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Navrız,
Yeni Gün,
Ulu Kün,
Mart Dokuzu,
Çıl Pazı,
Çanı Kün,
Şagaa,
Isıah,
Yeni Kün
Nevruz

Avrasya’nın uçsuz bucaksız 
coğrafyasının farklı adlarla anıldığı 
ama hep aynı coşkuyla kutladığı 

baharın müjdecisi “yeni gün” kutlu olsun!

Tarihi beş bin yıla uzanan Nevruz, Türk dünyasının bağlarını 
güçlendiren, yüreklerde umut filizleri yetiştiren en önemli 
bayramlardan biri... Yeni bir yılın başlangıcını, yeniden doğuşu 
simgeleyen Nevruz, umut olur kalplerde; temenni, arzu olur dillerde. 
Nevruz ile yeniden doğan şüphesiz sadece tabiat değildir. İnsan da 
bedenen ve ruhen kendini yeniler, temizler. Nevruz ile duygular ve 
fikirler de yenilenir.... Türk dünyasının göz bebeği TÜRKSOY bu yıl 
tüm dünyada nevruz kutlamalarının yıldızı oldu. Dünyanın dört bir 
tarafında organizasyonlar düzenleyen TÜRKSOY Ailesine buradan 
minettarlığımı iletiyorum. Emeğinize sağlık!

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği olarak Nevruz ile birlikte bizler 
de belirlediğimiz 2013 yılı takvimine göre faaliyetlerimize başladık. 
Baharın gelişiyle birlikte bir yandan Türk dünyasından konuklarımızı 
Türkiye’de ağırlamaya başladık diğer yandan  yurtdışında 
gerçekleştirmeyi planladığımız organizasyonlarımıza hız verdik. 

Geçtiğimiz ay Ankara’da çok önemli bir misafirimiz vardı. KKTC’ye  
yeni bir soluk getiren “Toparlanıyoruz” hareketinin lideri Doç. Dr. 
Kudret Özersay ile bir toplantı düzenledik, KKTC’de yeni bir vizyon 
olarak önemli faaliyetlere imza atan Toparlanıyoruz’u kendisinden 
dinledik. Bakü’de katıldığımız Türkiye, Azerbaycan ve Rusya 
Federasyonu Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Forumundan somut 
adımlarla döndük. 

Önümüzde oldukça hareketli günler var. Nisan ve Mayıs ayı 
içerisinde düzenleyeceğimiz “2013 Kuzey Kıbrıs’ta Geleceğin 
Planlanması Çalıştayı”, “Atayurttan Anayurda Merhaba Rize”, 
“Akdenizden Karadeniz’e Bir Gönül Köprüsü”  ve “Bosna – Hersek’e 
Bir Dost Selamı’’ bunlardan en yakın tarihli icra edeceğimiz 
organizasyonlar. 

EkoAvrasya olarak üstlendiğimiz misyon doğrultusunda 
yayınlarımıza devam ediyoruz. Kıymetli dostum Doç. Dr. Soyalp 
Tamçelik’in editörlüğünde hazırladığımız “2012 Kuzey Kıbrıs Gelecek 
Vziyonu” kitabmız Nisan ayında okuyucularımızla buluşacak. 

Nevruz’la başlayan enerjimiz yıl boyu sürsün, bahar bayramı tekrar 
kutlu olsun...
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KKTC’deki Su Sorunu
Küresel iklim değişikliği etki-
siyle meydana gelen uzun süreli 
kuraklıklar, olumsuz etkilerini 
dünyanın birçok bölgesinde ol-
duğu gibi Akdeniz Bölgesi’nde 
de hissettirmektedir. Son yüz-
yılda, kurak, yarı kurak iklim 
bölgesinde yer alan Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
(KKTC) gözle görülür sıcaklık 
artışlarının yanı sıra yağış oran-
larında ise % 25’den fazla azal-

ma görülmüştür. Gelecek 100 
yıl içerisinde bulunduğumuz 
coğrafyada durumun daha da 
kötüleşmesi bekleniyor.  2100 
yılına yönelik yapılan izdü-
şümlerde Akdeniz Bölgesi’nde 
yağışların daha da azalacağı, 
buna karşın sıcaklık değerle-
rinde önemli artışların olacağı 
yönünde tahminler mevcuttur. 
Küresel iklim değişikliğine bağ-
lı olarak ortaya çıkması muh-
temel olumsuz durumdan, en 

fazla, Akdeniz’in doğusunun et-
kileneceği ve başta Türkiye’nin 
iç kesimleri, Kıbrıs adası, Lüb-
nan, İsrail, Nil Deltası, Mısır ve 
Libya’nın halen var olan su kıt-
lığı sorununda ciddi artışların 
olacağı tahminleri yapılmakta-
dır.

KKTC’de azalan yağışlar 
karşısında su ihtiyacının nere-
deyse tamamının yeraltı suyu 
kaynaklarından karşılanıyor ol-
ması(%92 yeraltı suyu, %5 yü-

zey suları ve %3 ise deniz suyu 
arıtımından) nedeniyle, zaman-
la yeraltı suyu seviyelerinde 
büyük düşüşler kaydedilmiş, 
bu durum neticesinde özellikle 
kıyı akiferlerinde önemli tuz-
lanma sorununa yol açan deniz 
suyu girişimi gerçekleşmiştir. 
Akiferlerde meydana gelen bu 
bozulmaların etkisini azaltmak 
için farklı yöntemler denen-
miş ancak bu sorunu gidermek 
mümkün olmamıştır. 

Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI

K.K.T.C. TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI SU GENEL KOORDİNATÖRÜ

Hayalden Gerçeğe
Asrın Projesi

5  

KKTC’de uzun süredir yaşanmaKTa 
olan su sorununun çözümüne 
yöneliK birçoK olumlu adım aTılmış 
olmasına Karşın, özelliKle Küresel 
iKlim değişiKliğine bağlı olaraK 
yaşanan uzun süreli KuraKlığın bir 
sonuCu olaraK ülKedeKi su arz-Talep 
dengesinde büyüK bozulmalar olmuş, 
zamanla ülKenin su büTçesinde çoK 
Ciddi açıKlar orTaya çıKmışTır. 

07 marT 2014 Tarihinde TamamlanaCaK olan 
TürKiye’den Kuzey Kıbrıs TürK CumhuriyeTi’ne 
borularla su geTirilmesi projesi ile “dünyada 
su TaşımaCılığında” önemli bir KilomeTre Taşı 
aşılmış olaCaK, bu durum ise TürKiye’ye bölgede 
“presTij” ve geleCeKTeKi benzer projelerde 
“liderliK” vasfı KazandıraCaKTır. geleCeKTeKi 
50 yıllıK süreçTe KKTC’de su sorununun KöKlü 
çözümünde anahTar rol oynayaCaK olan “asrın 
projesi” merCeK alTında...
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Son yüzyılda, KKTC’ye düşen yağışların 
¼ oranında azalması nedeniyle “su kıtlığı 
sorunu” çeşitli kirleticilerin yüzey ve yeraltı 
suları üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. 
Bunun yanı sıra, özellikle kıyı akiferlerin-
den yapılan aşırı yeraltı suyu çekimlerine 
bağlı olarak meydana gelen deniz suyu gi-
rişi neticesinde ortaya çıkan tuzlan-
maya bağlı olarak “su kalitesi sorunu” 
ortaya çıkmıştır.  Yasaların eksikliğine 
ek olarak, suyla ilgili paydaşlar arasın-
daki iletişim ve eşgüdüm eksikliği ne-
deniyle de “su yönetimi sorununun” 
etkisi tüm sektörler üzerinde hissedil-
mektedir. 

Su Sorununun Başlıca 
Nedenleri 
KKTC’deki su sorununun birden faz-
la sebebi bulunmaktadır. Öncelikle 
mevcut su kaynakları %70’ten fazlası 
tarımsal amaçlı ve kontrolsüz olarak 
kullanılmaktadır. Uzun yıllar kıt olan 

su kaynaklarıyla en uygun toprakta 
en az su ile en yüksek verim elde edil-
mesi prensibi yerine getirilememiş, 
bu durum ise zaten kıt olan yeraltı 
suyu kaynaklarının gereğinden fazla 
kullanılmasına neden olmuştur. Belediye-
lerin evlere içme-kullanma amacıyla sağ-
ladığı sular amaçları dışında kullanılmak-
ta, bunun yanı sıra konut bazında yağmur 
sularının toplanması ve evsel atık suların 
arıtılmasına yönelik alt yapı eksiklikleri su 
sıkıntısının artmasına neden olmaktadır. 
Bunlara ek olarak, toplum su sorununun 
boyutu hakkında yeterli bilgiye ve farkında-
lık düzeyine de sahip değildir. 

Yasal sorunların başında ise çağdaş bir 
Su Yönetimi Yasası’nın henüz tamamlana-
mamış olması gelmektedir. Yürürlükteki 
mevzuat yetersiz ve caydırıcı olmaktan uzak 
olup uygulama sırasında zafiyetler ortaya 
çıkmaktadır. Su konusunda çok az sayıda 
bilimsel çalışmanın yapılması ve bu çalış-

maları destekleyecek doğru verilerin olma-
yışı ülke su politikasının sağlıklı biçimde 
belirlenebilmesine engel teşkil etmektedir. 

Su Sorunun Çözümüne Yönelik 
Atılan Adımlar
Su sorununun boyutları bakımından bu 
denli büyük olması, bu konuda hiçbir şey 
yapılmamış olması anlamına gelmez. Su so-
runun çözümüne yönelik bugüne gelinceye 

kadar birçok önemli adımlar atılmıştır. Bu 
bağlamda, sulama amaçlı ve yeraltı sularını 
besleyecek gölet sayısı 41’e ulaştırılmıştır. 
Güzelyurt Derivasyon Kanalı Projesi, kısmi 
olarak inşa edilmiştir. Modern sulama yön-
temlerinin kullanımı büyük oranda tamam-
lanmış, damla sulama yöntemiyle sulanan 

narenciye oranı neredeyse %100’e 
ulaşmıştır. İçme suyu fiyatları tekrar 
gözden geçirilerek daha gerçekçi ra-
kamlar belirlenmiş, tarımsal amaçlı 
olarak verilen su miktarı da daha ger-
çekçi değerlere göre yeniden ortaya 
konmuştur. Su dağıtım şebekelerinin 
yenilenmesine yönelik önemli çaba 
sarf edilerek, bu sayede içme suyu 
şebekesi büyük oranda yenilenmek 
suretiyle su kayıplarının azaltılmasına 
yönelik önemli yol kat edilmiştir. 

Su yönetiminin ülke ölçeğinde 
bütünlüklü olarak ele alınarak çö-
zümlenebileceği gerçeği göz ardı edi-
lerek zaman zaman bölgesel ve kısmi 
çözüm arayışlarına gidilmiştir. Bu 
doğrultuda Güzelyurt Ovası üzerinde 
kıyıya yakın Yayla bölgesinde kuyu-
ların tuzlanmasını gidermeye yönelik 
bir proje gerçekleştirilmek istenmiş, 
ancak sonuç başarılı olmamış ve proje 
tamamlandığında bölgedeki tuzlanma 
azalacağı yerde 2-3 kat artmıştır.

KKTC genelinde, sulu tarım yapı-
labilecek uygun alanların belirlenmesi 
için toprak sınıflama çalışmaları ta-
mamlanmış olup, bu topraklar üze-
rinde üretilebilecek en uygun bitki 
türlerinin seçimine yönelik çalışmalar 
sürdürülmektedir.

Sonuç olarak, KKTC’de uzun sü-
redir yaşanmakta olan su sorununun 
çözümüne yönelik birçok olumlu adım 
atılmış olmasına karşın, özellikle kü-
resel iklim değişikliğine bağlı olarak 
yaşanan uzun süreli kuraklığın bir 
sonucu olarak ülkedeki su arz-talep 

dengesinde büyük bozulmalar olmuş, za-
manla ülkenin su bütçesinde çok ciddi açık-
lar ortaya çıkmıştır. En kurak dönemlerde, 
özellikle uzun ve kurak yaz dönemlerinde 
baş gösteren susuzluk nedeniyle 1990’lı 
yılların sonunda Türkiye’den balonla su 
getirilmeye çalışılmış ancak zaman içinde 
teknik açıdan yaşanan güçlükler nedeniyle 
istenilen verim alınamayınca bu projeden 
vazgeçilmiştir. Tüm bu yaşananlar son 

dönemde, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne borularla su getirme pro-
jesini zorunlu bir çözüm alternatifi olarak 
gündeme getirmiştir.

Türkiye’den KKTC’ne Su 
Getirme Projesi (Yapım ve 
tamamlanma süreci)
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşleri (DSİ) 
tarafından yapılan çalışmalar ışığında 
KKTC’nin 2010 yılındaki toplam içme suyu 
ihtiyacının 36,12 hm3olduğu, 2035 yılında-
ki tahmini toplam içme suyu ihtiyacının ise 

54,00 hm3olacağı öngörülmektedir. KKTC 
İçme Suyu Temini Projesi ile sağlanacak 
su miktarı olan75 hm3/yıl suyun yaklaşık 
yarısının (37,76 hm3/yıl) içme-kullanma 
suyu, geri kalanının ise (37,23 hm3/yıl) 
sulama amaçlı olarak kullanılması plan-
lanmaktadır.

Proje üç ana unsurdan oluşmaktadır. 
Mersin’in Anamur ilçesindeki Dragon 
Çayı üzerinde 7 Mart 2011 tarihinde inşa-
sına başlanan Alaköprü Barajı (130.5hm3/
yıl) ile KKTC tarafında 30 Mart 2012 
tarihinde yapımına başlanan Geçitköy 
Barajı’nın (26.5 hm3/yıl) inşaatları sür-
mektedir. 80 km 152 m’lik Deniz Geçişi ile 
ilgili ihale 23 Mart 2012 tarihinde tamam-
lanmış ve malzeme temini halen sürmekte 
olup 2013 yılı ilkbahar sonu itibarı ile yedi 
ay boyunca sürecek boru döşeme işlemine 
geçilecektir.

7 Mart 2014 tarihinde Proje tamamlan-
dığında 26 megavat kurulu güce sahip ola-
cak Alaköprü Barajı’ndan alınacak su 2.38 
m3/sn debi ve 1500 mm çapındaki duk-
til boru ile 22 km isale hattından 10.000 

m3’lük Anamuryum Dengeleme Deposuna 
ulaştırılacak; oradan da 1 kilometrelik isale 
hattı ile deniz kıyısına eriştirilecektir. Bu-
radan 1.600 mm çapındaki yüksek yoğun-
luklu polietilen bir boru ile üzerine beton 
ağırlıklar konularak deniz tabanına yerleş-
tirilecek beton kalıplara, deniz seviyesinden 
250 m aşağı gelecek biçimde her 500 m’de 
bir tutturularak geçilecektir. KKTC’nin ku-
zeyinde sahilde yeralacak olan Güzelyalı 

TürKiye CumhuriyeTi devleT 
su işleri (dsi) Tarafından 
yapılan çalışmalar ışığında 
KKTC’nin 2010 yılındaKi 
Toplam içme suyu ihTiyaCının 
36,12 hm3 olduğu, 2035 
yılındaKi Tahmini Toplam içme 
suyu ihTiyaCının ise 54,00 hm3 

olaCağı öngörülmeKTedir.

yarının bugünden daha iyi 
olmayaCağı düşünCesinden 
hareKeTle, özelliKle Kıbrıs 
adası’nın da içinde bulunduğu 
doğu aKdeniz CoğrafyasındaKi 
ülKelerin su ihTiyaçlarını 
Karşılayabilmeleri için yeni 
su KaynaKları arayışına 
yönelmeleri Kaçınılmazdır.
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Pompa İstasyonuna ulaşacak olan su bu-
radan da 1.400 mm çapındaki duktil bo-
rularla, 3km’lik terfi hattı ile Geçitköy Ba-
rajına ulaştırılacaktır. Geçitköy Barajı’nda 
toplanacak suyun 
yarısı, toplam yak-
laşık 500 km döşe-
necek yeni bir hat 
ile tüm belediyeleri 
içine alacak şekilde 
KKTC’ nin en ücra 
noktasına kadar iç-
me-kullanma geri 
kalan su ise tarım-
sal amaçlar için kul-
lanılabilecektir. Bu 
konuda DSİ tara-
fından iki alternatif 
çalışma gerçekleşti-
rilmiş olup son ka-
rar siyasi mercilere 
bırakılmıştır. Bu 
durumda, sulama 
amacıyla kullanıla-
bilecek olan su; ya 
Güzelyurt bölgesine 
iletilecek ve halen 
tuzlu, kalitesiz su-
larla tarım yapılan 
alanlara (6.400 
hektar) verilecek, 
veya  yapılan toprak 
analizlerin doğrul-
tusunda Orta Me-
sarya Bölgesi’nde 
belirlenen yeni ta-
rım alanları (7.400 hektar) yaratılacaktır.  
Kıbrıs Adası’nın en büyük akiferi durumun-
daki Güzelyurt Akiferi’nin “rehabilitasyo-
nu” anlamına da gelecek olan birinci seçe-
nek bilimsel açıdan daha makul görülmesi 
yanında, uzun yıllardan beri yaşamlarını 
tarım ve hayvancılıkla geçiren Güzelyurt 
halkına sosyo-ekonomik açıdan yapacağı 
katkı ve ayrıca, Kıbrıs sorununun çözümü 
konusunda, Güzelyurt’un masada hep pa-
zarlık konusu olarak duruyor olmasının bu 
topraklar üzerinde yaşayan halkın gelecek 
kaygılarını gidermesi bakımından da büyük 
önem arzetmektedir.

Bugün itibariyle; projede gelinen son 
aşamada; Alaköprü Barajı inşaatının 
%60’tan fazlası, Geçitköy Barajı’nın ise 
%30’dan fazlası tamamlanmıştır. Projenin 
en önemli aşaması olan, deniz geçişi ile il-

gili olarak da Mersin Seka Limanı’nda ku-
rulan Fırat Boru Fabrikası’nda haftada üç 
adet boru (500 m boyunda) üretiliyor. Tür-
kiye tarafındaki 23 km’lik isale hattı inşası 

ise sürmekte olup KKTC’deki 3 km’lik isale 
hattı için gerekli duktil borular da ülkeye 
getirilmiş bulunuyor. Kısacası, proje plan-
landığı biçimde, zaman çizelgesine uygun 
olarak sürdürülüyor.

Sonuç ve Öneriler
Bilimsel bulgular, önümüzdeki on yıllar 
boyunca küresel iklim değişikliğinin, su 
kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini 
ciddi biçimde ve artarak hissettireceğini 
göstermektedir. Yarının bugünden daha iyi 
olmayacağı düşüncesinden hareketle, özel-
likle Kıbrıs Adası’nın da içinde bulunduğu 
Doğu Akdeniz coğrafyasındaki ülkelerin su 
ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yeni su 
kaynakları arayışına yönelmeleri kaçınıl-
mazdır. 

Yaşamın vazgeçilmezi ve sürdürülebi-

lir kalkınmanın temel taşı olan 
suyun çok kısa bir zaman dilimi 
içerisinde giderek artan önemi ve 
enerji kaynaklarında olduğu gibi 
yerine konulabilecek bir alterna-
tifinin olmayışı nedeniyle, suyu 
olanla olmayan ülkeler arasında 
daha çok alınıp satılır bir hal ala-
caktır. Şu an dünyayı saran petrol 
ve doğalgaz boru hatları gibi, suyu 
olan ülkelerin olmayanlara su sağ-
lamak amacıyla oluşturacakları su 
dağıtım hatlarının inşasına önü-
müzdeki günlerde daha büyük hız 
verilecektir.

Tüm bu gelişmelere paralel olarak ha-
liyle Wall Street’de petrol, doğal gaz ve al-
tın borsasına benzer biçimde kısa bir süre 
sonra “su borsası” da oluşacaktır. Dünya 

piyasaları için önemli olan her şey gibi bu 
denli kıt ve değerli, değerli olduğu kadar da 
yaşam kaynağı olan böylesi önemli bir meta 
durumundaki “su”, önümüzdeki günlerde 
küresel güçler arasında en önemli mücade-

le unsurlarından birisi, belki de en 
önemlisi olmaya adaydır. 

Önemli olan, mevcut su kay-
naklarının paylaşımı yönünde 
mücadele verilirken, suyu ülkeler 
arasında kaos ve savaş yaratmak 
için değil, dostluk ve barışın inşa-
sında kullanabilmeyi başarmak ve 
suyu dünya halkları arasında adil 
biçimde ve ihtiyaçları oranında 
paylaşımını sağlayarak bolluk ve 
berekete dönüştürmeyi başarabil-
mektir.

Biliyoruz ki Türkiye su zen-
gini bir ülke değildir. Ancak Türkiye’nin 
güneyinden denize akıp giden çok ciddi 
miktarlarda, milyarlarca metreküp suyu 
bulunuyor. Nitekim KKTC’ye yılda sadece 
75 milyon metreküp su sağlayacak Dragon 

dünya piyasaları için önemli 
olan her şey gibi bu denli KıT ve 
değerli, değerli olduğu Kadar 
da yaşam Kaynağı olan böylesi 
önemli bir meTa durumundaKi 
“su”, önümüzdeKi günlerde 
Küresel güçler arasında en 
önemli müCadele unsurlarından 
birisi, belKi de en önemlisi 
olmaya adaydır.

önemli olan, mevCuT su KaynaKlarının 
paylaşımı yönünde müCadele verilirKen, suyu 
ülKeler arasında Kaos ve savaş yaraTmaK 
için değil, dosTluK ve barışın inşasında 
Kullanabilmeyi başarmaK ve suyu dünya 
halKları arasında adil biçimde ve ihTiyaçları 
oranında paylaşımını sağlayaraK bolluK ve 
bereKeTe dönüşTürmeyi başarabilmeKTir.
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Çayı’nın emniyetli veriminin750 milyon 
metreküp olduğu göz önüne alındığında 
Türkiye’nin istemesi halinde sadece bu 
nehir için döşenecek boru sayısı çok daha 
fazla olabilecektir. Borularla su getirme 
projesinin 7 Mart 2014 tarihinde tamam-

lanmasının ardından, “dünyada su taşı-
macılığında” önemli bir kilometre taşı 
aşılmış olacak, bu durum ise Türkiye’ye 
bölgede “prestij” ve gelecekteki benzer 
projelerde “liderlik” vasfı kazandıracaktır. 
KKTC açısından ise, gelecekteki 50 yıllık 
süreçte su sorununun köklü çözümünde 
anahtar rol oynayacaktır.

Konuya bir başka açıdan bakarsak; 
halen süren Kıbrıs görüşmeleri sırasın-
da masada olduğu söylenen “su konusu”, 
belki de 40 yıldır çözülemeyen Kıbrıs soru-
nunun çözümünde önemli bir katalizör rolü 
oynayacaktır. Neden, Ada’nın güneyinde 
halen arama sondaj çalışmalarının sürdü-
rüldüğü, Kıbrıs Türk halkının da Rumlar 
kadar hak sahibi olduğu doğalgaz ve petrol 
kaynaklarının dağıtımı Kuzey Kıbrıs üze-
rinden İskenderun Limanı’na, oradan da 
Avrupa’ya dağıtılmasın! Neden KKTC’nin 
su sorununu çözecek olan ilk boru hattının 

inşasının ardından en az KKTC kadar su 
sıkıntısı yaşayan Güney Kıbrıs’a ikinci bir 
boru hattı döşenmesin! İlerleyen yıllarda 
üçüncü ve dördüncü hatlar neden Körfez ve 
Ortadoğu ülkelerine su taşımasın.

Bu bağlamda, söz konusu yeni koşullar 

Entegre Su Kaynakları yönetimi çerçevesin-
de yeniden ele alınarak, ülkenin sürdürüle-
bilir kalkınması paralelinde değerlendiril-
melidir. Projenin yapımı sırasında, toprak 
sınıflandırması, bitki çeşidi ve su kalitesi 
üçlüsü birlikte araştırılmalı ve azami üretim 
ve kar oranı tespit edilmeli ve aynı zaman-
da bu çalışmalara paralel olarak, tüketime 
yönelik çok ciddi bir “pazar analizi” yapıl-
malıdır. Boru hattı projesi tamamlanmadan 

önce depolama alanları, içme-kullanma, 
tarımsal ve diğer amaçlara yönelik ola-
rak kullanılacak suyun dağıtım şebekeleri, 
ülke için geliştirilecek “yeni su politikaları” 
doğrultusunda oluşturulmalı, bu bağlam-
da su dağıtım şebekeleri oluşturulurken 

“yükseköğretim”, 
“turizm” ve “ta-
rım” gibi ülkenin 
gelişiminde önem-
li rol oynayacak 
sektörler göz ardı 
e d i l m e m e l i d i r . 
KKTC’deki strate-
jik su planlarının, 
demografik yapı 
ve iklimsel veriler 
dikkate alınarak 
hazırlanması ise 
ayrı bir öneme 
sahiptir. Ayrıca, 
mevcut su kaynak-
larına ilaveten yeni 
su kaynakları elde 
edebilmek için 
alternatif arıtma 
yöntemleri de teş-
vik edilmelidir.

Doğru ve tasar-
ruflu su kullanımı 
konusunda ilkokul 
seviyesinden baş-
layarak okullarda 
farkındalık yara-

tılmaya yönelik etkin adımlar atılmalıdır. 
Bu doğrultuda öğrencilere düzenlenecek 
seminerlerle bir yandan gerekli bilgiler 
aktarılmaya çalışılırken, öte yandan eği-
timin değişik kademelerinde yer alan, 
bazı derslerin müfredatları ele alınarak 
konuyla ilgili eklemeler yapmak suretiyle 
yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca, “su ko-
nusu” basında sürekli güncel tutulmalı, 
düzenlenecek seminer, panel ve benzeri 
konferanslarla toplum genelinde, başta 

çiftçiler ve ev hanımları olmak üzere diğer 
tüm paydaşları da içine alacak biçimde ge-
nişletilmek suretiyle toplumun topyekûn 
farkındalık düzeyi yükseltilmelidir.

Ümit ederim ki, hayalden gerçeğe dönü-
şen asrın projesi, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne borularla su getiril-
mesi projesi, Kıbrıs Türk toplumuna ekono-
mik özgürlüğünü verirken Kıbrıs’a ve bölge 
barışına çok büyük katkılar sağlar.

halen süren Kıbrıs görüşmeleri 
sırasında masada olduğu 
söylenen “su Konusu”, belKi de 
40 yıldır çözülemeyen Kıbrıs 
sorununun çözümünde önemli bir 
KaTalizör rolü oynayaCaKTır.
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Rusya’nın Yeni Dış Politika Doktrini:
Küresel Öncelikler

P
utin`in üçüncü devlet başkanlığı 
dönemindeki dış politika anlayı-
şını ortaya koyan yeni dış politi-
ka doktrininin 7 Mayıs 2012`de 

başlayan hazırlanma serüveni nihayet sona 
erdi.

İktidarda olduğu süre boyunca özellikle 
ulusal güvenlik ve dış politika alan-
larında doktrin hazırlanmasına özel 
önem veren Putin 18 Şubat`ta yeni 
konsepti onayladı.

Beş bölüm ve 104 maddeden olu-
şan doktrinin giriş niteliğindeki ilk 
bölümünde belgenin dayandığı yasal 
ve ulusal çıkar motifleri genel olarak 
yer almakta, anayasaya, Rusya ulu-
sal güvenlik ve askeri doktrinlerine 
ve ülkenin ulusal çıkarlarının siyasi, 
ekonomik, askeri ve kültürel boyut-
larına yer verilmektedir.     

Doktrinin ikinci bölümünde ise 
Rusya`nın küresel sisteme ilişkin 
resmi anlayışı yansıtılmaktadır. Bu 
çerçevede yapılan ilk tespit mev-
cut uluslararası sistemin en önemli 
özelliğinin küresel mali-ekonomik krizin 
etkisi ile şekilleniyor olması. Uluslararası 
sistemin çokkutuplu sisteme doğru evrildiği 
belirtilen bir diğer husus. Rusya`nın uzun 
süreden beri çokkutuplu sisteme ilişkin 
hevesi, beyanları ve çabaları dikkate alın-

dığında bu durumun Kremlin için önemli 
olduğu söylenebilinir.

Uluslararası ilişkilerin öngörülebilirli-
ğinin giderek zorlaştığı belirtilen belgede, 
Batı`nın küresel sistemi domine etme yo-
lundaki siyasi ve ekonomik olanaklarının 
zayıfladığı bir başka önemli vurgu. Dokt-

rin bu gelişmeye paralel olarak Doğu`nun, 
özellikle Asya-Pasifik`in artan önemine 
dikkat çekiyor. 

Nükleer ve konvansoyenel büyük savaş-
ların yaşanma ihtimalinin azaldığı belirti-
len belgede, klasik askeri blokların yeter-

sizliği vurgulanarak, askeri gücün yanı sıra 
diplomasinin, ekonominin, demografinin, 
ekolojinin, bilginin, bilim ve teknolojinin 
artan önemi kaydedilmekte.

Özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da-
ki gelişmelerin kültürel kimlik faktörünün 
uluslararası sistemdeki artan önemini gös-

terdiği belirtilmekte, BM Güvenlik 
Konseyini by-pass eden müdahale-
lerin uluslararası istikrar ve güvenlik 
için önemli tehdit olduğu kaydedil-
mekte. Yeni ve farklı içerikli tehdit-
lere de dikkatin çekildiği belgede, bu 
durumların Rusya için ciddi riskler 
yarattığı belirtilmekte ve Rus dış 
politikasının bu sorunları açık, ön-
görülebilir ve pragmatik yaklaşımla 
çözme iddiası ortaya konmakta.

Dış politika doktrinin üçüncü 
bölümünde Rusya`nın küresel ön-
celikleri yer almakta. Bu çerçevede 
Rus diplomasinin ilk önceliği yeni 
bir uluslararası sistemin oluşumunu 
sağlamaktır. Doktrine göre, 21. yüz-
yılda küresel sistemin merkezinde 

BM olmalı. Kremlin yönetimi bu süreçte 
BM Güvenlik Konseyinin etkinliğini artır-
mayı ve bu arada daimi üyelerin statüsünün 
korunmasını öngörmekte. Keza, uluslarara-
sı sistemin yönetilmesinde önemli devletle-
rin “kolektif liderliği” ve BM`nin merkezi ve 

koordine edici konumunun yanı sıra G-8, 
G-20, BRIC ve Şangay İşbirliği Örgütü`nün 
rolü önemsenmekte.                      

Doktrinde Rusya`nın ikinci küresel ön-
celiği, uluslararası ilişkilerde hukukun ege-
menliğini sağlamak şeklinde tanımlanmak-
tadır. Kremlin bu çerçevede BM Anlaşması, 
AGİT belgesi ve benzeri uluslararası hukuk 
belgelerine önem verilmesini istemektedir. 
Bu noktada özellikle dikkat çeken hususlar 
güç kullanılmaması, iç işlerine müdahale 
edilmemesi ve uluslararası yaptırımların 
sadece BM Güvenlik Konseyi aracılığı ile 
yapılmasıdır.

Konseptin üçüncü önemli özelliği ise 
uluslararası güvenliğin güçlendirilmesi 
şeklinde belirlenmiş. Bu noktada küresel ve 
bölgesel istikrara önem veren belge, nükle-
er güçler arasında işbirliğine ve bu çerçeve-
de ABD ile ilgili sürece ve silahsızlanmaya 
önem verildiğini ortaya koymakta. Ayrıca 
belgede ülkelerin “barış amaçlı nükleer 
edinme hakkı” kabul edilmekte,  tek taraf-
lı füze savunma sistemlerinin kurulmasına 

karşı çıkılmakta.  
Belge küresel öncelikler arasında ulus-

lararası ekonomik ve çevresel işbirliğine 
özel önem vererek, böylece uluslararası 
sistemde ekonomi ve ekolojinin artan et-
kisinin dikkate alındığını göstermektedir.   
Keza küresel öncelikler arasında bir başka 
konu Rusya`nın uluslararası insani yardım 
ve insan hakları konusuna önem vereceği-
nin beyan edilmesidir.   

Doktrinin küresel öncelikleri içersinde 
son ve ilginç sayılabilecek bir boyut da Rus 

dış politika faaliyetlerinde bilgilendirme ve 
imaj düzeltme meselesinin özel yer alma-
sıdır. Belge Rus diplomasinin Rusya`nın 
uluslararası arenada imajının düzeltilmesi 
için Rus iç ve dış politikasına dair gerekli 
enformasyon faaliyetlerinin yapılmasını ve 
bu bağlamda son teknolojik araçlarla des-
teklenen kamu diplomasisi uygulanmasını 
öngörüyor.

Bu konu ilk kez önceki Rus dış politika 
doktrininde kısaca yer almıştı. Anlaşılan 
Kremlin yönetimi Rus siyasal sistemine 
ilişkin olumsuz manzara ile “Arap Baharı” 
sürecinde alınan tavrın Rusya için ciddi bir 
handikap oluşturmaya başladığının farkına 
varmış.

Şimdilik 1993 yılında ilan edilen “yakın 
çevre doktrini” veya 2000 yılında kabul edi-
len konsept kadar dikkat çekmese de, yeni 
doktrin Kremlin yönetiminin küresel siste-
me bakışı ve kendisinin önceliklerine ilişkin 
önemli ip uçları barındırmakta. Doktrinin 
bölgesel öncelikleri ise bir başka yazının 
konusu olacak kadar önemli.

anlaşılan Kremlin yöneTimi 
rus siyasal sisTemine ilişKin 
olumsuz manzara ile “arap 
baharı” süreCinde alınan Tavrın 
rusya için Ciddi bir handiKap 
oluşTurmaya başladığının 
farKına varmış.

İktidarda olduğu süre boyunca özellikle ulusal güvenlik ve dış politika alanlarında doktrin 
hazırlanmasına özel önem veren Putin 18 Şubat’ta yeni konsepti onayladı.

Dr. Nazım Cafersoy
KAFKASYA ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ ANALİSTİ
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Kosova’nın Uluslararası Örgütlere
Üyelik Durumu 

Kader Özlem
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 

Y
eni kurulan her devletin temel 
beklentisi ‘tanınma’ olduğu gibi, 
Kosova da 17 Şubat 2008’deki 
tek taraflı bağımsızlık ilanının 

ardından uluslararası alanda tanınmak 
için yoğun gayret sarf etmiştir. Kosova’nın 
bağımsızlığına giden özellikle 1999 yılı 
sonrası süreçte, ülkenin nihai statüsüne 
ilişkin kendine özgü (sui generis) durumu 
uluslararası camiayı ikiye bölmüştü. Bir 
tarafta Sırbistan’la olan ilişkileri nedeniyle 

Belgrad’ın tezlerini destekleme durumun-
da kalan Rusya bulunurken; diğer yanda 
dünyada kendi ülke toprakları dışında en 
büyük askeri üssünü Kosova’da bulundu-
ran Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer 
almaktaydı. Bu açıdan, bağımsızlık sonrası 
dönemde de görüleceği üzere, Kosova küre-
sel aktörlerin güç mücadelelerinin yaşandı-
ğı Balkanlar’daki satranç tahtası olmuştur.    

2008 sonrasında ABD’nin başını çekti-
ği Batı kanadının Piriştina’da yeni kurulan 

devletin tanınmasına 
yönelik ilgisi dikkat 
çekmiştir. Avrupa Bir-
liği (AB) içerisindeki 
bazı kayıplar dışında 
(İspanya, Yunanistan, 
Romanya, Slovakya 
ve Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi) Birlik üye-
lerinin genel çoğunlu-
ğu, ABD ve etkisindeki 
devletler ile bölgesel 
iddiaları olan Türkiye 
Kosova’yı tanımışlar-
dır. Buna tezat olarak 
Bağımsız Devletler 
Topluluğu (BDT) üyesi 
devletler ile Rusya’nın 
etkisinde kalan diğer 
devletler bağımsızlık 
ilanının üzerinden beş 
yıl geçmesine rağmen 
halen Kosova’yı tanı-
mamaktadırlar.   

Birleşmiş Milletler’e (BM) 
Üyelik Durumu   
Uluslararası arenada bir devletin varlığı-
nı kabul ettirdiği küresel ölçekli en önemli 
siyasi örgütlenme olan BM, Kosova’nın ta-
nınması açısından stratejik bir kilometre 
taşıdır. Mart 2013 itibariyle Kosova 98 BM 
üyesi devlet tarafından tanınsa da BM’nin 
kendine has örgüt yapısı ve karar alma sü-
reci Kosova’nın olası üyeliğinin pek de ko-
lay olmayacağını işaret etmektedir. 

BM Kurucu Andlaşması’nın Örgüt’e üye 
olmayı düzenleyen 4/2. madde çerçeve-
sinde Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nin 
daimi bir üyesi olarak en başından beri 

Kosova’nın bağımsızlık ilanına karşı politi-
ka izlediğinden teknik olarak veto hakkını 
kullanabilir. Bu bağlamda, Rus vetosunun 
ortadan kalkması Piriştina’nın Belgrad’ı 
ikna etmesiyle bir nebze olsun mümkünse 
de Moskova’nın konuya paralel olarak gör-
düğü Çeçenistan meselesindeki kaygıları-
nın giderilmesi elzemdir. Ne var ki bu ko-
nuda Kosova’nın başarılı olması çok güçtür. 
Ayrıca, Güvenlik Konseyi’nin bir diğer üyesi 

olan Çin’in de Kosova’yı kendi sorunlu böl-
gelerine model olma ihtimalinden dolayı ta-
nımadığını belirtmek gerekir. Bu bakımdan 
Kosova’nın BM’ye üyelik durumu Örgüt’ün 
mevcut sistemi itibariyle mümkün gözük-
memektedir.  

Kosova’nın BM üyeliğinin gerçekleşme-
si için bir diğer ihtimal ise BM’nin mevcut 
yapısı ile Güvenlik Konseyi’nin işlevine dair 
sistem dışında kalan Almanya, Brezilya, İs-
panya ve Türkiye gibi aktörlerce yöneltilen 
eleştirilerin de etkisiyle BM örgütlenmesin-
de meydana gelecek bir revizyondur. Olası 
bir yeni yapılanmanın getirileri doğrultu-
sunda Kosova’nın üyelik durumu yeniden 
değerlendirilebilir. Ancak, mevcut BM sis-
teminde gücü elinde bulunduran aktörle-
rin, kendi konumlarını korumak amacıyla 
böylesi bir revizyona onay vermelerini ön-
görmek fazla iyimser bir yaklaşım olacaktır. 

Kosova’nın AB Üyelik Durumu 
Balkan coğrafyasında yer alan ülkeler açısın-
dan Soğuk Savaş sonrası dönemde önemli 
bir dış politik amaç olarak beliren AB üye-
liği, Kosova örnekleminde de geçerliliğini 
korumaktadır. Özellikle Şubat ayı (2013) 
içerisinde AB Komisyonu Başkanı Barroso 
ile Kosova Başbakanı Taçi’nin Brüksel’de 
yapmış oldukları görüşmenin ardından 
Priştina’nın AB üyeliğine ilişkin iyimser se-
naryolar yazılsa da Kosova ile AB arasında 
henüz resmi bir anlaşmanın dahi imzalan-
madığı1 göz önünde bulundurulmalıdır. 

Öte yandan, AB üyelik müzakerelerinin 

kendine özgü uzun periyodu, Brüksel’in 
olası Müslüman üyeleri (Türkiye gibi) Bir-
liğe kabul etme konusundaki isteksizliği ve 
Kosova’nın hâlihazırda beş AB üyesi devlet 
tarafından tanınmaması gibi hususlar, as-
lında ülkenin AB üyelik sürecinin epeyce 
uzun soluklu olduğunu işaret etmektedir. 
AB üyeliği konusunda veto kozunu kullan-
ması kuvvetle muhtemel olan Birlik üyesi 
devletler, içsel dengelerinden kaynaklanan 
bir hassasiyetle, Kosova’nın bağımsızlığının 
kendi sorunlu bölgelerine (İspanya’da Bask, 
Yunanistan’da Batı Trakya gibi) model teş-
kil etme ihtimalini hesaplamaktadırlar. Bu 
da son tahlilde Piriştina’nın AB üyeliği açı-
sından kısa ve orta vadede olumlu bir du-
rumun yaşanmasının mümkün olmadığını 
göstermektedir. 

NATO Üyeliği  
Diğer Balkan ülkelerinde olduğu gibi, 
Kosova’nın da güvenlik ihtiyaçlarını karşı-
lama hususunda NATO ön plana çıkmakta-
dır. Ne var ki Kosova’nın AB üyeliğini veto 
etmesine kesin gözüyle bakılan devletlerin 
aynı zamanda NATO üyesi oldukları dikka-
te alınırsa; Piriştina’nın Örgüt’e üyeliğinin 
pek de kolay olmayacağı anlaşılmaktadır. 
Yukarıda da bahsedildiği gibi, Kosova’yı ta-
nımayan NATO üyeleri ülkenin özel duru-
munu kendi egemenlik haklarına tehdit bir 
model olarak görmektedirler. Bu açıdan, 
söz konusu ülkelerin konuyla ilgili taviz ver-
meleri olası olmamakla birlikte veto kartını 
diplomatik bir araç olarak kullanacakları 

düşünülmektedir. Örneğin, Yunanistan’ın 
Makedonya ile yaşadığı isim sorununda 
Üsküp’ün NATO ve AB üyeliklerini ısrarla 
veto etmesi, aynı durumun Kosova örne-
ğinde de yaşanmasına neden olabilir. Kaldı 
ki Makedonya’nın olası üyelikleri önünde 
engel olarak sadece Yunanistan bulunur-
ken; Kosova’nın karşısında beş Örgüt üyesi 
birden yer almaktadır. Görünürde, diplo-
matik açıdan ABD’nin girişimlerinin olum-
suzlukları kısmen ortadan kaldıracağı dü-
şünülse de Washington’un geçen beş yıllık 
süre zarfında konuyla ilgili çok fazla ısrarcı 
olmadığı görülmektedir. Aslında 1999’dan 
beri fiilen NATO Kosova’da bulunmaktadır. 
Ancak egemen bir devlet olarak Kosova’nın 
NATO içinde yer alması yakın gelecekte pek 
mümkün gözükmemektedir. 

Sonuç olarak, belirtilen sorunların etki-
siyle Kosova’nın BM, AB ve NATO gibi ulus-
lararası örgütlere üyeliğinin kısa ve orta 
vadede gerçekleşmesi öngörülmemektedir. 
Bu durum, Kosova’nın bağımsızlığına giden 
süreçte statü konusuna muhatap olan ak-
törler arasında uzlaşının tesis edilememe-
siyle doğrudan ilintilidir. Güncel anlamda 
98 BM üyesi devlet tarafından tanınan Priş-
tina yönetimi, fiilen ülkeyi idare etse de “ta-
nınma” politikası bağlamında ülkenin ulus-
lararası örgütlere üyelik konusu Priştina’yı 
epeyce uğraştıracağa benzemektedir. 

Dipnot
1. “Kosovo-EU Agreement Depends on Reforms”, 

SETimes, 12.03.2013

Kosova’nın bm’ye üyeliK 
durumu örgüT’ün mevCuT 
sisTemi iTibariyle mümKün 
gözüKmemeKTedir.

ab üyeliK müzaKerelerinin 
Kendine özgü uzun periyodu, 
brüKsel’in olası müslüman 
üyeleri (TürKiye gibi) birliğe 
Kabul eTme KonusundaKi 
isTeKsizliği ve Kosova’nın 
hâlihazırda beş ab üyesi devleT 
Tarafından Tanınmaması gibi 
hususlar, aslında ülKenin 
ab üyeliK süreCinin epeyCe 
uzun soluKlu olduğunu işareT 
eTmeKTedir.

Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Atifete Jahjaga ve Başbakan Hashim Thaçi, BM Genel Sekreteri 
Ban ki Moon ile birlikte.
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Haydar Aliyev’in Mirası:
Kendi Oyununu Kuran Azerbaycan

A
zerbaycan’ın enerjisi ve gücü 
yükselen bir değer olarak “oyun 
kurucu” bir aktör haline dönüş-
tüğünü, etkisinin bölgesini de 

aştığını görüyoruz. Bu değerlendirmeyi pek 
çok kriterle destekleyebiliriz ancak özellikle 
Hocalı Soykırımı’nın dünya devletleri par-
lamentolarında tanınmaya başlamasını ön 
plana almak gerekir. Kuş-
kusuz ki bu Azerbaycan’ın 
kurulu bir oyunu bozduğu-
nun, zor olanı başardığının, 
devlet gücünün dış siyaset 
yapıcılığında “oyun kuru-
culuğa” yükseldiğinin gös-
tergesidir. Türk kimliğiyle 
bütünleşmiş değerler ve tez-
lere dünyada genel anlam-
da olumsuz bir bakışın ağır 
bastığı dikkate alındığında 
ve buna dünya devletleri-
nin bazı güçleri karşılarına 
almaktan çekinme eğilimi 
eklendiğinde, ortadaki ba-
şarının büyüklüğü açık şe-
kilde anlaşılmaktadır. İslam 
İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği’nde 
Hocalı’da yaşananları soykırım olarak ta-
nımlayan ve Ermenistan’ı kınayan kararı 
ile başlayan sürecin Meksika, Kolombi-
ya, Çek Cumhuriyeti’nde ve ABD’nin bazı 
eyaletlerinde alınan parlamento kararları 
ile devam edebileceğini kim düşünebilirdi 
ki? İslam İşbirliği Teşkilatı kararını ilk iz-
leyen ülkenin Pakistan olması, Pakistan’ın 
ezeli Türk dostu ve Müslüman kimliğiyle 
örtüşmesi nedeniyle “beklenen” bir karar 

olmasına rağmen rotanın Güney Amerika 
ve Avrupa’ya uzaması gerçekten de güçlü 
ve kararlı bir çalışmanın sonucu olmalı. Bir 
etnik grubun diğerini veto etmesi nedeniyle 
devleti bir adım öteye taşıyabilecek herhan-
gi bir kararı çıkaramayan Bosna-Hersek 
parlamentosundan Azerbaycan’ın toprak 
bütünlüğünü tanıyan bir kararın vetoya 

uğramadan çıkarılabilmesi de Azerbaycan 
Hükümeti’nin başarısıdır. ABD ya da 
AB’nin pek çok girişimine rağmen Bosna-
Hersek’te herhangi bir konuda “tek ses” 
oluşturmak mümkün olmamışken bunu 
Azerbaycan’ın başarması, kuşkusuz bir sü-
redir bölgede izlediği politikaların sonucu-
dur. Demek ki Azerbaycan kendi bölgesini 
aşarak ve dünya çapında kendi siyasetini 
yürütebilir duruma geldiğini ispatlamıştır.

Bu başarı, Azerbaycan’ın devlet olarak 

yürüttüğü politikaların, dünya sathına ya-
yılmış talebelerinin özverili çalışmalarının 
ve büyükelçiliklerinin girişimlerinin bir 
sonucudur.  Hocalı Soykırımı’nın dünyada 
tanınması, bu konuda hassasiyet oluşturul-
ması sağlanmış, Azerbaycan’ın toprakla-
rının işgal altında tutulduğu gerçeği anla-
tılabilmiş ve en önemlisi de Azerbaycan’ın 

yükselen bir güç olduğu 
gösterilmiştir. Başarının 
mimarı, Azerbaycan halkı-
nın kendine güveni, sabrı ve 
özverisidir. Ancak kimlikleş-
tirmek gerekirse halkta bu 
inancın yaratılmasında ve 
devlet politikalarının sistem-
li bir şekilde geliştirilmesi ve 
uygulamaya geçirilmesinde 
İlham Aliyev ile merhum 
Haydar Aliyev’in isimlerini 
anmak gerekir. 

Haydar Aliyev 
Politikaları
Bu yıl, doğumunun 90. yı-
lının kutlandığı Haydar 

Aliyev’in en güçlü mirası, gerçek anlamda 
bağımsız bir Azerbaycan Devleti’dir. 1991’de 
bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan’ın ba-
şına 1993’de geçen Haydar Aliyev, önceliği 
iç istikrara vermiş; yeni bir devlet olmaktan 
kaynaklı bocalama sürecinin hızlı atlatılma-
sına yönelmiştir. Dış politikada ise aşamalı 
olarak dengeli ve çok yönlü bir dış politika-
ya geçişi amaçlamıştır. Bugünün Azerbay-
can’ına bu süreçlerden geçilerek ulaşılmış, 
her iki hedefte de başarıya ulaşılmıştır. 

Özellikle İran, Rusya, ABD ve Avrupa dev-
letleri ile “eşitler arası ilişki” kurulmasının 
bir ülkenin varlığı, bir milletin onuru ve bir 
devletin devamlılığı açısından önemi aşi-
kardır. Haydar Aliyev’in başlattığı, İlham 
Aliyev’in sürdürdüğü denge siyasetinin he-
definde de bağımsızlığı gerçek anlamda ta-
nınan, egemenliğine saygı duyulan, eşitler 
arası ilişki kurabilen bir devletin devamlı-
lığını sağlamak bulunmaktadır.

Haydar Aliyev, ülkesinin siyasi bağım-
sızlığını kazanmasından sonraki dönemde, 
Hazar Denizi’ndeki petrol kaynaklarını iyi 
bir ekonomik koz olarak kullanıp ülkesine 
ekonomik bağımsızlık da kazandırmıştır. 
Bağımsızlığın ilk yıllarında sorunlar yaşa-

nan İran ve Rusya ile dengeli ve eşit iliş-
kiler kurabilmek Tahran-Erivan-Moskova 
kuşatmasını kırmada önemli bir adım oluş-
turmuştur.1 Ancak aynı zamanda, bölgede-
ki Rusya ağırlıklı denklem de Batı ile ku-
rulan ilişkiler aracılığıyla dengelenmiştir. 
1994’ten itibaren Hazar enerji kaynakları-
na dünyanın ilgisini çekerek ve ekonomik 
olduğu kadar politik çıkarları da gözeterek 
ABD’nin bölgeye yönelmesini sağlayan 
Azerbaycan, ABD, Rusya ve İran dengesini 
oluşturmuştur. Sonuçta Azerbaycan, her 
kesim ve güç açısından “bölgede önem ve-
rilmesi gereken ülke statüsü”ne ve “bölge-
sel planlarda dikkate alınması gereken ülke 
statüsü”ne bu politikalarla ulaşmıştır. Bu 
statünün Azerbaycan’ın güvenliğini tehdit 

1  Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinde, Rusya’nın Karabağ Sorunun 
çözümünde tarafsızlığını sağlamak, Hazar’ın Statüsü konusunda da 
baskılarının durdurmak iki temel hedefti. Tarafsızlık hedefine tam 
olarak ulaşılabildiği söylenemese de Rusya’nın daha dengeli bir 
yaklaşıma zorlanabildiği görülebilmektedir. Öte yandan Rusya’nın 
Azerbaycan’ı “arka bahçe” yapma hedefinden uzaklaştırılması, İran’ın 
da Azerbaycan’ı üs olarak görme eğiliminin ortadan kaldırılması 
yaşamsal önemde başarılardır. 

eden unsurları dikkate ve özene sevkettiği 
ve Azerbaycan’ın bağımsızlığını pekiştirdiği 
açıktır.

Dolayısıyla Aliyev, petrol ve doğalgaz 
gibi enerji kaynaklarını ülkesel kalkınmayı 
sağlamak için olduğu kadar dış ilişkileri-
ni kurarken de kullanmıştır. Kuşkusuz ki 
Haydar Aliyev’in bugünün Azerbaycan’ına 
bıraktığı en önemli miras da bu zenginlik-
tir. Zira ekonomik bağımsızlık ve kendi kay-
naklarını kendi çıkarlarına kullanabilme 
yeteneği Azerbaycan’ın dünya konjonktü-
rüne taşınmasıyla, dünya siyasetinde oyna-
dığı rolle son derece bağlantılıdır. Bu yete-
nek, hem pek çok pazarlıkta Azerbaycan’ın 
elini güçlendirmektedir hem ülkenin çeşitli 

baskıları bertaraf edebilmesi için güvence 
oluşturabilmektedir hem de ülkenin sa-
vunma bütçesine tartışılmaz büyüklükte bir 
kaynak ve pek çok tehdit unsuru üzerinde 
caydırıcılık yaratabilmektedir. Dolayısıyla 
Haydar Aliyev’le başlayan enerjinin etkin 
bir baskı aracı olarak kullanılması strateji-
si, bugün bunun siyasi, ekonomik ve askeri 
güçle desteklenebildiği ortamı yaratmıştır. 

“Tek Millet”in Mimarı
Haydar Aliyev’in Azerbaycan-Türkiye iliş-
kilerine ilişkin politikasına değinmemek 
mümkün olamaz. Zira yükselen bir Azer-
baycan, Türkiye’nin; yükselen bir Türki-
ye de Azerbaycan’ın etkinliğini ve gücünü 

haydar aliyev, ülKesinin siyasi 
bağımsızlığını Kazanmasından 
sonraKi dönemde, hazar 
denizi’ndeKi peTrol KaynaKlarını 
iyi bir eKonomiK Koz olaraK 
Kullanıp ülKesine eKonomiK 
bağımsızlıK da KazandırmışTır.

Gözde Kılıç Yaşın
HOCALIYA ADALET KAMPANYASI TÜRKİYE TEMSİLCİSİ 

21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ BALKAN VE KIBRIS ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANI
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arttırmaktadır. “Tek millet, iki devlet” sözü 
ile anılan Aliyev’in, Türkiye Azerbaycan 
ilişkilerinin karşılıklı stratejik ortaklık an-
layışı çerçevesine oturtulmasındaki katkısı 
unutulamaz. Nitekim hem anlamlı sözünün 
altını dolduran hem de iki ülkenin dostlu-
ğunu olduğu kadar gücünü ve etkisini de 
pekiştiren bu politikalar olmuştur. İki ülke 
ekonomik, siyasi, askeri ve güvenlik bağla-
mında sıkı bir işbirliği oluşturmuştur. An-
cak en önemlisi duygusal bağın özellikle 
Türkiye halkı bağlamında, yeniden ve çok 
daha geniş bir çevrede tesisinde, “Tek mil-
let, iki devlet” şiarının ve Azerbaycan’dan 
yükselen sevgi ve güven çağrısının önemi 
çok büyüktür.

Sonuçta Haydar Aliyev’in politikala-

rının başarıya ulaşması, özellikle petrol 
ve doğalgaz projelerinin gerçekleşmesi, 
Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki 
toprakları başta olmak üzere pek çok soru-
nunun Batı basınında Azerbaycan’ın bakış 

açısıyla, hakça yer almasını sağlamış, do-
layısıyla Avrupa ve ABD’deki Ermeni lobi-
sinin Azerbaycan karşıtı çalışmalarını da 
dengelemiştir. Dağlık Karabağ’ı kurtarmak 
hedefiyle başlayan yer altı zenginliğinin 
yer üstüne taşınması politikasının ulaştığı 
nokta, sadece bölgede değil dünyada kendi 
oyununu kurabilmek olmuştur. Devamının 
geleceği de açıktır. Bugün Azerbaycan’ın 
dünya siyasetinde söz sahibi olabilmesinin 
mimarı Haydar Aliyev takdirle anılmakta-
dır. Türk halkının önemli liderleri arasına 
adını yazdıran Aliyev’in politikalarının sa-
dece Azerbaycan’ın değil aynı zaman da 
Türkiye’nin de önceliklerinin dünya gün-
deminde tutulmasındaki katkısı da unutu-
lamaz.

“TeK milleT, iKi devleT” sözü 
ile anılan aliyev’in, TürKiye 
azerbayCan ilişKilerinin 
KarşılıKlı sTraTejiK orTaKlıK 
anlayışı çerçevesine 
oTurTulmasındaKi KaTKısı 
unuTulamaz.

GIDA GÜVENLİĞİ
EĞİTİM PROGRAMI

03 - 05 MAYIS 2013
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Stratejik Ortaklığın Doğurduğu Küresel Proje
TANAP

O
cak 2013’te TANAP ile ilgili 
önemli gelişmeler yaşandı. Tür-
kiye Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün ve Azerbaycan Cumhur-

başkanı İlham Aliyev’in onaylamasıyla Tür-
kiye ile Azerbaycan arasındaki hükümet-
lerarası anlaşma resmen yürürlüğe girdi. 
Daha sonra ise British Petrolium (BP) ve 
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şir-
keti (SOCAR) arasında imzalanan çerçeve 
protokolü ile BP’nin TANAP’a resmen ortak 
olduğu açıklandı. 

Çoğu kişi için ciddi anlamda bir sürpriz 
olan Trans Anadolu Boru Hattına ilişkin 
ilk adımlar 2011 yılının sonlarında atıldı. 
Önce Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin aşa-
ma katettiğinin önemli bir göstergesi olan 
İzmir’deki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi toplantısı toplantı sırasında Türki-

ye ile Azerbaycan arasında konuya ilişkin 
olarak önemli bir anlaşma imzalandı. 25 
Ekim 2011 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hü-
kümeti Arasında 
Türkiye Cum-
huriyetine Do-
ğal Gaz Satışına 
ve Azerbaycan 
C u m h u r i y e t i 
Kaynaklı Doğal-
gazın Türkiye 
C u m h u r i y e t i 
Toprakları Üze-
rinden Transit 
Geçişine ve Doğalgazın Türkiye Cumhuri-
yeti Toprakları Üzerinden Taşınması İçin 
Münhasır Boru Hattının Geliştirilmesine 
İlişkin Anlaşma”nın imzalanmasından bir 

süre sonra konunun ayrıntıları da ortaya 
çıkmaya başladı. Azerbaycan Cumhuriyeti 
Devlet Petrol Şirketi (State Oil Company 
of Azerbaijan Respublic – SOCAR) Başka-

nı Rövneg Ab-
dullayev 17 
Kasım 2011’de, 
İstanbul”da dü-
zenlene 3. Ka-
radeniz Enerji 
ve Ekonomik 
F o r u m u ’ n d a 
yaptığı konuş-
mada, “Azerbay-
can ve Türkiye, 

Anadolu’nun Doğu sınırından başlayıp Batı 
sınırına kadar uzanan ve burada ilk defa 
adını açıklayacağım ‘Trans Anadolu Gaz 
Boru Hattı’ projesinin çalışmalarına baş-
ladı” diyerek planlanan hattın ismini de 
açıklamış oldu. Abdullayev planlanan hat-
tı “iddialı” ve “benzersiz” olarak tanımladı, 
ayrıca Avrupa’nın enerji güvenliği bakımın-
dan çok önem taşıdığını ve Azerbaycan ile 
Türkiye arasındaki enerji ittifakının “Güney 
Gaz Koridoru” projesinin gerçekleşmesi yo-
luna önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bu iki husus neden çok önemliydi? Tür-
kiye ve Azerbaycan bir milletin iki devleti 
olsa da, ciddi siyasi, askeri, ekonomik, kül-
türel vs. ilişkilere sahip olsa da, bu tarihe 
kadar sadece bu iki ülkenin inisiyatifinde 
olan büyük proje gerçekleştirilmemişti. Hiç 
kuşkusuz küresel öneme de sahip olan Ba-
kü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattı, 
Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) doğalgaz hattı 
ve diğer önemli projelerden sözedilebilir. 

Ama tamamen bu iki ülke tarafından geliş-
tirilen ve sadece bu iki ülkenin kaynakları 
ile gerçekleştirilme olanağı bulunan ilk kü-
resel çaplı proje TANAP oldu. Abdullayev’in 
konuyu anlatmaya başlarken “bildirmek 
isterim ki, biz Türk kardeşlerimizle anlaşa-
rak yeni Transit Gaz Boru Hattı projesinin 
gerçekleştirilmesine başladık” ifadelerini 
kullanması, yani sadece “Azerbaycan ve 
Türkiye anlaşarak” ifadelerini kullanabile-
cekken “biz ve Türk kardeşlerimiz” diyerek 
kardeşlik olgusunu vurgulaması da bu bağ-
lamda çok önemliydi.

Öte yandan uzun yıllardır gündemde 
olan Avrupa’nın enerji güvenliği ve bu çer-
çevede geliştirilen “Güney Gaz Koridoru” 
düşüncesinin altı Amerika Birleşik Dev-
letleri (ABD) ve Avrupalı müttefiklerinin 
bunca çabalarına rağmen bir türlü doldu-
rulamamaktaydı. Sadece Nabucco projesi 

için yıllardır yürütülen görüşmeleri, kam-
panyaları ve tüm çabalara rağmen sağlanan 
ilerlemenin küçüklüğünü hatırlamak bile 
TANAP ile ilgili gelişmenin büyüklüğünü 
fark etmek için yeterli olacaktır.

TANAP’a ilişkin ilk açıklamaların ardın-
dan dünya medyasında konunun önemini 
vurgulayan ve aynı zamanda bu gelişmenin 
Nabucco’nun kade-
rini nasıl etkileye-
ceğini sorgulayan 
yayınlar yer alma-
ya başladı. TANAP 
Nabucco’nun rakibi 
miydi, destekçisi mi, 
yoksa her hangi bir 
etkisi yok muydu? 

İlk başta her üç 
görüşü de destekle-
yen değerlendirme-
ler yapılsa da, daha 
sonra genel kana-
at ikincisi yönün-
de oldu. TANAP’ın 
Azerbaycan ve gelecekte muhtemelen genel 
anlamda Hazar doğalgazını Türkiye’nin 
batı sınırlarına taşımasının bir anlamda 

Nabucco’nun siyasal, ekonomik ve diğer 
boyutlarıyla ilgili sorun yaşayan tarafların 
işini kolaylaştırdığı, artık daha kısa ve daha 
az riskli (aynı zamanda daha az maliyetli) 
bir Nabucco inşa etme ihtimalinin yüksel-
diği vurgulandı.

Derken 24 Aralık 2011 tarihinde 
Ankara’da “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ve Azerbaycan Cum-
huriyeti Hükümeti 
Arasında Azerbaycan 
Cumhuriyeti Kay-
naklı ve Azerbaycan 
Cumhuriyeti ’nden 
Transit Geçen Do-
ğalgazın Türkiye 
Cumhuriyeti Top-
rakları Üzerinden 
Taşınması İçin Mün-
hasır Boru Hattı Ge-
liştirilmesine İlişkin 
Mutabakat Zaptı” 
imzalandı. Bu belge 
ile konuya ilişkin bir 

adım daha atılmış oldu. İmza töreninden 
sonra yapılan açıklamalarda projeni ma-
liyetine ve kapasitesine ilişkin bir süredir 

Tamamen bu iKi ülKe Tarafından 
gelişTirilen ve sadeCe bu iKi ülKenin 
KaynaKları ile gerçeKleşTirilme 
olanağı bulunan ilK Küresel çaplı 
proje Tanap oldu.

16 milyar meTreKüplüK 
gazının 6 milyar meTreKüplüK 
Kısmı TürKiye’ye 
gönderileCeK, 10 milyar 
meTreKüplüK Kısmı da Tanap 
ile avrupa’ya, bulgarisTan 
ve/veya yunanisTan sınırında 
Teslim edileCeK.

Tanap nabuCCo’nun raKibi 
miydi, desTeKçisi mi, yoKsa her 
hangi bir eTKisi yoK muydu?
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ifade edilen görüşler bir ölçüde netleştiril-
di. TANAP’ın maliyetinin 6-7 milyar doları 
bulabileceği, kapasitesinin ise 16-24 milyar 
metreküp olacağı ifade edildi. Ocak 2012 
yılı Ocak ayı ortalarında ise hattın kapasi-
tesinin 30 milyar metreküpe çıkacağı iddia 
edildi. TANAP’a ilişkin bilgilerin aşamalı 
olarak açıklanmasında, rakamların da aşa-
malı olarak yükseltilmesinde Azerbaycan’ın 
dengeli dış politika anlayışından kaynakla-
nan Rusya’yı tam ve sert şekilde 
karşıya almama taktiğinin de 
önemli olabileceği düşünül-
mektedir. Muhtemelen Avrupa 
Birliği (AB) yetkililerinin ilk 
baştaki ihtiyatlı açıklamaları 
ve TANAP’a ilişkin olumlu me-
sajlarını ancak belirli mesafeler 
alındıkça dile getirmeleri de 
aynı zamanda bu nedenden ve 
AB’nin kendisinin de Nabucco 
sürecinden “ağzının yanmış ol-
masından” kaynaklanıyordu.   

Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi’nde hükü-
metlerarası anlaşma ise (“Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Hü-
kümeti Arasında Trans Anadolu 
Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine 
İlişkin Hükümetlerarası Anlaş-
ma ile Eki Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ve The Trans Ana-
tolian Gas Pipeline Company 
B.V. Arasında Trans-Anadolu 
Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi 
Hakkında Ev Sahibi Hükümet 
Anlaşması) 26 Haziran 2012 
tarihinde İstanbul’daki Baş-
bakanlık Dolmabahçe Çalışma 
Ofisi’nde imzalandı. Azerbay-
can Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev ile Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın şahitliğinde gerçek-
leştirilen törende her iki ülke 
adına imzaları Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız ile Azerbaycan Sanayi 
ve Enerji Bakanı Natık Aliyev attı. Erdoğan 
ve Aliyev’in de şahit olarak anlaşmayı onay-
layan imzalarıyla birlikte, TANAP konusun-
da yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.

7 Kasım 2012’de SOCAR Başkanı Röv-
neg Abdullayev, SOCAR’la  BORAŞ ve TPAO 
şirketleri arasında imzalanan Hissedarlar 
Anasözleşmesi doğrultusunda TANAP Co. 

şirketi kurularak Türkiye’de resmen faali-
yete başladığını duyurdu.

Hukuki sürecin son aşamalarını ise 
yazımızın başında da ifade ettiğimiz üzere 
Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
16 Ocak 2013,  Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev’in ise 17 Ocak 2013’te 
kendi ülke parlamentolarının kabul ettiği 
TANAP’a ilişkin hükümetlerarası anlaş-
mayı ve ekini onaylayan kanunlarını imza-

lamaları teşkil etti. Hemen ilave edelim ki, 
bu onayların AB tarafından memnuniyetle 
karşılandığı yazılı açıklama ile vurgulandı. 
Avrupa Komisyonu’nun enerjiden sorum-
lu üyesi Günther Oettinger, yaptığı yazılı 
açıklamada “Güney Koridoru’nun hayata 
geçmesine yönelik önemli adımların atıl-
masından memnuniyet duyuyorum. Hem 
Türkiye, hem de Azerbaycan TANAP pro-
jesini onayladı, böylece Azeri gazının AB’ye 

ulaşmasını sağlayacak altyapıyı kurmak 
mümkün hale geldi” ifadelerini kullandı.

Ocak 2013 başlarında Türk medyasına 
açıklama yapan SOCAR’ın Türkiye CEO’su 
Kenan Yavuz TANAP projesinin güzerga-
hındaki öngörülemeyen değişiklikler se-
bebiyle inşa maliyetinin yaklaşık 3 milyar 
dolar artacağını ve böylece başlangıçta 7 
milyar dolar olarak hesaplanan maliyetin 
10 milyar dolara yükseleceğini ifade etti.

TANAP’ın resmi sitesin-
de yer alan bilgilere göre ilk 
etabın 2018 yılında tamam-
lanması bekleniyor. TANAP, 
gazın Azerbaycan’dan çıkarak, 
Gürcistan’dan geçip Türkiye 
üzerinden satılmasını ve ile-
tilmesini öngörüyor. 16 milyar 
metreküplük gazının 6 milyar 
metreküplük kısmı Türkiye’ye 
gönderilecek, 10 milyar met-
reküplük kısmı da TANAP ile 
Avrupa’ya, Bulgaristan ve/veya 
Yunanistan sınırında teslim edi-
lecek. Giriş noktası Türkiye sı-
nırı Türkgözü Sınır Kapısı olan 
56 inçlik hattın, Avrupa’ya çıkış 
noktaları Yunanistan ve/veya 
Bulgaristan sınırları, Türkiye içi 
çıkış noktaları ise Eskişehir ve 
Trakya bölgesi olacak. TANAP 
için öngörülen dört aşamanın 
ilki 2018’de ilk gaz akışıyla ger-
çekleşecek. 2020’de yıllık 16 
milyar metreküp olacak kapasi-
tenin, 2023’te 23‘e, 2026’da ise 
yıllık 31 milyar metreküp sevi-
yesine çıkarılması hedefleniyor.

TANAP için oluşturulan 
konsorsiyumda SOCAR,  BO-
TAŞ ve TPAO ilk ortaklar olarak 
yer alıyor. TANAP kapsamında, 
Türkiye’nin BOTAŞ ve TPAO ile 
beraber bu konsorsiyum içeri-
sindeki hissesi yüzde 20 olacak. 

Projenin yüzde 80’lik hissesi ise SOCAR’a 
aitti. Fakat, TANAP ilk gündeme geldiği 
günden itibaren enerji devletinin projeye il-
gisinden de bahsedildi. Daha sonra ise SO-
CAR elinde bulundurduğu hissenin yüzde 
51’ni kendi elinde tutmaya devam ederek, 
yüzde 29’luk bölümünü Şahdeniz Konsorsi-
yumu içindeki ortakları olan BP, Statoil ve 
Total şirketlerine önerdiği iddia edildi. Hat-
ta varılan ön mutabakata göre, BP ve Statoil 

şirketleri projenin yüzde 12’lik, Total şirketi 
ise yüzde 5’lik hissesine talip olduğunu be-
lirtildi.

Bunlardan BP’nin TANAP’a artık res-
men ortak olduğu 23 Ocak 2013 tarihinde 
Şahdeniz doğal 
gaz havzasının iş-
letiminden sorum-
lu BP Başkan Yar-
dımcısı Alexander 
Cook tarafından 
açıklandı. Cook 
BP Başkanının 18 
Aralık 2012 ta-
rihli Azerbaycan 
ziyareti sırasında 
TANAP’dan yüzde 
12’lik hisse alımı 
konusunda çerçe-
ve protokolünün 
imzalandığını ifa-
de etti. 

Genel olarak değerlendirecek olursak 
TANAP’ın temellerinde aslında gelen ola-

rak kardeşlik ruhu yatmakla birlikte böyle 
bir anlaşmaya imza atılmasının ve ger-
çekleştirilmeye başlanmasının en önemli 
nedeni Türkiye ve Azerbaycan’ın giderek 
güçlenmeleri, siyasi güçlerini ve ekonomik 

kapasitelerini ar-
tırmaları ve özgü-
venlerini yükselt-
meleridir. Daha 
10-15 yıl önce bu 
tarz projeler için 
ekonomik ve si-
yasal anlamlarda 
dış desteğe aşı-
rı ihtiyaç duyan 
Azerbaycan ve 
Türkiye kendileri 
proje geliştirmiş 
ve gerçekleştirme-
ye başlamıştır (hiç 
kuşkusuz ki, bu-

rada dünyadaki etkileşim sürecini göz ardı 
etmiyoruz ve dış etkenleri tamamen yok 
saymıyoruz).  

Bu projeyle tıpkı BTC, BTE ve Bakü-Tif-
lis Kars projelerinde olduğu gibi Türkiye’nin 
küresel enerji oyununda eli güçlenecek, bu 
da genel anlamda Türkiye’nin güvenliğine 
ciddi katkı yapacaktır. TANAP ile Türkiye 
kendi enerji bağımlılığını da önemli ölçüde 
azaltacak, hem pahalı hem de “naz” ile do-
ğalgaz satan Rusya ve İran’a bağımlılıktan 
bir ölçüde kurtulacaktır, ayrıca arz çeşitli-
liğini sağlayarak enerji güvenliğine katkı 
yapacaktır.

Azerbaycan TANAP vesilesiyle bir bağ 
ile daha Türkiye’ye bağlanacak ve küresel 
piyasalara çıkma imkanına kavuşacaktır. 
Bu proje ile genel olarak Hazar doğalga-
zı (ve Özbekistan Devlet Başkanı İslam 
Kerimov’un son Azerbaycan ziyareti sıra-
sındaki taleplerini de dikkate alırsak genel 
olarak Türkistan doğalgazı) Batı piyasa-
larına çıkma fırsatı yakalayabilir. Bu da 
Türkistan’ın enerji kaynaklarını uluslara-
rası piyasalara nakli ve Türk dünyasının 
ekonomik entegrasyonu adına bir ek katkı 
olacaktır.

Tanap ile TürKiye Kendi enerji 
bağımlılığını da önemli ölçüde 
azalTaCaK, hem pahalı hem de 
“naz” ile doğalgaz saTan rusya 
ve iran’a bağımlılıKTan bir 
ölçüde KurTulaCaKTır, ayrıCa arz 
çeşiTliliğini sağlayaraK enerji 
güvenliğine KaTKı yapaCaKTır.
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Kıbrıslı Türklerin Kültür Politikası
Üzerine Düşünceler

Doç. Dr. Soyalp Tamçelik
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

EKOAVRASYA AKADEMİK KURULU ÜYESİ

K
üreselleşen dünyamızda evre-
sel kültürün ehemmiyeti giderek 
artmaktadır. Bu yüzden XVIII. 
yüzyılda ortaya çıkan ve XIX. yüz-

yılda zirve yapan milliyetçilik, millî devlet 
ve millî kültür algoritması, bugün itibarı ile 
tartışmaya açılmıştır.

XX. yüzyılın ikinci yarısında “supra-
nasyonal”, yani ulusötesi toplum veya 
kimlik, evrensel kimliğe büyük ölçüde yol 
açmıştır. Lâkin evrensel kültür süjesi, bir 
bakıma Batı kültürü olma yolundadır. Bir 
başka deyişle bu yol, Avrupa Birleşik dev-
letleri, onun halkı, onun kültürü, onun dili 
ve onun dini... 

Peki, bu durumda Kıbrıs Türk halkının 
kültürü, millî kültür olarak mı, yoksa sup-
ra-nasyonal olma yolunda mı ilerleyecek-
tir? Kanımızca tartışılması gereken sorular-
dan biri de bu olmalıdır. 

Bir diğer soru da “Kıbrıs Türk halkının 
hedeflediği nedir veya ne olmalıdır?” so-
rularına da cevap aranmalıdır. Bu sorudan 
hareketle Kıbrıslı Türkler, kendi kültürünü 
veya benliğini korumak için dünyadan so-
yutlanmalı mıdırlar; yoksa dünya vatandaşı 
kimliği ile evrensel kültürle mi bütünleşme-
lidirler?

Bu soruya verilecek cevap oldukça zor; 
zor olduğu kadar da çetrefillidir. Lâkin şu 
bir gerçek ki bu soru bilimsel olmaktan 
ziyade semantiktir. Bir başka deyişle kav-
ramsal bir olgudur.

Esasında bu soruya verilecek cevaplar-

dan biri şu olabilir… Kıbrıs Türk halkının 
azamî mutabakatını sağlayan ve millî kim-
liğini koruyan bir kültür politikası belir-
lenmelisine hassasiyetle dikkat edilmelidir. 
Ancak bu belirlenirken, evrensel kültürün 
fonksiyonel özelliklerini hayata geçirecek 
bir yapıda olmasına da özen gösterilmelidir.

Aslında şunu ifade etmek gerekir ki kül-
tür, bir toplumun adıdır; fikridir; zikridir. 
Bu yönü ile kültür, bir günde oluşmaz, ge-
lişmez, değişmez ve şekillenmez. Bundan 
dolayı kültür, bir süreç meselesi ile mey-
dana gelen maddî ve manevî değerlerin 
bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Hal 
böyle olunca kültür varlığı, geçmişten ge-
leceğe akmakta ve daimi olarak süreklilik 
arzetmektedir. Dolayısıyla Kıbrıs’ta bugünü 
anlamak için geçmişe; geleceği bilmek ve 
güvence altına almak için de bugüne yönel-
mek gerekecektir.

Özellikle Kıbrıslı Türk gençleri arasın-
da, bugün itibarıyla dile getirilen ve çağdışı 
kaldığına inanılan bir millî kültür algılayı-
şı vardır. Bu görüşü destekleyenlere göre 
‘dünyalı’ insana dönüşmeyi, dünya va-
tandaşlığına veya evrensel kültüre bürün-
mekle eşdeğer tutmaktadırlar. Aslında bu 
kavram, anlam bakımından fevkalâde yan-
lış, tezatlık açısında da son derece sunîdir. 
Çünkü bu görüşü savunanlar, her zaman 
için tarihî ve sosyolojik gerçeği göz ardı et-
mektedirler. Zira kültür, tanımı gereği veya 
varlığı icabı millîdir ve yereldir; bir başka 
deyişle öz benliktir.

Bundan hareketle denebilir ki kül-
türde çağdaşlık ile medeniyette muasır-
laşma, Batının tekelinde olan kavramlar 
değildir. Kültürel gelişmede, önemli olan 
coğrafî mekân veya yön değil, değişme-
nin yönü ve hızıdır. Özellikle Mustafa Ke-
mal ATATÜRK’ün, medeniyette çağdaşlık 
olgusu ile “muasır medeniyetler seviye-
sini”, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ne hedef koyması bundandır.

Gerek Kıbrıslı Türklerde, gerekse Ana-
vatan Türkiye’de kültür varlığının zamanla 

değiştiğine dair yanlış, yanlış olduğu kadar 
da yaygın bir görüş vardır. Aslında kültür 
varlığı, özünde bir değişikliğe uğramaz. Her 
ne kadar özünde bir değişikliğe uğramasa 
da zamanla gelişir veya bir başka boyuta 
geçer. Bu nedenle kültürde devrim yapıla-
mayacağı, denemelerle anlaşılmış bir şey 
olarak tarihe geçmiştir. Gerçekte meselenin 
özü, değişmemek değildir. Asıl olan, deği-
şimdeki sürekliliğin sağlanmasıdır.

İşte bütün bunlar rehber alındığı takdir-
de, Kıbrıs Türk kültürünü, “evrensel kültür 

hanesi” içinde, müstakil bir kültür varlığı 
olarak değerlendirmemiz mümkün değil-
dir. Hele hele buna, “Kıbrıs Kültürü” demek 
oldukça zordur. 

Unutulmamalıdır ki, coğrafya kül-
türü şekillendirebilir; ama asla yarata-
maz. Dolayısıyla Kıbrıs Adası’nda “Kıbrıs 
Kültürü’nden” söz etmek mümkün değildir. 
Zira adada, “Kıbrıs halkı” veya “Kıbrıs mil-

leti yoktur”. Dolayısıyla olmayan bir şeyin 
kültüründen de söz etmek mümkün değil-
dir. Bundan dolayı bu kültürden dem vur-
mak, metodolojik olarak yanlış, sosyolojik 
olarak da sakıncalıdır. 

Peki bu durumda, adada muhtelif in-
san toplulukları yaşadığına göre ve “Kıbrıs 
kültürü” olmadığına göre, “ne tür bir kül-
tür vardır” sorusu akla gelebilir. Aslında 
Kıbrıs’ta sadece bir kültür yapısından söz 
edilemez. Hatta 
çoklu kültür varlı-
ğından söz etmek 
daha doğru olacak-
tır. Latinler, Erme-
niler, Maronitler 
veya atik kültür 
k a l ı n t ı l a r ı n d a n 
bahsetmek yerin-
de bir yaklaşımdır. 
Ancak bugünkü 
koşullarda ve mev-
zu siyasallaşmış-
ken iki ana kültür 
unsurundan söz 
etmek daha doğ-
rudur. Bu yüzden 
Kıbrıs’ta iki kültür 
dokusundan bah-
sedilebilir. 

Biri, yıllardan 
beri kimliği için 
mücadele vermiş 
ve bu uğurda mad-
di/manevi birçok 

kayıp veren Kıbrıslı Türklerin sahip oldu-
ğu Türk kültürü ile bu kültür karşısında 
her zaman ayırımcılığı tetikleyen, farklı 
kaynaklardan ve farklı metabolizmalardan 
beslenen, Yunan kültürü olduğu bilinmek-
tedir. Bundan hareketle adada, iki ayrı hal-
kın ve bunlara ait iki kültürel kimliğin var 
olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Mevcut durum bu noktaya gelince, Kıb-
rıs Türk kül-
türünü, Türk 
k ü l t ü r ü n ü n 
bir alt birimi 
olarak değer-
lendirilmesini 
zorunlu kıl-
maktadır. Bu 
yüzden Kıbrıs 
Türk kültürü, 
Anadolu ve 

Orta Asya kültüründen ayrı düşünmek, kül-
tür tarihinin metodolojik uygulamalarına 
ters düşmektedir.

Bu yönü ile değerlendirildiği zaman Gü-
ney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ‘Kıbrıs Cum-
huriyeti’ adına AB’ye tek yanlı müracaatı-
nın kabul edilmesi ve 2004 yılında tam üye 
olarak girmesi, aslında K.K.T.C.’yi ve onun 
halkını, Avrupa’dan ve ona ait maddî kültür 
unsurlarından uzaklaştırmayı amaçlamak-

tadır. Bu yönü ile Rum liderliği, Kıbrıs Türk 
halkını etnik bir kültür olarak ‘azınlık konu-
muna’ düşürmeye çalışmıştır. Hâlbuki Kıb-
rıslı Türklerin bulunduğu kültür dairesinin, 
özünde Türk kültürü olması ve bu kültürün, 
dünya halklarının kültüründeki ve medeni-
yetindeki yerinin muteber olması, dikkat 
çekici bir husustur.

Bundan hareketle XXI. yüzyılda, başta 
Kıbrıs Türk halkı olmak üzere Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin varlığını, kimliğini 
ve kültürünü millî benlik içinde korumalı, 
özelliklerini tanıtıcı faaliyetlerle evrensel 
kültüre aktarmalı ve bu yöndeki çalışma-
ların desteklenerek, yaygınlaştırılmasına 
çalışılmalıdır.

Şu bir gerçek ki, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nden sonra kurulan ikinci Türk dev-
leti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Do-
layısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 
yaşatacak bir millî kültür politikası oluş-
turulmalı ve yeni projeksiyonlarla beş, on, 
onbeş yıllık gibi zaman dilimleri içerisinde, 
toplumsal/bireysel ihtiyaçlar, devletin ih-
tiyaçlarıyla birlikte karşılanmalıdır. Buna 
karşın değişen siyasî koşullara rağmen, bu 
projeksiyon ve politikalar, amansız bir şe-
kilde takip edilmelidir. 

Zira bir devleti kurmak oldukça zor; 
ama onu yaşatmak, her şeyden daha zordur.

Kıbrıs’Ta bugünü anlamaK için 
geçmişe; geleCeği bilmeK ve  
güvenCe alTına almaK için de 
bugüne yönelmeK gereKeCeKTir.

güney Kıbrıs rum yöneTimi’nin ‘Kıbrıs CumhuriyeTi’ 
adına ab’ye TeK yanlı müraCaaTının Kabul edilmesi ve 
2004 yılında Tam üye olaraK girmesi, aslında K.K.T.C.’yi 
ve onun halKını, avrupa’dan ve ona aiT maddî KülTür 
unsurlarından uzaKlaşTırmayı amaçlamaKTadır.
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Kafkaslar Kuşağında
Trabzon’un Jeopolitiği

H
er ne kadar son birkaç yıldır Arap 
Baharı’nın yol açtığı gelişmeler 
Kuzey Afrika’nın Avrasya’dan rol 
çalmasına sebebiyet vermiş olsa 

da Ana kıta ‘Avrasya’ her zaman dünya je-
opolitiğinde söz sahibi olacak pozisyonda-
dır. Alexander Von Humboldt tarafından 
literatüre kazandırılan Avrasya kavramı, 
M a c k i n d e r ’ i n 
Kara Hakimiyeti 
Teorisi (Heart-
land Theory) ile 
öne çıkmış olsa da 
bu teorinin Hitler 
tarafından fazla-
sıyla benimsenmiş 
olması dolayısıy-
la Avrasya Soğuk 
Savaş döneminde 
kaderine terk edil-
miştir. Sovyetler 
Birliği’nin dağılması Ana kıtanın yine öne 
çıkmasına sebebiyet vermiş. Ve akabinde 
yayınlanan Zbigniew Brzezinski’nin Büyük 
Satranç Tahtası (The Grand Chessboard: 
American Primacyand Its Geostrategic Im-
peratives) adlı kitabıyla da kıta üzerinde ha-
kimiyet sahibi olmanın önemi ve yöntemle-
ri üzerinde durulmuştur.

Karadeniz Havzası da genel anlamda 
Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Akdeniz ara-
sında önemli bir geçiş noktası, bir anlamda 
Avrasya kıtasının en büyük gölüdür. Ve son 
yıllarda bu bölgede bir değişim yaşanmak-

tadır. NATO’nun ve Avrupa Birliği’nin aynı 
zamanlı olarak genişlemesi Karadeniz’i 
ve Karadeniz Havzası’nı Avrupa aracılı-
ğıyla Amerika’nın gündemine taşımıştır. 
Romanya’nın ve Bulgaristan’ın AB’ye üye 
olmasıyla birlikte Karadeniz, doğrudan 
AB’nin bir parçası olmuş ve AB’nin doğu-
daki sınırı olarak addedilmeye başlanmış-

tır. Bu gelişmelere 
rağmen Karadeniz 
Havzası’nın en 
önemli iki oyun-
cusu Rusya ve 
Türkiye’dir. Tür-
kiye, bölgedeki 
ülkeler arasında 
önemli bir kavşak 
noktasında yer-
leşmiş aynı anda 
hem kültürel, hem 
de jeopolitik açı-

dan birçok farklı kıtaya uzanabilecek, farklı 
politikalar geliştirebilecek yegane ülke-
dir. Türkiye’nin Orta Doğu’da, Akdeniz’de 
ve bu bağlamda Afrika’da, Kafkasya’da, 
Avrupa’da, Orta Asya’da ve Balkanlarda 
söyleyecek sözü ve oynayacak rolü vardır.

Karadeniz ve Karadeniz Havzası’nın 
Türkiye için çok öncelikli bir konumu var-
dır ve bunun temel sebebi Karadeniz’e olan 
1400 kilometrelik kıyı şerididir. Ayrıca uzun 
yıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun 
hakimiyet sürdüğü bir göl konumunda ol-
ması da günümüz Türkiyesi’nin bölgeye 

önem atfetmesinin dayanaklarından biri-
sidir. Özellikle tarih boyunca bölgenin en 
hareketli yeri İstanbul olagelmiş ve bu özel-
liğinden dolayı Karadeniz’e kıyısı olan ül-
keler için de İstanbul hayalleri süsleyen bir 
çekim merkezi olmuştur. Fakat İstanbul’un 
yanısıra Türkiye’nin sahip olduğu başka 
bir kıyı şehri daha Karadeniz ve Karadeniz 
havzasının tarihini etkileyici bir role sahip 
olmuştur ki bu şehir Trabzon’dur.

Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda yer 
alan Trabzon’un jeopolitik konumu açısın-
dan Orta Avrupa’yı Türkiye’nin doğusuna, 
Kafkaslara, Güney Azerbaycan’a, Hazar 
Bölgesine ve oradan da Orta ve Güney 
Asya’ya bağlayan bir özelliği vardır. Yüzyıl-
larca dünya ticaretinin güzergahı olan İpek 
Yolu’nun tamamlayıcısı olarak rol alan Teb-
riz-Erzurum-Trabzon hattının önemli bir 
unsuru olmuştur.  Trabzon’un bu jeopolitik 
önemi ilk olarak M.Ö. 8000’li yıllardaMi-
letoslularca fark edilmiş ve ticaret kolonisi 
olarak kurulması sağlanmıştır. Roma İm-
paratorluğu tarafından alınıp serbest şehir 
statüsü verilerek asırlarca bölgede önemli 
bir şehir/liman/geçiş noktası vazifesi gör-
mesi sağlanmıştır. Şehrin ticaret hacmi 
belirli dönemlerde artışlar ve düşüşler gös-
terse de Orta Avrupa’yı Uzak Doğu’ya bağ-
layan güzergahlardan birinin kavşak nokta-
sında olması her daim ihtiyaç duyulan bir 
üs olarak görülmesini sağlamıştır. 

Trabzon’un bu özelliği dolayısıyla öne 
çıktığı ve hayati rol oynadığı birçok dö-

nem vardır. Örneğin Kırım Savaşı sırasın-
da hem Ruslarla savaşan müttefik orduları 
için ikmal üssü olmuş hem de Avrupa’dan 
gelen malların Kafkaslar’a ulaştırılmasında 
kullanılmıştır. Ayrıca 2008 yılında-
ki Güney Osetya Savaşı sırasında da 
Gürcistan’ın Poti limanının bomba-
lanması dolayısıyla bölgeye yönelik 
ticaret gemilerinin sığınak limanı 
Trabzon olmuştur. Yine bu savaş sı-
rasında Tiflis’e gitmek isteyen yolcu 
uçakları varış noktalarını Trabzon 
olarak belirlemek zorunda kalmışlar 
ve yolcuların Trabzon üzerinden ka-
rayolu ile Tiflis’e varışı mümkün ol-
muştur.

Son zamanlarda Trabzon’un jeo-
politik önemine atıfta bulunulması-
na katkı sağlayan en önemli gelişme 
ise Uluslararası Güvenlik Yardım 
Kuvveti (ISAF – International Se-
curity Assistance Force) kapsamın-
da Afganistan’da Taliban ile savaşın 
sonlarına gelen NATO askerlerinin 
çekilme sürecine Trabzon’un önemli 
bir lojistik üs olarak katkıda bulunmasıdır. 
2012 ve 2013 yılları içerisinde önce Belçi-
ka ve İsveç Trabzon havaalanı ve limanını 
kullanarak Afganistan’dan çekilmişlerdir. 
Bu çekilme süreci adı geçen ülkelerin Af-
ganistan’daki savaşa olan katkılarının gö-
receli olarak az olmasından dolayı yaklaşık 
1 ay sürmüştür. Asıl önemli gelişme 
Almanya’nın askerlerini çekmesidir 
ki kamuoyuna yapılan açıklamaya 
göre yaklaşık 2,5 yıl sürecektir. Bu 
süreçte yaklaşık 300 Alman askeri 
Trabzon’da 2,5 yıllığına kiraladıkları 
bir otelde kalacak ve Afganistan’dan 
Tabzon’a getirilecek teçhizatın sö-
külüp gemilerle Almanya’ya ta-
şınmasını gerçekleştireceklerdir. 
Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık 
ile yaptığımız görüşmede kendisi bu 
çekilme sürecinde Trabzon’un geçici bir lo-
jistik üs olarak kullanılmasının Trabzon ve 
Trabzon halkı için çok önemli bir gelişme 
olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca Sayın Vali 
bu çekilme sürecinin Trabzon’a yaklaşık 
40-50 milyon dolarlık bir katkısı olacağını 
ve bu kapsamda yakın zamanda Almanya 
Başbakanı Angela Merkel ve Savunma Ba-
kanı Thomas de Maiziere’nin Trabzon’u zi-
yaret edeceklerini ifade etmiştir. Kızılcık ek 
olarak bunlar hem şehir için hem de bölge 

için önemli gelişmeler fakat daha da önemli 
olanın bu lojistik üs olma rolünün Trabzon 
için geçici olarak kalmaması yönünde uğra-
şılması gerektiğine parmak basmıştır.

Bu anlamda Trabzon uluslararası lojis-
tik üs olabilmek için çok avantajlı bir yer-
leşime sahiptir. Yukarıda da belirtildiği gibi 
Türkiye’nin iç bölgelerine doğru genişleyen 
hinterlandı, Güney Azerbaycan ve İran’ın 
kuzeyi üzerinden Orta ve Güney Asya’yı 
Orta Avrupa’ya bağlayan jeopolitik konumu 

özellikle Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun ve 
Trabzon-Erzincan demiryollarının tamam-
lanması akabinde daha da perçinlenecektir. 
Almanya, Belçika ve İsveç’in askerlerini 
Trabzon üzerinden çekmek istemeleri de 
şehrin jeopolitik önemine atıfta bulunmak-
tadır. 

Avrupa Birliği ülkeleri herhangi bir 
askeri teçhizatın hava sahaları üzerinden 
taşınmasına izin vermemektedirler. Bu 
sebepten ötürü başlatılan çalışmalar sonu-

cunda Trabzon hem güvenli bir şehir olma-
sı, hem havaalanı ve limanının birbirlerine 
çok yakın olması hem de Karadeniz’e açıl-
ma noktasında büyük ve önemli bir liman 

olması dolayısıyla öne çıkmıştır. Kısacası 
Karadeniz’deki önemli bir lojistik üs olma 
özelliği Trabzon’u tercih edilir kılmıştır. 
ISAF ülkelerinin bazılarının Afganistan’dan 
askerlerini ve teçhizatlarını Trabzon üze-
rinden çekme sürecine Sayın Trabzon 
Valisi Dr. Recep Kızılcık’ın Almanya ve 

Amerika’da heyetlerle 
yaptıkları incelemeler 
sonucunda Trabzon’u 
uluslararası bir lojistik 
üs yapma çalışmalarını 
tamamlayıcı bir gelişme 
olarak da bakılabilir.

Trabzon ayrıca Avru-
pa Kafkasya Asya Ulaştır-
ma Koridoru (TRACECA) 
ve Kuzey-Güney Nakliyat 
Koridoru (NORSTRAC) 

gibi bir kavşakta olmanın avantajını yaşama 
ve bunu fırsata çevirebilme potansiyeline 
sahiptir. Bu gelişmeler ışığında Trabzon’u 
yerel ve uluslararası hinterlandına bağla-
yan Ovit tünelinin açılmasının akabinde de-
miryolu bağlantılarının tamamlanması bu 
10.000 yıldır jeopolitik açıdan Karadeniz’in 
doğusunda şimal yıldızı gibi parlayan şehri 
daha da ön plana çıkaracaktır.

*İngiltere merkezli Stratejik Araştırmalar Merkezi www.cesran.org

naTo’nun ve avrupa birliği’nin 
aynı zamanlı olaraK genişlemesi 
Karadeniz’i ve Karadeniz 
havzası’nı avrupa araCılığıyla 
ameriKa’nın gündemine 
TaşımışTır.

Karadeniz bölgesi’nin doğusunda yer alan 
Trabzon’un jeopoliTiK Konumu açısından orTa 
avrupa’yı TürKiye’nin doğusuna, KafKaslara, 
güney azerbayCan’a, hazar bölgesine ve oradan da 
orTa ve güney asya’ya bağlayan bir özelliği vardır.

Özgür Tüfekçi
CESRAN* INTERNATIONAL GENEL DİREKTÖRÜ

Prof. Dr. Hayati Aktaş
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜM BAŞKANI
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Tarih ve Gelecek Arasında "Türklük":
Süreç ve Anayasa Tartışmaları Üzerine

“...Bu da Türk’dür. Amma Arab, adı-
na Arap dilince Eyyub-i Ensari dir-
ler...”
(Saltuknâme’den, 1480)
 
“İnancını değiştirip, camide boyun 
eğip Türk olacak mısın, Diakos?”
“Siz ve inancınız defolun, yok olun 
gidin kafirler! Ben Yunan doğdum, 
Yunan öleceğim!”
İsyancı Yunan Rahip Vlachavas, 18. yüzyıl

 

K
imlik, etnisite, ulus, millet… Ha-
raretli siyasi polemiklere havada 
uçuşan kavramların eşlik ettiği 
günlerdeyiz. Daha azını değil, ta-

rihin ve tarihlerimizin içinde şekilleneceği 
çerçeveyi konuşuyoruz. Tek tek “ben”lerle 
beraber topluca “bizim” geleceğimiz söz ko-
nusu olduğu için de “biz”in nasıl tarif edi-
leceği sorusu karşımızdaki meselenin kilit 
taşına dönüşüyor. Evet, “Türklük”ten bah-
sediyorum. Mevcut tartışmaları sağlıklı ve 
kuşatıcı zeminlerde sürdürmek istiyorsak, 
kilit taşımıza ihmal edilen yönlerden de 
yaklaşabilmeliyiz. Türklüğe, daha az aşina 
olduğumuz pencerelerden bakmaya çalıştı-
ğımızda neler mi görürüz? 

Öncelikle karşımıza, uzun asırların 
biriktirdiği hatıra ve çağrışımlarla bezeli 

büyük bir anlam sarayı çıkıyor. Bu saray, 
yalnızca “etnik” tariflerle sınırlanamayacak 
geniş bir kimliğin evi. Onu anlayabilmek 
için modern ulusların/ulus devletlerin do-
ğuşuna dair genel şemalarımızla Türklüğün 
özgün tarihi arasında denge kurabilmeliyiz. 
Türklük, modernliğin icad ettiği bir ulus 
kimlikten ibaret değil. Modern çağda yeni-
den kurgulanmış köklü bir tarihsel kimlik. 
Geçmişte bu kimliğin içine yalnızca “doğul-
muyordu”. Türklük aynı zamanda “kaza-
nılan”, yani iradi kararla benimsenebilen, 
“olunan” bir kimlikti. Dil dahil, etnik aidi-
yeti tarif ederken başvurduğumuz kültürel 
özellikler paylaşılmaksızın siyasi örgütlen-
menin ideolojisi ve hedefleriyle bütünleşe-
rek bu kimliğe katılmak mümkündü.

Örneğin, ünlü tarihçi Gumilev bize Gök-
türkler çağında siyasi birliğin dil ortaklığını 
öncelediğini anlatıyor. Türk dilinin doğuşu 
ile Türk adını taşıyan toplulukların tarih 
sahnesine çıkışının farklı hadiseler olduğu-
nu gösteriyor. Gumilev’i okurken Türk ismi 
etrafında birleşen kabileler topluluğunda 
herkesin Türkçe konuşmadığını öğreniyo-
ruz. Eski Türk tarihi alanında otorite ka-
bul edilen bir başka bilim adamı, Barthold, 
Türk adını Göktürklere katılmayan ancak 
Türkçe konuşan tüm toplulukları da kapsa-
yacak biçimde kullananların bölgeyi dışar-
dan inceleyenler olduğunu söylüyor. Arap-

lar, Orta Asya’da iletişime geçtikleri birçok 
kavmin VII-VIII. yüzyıllarda savaştıkları 
Türklerle aynı dili konuştuklarını görmüş 
ve hepsine Türk demişler.

Bu veriler, Orta Asya’daki hızlı “Türk-
leşme” sürecini açıklayan, tarihçi Osman 
Karatay’ınki gibi bilimsel teorileri de des-
tekliyor. Eski Türklerin kendilerini daha 
çok siyasi üst kimlikle tarif ettiklerini söy-
leyen Karatay, iktidarı elinde tutan bo-
yun isminin nasıl kolayca benimsendiğini 

anlatırken ilginç noktaların altını çiziyor. 
Göktürk devleti kurulunca, başlangıçta kü-
çük bir boy olan Türklerin kimliği de geniş-
leyerek devletin sınırları içindeki herkesi 
kapsar hale gelmiş. Hatta pek çok Ortaçağ 
kaynağı bu sebeple Rusları ve Slavları da 
Türklerden sayıyor. Dolayısıyla, söz konusu 
dönemde gözlenen hızlı ve yoğun “Türkleş-

me”, öncelikle etnik veya dilsel nitelik taşı-
mıyor. Karşımıza, doğrudan siyasi aidiyetle 
ilişkili bir kimliklenme süreci çıkıyor.

Aktardığımız arka plan notları, Osmanlı 
çağlarının müslümanlıkla özdeş kabul edi-
len geniş Türklüğünü daha iyi anlayabil-
memizi sağlıyor. Bu noktada, müslüman 
olmakla siyasî yapıyı var eden zihniyeti 
içselleştirmek arasındaki ilişkinin altını 
öncelikle çizmeliyiz. Osmanlı 
klasik çağının Türklüğü, Türk 
doğanlarla Türk olanları aynı 
teknede yoğuran bir “tarihli 
müslümanlıktı.” İdeal ortaklı-
ğının yeni akrabalıklar için ze-
min hazırladığı bir deneyimdi. 
Nitekim yazının başındaki ilk 
epigraf, Türklüğün bu dönem-
de nasıl bir geniş çatı olarak 
tasavvur edildiğini gösteriyor.

Sözkonusu genişlemiş 
kimlik algısının tezahürleri dı-
şardan da fark ediliyordu. Di-
lerseniz şimdi de bu dönemin 
Türklüğüne mücadele ettiği 
“öteki”sinin, Batı’nın gözleriyle 
bakmayı deneyelim. 

Early English Books Online 
adlı bilgi bankası, 1473 ile 1700 
yılları arasında İngilizce basılı 
tüm eserleri kapsıyor. Burada 
Türk kelimesi ve türevleri, 807 
kayıtta 2721 defa karşımıza çı-
kıyor. Aynı veritabanında Otto-
man kelimesi ve türevlerine ise 
66 kayıtta 187 defa rastlanıyor. 
Bu sonuçlar söz konusu dönem 
için Türklüğün, Osmanlılıktan 
daha meşhur olduğuna dair bir 
karine teşkil ediyor. Türklüğe 
hangi anlamların yüklendiği-
ni ise şu kitap başlıkları güzel 
özetliyor. ”The Mahumetane or 
Turkish Historie”, Fransızca ve 
İtalyanca metinlerden yapılan 
tercümelerle 1600’de Londra’da basılmış 
bir Türk tarihi. Kitabın içindekiler kısmın-
da, Türklerin kökenleri ve yazarın ifadesiyle 
”Muhammed’in batıl mezhebinden doğan 
dört imparatorluklarının tarihi” beraber yer 
alıyor. Başlıktaki ”or/veya” bağlacı, Türk-
lük ve Muhammedîlik olarak isimlendirilen 
Müslümanlık arasında nasıl bir özdeşlik 
ilişkisi kurulduğunu gösteriyor. Basım ta-

rihi 1519 olan farklı bir metin, ”Kuran adlı 
Türk kanunu”ndan bahsediyor. ”The Life 
and Death of Mahumed/Muhammed’in Ha-
yatı ve Ölümü” Türklüğün tarihî çağrışımla-
rını göstermesi bakımından başka bir ilginç 
örnek. 1679’da Londra’da yayımlanan kita-
bın alt başlığında Hz. Peygamber’e (S.A.V.) 
yakıştırılan ünvan şöyle: ”The Author of the 
Turkish Religion/Türk Dininin Müellifi”. 

II. Viyana kuşatmasını takiben yazılan Al-
man halk şarkılarında ise Hz. Muhammed’e 
Türk’ün Tanrısı deniliyor.

Tarihçi Kurumlar, diğer Avrupa dil-
lerindeki yazılı eserlerde de benzer bir 
tabloyla karşılaştığımızı gösteriyor. Ça-
lışmalarından XVI. yüzyılda Avrupalıla-
rın,  “turbante” (sarık) ve “cimitarra” (Arap 
kılıcı) taşıyan her insana “Türk” dediklerini 

öğreniyoruz. “Türk olmak” ifadesi, Batı dil-
lerinin tamamında karşımıza çıkıyor. Bu 
dönemde İspanyollar, Türkçe konuşmayan 
Tlemsen ve Cezayir Müslümanlarını Türk 
kabul ederken, Venedikliler de Ulahlar, 
Arnavutlar ve Türkleri birbirlerinden ayırt 
edemiyorlarmış. 19. yüzyıla girilirken pat-
lak veren isyanlarda “Türk olmanın” nasıl 
reddedildiğini anlatan ikinci epigraf, Türk-

lüğün hangi parametreler et-
rafında algılandığını da göste-
riyor. Nitekim, müslümanlıkla 
özdeşliği sebebiyle Türklüğü 
resmi söylemde geri plana alan 
nötr bir Osmanlılık kimliği ara-
yışında bu reddedişin payı bu-
lunmaktaydı.

Ardından geniş kitleler 
üzerine gerilen kimlik çadırı, 
Osmanlı Devleti’nin parça-
lanması ve Batılı fikirlerin ar-
tan etkinliğiyle birlikte Türk/
Müslüman nüfusun üzerinden 
de toplanmaya başladı. Yani, 
imparatorluk mekânındaki 
hâkimiyet el değiştirirken, 
“biz” duygusunun bileşenle-
rindeki dönüşüm ve daralma 
sebebiyle kolektif kimliğin ku-
şatıcılığı aşındı. Cumhuriyet 
döneminde modern Batılı bir 
ulus inşası uğruna yapılan ve 
ısrarla sürdürülen yanlışlar da, 
Türklüğe ait zengin çağrışımla-
rın tahrip sürecine hizmet etti. 
Türk kimliği, ötekisi olarak 
müslümanlıkla özdeşleşmiş 
Osmanlı geçmişini kabul eden 
bir format etrafında yeniden 
tasarlanmaya çalışılırken daha 
da daraltıldı. 

Sözkonusu süreci, impa-
ratorlukların tasfiyesiyle bir-
likte şahit olduğumuz kimlik 
daralmalarından farklılaştıran 
bazı özellikler var. Bunlardan 

biri, genişlemenin de daralmanın da aynı 
kavram, “Türklük” üzerinden gerçekleşme-
sidir. Örneğin İngiltere’de benzer tartışma-
lar “British/English” kavram çifti etrafında 
devam ediyor. Bizim deneyimimizde ise, 
kimliğin dar/geniş/dini ve seküler yönleri-
ni vurgulayanlar, aynı kavramı, “Türklüğü” 
yeniden anlamlandırmak için uğraştılar. Bu 
durumun güncel tartışmalarımız bakımın-

Önümüzdeki temel soru şu: Yeni bir tarihi kavşaktayız ve hangi yöne doğru gideceğiz? 
Türklüğü etnikleştirerek daraltan süreçleri veri kabul edip küçük evimize mi çekileceğiz? 

Yoksa, tarihte en az iki kez yaşanmış genişleme evrelerine dikkat kesilip geleceğin 
Türklüğüne bir medeniyet kimliği nazarıyla mı bakacağız?

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

mevCuT TarTışmaları sağlıKlı ve 
KuşaTıCı zeminlerde sürdürmeK 
isTiyorsaK, KiliT Taşımıza 
ihmal edilen yönlerden de 
yaKlaşabilmeliyiz. Tonyukuk yazıtı 731 yılında yazılıp dikilmiş olan Orhun Yazıtları'nın ilkidir.
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dan nasıl özel bir öneme sahip olduğunu 
aşağıda göreceğiz.

***
Önümüzdeki temel soru şu: Yeni bir 

tarihi kavşaktayız ve hangi yöne doğru gi-
deceğiz? Türklüğü etnikleştirerek daraltan 
süreçleri veri kabul edip küçük evimize mi 
çekileceğiz? Yoksa, tarihte en az iki kez ya-
şanmış genişleme evrelerine dikkat kesilip 
geleceğin Türklüğüne bir medeniyet kimliği 
nazarıyla mı bakacağız? İlk seçeneği tercih 
edenler, niyetleri her ne olursa olsun bu-
günkünden çok farklı bir Türkiye ortaya ko-
yamayacaklar. Mevcut tartışmada, siyaset 
yelpazesinin farklı kesimlerinden büyük bir 
çoğunluk kavgalarını bu ilk çerçevenin sı-
nırları içinde yürütüyor. İkinci yol da kolay 
değil, yanı başımızda ütopik bir cennetin 
olduğunu söylemiyor. Ancak yakın vadede 
en azından, farklılıklara tahammül eşiğimi-
zi yükselterek etnik çatışmaları tetikleyen 
psikolojik bagajdan kurtulmamıza hizmet 
edebilir. Uzun vadede ise bize hep birlikte 
yürüyebileceğimiz bir hedef, bir ideal gös-
terebilir.

İkinci tercih, Türklük evine kimliğin 
“tüm” tarihi çağrışımlarını koruyan, can-
landıran, dışardakiler için de genişleten bir 
gözle yaklaşılmasını gerekli kılıyor. Demok-
rasi, bu tadilata uygun bir zemin sunuyor. 
Laik ulusalcılar 1923’le başlayan bir tarihte 
kendilerini buluyor. Yüzü Batı’ya daha çok 
dönük kesimler, Cumhuriyet Türklüğü’yle 
hayat tarzlarını özdeşleştiriyorlar. Milli-
yetçilerin bir bölümü, eski Türk tarihinden 
sembolleri vurgulamayı seviyor. Farklı din-
darlıkları, siyasi muhafazakarlığı ve milli-
yetçilerin büyük bölümünü kapsayan renkli 
bir yelpaze Osmanlı asırlarının Türklük 
terkibinde heyecan duyacak çok şey bulu-
yor. Türklükle özdeşlik kurarken değişik 
şeyler düşünüyorlar, ancak kavramın lafzı 
üzerinde mutabıklar. Çok farkında değiliz 
ama bu mutabakat demokrasimizi güçlü kı-
lan dayanaklar arasında. Devamı, kimsenin 
etnikleştirilmiş tek bir hegemonik tarifi ka-
bule zorlanmamasıyla mümkün. Demokra-
si, kavramı tümden reddeden kesimlere de 
toplumun geneliyle zamana yayılmış enteg-
re edici ilişkiler kurabilecek bir zemin sunu-
yor. Yani demokrasiyle köprüleri kurulmuş 
Türklük tasavvuru, Türkiye’nin gerçekten 
kilit taşı.

Mevcut tartışmamızın en önemli gün-

demlerinden biri anayasa meselesi. Adsız 
anayasa, bu kilit taşını sökerek sorun çöz-
müş olmayacak. Türksüzleştirme girişimi, 
“büyük kimlik” arayışlarını imkansız kılaca-
ğı gibi, memnun etmeyi umduğu kesimleri 
tatmin için de yeterli olmayacak. Üstelik bu 
doğrultudaki adımların yaratacağı tepkiler, 
ayrışma dinamiklerine ivme kazandırabilir. 
PKK, siyasî uzantıları ve destekçilerinin, 
ortaya çıkacak “adsız” metne toplumsal uz-
laşma belgesi gibi değil, hedefe giden yolda 
terörün akıttığı kan sayesinde erişilmiş ara 
bir durak nazarıyla bakacaklarını tahmin 
edebiliriz. Ankara’da üç nokta ile boş bırakı-
lan yerler, birlikte yaşama azimleri güçlen-
miş Kürt vatandaşlarımız tarafından dol-
durulmayacak. Geleceklerinde Ankara’nın 
daha az söz sahibi olacağını iyice fark eden 
endişeli suskun kitle, kalemlerini Kandil’de 

açanların yazdıklarını yeni kaderleri olarak 
görecek.

Madalyonun diğer yüzü de karanlık. 
Etnik sorunların çözümü umuduyla Türk 
lafzının anayasadan çıkarılması, artık hu-
kuken bütünü temsil iddiasını yitiren Türk-
lüğün etnikleşmesi sürecini hızlandırabilir. 
Etnikleşme, şimdiye kadar Türklük şemsi-
yesi altında ciddi düzeyde kimlik problemi 
hissetmemiş önemli bir kitlenin uzak geç-
mişteki köken arayışını daha da teşvik ede-
cektir. Bu aşamadan sonra, ayrışan grupla-
rın karşı karşıya konumlanması kimse için 
sürpriz olmamalı. Sırrı Sakık’ın Kafkasya 
ve Rumeli muhacirleri hakkındaki sözleri, 
vatandaşlığı coğrafyaya izafeten tanımlaya-
rak sorunlarımızı çözemeyeceğimiz gibi ne 
türden yeni kavgalara adım atacağımızı da 
gösteriyor. Türklükten Türkiyeliliğe geçil-
diğinde, etnikçiliği bu kez “nativizm” pos-
tunda mı karşımızda bulacağız? Anadolu’da 
kimin daha eski olduğu sorusu üzerinden 
ayrıştırıcı ve yıpratıcı yeni bir tartışmayı is-

tiyor muyuz?
Ayrıca şu soruyu da göz ardı etmeme-

liyiz. Adsız anayasa, hayat tarzlarını esas 
alan uzun süreli ve şiddetli siyasî gerilim-
lerin uzaklaştırdığı mahalleler arasındaki 
köprüleri tahkim mi, tahrip mi eder? Huku-
kun desteklediği “biz” kabulü olmaksızın, 
muhafazakar ya da laik vb. kutuplar etkile-
diği herkesi kapsayacak meşru siyasi/kül-
türel projeler üretebilirler mi? Mahalleniz 
dışındakileri daha dindar/laik/milliyetçi/
liberal/sol vb. bir dünya görüşü lehine ikna 
etmek istediğinizi varsayın. İlk ihtiyaç du-
yacağınız şey, diyalogu mümkün/anlamlı 
kılan “biz” parantezi olacaktır. Diyarbakır-
Trabzon’a bakarken, İzmir-Konya’yı da gör-
meliyiz. Öyleyse ne yapacağız?

Etnik farklılıkların doğal kültürel teza-
hürlerini zenginlik kabul edeceğiz. Temel 
hak ve özgürlükleri genişleteceğiz. Bunları 
yaparken “Türklüğe” dokunmayacağız. Fa-
kat yarınlarda küçülmesi değil, büyümesi 
muhtemel bir Türkiye’yi düşünerek “oluna-
bilir” niteliğinin altını çizeceğiz. Yani, ana-
yasada Türklüğü korurken, kavramın etnik 
değil hukuki bir içerik taşıdığını daha güç-
lü biçimde ihsas edeceğiz. Bunu söze dök-
mek ise hiç zor değil. Türk vatandaşlığını 
düzenleyen maddenin altına vatandaşlığın 
yitirilme şartlarını konu edinen şöyle tek 
bir cümle yazdığımızı farzedin. “Türklük-
ten hangi hallerde çıkılacağı ilgili kanunla 
düzenlenir.” Vatandaşlık statüsündeki de-
ğişimle yitirilen bir sıfat etnik aidiyeti işa-
ret ediyor olamaz. Böyle bir madde anaya-
sadaki Türklüğün açıklayıcısı olacaktır. Bu 
sayede, kolektif kimlik üzerinde uzlaşarak 
istikrarlı bir demokratik hayatı mümkün 
kılan kesimlerin mutabakatı korunurken, 
Türklüğün anayasada yer almasına etnik 
içerik taşıdığı için yöneltilen itiraz da ce-
vaplanabilir.

Çok değişkene bağlı meselelerin tek ba-
şına hukuk metinleriyle halledilmesi elbet-
te imkansız. Sorunlarımıza kalıcı ve gerçek 
çözümleri geleceğe yürürken bulacağız. Bu 
yolculukta farklı şeyler deneyebiliriz, feda-
karlıklar yapabiliriz. Ama tek bir şeyi, kilit 
taşımızı yitirmemeliyiz. Aksi takdirde tüm 
yapıyı kaybederiz. Bu hususta dikkatli ol-
mak hepimizin sorumluluğu. En çok has-
sasiyet göstermesi gerekenler ise Türkiye’yi 
düşünürken hatırına yalnızca bir ülke değil, 
insanlığın geleceği için görülen büyük bir 
medeniyet rüyası gelenler…

eTniK sorunların çözümü 
umuduyla TürK lafzının 
anayasadan çıKarılması, arTıK 
huKuKen büTünü Temsil iddiasını 
yiTiren TürKlüğün eTniKleşmesi 
süreCini hızlandırabilir.
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Ordusu ile sağlanan desteğe kadar uzandı-
ğını görürüz. Yani neredeyse iki ülkenin bir 
halkının kökleri kadar eskiye... 

Bağırov: “Azerbaycan ekonomisi 
bugün dünyanın en hızlı 
büyüyen ekonomilerinden biri 
olmuştur.”
Türkiye-Azerbaycan ilişkileri büyük bir 
hızla gelişmeye devam ediyor. Bu ilişkile-
rin gerek diplomatik gerekse kültürel ve 
ekonomik boyutta 
sürdürülmesinde 
ve geliştirilmesinde 
önemli katkı sağla-
yan isimlerden biri 
de Azerbaycan’ın 
Ankara Büyükel-
çisi Faig Bağı-
rov.  2010 yılında 
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi olan 
Bağırov’un bu ilk Türkiye görevi değil. Ken-
disi 1996-2000 yılları arasında da Türkiye’de 
Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği`nde 
görev yapmış. 

Azerbaycan ekonomisinin bugün dün-
yanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden 
biri olduğuna dikkat çeken Bağırov’a göre  
başta Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı 
olmak üzere Bakü-Tiflis- Erzurum doğalgaz 
hattı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve son 
olarak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı 
(TANAP) projeleri, ülkenin sosyo-ekono-
mik ilerlemesinde önemli rol oynamıştır. 

“Bu projeler Azerbaycan- Türkiye iliş-
kilerinin, iki ülke kardeşliğinin birer par-
çasıdır,  bunlar bizi birbirimize daha sıkı 
bağlayan projelerdir. Ancak bizim Türkiye 
ile asırlardan beri devam eden tarihi bir ba-
ğımız var” diyen Bağırov, iki ülke arasında  
bu projeler hayata geçirilmeden önceye da-
yanan muhabbet ve sevgi olduğunun altını 
çiziyor. 

26 Haziran 2012 tarihinde, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 

ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan öncülüğünde imzalanan 
TANAP projesinin bu projeler arasında ge-
linen son ve en etkili proje olduğuna vurgu 
yapan Bağırov’a göre TANAP, birkaç ama-
ca hizmet edecek olması sebebiyle oldukça 
önemli.  “Herşeyden önce bu proje dünya 
ülkelerinin enerji güvenliğinin sağlanması 
açısından dikkat çekici. Bu proje ile Türkiye 
Avrupa’ya uzanacak boru hattıyla önemli 
bir enerji merkezi haline gelecek. Boru hat-

tının inşaatı sırasında da binlerce insana 
istihdam sağlanmış olacak.”

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 
hem bölgeyi geliştirecek hem de 
zenginleştirecek
Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın çok sa-
yıda devletin karşı çıkmasına rağmen baş-
lattığı Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi 
diğer bir önemli proje olarak karşımıza çı-
kıyor. Projenin önemini Bağırov şöyle özet-
liyor: “Bu proje ile Türkiye doğuya, Azer-
baycan da Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
bağlanacak ve ileride Türkiye Cumhuri-
yeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da söylediği gibi artık Marmara projesi de 
hayata geçirildikten sonra bu hat , Azer-
baycan ve hatta Orta Asya’daki diğer Türk 
Cumhuriyetlerini Avrupa’ya, İngiltere’ye 
kadar uzanan bir yola bağlayacak.”

Bağırov’a göre Azerbaycan-Türki-
ye-Gürcistan arasındaki bu stratejik bağ 
hem bölgeyi birleştirecek hem de zengin-
leştirecek.  Özellikle bu hat ile iki kardeş 
ülkenin  birbirine artık karayoluyla da 

bağlanacağını ifade eden Bağırov “Bizim 
Cumhurbaşkanımız sayın İlham Aliyev`in 
defalarca söylediği gibi Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu bizim stratejik işbirliğimizin en 
somut örneğidir, bu nedenle biz bu proje-
ye çok önem veriyoruz ve beraber bu hattın 
açılışını yapacağız.”

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari 
ilişkileri değerlendiren Bağırov en büyük 
amaçlarının karşılıklı ticaretin daha da 
artması olduğunu belirterek şöyle devam 
ediyor: “Bugün gerçekleştirdiğimiz  ticaret 
hacmine bakarsak dörtbuçuk milyar dola-
ra ulaşmış ama bizim  bu rakamı on milyar 
dolara  kadar çıkarmamız gerekmektedir. 
Bakü-Tiflis-Kars  Demiryolu ile ticaretin 
maliyeti önemli ölçüde aşağıya çekilecek ve 
böylece bu rakam hızla artacaktır.”

Günümüzde Azerbaycan yurtdışında 
önemli büyüklükte yatırımlar yapan bir ülke 
durumuna geldi. Bu yatırımları Türkiye ek-
seninde değerlendirdiğimizde karşımıza 
büyük rakamlar çıkıyor.  Azerbaycan’ın mil-
li petrol şirketi SOCAR’ın Türkiye’de yapa-
cağı yatırımların 2017 yılına kadar 17 milyar 
doların üzerine çıkacağı öngörülüyor. 

Türkiye’de yaptıkları yatırımların bü-
yük oranda petrol sahasında olduğuna dik-
kat çeken Bağırov, “Petkim ve SOCAR’ın 
ortak kurdukları Star Rafinerisi Projesi  sa-
yesinde Türkiye artık petrol ithal eden   ülke 
konumundan ihraç eden ülke konumuna 
geçecektir” diyor.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Faig Bağırov:

“Biz Türkiye’nin zengin olmasından 
büyük mutluluk duyuyoruz”

B
undan tam 22 yıl önce Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından sonra 
bağımsızlığını yeniden kazanan 
Azerbaycan’ı tanıyan ilk devlet 

Türkiye oldu. Ancak hemen hatırlatmak da 
yarar var; dost ve kardeş ülke Azerbaycan 
ile yaşanan köklü ilişkilerimiz 22 yıla değil 

çok eskilere dayanıyor. Azerbaycan’ın milli 
lideri Haydar Aliyev’in “Türkiye ve Azer-
baycan bir millet, iki devlettir” sözlerine 
kulak verip tarih sayfalarına dönersek bu 
ilişkilerin 1918’de Müslüman Doğu’nun ilk 
“demokratik laik cumhuriyeti” olarak kuru-
lan Azerbaycan’a o dönemde Kafkas İslam 

Röportaj: Yeşim Özcan
Fotoğraflar: Murat Solakoğlu

“bu projeler azerbayCan- TürKiye ilişKilerinin,
iKi ülKe Kardeşliğinin birer parçasıdır, bunlar 
bizi birbirimize daha sıKı bağlayan projelerdir...”

EKOGÖRÜŞ

“bugün gerçeKleşTirdiğimiz  
TiCareT haCmine baKarsaK 
dörTbuçuK milyar dolara  
ulaşmış ama bizim  bu raKamı on 
milyar dolara Kadar çıKarmamız 
gereKmeKTedir.”
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Bağırov,  kardeş ülke Türkiye’ye ver-
dikleri değeri  ise şöyle dile getiriyor: 
“Azerbaycan’ın yatırımları günden güne 
artıyor. Bu yarıtımlar nereye yapılır? Tabi-
ki de dost ülkeye.... Bu yatırımlar o ülkeyi 
daha da zengin kılar, biz Türkiye’nin zengin 
olmasından büyük mutluluk duyuyoruz.”

Bir insanlık suçu: Hocalı 
Katliamı
26 Şubat 1992 tarihinde Cumhurbaşka-
nı Serj Sarkisyanı’ın da içinde yer aldığı 
Ermeni askeri birliklerin operasyonu ile 
Azerbaycan’ın Hocalı kasabasındaki sa-
vunmasız sivil insanlar bir gecede vahşice 

katledildiler. Bu saldırıda 106 
kadın, 83 çocuk, 70 yaşlı öldürül-
dü, 1275 kişi esir alındı. Şubat ayı 
içerisinde tüm dünyada “Hocalı 
Katliamı” çeşitli organizasyon-
larla anıldı, anlatıldı. Türkiye’de 
yapılan anma törenlerine dik-
kat çeken Bağırov , “Türkiye’de 
Hocalı’da yaşananlar ile alakalı 
birçok konferans, toplantı dü-
zenleniyor. Bu konunun özellik-
le gençler tarafından daha çok 
tanınıp bilinmesi için çalışmak 
gerekir. Hocalı’da gerçekleşen bu 
cinayet sadece Azerbaycan’a karşı 
yapılmamıştır. Türkiye’de birçok 
insan bu konuyu anlatıyor ancak 
bazen gazeteler ve basında konu 
farklı şekillerde sanki Hocalı 
olayları 1988 Sumgayt olaylarının 
intikamı gibi gösterilmek istenili-
yor. Bu konuda çok hassas olun-
malı ve kamuoyu doğru şekilde 
bilgilendirilmelidir”  İstanbul’un 
Samatya semtinde yaşanan cina-
yetlere de dikkat çeken Bağırov, 
“Samatya’da yaşanan olayları 
hatırlayın, orada yaşanan olaylar 
Türkler’in Ermeniler’e karşı iş-
lediği organize cinayetler olarak 
gösterildi ancak yapanlar Ermeni 
çıktı“ dedi. 

Türkiye’de Hocalı soykırımı-
nın anlatılmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ettiğini ifade 

eden Bağırov sözlerine şöyle son verdi: 
"Burada maksat, Hocalı’da yaşananları en 
doğru şekilde tüm dünayaya anlatmak ol-
malıdır.  Şehitlerimizin anısına yapılan her 
hizmet herbir adım onların karşısında bi-
zim vicdani borcumuzdur."
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“samaTya’da yaşanan 
olayları haTırlayın, 
orada yaşanan olaylar 
TürKler’in ermeniler’e 
Karşı işlediği organize 
CinayeTler olaraK 
gösTerildi anCaK 
yapanlar ermeni çıKTı“
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Orta Asya’nın
Güvenlik Sorunları

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

EKOAVRASYA ORTA ASYA UZMANI

O
rta Asya bölgesi güvenlik açısın-
dan dünyanın en önemli bölgele-
rinden biridir. Avrupa’yı Çin’le, 
Rusya’yı İslam dünyası ile bağ-

layan Orta Asya jeostratejik konumu bakı-
mından birçok bölgesel güvenlik sisteminin 
ortasında bulunmaktadır. Ayrıca, Orta Asya 
bölgesinin Rusya, Çin, Avrupa, ABD, Hin-
distan, İran, Pakistan ve Türkiye gibi etki-
li güçlerin arasında sıkışmış bir durumda 
olması bu bölgenin jeopolitik önemini de 
arttırmaktadır. Özellikle, Rusya, ABD ve 
Çin gibi büyük güçlerin bölgeye yönelik je-
opolitik proje ve jeoekonomik çıkarları bu-
lunmaktadır.  

İran’ın nükleer programıyla ilgili mey-
dana gelen uluslararası anlaşmazlıklar, 
Afganistan’da belirsizlik döneminin hala 
sona ermemesi, Kafkasya’daki tedirginliğin 
bölgede olumsuz etki yaratma tehlikeleri, 
radikal islamcılığın ve dini köktenciliğin 
baş göstermesi, Hazar Denizi’nin statü-
sünün hala belirlenememesi, bazen Doğu 
Türkistan meselesinin kendi varlığını his-
settirmesi, Orta Asya ülkeleri arasında su 
kaynakları ve toprak ile ilgili ihtilafların or-
taya çıkması gibi birçok sorun söz konusu 
coğrafyanın ne kadar karmaşık bir yapıya 
sahip olduğunu gösterir. 

Orta Asya için güvenlik istikrar demek-
tir. İstikrar bu bölgenin her türlü yeni ve 
olumsuz etkiye karşı dayanıklılık göstere-
bilmesidir. Orta Asya güvenliğinin ülke, 
bölge ve dış faktörler gibi üç boyutu bulun-
maktadır. 

Ülke düzeyinde etniklerarası istikrarını 
koruyabilen ve farklı çatışmalardan uzak 
durmaya çalışan ülkeler olarak Kazakistan 
ve Türkmenistan Orta Asya’nın nisbi açı-
dan en istikrarlı devletleridir. Tacikistan’da 
90’lı yıllarda ortaya çıkan sivil savaş, sonra 

Bedahşan bölgesindeki olaylar, şu anda ya-
şanan derin sosyal ve ekonomik sorunlar; 
Kırgızistan’da 2000’li yılların sonlarında 
demokratik geçişle ilgili yaşanan iç buna-
lımlar, Celalabad ve Oş trajik olayları, zor 
sosyal ve ekonomik durum; Özbekistan’da 
2005 yılında meydana gelen Andijan olayla-
rı, halk sayısının çok hızlı şekilde büyümesi, 
su kaynaklarıyla ilgili yaşanan ekonomik 
zorluklar büyük sorunların olduğuna işa-
ret etmektedir. Kazakistan’a gelirsek, son 
dönemlerde yer alan hiç beklenmedik terör 
olayları, 2011 yılında patlak veren Janaözen 
olayları Kazakistan’da da bazı çözülemeyen 

sorunların olduğunu ispatlamaktadır. 
Nur Otan partisi yetkilisi, uzman Yerlan 

Karin’e göre Orta Asya’da iki blok sorun bu-
lunmaktadır. İlk önce “bölgedeki ülkelerin 
bazı ilişkilerinin belirli şekilde bozulması” 
sözkonusudur. Su kaynakları ve topraklar 
bazı ülkeler arasında anlaşmazlıklara ne-
den olmaktadır. Bu anlaşmazlıkların çözü-
lememesi durumunda bölgesel tehlikelere 
karşı kolektif korunma meselesi de günde-
me getirilemez. Özellikle, sınır sorunlarının 
tam olarak çözülmemesi ülkeler arası ilişki-
ler dengesine olumsuz etki ederek bölgesel 
güven ve istikrarı zedelemektedir. 

Özbekistan; bölgede istikrarın sağ-
lanması, Afganistan’daki durumun çö-
zülmesi, sınırlara yakın su kaynaklarının 
kullanılması meselelerinin çözümü, iç is-
tikrarın sağlanması için çalışmaktadır. Ama 
Özbekistan’ın Tacikistan ve Kırgızistan’la 
olan ilişkileri birçok meseleyi içermektedir.

Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkiler iç 
siyasal krizin güçlenmesi ve yeni seçimlerin 
yaklaşmasıyla ilgili yerel elitler arasında 
gerginliğin artması durumunda gelişmek-
tedir. Orta Asya’nın güvenliği bu bölgedeki 
ülkelerin kendilerine bağlı olmakla birlikte 
Rusya, Çin ve ABD gibi güçlü merkezlerin 
de dengelenmiş ve koordine edilmiş deste-
ğini ister. ŞİÖ ve KGAÖ gibi bölgesel güven-
lik yapıları Orta Asya’daki güvenliğin arttı-
rılması için daha yapıcı, esnek ve yumuşak 
tavır takınmaları, ülkelerin güvenlik alanla-
rında işbirliği yapmalarını takdir etmeleri 
gerekmektedir. Çünkü resmi verilere göre 

üç güç de Orta Asya’nın 
ekonomik kalkınmasını, 
siyasi istikrarını, sosyal 
ve demokratik gelişimi-
ni istemekteler. 

Henüz bölgedeki 
ülkelerin güvenlik ve 
diğer ortak meseleler 
konusunda verimli bir 
işbirliği yaptığını söyle-
yemeyiz. Orta Asya’da-
ki güvenlik sorunları 
sadece Afganistan’daki 
duruma bağlı olmayıp 
bölgenin iç meselele-
riyle de yakından ilgili-
dir. 2014 yılında İSAF 
koalisyon güçlerinin 
Afganistan’dan ayrıl-
ması Orta Asya’daki 
güvenlik durumunun 
kötüleşmesini de bera-
berinde getirebilecektir. 
Bu durum Orta Asya’nın 
bölgesel güvenlik sis-
teminin zayıflaması 
açısından tehlikelidir. 
Uyuşturucu kaçakçılığı 
gibi gayrı kanuni ticaretin Afganistan’dan 
kaynaklandığı da bellidir. 

Bazı uzmanlara göre 2014’ten sonra 
ABD, Orta Asya ile yakından ilgilenme fır-
satı bulacaktır. Diğer uzmanlara göre Orta 
Asya ABD için sadece doğal kaynakların 
ihracatçısı olarak kalacaktır. Ama büyük je-
opolitik oyunun bir parçası olan Afganistan 
macerası Büyük Orta Asya ile çok ilgilidir. 
Rusya’ya gelince bölgenin güvenliğine ait 
sorumluluğu üstlenmeye ve Avrasya Birli-
ği, KGAÖ gibi projelerle bölgeye ekonomik 
ve askeri olarak girmeye çalışmaktadır. 
Bazı uzmanlar Rusya ve Çin’in Orta Asya’yı 
birlikte yönlendirme konusunda sözde an-
laştıklarını öne sürmekteler. Bu durumda 
ABD’nın Orta Asya’da bulunması zaruret-
tir. Çin’e gelirsek Türkmenistan-Çin doğal 
gaz boru hattı ve Batı Kazakistan-Çin petrol 
boru hattı gibi enerji güvenliği ile ilgili pro-
jelere fazla ağırlık vermektedir. Bu husus 
ise Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekis-
tan gibi doğal kaynakları ihraç eden ülkeler 
için daha bağımsız ve daha verimli enerji 
politikasını sürdürmek, her türlü riskin en 
aza indirilmesi açısından çok önemlidir. 
Anılan üç ülke de enerji projelerinin gerçek-

leştirilmesi için bölgesel istikrar ve güvenli-
ğin sağlanmasını istemektedir. 

Böylelikle, büyük güçler bu bölgenin gü-
venliğini dengede tutmak konusunda ortak 
sorumluluğa sahiptir. Ama bölge içi güven-
liğin sağlanması konusunda esas sorumlu-
luğu üstlenecek olan Orta Asya devletleri-
nin kendileridir. Orta Asya’nın güvenliği 
ilk önce bu bölgedeki ülkelerin kendilerine 
bağlıdır. Bu konuda Kazakistan’ın yaptığı 
katkılar büyüktür. Kazakistan, sınırlarıyla 
ilgili tüm sorunları çözebilen Orta Asya’da-
ki tek devlettir. Ayrıca Kazakistan’ın hiç bir 
komşusuyla sorunu yoktur. Kazakistan ve 
Kazak halkının tolerans ve hoşgörüsü saye-
sinde hiç bir etnik grup veya millet ile çatış-
ma yaşanmamıştır. 

Terorizmle mücadele konusunda 
Kazakistan’da tüm gerekli yasal ve teknik 
şartlar sağlanmış, bu konuda aktif şekilde 
önleyici tedbirler alınmaktadır. AGİT, İİÖ, 
KGAÖ, CICA ve ŞİÖ başkanlığını yapmayı 
başarabilen Kazakistan; Avrasya kıtasında 
yeni güvenlik sisteminin inşa edilmesi ve 
yeni güvenlik anlayışının sağlanması, Batı 
ve İslam dünyası arasında diyalog köprü-
lerinin kurulması, Asya’da güvenliğin arttı-

rılması, Afganistan’ın mali ve insani açıdan 
desteklenmesi, Batı-Çin ticari yollarının 
yeniden yapılması, Avrasya Birliği gibi eko-
nomik yapıların kurulması, Orta Asya Bir-
liği fikrinin geliştirilmesi, Türk Konseyi’nin 
kurulması ve çalışması, uluslararası prob-
lemlerin anlaşarak çözülmesi gibi konular-
da hep aktif bir pozisyon sergileyerek kıta 
düzeyinde uluslararası güvenlik konusunda 
büyük katkıda bulunmuştur. 

Kazakistan’ın ŞİÖ, KGAÖ, NATO, İİÖ, 
AGİT gibi uluslararası yapılarla işbirliği 
yapması Orta Asya’nın istikrar ve güvenli-
ğinin sağlanması açısından büyük önem ar-
zetmektedir. Orta Asya güvenlik sisteminin 
daha çok geliştirilmesi için bölge ülkeleri 
arasındaki işbirliğinin arttırılması gerek-
mektedir.

ülKe düzeyinde eTniKlerarası 
isTiKrarını Koruyabilen ve 
farKlı çaTışmalardan uzaK 
durmaya çalışan ülKeler olaraK 
KazaKisTan ve TürKmenisTan 
orTa asya’nın nisbi açıdan en 
isTiKrarlı devleTleridir.

henüz bölgedeKi ülKelerin 
güvenliK ve diğer orTaK 
meseleler Konusunda verimli 
bir işbirliği yapTığını 
söyleyemeyiz.
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Rus Toplumunun
ve Siyasilerin
Türkiye’nin 
Kafkasya 
Politikasına Bakışı

V
ladimir Putin’in iktidar dönemi 
Türkiye-Rusya ilişkilerine yeni ve 
olumlu katkılar sağlamıştır. Rus-
ya Devlet Başkanı defalarca Tür-

kiye ile ilişkilerin önemine değinmiş, ikili 
ilişkileri ortak ve dost ülke ilişkileri olarak 
adlandırmıştır. Putin, 3 Aralık 2012’de Baş-
bakan Erdoğan’la görüşmesinde Türkiye’ye 

“dost ülke” nazarıyla baktığını bir kez daha 
ifade etmiştir. Putin Erdoğan’la görüşme-
sinde “Bizim Türkiye ziyaretimiz basit an-
lamda ortak ve komşu ülkeye gelişimiz de-
ğildir, biz dost ülkeyi ziyaret etmekteyiz.”(1) 
demiştir. Benzer şekilde, her iki lider de 
defalarca iki ülke arasındaki ilişkilerin öne-
mini ve bu ilişkilerin ne kadar geliştiğini 
vurgulamıştır.

Rusya ve Türkiye, Kafkas bölgesinin 
şekillenmesinde ciddi anlamda etkili olan 
siyasi güçlerdendir. Bu ilişkide iki ülkenin 
coğrafi özellikleri, bölgedeki milli çıkarları 
ve yaşanan sorunlar etkili olmaktadır. Bu 
anlamda Türkiye’nin Kafkas ülkeleri ile 
ilişkilerini olumlu yönde geliştirilmesi için 
attığı adımlar, Rusya tarafından dikkat çe-
kici olarak algılanmakta ve takip edilmekte-
dir. Türkiye’de de Rusya’nın Kafkasya’daki 
etkisi dikkatle takip edilmektedir. Türkiye, 
Rusya’yı aynı zamanda Kafkasya’da istik-
rarsızlığın nedeni olarak da görebilmek-
tedir. Rusya’nın Dağlık Karabağ’da Er-
meni işgalini desteklemesi, 2008 yılında 
Gürcistan’ı işgal etmesi ve Beşşar Esed’i 
desteklemesi bu algının nedenlerindendir. 
Bu analizin amacı Türk dış politikasının 

Rus siyasileri ve Rus toplumu tarafından 
nasıl algılandığını incelemektir.

Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın ifade-
sine göre, Türkiye’nin sınırlarında krizler 
yaşanmaktadır ve bu krizlerin her zaman 
silahlı çatışmaya dönüşme ihtimali vardır. 

“Dünyada hiçbir ülke yoktur ki, Türkiye 
gibi istikrarlı olmayan çok sayıda komşu-
su olsun. Biz çevremizdeki bütün aktörleri 
dikkatle izlemekteyiz; İran’da, Suriye’de, 
Irak’ta ve aynı zamanda ateşkes halinin 
devam ettiği Azerbaycan-Ermenistan hat-
tındaki gelişmeleri.”(2) Abhazya, Güney 

savunma baKanı ismeT 
yılmaz’ın ifadesine göre, 
TürKiye’nin sınırlarında Krizler 
yaşanmaKTadır ve bu Krizlerin 
her zaman silahlı çaTışmaya 
dönüşme ihTimali vardır.

Rusya ve Türkiye, Kafkas bölgesinin şekillenmesinde ciddi 
anlamda etkili olan siyasi güçlerdendir. Bu ilişkide iki ülkenin 
coğrafi özellikleri, bölgedeki milli çıkarları ve yaşanan sorunlar 
etkili olmaktadır. Bu anlamda Türkiye’nin Kafkas ülkeleri ile 
ilişkilerini olumlu yönde geliştirilmesi için attığı adımlar, Rusya 
tarafından dikkat çekici olarak algılanmakta ve takip edilmektedir.

Doç. Dr. Aleksander Pavloviç Korotışev
NİJNİY NOVOGOROD DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ 
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Osetya ve Dağlık Karabağ’la ilgili 
benzer kaygıları paylaşan ve aynı 
zamanda son dönemde olumsuz 
ilişkileri nedeniyle Gürcistan ile 
sorun yaşayan Rusya da Kafkas-
ya bölgesinde istikrar istemek-
tedir. Nitekim çeşitli uluslara-
rası platformlarda Rusya’dan 
katılan heyetlerin aynı vurguyu 
yaptığını görmekteyiz. Örneğin, 
Güney Kafkasya’da istikrar ve 
güvenlik için Cenevre’de yapılan 
görüşmelerin 21.sinde Rus heye-
ti, “Rusya’nın Kafkasya halkları 
açısından güvenliğin ve barışın 
kurulması için desteğini devam 
ettireceğini”(3) ifade etmiştir. 

Türk dış politikası, bazı du-
rumlarda Rusya iktidarı ve Rus 
toplumu tarafından doğru an-
laşılmamaktadır. Ankara’nın 
Kafkasya ülkeleri ile geliştirdiği 
ilişkiler, özellikle Türkiye-Gür-
cistan ilişkileri, Rusya elitlerinde 
rahatsızlığa neden olmaktadır. 
Son yıllarda Türkiye Rusya’nın 
en büyük ticari ortağı olmuştur. 
Bu gelişim 2007 yılında iki ülke 
arasında imzalanan serbest tica-
ret anlaşmasından sonra sağlan-
mıştır. 

2012 yılının Ocak ve Ağustos 
aylarında Türkiye Gürcistan’ın 
da en büyük ticari ortağı olmuş, iki ülke 
arasında ticaret hacmi 1 milyar doları aş-
mıştır.(4) Buna birkaç bölgesel projenin 
-Bakü-Tiflis-Erzurum ve Bakü-Tiflis-Kars 
tren yolu projeleri- gerçekleştirilmesi kat-

kı sağlamıştır. 26 Haziran 2012 tarihinde 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 
ile Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdo-
ğan iki ülke arasında Trans-Anadolu Doğal-
gaz Boru Hattı (TANAP) ile ilgili anlaşmaya 
imza atmışlardır. Bu anlaşma ile Gürcistan 

kendisini yeniden transit 
ülke olarak kabul ettir-
miş ve bu Türkiye ile iliş-
kilerinin daha da geliş-
mesine katkı sağlamıştır. 
Türkiye’nin Gürcistan’ı 
siyasi konularda da des-
teklediği görülmektedir. 
23 Kasım 2008 tarihinde 
Gürcistan Başbakanı Gri-
golom Mgalobaşvili’nin 
Türkiye ziyaretinde Baş-
bakan Erdoğan, Abhaz-
ya ve Osetya sorununun 
Gürcistan’ın toprak bü-
tünlüğü çerçevesinde çö-
zülmesini desteklediğini 

ifade etmiştir.(5) Bu açıklamadan sonra da 
Ankara aynı tutumu sergilemeye devam et-
miştir. 

Türkiye ve Gürcistan, Savunma Bakan-
ları aracılığıyla da ikili ilişkileri geliştirmek-
tedir. 18 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Sa-
vunma Bakanı İsmet Yılmaz, Gürcistan’ın 
Savunma Bakanı Dmitri Şaşkini’yi ka-
bul etmiştir. Görüşmede; “Gürcistan’ın 
NATO’ya entegrasyonu Türkiye tarafından 
desteklenmektedir ve bu destek devam 
edecektir” açıklaması yapılmıştır.(6) 8 Ha-
ziran 2012 tarihinde Türkiye, Azerbaycan 
ve Gürcistan dışişleri bakanları “Trabzon 
Deklarasyonu”nu imzalamışlardır. Belgede, 
Azerbaycan ve Gürcistan’ın Yukarı Kara-
bağ, Güney Osetya ve Abhazya sorunlarının 
devletlerin toprak bütünlüğü ilkesi gözetile-
rek çözülmesi önerilmektedir.(7) 

Türkiye’nin Gürcistan ve Azerbaycan’la 
yakınlaşması ve Rusya’nın da Ermenistan 
ve İran’la olan ilişkileri Kafkasya ülkelerini 
kutuplaştırmaktadır. Bununla birlikte böl-

gesel güvenliğin sağlanmasını isteyen Tür-
kiye ve Rusya için bu durum tehdit oluştu-
rabilir.

Türkiye’nin Güney Kafkasya politika-
sı Rus siyasi partilerinin dikkatini çok az 
çekmektedir. Bu partilerin programlarında 
Türkiye NATO kapsamında dikkate alın-
maktadır. 2012 yılı başkanlık seçimleri 
öncesi Birleşik Rusya’nın (Edinoy Rossii) 
parti programında, dış politika öncelikle-
rinde eski Sovyet bölgesinde entegrasyon 
programlarının uygulanması gerektiği ifa-
de edilmiştir.(8) Dış politika konusunda 
ise birkaç cümle ile yetinilmiştir. Parti gö-
revlileri daha çok bu konularda Vladimir 
Putin’in makalelerine öncelik vermektedir. 
Putin’in “Rusya ve Dış Dünya” (Rossiya i 
Vneshniy Mir) (9), başlıklı makalesi tam 
anlamıyla Rusya’nın dış politikasına ve ön-
celikle Rusya’nın NATO ile ilişkilerine de-
ğinmektedir. 

Putin makalesinde “AGİT’in görmesi 
gereken işleri NATO yapmaktadır, hâlbuki 
bu işler NATO’nun işlevleri arasında yer 
almamaktadır” hatırlatmasını yapmakta 
ve NATO’nun savunma amaçlı bir ittifak 
olduğunu ifade etmektedir. Putin, aynı za-
manda NATO’nun ve ABD’nin güvenlikle 
ilgili olan geleneksel savunma anlayışının 
Rusya söz konusu olduğunda farklılaştığı-
nı hatırlatmış (10) ve güvenlik konusunda 
görüşmelerin yürütülmesinin anlamsız ol-
duğunu ifade etmiştir. Bu söylemin NATO 
üyesi olan Türkiye ile bağlantılı olduğu dü-
şünülmelidir. Fakat Putin son Türkiye ziya-
retinde farklı şeyler söylemiştir: “Suriye’de 
yaşananlar konusunda benzer bakış açısına 
sahibiz… Bundan dolayı Suriye sorununun 
geleceği konusunda benzer bakış açıları-
mız vardır.”(11) Dikkat edilmesi gereken 
diğer nokta, Putin’in makalesinde Türkiye 
konusuna değinmemesidir. Makalede ge-
nel olarak “Arap Baharı” ve İran konusuna 
değinilmiş fakat Türkiye konusuna girilme-
miştir. Makalede Putin, ABD’nin geçmiş 
operasyonlarına benzer şekilde, BM Güven-
lik Kurulu kararı olmadan askeri senaryo-
ların Suriye’de gerçekleştirilmesinin doğru 
olmayacağını belirtmiştir.(12)

Bununla birlikte, Birleşik Rusya parti-
sinin diğer önemli çalışmalarından biri de 
diğer ülkelerdeki partilerle ilişkilerin geliş-
tirilmesidir. 2012 yılının Ekim ayında Birle-
şik Rusya Partisinin merkezi şura başkanı 
ve Rusya yerel yönetimler şurası başkanı 

Vyaceslav Timchenko Türkiye’ye resmi bir 
ziyarette bulunmuştur. Timchenko, AKP 
Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz ile görüş-
müş ve iki parti arasında ilişkilerin gelişti-
rilmesi gündeme gelmiştir. Ziyaretin Rusya 

delegesyonu için diğer önemli noktası yerel 
yönetimler arasında ilişkilerin geliştirilmesi 
konusunun gündeme alınmış olmasıdır.

Rusya’da faaliyet gösteren bütün siyasi 
partilerin dış politika ilkelerinde NATO kar-
şıtı değerlendirmeler ve politika önerilerine 
rastlamak mümkündür. “Adaletli Rusya 

Partisi”’nin dış politika ilkelerinde, “NATO 
Rusya’ya karşı yürüttüğü ‘sessiz çevreleme’ 
politikasını durdurmalı ve sınırlara yakın-
laşma ve Rusya’yı eski Sovyet bölgesinde 
sıkıştırma çabalarına son vermelidir.”(13) 
ifadeleri yer almaktadır. Liberal Demok-
rat Parti ise kendi dış politika ilkelerinde; 
NATO’nun etkisinin artmasının engellen-
mesi gerektiğini beyan etmektedir. Partiye 
göre, NATO’nun güçlü bir askeri birliğinin 
bulunması ve bütün Avrupa ülkelerini kap-
saması “Soğuk Savaş” yıllarının devam et-

tiği anlamına gelmektedir.(14) Rusya Fede-
rasyonu Komünist Partisinin programında 
da böyle bir ilke bulunmaktadır: “NATO sı-
nırlarımıza izinsiz yaklaşmaktadır.”(15) Bu 
parti diğerlerinden farklı olarak parti prog-
ramındaki benzer söylemleri her platform-
da savunmaktadır. Komünist Parti mer-
kez komitesinin Rusya Federasyonu’nun 
Devlet Güvenliği Duma Komisyonu üyesi 
Tetyekin, “Türkiye’nin Suriye’de iç savaşın 
büyümesindeki rolü büyüktür. Sivil uçağın 
indirilmesi uluslararası hukuk normlarına 
aykırıdır.” demiştir.(16)

Rus siyasi elitinde, ülkede yaşayan Müs-
lümanlar arasında Arap Baharı etkisinin 
yayılması korkusu vardır. 13 Mayıs 2012 
tarihinde İstanbul’da “Uluslararası Kafkas-
ya Konferansı” düzenlenmiştir. Konferans 
katılımcıları, Rusya Dışişleri Bakanlığın dili 
ile ifade edersek: “Kuzey Kafkasya diaspo-
rasının radikal temsilcileridir.” Konferan-
sın bağımsız bir sivil toplum kuruluşu tara-

fından düzenlenmesine rağmen toplantıda 
iktidardaki mevcut partinin Fatih ilçe teşki-
latından görevliler de bulunmuştur.(17)

Bu toplantının hemen arkasından 
Moskova’dan resmi bir açıklama gelmiştir. 
Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Lukaşe-
viç, 10 Mayıs 2012 tarihli basın toplantısın-
da bu toplantı hakkında: “Dost olan bir ül-
kenin topraklarında bu tarz konferansların 
düzenlenmesi ülkelerimiz arasındaki yakın 
ortaklık ve çok boyutlu işbirliğine zarar ver-
mekte olduğundan Türk ortaklarımızdan 

rus siyasi eliTinde, ülKede 
yaşayan müslümanlar arasında 
arap baharı eTKisinin yayılması 
KorKusu vardır.

Gürcistan Başbakanı Bidzina Ivanishvili Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile.
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kararlı bir şekilde karşılık görmelidirler.” 
demiştir. (18)

“Birleşik Rusya” politikacıları NATO 
karşıtı sert konuşmalarında Türkiye’yi bu 
çerçeveye almamakta, NATO’nun dost ol-
mayan tutumlarına değinirken Türkiye’nin 
bu ittifakın üyesi olduğunu görmezden 
gelmekte ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin 
değerlendirirken Türkiye’nin batılı ortakla-
rını dikkate almamaktadırlar. Kafkasya söz 
konusu olduğunda ise iki devlet de kendi 
sınırlarında güvenlik tehditleriyle karşılaş-
maktadır. İki devletin de Kafkasya bölge-
sinin güvenliği noktasında rahatsızlıkları 
bulunmaktadır. Fakat iki devlet de birbir-
lerinin bazı eylemlerinin Kafkasya’nın gü-
venliğini olumsuz etkileyebildiğini değer-
lendirmekte ve bölgede birbirlerine rakip 

nazarıyla bakmaktadır. Rus Dışişleri Ba-
kanlığının açıklamaları ve siyasilerin yak-
laşımları, Türkiye’nin politikalarının Rus 
siyasi elitleri tarafından nispeten çelişkili 
görüldüğüne işaret etmektedir. Dolayısıyla 
Rusya ve Türkiye’nin Kafkasya’ya yönelik 
bir koordinasyon tesis etmesi ve bölgede 
ortak çıkarlar geliştirmesi için daha uzun 
yıllar gerekmektedir. 
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Ekonomik Bunalım Döneminde
Kıbrıs’ta Mülkiyet Sorunu

Niyazi G. Atay 
EKOAVRASYA DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ

K
ıbrıs’taki etnik ve 
ideolojik çatışma-
lara son vermek ve 
Ada’daki Türk top-

lumunun güvenliğini garanti 
altına almak için Türkiye, 
1960 anlaşmaları ile ulusla-
rarası hukuka uygun şekilde 
sahip olduğu garantörlük 
hakkını kullanarak, 1974 
yılında Kıbrıs’a bir askeri 
harekât düzenlemiştir. Daha 
sonra Birleşmiş Milletler 
gözetiminde 2 Ağustos 1975 
tarihinde imzalanan Nüfus 
Mübadelesi Antlaşması ile 
kuzeyde kalan Rumların gü-
neye, güneyde kalan Türk-
lerin ise kuzeye geçmelerine 
izin verilmiştir. Bu anlaşma 
neticesinde yaklaşık 120.000 
Rum (Rum tarafı bu rakamın 
180.000 olduğunu iddia et-
mektedir) kuzeyden güneye, 
yaklaşık 65.000 Türk ise güneyden kuzeye 
geçmiştir. Böylelikle Ada’da aynı nitelikli 
nüfusa sahip iki kesimli bir yapı “de facto 
“olarak vücuda getirilmiştir. Yüksek sayı-
daki bu iki göçmen nüfusun yeni topraklara 
yerleşmelerinin sağlanması bir gereklilik 

olarak ortaya çıkmıştır. Her iki yönetim, 
topraklarından ayrılmak zorunda kalan 
göçmenlere, terk ettikleri her birim mülke 
karşılık yerleştikleri yerlerden mülk tahsis 
etmiştir. Bu durum, göçmen Türklerin ku-
zeydeki Rum mallarına, göçmen Rumların 

ise güneydeki Türk mallarına yeni mal sa-
hipleri olarak yerleşmelerini sağlamıştır. 
Ada ölçülerine göre oldukça büyük sayılabi-
lecek bu nüfus değişimi sosyolojik yapıyı et-
kilerken beraberinde de ciddi bir mülkiyet 
sorunu ortaya çıkarmıştır. 

Yaklaşık 60 yıldır süregelen Kıbrıs soru-
nuna 40 yıldır eşlik etmekte olan mülkiyet 
sorunu, çözüm müzakerelerinin en hassas 
noktasını oluşturmaktadır. Türkiye’nin 
Ada’da bulunan askeri varlığının bir kısmı-
nın da bu Rum mülklerinin üzerine konuş-
lanmış olması, mülkiyet sorununun boyut-
larını farklı bir seviyeye taşımaktadır. Diğer 
yandan her iki tarafta yapılan toprak tahsis 
işlemlerinin de uluslararası hukuka uygun-
luğu ayrı bir tartışma konusudur. Bu sebep-
lerle Türkiye 2006 yılına kadar Rum şahıs-
ların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde 
(AİHM) açtığı tazminat davaları ile birçok 
kez suçlu bulunmuş ve yüksek miktarda 
tazminat ödemeye mahkûm edilmiştir. Bu 
çerçevede, kısa bir geçmişi olan Taşınmaz 
Mal Komisyonu (TMK) Kıbrıs müzakereleri 
sürecinde önemli bir yerde bulunmaktadır.               

AİHM’in isteği doğrultusunda ve 
Türkiye’nin de katkısıyla kurulmuş bağım-
sız bir hukuki kurum olan TMK, KKTC Ana-
yasası’ndaki 159.Maddenin (1) Fıkrasının 

(b) bendi kapsamına giren, taşınmaz malla-
rın tazmini, takası ve iadesine uygun olarak, 
67/2005 sayılı yasa ile oluşturulmuştur. 
Dünyada başka bir benzeri bulunmayan 
TMK, Kıbrıs sorunun ana konusu olan mül-
kiyet anlaşmazlıklarının çözülmesinde Ku-
zey Kıbrıs’ta merkezi bir rol oynamaktadır. 
Bugün itibarıyla mülkiyet sorununa adil ve 
kalıcı bir çözüm getirme amacıyla yola çı-
kan kurumun, olası bir çözüm sürecine hız-
landırıcı etki yapması beklenmektedir. 

TMK, 2004 yılında oluşturulan Annan 
Planı’ndaki “Mülkiyet Kurulu-Property 
Board” ile benzerlik göstermektedir. Bu 
çerçevede TMK; başvuru, değerlendirme 
ve sonuçlandırma temel esaslarına göre ta-
sarlanmış olan Mülkiyet Kurulu’nun Kuzey 

Kıbrıs’a uyarlanmasıyla şekillenmiştir.
Kıbrıslı Rumlar 2006 yılından bu yana 

TMK’ya başvuru yapmaktadır. Geçen süre 
içerisinde başvuru sayıları bir ivme ile 
artma eğilimindedir. 2010 yılının Mart 
ayında AİHM Büyük Dairesi’nin Demopo-
ullos Davası’nda verdiği karar TMK için 
bir dönüm noktası olmuştur. Bu kararda, 
TMK’nın mülkiyet 
konusu ile ilgili 
olarak Rumların 
Kuzey Kıbrıs’ta 
başvurabileceği bir 
iç hukuk yolu oldu-
ğunun ve mülkiyet 
ile ilgili müraca-
atların önce bu 
kuruma yapılması 
gerektiğinin belir-
tilmesi, TMK’nın 
AİHM tarafından 
resmi olarak tanın-
ması anlamına gel-
miştir. AİHM bu 
karar ile TMK’ya 
başvuru yapılma-
dığı takdirde siyasi 
çözümün beklen-
mesi gerektiğinin de altını çizmiş ve TMK’yı 
tek yetkili kurum olarak işaret etmiştir. 
TMK’ya atanan iki yabancı üye AİHM’nin 
bu kuruma verdiği önemi ve kurumun çalış-
maları konusundaki kararlılığını destekle-
mektedir. İki üyeden, Alman hukukçu Hans 
Christian Krüger, daha önce Avrupa İnsan 
Hakları Komisyonu Sekreteri olarak görev 
yapmıştır. Şu anda Strazburg Barosu’nda 
avukatlık yapmakta olan Krüger’in mes-
leki kariyeri TMK’nın etkinliği için büyük 
bir önem taşımaktadır. Aynı şekilde daha 
önce Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ola-
rak görev yapan ve İsveç’te çeşitli siyasi ma-
kamlarda bulunan Prof.Daniel Tarschys’in 
üyeliği TMK’nın ne kadar etkin olduğunun 
ve olabileceğinin göstergesi olarak kabul 
edilebilir. Diplomasinin uluslararası ilişki-
leri yönlendiren en önemli unsur olduğu ve 
Rum tarafının da bu aracı en etkin biçim-
de yıllardır kullanmakta olduğu göz önüne 
alındığında, TMK’nın uluslararası üyeleri-
nin değerini ayrıca vurgulamak gerekir.

Diğer yandan, özellikle Kıbrıs sorununu 
çözeceği yönünde büyük bir beklenti olan 
eski başkan Hristofyas döneminde çözü-
mün gerçekleşmemesi ve 2011 yılı itibarıyla 

başlayan ekonomik kriz Rumların TMK’ya 
ilgisini daha da artırmıştır. 

TMK genel itibarıyla tazminat merkez-
li çalışmaktadır. Zira başvuruların büyük 
kısmı tazminat istemiyle yapılmaktadır. 
Yasanın öngördüğü şekilde değerlendiri-
len başvurular içerisinde az da olsa iade ve 
takas talepleri de yer almaktadır. Bu bağ-

lamda devlet bütçelerinden para çıkmasını 
engellemek ve sorunun daha fazla siyasal-
laşmasını engellemek için Kıbrıs Türk tara-
fı takas işlemine daha sıcak bakmaktadır. 
Buna karşılık Kıbrıs Rum tarafı buna direnç 
göstermektedir. İade ise TMK’nın uygun 
gördüğü şartlarda yapılmaktadır. Uygun-
luk; toplum yaşantısını rahatsız etmeyecek 
yerler ile askeri tesislerin içinde bulun-
mayan yerler olarak ifade edilebilir. Diğer 
yandan Güney’deki Türk mallarına karşılık 
Kuzey’de tahsis edilen ve “eşdeğer” olarak 
adlandırılan mallar iade kapsamında de-
ğerlendirilmemektedir. İade kapsamına eş-
değer olmayan ve kimseye tahsis edilmemiş 
araziler girmektedir. 

TMK’nın başvuruları değerlendirme sü-
reci oldukça hassas ve ayrıntılı bir şekilde 
yürütülmektedir. Başvuruya konu tapular-
da herhangi bir takıntı olması durumunda 
başvuru sahibinden bu takıntıların kaldı-
rılması istenmektedir. Örnek olarak, Gü-
ney Kıbrıs’ta beyan usulü tapu alan Kıbrıslı 
Rumların bu belgelerinde “hak sahipliliği” 
ifadesi yer almaktadır.  TMK arşivindeki 
tapu kayıtlarında ipotekli olduğu görülen 
tapuların hak sahiplerine önce bu ipotek-
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anTlaşması ile Kuzeyde Kalan 
rumların güneye, güneyde Kalan 
TürKlerin ise Kuzeye geçmelerine 
izin verilmişTir.

Yaklaşık 60 yıldır süregelen Kıbrıs sorununa 40 yıldır eşlik etmekte olan mülkiyet sorunu, 
çözüm müzakerelerinin en hassas noktasını oluşturmaktadır.
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lerin bertaraf edilmesi gerektiği ifade edil-
mektedir. Şirket müracaatlarında ise ala-
cak-verecek durumu sorun yaratmaktadır. 
Benzer olarak böyle bir durumda önce tapu 
üzerindeki alacak-verecek hesabının kapa-
tılması beklenmekte daha sonra başvuru 
işleme alınmaktadır. 

Dostane çözüm yöntemiyle sonuçla-
nan başvurulara konu mallar ile ilgili an-
laşma ve tazminat tutarları KKTC Maliye 
Bakanlığı’na devredilmektedir. Bakanlık 
eliyle başvuru sahibi Rumlara tazminatları 
ödenmekte ve ödemesi gerçekleşen mülkler 
Rum mal sahiplerinin anlaşmayı imzalama-
sıyla KKTC devletinin mülkiyetine geçmek-
tedir. 

Kıbrıs Türk tarafının TMK vasıtasıyla 
yürüttüğü bu süreç Rum Yönetimi tarafın-
dan sürekli bir eleştiriye maruz kalmak-
tadır. Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi başta 
olmak üzere Rum siyasi partilerin bir kıs-
mı, sürecin Türk yayılmacı politikasının 
bir parçası olduğunu ifade etmekte ve bu 
toprakların “Türkleştirildiğini” ifade et-
mektedir. Kilise’nin Kıbrıs’ta çok büyük bir 
ekonomik güç olduğunu ve sahip olduğu 
mülklerden kira geliri elde ettiğini belirt-
mekte yarar vardır. Buna ek olarak süreç, 
Kilise ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin mül-
kiyetinde bulunan vakıf mallarının takası 
ihtimalini de beraberinde getirmektedir. 
Dolayısıyla Rumların Kuzeydeki mülklerini 
satmaları ve bu gelişmenin vakıf mallarına 
etkisi Kilise’nin Kuzey Kıbrıs’taki ekonomik 
ve siyasi çıkarları ile çatışmaktadır. Diğer 
yandan İngiliz Yönetimi döneminde hukuk 

dışı yollar ile birçok Türk malının Rum şa-
hıslara devredildiğine yönelik göstergeler 
göz önüne alındığında, Türkiye ve Kıbrıs 
Türk tarafının uluslararası kamuoyunda 
kabul görmüş bir hukuki süreç ile Kıbrıs so-
rununu kalıcı olmaktan çıkarmaya çalıştığı-

nı söylemek mümkün olacaktır.  Bu tespit 
son dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
İçişleri Bakanlığı yetkisinde bulunan Türk 
Malları Vasiliği’nin, Güney’deki Türk mal-
larına tazminat ödemeye başlaması ile des-
tek bulmaktadır. 

Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözümün önün-
deki en önemli engellerden biri olduğu de-
ğerlendirilen mülkiyet meselesinin ulusla-
rarası hukuk çerçevesinde ve rıza yoluyla el 

değiştirerek çözülmesini, yayılmacı bir poli-
tika olarak görmek çözüm sürecini olumsuz 
şekilde etkilemeye çalışmak olarak değer-
lendirilebilir. Zira bugüne kadar TMK’nın 
yaptığı nakit ödeme 2013 ayının Şubat ayı 
itibarıyla 100 milyon İngiliz Sterlinini aş-
mıştır. Fiili olarak Güney Kıbrıs’ta varlığını 
sürdürmekte olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 
yaşadığı ekonomik bunalım döneminde, 
Avrupa Birliği’nin ekonomik baskıları, dev-
let memurlarının maaşlarından yapılan 
kesintiler ve hatta ülkenin krizden çıkışı 
olarak görünen doğal gaz kaynaklarının Av-
rupa Birliği’nden alınacak krediye karşılık 
olarak Avrupa’nın denetimine bırakılması 
yönündeki söylemler, sıradan Rum vatan-
daşlarının kendi ekonomik bunalımların-
dan çıkış yolu olarak TMK’yı görmesine yol 
açabilir. 

Uluslararası açıdan konuya baktığımız-
da ise TMK’nın başarılı bir şekilde çalışma-
sı, dünya üzerindeki birçok bölgesel çatışma 
alanı için bir emsal oluşturma potansiyeline 
sahiptir. Uluslararası boyutlara ulaşan bu 
konular bağlamında, 1944 yılında toprak-
larından koparılan ve halen Gürcistan’a 
dönüş sürecinde sorunlar yaşayan Ahıska 
Türkleri, Dağlık-Karabağ sorununu kap-
samında topraklarından ve mülklerinden 
ayrılmak durumunda kalan Azerbaycanlılar 
ve buna benzer şekilde özellikle Sovyet son-
rası coğrafyada göçmen konumuna gelmiş 
toplulukların, uluslararası hukuka uygun 
olarak yaşadıkları sıkıntıların tazmin edil-
mesi için TMK ciddi bir örnek teşkil edebi-
lir.

Kıbrıs’Ta Kapsamlı bir 
çözümün önündeKi en önemli 
engellerden biri olduğu 
değerlendirilen mülKiyeT 
meselesinin uluslararası huKuK 
çerçevesinde ve rıza yoluyla 
el değişTirereK çözülmesini, 
yayılmaCı bir poliTiKa olaraK 
görmeK çözüm süreCini olumsuz 
şeKilde eTKilemeye çalışmaK 
olaraK değerlendirilebilir.
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50 Ülke İstanbul’da
Bir Araya Geliyor

S
ivil toplum kimliğiyle, elli ülkenin en üst düzeyde temsi-
line imkan sağlayan Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni Dr. Su-
ver, devlet temsilcilerinin sivil toplumun davetini kabul 
etmelerini, resmi şahsiyetlerin sivil inisiyatifle buluşması 

olarak değerlendirdi.
Dr. Akkan Suver, 16. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni bu yıl, “Tek 

kutuplu dünya mı, çok kutuplu dünya mı?” başlığı altında ve paralel 
on oturumla gerçekleştireceklerini açıkladı. Dr. Suver’in soruları-
mıza verdiği cevapları aşağıda bulacaksınız.

Sayın Suver, Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin dünden bugüne 
intikalini bize özetler misiniz?

Suver: Bir barış, refah ve istikrar projesi olarak Avrasya Ekonomi 
Zirveleri’ni 1998 yılında oluşturduğumuzda yedi ülkeden ibarettik. 
Bugün elli ülkeye ulaşan bir sayıdayız. İstanbul’da aralıksız on altı 
yıldır sürdürdüğümüz bu çalışmalarımız 
devlet-millet işbirliğinin sivil inisiyatifinin 
gücü açısından ortaya çıkardığı bir büyük 
sinerjidir. 

Arkadaşlarım ve ben Avrasya’yı bir 
toprak bütünlüğü olarak ele almamaktayız. 
Bize göre Avrasya, ancak coğrafyacılar ta-
rafından böyle bir tanımla değerlendirile-
bilir. Biz, tertiplemiş olduğumuz uluslara-
rası etkinliğe bir medeniyet projesi olarak 
bakıyoruz. Bundan dolayı Afrika’dan Latin 
Amerika’ya, Asya’dan Avustralya’ya kadar 
uzanan ve kıtaları da birbirine yakınlaştı-
ran bir felsefenin sahibiyiz. 

Yıllar önce ülkelerin siyasi, ekonomik ve kültürel birlikteliğine 
verdiğimiz önemin, bugün mevcut hükümetimizin dışişleri politi-
kasıyla da örtüştüğünü görmekten büyük mutluluk duymaktayız.

16. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde yalnız Balkanlar, Kafkaslar, 
Orta Asya, Orta Doğu değil Afrika’nın en ucu Madagaskar, Mali, La-
tin Amerika’dan Peru, Avustralya’dan Fiji Adaları Başbakan, Bakan 
seviyesinde temsil ediliyorsa bu yıllar önce koyduğumuz doğruların 
ulaştığı olumlu sonucun yansımasından başka bir şey değildir.

Dolayısıyla Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin varoluş felsefesi, 
kuruluş gayesi on altıncı yılımızda hükümetimizin dış politikasına 
paralel ve o nispette de verimlilik arz eden bir çizgiye gelmiş bulun-
maktadır. 

16. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin odaklanacağı başlıca 
konular nelerdir?

Suver: Katılan ülkelerin konularında söz sahibi yetkilileriyle ana 
oturumların dışında tertipleyeceğimiz altı ayrı paralel oturumda 
Enerjiyi, Sağlık ve Eğitimi, Kültür ve Ekolojik Diyaloğu, Modern-
leşme ve Kadını, Bilgi Teknolojileri ve İletişim ile Savunma Sanayi 
ve Güvenliği masaya yatıracağız. Kapanışı ise Cumhurbaşkanları 
Oturumu’yla gerçekleştireceğiz. 

Modernleşme ve Kadın oturumunu Müjgan Suver yönetecektir. 
Kadının insan hakları konusunda ciddi çalışmalarıyla temayüz eden 

Müjgan Suver’in yöneteceği oturumda 
Kosova’nın Kadın Cumhurbaşkanı Atife-
te Jahjaga, Makedonya Cumhurbaşkanı 
Eşi Maja Ivanova, Arnavutluk Cumhur-
başkanı Eşi Odeta Nishani, Arnavutluk 
Meclis Başkanı Jozefina Topalli’nin de 
aralarında bulunduğu dünyaca tanın-
mış kadınlar da bulunacaktır. Ayrıca AK 
Parti, CHP, MHP ve BDP’nin kadın mil-
letvekilleri de söz konusu oturumda söz 
alacaklardır. Romanya Prensesi Margari-
ta, Kosova Başbakan Yardımcısı Mimoza 
Kusari Lila da konuşacaklar arasındadır. 

Enerji Oturumu’nu ise Necdet Pa-
mir yönetecektir. Azerbaycan’ın Enerji Bakanı Natıq Aliyev ile 
Bosna Hersek Enerji Bakanı Erdal Thrulj’un da katılacağı Enerji 
Oturumu’nda Valeh Aleskerov, Bülent Alirıza, Mehmet Öğütçü, 
Mihnea Constantinescu, Tamas Felegi gibi konularının tanınmış 
uzmanları söz alarak enerji konusunu tartışacaklardır. Genişletil-
miş Hazar Denizi ve Karadeniz Bölgeleri sorunları ve çözümleri 
konuları ile Ortadoğu, Akdeniz ve Afrika sorunları ve çözümlerini 
konunun sahipleri gündeme getireceklerdir. 

Kültür ve Ekoloji’de Diyalog Oturu-
mu’nu ise dünyaca ünlü İngiliz Profesör Sa-
lim Al-Hassani yönetecektir. İslâm’ın bilim 
açısından dünyada önde gelen söz sahiple-
rinden olan Salim Al-Hassani’nin kolaylaş-
tırıcılığında gerçekleşecek Kültür ve Ekoloji 
Oturumu’nda başta Patrik Bartholomeos 
olmak üzere, Etiyopya Meclis Başkanı Aba-
dula Gemeda, Kosova Devlet Bakanı Mahir 
Yağcılar, Vatikan Büyükelçisi Antonio Lu-
cibello, Nijerya Başpiskoposu Matthew H. 
Kukah hazır bulunacaklardır. 

ITC- Bilgi Teknolojileri ve İletişim ile 
Savunma Sanayi ve Güvenlik Oturumu’nda 
ise Türkiye’nin iletişim konuları Ulaştırma 
Bakanımız Binali Yıldırım’ın öncülüğünde, 
Azerbaycan İletişim ve Bilgi Teknolojile-
ri Bakanı Prof.Dr. Ali Abbasov ve Türksat 
rehberliğinde masaya yatırılacaktır. ITC 
Oturumları iki gün sürecektir. 

Güvenlik Oturumu’nda güç parametre-
leri ve savunma sanayi konuları Slovenya 
İstihbarat Teşkilatı Başkanı Damir Crenec 
ve Güney Sudan Ulusal Güvenlik Bakanı 
Denk Ajak’ın katılımıyla tartışılacaktır. 

Ekonomi konusunda ise katılımcılar 
Balkanlar, Orta Asya ve Avrupa Birliği ül-
kelerinin söyleyecekleri ve ortaya koyacak-
ları düşünceler, günümüzün fırsatlarını ve 
imkanlarını istikrar açısından sergileyecek-
lerdir. 

Cumhurbaşkanları Oturumu ile niha-
yete erdireceğimiz 16. Avrasya Ekonomi 
Zirvesi’nde 6 aktüel, 9 eski cumhurbaşkanı-
nı dinleyeceğiz. Onlarla tek kutuplu dünya 
mı, çok kutuplu dünya mı düşüncesini biz-
lerle paylaşacaklardır. 

16. Avrasya Ekonomi Zirvesi öncesinde 
İsrail, Türkiye’den özür diledi ve bir 
süredir askıda bulunan Türkiye-İsrail 
ilişkileri yeni bir ivme kazandı. Bu 
konu Zirve’ye yansır mı?

Suver: Tertiplediğimiz Avrasya Ekono-
mi Zirvesi öncesinde ortaya çıkan ve Türk 
dışişlerinin büyük bir başarısı olarak şe-
killenen İsrail’in Türkiye’den özür dileme-
si hareketi elbette 16. Avrasya Ekonomi 
Zirvesi’nin gündeminde enerji açısından, 
ITC açısından ve bölgesel güvenlik açısın-
dan hayli önemlidir. 

Görüşülecek konuların başlıklarında ele 
alınacak değer ölçülerinde yeni politikaların 
ve yeni paradigmaların belirlenmesi kendi-
liğinden oluşacaktır. 

İnanıyorum ki; geride bıraktığımız gün-
lerde bölgesel düzeyde Körfez ülkeleriyle 
daha da yakınlaşma yoluna giren Türkiye, 
komşu ülkelerde kaybettiği pazar ve ticari 
kayıplarını telafi edecek yeni yol haritalarını 
da tekrar ele alacak ve gözden geçirecektir.

Ayrıca Türkiye giderek 
istikrarsızlaşan bölgede 
diplomasisini devreye so-
karak başarı elde etmeye 
çalışmaktadır. Bunun da 
en son örneği İsrail başarı-
sıdır. 

Bir süredir Batı’ya gü-
ven konusunda oluşan şüp-
heleri ve kırılganlıkları gi-
dermesi açısından da hayli 
önemli bir adım olarak de-
ğerlendirdiğimiz bu özrün 
bir sonucu olarak, 16. Av-
rasya Ekonomi Zirvesi’nde 
İsrail’i de aramızda görebi-
leceğimizi umuyorum.

Zira Türkiye ile İsrail 
arasındaki diplomatik iliş-
kilerde mevcut bulunan 
düşük seviye, bizim çalış-
malarımıza da yansımıştı. 
Şimdi “özür sonrası” yeni-
den ilişkilerimizin seviyesi-
nin yükseleceğini ve etkin-

liklere katılımların da gerçekleşebileceğini 
umuyoruz. 

Son olarak bugün itibariyle belli başlı 
katılımcıları bize söyler misiniz? 

Suver: 16. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne 
cumhurbaşkanı seviyesinde; Arnavutluk 
Bujar Nishani ile Bosna–Hersek Bakir 
Izetbegovic ile, Kosova Atifete Jahjaga ile 
Makedonya Gjorge Ivanov ile Moldova - 
Gagavuzya Otonom Bölgesi Başkanı Mihail 
Formuzal ile katılacaklardır.

Senato ve Meclis Başkanları seviyesin-
de; Arnavutluk Jozefina Topalli ile, Eti-
yopya Abadula Gemeda ile, Türkiye Cemil 
Çiçek ile, Ürdün de Taher Masri ile katıla-
caklardır.

Azerbaycan Prof. Dr. Ali Hasanov–Azer-
baycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Daire 
Başkanı sıfatıyla, Zirvemizi şereflendirirken 
Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı 
Valeh Aleskerov da Gana Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Kwesi Amissah-Arthur’la ara-
mızda olacaklardır. 

Madagaskar ise Başbakan Omer Berizy 
ile temsil edilecektir. Ayrıca Eski cumhur-
başkanları ve yirmi yedi başkan da dört 
yüzü bulan yabancı misafirlerimiz arasında 
yer almaktadırlar.

49  

Marmara Grubu Vakfı tarafından on altı yıldır başarı ile gerçekleştirilen 
Avrasya Ekonomi Zirvesi bu yıl 9-11 Nisan 2013 günleri İstanbul’da toplanıyor.

“yıllar önCe ülKelerin 
siyasi, eKonomiK ve KülTürel 
birliKTeliğine verdiğimiz önemin, 
bugün mevCuT hüKümeTimizin 
dışişleri poliTiKasıyla 
örTüşTüğünü görmeKTen büyüK 
muTluluK duymaKTayız.”
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Ermenistan’daki 
Seçim’in Ardından

Dr. Hatem Cabbarlı
AVRASYA GÜVENLİK VE STRATEJİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ BAŞKANI

E
rmenistan Merkez Seçim 
Komisyonu’ndan (MSK) verilen 
bilgiye göre, 18 Şubat 2013 tari-
hinde yapılan devlet başkanlığı 

seçimlerini Serj Sarkisyan %59 oy alarak 
kazanmıştır. Raffi Hovannesyan ise %37 
oy alarak ikinci olmuştur. Bununla da Sar-
kisyan ikinci defa devlet başkanı koltuğuna 
oturmaya hak kazanmıştır. Seçim propa-
gandası sürecinde suikaste uğrayan Paryur 
Hayrikyan hayatı pahasına seçimlere katıl-
sa da, kendisinin ve taraftarlarının bekledi-
ği kadar oy toplayamadı.

Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra 
Raffi Hovannesyan buna karşı çıkarak se-
çimleri kendisinin kazandığını iddia ede-
rek, miting ve itiraz yürüşleri düzenlemek-
tedir. Ama bu seçim sonuçlarının değişmesi 
için yeterli olmayacaktır. Seçimlerde cid-
di rekabetin olmadığı dikkate alınırsa, 
Hovannesyan’ın bu tutumu karşısında Sar-
kisyan geri adım atmama ihtimalinin yük-
sek olduğu görülür.

Seçimlerden sonra Hovannesyan ve 
Sarkisyan’ın görüşebileceği hakkında çeşitli 
fikirler seslenmekteydi. 21 Şubat’ta taraf-
lar bir araya geldiler. Görüş başlamadan 
önce Sarkisyan, Hovannesyan isterse basın 
mensuplarının da görüşe katılabileceğini 
bildirse de, Hovannesyan bu teklifi kabul 
etmeyerek basına kapalı görüşmeyi tercih 
ettiğini bildirmiştir. Basına sızan bilgilere 
göre görüşmede seçim sonuçları ve iç poli-
tika problemleri müzakere edilmiştir.

Seçimlerde ciddi yolsuzlukların ya-
şandığı dikkate alınırsa, Sarkisyan’ın Ho-

vannesyan ile görüşmeyi kabul etmesi iç 
politikada yaşanan gerginliğin azaltılma-
sına ve Avrupa’nın baskılarının önlen-

mesine endekslenmişti. Bazı kaynaklar 
Hovannesyan’ın Hükümet’te yer alabile-
ceğini iddia etseler de, henüz bu haberler 

doğrulanmamıştır. Ama bu seçenek ihtimal 
dışı da değildir.

Ermenistan’ın muhalefet kampında 
tartışılan en ciddi konu Sarkisyan’ın ikinci 
defa devlet başkanı seçilmesinin meşruluğu 
problemidir. Nitekim birinci Devlet Başka-
nı Levon Ter-Petrosyan, ikinci Devlet Baş-
kanı Robert Koçaryan, ana muhalefet par-
tisi Başkanı Gagik Çarukyan ve seçimlerde 
ikinci olan Raffi Hovannesyan Sarkisyan’ı 
seçimleri kazanması nedeniyle tebrik et-
memişlerdir. Yani her ne kadar yabancı 
gözlemciler seçimlerle ilgili olumlu görüş 
bildirseler de, Ermenistan kamuoyu seçim-
lerin meşruluğunu önemli ölçüde kabul et-
memektedir.

Devlet başkanlığı seçimleri son 20 yılda 
Ermenistan’da yapılan seçimlerden olduk-
ça farklı bir ortamda yapıldı. Ana muhalefet 
partisi Çiçeklenen Ermenistan Partisi lideri 
Gagık Çarukyan’ın seçimlere katılmaması 
ve diğer siyasi partilerin adaylarının olma-
ması seçim sonuçlarının önceden belli ol-
masına olanak sağlamıştı ve Sarkisyan’ın 
seçimleri kazanacağından kimse şüphe 
duymamaktaydı.

Seçim propagandası sürecinde cid-
di ihlallerin olması, adaylardan Paryur 
Harikyan’a karşı suikast düzenlenmesi, bir 
kaç adayın açlık grevine başlaması propa-
ganda sürecinin nasıl geçtiği hakkında gö-
rüş bildirmeye yeterlidir. İlginç olan bütün 
bu problemlere rağmen yabancı gözlemci-
ler seçim propagandası sürecinde yaşanan 
problemler hakkında hiç bir açıklama yap-
madılar.

Sadece bu seçimlerin daha önceki se-
çimlerle kıyaslandığında daha heyecansız 
bulduklarını açıklamakla yetindiler. 18 
Şubat’ta AGİT Parlamento Asamblesi göz-
lemci grubunun Başkanı Tonino Pichula 
beş seçim merkezinde bulunduklarını ve 
normal seçim gözlemledikleri konusunda 
açıklamada bulundu.

Ermenistan`daki muhalif basın seçim-
lerde ihlallerin olmasını resim ve video 
çekimlerle ispatlasalar da, uluslararası 
gözlemcilerin bunları dikkate almamaları 
oldukça düşündürücüdür. Gözlemcilerin 
Sarkisyan’ı destekleyen ve seçim sonuçla-
rını meşrulaştıran açıklamalarda bulunma-
ları, Hovannesyan’ın İrevan ve eyaletlerde 
düzenlediği miting ve gösterilerin seçim 
sonuçlarını etkilemeyeceğini teyid etmek-
tedir.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 
gözlemci grubu Başkanı Sergey Lebedev 
Ermenistan seçim yasasında yapılan deği-
şikliklerden memnun kaldıklarını ve seçim-
lerin demokratik bir ortamda yapıldığını 
vurgulamıştır.

Bağımsız Devletler Topluluğu göz-
lemcilerinin daha önce yapılan parla-
mento ve devlet başkanlığı seçimleri ile 
ilgili olarak aynı ifadeleri kullandığı ha-
tırlanırsa, eleştirilerin dile getirilmemesi 
doğaldır. Rusya’nın adamı olduğu bilinen 
Sarkisyan’ın iktidarda kalması, Rusya’nın 
bölgede ve Ermenistan’da çıkarlarının te-
minat altına alınması anlamına gelmekte-
dir.

Seçimlerden sonra AGİT gözlemcileri 
İrevan’da seçim sonuçları ile ilgili görüşle-
rini bildirmek için yaptıkları toplantıyı bir 
grup genç basarak gözlemcilerin açıkla-
malarının gerçekleri yansıtmadığını bildir-
miştir. Gençler, gözlemcilerin seçimlerde 
ihlalleri görmediklerini beyan etmekle se-
çimlerin meşrulaştırılmasında Sarkisyan’ın 
eline oynadıklarını, bunun kabul edilmez 
olduğunu dile getirmişlerdir.

ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Vik-
toria Nuland seçimlerle ilgili AGİT göz-
lemcilerinin açıklamaları ile aynı görüşte 
olduklarını açıklamıştır.

Bu, ABD Hükümeti’nin seçimlerle ilgi-
li kendi görüşlerinin olmaması anlamına 
gelmektedir ve Sarkisyan`a destek ola-
rak değerlendirilebilir. Seçimlerde ciddi 

yolsuzlukların yaşandığı dikkate alınırsa, 
Sarkisyan’ın Hovannesyan ile görüşmeyi 
kabul etmesi iç politikada yaşanan gergin-
liğin azaltılmasına ve Avrupa’nın baskıları-
nın önlenmesine endekslenmişti..

ABD, Avrupa devletlerinin ve ulusla-
rarası gözlemcilerin seçimlerle ilgili açık-
lamaları Sarkisyan’ın konumunun güçlen-
mesine yardımcı olsa da, benimsediklerini 
ve koruduklarını iddia ettikleri demokratik 
değerlerin çiğnenmesi demektir.

gözlemCilerin sarKisyan’ı 
desTeKleyen ve seçim sonuçlarını 
meşrulaşTıran açıKlamalarda 
bulunmaları, hovannesyan’ın 
irevan ve eyaleTlerde düzenlediği 
miTing ve gösTerilerin seçim 
sonuçlarını eTKilemeyeCeğini 
Teyid eTmeKTedir.

seçimlerde Ciddi yolsuzluKların yaşandığı diKKaTe 
alınırsa, sarKisyan’ın hovannesyan ile görüşmeyi Kabul 
eTmesi iç poliTiKada yaşanan gerginliğin azalTılmasına 
ve avrupa’nın basKılarının önlenmesine endeKslenmişTi.

Raffi Hovannesyan
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Türkiye’nin
Enerji Geleceği

T
ürkiye’nin 2050 Enerji Falı çok 
parlak. İnanılır gibi değil.

Coğrafi konumu nedeni ile 
Türkiye, dünyanın en önemli 

enerji yolu ve enerji aktarım istasyonu ko-
numunda. Avrupa’ya giden ve de gidecek 
olan tüm enerji hatları Türkiye üzerinden 
geçmek üzere planlanıyor.

Orta Asya’nın Avrupa’ya yönelik doğal 
gazı, Türkiye üzerinden gönderilmek üze-
re projelendirildi ve kapasite arttırıcı ilave 
projelerde bu doğrultuda yapılıyor.

Avrupa Birliği, Ocak 2011’de Azerbay-
can ile imzaladığı bir anlaşma ile uzun 
vadeli olarak Azebaycan’dan gaz alımını 
garanti altına aldı ve olası Rus yaptırımla-
rına bir alternatif yarattı.

Bu doğrultuda yapılan planlamada Na-
bucco hattı, Şahdeniz projesi kapsamındaki 
Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Bal-
kanlara ve oradan da Avusturya kanalı ile 

tüm Avrupa’ya ulaştıracak. Buna ilaveten 
daha büyük kapasitede bir boru hattı daha 
inşa edilecek veya Nabucco hattı ile amalga-
me edilerek kapasite arttırılacak.

2012 yılının Haziran ayında Türkiye 
ile Azerbaycan hükümetlerinin yaptığı an-
laşma ile Azerbaycan’ın Şahdeniz projesi 

ile Hazar denizinden çıkardığı doğalgazı 
Avrupa’ya ulaştırılması sağlayacak olan 
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TA-
NAP) hayata geçirildi. Gerekli istimlak iş-

lerinin bitirilmesi ile bu yılın sonlarında 
vurulacak ilk kazma ile proje başlayacak ve 
2017 yılında sona erecek. Bu hatta ileriki 
yıllarda Türkmen Gazı’da bağlanacak.

Hattın kapasitesi 16 milyar metre küp 
ve ilk yıllarda bunun 6 milyar metre küpü 
Türkiye’de tüketilirken geri kalanı da 

Avrupa’ya iletilecek. TANAP hattı, Türkiye 
üzerinden Yunanistan, Arnavutluk, Adri-
yatik Denizi ve İtalya kanalı ile Avrupa’ya 
Azerbaycan doğalgazını taşıyacak.

İskenderun Körfezindeki Ceyhan lima-
nı ise 150 milyon tonluk bir petrol musluğu 
konumunda. Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı ile 
Kerkük-Yumurtalık hatlarının her biri yıllık 

50’er milyon tonluk petrol taşıma kapasite-
sine sahip. Yıllık 50 milyon tonluk kapasite-
ye sahip olacak Samsun-Ceyhan boru hattı 
ise hala gündemde.

İstanbul bo-
ğazı ise tek başına 
yıllık 150 milyon 
ton sıvı gaz ve 
petrol ürünlerinin 
yegane geçiş yolu. 
Şu anda maksi-
mum kapasitesi-
ne ulaşmak üzere 
ve bu nedenle de 
Türkiye Cumhu-
riyeti ikinci bir 
İstanbul Boğazı 
geçişi açma hazır-
lığı içinde. Hem 
bu ikinci İstanbul 
Boğazı Montrö 
Anlaşması kapsa-
mı dışında olacak, 

hem de iki yakasında insanların yaşadığı 
İstanbul Boğazından petrol yüklü tankerle-
rin geçişlerinde yaşanılan tehlikeleri kendi 
bünyesine çekecek.

Enerji konusunda asıl önemli aşama 
bundan sonra.

Avrupa Birliği, önümüzdeki 20 yıl için-
de Afrika’nın kuzey bölgelerinde güneşten 
enerji üretmeyi programlıyor ve bu doğrul-
tuda da hazırlıklara başladı.

Avrupa Komisyonu, güneş yoğun böl-
gelerde fotovoltaik ve bir noktaya odakla-
tılmış güneş ışınlarının yarattığı yüksek ısı 
ile oluşacak buhar gücü vasıtasıyla elektrik 
üretilmesi ve Avrupa’daki yüksek tüketim 
merkezlerine aktarılması düşüncesi olan 
“Desertec” (Çöl Teknolojisi) adı altında bir 
projeyi destekleme kararı aldı.

Bu proje ile ilgili olarak “Çöl enerjisi 
2050” (Desert Power 2050) adı altında ha-
zırlanan rapora göre Kuzey Afrika (North 
Africa-NA) ve Orta Doğu (Middle East-ME) 
arasında entegre bir elektrik aktarım siste-
mi kurulacak ve bu enerji Avrupa’ya akta-
rılacak.

MENA bölgesinde hava kirletilmeden 
ve doğaya zarar vermeden sadece yenile-
nebilir enerji ile elde edilecek elektriğin 
Avrupa’nın enerji gereksiniminin yüz-
de 20’sinin karşılanması planlanmakta. 
MENA projesinin hayata geçmesi ile Avru-
pa’daki karbon salınımında da yüzde 95’lik 
bir düşüş bekleniyor.

Tüm bunlara ilaveten Suudi Arabistan 
ve Mısır’ı da Avrupa’ya bağlayacak bir hat 
var geleceğin enerji projeleri içinde.

ab Komiseri oeTTinger, “iddia 
ederim Ki önümüzdeKi 10 yıl 
içerisinde, bir alman başbaKan, 
parisli mesleKTaşı ile dizleri 
üsTünde anKara’ya sürünereK 
gidip TürKlerden, ‘arKadaşlar 
lüTfen bize KaTılın.’ diye riCa 
edeCeK.”

2012 yılının haziran ayında TürKiye ile azerbayCan hüKümeTlerinin 
yapTığı anlaşma ile azerbayCan’ın şahdeniz projesi ile hazar 
denizinden çıKardığı doğalgazı avrupa’ya ulaşTırılması sağlayaCaK 
olan Trans anadolu doğalgaz boru haTTı (Tanap) hayaTa geçirildi.

Prof. Dr. Ata Atun
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
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Avrupa’nın bu son enerji vizyonu ve 
planlaması içinde Türkiye kilit bir rol oynu-
yor. Türkiyesiz bu projelerin hayata geçme-
si olanaksız.

AB komiseri Oettinger’in Brüksel’deki 
Konrad Adenauer Vakfı’nda yapılan top-
lantıda “İddia ederim ki önümüzdeki 10 
yıl içerisinde, bir Alman başbakan, Parisli 
meslektaşı ile dizleri üstünde Ankara’ya sü-
rünerek gidip Türklerden, ‘Arkadaşlar lüt-

fen bize katılın.’ diye rica edecek” açıklama-
da bulunması gerçekte hiçte boşuna değil, 
tesadüfte değil.   

Enerji açısından Türkiye’nin geleceği 
sadece bununla kalmıyor. Tüm bu yazdık-
larımın dahası da var.  Avrupa’nın Türkiye 
üzerinden yenilenebilir enerji sağlaması ile 
bir yıl boyunca kumbaraya atacağı para 33 
Milyar Euro civarında. Neredeyse her yıl 
AB’ye üye 10’a yakın devletin her birinin 
bütçesinden daha fazla olan bir miktarı 
tasarruf edecek AB, MENA’dan elde ede-
ceği enerji ile… MENA sadece Avrupa’ya 
hizmet edecek değil. Hangi ülkede üretili-
yorsa onun da enerji gereksiniminin büyük 
bir kısmını sağlayacak. Türkiye bu enerji 
programının tam orta yerinde, adeta mi-
henk taşı gibi duruyor. Suriye ile Türkiye 
arasındaki enerji aktarım kapasitesi 222 
Giga Watt. Sadece mevcut hattın bu kapasi-
tesiyle MENA ile Avrupa’ya aktarılabilecek 
miktar 1.100 teravat/saat boyutunda. Mev-
cut üretim kapasitesi ile kıyaslandığında 

bu miktarın olağanüstü boyutlarda olduğu 
görülmekte.

Cumhuriyetin 100’üncü yılına yani 
2023 yılına kadar ihracatını 500 milyar do-
lara çıkarmayı hedeflemiş olan Türkiye’nin 
Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölge-
sindeki en yüksek elektrik tüketimine sahip 
ülkelerden biri olacağı kesin. Başka türlü 
500 milyar dolarlık üretim yapıp ihraç et-
mesi olanaksız.

Türkiye, dünya üzerinde üç kıtayı bir-
leştiren noktada bulunmasıyla, Avrupa’nın 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan elde edeceği 
elektrik ve doğal gaz enerjisinin Türkiye’den 
geçmesi zorunluluğu ile bu bağlantılardan 
büyük fayda görecek, enerji gereksiniminin 
büyük bir kısmını çok düşük maliyetlerle 
karşılayabilecek. Ve de doğal olarak 2023 
hedeflerini tutturmakta zorluklarla karşı-
laşmayacak. Avrupa’ya elektrik satması bile 
olasılıkların arasında yer alıyor.

Enerji işi bununla da bitmiyor.
Bir süredir dünyada sessiz ve derinden 

bir enerji devrimi yaşanıyor. Maliyetleri ve 
petrol fiyatlarını aşağılara çekecek bir dev-
rim. Dünyadaki etkileri görülmeye başlandı 
bile.

Nükleer enerjiyi devreden çıkaracak, 
son 50 yılın jeo-stratejik hesaplamaları sil 
baştan edecek denli devrimsel gücü olan bir 
teknolojinin adı “Kaya Gazı”, İngilizcesi de 
“Şeyl Gazı.”

Bu teknolojide ABD başı çekiyor, Çin ise 
onu takip ediyor. Dev ülke uçsuz bucaksız 
topraklarında kaya gazını buldu bile. Şim-
dilik bu devrime uzaktan bakan Avrupa ka-
rarsız. Rusya ise petrol fiyatları ile doğalgaz 
fiyatlarını düşürmeye başladığı için bu kaya 
gazına adeta lanet okuyor.

ABD, enerji gereksinimini karşılamak 
için dünyanın çeşitli bölgelerinde operas-
yonlar yaparken aniden kendini yeni bir 
yeraltı zenginliğinin üstünde oturur bul-
du. ABD’de bugüne değin 15 binden fazla 
yatay kuyu açılınca doğalgaz fiyatları nere-
deyse üçte bire düştü. Amerikalı uzmanla-
rın yaptıkları hesaplara göre, 2020 yılında 
ABD’nin tüm doğal gaz gereksiniminin ya-
rısı kendi topraklarındaki kaya gazından 
karşılanacak. Toprağın altında binlerce yıl-
dır uyumakta olan bu rezervin kapasitesi bu 
denli büyük.

Şimdi sıra “Kaya Petrolü”nde. Yapılan 
hesaplamalara göre 2035 yılında dünya 
petrolünün yüzde 12’si kaya petrolünden 

elde edilecek. Binlerce metre aşağılara in-
mek yerine dünya yüzeyinden birkaç yüz 
metre aşağıdan yatay delikler açıp kaya gazı 
ve petrolü elde etmek daha ucuz olduğun-
dan, petrolün ve doğalgazın fiyatında önü-
müzdeki yıllar içinde yüzde 40’lara varan 
bir düşüş beklenmekte.

Uydu verilerine göre Türkiye bu konu-
da çok şanslı olan ülkeler arasında yer alı-
yor. Yapılan sondajlarda Konya, Kırşehir 
ve Ankara’da kaya gazı bulgularına ulaşıldı. 
Kanadalı tanınmış bir şirket olan Trans At-

lantic Petroleum gerek Güneydoğu, gerekse 
de Trakya’da kaya gazı ararken Hollanda ve 
İngiltere ortaklığındaki ünlü Shell şirketi de 
Diyarbakır’da kaya gazına ulaşmaya çalışı-
yor.

Kaya Gazı’nın Türkiye’deki varlığı ile 
Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 
enerjilerin Türkiye’den geçerek Avrupa’ya 
gitmesi ve gidecek olması Türkiye’yi ulus-
lararası platformlarda oldukça güçlendirip 
söz sahibi yapacak. Bu kehanet değil, kesin 
bir öngörü.

CumhuriyeTin 100’ünCü yılına 
yani 2023 yılına Kadar ihraCaTını 
500 milyar dolara çıKarmayı 
hedeflemiş olan TürKiye’nin 
avrupa, orTa doğu ve Kuzey 
afriKa bölgesindeKi en yüKseK 
eleKTriK TüKeTimine sahip 
ülKelerden biri olaCağı Kesin.

Kaya gazı’nın TürKiye’deKi 
varlığı ile orTa asya, orTa 
doğu ve Kuzey afriKa’daKi 
enerjilerin TürKiye’den geçereK 
avrupa’ya giTmesi ve gideCeK 
olması TürKiye’yi uluslararası 
plaTformlarda olduKça 
güçlendirip söz sahibi yapaCaK.
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Kuruluşunun
20. yılında
KEİPA

2
5 Haziran 1992 tarihinde kurulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ör-
gütü (KEİ), Karadeniz’de uluslararası alanda önemli faaliyet ve işbir-
liklerine imza atıyor.

Türkiye, Karadeniz Bölgesi işbirliği imkânlarının değerlendirildi-
ği, bölgenin en kapsayıcı ve tam teşekküllü ekonomik kuruluşu olan KEİ’nin 
kuruluşunda aktif rol almıştır. Ülkemiz, Genel Sekreterlik görevini de bizzat 
sürdürdüğü KEİ’nin somut işbirliği projelerinin hayata geçirilmesinde ve et-
kinliğinin artmasında büyük çaba 
sarf etmekte önemli görevler üst-
lenmektedir.

26 Şubat 1993 yılında kuru-
lan ve bu yıl 20. yılını kutlayan 
KEİPA’nın misyonunu Safi şöyle 
açıklıyor: “KEİ sürecine hukuki 
zemin hazırlamak, parlamenter-
ler aracılığıyla sürece siyasi destek 
sağlamanın yanı sıra, bölgede sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği, dayanışma 
ve diyalogları artıracak çalışmalarda bulunma, siyasi, ekonomik, ticari ve sos-
yal alanlarda izleyeceği istikrarlı faaliyetlerle bölge halkları arasında dostluk 
ve barış ilişkilerinin kurulup, geliştirilmesi”

“Karadeniz Bölgesine 
duyulan uluslararası ilgi 
gün geçtikçe artmaya 
devam ediyor.”
Karadeniz Bölgesi’nin  dış politika-
mızda önemli yer tutan Kafkaslar 
ile Balkanlar arasında önemli bir 

köprü vazifesi gördüğüne dikkat çe-
ken Safi’ye göre  parçası olduğumuz 
Karadeniz Bölgesine duyulan ulus-
lararası ilgi gün geçtikçe artmaya 
devam ediyor. 

Türk delegasyonu olarak 2013 
yılı hedeflerine değinen Safi, “KE-
İPA Türk Delegasyonu olarak en 
büyük hedefimiz 20 yıllık geçmi-
şine rağmen yeteri kadar gelişme 
gösterememiş KEİ’yi ve onun alt 

organlarını canlandırmaktır. İçinde 
bulunduğumuz 2013 yılı KEİPA’nın 
20. kuruluş yılı…. Biz bu yıl KEİ’ye 
üye 12 ülkenin parlamentolarıyla 
ilişkileri artırıp Karadeniz’deki sos-
yo-ekonomik potansiyeli harekete 
geçirmek istiyoruz.” diyor. 

“Geçtiğimiz yıl 
Türkiye’den milletvekili 
arkadaşlarımız, 
iş adamları, basın 
mensupları ve sanatçılar 
ile Makedonya’ya “Bir 
Dost Selamı” götürdük.”
“Balkanlarda kimi ülkeler hala 
KEİPA’ya üye değil. Bizim için ta-
rihsel önemi olan Balkanlardaki 
Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ ve 
Makedonya’yı en kısa zamanda KE-
İPA ailesi içinde görmek istiyoruz. 
Bu amaçla özellikle Balkanlar’da 
KEİPA Türk Delagasyonu olarak 
önemli projelere imza attık. Örne-
ğin geçtiğimiz yıl Türkiye’den mil-
letvekili arkadaşlarımız, iş adamla-
rı, basın mensupları ve sanatçılar ile 

“Keipa KafKaslar ile 
balKanlar arasında önemli 
bir Köprü vazifesi görüyor.”

“Karadeniz’deKi mevCuT 
poTansiyeli hareKeTe 
geçirmeK isTiyoruz.”

57  

“Karadeniz Bölgesi, dış politikamızda önemli yer tutan 
Kafkaslar ile Balkanlar arasında önemli bir köprü vazifesi 
görmektedir. Parçası olduğumuz Karadeniz Bölgesi’ne 
duyulan uluslararası ilgi gün geçtikçe artmaya devam 
ediyor.”

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi 
(KEİPA) Türk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili 
İsmail Safi, 20. yılında KEİPA’yı değerlendirdi.

Röportaj: Yeşim Özcan



58  EKOSÖYLEŞİ

Makedonya’ya “Bir Dost Selamı” götürdük. 
Türkiye’nin çayı ÇAYKUR’un tanıtım tırı ile 
Makedonya’nın 
değişik şehirlerin-
de dolaştık, çay 
ikram ettik. İki-
li görüşmeler ve 
ekonomik işbirliği 
toplantıları dü-
zenledik. Üsküp 
Havalimanı’nda 
bir fotoğraf sergi-
si açtık.” diyen Safi sözlerine şöyle devam 
ediyor: “Aynı şekilde bu organizasyonun 
bir benzerini KKTC’de gerçekleştirdik. Üni-
versitelerde öğrencilerle buluştuk. Resmi 
temasların yanı sıra ticari görüşmelere de 
vesile olduk. Bütün bu çalışmalarla hem 
KEİPA’yı hem de Türkiye’yi dünyaya tanıt-
tık.”

Modern toplumun en etkin 
toplumsal aktörleri sivil toplum 
kuruluşları
Safi, katılımcı ve çoğulcu bir toplumun 
oluşmasına katkıda bulunan sivil toplum 

kuruluşlarının modern toplumların en et-
kin toplumsal aktörleri konumunda oldu-

ğunu ifade ediyor. 
O’na göre  sivil 
toplum kuruluş-
ları, geleneksel 
devlet anlayışının 
değiştiği ve sınır-
ların kalktığı gü-
nümüzde , devlet-
lerin ulaşamadığı 
sahalara ulaşıp ol-

dukça önemli çalışmalara imza atmaya baş-
ladı. Bu nedenle bankası ve üniversiteler 
ağı bulunan KEİ’ye bir de sivil toplum ayağı 
kazandırmak istediklerini ifade ediyor. “Bu 
amaçla Karadeniz Sivil Toplum Forumu’nu 
oluşturduk. 12 ülkenin en önemli sivil top-
lum kuruluşlarını bir araya getiriyoruz. 
İlkini İstanbul’da ikincisini Bakü’de ger-
çekleştirdiğimiz Karadeniz Sivil Toplum 
Forumu’nun bu yıl üçüncüsünü Ankara’da 
düzenleyeceğiz. Forum, Karadeniz toplum-
larının birbirini daha iyi tanıması ve diya-
loglarının gelişmesi için projeler geliştiri-
yor.”

KEİPA olarak önümüzdeki günlerde 
gerçekleştireceğiniz çalışmalar nelerdir 
diye sorduğumuzda  Safi’nin cevabı şöyle 
oluyor: “Avrupa ülkeleri bir araya gelerek, 
ekonomik bir dev oluşturdular. Ölçek eko-
nomileri kuralı gereği fazladan refah alanı 
oluşturdular. Günümüzde bölgesel işbir-
liklerinin önemi ortadadır ve Karadeniz 
bunun için en uygun zemin. Karadeniz’deki 
işbirliğini yasal düzenlemelerle hayata geçi-
rebiliriz, yeni dönemde KEİPA özellikle bu 
konuya eğilecek. Başta Karadeniz kıyı ül-
keleri olmak üzere, Balkanlar, Kafkaslar ve 
hatta Hazar ülkelerini de içine alacak yeni 
bir ekonomik alan neden oluşturulmasın?”

“Tüm dünyadan gelen gençlerle 
barış güvercinleri uçuracağız.”
KEİPA Türk Delegasyonu olarak projeleri-
nin büyük  çoğunluğunu kamu diplomasisi 
alanında gerçekleştirdiklerine dikkat çeken 
Safi, Temmuz ayında  Avrasya Ekonomik 
İlişkiler Derneği, Karadeniz Teknik Üni-
versitesi, Coventry Üniversitesi ve Cesran 
ile birlikte tüm dünyadan gelen gençlerle 
Trabzon’da barış güvercinleri uçuracak-

larının haberini veriyor. Safi,  “düzen-
leyeceğimiz Küresel Barış ve Gençlik 
Çalıştayı’nda dünyanın farklı ülkelerin-
den gelen gençler yine dünyanın farklı 
ülkelerinden gelen akademisyenlerle ev-
rensel barış sürecini konuşacak, tartışa-
caklar.” diyor.

“Karadeniz etrafında yer alan 
ve köklü bir tarihi olan tüm 
medeniyetlerin buluşması, 
kaynaşması ve işbirliklerinin 
artmasını planlıyoruz.”
2013 yılı içerisinde, KEİPA Türk Grubu 
olarak gerek KEİPA’nın 20. kuruluş yılı 
olması ve gerekse Karadeniz’de üstlen-
dikleri  misyon nedeniyle Avrasya Sivil 
Toplum İşbirliği Derneği, Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi ve TÜRKSOY’un 
katılımıyla Karadeniz’de büyük bir proje-
ye imza atmayı planlanladıklarını belirten 
Safi sözlerine şöyle devam ediyor: “ farklı 
kültürler ve dinler arası anlayış eksikliği-
nin, günümüzde, giderek daha derinleşen 
bir hal alması ve buna bağlı şiddet olay-
larının insanlığı tehdit eden bir nitelik 
kazanması karşısında, dinler/kültürler 
arası diyaloğun geliştirilmesi amacıyla 
son dönemde birçok girişim başlatıldı. 
Bu girişimlerin en somut ve en uluslara-
rası boyutlusu olanı şüphesiz “Medeniyt-
ler İttifakı Projesi”dir. Gerçekleştirmeyi 
planladığımız “Karadeniz Medeniyetler 
Diyaloğu” Projesi, Sayın Başbakanımız ile 
İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez 
Zapatero’nun başlatmış oldukları “Mede-
niyetler İttifak’ı Girişimi” ruhuna uygun 
olarak Karadeniz Havza’sında kıyısı olan 
KEİPA ülkelerini kapsayacak.

Proje kapsamında Rize’den bir 
gemi hareket edecek ve 12 gün boyunca 
Karadeniz’e limanı olan kentlerde demir 
atacak. Gemide farklı ülkelerden öğren-
ciler, sanatçılar, din adamları yer alacak. 
İstanbul’da ve Rize’de KEİPA ülkelerini 
tanıtan etkinlikler, konserler, film göste-
rimleri gerçekleştirilecek.”

Safi bu proje ile küresel barış, diya-
log ve işbirliğine herzamankinden daha 
fazla ihtiyaç duyulan günümüzde Kara-
deniz etrafında yer alan ve köklü bir ta-
rihi olan tüm medeniyetlerin buluşması, 
kaynaşması ve işbirliklerinin artmasını 
planladıklarını ifade ederek sözlerine son 
veriyor.
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A samble’nin “KEİPA 20. yıldönümün-
de Geçmiş Deneyimler ve Gelecek 
Beklentisi” ana temasıyla yapılan 

olağanüstü toplantısına Arnavutluk, Erme-
nistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, 
Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya, 
Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna delegasyon-
ları katıldı.

Ülke delegasyon başkanlarının KEİPA 
ile ilgili değerlendirme, görüş ve beklenti-
lerini paylaştıkları toplantıda Türk Grubu 
Başkanı ve İstanbul Milletvekili Dr. İsmail 
Safi’de bir konuşma yaptı.

Konuşmasına, “KEİPA’nın kuruluşu 20 
yıl önce İstanbul’da yine burada yapılmıştı, 
20. kuruluş yıldönümünde sizleri İstanbul’da 
ağırlıyor olmaktan çok mutluyum, hepi-
niz hoş geldiniz “ diyerek başlayan Safi, 
KEİPA’nın önemi ve bölgede üstlenmiş 
olduğu misyona değindi.

Türk delegasyonunun en önemli önce-
liklerinden birinin “Balkanlar’da KEİPA’ya 
üye olmayan ülkeleri KEİPA çatısı altına 
almak” olduğunu belirten Safi şöyle devam 
etti: “Karadeniz Havzası’nda bir müslüman 
blok var, onun karşısında güçlü bir orto-
doks blok var. Burada bir denge sağlamak, 
müslüman blokun biraz daha genişletilmesi 

adına Bosna Hersek, Kosova, Makedon-
ya gibi tarihsel ilişkilerimizin ve kültürel 
yakınlığımızın bulunduğu ülkelerin, bu aile 
içine gelmesi dengeyi sağlayacaktır. Mesela 
Sırbistan, Yunanistan KEİ’nin içinde ama 
Karadağ, Makedonya, Kosova neden yok? 
Öncelikli arzumuz, Balkanlar’daki Osmanlı 
ve bizim coğrafyamıza ait bu kültürün, bu 
toprakların, KEİ şemsiyesi altına gelmesi. 
Bu hem onları yeni bir bölgesel örgütlen-
menin içine alacak,  refah ve barışlarının 
gelişmesine katkı sağlayacak hem de plat-
formda, bölgesel örgütlenmede Türkiye’nin 
elini güçlendirecek kozlar olacaktır.”

Toplantının ardından çekilen aile 
fotoğrafının ardından  düzenlenen resmi 
resepsiyona çok sayıda davetli katıldı. 
Resepsiyonda KEİPA’ya uzun yıllardır 
emek veren kişilere “KEİPA 20. yıldönümü 
onur madalyaları” takdim edildi.  Böyle bir 

günde kendisine verilen madalyanın çok 
büyük anlam ifade ettiğini belirten Safi,  
Karadeniz’de barışın, refah ve dostluğun, 
ekonomik ilişkilerin artarak devamı için Türk 
Grubu olarak durmaksızın çalışmaya devam 
edeceklerini belirtti.

Konuklar daha sonra Dolmabahçe 
Sarayı’nı gezdiler.

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 
PARLAMENTERLER ASAMBLESİ 
(KEİPA) 20 YAŞINDA
KEİPA’nın 20. kuruluş yıldönümü İstanbul’da Asamble 
Olağanüstü Toplantısı ve ardından düzenlenen resmi 
resepsiyon ile kutlandı.

“balKanlar’da Keipa’ya üye 
olmayan ülKeleri en Kısa 
zamanda Keipa ailesi içinde 
görmeK isTiyoruz.”
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C
umhurbaşkanı Abdullah Gül, Nev-
ruz münasebetiyle TÜRKSOY üye-
si ülkelerin kültür ve sanat elçileri 
heyetini Çankaya Köşkü’nde kabul 

etti.
Cumhurbaşkanı Gül kabulde yaptığı 

konuşmada, “Herkesin Nevruz’unu kut-
luyorum. Sadece Nevruz’u kutlayan bizler 
için değil, tüm insanlara baharın, huzur 
kardeşlik, barış, refah getirmesini temenni 
ediyorum. Bugün TÜRKSOY’un bütün Türk 
Dünyası’ndan getirdiği siz temsilcileri de 
burada görmekten büyük bir memnuniyet 
duyuyorum” dedi.

“Ortak Kültür ve Duygularımız 
Birbirimizi Daha Çok 
Birleştirecek”
Cumhurbaşkanı Gül konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Hepinizi birer kültür sanat el-
çisi olarak görüyorum. Aslında farklı farklı 
devletlerde, topluluklarda yaşayan büyük 
bir milletin parçalarıyız. Sizlerin faaliyet-
leri, gayretleri, herkesi birbirine çok daha 
yaklaştıracak. Ortak kültürümüz, ortak ge-
leneklerimiz, bütün ortak duygularımız bir-
birimizi çok daha birleştirecektir. O bakım-
dan TÜRKSOY’a da gayretlerinden dolayı 
çok teşekkür ediyorum. Türk Konseyi oldu-
ğu gibi Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin 
de bu tip faaliyetlere destek verdiğini gör-

mekten de ayrıca büyük bir memnuniyet 
duyuyorum.”

“Baharın Türk Dünyası’na Barış, 
Huzur ve Refah Getirmesini 
Temenni Ediyorum”
Gelen heyetin renkli kıyafetleriyle Çanka-

ya Köşkü’ne baharı getirdiğini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Gül, “Bu baharın, en ge-
niş olarak milletimize, halkımıza, Türk 
Dünyası’na, herkese barış, huzur ve re-
fah getirmesini temenni ediyorum. Türk 
Dünyası’nda karşılıklı faaliyetler, ziyaret-
ler ne kadar çok olursa birbirimizi daha iyi 

keşfederiz. Çünkü hepimiz aynı soydan 
geliyoruz. Dolayısıyla bunu sadece bir 
güne hapsetmemek lazım” dedi.

Kabul sırasında, Cumhurbaşkanı 
Gül, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kasei-
nov ile yumurta tokuşturdu. Ayrıca ko-
nuk heyet baharın gelişini simgeleyen içi 

meyve dolu bir tepsiyi Cumhurbaşkanı 
Gül’e sundu.

UNESCO tarafından “Dünya Somut 
Olmayan Kültürel Miras” listesine ek-
lenen Nevruz, bu yıl Türk dünyasında 
merkez ülke olarak Türkmenistan’da, 
başkent Aşkabat’ta kutlandı.

KonuK heyeT baharın gelişini 
simgeleyen içi meyve dolu bir Tepsiyi 
CumhurbaşKanı gül’e sundu.

Çankaya Köşkü’nde
Nevruz Bayramı

Nevruz münasebetiyle TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür ve sanat elçileri heyetini 
Çankaya Köşkü’nde kabul eden Cumhurbaşkanı Gül, herkesin Nevruz Bayramını 

kutladığını ifade ederek, heyeti kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Nevruz Bayramının, toplumun tüm kesimlerini birbirine daha da yaklaştırdığını 

vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, heyette yer alan katılımcıların renkli kıyafetleriyle 
Çankaya Köşkü’ne baharı getirdiklerini söyledi.

"Türk Kültürüne Hizmette 20 yıl..."
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Keçiboynuzu (Harup) Bitkisinin 
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Tarımsal 

Ekonomisindeki Yeri

L
okman Hekim, günlerden birinde 
Anadolu’nun güneyindeki insan-
ların dertleriyle ilgilenmek üzere 
yola çıkar. Toros Dağları’ndan aşa-

ğıya doğru inip Akdeniz’e ilerlerken limon 
ağaçlarını görür. Orada yaşayan insanların 
daha sağlıklı olabileceğini düşünerek iler-
lerken yolunun sağının solunun keçiboy-

nuzu ağaçlarıyla örtülü olduğunu fark eder. 
Orada durup yanındakilere ‘’ buranın in-
sanlarının bana ihtiyacı olmaz’’ deyip geri 
döner.

Keçiboynuzu (harup, harnup), Akde-
niz ikliminin görüldüğü ve Akdeniz’e kıyısı 
olan Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, 
Libya, Tunus, Fas, İspanya, Fransa, İtalya, 

Yunanistan ve Kıbrıs gibi ülkelerde ende-
mik olarak görülür. Ayrıca güney Afrika ve 
Kaliforniya’da plantasyonla bahçeler kurul-
muştur.

Türkiye’de, Hatay’dan Çanakkale’ye 
kadar tüm Ege ve Akdeniz sahil şeridi bo-
yunca yayılmıştır. En geniş yayılma alanı 
Antalya-Silifke, Antalya-Alanya arasındaki 
kuşaktır. Kozan (Adana) da 90 km kadar 
iç kesimlere sokulduğu gözlemlenmiştir. 
Kozan’da harup kapama bahçeleri yapılmış-
tır. Kıbrıs’tan başka Akdeniz adalarından 
Sicilya ve Sardunya’da da görülür. İspanyol 
ve Portekizliler Amerika’nın keşfinin ardın-
dan gidip yerleştikleri ülkeye keçiboynuzu-
nu götürmüşlerdir.  İngilizler ise Hindistan, 
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Avustralya’ya 
keçiboynuzunu götürüp plantasyonunu 
sağlamışlardır. Keçiboynuzu ağaçları, kı-
zılçam (Pinus brutia), fıstık çamı (Pinus 
pinea), Halep çamı (Pinus halepensis) ve 
Servi (Cupressus sempervirens var.hori-
zontalis) ormanlarının oluştuğu yerlerde 
yetişmekte, boyları 10 ile 15 metreye kadar 
yükselmektedir. Bitkinin yayılış alanlarında 
delice (Olea europea var..sylvetris), mersin 
(Myrtus communis) menengiç (Pistacia te-
rebinthus), sakız (Pistacia lentiscus), tespih 
(Styrax officinalis) gibi türlere rastlanmak-
tadır. Ömrü 300 ile 400 yıl kadar olup yıllık 
ortalama verimi 90-115 kg arasında değiş-
mektedir. KKTC’de Beşparmak dağlarının 
özellikle denize bakan taraflarında 650m 
yüksekliğe kadar yetişebilmektedir. 

Bitki kuraklığa karşı oldukça dayanıklı 

olup kazık kök yapısın-
dan dolayı (20-25 met-
re) derinlere gidip su 
bulmaktadır. Bu sayede 
şiddetli kuraklıkların 
yaşandığı dönemlerde 
bile meyve verebilmek-
tedir. Yıllık ortalama 
su isteği 100 mm’lik ya-
ğışlarla da idare edebil-
mektedir. 

Gövde yapısı gri 
veya esmer renktedir. 
Kabukları genç yaşlarda 
düz, ileri yaşlarda çat-
laklıdır. Sürgün yapısı 
ince yapılı ve kırmızımt-
rak kahverengidir. Yap-
rakları her dem yeşil ve 
hafif serttir. Yapraklar 
5-11 yaprakçıktan oluş-
muşlardır. Çiçek yapısı 
salkım ya da kedicik 
tipindeki çiçek kurulla-
rı, yaşlı dallar üzerinde 
yan durumlu olarak yer 
alırlar. Çiçeğin taç yap-
rakları yoktur. Çiçekleri 
poligamdır. Boyları 10-
20 cm olan meyveleri yeşil renkte ve yu-
muşaktır. Olgunlaştığında kahverengi renk 
alır, sertleşir ve hafif eğridir. 

Keçiboynuzunun parlak kahverengi 
renkte, oval şekilli sert yapıda tohumları 
vardır. Bir meyvede yaklaşık 10-15 tohum 
bulunur. Keçiboynuzunun çekirdek ağır-
lıkları birbirine çok yakın olduğu için eski 
çağlarda ağırlık ölçüsü olarak kullanılmış 
ve hassas ölçümü sayesinde mücevher tar-
tımında kullanılmıştır. Bugün mücevher 
ağırlık birimi olan karat adını keçiboynu-
zundan almıştır. 

Tohumlar yaz sonu ve sonbahar başın-
da olgunlaşır. Toplanan meyveler mekanik 
olarak parçalanır ve tane tohum elde edilir. 
Fidan üretimi tohumla yapılmaktadır. 

Ekonomik Özellikler
Keçiboynuzunun bilimsel adı Yunanca 

boynuz anlamına gelen “Keras” ve Latince 
küçük anlamına gelen “siliqua” kelimele-
rinden türetilmiştir. Dünyanın farklı yerle-
rinden çok çeşitli isimlerle yer alır. Arapça 
“kharrup”, İtalyanca “carruba”, İspanyolca 
“Algarrobo”, İngilizce “carob”, “locust tree” 

ve Türkçe’de “harup” veya “harnup” olarak 
adlandırılmaktadır. 

Dünyanın en eski ağaçlarından biri olan 
keçiboynuzuna M.Ö 4000-5000 yıllarında 
Mısır kaynaklarında rastlanılmıştır. M.Ö 
79 yılında Vezüv volkanının patlamasıyla 
lavlar altında kalan Pompei kentinin arkeo-
lojik kazılarında kömürleşmiş keçiboynuzu 
tohumlarına rastlanmıştır. Ekonomik açı-
dan üretimin dağılışında en büyük üretici 
ve aynı zamanda ihracatçı konumunda İs-
panya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan’ı Kıb-
rıs takip ederken, Kıbrıs’taki harup üretimi 
1961’deki 42.672 tonluk miktardan 2008 
yılında 6.519 tona gerilemiştir.

KKTC Tarım ve Orman Bakanlığı’nın is-
tatistik ve planlama şubesinin 1975 yılından 
itibaren yapmış olduğu harup üretimi ve ih-
racat bilgilerini incelediğimizde 1975 yılın-
da 487.410 olan harup ağacı miktarı 2010 
yılında 305 bin ağaca gerilemiştir. 1975 yı-
lında verimlilik 27 kg’dan 2010 yılında 9,8 
kg’ye, üretim ise 13.123 tondan 3.000 tona 
düşmüştür. Bu duruma sebep olarak harup 
ağaçlarının yakacak odun olarak kullanıl-
ması, yeni ağaçların dikilmemesi ve fare 

gibi zararlılarla yeterli mücadele yapılma-
ması sayılabilir. KKTC’de halen en fazla 
üretim Tatlısu köyünde yapılmaktadır.

KKTC’de doğal olarak yetişmekte olan 
ve ülke ekonomisi için önemli bir potansiyel 
oluşturan harup ağaçlarının baş zararlısı fa-
relerdir. Kıbrıs’ta üretimi yapılan harup üç 
çeşittir. Bunlar; Dillirga harubu, Kundurga 
harubu ve Kumboda harubudur.

eKonomiK açıdan üreTimin 
dağılışında en büyüK üreTiCi 
ve aynı zamanda ihraCaTçı 
Konumunda ispanya, iTalya, 
porTeKiz ve yunanisTan’ı Kıbrıs 
TaKip ederKen, Kıbrıs’TaKi harup 
üreTimi 1961’deKi 42.672 TonluK 
miKTardan 2008 yılında 6.519 
Tona gerilemişTir.

Dr. Vesile  Vehbi
KKTC HARNUP ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ GELİŞTİRME KOMİTESİ ÜYESİ
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KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bakanlığı’nın 2012 yılının Aralık ayında 
harnup ve ürünleriyle ilgili bir mevcut du-
rum raporu hazırlanmıştır. Bu rapora göre:  

1. Fare mücadelesinde sorunlar yaşanma-
sı,

2. Güç birliği, organizasyon ve etkin koo-
peratif eksikliklerinin yaşanması,

3. Üretim alanlarında ağaçların azalması 
ve bakım işlemlerinin yetersiz olması,

4. Yerel çeşitlerin (gen kaynakları) günden 
güne yok olması,

5. Aşısız fidan üretimi yapılması ve aşı 
gözü tedarikinde sıkıntı yaşanması,

6. Ağaçların yaşlanması nedeniyle verimin 
düşmesi,

7. Hasat sonrası depo zararlılarına karşı 
ilaçlama yapılmaması ve kalitenin dü-
şük olması,

8. Harnup pekmezi üretiminde kalite so-
runu yaşanması,

9. Ürünün pazarda yüksek fiyat bulama-
ması,

10. Depolama ve muhafaza sırasında so-
runlar yaşanması,

11. Hasatta işçiliğin çok pahalı olması ve 
ürünün ağaçta kalması,

12. Harnubun iç piyasada yeterince tüketil-
memesi,

13. Sanayinin gelişmemiş olması,
14. Bazı dönemlerde pazar taleplerine ce-

vap verecek miktarda ürün bulunma-
ması,

15. Gıda yasasının olmaması, 
16. Hasadın uygun şekilde yapılmaması,

17. 2001 yılı dışında harup pekmezi ihraca-
tının yapılmamış olması,

18. Şu an zirai levazım dışında işleme sana-
yinin olmaması.

Keçiboynuzu üretimi ve sanayisi ile ilgili 
sorunlar olarak sıralanmaktadır. Bu sorun-
lara karşın destekleme politikası önerileri 
ise şöyle belirtilmiştir:

1. Kaliteli ürüne destek verilmeli,
2. Fare ile mücadelenin yapılması teşvik 

edilmeli ve desteklenmeli,
3. Üreticiye sertifikalı aşılı fidan temin 

edilmeli,
4. Sanayi sektörü desteklenmeli,
5. Modern işleme tesislerine kredi, hibe ve 

destek verilmeli,
6. Kooperatifleşmeye destek verilmeli,
7. Mekanik hasat teşvik edilmeli,
8. Harnup alanlarında ekipler kurulup 

ilaçlama yapılmalı,
9. Ürünlerin muhafazası için modern de-

polar kurulmalı,
10. Üreticiye dağlık alanlarda veya 3. ve 4. 

Sınıf topraklarda harnup üretimi yapa-
bilmek için arazi sağlanmalı,

11. Harnup alanlarının gençleştirilmesi ve 
üretimin geliştirilmesi için destek veril-
meli ve proje yapılmalıdır.

Harup Meyvesinin 
Değerlendirilmesi ve Öneriler
Harup, kullanım alanı çok fazla olan bir 
bitkidir. Toplandıktan sonra bir ay süreyle 
kurutulan meyveler çerez ve hayvan yemi 

olarak tüketilir. Bu şekilde kullanılmaya-
caksa çekirdek ve etli kısımlar ayrılarak 
gıda, tekstil, kağıt ve petrol endüstrilerinde 
hammadde olarak kullanılır. Harup çekir-
değinden elde edilen gam maddesi birçok 
endüstriyel ürünün imalinde kullanılır. 
Meyvenin kaynatılmasıyla elde edilen pek-
mez ve şurubu sevilerek tüketilir.

Keçiboynuzunun sitotoksik ve antiok-
sidan etkileri bu bitkinin yaprakları unu, 
meyvesi incelendiğinde fenolik bileşikler 
açısından zenginliği ile kanser hücrelerinin 
canlılığını azalttığı tespit edilmiştir. Yapılan 
bilimsel araştırmalarda, bu bitkinin bileşi-
minde bulunan teofilin maddesinin fenolik 
içeriğinin buna sebep olduğu bulunmuştur. 
Ceratonia siliqua’nın meyve, un ve şuru-
bunda yüksek miktarda kalsiyum, potas-
yum ve magnezyum tespit edilmiştir.

Bir diğer çalışmada keçiboynuzunun 
içinde karaciğeri koruyan maddeler bulun-
muştur. Bu bitkinin ayrıca antidepresan et-
kisi olduğu da ortaya konmuştur. Yine bir 
diğer çalışmada alınan sonuçlar bu bitkinin 
kanda glikoz ve kolestrol yükselmesini ön-
leyici alternatif doğal besin tamamlayıcısı 
olduğunu göstermektedir.

Keçiboynuzu ağacı KKTC’nin endemik 
ağaçlarındandır. Yaşarken çok az su ihtiyacı 
olması, su yetersizliği nedeniyle kuru tarım 
yapılan Kuzey Kıbrıs için dikkate alınması 
gereken bir tarım ürünüdür. Meyvesinin 
şifalı ve ekonomik değerinin yüksek olması 
nedeniyle Kuzey Kıbrıs’ta, Türkiye’de oldu-
ğu gibi kapama bahçeler kurularak keçiboy-
nuzu üretimi teşvik edilmeli ve ihracatının 
arttırılması sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra 
tarımın yapılamadığı eğimli alanlarda te-
raslama yapılarak bahçeler tesis edilmek 
suretiyle planlı bir üretim yapılabilir.

Keçiboynuzunun siToToKsiK 
ve anTioKsidan eTKileri bu 
biTKinin yapraKları unu, meyvesi 
inCelendiğinde fenoliK bileşiKler 
açısından zenginliği ile Kanser 
hüCrelerinin Canlılığını azalTTığı 
TespiT edilmişTir.

Katkılarıyla...

EKONOMİ
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Transdinyester Sorunu
ve Avrupa Birliği

S
orun, Moldova’nın bağımsızlığını 
ilan etmesinin hemen ardından 
1991-1992 yıllarında ortaya çık-
mıştır. Esas olarak sorunun iki 

kökeni vardır. Bunlardan ilki 1988 yılında 
yürürlüğe giren dil kullanımı ile ilgili yasa-
dır. Buna gore Moldovca/Romence ülke-
nin tek resmi dili olarak ilan edilmiş diğer 
dillerin kullanımı yasaklanmıştır. Bu du-
rum, Rusça ve Ukraynaca konuşan Trans-
dinyester nüfusu arasında hoşnutsuzluk 
yaratmıştır. Sorunun ikinci kökeni, 1990 

yılında Transdinyester Moldova Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti’nin ilan edilmesidir. 
Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Rusya ile 
Ukrayna’nın Moldova’nın bağımsızlığını 
tanıması akabinde Transdinyester de ba-
ğımsızlık ilan etmiştir. Bu noktada silahlı 
çatışma başlamıştır. Transdinyester savaşı 
bir yıldan az sürmüş ve Moldova ile Trans-
dinyester arasında yapılan ateşkes anlaş-
ması ile son bulmuştur. Bununla beraber, 
1992 yılından bu yana taraflar arasında bir 
barış anlaşması imza edilmemiş, bu durum 

Transdinyester sorununu 
“donmuş” bir hale getirmiş-
tir. 1992 yılından itibaren 
Moldova, Transdinyester 
toprakları üzerindeki dene-

timini de facto olarak kaybetmiştir. Trans-
dinyester bugün siyasi olarak, uluslararası 
arenada tanınan Moldova toprakları üze-
rinde tanınmamış bir devlet konumun-
dadır. Kendileri de az tanınan Abhazya ve 
Güney Osetya, Transdinyesteri diplomatik 
olarak tanımaktadır. Moldovalı yetkililer 
Transdinyester Hükümeti’ni tanımamakta 
ve gayrimeşru bir yapı olarak görmektedir. 
Moldova, Transdinyester’in bağımsız ve 
ayrı bir bölge olarak var olamayacağında 
ve Moldova Cumhuriyeti ile tekrar bütün-

leşmesinde ısrar etmek-
tedir. Bağımsızlığını ilan 
etmiş bir bölge olmasına 
ragmen Transdinyester 
nüfusunun % 73,8’i Mol-
dova vatandaşıdır. Bu 
durum Moldovalı yetkili-
lilerce bölge insanlarının 
ayrılıkçılığa karşı olduğu 
şeklinde anlaşılmakta-
dır. Moldova Hükümeti, 

bölgede demokratik bir rejim olmadığını, 
bu yüzden insanların ayrılıkçılığa karşı 
görüşlerini ifade edemediğini ve tekrar bü-
tünleşme taraftarlarının bastırıldığını iddia 
etmektedir.    

21. yüzyılın başında Transdinyester me-
selesi AB’nin önemli konularından biri hali-
ne geldi. Bunun sebeplerinden birisi AB’nin 
Romanya’yı da içine alan son genişlemesi-
dir. Böylelikle Moldova ve çözülemeyen bu 
sorun AB sınırlarına komşu olmuştur. Bu 
durum Avrupa Komisyonu’nun 2002 yılın-
da Moldova’ya yönelik hazırladığı rapora şu 
şekilde konu edilmiştir:

“Moldova’nın istikrarı açık şekilde AB 
için önem ifade etmektedir. Birkaç yıl için-
de Moldova genişlemiş AB’nin sınırlarına 
komşu olacaktır. Ülke; zayıf hükümet, silah-
lı çatışma ve ayrılıkçılık, neredeyse çökmüş 
bir ekonomi, örgütlü suç ve göç olguları ile 
istikrarsız hale gelmiştir. AB, bu sıkıntıları 
aşması için Moldova’ya yardım etmelidir.” 

2003 yılından bu yana, AB sürekli şe-
kilde Transdinyester etrafında gelişen 
sürece dahil olmuştur. AB durumu hem 
çatışma hem de taraflar açısından çıkmaz-
da görmektedir. AGİT buhran içerisinde-
dir. Rusya hala Moldova’nın karşı olduğu 
Transdinyester’deki ayrılıkçı hareketleri 
desteklemekte bu sebeple Moldova-Rusya 
ilişkileri soğumaktadır. Ukrayna’daki Tu-
runcu Devrim de göz önüne alındığında AB 
sorun ile üst seviyede bağlantılı hale gelmiş-

tir. 2003-2004 yıllarında AB Moldova’da 
ad hoc diplomatic oyuncu haline gelmiş, 
Moldova’ya dönemsel olarak diplomatlar 
göndermiş, Rusya ve Ukrayna ile birlikte 
Transdinyester sorununun çözüm sürecin-
de fikir ifade etmeye başlamıştır.   

AB, sorun ile ilgili hiçbir müzakereye 
katılmamakta, daha ziyade çatışma çözümü 
için yeni stratejiler üretmeye çalışmaktadır. 
Bu kapsamda AB Özel Temsilcisi ve Trans-
dinyester bölgesini de içine alan Moldova-
Ukrayna sınırında gümrük ve güvenlik de-
netimi yapan AB Sınır Destek Görevi gibi 
araçları kullanıma sokmuştur. 

AB, 2003 yılının Mart ayından başlaya-
rak, Brüksel’de Moldova ve Ukrayna arasın-

daki sınır konuları çerçevesinde toplantılar 
düzenlemiştir. Dahası, her iki ülke Avrupa 
Komşuluk Politikası’na dahil edilmiş ve 
AB üyeleri ile siyasi ve ekonomik ilişkileri 
ilerletecek olan AB Eylem Planı’nı imza-
lamıştır. Moldova ve Ukrayna’nın AB’ye 
yakınlaşma eğiliminde olduğu, Rusya’nın 
güvenlik konularında AB ile daha fazla iş-
birliği arayışında olduğu bu koşullarda, AB 
Transdinyester sorununu tartışacak ulusla-
rarası çabaların merkez noktası haline gel-
mektedir.    

Son dönemde Transdinyester bölgesin-
de ve Moldova’daki değişimler çatışmanın 
çözümüne yönelik yaklaşımlara umut ver-
miştir. Transdinyester’in yeni seçilen lideri 
Yevgeni Şevçuk, eski lider Igor Smirnov’un 
siyasetini büyük ölçüde eleştirmiş ve Ki-
şinev ile ilişkileri geliştirmek için “küçük 
adımlar” kapsamında yeni bir siyaset ilan 
etmiştir. AB ile yakınlaşmak ve bütünleş-
mek için olumlu siyasi sonuçlar almak ama-
cıyla yola çıkan Moldova Başbakanı Vlad Fi-
lat ise böyle bir diyalog için hazır olduğunu 
göstermiştir. Görüldüğü gibi, çatışan taraf-
lar ile doğrudan siyasi diyalog içerisinde ol-
mamasına rağmen AB sorunun çözümünde 
dolaylı bir rol oynamaya devam etmektedir.

TransdinyesTer bugün siyasi 
olaraK, uluslararası arenada 
Tanınan moldova TopraKları 
üzerinde Tanınmamış bir devleT 
Konumundadır.

TransdinyesTer’in yeni seçilen 
lideri yevgeni şevçuK, esKi lider 
ıgor smirnov’un siyaseTini büyüK 
ölçüde eleşTirmiş ve Kişinev ile 
ilişKileri gelişTirmeK için “KüçüK 
adımlar” Kapsamında yeni bir 
siyaseT ilan eTmişTir.

Irina Dotu
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

Çeviri: Niyazi G. Atay

Siyasi olarak Moldova Transdinyester Cumhuriyeti olarak adlandırılan ancak resmi olarak 
tanınmayan Transdinyester bölgesi ile ilgili dondurulmuş çatışma durumu, eski Sovyet 

coğrafyasının çözülmeyen en eski sorunlarından biri olup Moldova için bir dış politika, AB 
için ise bir güvenlik meselesi oluşturmaktadır.
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Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı Hikayesi:
Mutlu bir Son Olacak mı?

E
ğer 18 ay öncesine gidilseydi, Kıb-
rıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birli-
ği Konseyi Dönem Başkanlığı ile 
ilgili olumlu bakış açısına sahip 

birilerini bulma şansı sıfıra yakın olurdu. 
Ancak, başkanlık dönemini hiç durmadan 
Brüksel’e gidip gelerek yöneten Avrupa 
Birliği İlişkileri Bakan Yardımcısı Andreas 
Mavroyiannis’in, başkanlık asasını İrlan-
da Cumhuriyeti’ne devrettiği Ocak 2013 
tarihinde, iyi yapılmış bir işin yansımaları 
görülüyordu. Katılım sürecinin 
başlamasından 14 sene ve katı-
lımdan ise dokuz sene sonra Kıb-
rıs, bu sıra dışı uluslar kulübüne 
üyeliğini tamamlamış oldu. 

Yazının yazıldığı anda, 
Uluslararası Para Fonu, Avru-
pa Merkez Bankası ve Avrupa 
Komisyonu’nun oluşturduğu 
Üçlü’nün (Troyka) hızlı şekilde 
acı verici bir hal alan mali kur-
tarma planı karşısında Kıbrıs’ın 
Dönem Başkanlığını değerlen-
dirmek cezbedici olabilirdi. Ara-
lık ayından bu yana, ekonomik gelişmeler 
Dönem Başkanlığından kalanları geride bı-
raktı ve uluslararası basında yasa dışı finan-
sal işlemlerin yapıldığı bir merkez olarak 
gösterilen Kıbrıs’ın itibarı şiddetli yara aldı. 

Uğursuz bir Başlangıç
Esasen, Başkanlığa giden süreç de sıkıntı-
lar ile doluydu. Hızını alan küresel ekono-

mik bunalım, Avrupa’yı saran ciddi kıtlık 
söylentileri ve Kıbrıs için anahtar siyasi 
müttefik ve ekonomik ortak konumundaki 
Yunanistan’ın, Yunan borçlanmasına tabi 
Kıbrıs bankaları üzerinde ciddi yansımaları 
olacak sıkı mali kurtarma paketini onayla-
ması, 2012 yılının ikinci yarısında Kıbrıs ve 
AB için önemli bir yer tuttu.  Yorumcular 
ayrıca, eski başkan Tassos Papadopoulos’un 
Birleşmiş Milletler’in adanın birleşmesi için 
hazırladığı Annan Planı’nın reddedilme-

si için çağrı yaptığı 2004 yılından bu yana 
Kıbrısa karşı uzun süren bir öfkeden bah-
sediyorlardı. 

İşler, içeride de plana göre gitmedi. 
Kıbrıs’ın başkanlığı yürütme kapasitesi ile 
ilgili tartışmalar sırasında başkanlık sek-
reteri ve AB Dönem Başkanlığı Eşgüdüm 
Sorumlusu Andreas Moleskis’in, yakınları-
na çıkar sağladığı iddiaları nedeniyle 2011 

yılının Haziran ayında istifa etmek zorunda 
kalması, Kıbrıs’ın bu görevi hiç almaması 
yönünde yapılan tartışmalara neden oldu.  

Rüştüne Kavuştu mu?
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet 
olarak kısa ve çalkantılı süren tarihini 1974 
yılındaki gelişmeler bağlamında değerlen-
dirmek gerekirken, 1974 sonrasındaki yılla-
rın ise siyasi parti çıkarlarının devlet aley-
hine baskın olması şeklinde tanımlandığı 

gerçeğini gizlemeye gerek yok-
tur.  Bununla birlikte, Başkan-
lık için yapılan ilk hızlı koşunun 
tozu yere indiğinde ortaya çıkan 
tablo, AB Konsey Başkanı ola-
rak hükümete verilen görevlerin 
mümkün olan en iyi seviyede 
yürütülmesinin sağlanması için 
birleştirilmiş uyumlu bir çaba 
oldu. Gerçekten de Başkanlık 
dönemine dönüp bakıldığında 
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin geleceği 
için umut vaadeden  devlet ol-
gunluğunun üç unsurunu tanım-

lamak mümkün olmaktadır. 
İlk olarak, Başkanlığı yürütecek ve 

yönetecek yapılar, genelde Kıbrıs siyasi 
karar verme mekanizmasında eksik olan 
gerçekçilik ve tevazuyu gösterebilmiştir. 
Başından bu yana Kıbrıs, Brüksel’deki Da-
imi Temsilciliği’nde görevlendirilen 200’ün 
üstündeki memuru ile “Brüksel merkezli 
Başkanlık” şeklini tercih etmiştir.  Bu, top-

lantıların büyük kısmı Kıbrıs’ta yapıldığı 
takdirde ülke kapasitesinin çok zorlanaca-
ğının bir göstergesi olarak görülebilir. Da-
hası, hükümet yapılarındaki eşgüdümün 
geliştirilmesi için ilk kez tüm bakanlıklar-
da Avrupa İlişkileri için özel birimler ku-
rulmuştur. Ayrıca, 
Moleskis’in istifası, 
Başkanlık ile ilgili 
erkin hangi ellerde 
olacağının tekrar 
değerlendirilme-
sine, bu da devlet 
başkanına Avrupa 
İşlerinden Sorumlu 
Başkanlık Müsteşa-
rı atanmasına sebep 
olmuştur. Bu ikili 
yönetsel ve siyasi 
rol, Başkanlık Sek-
reterliği erki altında 
çok sayıda hükümet 
biriminin eşgüdüm 
içerisinde çalış-
masını sağlayan  
Dr.Mavroyiannis 
tarafından etkinlik-
le yürütülmüştür. 

İkinci olarak, 
Kıbrıs’ın AB’ye 
katılım öncesi ve 
müzakere sürecin-
de, Türkiye’nin AB 
adaylığı konusunu 
Kıbrıs sorunu ile il-
gili durumunu etkilemek için kullandığı si-
yasetin aksine, altı aylık başkanlık dönemi-
nin Türkiye’ye karşı bir baskı unsuru olarak 
kullanılmasını önleme yönünde aldığı siya-
si karar zımni olarak gerçekleşmiştir. Böy-
lelikle “üyelik eşittir çözüm” söylemi, bir 
uluslar grubu ile dayanışmayı içeren daha 
kapsamlı bir anlayışa kaymıştır. Başkanlık 
sürecinde görevli kıdemli bir diplomatın 
ifade ettiği gibi “ulusal çıkarlar doğrultu-
sunda, ülkenin balıkçılık politikası en az 
Kıbrıs sorunundaki konumumuza verilen 
desteği muhafaza etmek kadar önemlidir”.    

Üçüncü olarak, ülkenin iletişim ka-
nalları ya da daha genel anlamıyla kamu 
diplomasisi kavramı ile ilgili ümitlendi-
rici göstergeler ortaya çıkmıştır. Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin sanal mevcudiyeti Baş-
kanlık sürecinde çalışan kamu görevlile-
ri tarafından ciddi destek bulmuştur. Bu 

durum sosyal medyada, Başkanlık süreci 
ile ilgili bilgilerin düzenli olarak kamuyla 
paylaşıldığı, görünür bir profil oluşmasını 
sağlamıştır. Ayrıca, yakın geçmişe kadar 
siyasi süreçten uzakta bırakılarak marjinal-
leşen sivil toplum sektörü için de geçici ama 

ümit verici bir erişim söz konusu olmuştur. 
Başkanlık şemsiyesi altında düzenlenen 
bir dizi etkinlik sektörün profilini yükselt-
miş ve demokratik süreçte oynayabileceği 
potansiyel rolün tanınması için olumlu bir 
adım olmuştur. 

Ani Yükseliş Değil Zemin 
Oluşturma
Başkanlık döneminin başarısını değerlen-
dirmek için, Lizbon Anlaşması’nın uygu-
lamaya girmesiyle yapılan değişikliklerin, 
dönem başkanı olacak ülkenin bir AB gün-
demi oluşturmasını ciddi şekilde sınırlan-
dırmış olduğunu ve daha ziyade AB’nin iç 
siyasi sürecine odaklanmasını gerektirdiği-
ni hatırlamak gerekir.  

“Daha iyi bir Avrupa” doğrultusunda 
Başkanlığın aşağıda verilen başarıları dik-
kat çekmektedir:

1973 yılından beri beklemekte olan ve 
Avrupa’nın rekabet edebilirliğine zarar ve-
ren AB çapında bir berat (patent) anlaşma-
sının husule getirilmesi. Anlaşma ayrıca, 
icatların korunması ile ilgili maliyetlerin 
kaldırılmasını oylayan Avrupa Parlamen-

tosu tarafından onay 
almıştır. 

AB’nin bir ban-
kacılık birliği kurma-
sı yolundaki önemli 
unsurlardan olan ve 
kredi kuruluşlarının 
denetimini sağla-
yacak Tek Denetim 
Mekanizması ile il-
gili görüş birliğinin 
sağlanması. Bu ku-
rum aynı zamanda 
Avrupa bankalarının 
sermayelerinin dü-
zenlenmesine doğ-
rudan katkıda bulu-
nan Avrupa İstikrar 
Mekanizması için de 
gerekli bir adım ola-
rak görülmektedir. 

AB üyesi 27 ül-
kenin onayladığı Li-
masol Bildirisi’nin 
uygulamaya sokul-
ması. Bildiri, sürdü-
rülebilir “mavi” eko-
nomi çerçevesinde 
rekabet edebilirliğin 

artırılması ve istihdamın desteklenmesi-
ni amaçlayan Avrupa 2020 stratejisinin 
önemli bir önceliği olarak görülen Ortak 
Deniz Siyasetini açıklamaktadır. 

Hakikaten de, eğer Kıbrıs, Polonya ve 
Danimarka ile birlikte Üçlü Program’ın 
önemli bir amacı olarak ortaya koyduğu, 
AB’nin Çokyıllık Finansal Çerçevesi müza-
kerelerini başarılı bir şekilde tamamlayabil-
seydi, kuşkusuz son dönemdeki en başarılı 
AB dönem başkanlarından biri olarak anı-
lacaktı.

Başkanlık ve Kıbrıs Türk 
Toplumu
Bu değerlendirme yazısı, Kıbrıs’ın AB Dö-
nem Başkanlığı’na katılımı ne yazık ki çok 
alt seviyede kalan Kıbrıs Türk toplumuna 
değinmeden tamamlanmış olmayacaktır. 
Ada’nın süregelen bölünmüşlüğüne ve 1963 

Kıbrıs’ın ab’ye KaTılım önCesi ve müzaKere 
süreCinde, TürKiye’nin ab adaylığı Konusunu 
Kıbrıs sorunu ile ilgili durumunu eTKilemeK için 
Kullandığı siyaseTin aKsine, alTı aylıK başKanlıK 
döneminin TürKiye’ye Karşı bir basKı unsuru 
olaraK Kullanılmasını önleme yönünde aldığı 
siyasi Karar zımni olaraK gerçeKleşmişTir.
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yılından bu yana Ada’daki iki ana toplu-
mun fiili olarak iki farklı siyasi yapı altında 
yaşamasına ragmen, 1974 sonrası Kıbrıs 
toplumunun tekrar bütünleşmesi, Kıbrıs 
Türkleri’nin ekonomik, sosyal ve demog-
rafik gelişmeler karşısındaki memnuniyet-
sizliği çerçevesinde önem kazanmaya baş-
lamıştır. 

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk 
toplumunun Başkanlık sürecine etkin ka-
tılımını sağlama konusundaki beceriksizli-

ği, Ada’nın bölünmüşlüğü ile olduğu kadar 
devletin bütün Kıbrıslılara ait olduğuna 
yönelik kendi tanımlaması ile de doğrudan 
ilgilidir. Başkanlık döneminde bazı iki top-
lumlu sivil toplum örgütlerinin etkinlikleri-
ne destek verilirken, Yunanca yayın yapan 
basın organlarında, Başkanlık sürecinde 
görevlendirilen ve Kıbrıs Türk akademik 
kurumlarında eğitim gören Kıbrıs Türkü 
şahısların niteliklerine yönelik olumsuz tar-
tışmalar yapılmıştır.  

Kıbrıs’ın Avrupa Geleceği: 
Dengede Kalmak 
Şüphesiz Kıbrıs ile kıta Avrupası arasın-
daki boşluk, 2012 yılının ikinci yarısında 
önemli seviyede doldurulmuştur. Bazıları 
bu durumun Kıbrıs’ın mali kurtarma pake-
ti başvurusu yapması ile ilgili olduğunu da 
iddia etmektedir. Ancak Kıbrıs’ın Avrupa 
ile bütünleşmesi, daha ziyade dönem baş-
kanlığına hazırlık ve sürecin yürütülmesi ile 
mümkün olmuştur. 

Bununla birlikte, mali kurtarma anlaş-
ması neticesinde Avrupalı ülkeler tarafın-
dan mevduatlarına vergi koyulan sıradan 

Kıbrıslılar geriye dönüp baktıklarında, 
Kıbrıs’ın “daha iyi bir Avrupa” kavramına 
gerçekten olumlu katkı yapıp yapmadığını 
merak ediyor olacaklar. 

Euro bölgesinde kalmasını savunulmaz 
hale getiren mali gelişmeler, Kıbrıs’ın AB 
Dönem Başkanlığı’nı gölgelediği takdirde, 
ülkenin Avrupa projesindeki konumunun 
katılım öncesinden daha zayıf duruma gel-
mesi en üzücü gelişme olacaktır.

Not: Yazar makalesinde Avrupa Birliği kavramlarını kullanmıştır. 1 

Mayıs 2004 tarihi itibarıyla Kıbrıs adası bir bütün olarak “Kıbrıs Cum-

huriyeti” adı altında AB’ye üye olmuştur. Bununla birlikte 16 Nisan 

2003 tarihli Katılım Anlaşmasının 10. protokolü uyarınca AB Mük-

tesebatının (AB Hukukunun) adanın kuzeyinde uygulanması, çözüm 

tarihine değin askıya alınmıştır. 1960 yılında kurulan ve daha sonra 

toplumlararası çatışmalar nedeniyle Türkiye’nin “garantör” sıfatıyla 

1974 yılında müdahale ettiği “Kıbrıs Cumhuriyeti” bugün itibarıyla Yeşil 

Hattın güneyinde kalan Rum bölgesini ifade etmektedir. Uluslararası 

kamuoyunun halen Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanıdığı devlet yapısını 

Türkiye Cumhuriyeti 1974 yılından bu yana tanımamakta, bunun yerine 

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi” ifadesini kullanmaktadır. Dolayısıyla ma-

kalede geçen “Kıbrıs Cumhuriyeti” ve “Kıbrıs” ifadeleri esas itibarıyla 

“Güney Kıbrıs Rum Yönetim”’ni, “Kıbrıslılar” ifadesi ise “Kıbrıs Rum 

toplumu”nu ifade etmektedir.

Kıbrıs CumhuriyeTi’nin, Kıbrıs 
TürK Toplumunun başKanlıK 
süreCine eTKin KaTılımını sağlama 
KonusundaKi beCeriKsizliği, 
ada’nın bölünmüşlüğü ile 
olduğu Kadar devleTin büTün 
Kıbrıslılara aiT olduğuna 
yöneliK Kendi Tanımlaması ile de 
doğrudan ilgilidir.
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“Koruyucu Aile”
Üzerinden Yürütülen Tartışma

T
ürk basınının önemli bir kısmı 
haftalarca, Hollanda’da çocuk 
esirgeme kurumları tarafından 
evlerinden değişik sebeplerle alı-

nıp koruyucu ailelere verilen çocuklar ko-
nusunu işledi. Hatta bazı, hem Avrupa’ya 
hem de Türkiye’ye yönelik yayın yapan TV 
kanalları konuyu ‘dosya’ olarak ana haber 
bültenlerinde sürekli işlediler. Yürütülen 
politikaların mağduru olduğu 
söylenen aileleler yaşadıklarını 
duygu yüklü görüntüler ve ifa-
delerle ekranlara taşıdılar. Do-
layısıyle bu durum halkta büyük 
bir infiale sebep oldu ve herkes 
bir şeyler yapmanın telaşı içine 
girdi. Tam da bu dönemde Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Hollanda’ya yapacağı iade-i 
ziyaret  gündeme düştü. Bazı işgüzar gaze-
teciler de ziyareti konuyla bağlantılandırıp 
haberlerine yansıtınca durum çok farklı bir 
boyut aldı. Erdoğan Hollanda’ya çeki dü-
zen vermeye geliyor gibi bir hava estirildi 
demek hiç de mübalağalı olmaz kanaatin-
deyim.  

Türk medyasının konuyu böylesi-
ne hararetle tartışması ve Erdoğan’ın 
Hollanda’ya ‘çeki düzen vermeye’ geleceği 
haberi de Hollanda medyasının konuyla 
ilgili iştahını kabarttı tabii olarak.  Bu ara-
da Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı-
sı Bekir Bozdağ ve Başbakanlık Yurt Dışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
Başkanı Kemal Yurtnaç da konuyla ilgili 
düşüncelerini Türk basınında çıkan haber-

leri esas alarak kamuoyuyla paylaştılar. Bu 
da Hollandalı siyasiler tarafından iç işlerine 
müdahale olarak değerlendirildi. Medya da 
konuyu Türkiye ile ilişkilendirip hem AB 
üyeliği hem de Türkiye’deki insan hakları 
meselelerini gündeme taşıdılar. 

Peki, neydi gündemi böylesine meşgul 
eden konu? Bazı medya organlarında za-
man zaman Avrupa’da Türk ve Müslüman 

çocukların sudan sebeplerle ailelerinden 
alınıp asimile için Hıristiyan ailelere ve-
rildiği yazılıp söylenmekteydi. Bunlara bir 
de Hollanda’da bir kaç aylıkken ailesinden 
alınıp lezbiyen bir koruyucu aileye verilen 
Yunus eklenince medya mal bulmuş mağrip 
gibi konunun üzerine atladı. Konu sanki sa-
dece Türk Müslümanları ilgilendiriyormuş 
gibi bir hava estirildi. Bu arada rakamlar da 
olabildiğince abartıldı. Derken bilgili bilgi-
siz herkes konu hakkında fikir beyan etme-
ye başladı. Siyasilerin de araya girmesiyle 
konu siyasallaştırılıp medya üzerinden bir 
savaş başlatıldı. 

Meselenin Aslı (olgu)
Her medeni ülke çocuklar da dahil olmak 

üzere kendi vatandaşlarını korumakla yü-
kümlüdür. Bu yükümlülük çoğu zaman 
uluslararası antlaşmalarla da güvence al-
tına alınmıştır. Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Beyannamesi de bunlardan birisi-
dir. Türkiye de dahil olmak üzere hemen 
hemen her ülke bu beyannamenin altına 
imza koymuştur. Hollanda’nın yaptığı da 
bu beyannameyi uygulamaktan başka bir 

şey değildir. Nitekim çocuklar 
öyle iddia edildiği gibi sudan 
sebeplerle ailelerinden alınma-
maktadır. Böyle keyfi bir uy-
gulama her şeyden önce altına 
imza attıkları Çocuk Hakları 
Beyannamesi’nin ihlali anla-
mına gelir. Bunu da Hollanda 
gibi bir ülkenin yapması düşü-
nülemez. Söz konusu olan uy-

gulamada esnasında yapılan hatalardır ve 
bunlara da hukuk yoluyla müdahale etmek 
mümkündür. 

Öze dönecek olursak Hollanda’daki ko-
runmaya muhtaç çocuklarla ilgili şu uygula-
maları görürüz: Her ne sebeple olursa olsun 
ebeveynleri tarafından ihmal edilen veya 
kötü muameleye tabi tutulan çocuklar ko-
ruma altına alınmak zorundadırlar. Bunun 
için de Gençlik daireleri, Çocuk Esirgeme 
Kurumu Konseyi, çocuğa karşı şiddet ihbar 
noktası, çocuk ve genç bakım ev ve yurtla-
rı, koruyucu aileler gibi değişik kurumlar 
hayata geçirilmiştir. Acil müdahaleyi ge-
rektiren (şiddet gibi) durumlar dışında hiç 
bir zaman çocuk hakiminin kararı olmadan 
bir çocuk ailesinden alınamaz. Şayet bir 

çocuğun ailesinden alınması gerekiyorsa, 
onun için uygun bir ortam aranır. Bunun 
için ana politika çocuğun en kolay adapte 
olabileceği ve ailesine geri dönüşünü zor 
durumda bırakmayacak ortamlardır. Bu bir 
bakım evi olabileceği gibi bir koruyucu aile 
de olabilir. Gereken şartları haiz herkes de 
koruyucu aile olabilir. Bunun için ne inanca 
ne de cinsel tecihe bakılır. Müslüman koru-

yucu ailelerin oranı ise burada anılmayacak 
kadar küçüktür. 

Hollanda’daki korunmaya muhtaç 
(Türk ve Müslüman) çocukların genele ora-
nı tam olarak bilinmemekle beraber, genel 
oranlardan yola çıkarak bir fikir edinmemiz 
mümkündür. Bakım kurumlarının verileri-
ne göre, Türklerin de yoğun olarak yaşadık-
ları dört büyük şehirde korunmaya muhtaç 
çocukların yarısı köken itibariyle Hollan-
dalı olmayanlardan oluşmaktadır. Bu oranı 
Türklerin bu dört büyük şehirdeki oranıyla 
karşılaştırırsak önümüze yüzde % 5 ile % 
10 arası bir rakam çıkar. Bu oranın Türk-
lere birebir yansıması da beklenemez, zira 
çocuk terbiyesi ile ilgili problemler Türkler-

de diğer azınlık gruplarına nazaran asgari 
düzeydedir. Bu da ailelerinden alınan Türk 
çocuklarının sayısı ile ilgili ortalıkta dola-
şan rakamların gerçeği yansıtmadığına bir 
işarettir. 

Burada belirtilmesi gereken bir diğer 
husus, uygulamanın sadece Türkleri veya 
Müslümanları mağdur etmediği, bundan 
toplumun genelinin muzdarip olduğu bili-

nen bir gerçektir. Bazan iddia edildiği gibi 
bazı durumlar abartılarak ya da yanlış teş-
his konarak çocukların ailelerinden alın-
dığı eleştirisine maruz kalan bu kurumlar, 
bazan da tüm uyarılara rağmen müdahale 
etmedikleri için çok ağır itham ve eleştiri-
lerle karşı karşıya gelir. Bu yüzden de bir 
süredir yetkilerin yerel yönetimlere devri ve 
yerel düzeyde kurumlaşma için kanuni alt 
yapının hazırlanması için koalisyon hükü-
metinin talebi doğrultusunda Temsilciler 
Meclisi’nde çalışmalar yapılmaktadır. 

Tartışmalar üzerine 
Tartışmaların, bu noktaya gelmesinin şüp-
hesiz baş sorumlularından bir tanesi de 

konuyu detaylarıyla 
araştırmadan, sadece 
‘mağdur’ olduğunu 
iddia edenlerin ifa-
delerinden yola çı-
karak yazılı ve görsel 
medyaya taşıyan bazı 
basın mensuplarıdır. 
Bu haberlerin doğ-
ru olduğundan yola 
çıkan siyasiler de so-
rumluluklarına sahip 
çıkarak meseleyi sa-
hiplenmişlerdir. Bu 
sahiplenme ilk etapta 
haklı gibi görünse 
de, uzun vadede de-
ğerlendirdiğimizde 
zararlı bile olmuştur 
diyebiliriz. Zira bu 
sahiplenme sağlık-
lı zemin ve bilgiye 
dayanmamaktadır. 
Hem Hollanda devle-
tine güvensizlik hem 
de onun kurumları-
nın art niyetli olduğu 
önyargısının hakim 
olduğu bir müdahale-
den sağlıklı bir sonuç 

çıkmayacağını tahmin etmek pek de zor ol-
masa gerek. 

Yapılan en büyük hata tartışmanın Yu-
nus ve onun bakımını üstlenen lezbiyen aile 
üzerinden yapılmasıydı. Zira Hollanda’da 
eşcinsel evlilik ve yaşama biçimi kanunla 
koruma altına alınmış bir haktır. İslamın 
veya İslam adına söz söyleyenlerin konuyla 
ilgili ne düşündüklerinin Hollanda için bir 

TürK medyasının Konuyu böylesine harareTle 
TarTışması ve erdoğan’ın hollanda’ya ‘çeKi düzen 
vermeye’ geleCeği haberi de hollanda medyasının 
Konuyla ilgili işTahını KabarTTı Tabii olaraK.

hollanda’daKi Korunmaya 
muhTaç çoCuKlarla ilgili şu 
uygulamaları görürüz: her 
ne sebeple olursa olsun 
ebeveynleri Tarafından ihmal 
edilen veya KöTü muameleye Tabi 
TuTulan çoCuKlar Koruma alTına 
alınmaK zorundadırlar.

Ahmet Suat Arı
UETD HOLLANDA GENEL SEKRETERİ
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anlamı yoktur. Mesele koruyucu ailenin eş-
cinsel olması değil, çocuğun kendi kültürü-
ne en uzak bir ortama yerleştirilmiş olma-
sıdır. Üstelik Müslüman koruyucu ailelerin 
yokluğu da burada çok önemli bir diğer 
husustur. 

İkinci hata ise Türkiye’den bazı bürok-
rat ve siyasilerin, basının ve bazılarının ga-
zına gelerek açıklamalar yapmasıdır. Bura-
daki sivil toplum kuruluşlarınının görevini 
üstlenip doğrudan müdahaleye kalkışılması 
Hollanda siyaseti, medyası ve kurumlarının 
saldırgan bir tavır almalarına yol açmıştır. 
Bu da kaş yapayım derken göz çıkarmaya 
sebep olup iki ülke arasında restleşmeye 
sebep olmuştur. Kamuoyunda oluşturulan 
anti Türkiye havası da cabası! 

Takip edilmesi gereken yol
Şayet bu meseleye sürdürülebilir bir çözüm 
bulunmak isteniyorsa, önce doğru bir ana-
lizin yapılması gerekir. Müslüman kuruluş-
lar da bu analizin sonuçlarını alıp bu alanda 
hizmet veren kuruluşların kapısını çalma-
lıdırlar. Engellemelerle karşılaşılması du-
rumda da siyasiler yoluyla etkili olma yolu 
aranmalıdır. Türkiye’nin rolü ise lojistik 

destek ve eğitim ile sınırlı kalmalıdır. Bir-
leşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyanname-
si esas alınarak yapılacak sağlıklı bir analiz 
için de hayati bir takım soruların cevaplan-
ması gerekir. Bunlar: 

Çocuk esirgeme kurumlarının temel il-
keleri nelerdir? 

Çocukların ailelerinden alınma sebeple-
ri nelerdir? 

Ailelerinden alınan Türk veya Müslü-
man çocukların sayısı ve oranı nedir? 

Çocukların ailelerinden alınması süreci 
nasıl işlemektedir? 

Kimin girişimi ile çocuk(lar) ailelerin-
den alınır?

Nihai kararı kim verir? 
Çocukları alınan ebeveynlerin  söz hakkı 

var mıdır? 

Çocuk(lar) nerelere veya kimlere teslim 
edilmektedir? 

Bunun için belirlenmiş bir politika var 
mıdır? 

Evlerinden alınan çocukların ebeveyn-
leriyle ilişkileri nasıl olmaktadır? 

Bir yere yerleştirmede çocukların dini 
ve kültürel kimliği göz önüne alınıyor mu?

Koruyucu aile veya kurumların kendi 
inançlarını çocuklara empoze etmesi mün-
kün müdür?  

Koruyucu aileler bakma yükümlülüğü-
nü aldıkları çocukları kendi ibadethaneleri-
ne götürebilirler mi? 

Çocukların kendi inanç ve kültürlerin-
den yabancılaştırılması durumunda çocuk 
esirgeme kurumu nasıl bir tavır alır? 

Bazı çocukların koruyucu ailelerin dini-
ne geçtikleri doğru mudur?  Şayet doğruysa 
sorumlu çocuk esirgeme kurumlarının tavrı 
ne olmuştur? 

Yukarıdakilere eklenecek en can alıcı 
soru ise bakıma muhtaç Türk ve Müslüman 
çocuklara yuvasını açan Türk ve Müslüman 
aileler mevcut mudur? Mevcutsa ihtiyaca 
göre oranı nedir?  

Yapılan bu tartışmaların tek kazanımı 
şüphesiz koruyucu ailelikle ilgili hassasiye-
tin oluşmasıdır. Son haftalarda çeşitli ku-
rumlara onlarca müracaat söz konusudur. 

Tek kazanıma karşılık bir sürü zararı 
da olmuştur. Bunlardan birisi doğrudan 
konuyla ilgilidir. Zira bizzat Hollanda Baş-
bakanı Rutte tarafından ‘çocukların yerleş-
tirilmesinde uygun aileye bakarız, diğer hu-
suslar bizim için önemsizdir’ denmesidir. 
Bu da ‘çocuğun kendi kültürüne en yakın 
ortam’ prensibine aykırıdır. Böylece icra-
atten sorumlu olanların eline büyük bir koz 
verilmiştir. 

Bir diğer zararı ise kamuoyunun Türki-
ye hakkında olumsuz bir tavır takınmasına 
yol açılmasıdır. Zira Hollanda’nin benimse-
diği bir değer üzerinden tartışma yapılmış 
ve bu da ister istemez gözlerin Türkiye’nin 
eksiklerini gündeme getirip AB üyeliğiyle 
ilişkilendirilmiştir. 

Son olarak tartışmaların, Hollanda 
Türk toplumunun büyük emekler sonucu 
elde ettiği kazanımlar ve iki ülke arasındaki 
iyi ilişkiler için pek de olumlu olduğu söy-
lenemez. Hem mesele ortalıkta öylece bek-
lerken başımıza yeni meseleler açmaktan 
başka bir şey olmadı dersek hiç de abartmış 
sayılmayız. 

iKinCi haTa ise TürKiye’den bazı 
büroKraT ve siyasilerin, basının 
ve bazılarının gazına gelereK 
açıKlamalar yapmasıdır.
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T ürkiye Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım, Azerbaycan 

Ulaştırma Bakanı Ziya Memme-
dov ve Gürcistan Ekonomi Bakanı 
George Kvirikashvili, Kars - Tiflis - 
Bakü demiryolu projesi inşaatının 
hızlandırılması için  protokol 
imzaladı.

Basına kapalı olarak ger-
çekleştirilen üçlü değerlendirme 
toplantısının ardından bir basın 
açıklaması yapıldı. Düzenlenen 
basın toplantısında konuşan 
Binali Yıldırım, Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu projesinin deneme 
sürüşlerinin 2013 yılı sonunda 
başlamasını hedeflediklerini 
belirtti.

Yıldırım, “Azerbaycan 
Gürcistan’dan gelen meslek-
taşlarım değerli bakanlar ve 
beraberindeki heyetler ile Bakü 
-Tiflis- Kars demiryolu projesinin 
2013 yılının ilk üçlü değerlen-
dirme toplantısını gerçekleş-
tirmiş bulunuyoruz. Yapılan bu 
değerlendirmenin amacı şudur: 

Bakü - Kars - Tiflis projesi her üç 
ülkenin Türkiye, Azerbaycan ve 
Gürcistan’ın önem verdiği ve en 
üst düzeyde desteklediği böl-
gesel işbirliğini simgeleyen çok 
stratejik bir projedir. Bu projenin 
inşaatından beri biz bu toplan-
tıları düzenli olarak yapıyoruz. 
Toplantılarda teknik heyetler 
projenin ilerleme durumunu 
izah ediyor. Yaşanan sorunlar 
varsa bunları izah ediyor ve bu-
rada kararlar alıyoruz. Bugünkü 
toplantıda bazı tespitler yapıp, 
kararlar aldık. Hedefimiz Bakü 
-Tiflis - Kars projesiyle ilgili 2013 
yılı sonunda deneme sürüşleri-
ne başlamaktır. Bunun için çok 
yoğun bir çalışma içinde işleri 
yürütmemiz gerekiyor. Özelikle 
alt yapıdaki sanat yapılarının bir 
an önce tamamlanması ve üst 
yapı çalışmalarının başlaması ve 
kısmen de deneme sürüşlerine 
geçilmesi bu yıl için belirlediği-
miz iş programı içerisinde yer 
almaktadır” dedi. Bakan Yıldırım, 
“Bu projeyi her üç ülkenin dostluk 

ve kardeşliğinin de bir simgesi 
olarak görüyoruz. Bunun da öte-
sinde Azerbaycan’ı Orta Asya’ya 
ve Uzakdoğu’ya kadar bağla-
yan, Gürcistan’ı da Türkiye’ye, 
Türkiye’yi de Marmaray projesiyle 
Balkanlara ve Avrupa’nın batısına 
kadar uzanan bir güzergahta 
kıtaları birleştiren ve medeniyet-
leri uzlaştıran tarihi İpekyolu’nun 
modern demiryoluyla ihyasını ön-
gören bir projedir” diye konuştu.

Yıldırım,”Ekim ayında projenin 
önemli bir bölümünü açmış 
olacağız”
Bakan Yıldırım Marmaray proje-
sinin ne zaman hazır olacağı ko-
nusundaki bir soruya, “Marmaray 
projesi doğal olarak bu projeyi 
Avrupa’ya kesintisiz olarak bağ-
layacak önemli bir kısım. Bilindiği 
gibi iki kıtayı deniz altından 60 
metreden birleştiren bir proje. Biz 

asrın projesi diye tanımlıyoruz. 
Bu projede de sona yaklaşıyoruz. 
Bu sene Ekim ayında projenin 
önemli bir bölümünü açmış 

olacağız. Deniz ve yer altındaki 
15 kilometrelik bölümünü açmış 
olacağız. Dolayısıyla Bakü -Tiflis- 
Kars projesiyle eş zamanlı, hatta 
biraz daha önce Marmaray hazır 
hale gelecek” dedi.

Ziya Memmedov:
“Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 
projesinde deneme sürüşleri 
2013 yılı sonunda başlayacak”
Azerbaycan Ulaştırma Baka-
nı Ziya Memmedov deneme 
sürüşlerinin 2013 yılı sonunda 
başlayacağını belirtti. 

Gürcistan Ekonomi Bakanı 
George Kvirikashvili ise, “Türkler 
tarafından yapılan çalışmaları 
uzun uzun inceledik. Görüşmemiz 
çok iyi geçti. Gürcistan hükümeti 
Bakü-Tiflis- Kars yeni demiryolu 
projesi öncelikle ilgilenilen proje-
lerden biridir. Bu proje Azerbay-
can, Gürcistan ve Türkiye arasın-

daki politik ilişkilerin artmasını 
sağlayacak bir projedir. Ayrıca 
halkımızın kardeşliği açısından da 
önemlidir” dedi.

A B, Ukrayna’nın, hapiste-
ki eski Başbakan Yulia 
Timoşenko konusu da 

dahil olmak üzere insan hakları 
alanında iki ay içinde ‘kararlı 
adım atmasını ve somut ilerle-
meler kaydetmesini’ istediklerini 
açıkladı.

Aylar süren aksamalar ve 
çekincelerin ardından AB ve Uk-
rayna, ikili zirvelerini Brüksel’de 
gerçekleştirdi.

Zirvenin ardından Ukrayna 
Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç 
ile birlikte basının karşısına ge-
çen Avrupa Birliği Konseyi Başka-
nı Herman Van Rompuy, AB’nin 
Kiev ile Ortaklık Anlaşması’nı 
imzalamadan önce aşama kay-
detmesini istediği üç alanı tekrar 
vurguladı.

Bu alanlar, eski Başbakan 
Yulia Timoşenko ve İçişleri Bakanı 
Yuri Lutsenko’nun mahkumiyetle-
ri için dile getirilen ‘seçici adalet’ 
sorunu, Ekim ayındaki genel 
seçimde yaşanan aksaklıkların 
üstesinden gelinmesi ve yargıda 
reform konusunda daha fazla 
ilerleme kaydedilmesi.

Van Rompuy, ‘Avrupa 
Birliği’nin bu alanlarda en geç 
Mayıs ayına kadar kararlı adımlar 
ve somut ilerlemeler istediğinin 
altını çizdim’ dedi.

Ukrayna’nın AB Daimi 
Temsilcisi Kostiantin Yelisieiev 
yaptığı açıklamalarda AB’den 
Ortaklık Anlaşması’nın imzalan-
ması için gelecek hiçbir ön şartı 
kabul etmeyeceklerini söylemişti. 
Anlaşmanın, Kasım ayında Vilnius 
Doğu Ortaklığı Zirvesi’nde imza-
lanması bekleniyor.

Hem Van Rompuy, hem de 
Avrupa Komisyonu Başkanı Jose 
Manuel Barroso, bu şartların 

Ukrayna’dan ek talepler olma-
dığını ve Ortaklık Anlaşması 
ve Derin ve Kapsamlı Serbest 
Ticaret Anlaşması (DCFTA) 
içinde halihazırda bulunduklarını 
söyledi.

Yanukoviç, ortadaki sorumla-
rın üstesinden Vilnius’taki zirveye 
kadar gelinebileceğini belirtti.

Barroso ise Ukrayna liderinin, 
‘bu fırsatı yakalayıp gerçek 
reformlar izlemek ve demokratik 
değerlerden yana tavır almak için 
kararlı olduğunu net bir şekilde 
ifade ettiğini’ söyledi.

Barroso, Yanukoviç’in göreve 
gelişinin üçüncü yıldönümünün, 
son derece önemli kararlar alınan 
bir gün olmasını istediğini ifade 
etti.

Barroso, ‘Kararlılık sözünü-
ze ve Avrupa Birliği ile Ukrayna 
arasında siyasi ve ekonomik en-
tegrasyon doğrultusundaki ortak 
hedefimize şahsen vereceğiniz 
desteğe güvenmek isterim. Bunu 
başarabiliriz. Umarım başaraca-
ğız’ dedi.

Doğalgaz Görüşmeleri
Zirvedeki başlıca gündem 
maddelerinden biri de enerji 
alanında işbirliğiydi. İki taraf 
da, Avrupa Birliği’nin bir kısmını 
Ocak 2009’da soğukta bırakan 
doğalgaz krizinin bir benzerinin 
yaşanmasının önüne geçmeye 
çalışıyor.

Zirvenin ardından yayımla-
nan ortak karar metnine göre 
AB, Ukrayna’nın doğalgaz nakil 
sisteminin modernleştirilmesine 
desteğini sürdürecek. AB aynı 
zamanda hazırlanan bir acil do-
ğalgaz nakil projesi için ilk kredi 
dilimini ödeme sözü verdi.

Açıklamada, Ukrayna’nın AB 

doğalgaz pazarına Kasım ayından 
bu yana iki yönlü olarak bağlı 
olduğunun da altı çizildi.

Polonya, Almanya’dan aldığı 
Rus gazını Ukrayna’ya satıyor. 
Bunun, Gazprom’un Kiev’e doğru-
dan sattığı doğalgazdan yüzde 20 
daha ucuz olduğu bildiriliyor.

Ukrayna’nın AB nezdindeki 
temsilcisinin yakın zamanda 
Slovakya’ya bu konuda ilettiği 
eleştirilere rağmen Ukrayna 
Enerji ve Kömür Bakanı Eduard 
Stavtski, yakın zamanda Polonya 
ve Slovakya aracılığıyla batıdan 

30 milyar metreküp doğalgaz 
alacağını söyledi.

Görüşmede Royal Dutch 
Shell ile birlikte kaya gazı 
çıkarma konusunun da gündeme 
geldiği bildirildi.

Enerji üretiminin bir kısmını 
kömüre geçiren Ukrayna, enerjide 
Rusya’dan tam bağımsız hale 
gelmek istiyor.

AB-Ukrayna zirvesi 
Brüksel’de sürerken Ukrayna’da 
ise, Yanukoviç yönetiminin otori-
ter eğilimlerine yönelik protesto-
lar düzenleniyordu.

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU
PROJESİ HIZLANIYOR

AB’DEN UKRAYNA’YA 
REFORMLAR İÇİN MAYIS’A KADAR SÜRE

Binali Yıldırım: "Hedefimiz 2013 yılı sonunda deneme sürüşlerine başlamak..."

EKOHABER Avrasya



78  79  

Karadeniz, 2006’dan bu 
yana petrol şirketlerinin 
yeni gözdesi haline geldi. 

Türkiye’nin de yer aldığı 5 ülkenin 
karasularındaki 12 farklı bölgede, 
dünya devi şirketler petrol ve 
doğalgaz arıyor. Enerji Bakanlığı 
da bütçeyi 13 kat artırdı.

Devler Bölgeye Akın Etti
Enerji savaşlarının yeni merkezi 
Karadeniz oluyor. Exxon- Mo-
bil, Shell, Chevron, Total, OMV, 
Rosneft, Petrobras ve Repsol gibi 
küresel oyuncuların bölgeye akın 
etmesi ‘Karadeniz’de ciddi petrol 
ve doğalgaz rezervi’ olduğuna 
dair tezleri güçlendiriyor. Şubat 
2012’de Romanya açıklarındaki 
Neptün-1 kuyusunda 40 milyar 
metreküpten fazla doğalgaz bu-
lunması şirketleri oldukça pahalı 
olan deniz aramaları konusunda 
cesaretlendirirken, Türkiye esen 
bu rüzgarı lehine kullanmak 
istiyor.

İlk Startı Türkiye Verdi
Karadeniz’de halen 12 bölgede 
dev şirketlerle yerel şirketler 
petrol ve doğalgaz arıyor. Türkiye 
kendi karasuları içinde kalan 7 
bölgede yabancı yatırımcılarla 
birlikte petrol ve doğalgaz arıyor. 
Aslında Karadeniz’de petrol ve 
doğalgaz arama çalışmalarına ilk 
start veren ülke Türkiye oldu.

Çalışmalar 2006'da Başladı
2006 yılında Sinop açıklarında 
Amerikalı Exxon-Mobil, Brezilyalı 
Petrobras ve TPAO üçlüsünün 

başlattığı çalışmalar büyük bir 
heyecanla başladı ancak olumlu 
bir netice elde edilemedi. Bu 
durum Türkiye’yi de yatırımcı-
ları da yıldırmadı. Bir sonraki yıl 
Akçakoca açıklarında başlayan 
arama faaliyetlerinden bekle-
nen haber geldi. TPAO, OMV, 
Kanadalı Foinavon ve Norveçli 
Tiway firmasının açtığı kuyudan 
şimdi günde 2 milyon metreküp 
(Yılda 730 milyon metreküp) 

doğalgaz üretiliyor. 2008’de TPAO 
ile Exxon-Mobil’in Kastamonu 
ve Samsun açıklarında yürüttü-
ğü çalışmalardan da beklenen 
netice elde edilemedi. Ancak bu 
durum moralleri bozmadı. Bilakis 
bakanlık bürokratları ile şirketleri 
kamçıladı. Chevron ile Zonguldak 

açıklarında yürütülen arama 
çalışmalarında olumlu sonuç-
lar elde edildi. Ancak ortaklar 
arasında yaşanan anlaşmazlık 
yüzünden Amerikalılar hisselerini 
satma kararı aldı.

Barbaros Bölgede
TPAO’nun müstakil yürüttüğü 
Istranca çalışmaları 2011’de 
başladı. Bu bölgede Istranca-1 
kuyusunun ardından 3 yeni kuyu 

daha açılması için çalışmalar sü-
rüyor. Enerji Bakanlığı’nın Şubat 
2013’te Shell ile imzaladığı yeni 
anlaşma Karadeniz’deki bek-
lentileri yeniden yükseltti. Shell 
yetkililerinin verdiği bilgilere 
göre, en geç 2014 sonunda petrol 
arama platformu Karadeniz’e 

gönderilecek.
Barbaros Hayrettin Paşa 

sismik arama gemisinin göreve 
başlar başlamaz Karadeniz’e 
gönderilmesi bölgeye verilen 
önemi gösteriyor. Enerji Bakanı 
Taner Yıldız, “Arama faaliyet-
lerine ayırdığımız bütçeyi 100 
milyon dolardan 1.3 milyar dolara 
çıkardık. Denizlerde aramaya de-
vam edeceğiz” diyerek kararlılığı 
ortaya koyuyor.

Romanya’da Dev Rezerv
Romanya, Bulgaristan, Ukrayna 
ve Rusya karasularında şu anda 
4 bölgede petrol ve doğalgaz 
aranıyor. Bulgaristan’da açıkla-
rında OMV, Total ve Repsol’un 
yaptığı aramalardan henüz 
sonuç çıkmadı. Romanya’daki 
Neptün sahasında ise 40 milyar 
metreküpden fazla gaz bulundu. 
Karadeniz’deki en büyük keşif 
olan Neptün OMV, Rumen petrol 
şirketi ve Exxon Mobil tarafından 
geliştiriliyor.

Ukrayna açıklarında Shell, 
Exxon Mobil ve Petrom şirketle-
tinin yaptığı aramalardan şu ana 
kadar olumlu sonuçlar çıkmadı. 
Yine Ukrayna açıklarındaki Pre-
karçinki bölgesinde de Amerikalı 
Vanco şirketi arama çalışmalarını 
sürdürüyor. Rus karasularındaki 
Tuapse sahasında ise Rosneft 
ile Exxon Mobil çalışmalarını 
sürdürüyor.

* Yedi Kızkardeşler: Dünyanın 7 
büyük petrol üreticisi. Shell, BP,  
Mobil,

Eski Rum 
lideri Glafkos 
Klerides’in 

onursal başka-
nı olduğu, Nikos 
Anastasiadis’in lider-
liğindeki DİSİ, oylarını 
2006 seçimine göre 
yaklaşık yüzde 4 artı-
rarak yüzde 34,27 oy 
oranıyla birinci oldu.

Rum yöneti-
mi lideri Dimitris 
Hristofyas’ın partisi, 
Andros Kiprianu’nun 
genel sekreteri oldu-
ğu komünist AKEL 
partisi ise seçimler-
den yüzde 32,67 oy 
oranıyla ikinci parti 
olarak çıktı ve 19 
sandalye kazandı.

531 bin 463 
kayıtlı seçmenin 
bulunduğu Rum 
tarafında, seçime 
katılım yüzde 78,69 oldu. 418 bin 
181 kişi  sandık başına giderken 
113 bin 282 seçmen (yüzde 21,32) 
oy kullanmadı, 4 bin 970 kişi de 
(yüzde 1,19) boş oy attı.

Kullanılan oyların 404 bin 
518’i geçerli, 8 bin 693’ü geçersiz 
sayılırken; oyların partilere göre 
dağılımı şöyle oldu:

Partilerin Oy Oranları 
Milletvekili Sayısı

• Demokratik Seferberlik Partisi 
(DİSİ): 138 bin 614 (yüzde 
34,27): 20 milletvekili;

• Komünist AKEL partisi: 132 
bin 163 (yüzde 32,67): 19 
milletvekili;

• Demokratik Parti (DİKO): 
63 bin 783 (yüzde 15,77): 9 
milletvekili;

• Sosyal Demokratlar Hareketi 
(EDEK): 36 bin 119 (yüzde 
8,95): 5 milletvekili;

• Avrupa Partisi(EURO.KO): 
15 bin 712 (yüzde 3,88): 2 
milletvekili;

• Ekologlar ve Çevreciler 
Hareketi: 8 bin 954 (yüzde 
2,21): 1 milletvekili;

• Ulusal Halk Cephesi(ELAM): 4 

bin 359 (yüzde 1,03);
• Vatandaş Hakları Bürosu 

(LASOK): 2 bin 668 (yüzde 
0,66);

• Özgür Vatandaşların Saf İsyanı 
(ZİGOS): 858 (yüzde 0,21);

• Kıbrıs Gelişimci İşbirliği 
(KİPROS): 709 (yüzde 0,18).

DİSİ, 2006’daki seçime göre 
oylarını yüzde 3.75, AKEL yüzde 
1.36 oranında artırırken, DİKO’nun 
oyları 2006’ya göre yüzde 2.22 
oranında düştü.

Eski Rum liderlerden Tasos 
Papadopulos’un oğlu Nikolas 

Papadopulos, DİKO’dan güney 
Lefkoşa’da milletvekili seçildi.

Başkanlık sistemin geçerli 
olduğu Kıbrıs Rum kesiminde, 
koalisyon hükümeti kurulacak. 
Partilerarası ilk işbirliği meclis 
başkanlığı için yapılacak. Meclis 
başkanlığı seçiminde bir adayın 
kazanabilmesi için en az 29 oy 
alması gerekiyor.

Seçimlerde en çok merak edi-
lenlerden biri de seçimlere parti 
olarak giren ırkçı ELAM örgütü-
nün alacağı sonuçtu. ELAM, 4 
binin üzerinde oy aldı, milletvekili 
çıkaramadı.

KARADENİZ’İN
PETROL HARİTASI

KIBRIS RUM KESİMİNDE
SEÇİM HEYECANI

Enerji savaşlarının yeni merkezi Karadeniz oluyor. Exxon- Mobil, Shell, Chevron, 
Total, OMV, Rosneft, Petrobras ve Repsol gibi küresel oyuncuların bölgeye akın etmesi 
‘Karadeniz’de ciddi petrol ve doğalgaz rezervi’ olduğuna dair tezleri güçlendiriyor.

EKOHABER Avrasya

Kıbrıs Rum kesimi meclisinin 56 üyesinin belirlenmesi amacıyla 
yapılan genel seçiminde birinci olan, sağ kanattaki ana muhalefet 
Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ), 20 milletvekili çıkardı.
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T AV Havalimanları 
Holding’in (“TAV”), 2012 
yılı finansal sonuçlarına 

göre net kârı 124 milyon avro 
olarak gerçekleşti. Şirket, geçen 
yılın aynı döneminde 53 milyon 
avro kâr açıklamıştı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu 
Başkanı M. Sani Şener, “Bir yılı 
daha göz kamaştırıcı bir büyüme 
göstererek ve kendi rekorlarımızı 
kırarak geride bıraktık. 
Böylece, 2012 yılını,  üç 
kıtada, altı ülkede, 12 ha-
valimanı işleten küresel 
bir havalimanı işletmecisi 
olarak kapadık. Ayak bas-
tığımız her yerde, yarattı-
ğımız bu küresel marka-
nın, yolcular ve havayolu 
şirketleri için kusursuz 
hizmet ve üstün kalite 
anlamına geldiğini bilen 
tüm paydaşlarımız bizi 
büyük bir coşkuyla karşı-
lıyor. Bir Türk markasının 
sahip olduğu bu küresel 
itibar elbette ki hepimizin 
en büyük övünç kayna-
ğıdır. Sadece işlettiğimiz 
havalimanlarıyla değil, 
hizmet şirketlerimizle 
de TAV kalitesini dünyanın dört 
bir yanına götürüyoruz. İşletme 
Hizmetleri şirketimizin ‘primec-
lass’ hizmeti dünya çapında 77 
havalimanında yolcuların konfo-
runu artırıyor. Havaş, gerek direk 
faaliyette bulunarak, gerekse 
know how temin ederek toplam 
40 yurtiçi ve yurtdışı noktada yer 
hizmetleri üretiyor. Bilişim şirketi-

miz Suudi Arabistan’daki birçok 
havalimanının bilgi teknolojileri 
altyapısını kuruyor. Bu başarılar, 
TAV Havalimanları’nın havalima-
nı işletmeciliğinin her alanında 
küresel kalitede bilgi üretme 
kapasitesini tekrar tekrar gözler 
önüne seriyor.

2012 yılının Mayıs ayında 
Aéroports de Paris’nin TAV 
Havalimanları’nın %38’ini satın 

alması sonucunda havalimanı 
işletmeciliğinde başka bir küresel 
marka ile güçlerimizi birleştir-
dik. Böylece, 37 havalimanında 
200 milyondan fazla yolcuya 
ulaşan dev bir küresel platform 
oluşturmuş olduk. Önümüzdeki 
dönemde bir numaralı hedefimiz, 
bu benzersiz bilgi havuzunu, 
daha da kuvvetli bir marka haline 

gelmek için kullanmak olacaktır. 
2012 yılında tüm dünyadan 72 
milyon yolcuya hizmet vere-
rek %36 gibi ulaşılması zor bir 
büyüme rakamına imza attık. ACI 
verilerine göre İstanbul Atatürk, 
Ankara ve İzmir, Avrupa’nın en 
hızlı büyüyen havalimanları olur-
ken, İstanbul Atatürk,  Avrupa’nın 
büyük havalimanları arasında en 
hızlı büyüyen oldu. Bu büyüme 

rakamları ile İstanbul Atatürk, 
Avrupa’nın en büyük altıncı hava-
limanı haline geldi.

2012 yılında yolcu artışına 
en çok katkıyı yapan  gelişmeleri 
değerlendirdiğimizde İstanbul’un 
nefes kesici büyümesinin ardın-
dan, kalbimizdeki yeri müstesna 
olan Medine havalimanının 
portföyümüze eklenmesi, İzmir 

iç hatlar terminalinin işletme-
ye alınması ve Arap Baharı’nın 
daraltıcı etkilerinden hızla çıkan 
Tunus’taki büyümeyi görüyoruz. 
Sene içerisinde portföyümüze 
eklediğimiz inorganik büyüme 
insiyatiflerinin birinci günden 
nakit yaratmaya başladığının da 
altını çizmeliyiz. Faaliyetlerimizde 
yakaladığımız başarılı çizgiyi her 
zamanki gibi finansallarımıza 

yansıtmayı da başardık. 
2012 yılında konsolide 
ciromuz %25 artarak 
1,099 milyon avroya çı-
karken konsolide FAVÖK 
%29 artarak 332 milyon 
avroya yükseldi. Böylece, 
yılı 124 milyon avro net 
kârla kapayarak net kâr 
rekorumuzu kırdık. 2012 
yılında serbest nakit 
akışımız %13 artarak 283 
milyon avroya yükseldi. 

Başarılarla geçen bir 
yılı taçlandırmak adına, 
Yönetim Kurulumuz,  TAV 
Havalimanları tarihindeki 
ikinci temettüyü saygıde-
ğer Genel Kurul’umuzun 
onayına sunma kararını 
aldı. 2013 yılında yapıla-

cak olan olağan Genel Kurul’da 
2012 yılı net kârı üzerinden 62 
milyon avronun temetttü olarak 
dağıtılması önerisi hissedarla-
rımızın onayına sunulacak. Bu 
vesileyle tüm TAV çalışanlarına, 
yolcularımıza ve hissedarlarımıza 
hedeflerimize varma konusunda 
bize verdikleri destek için teşek-
kür ediyorum“  dedi.

T rans Anadolu Doğal 
Gaz Boru Hattı (TA-
NAP) Projesi, Türkiye ve 

Azerbaycan’ın birlikte yürüttüğü 
projelerine ekledikleri “en büyük” 
enerji projesi olarak biliniyor. Bu 
proje ile Avrupa ve Türkiye’nin 
doğalgaz ihtiyacının karşılanma-
sı ve bölgede gaz çeşitliliğinin 
sağlanması hedefleniyor. 

TANAP Projesi ve bölgeye 
getireceği avantajlar hakkında 
bir açıklama yapan Avrasya Eko-
nomik İlişkiler Derneği Başkanı 
Hikmet Eren:  “TANAP, bölge için 
dev bir enerji yatırımıdır” dedi. 

Azerbaycan’ın 2018 yılına 
kadar enerji alanında Türkiye’ye 
büyük katkılar sağlayacağının 
belirten Eren, “26 Aralık 2011’de 
mutabakatı imzalanan TANAP, 
Türkiye ve Avrupa’nın doğal gaz 
arzına, Azerbaycan Şah Deniz-2 
Sahası ve ilave kaynaklardan 
doğal gaz tedariği ile büyük katkı 
sağlayacaktır” dedi. 

TANAP ile Azerbaycan gazı 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
ulaştırılacak. Toplamda 10 milyar 

dolarlık yatırım maliyeti bulunan 
projenin inşasına 2014 sonunda 

başlanacak. Projenin ilk aşama-
sının 2018 yılında hazır olması 
planlanıyor. Yüzde 20 payı BOTAŞ 
ve TPAO, yüzde 80 payı da 
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi 
SOCAR’a ait olan boru hattının 
uzunluğu ise 1730 kilometre 
olacak.

TANAP’ın İki ülke açısından 
çok büyük stratejik öneme sahip 
olduğuna da değinen Eren,   “Pro-
je, bir taraftan Türkiye ve Avrupa 
için arz güvenliğini desteklerken 
diğer yandan Azerbaycan’ın sahip 
olduğu doğal gaz kaynaklarının 
yeni pazarlara ulaştırılması gibi 
büyük kazanımları da beraberinde 
getirecektir” dedi. 

Türkiye ile Azerbaycan’ın 
uzun yıllara dayanan kardeşlik, 
dostluk bağlarının güçlü bir sim-
gesi olarak kabul edilen TANAP 
Projesi’nin iki ülkenin gücüne güç 
katması noktasında çok büyük 
önem arz ettiğini söyleyen Eren 
sözlerine şöyle devam etti: “Bu 
proje ile ülkeler arası ilişkile-
rin geliştirilmesi sağlanacak, 
bölgeler arası geçiş noktasında 

bulunan Türkiye’nin konumunun 
önemi artacaktır. Türkiye doğal 

gaz piyasasının arz güvenliğine 
önemli etkisi olacak proje ile kriz 
dönemlerinde meydana gelecek 
gaz sıkıntısının aşılmasına da 
büyük katkı sağlanacaktır.” 

TANAP’ın bölgede istihdan 
sağlanması noktasında önemli 
misyon üstleneceğini ifade eden 
Eren, “Proje ile ciddi oranda iş 

imkanı sağlanacak. Uluslararası 
alanda piyasaların Türkiye’ye 
karşı güveninin artması sağlana-
caktır. Proje ile yurtiçi ve yurtdışı 
sermayenin ülkemize çekilmesi 
sağlanacak ve kredi kuruluşları-
nın Türkiye’ye yatırım yapmaları 
konusunda iyi bir örnek teşkil 
edecektir“ dedi.

TAV HAVALİMANLARI
124 MİLYON AVRO NET KÂR AÇIKLADI

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNDE
YENİ KÖPRÜ: TANAP

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV 
Havalimanları’nın konsolide cirosu 2012’de bir önceki yıla göre yüzde 25 
artışla 1 milyar 99 milyon avro oldu. Şirket, altı ülkede işletmesini üstlendiği 
12 havalimanında yaklaşık 72 milyon yolcuya hizmet verdi.

EKOHABER Türkiye

TANAP Projesi ve bölgeye getireceği avantajlar hakkında bir 
açıklama yapan Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Başkanı 
Hikmet Eren:  “TANAP,  bölge için dev bir enerji yatırımıdır”
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A vrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği (EkoAvrasya) 
gerçekleştirmekte olduğu 

Ada-Kıta Buluşmaları kapsamın-
da “Kuzey Kıbrıs’ta Yeni Vizyon” 
adında bir toplantı düzenledi. 
Ankara’da gerçekleştirilen top-
lantıya  son 10 yıldır KKTC’nin her 
üç Cumhurbaşkanının (Denktaş, 
Talat, Eroğlu) müzakere heyetin-
de yer almış olan ve son olarak 
da Cumhurbaşkanı Özel Temsil-
cisi sıfatıyla başmüzakerecilik 
yapan “Toparlanıyoruz” Hareketi 
lideri Doç. Dr. Kudret Özersay 
konuşmacı olarak katıldı. 

Eren: “KKTC, Dernek olarak 
her zaman önceliğimiz 
olmuştur”
Toplantının açılışında bir konuş-
ma yapan Avrasya Ekonomik 
İlişkiler Derneği Başkanı Hikmet 
Eren, “Bu yıl kuruluşunun 6. 
yılını kutlayan Avrasya Ekono-
mik İlişkiler Derneği, üstlenmiş 
olduğu misyon doğrultusunda 
önemli çalışmalara imza atıyor. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
bizim her zaman önceliğimiz 
olmuştur. Özellikle Ada’da yeni 
vizyon arayışları noktasında 
yaşanan gelişmelerin öncelikle 
Türk Dünyası daha sonra ise tüm 
dünyada duyurulması konusun-
da elimizden geleni yapmaya 
gayret gösteriyoruz.  Ada-Kıta 
buluşmaları kapsamında bugün 

burada gerçekleştirdiğimiz “Ku-
zey Kıbrıs’ta Yeni Vizyon” konulu 
toplantımızda “Toparlanıyoruz” 
Hareketi lideri Doç. Dr. Kudret 
Özersay ve Kıbrıs Türk Yöneticiler 
Derneği (KTYD) Başkanı Ahmet 
Saydam’ı ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyduk. Katılımcıların 
büyük bir dikkatle dinlediği ve 
soru-cevap şeklinde devam eden 
toplantının daha geniş kitlelere 
ulaşması için farklı platformalar-
da tekrarını yapma kararı almış 
bulunuyoruz” dedi. 

Tamçelik: “Kıbrıs’ta bugünü 
anlamak için geçmişe; 
geleceği bilmek ve  güvence 
altına almak için de bugüne 
yönelmek gerekecektir”
Toplantının başkanlığını yapan 
EkoAvrasya Akademik Kurulu 
Üyesi Doç. Dr. Soyalp Tam-
çelik,  Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nden sonra kurulan ikinci 
Türk devleti’nin Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti olduğuna ve 
dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ni yaşatacak bir millî 

kültür politikası oluşturulması 
ve yeni projeksiyonlarla beş, on, 
onbeş yıllık gibi zaman dilimleri 
içerisinde, toplumsal/bireysel 
ihtiyaçların, devletin ihtiyaçlarıyla 
birlikte karşılanması gerektiğine 
dikkat çekti. Bir devleti kurmanın 
oldukça zor; ama onu yaşatma-
nın, her şeyden daha zor olduğu-
nu ifade eden Tamçelik, “Kıbrıs’ta 
bugünü anlamak için geçmişe; 
geleceği bilmek ve  güvence 
altına almak için de bugüne 
yönelmek gerekecektir” dedi. 

Özersay: “İki-bölgeli, 
iki-toplumlu federal bir 
çözüm çerçevesinde tüm 
yöntem, öneri ve girişimler  
tüketilmiştir”
“Toparlanıyoruz” Hareketi lideri 
Doç. Dr. Kudret Özersay,  top-
lantıda yaptığı sunumda üç ana 
konudaki değerlendirmelerini 
paylaşarak, ortaya konulması 
gereken yeni vizyonu anlattı. 
Özersay bu çerçevede 1963 
yılından bu yana uyuşmazlığın 50. 
yılını yaşadığımız 2013 yılında iki 
toplumlu müzakerelerde 45 yılın 
geride kaldığını, bu süreçlerden 

farklı örnekler vererek BM zemini 
olarak kabul edilen “iki-bölgeli, 
iki-toplumlu federal bir çözüm” 
çerçevesinde tüm yöntem, öneri 
ve girişimin tüketildiğini anlattı. 
Tarafların bu cümlenin altını 
doldurmakta zorlanmalarının 
esas nedenlerinden birinin bu 
cümleden farklı şeyleri anla-
maları olduğuna dikkat çeken 
Özersay, bu bağlamda her iki 
tarafın da mevcut zemini diğer 
tarafı suçlamak ve BM önünde 
puan toplamak için kullandıkla-
rına işaret etti. Özersay, Kıbrıs’ta 
bu çıkmazı kırmanın yollarından 
birinin uluslararası sistemle ilişkili 
olduğunu ama bir diğerinin de 

“yerleşmiş kalıplar dışına” çıkı-
lacak (thinking outside the box), 
mevcut ve tüketilmiş modeller 
dışında sıradışı modelleri içerecek 
anlamlı bir müzakere yapmak ola-
cağını vurguladı. Her iki halkın da 
federal bir çözümden bekledikle-
rinin daha fazlasını daha farklı bir 
çözüm modeli içerisinde elde edip 
edemeyeceklerini bugüne değin 
hiçbir zaman pragmatist şekilde 
konuşmadıklarına dikkat çeken 
Toparlanıyoruz Hareketi lideri, 
her iki halkın rıza göstermesi kay-
dıyla, bunların artık konuşulması 
gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Birbirini zehirleyen değil 
biribirini besleyen iki paralel 
sürece ihtiyaç var…
Kudret Özersay konuşmasında 
ikinci olarak önümüzdeki dö-
nemde bugüne değin olduğu gibi 
birbirini zehirleyen değil birbirini 
besleyen iki paralel sürece ihti-
yaç olduğunu anlatarak, bir yan-
dan Kıbrıs’ta tarafların mevcut 
ve tüketilen modeller dışındaki 
modelleri de içerecek şekilde 
üzerinde uzlaşmaya varılmış bir 
kapsamlı çözüm arayışını sür-
dürürken diğer yandansa Doğu 
Akdeniz bölgesinde enerji, doğal 
gaz, ulaştırma, turizm ve ticaret 
alanlarında tanımaya dönüş-

meyecek bir işbirliği modelinin 
çözümü beklemeden geliştirilebi-
leceğini anlattı. 

Özersay son olarak yaklaşık 
10 ay önce KKTC’de başlayan 
ve siyasetteki ve toplumsal 
yaşamdaki yozlaşmaya karşı mü-
cadele ile Kıbrıs Türkünün kendi 
iradesine dayalı bir gelecek tesis 
etmenin mümkün olmasını sağla-
ma mücadelesi veren Toparlanı-
yoruz Hareketini anlattı. Özersay 
ayrıca bu Hareketin KKTC’de halk 
nezdinde bir güven yaratma süre-
ci geçirmekte olduğunu, geniş 
kesimler tarafından sempati 

duyulan Hareketin bir aşamada 
siyasallaşmasının söz konusu 
olabileceğini, siyasette ve ülke 
yönetiminde ihtiyaca dönüşen 
alternatifin halkın katılımı ile yine 
halk tarafından yaratılabileceğini 
de vurguladı. Siyasallaşmaya ise 
halkın karar vereceğine işaret 
etti.

Toparlanıyoruz Hareketi’nin 
K.K.T.C. kamuoyu ile paylaşmış 
olduğu Toplum Sözleşmesine de 
değinen Özersay “Toplum Söz-
leşmesi ile yolsuzluk, partizanlık, 
torpil, oy satma ve ülkemizde 
kangren halini almış daha pek 
çok rahatsızlığın aşılabilmesi için 
bir yandan bireylerin hem kendi 

kendilerine hem de topluma söz 
vermeleri sağlanmakta diğer 
yandansa atılması gereken 
adımlar talep edilmektedir. ‘Kıb-
rıslı Türklerin kendi iradelerine 
dayalı bir gelecek’ bağlamınday-
sa vatandaşlık uygulamasının 
sınırlandırılması ve kararların 
halk iradesine başvurularak 
alınması, Türkiye ile ilişkilerin 
normalleştirilerek yapılacak 
antlaşmalarla düzenlenmesi, 
suç oranlarının azaltılması için 
ülkeye girişlerin denetim altına 
alınması gibi ilkesel yaklaşımlar 
ortaya konulmaktadır.

Toplum Sözleşmesi altında 
iki imza yeri vardır. Bunlardan 
birine belirli bir süreç sonunda 
yaratılacak farkındalık netice-
sinde toplumu oluşturan bireyler 
imza koyacaklardır. Sözleşme 
toplumun geniş kesimleri tara-
fından yeterince destek bulduğu 
zamansa diğer imza yerine, eğer 
toplumu ikna edebilirse, bir siya-
si parti veya bir siyasi, imzasını 
koyacaktır. Günü geldiğinde 
toplumu bu değişimi gerçekleş-
tirme konusunda ikna edebilecek 
bir parti/kişi ortaya çıkmaz ise, 
tüm bu hususları toplum ‘iş başa 
düştü’ diyerek kendisi hayata 
geçirecektir” dedi.

AVRASYA EKONOMİK İLİŞKİLER DERNEĞİ,
“KUZEY KIBRIS’TA YENİ VİZYON” TOPLANTISINA
EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Toparlanıyoruz Hareketi lideri Doç. Dr. Kudret Özersay, Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği’nin konuğu olarak Ankara’daydı. Özersay, Kıbrıs Türkünün kendi iradesine 
dayalı bir gelecek tessi etmenin mümkün olmasını sağlama mücadelesi veren 
Toparlanıyoruz Hareketini anlattı.

EKOHABER EkoAvrasya Derneği
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Avrasya Eknomik İlişkiler Derneği 
Başkanı Hikmet Eren ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Yeşim Özcan, İstanbul 

Milletvekili ve KEİPA Türk Grubu Başkanı Dr. 
İsmail Safi ile birlikte Nevruz Bayramı müna-
sebetiyle Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı 
(TÜRKSOY)’nı ziyaret etti. 

Ziyaret kapsamında TÜRKSOY Genel 
Sekreteri Düsen Kaseinov ve Genel Sekreter 
Yardımcısı Fırat Purtaş ile bir araya gelen Eren 
ve Özcan, TÜRKSOY’un bu yılki Nevruz Bay-
ram kutlama programları hakkında bilgi aldı.   

Eren: “Nevruz, Türk dünyasının en büyük 
kültürel mirasıdır”

Bu yıl 20. Kuruluş yıldönü-
münü kutlayan TÜRKSOY’un, 
baharın gelişinin, doğanın 
canlanışının müjdecisi olan 
Nevruz Bayramının sadece 
Türk dünyasında değil tüm 
dünyada büyük bir coşku ile 
kutlanması için büyük emek 
harcadığına dikkat çeken Eren, 
“ Nevruz, Türk dünyasının en 
büyük kültürel mirasıdır. Onun 
nesilden nesile aktarılmasında 
bizlere çok büyük görevler 
düşmektedir. TÜRKSOY, 
özellikle bu yıl gerek yurtiçinde 
gerekse yurtdışında önemli 
etkinliklerle Nevruz coşkusunu 
tüm dünya ile paylaşmamızı 
sağlıyor. Başta TÜRKSOY Ge-
nel Sekreteri Düsen Kaseinov 
ve Genel Sekreter Yardımcısı 
Fırat Purtaş olmak üzere tüm 
TÜRKSOY ailesine çok teşek-
kür ediyorum” dedi. 

Bayramların Türk dünyası 
için önemine değinen Safi, 
“bizler tüm dünyanın birlik ve 
beraberlik içinde yaşamasını 
istiyoruz. Bayramlar şüphesiz 
bunun en güzel örnekleridir. 
Nevruz bayramımz kutlu 
olsun” dedi. 

Kaseinov, “kuruluşumuzun 
20. yılında gerçekleştirece-
ğimiz 20 konserle, 2013 yılı 
Nevruz kutlamalarını unutul-
maz kılmak istiyoruz. “

Türk dünyasına hizmette 
20. yıllarını kutladıklarını belir-
ten Kaseinov, “kuruluşumuzun 
20. yılında gerçekleştireceği-

miz 20 konserle, 2013 yılı Nevruz kutlamaları-
nı unutulmaz kılmak istiyoruz. “ dedi. 

Kaseinov, Türkiye’nin 15 şehrinde yapıla-
cak olan kutlamalara ek olarak İngiltere’nin 
başkenti Londra’nın da 2013 yılı Nevruz 
kutlamaları programı dahilinde, Türk dünyası 
sanatçılarına ev sahipliği yapacağını bildirdi. 

AVRASYA EKONOMİK İLİŞKİLER DERNEĞİNDEN
TÜRKSOY’A ANLAMLI  ZİYARET

Rusya Federasyonu, 
Türkiye ve Azerbaycan 
arasındaki sivil toplum 

diyaloğu ve ilişkilerinin geliş-
tirilmesi amacıyla düzenlenen 
forum Azerbaycan’ın Başkenti 
Bakü’de gerçekleştirildi. Foru-
ma Türkiye’yi temsilen İstanbul 
Milletvekili - KEİPA Türk Grup 
Başkanı ve Avrasya Sivil Toplum 
İşbirliği Derneği Başkanı İsmail 
Safi, Türkiye Sivil Toplum Kuru-
luşları Konfederasyonu Başkanı 
Hasan Ekşi ve Avrasya Ekonomik 
İlişkiler Derneği Başkanı Hikmet 
Eren katıldı.

Safi: “Halklarımız arasında 
başlayacak olan irtibat 
asırlarca devam edecektir.”
Forum açılışında bir konuşma 
yapan İstanbul Milletveki-
li - KEİPA Türk Grup Başkanı ve 
Avrasya Sivil Toplum İşbirliği Dr. 
İsmail Safi: ’’Rusya Federasyonu, 
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki 
ekonomik, sosyal ve kültürel 
ilişkilerin mükemmel olduğunu 
söyleyebilirim. Karşılıklı işbirliği 
imkânlarımız her geçen gün daha 
da artarak ilerliyor. Sivil toplum 
alanındaki eksikliğimizi de bugün 
bu masada ortadan kaldırmış 
bulunuyoruz.” dedi. Sivil toplum 
ilişkilerinin çok önemli olduğuna 
vurgu yapan Safi, ”Halklarımız 

arasında başlayacak olan irtibat 
asırlarca devam edecek. Üç ülke-
nin sivil toplum kuruluşlarının bir 
araya gelmesinde büyük katkılar 
sağlayan Sergei Aleksandroviç 
Markov ve Azay Guliyev’e şükran-
larımı sunuyorum.” dedi. 

Guliyev: “Forum’un en kısa 
zaman içerisinde kurumsal 
sürecini tamamlamasını arzu 
ediyorum.”
Günümüzde sivil toplum kuru-
luşlarının çok farklı alanlarda 
sorumluluk üstlenerek toplum-
sal problemlere sivil inisiyatifli 
çözümler geliştirilmesi ve katılım 
kültürünün tabana yayılması 
için uğraş verdiğine dikkat çeken 
Azerbaycan Milli Meclisi Millet-
vekili ve Cumhurbaşkanlığı Sivil 
Toplum Komitesi Başkanı Azay 
Guliyev sözlerine şöyle devam 
etti: “Bu sürecin ne kadar önemli 
olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugün 
burada üç ülkenin sivil toplum ku-
ruluşlarını bir araya getirmenin ve 
bu etkinliğe de ev sahipliği yap-
manın mutluluğunu yaşadığımı 
ifade etmek istiyorum.  Forum’un 
en kısa zaman içerisinde kurum-
sal sürecini tamamlamasını arzu 
ediyorum.’’
 
Markov: “Üç ülkenin sivil 
toplum kuruluşlarının Avrasya 

bölgesine çok büyük 
katkılar sağlayacağına 
ve büyük potansiyel 
sunacağına 
inanıyorum’’
Konuşmasına bu 
etkinlikte ev sahipli-
ği yapan Azerbaycan 
temsilcilerine teşekkür 
ederek başlayan Rusya 

Federasyonu Cumhurbaşkanlığı 
Sivil Toplum Konseyi Üyesi Sergei 
Aleksandroviç Markov, “ Bu 
toplantının çok verimli olacağına 
inanıyorum. İkinci toplantının 
Moskova’da yapılmasını öneriyo-
rum. Ayrıca ülke koordinatörlük-
lerinin oluşturulması ve kurumsal 
alt yapının sağlanması gerek-
mektedir. Üç ülkenin sivil toplum 
kuruluşlarının Avrasya bölgesine 
çok büyük katkılar sağlayacağına 
ve büyük potansiyel sunacağına 
inanıyorum’’ dedi.

Eren: “Akademik alanda 
üç ülkenin sivil toplum 
kuruluşlarının ortak çalışmalar 
yapma ve projeler geliştirme 
yeteneklerinin artırılması 
gerekmektedir.’’
Foruma katılan Avrasya Eko-
nomik İlişkiler Derneği  Yönetim 
Kurulu Başkanı Hikmet Eren, sivil 
toplum kuruluşlarının akademik 
alanda çalışmalar yapması gerek-
tiğine vurgu yaparak: “Akademik 
alanda üç ülkenin sivil toplum 
kuruluşlarının ortak çalışmalar 
yapma ve projeler geliştirme 
yeteneklerinin artırılması ge-
rekmektedir. Gerekirse ortak bir 
proje kapsamında üniversiteler 
bünyesinde Araştırma merkezleri 
açılmalıdır. Gençlerimize  sivil 
toplum bilinci aşılanalı ve  ortak 

sivil toplum sorunlarını tartışmak 
ve iyileştirme yollarını geliştirmek 
için konferans, seminer ve çalış-
taylar yapılmalıdır’’ dedi.   

 
İkinci Toplantı 15 Haziran’da 
Moskova’da
Forum’da Rusya Federasyonu, 
Türkiye ve Azerbaycan arasında 
sivil inisiyatiflerin geliştirilme-
si, sivil toplum girişimciliğinin 
canlandırılması ve nitelikli hale 
getirilmesi ile üç ülke arasında 
sivil toplum kuruluşları tarafından 
desteklenen uzlaşma, barış çaba-
ları ve insani yardım kültürünün 
yaygınlaştırılması hususunda 
anlaşmaya varıldı.

Foruma Türkiye’yi temsilen 
İstanbul Milletvekili - KEİPA 
Türk Grup Başkanı ve Avrasya 
Sivil Toplum İşbirliği Derneği 
Başkanı İsmail Safi, Türkiye 
Sivil Toplum Kuruluşları Kon-
federasyonu Başkanı Hasan 
Ekşi ve Avrasya Ekonomik 
İlişkiler Derneği Başkanı Hikmet 
Eren, Azerbaycan’dan Azerbay-
can Milli Meclisi Milletvekili ve 
Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum 
Komitesi Başkanı Azay Guliyev, 
Azerbaycan Sivil Toplum Forumu 
Başkanı Rauf Zeyni,  Azerbaycan 
Uluslararası Sivil Toplum İşbirliği 
Başkanı Rufiz Qonakov ve Rusya 
Federasyonu’ndan ise Rusya 
Federasyonu Cumhurbaşkanlığı 
Sivil Toplum Konseyi Üyesi Sergei 
Aleksandroviç Markov, Prof. Dr.  
Albakova Fatima Yusupova ve 
Uluslararası İşbirliği Geliştirme 
Vakfı Yönetim kurulu üyesi  Soko-
lov Alexandr Valentinovich katıldı.

Toplantının ikincisi 15 Haziran 
2013 tarihinde Moskova’da ger-
çekleştirilecek.

TÜRKİYE, AZERBAYCAN VE RUSYA FEDERASYONU
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İŞBİRLİĞİ FORUMU
BAKÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Programa, Türkiye’nin 
Üsküp Büyükelçisi ve 
MATTO Onursal Başkanı 

Gürol Sökmensüer, TİKA Üsküp 
Koordinatörü Mahmut Çevik, İETT 
Genel Müdürü Hayri Baraçlı, DEİK 
Türkiye Makedonya İş Konseyi 
Başkanı Hasan Hoşben ve MATTO 
üyeleri katıldı.

Nikola Gruevski, konferansta 
yaptığı konuşmada, Makedonya 
ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilere 
işaret etti ve “Türklerin kendile-
rini Makedonya’da evlerinde gibi 
hissetmeleri tesadüf değildir” 
dedi.

Başbakan Gruevski, Ticaret 
Bakanlığı döneminde iki ülke ara-
sında serbest ticaret anlaşması 
için Türk mevkidaşına başvurdu-

ğunu ve bunun sonucunu bir yıl 
içinde aldıklarını vurguladı.

Son yirmi yılda Türkiye ile 
Makedonya arasındaki ticaret 
hacminin sekiz kat büyüdüğüne 
dikkati çeken Gruevski, Türkiye 
ile Makedonya arasında sadece 
siyasi değil, ekonomik alanda da 
önemli  işbirlikleri olduğunu da 
belirtti.

Türk yatırımcıları 
Makedonya’da daha çok yatırım 
yapmaya çağıran Gruevski, 
Türkiye’nin Makedonya’nın 
dokuzuncu ticari ortağı olduğunu 
vurguladı.

Ülkesindeki yatırım imkanları 
ve kolaylıklarından bahseden 
Gruevski, Makedonya'nın tüm Av-
rupa ülkeleri ve çok sayıda ülke 

ile serbest 
ticaret anlaş-
ması olduğunu 
dile getirdi, 
Türk yatı-
rımcıların da 
Makedonya'yı 
650 mil-
yonluk bir 
pazar olarak 
görmelerini is-
tedi. Gruevski, 
ekonomik kriz 
esnasında alı-
nan tedbirlerle 
krizi daha hafif 
atlattıklarını, 
hükümet ola-
rak iş dünyası 
ile diyalog 
içerisinde 
olduklarını 

anlattı.
Makedonya Başbakanı Nikola 

Gruevski, ülkesinde 400 bin avro 
yatırım yapanın vatandaşlık, 40 
bin avro yatırım yapanın ise otur-
ma izni alabildiğini hatırlattı.

“Yunanistan engeli olmasaydı 
NATO üyesi olurduk”
Konferansa katılanların soru-
larını da yanıtlayan Gruevski, 
Makedonya’yı on yıl sonra nerede 
gördüğü şeklindeki soru üzerine, 
“AB ve NATO üyesi bir ülke olarak 
görüyorum” dedi.

Gruevski, “Yunanistan, Make-
donya ismi ve kimliği konusunda 
sıkıntı çıkarmasaydı, Makedonya 
2008’de NATO üyesi olacak, 2009 
yılında ise AB ile müzakerelere 

başlayacaktı” diye konuştu.
Türkiye ile ilişkileri daha da 

geliştirmek istediklerini belirten 
Gruevski, geçen yıl olduğu gibi bu 
yılın ikinci yarısında da Türkiye 
tarafı uygun gördüğü takdirde 
sadece siyasi ziyaret değil, birkaç 
şehri kapsayacak ve yatırımcı-
lara Makedonya’daki imkanları 
anlatacak bir ziyaret planladığını 
da söyledi.

Türk Lirası Makedonya’da 
geçerli olsun

MATTO Başkanı Eyüp Kahveci de 
Başbakan Nikola Gruevski’den 
Türkiye’de Makedon para birimi 
Denar’ın (MKD) olduğu gibi 
Makedonya’da TL’nin değiştiri-
lebilmesi için gerekli yardımın 
sağlanmasını istedi.

Makedonya’ya en çok turistin 
Türkiye’den geldiğini belirten 
Kahveci, bununla daha çok 
harcamaların teşvik edileceğini, 
ayrıca Exim Bank’ın Makedonya 
için açmış olduğu fakat henüz 
kullanılmayan 300 milyon dolar-
lık kredinin daha rahat kullanıla-
bilineceğini kaydetti.

Kahveci, MATTO üyelerinin 
girişimi ile Üsküp’te kurul-
ması planlanan Türk Yatırım 
Bölgesi konusunda Başbakan 
Gruevski’den destek istedi.

Makedonya’daki Türk yatırım-
ların bir milyar avroya ulaştığına 
dikkati çeken Kahveci, 2015 yılına 
kadar bu yatırımları 2 milyar 
avroya çıkarmayı planladıklarını 
sözlerine ekledi.

MAKEDONYA BAŞBAKANI
TÜRK İŞ ADAMLARIYLA GÖRÜŞTÜ
Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski, başkent Üsküp’te Makedonya 
Türkiye Ticaret Odası (MATTO) tarafından düzenlenen “tecrübe aktarımı” 
konferansında, MATTO üyeleri ile bir araya geldi.

EKOHABER Avrasya
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Avrasya’ya
açılan kapınız”

6 yaşında...

“

www.e koa vra sya .n et

Türkiye’nin Kıbrıs gibi millî bir davada, gerek resmi kuruluşları, gerekse sivil 
toplum örgütleri, bugüne kadar birçok çalışmalar yapmışlardır. Ancak bu 
çalışmalarda, teknik ve bilimsel verilerin eksikliği hep dikkati çekmiştir. Bu 
yüzden Kıbrıs’la ilgili olarak geleceğe yönelik vizyonun oluşturulmasında, 

hedeflerin belirlenmesinde ve bununla ilgili yöntemlerin geliştirilmesinde, bu 
verilere her zamankinden çok ihtiyaç bulunmaktadır.
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