davet ediyorum” 
dedi. 

Organizasyon süresince Çaykur ta-
nı tım tırı Türk çayını tanıtmak için 
Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, İskele ve 
Gazimağusa’da çay ikramı yaptı. Ay-
rıca, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne 
Amerikan Üniversitesi ve Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’nde Türk çayı tanıtıldı.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, 
Kuzey Kıbrıs’ta Bir Çay Molası Verdi
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, KEİPA, Çaykur, Rize Ticaret Borsası ve Rize 

Ticaret Odası 19-24 Kasım 2012 tarihleri arasında “Kuzey Kıbrıs’ta Bir Çay Molası” 
adında bir organizasyon gerçekleştirdi.  Organizasyon kapsamında K.K.T.C.’de resmi 
temaslar yapıldı. ÇAYKUR Tanıtım Tırından Türk çayının tanıtımı için çay sunumları 

gerçekleştirildi.
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U luslararası Türk Kültü-
rü Teşkilatı (TÜRKSOY) 
Genel Sekreterliği ile 

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği 
(EkoAvrasya) arasında; üstlenmiş 
oldukları ortak amaç ve hedefle-
rinden hareketle, kültür ve sanat 
alanındaki faaliyetlerinin uyumlu 
bir biçimde gelişmesi 
ve uluslararası düzey-
de yardımlaşma, da-
yanışma ve işbirliğinin 
sağlanması hususunda 
işbirliği protokolü 
imzalandı. Protokol 
sözleşmesini TÜRKSOY 
Genel Sekreteri Düsen 
Kaseinov adına Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Doç. Dr. Fırat Purtaş, 
Avrasya Ekonomik 
ilişkiler Derneği adına 
da Yönetim Kurulu 
Başkanı Hikmet Eren imzaladı. 

TÜRKSOY ile uzun yıllardır 
devam eden ortak çalışmaların bu 
protokolle resmiyet kazandığını 
ifade eden Avrasya Ekonomik 
İlişkiler Derneği  (EkoAvrasya)
Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet 
Eren, “2013 yılında TÜRKSOY ile 
ortaklaşa yapmayı arzu ettiğimiz 
projeler ve organizasyonlarımız 
için bugün burada bir kez daha 

sözleşmiş olduk. Bu 
protokolle, Türk dün-
yasına daha iyi hizmet 
edeceğimize inanıyo-
rum.” dedi. 

TÜRKSOY olarak 
birçok kurum ve sivil 
toplum kuruluşu ile 
el ele çalışmalar 

yaptıklarını ifade eden TÜRKSOY 
Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. 
Fırat Purtaş ise yaptığı konuşma-
sında Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği (EkoAvrasya) ile imzala-
mış oldukları bu protokolün nice 
güzel çalışmaya vesile olmasını 
dilediğini ifade etti. 

TÜRKSOY ve Avrasya Ekono-
mik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) 
yapmış oldukları bu işbirliği proto-
kolü çerçevesinde kültür ve sanat 
alanında Türk dünyasının kültürel 
değerlerinin araştırılması, ince-
lenmesi, korunması, geliştirilmesi, 
tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde 
ortak hareket edecek, bu alanda 
özgün eserlerin üretilmesi husu-
sunda teşvik edici olacaklar.

A vrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, misyonu 
gereği yapmış olduğu çalışmalara bir yenisini 
daha ekledi. 

Azerbaycan Vergi dergisi editörü Prof. Dr. Elshan 
Hajizade ile EkoAvrasya dergisi imtiyaz sahibi Hikmet 
Eren arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan 
protokolün amacının karşılıklı işbirliği kapsamında 
tüm dünyada düzenlenecek konferans, seminer, panel, 
çalıştay gibi toplantıları, hazırlanacak kitap, kılavuz vb. 
gibi basılı yayınları, belgesel, tanıtım filmi gibi görüntülü 
materyalleri, yaz okulu, eğitim programları gibi orga-
nizasyonları ortaklaşa gerçekleştirmek olduğunu ifade 
eden Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Hikmet Eren “ Bu protokolün, 2013 yılında başa-
rılı projelere vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Protokol imza törenine İstanbul Milletvekili ve 
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Onursal Başkanı Dr. 
İsmail Safi de katıldı.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam`da 
‘’Dağlık Karabağ Sorunu ve Güney 
Kafkasya’nın Güvenlik Problemi’’ 

konulu konferans gerçekleştirildi.
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü 

münasebetiyle Avrasya Güvenlik ve Strateji 
Araştırmalar Merkezi (ATSAM) tarafından 
koordine edilen uluslararası konferansa Hol-
landa Türkevi Araştırmalar Merkezi, Benelüx 
Azerbaycanlılar Kongresi (BAK) ve Avrasya 
Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) 
destek verdi.

Konferans, Güney Kafkasya’da güvenlik 
problemlerini, Ermenistan’ın Azerbaycan`a 
saldırısı, Karabağ`da yaşayan Azerbaycan-
lılara yönelik etnik temizlik politikası, işgal 
altındaki topraklardaki kültürel anıtların yok 
edilmesiyle ve yaşanan büyük insan hakları 
ihlalleri dünya kamuoyunu ayrıntılı bilgi 
vermek amacıyla yapıldı. 

Avrasya Güvenlik ve Stratejik Araş-
tırmalar Merkezi (ATSAM) Başkanı Dr. 
Hatem Cebbarlı, Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği (EkoAvrasya) Başkanı Hikmet Eren, 
Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi 
Başkanı Veyis Güngör, Benelüx Azerbaycan-

lılar Kongresi (BAK) Başkanı  Sahil Gasi-
mov, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili 
Ganire Paşayeva ve Adil Aliyev’in konuşmacı 
olarak katıldığı konferansa,  Azerbaycan 
ve Türkiye’den de insan hakları örgütleri 
temsilcileri, bilim adamları, parlamenterler 
ve basın mensupları katıldı.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği 
(EkoAvrasya) Başkanı Hikmet Eren konuş-
masında birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. 
Eren “Birlikte hareket etmek birçok sorunu 
çözebilir. Bugün Karabağ sorunu da Türk 
dünyasının yanı sıra tüm insanlığın sorunu 
olarak görüyoruz. Bir milyon insan evinden 
uzak bir yerde perişan olarak 20 yıldır dışarı-
da bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’ın Hocalı’da yaptığı soy-
kırımı bütün dünyaya duyurmak amacıyla 
dünyanın dört bir yanında konferanslara, 
panellere katıldığını dile getiren Paşayeva 
“Hocalı Katliamı sadece Azeri Türkleri’ne 
değil tüm insanlığa karşı yapılmış bir cina-
yettir” dedi. 

Yürütmekte oldukları “Avrasya Buluş-
maları” Projesi’nde küresel ajandayı Türk 
Dünyası gündemine taşımanın; Karabağ 
gibi, Batı Trakya gibi, Doğu Türkistan 
gibi kanayan yaralarımızı tüm dünya ile 
paylaşmanın boyunlarının borcu olduğunu 

dile getiren Hollanda Türkevi Araştırmalar 
Merkezi Müdürü Veyis Güngör, “10 Aralık 
Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle 
Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen konukları-
mızı Hollanda’da görmekten büyük mutluluk 
duyduk” dedi.

Panelden sonra Türk Dünyasının önemli 
ses sanatçılarından Azerin, mini bir konser 
verdi.

Hollanda Parlamentosunda gerçek-
leştirilen konferans, Azerbaycan Devlet 
Başkanlığı yanında Sivil Toplum Kuruluş-
larına Devlet Desteği Şurası tarafından 
desteklenmiştir.

EKOAVRASYA İLE
TÜRKSOY ARASINDA 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 
İMZALANDI

EKOAVRASYA İLE 
AZERBAYCAN VERGİ 
DERGİSİ ARASINDA
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 
İMZALANDI

DAĞLIK KARABAĞ MESELESİ
HOLLANDA’DA GÜNDEME GETİRİLDİ

EkoAvrasya Derneği



www.ekoavrasya.net

Avrasya’ya
açılan kapınız”

6 yaşında...

“
“...Hocalı faciası yaklaşık iki yüz yıllık bir zaman zarfında Ermeni şovenistleri 

ve onların destekçilerinin halkımızın aleyhinde uyguladığı etnik temizleme 
ve soykırım politikasının kanlı bir sayfasıdır. Bu menfur politika halkımızın 

başına pek çok musibetin, acının ve ızdırabın gelmesine neden olmuştur.”

İlham Aliyev Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

www.ek oa vra s y a .net
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 Davutoğlu:
“Tarihin arkasında
 koşulmaz, 
 içinde koşulur,
 önünde gidilir.”


