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Zaman büyük bir hızla akıp 
geçiyor. Mevsimlerin birbirini 
kovalayıp yazdan sonbahara 
geçtiğimiz şu günlerde Avrasya 
coğrafyası da yine yoğun günler 
yaşıyor. 

Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği olarak takip ettiğimiz yoğun gündemi sayfalarımızın yettiği 
kadarıyla EkoAvrasya’nın bu sayısına taşıdık. 

15 Eylül Bakü’nün işgalden kurtuluş gününüydü... Kardeş ülke 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün kurtuluşunda büyük emeği olan 
Nuri Paşa ve Kafkas İslam Ordusu’nun tüm isimsiz kahramanlarını 
birkez daha saygı ve şükranla anıyoruz. 

Kazakistan’ın başkenti Astana bu yıl başkent oluşunun 15. 
yıldönümünü kutladı. Kazakistan Ankara Büyükelçisi Janseyit 
Tüymabayev’in davetlisi olarak gittiğimiz Astana’da muhteşem 
kutlamalara katıldık. 

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği olarak kurulduğumuz ilk günden 
bu yana ülkemizin Türk Cumhuriyetlerine yönelik politikaları 
çerçevesinde şekillendirilmiş bir gelecek inşa edilmesine aktif bir 
STK olarak yürütmekte olduğumuz lobicilik faaliyetleriyle katkıda 
bulunmak önceliğimiz olmuştur. Bugüne kadar gerek yurtiçinde 
gerekse yurtdışında STK’lar, üniversite, enstitü ve akademilerle 
ortaklaşa birçok proje yürüten derneğimiz yeni bir oluşuma imza 
atıyor: ’’Avrasya Akademi’’.  Kasım ayı itibariyle çalışmalarına 
başlayacak olan Avrasya Akademi, başta Avrasya olmak üzere 
Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ve Avrupa’ya uzanan coğrafyada 
kongre, seminer, çalıştay, söyleşi, sergi, konser gibi bilimsel ve 
kültürel etkinliklerin yapılmasına ortam oluşturacaktır. Akademi’nin 
program ve faaliyetlerini   ilerleyen günlerde web sitemizden takip 
edebilirsiniz. 

Doğudan batıya, batıdan doğuya tüccarların, orduların, bilge 
kişilerin buluşma noktası olan tarihi İpek Yolu’nun 21. yy.da yeniden 
canlandırılması ve etkin hale gelmesi için Türk Dünyasının kardeş 
ülkeleri önemli işbirliklerine imza atıyor. Bu sayımızda İpek Yolu için 
yapılan işbirliklerini mercek altına aldık. İran seçimlerinin ardından 
ülkede son durum, Ukrayna-Türkiye ilişkilerinde güncel gelişmeler, 
Almanya’da yapılan seçimler sayfalarımızda takip edebileceğiniz 
konu başlıklarından sadece birkaçı...

Dergimiz her geçen gün sizlerin eleştiri, yorum ve önerileriyle 
gelişiyor, büyüyor... Desteğiniz için çok teşekkür ediyor, en derin 
saygılarımı sunuyorum.
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Türk Konseyi
İpek Yolu’nu Yeniden 

İnşa Etmek İstiyor

Tarihi ipek Yolu... DoğuDan baTıYa ve 
baTıDan DoğuYa Tüccarların, orDuların, 
bilge kişilerin buluşma nokTası. saDece 
onların mı? Fikirlerin, Dinlerin ve 
külTürlerin De...  ipek Yolu aDı verilen 
bu güzergah uzun Yıllar birçok milleTin 
TarihinDe önemli bir Yer TuTmuşTur. 
Türk DevleTlerinin güçlü olDuğu 
DönemlerDe DünYanın “ana TicareT 
güzergahı” haline gelen ipek Yolu’nun   

21. YY. Da YeniDen canlanDırılması ve 
eTkin hale gelmesi için Türk DünYasının 
karDeş ülkeleri önemli işbirliklerine imza 
aTıYor. bir zamanlar ipek, Demir, kürk 
ve köle Taşınan bu YollarDa şimDilerDe 
başrolDe iki önemli enerji kaYnağı, peTrol 
ve Doğalgaz Yer alıYor. 
bu saYımızın DosYa konusu 21. YüzYılDa 
Tarihi ipek Yolu’nun YeniDen inşası ve 
YürüTülen işbirlikleri olDu.

4  

Turgay Düğen 
21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ GENEL SEKRETERİ 
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T
ürk Konseyi’nin üçüncü devlet 
başkanları zirvesi Azerbaycan’ın 
Gebele şehrinde 15-16 Ağustos 
2013 tarihlerinde gerçekleştirildi. 

1992’den bu yana 18 yıllık “Türk Dili Konu-
şan Ülkeler Devlet Başkanları Zirveleri”nin 
mirası üzerine 2009’da kurulan ve kurum-
sallaşan Türk Konseyi, her geçen gün Türk 
Dünyası’nın bütünleşmesine yönelik adım-
lar atmaktadır. Türkiye, Kazakistan, Azer-

baycan ve Kırgızistan’ın üye olduğu Türk 
Konseyi, sadece Türkiye’nin değil Kazakis-
tan başta olmak üzere diğer üye devletlerin 
bütünleşme yönündeki istek ve çabaları ile 

geçmiş yıllara nazaran artık daha hızlı 
ilerlemektedir. 

1992’de başlayan zirveler 2001’deki 
zirveden sonra 2006’ya kadar yapılma-
mıştır. 2006’da yeniden başlayan zirve-
lerin ardından Türk Dünyası için önemli 
sayılabilecek adımlar 2009 Nahçıvan 
Zirvesi’nde atılmıştır. Bu adım Türk Cum-
huriyetleri arasındaki işbirliğinin kurum-
sallaşmasını sağlamaya yönelik olmuştur. 

16 Ekim 2010 İstanbul Zirvesi, 
Nahçıvan Anlaşması’nı hayata ge-
çirmeye yönelik bir zirve olmuştur. 
Nahçıvan’da alınan karar doğrul-
tusunda, “Türk Konseyi” olarak 
adlandırılan örgütün Daimi Genel 
Sekreterliği oluşturulmuş, sekre-
taryanın merkezi de İstanbul ola-
rak belirlenmiştir. 2010 İstanbul 
Zirvesi’nin ardından imzalanan bil-
dirinin kurumsallaşma yönündeki 
önemli kararları şunlar olmuştur; 
Türk kültür mirasının korunması 
için Bakü’de özel bir vakıf oluştu-

rulmş, Astana 2012 Türk Kültür Başkenti 
seçilmiş, Türk Dili Konuşan Ülkeler Kalkın-
ma Bankası ve ortak sigorta şirketinin ku-
rulması kararlaştırılmış, Üniversiteler arası 

birlik kurulmuş ve “3 Ekim” tarihi Türk Dili 
Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü olarak ka-
bul edilmiştir.1 

2012 Bişkek Zirvesi ise “eğitim, bilim 
ve kültürel işbirliği” teması üzerine toplan-
mıştır. Zirve kapsamında toplanan Dışişleri 
Bakanları Konseyi  tarafından Türk Kon-
seyi sekreteryasının mali esaslarına ilişkin 
anlaşma imzalanmış, Millî Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer ve diğer üye ülkelerin ilgili 
bakanları ise Astana’da Türk Akademisi ile 
Bakü’de Türk Kültür Miras Vakfı kurulma-
sına ilişkin anlaşmalara imza koymuşlar-
dır.2

2013 Gebele Zirvesi “ulaştırma ve bağ-
lantı” temasıyla gerçekleştirilmiştir.  Türk 
Konseyi’nin Ulaştırma ve bağlantı teması 

1  http://www.mfa.gov.tr/bildiri.tr.mfa, 20.09.2010.
2    “Türk Konseyi  2.  Zirvesi  Bişkek’te  düzenlendi.”,  http://turkkon.
org/icerik.php?no=158, 28.08.2012.

üzerine toplanması İpek Yolu’nun yeniden 
inşası anlamına gelmektedir ve üye dev-
letlerin liderleri bunu dile getirmişlerdir. 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev 
zirvedeki konuşmasında, altı bağımsız Türk 
dili konuşan cumhuriyetin gayrisafi milli 
hâsılalarının yaklaşık 1,2 trilyon olduğunu 
ancak bunun tam kapasite ile kullanılama-
dığını söylemiş ve bu durumu Kazakistan’ın 
dış ticaret rakamları ile örneklendirmiştir. 
Kazakistan’ın 2012 rakamlarına göre dış 
ticaret hacminin 8 milyar dolar olduğunu 
söyleyen Nazarbayev, bu miktarın yal-
nızca yüzde 6’sının Türk Cumhuriyetleri 
ile olduğunu belirtmiştir.3 Nazarbayev, 
Türk Konseyi’ndeki kurumsallaşmanın ve 
gelişmenin en önemli aktörlerinden biri 
olarak, Türk Konseyi’nin artık uluslarara-
sı alanda ekonomik ve siyasi olarak daha 
güçlü olmasını istemekte bunun için çaba 
harcamaktadır. Nazarbayev’in Türk Kon-
seyi ile ilgili konuşmalarında Konsey’e üye 
olmayan Özbekistan ve Türkmenistan’ı 

3    “Nazarbayev  calling  to  increase  commodities  turnover  of  Tur-
kic  speaking  countries”,  http://en.tengrinews.kz/politics_sub/
Nazarbayev-calling-to-increase-commodities-turnover-of-Turkic-
speaking-countries-21894/, (20.08.2013).

tıpkı bir üye devlet gibi değerlendirmesi, 
üye olmayan bu devletlerin de yakın zaman-
da üye olmalarının sağlanacağına işarettir. 

Abdullah Gül ise konuşmasında ağırlıklı 
olarak İpek Yolu’nun yeniden canlandırıl-

ması üzerinde durmuş-
tur. Küresel ekonomik 
ağırlık merkezinin As-
ya-Pasifik bölgesine kay-
dığını ve bu durumdan 
dolayı Türk Dünyası’nın 
jeo-ekonomik öneminin 
arttığını söyleyen Gül, 
Türkiye, Azerbaycan, 
Türkmenistan, Kırgızis-

tan, Kazakistan ve Özbekistan ekonomik 
ve demografik potansiyeli toplamda 4.8 
milyon kilometre karelik yüzölçümü ile 
dünyada 7. sırada, 140 milyonluk nüfusuy-
la 9. sırada, 1.5 trilyon dolarlık milli hasıla 

Türk konseYi, her geçen gün 
Türk DünYası’nın büTünleşmesine 
Yönelik aDımlar aTmakTaDır.

Türk konseYi’nin ulaşTırma ve bağlanTı 
Teması üzerine Toplanması ipek Yolu’nun 
YeniDen inşası anlamına gelmekTeDir 
ve üYe DevleTlerin liDerleri bunu Dile 
geTirmişlerDir.
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ile 13. sırada olduğunu belirtmiştir.4 Gül de 
Nazarbayev gibi Konsey’in potansiyel eko-
nomik gücünden bahsederken üye olmayan 
Özbekistan ve Türkmenistan’ı saymıştır. 
Türk dış politikasında Türkiye’nin Türk 
Cumhuriyetleri ile ilişkilerinde diplomatik 

4   “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi  3.  Zirvesi’nde  konuşma  yaptı”,  http://www.turkiyegazetesi.
com.tr/gundem/63565.aspx, (20.08.2013).

rolü üstlenen Gül, konuşmasında “Türk 
dünyası küresel ölçekte sahip olduğu coğ-
rafi ve demografik ağırlığın çok altında bir 
ekonomik performans sergilemektedir. Ta-
rihe baktığımızda Türk devletlerinin güçlü 
ve etkili olduğu dönemlerde İpek Yolu'nun 
dünya ticaretinin dünyanın ana güzerga-
hı olduğu dönemler olduğunu görüyoruz. 
Türk dünyası küresel ekonominin ve dün-
ya ticaret yollarının dışında kaldığında ise, 

siyaset ve medeniyet sahasında da ağırlığı 
azalmıştır, bu bir vakıadır, tarihi okuyan, 
bilen herkes bunu görmektedir” demiştir.5 
Gül’ün sözlerine yansıyan Türk Dünyası’nın 
önemine ilişkin bu farkındalık Türk dış po-
litikasında görünür hale gelmelidir.

İpek Yolu’nun yeniden canlandırılma-
sı adına önemli bir adım olan ve 2014’te 

5   “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül…”

bitmesi beklenen Bakü-Tiflis-Kars de-
miryolu projesinin Türk Dünyası arasın-
daki demiryolu bağlantısını sağlaması 
beklenmektedir. Bunun yanı sıra Gebele 
Zirvesi’nin ulaşım ve bağlantı alanındaki 
önemli konularından biri de Bakü Lima-
nı ile Kazakistan’ın Aktau Limanı arasın-
daki bağlantıyı güçlendirmek olmuştur. 
Türkmenistan’ın da Konsey’e dâhil olması 
durumunda Türkmenistan’daki Türkmen-
başı Limanı da Türk Dünyasının Hazar 
Denizi üzerindeki bağlantısını güçlendire-
cektir. 

İpek Yolu’nun canlandırılması ve Türk 
Dünyasının ekonomik potansiyelini kul-
lanması Türk Dünyasındaki kültürel ve 

siyasi bütünleşmenin de hız kazanmasını 
sağlayacaktır. Bu nedenle Türk Konseyi’nin 
Gebele Zirvesi Türk Dünyası’nın bütünleş-
mesi yönünde önemli bir eşik olabilir. Fa-
kat tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandı-
rılması ve etkin hale getirilmesi için tarihi 
İpek Yolu ile 21. yüzyılın koşullarını daha 
iyi analiz etmek gerekmektedir. Tarihi İpek 
Yolu’nun yeniden canlanması yönünde 
umut vadeden bu önemli değişime rağmen 
Tarihi İpek Yolu ile 21. yüzyılın İpek Yolu 
arasında önemli farklılıklar mevcuttur. İlk 
olarak, İpek Yolu’nun ticaret malları günü-
müzde önemini yitirmiştir. 21. Yüzyıl İpek 
Yolu’nun ticaret malları ipek, kürk, köle 
veya demir değil, büyük oranda enerji kay-
naklarından oluşmaktadır. İpek, yükte ha-
fif pahada ise ağır olmasına rağmen enerji 
kaynakları, yani petrol ve doğalgaz, çok 
kıymetli olmasıyla birlikte taşınması için 
büyük yatırımlar ve devletlerarası işbirlik-
leri gerekmektedir. Enerji kaynaklarının 
taşınması sorunu devletlerarası ciddi pro-

jelerle aşılmaktadır, fakat taşınma konu-
sunda önemli sorunlardan biri de güven-
liktir. Tarihi İpek Yolu’nda ticaret yollarına 
hâkim tüm devletler ticari güvenliği sağla-
maya çalışmışlar ve büyük oranda başarılı 
olmuşlardı. Günümüzde ise İpek Yolu’nun 
merkezi coğrafyaları siyasi istikrarsızlık ve 
terör sorunu yaşamaktadır. İpek Yolu üze-
rinde güven ortamının oluşturulamaması 
tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırıl-

ması yönündeki en önemli engeldir. Batılı 
devletlerin Türkistan’daki enerji kaynakla-
rına ulaşmadaki ısrarı ile bölgede, çıkarları 
doğrultusunda sorumluluk almaları gü-
venliğin daha erken gelmesini sağlayabilir. 
Avrupa’nın enerji ihtiyacını karşılayacak 
olan boru hatlarının güvenliği Avrupa için 
de önemli olacağından, gerçekleşecek boru 
hattı projeleri ülkeler arası “güvenlik zinci-
ri” vazifesi görebilir.

nazarbaYev’in Türk konseYi ile 
ilgili konuşmalarınDa konseY’e 
üYe olmaYan özbekisTan ve 
TürkmenisTan’ı Tıpkı bir üYe 
DevleT gibi DeğerlenDirmesi, 
üYe olmaYan bu DevleTlerin De 
Yakın zamanDa üYe olmalarının 
sağlanacağına işareTTir.

ipek Yolu’nun YeniDen 
canlanDırılması aDına önemli 
bir aDım olan ve 2014’Te biTmesi 
beklenen bakü-TiFlis-kars 
DemirYolu projesinin Türk 
DünYası arasınDaki DemirYolu 
bağlanTısını sağlaması 
beklenmekTeDir.
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İpek Yolu’nda ikinci büyük değişim böl-
genin siyasi yapısında yaşanmıştır. Büyük 
ve güçlü imparatorlukların hâkim olduğu 
coğrafyada artık küçük parçalanmış siya-
si yapılar mevcuttur. Bu durum yukarıda 
değinilen güvenlik hususu ile de yakından 
alakalıdır, çünkü zayıf ve küçük siyasi ya-
pıların varlığı İpek Yolu’nun merkezi güç-
ler tarafından değil, çevre güçler tarafın-
dan yönlendirilmesine neden olmaktadır. 
Bu bağlamda, yaklaşık 115 milyon6 nüfusa 

6   CIA World Factbook, 2011, https://www.cia.gov/library/publica-
tions/the-world-factbook/geos/, (15.10.2011).

sahip olan merkez bölgenin7 2 milyar 700 
milyon nüfuslu çevre8 tarafından etki altına 
alınmaması mümkün değildir. Etki altın-
daki kaynak sahibi merkez bölgenin kendi 
koşullarını ortaya koyarak şekillendireme-
diği dış politika, İpek Yolu’nun etkinliğini 
de olumsuz yönde etkileyecektir. Bununla 
birlikte merkez bölgenin çevrenin kontrolü 
dışında ekonomik veya siyasi bir bütünleş-
me sürecine girmesi, çevreye karşı direnci-
ni artırabilir. Böylece merkez ülkeler kay-
nakların taşınması ve dağıtımı konusunda 
daha bağımsız bir siyaset oluşturarak, İpek 
Yolu’nun geleceğini kendileri tayin edebilir-
ler. Bu ihtimal ise mevcut güç dengeleri göz 
önüne alındığında dışarıdan bir destek ol-
madığı takdirde oldukça zor görünmektedir.

21. yüzyıl İpek Yolu ile Tarihi İpek Yolu 
arasındaki en önemli fark, güzergâhlar ile 

7   Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ta-
cikistan ve Türkmenistan . 
8   Çin, Hindistan, Rusya ve İran.

kaynak-talep arasında yaşanan değişim 
olmuştur. Tarihi İpek Yolu’nda ticari ha-
reketlilik ana hatlarıyla doğu ile batı ara-
sında gerçekleşmiştir. İki coğrafyadan da 
birbirine farklı mallar taşınmış, merkezi 
bölge ticaretin taşıyıcı rolünü üstlenmiş-
tir. Çevreler arasındaki ticari akım bütün 
devletlerin kazanç sağlayabildiği bir ticari 
yapıyı oluşturmuştur, fakat 21. yüzyıl İpek 
Yolu’nda kaynaklar çevre bölgeler arası bir 
trafiği değil merkezden çevrelere doğru bir 
hareketi gerektirmektedir. Bundan dolayı 
İpek Yolu üzerinde çevre bölgelerin bir-
birlerine ihtiyaçları yoktur. Hatta Merkezi 
bölgedeki kaynakların tek yönlü akışı için 
çevre ülkeler arası bir rekabet mevcuttur. 
Çevredeki her ülke kendi çıkarları gereği 
merkezi Asya’ya tek başına hâkim olmaya 
çalışmaktadır. 

Tarihi İpek Yolu Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasıyla birlikte dünya ticaretinin so-
yutlandığı uzun bir dönemi geride bırak-
mıştır. Yeni dönem siyasi, ekonomik ve 

sosyal farklılıkları da beraberinde getir-
miştir. Türkistan halkları bağımsızlıklarını 
kazanmalarıyla birlikte, milli şuuru canlan-
dırmak adına her millet gibi tarihi zaferlere 
ve hâkimiyetlerine dönüp bakmıştır. Türk 
cumhuriyetleriyle birlikte diğer büyük güç-
ler de Sovyetler Birliği’nden kopan bu yeni 
devletlerin coğrafyası için, İpek Yolu’nun 
yeniden canlandırılması projelerini ortaya 
koymaya çalışmışlardır. Her ne kadar ya-
kın geçmişe nazaran Tarihi İpek Yolu’nun 
canlandırılması daha kolay gibi görünse de 
yüzyıllar içinde yaşanan büyük değişimler 
Tarihi İpek Yolu’nun şartlarını fazlasıyla 
değiştirmiştir. Geriye dönüş için aynı bü-
yüklükte değişimlerin yaşanması gerekir. 
Tarihi referansların ışığında Türkistan, bir 
bütünlük içerisinde, geleceğe dönük bü-
yük proje ve planlarla değerlendirilmelidir, 
çünkü 21. yüzyıl Türkistan’sı tarihi İpek 
Yolu’ndan daha büyük bir öneme sahip ola-
bilir. 

Tarihi İpek Yolu, 17. yüzyıl ile 21. yüzyıl 
arasında uzun bir dönem edilgen konumda 
kalarak, dünya ticaretinden ve siyasetinden 
uzak kalmıştır. 19. yüzyıl’ın son on yılından 
itibaren İpek Yolu edilgen dönemden etkin 
döneme doğru bir geçiş sürecine girmiştir. 

Yeni dönemdeki boru hattı ve demiryolu 
projeleri, İpek Yolu’nun tekrar etkin ola-
cağı dönemlerin göstergesidir. Boru hatları 
ise ülkeler arası bir güvenlik zinciri görevi 
görmektedir. Özellikle enerji kaynaklarının 
Batı’ya ulaştırılacağı göz önüne alınırsa, 
İpek Yolu’ndaki boru hatları projelerinin 
Batılı ülkelerin de koruması altında olacağı-
nı gösterir. Boru hatlarının geçtiği ülkeler-
de herhangi bir istikrarsızlık olmasına, boru 
hatlarından faydalanan hiçbir ülke müsaa-
de etmeyecektir. Bu bağlamda, İpek Yolu 
üzerinde tekrar güvenlik ortamının sağlan-
ması mümkündür. Bu güvenlik ortamının 
hızlı bir şekilde kurulması ve işleyebilmesi 
için, uluslararası ekonomik işbirliği süreç-
leri başlatılmalıdır. Bu süreçlerin sonunda, 
ticaret havzaları güvenlik altına alınabilir. 
Bu bölgelerin ekonomik olarak kalkınması, 
muhtemelen etkisini İpek Yolu’nun Hint 
Okyanusu Ticaret Havzasında da hissettire-
bilir ve bu bölgedeki barış sürecini olumlu 
olarak etkileyebilir.

Dünyanın ekonomik ağırlık merke-
zinin Asya-Pasifik’e kaydığı 21. yüzyılda, 
Türkiye’nin uluslararası alanda etkin bir 
güç olabilmesi için Asya-Pasifik ile Batı ara-
sındaki bağlantıyı sağlayacak olan İpek Yolu 

üzerinde yeniden etkin bir güç oluşturması 
gerekmektedir. Türk Konseyi bu potansiyel 
gücün ve Türk Dünyası’nın geleceğinin en 
somut göstergesidir. Bundan dolayı Türk 
dış politikasında da ağırlık merkezinin ar-
tık Türk Dünyası’na kayması gerekmekte-
dir. Orta Doğu’nun kriz, çatışma ve savaş 
girdabında bilerek ve isteyerek taraf olan 
Türkiye’nin diplomatik ve ekonomik gücü-
nü Orta Doğu’ya boşaltması, Türkiye’nin 
geleceği açısından bir israfa dönüşmüş du-
rumdadır.

ipek Yolu üzerinDe güven 
orTamının oluşTurulamaması 
Tarihi ipek Yolu’nun YeniDen 
canlanDırılması YönünDeki en 
önemli engelDir.

DünYanın ekonomik ağırlık 
merkezinin asYa-pasiFik’e 
kaYDığı 21. YüzYılDa, TürkiYe’nin 
uluslararası alanDa eTkin bir 
güç olabilmesi için asYa-pasiFik 
ile baTı arasınDaki bağlanTıYı 
sağlaYacak olan ipek Yolu 
üzerinDe YeniDen eTkin bir güç 
oluşTurması gerekmekTeDir.



Rusya'nın ülkesini Gümrük Birliği örgütü-
ne üye etmek için büyük çaba sarf ettiğini 
ve Kiev yönetiminin zor durumda bırakıl-
dığını itiraf etti. Böylece, Avrupa Birliği ile 
çok önemli ekonomik ve ticari anlaşmalara 
imza atmaya hazırlanan Ukrayna, kendisi-
ni çok zor bir seçim karşısında buldu. Zira 
Kremlin Sarayı, AB ile anlaşırsa Ukrayna 
ürünlerini Rusya'ya sokmayacağının ve sı-
nırdaki durumu biraz daha zorlaştıracağı-

nın sinyallerini çok açık ve net vermişti. 
Rusya'nın Ukrayna'yı Avrasya Birli-

ği projesinin bir uzantısı olan Gümrük 
Birliği'ne üye etmeye çalıştığı uzun zaman-
dan beri  biliniyor. Ancak Moskova'nın 
devlet başkanı düzeyinde bu kadar açıkça 
hamle ettiği ilk kez görülüyor. Kışın kapı-
da olduğu da göz önünde bulundurulursa, 
durum Ukrayna açısından çok daha vahim 
gibi gözüküyor. Zira böyle giderse, Rus-

ya, önümüzdeki aylarda geleneksel baskı 
mekanizması olan doğal gaz sendromunu 
muhtemelen tekrar devreye sokacaktır. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 
Bakü ziyareti de dünya kamuoyunun büyük 
ilgisini çekti. Günümüz şartlarında Gürcis-
tan ile anlaşmanın zor olduğunu gayet iyi 
bilen Moskova yönetiminin bugünkü aşa-
mada Kafkaslar ve Doğu Avrupa'nın önde 
gelen ülkeleri Azerbaycan ile Ukrayna'yı 
kendi bünyesine çekmeye çalıştığı yönün-
de yorumlar yapıldı. Oysa Putin'in Bakü 
ziyaretinden de memnun dönmediğine ih-
timal verildi. Yazarlar, Azerbaycan'ın da 
aynen Ukrayna gibi bağımsızlıktan taviz 
vermek niyetinde olmadığının altını çizdi. 
Rusya'nın Avrasya Birliği projesi ile ilgili 
atılımlarının egemenliğini pazarlık konusu 
yapmayan tüm eski Sovyet cumhuriyetleri 
tarafından SSCB'ye dönüş girişimi olarak 
değerlendirildiği öne sürüldü. 

Bir de bölgede Rusya'nın hiçbir zaman 
ihmal edemeyeceği Türkiye faktörü var. 
Rusya'nın etki alanının tekrar genişleyerek 
Türkiye'nin sınırlarına dayanması Ankara 
için tabii ki, makul sayılamaz. Muhtemelen 
bölgenin geleceği ile ilgili Türkiye'nin kendi 
görüşleri vardır. 

Bu arada bazı Rus uzmanlar, Ankara'nın 
da Avrasya Birliği projesini destekleyeceği 
düşüncesine yer veriyorlar ama NATO üye-
si hem de Türkiye gibi bir ülkenin Kremlin 
Sarayı'nda tasarlanan bir projeye katılması 
olasılığının mümkün olmadığını unutuyor-
lar. Rusya'nın gölgesinde kalarak büyük bir 
coğrafyada ikinci sınıf bir ülke sıfatı kazan-
manın Türkiye'ye yakıştırılması bile hiç hoş 
değildir. 

Bazı kaynaklar, 20. yüzyıl ortalarında 
dönemin Rus imparatorluğu projesi olan 
Sovyetler Birliği'nin kurulduğu sıralarda da 
Ankara'ya böyle bir teklifte bulunulduğunu 
ve Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Tür-
kiye Cumhuriyeti'nin bu teklifi elinin tersiy-
le ittiğini yazıyor. 
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Avrasya Birliği için
Düğmeye Basıldı

E
ski Sovyetler Birliği coğrafya-
sındaki son durum Kremlin 
Sarayı'nda tasarlanmış Avrasya 
Birliği projesi için artık harekete 

geçildiğini ortaya koyuyor.
Şu sıralar Rusya Federasyonu Devlet 

Başkanı Vladimir Putin yoğun mesai yapı-
yor. Önce Doğu Slavlarının Hıristiyanlığı 
kabul etmelerinin 1025. yıldönümü vesi-
lesiyle Kiev'e gidiyor ve Ukrayna Cumhur-

başkanı Viktor Yanukoviç ile çok önemli te-
maslarda bulunuyor, ardından ise Erivan'ı 
ihmal etmek suretiyle beklenmedik bir 
anda Bakü'yü ziyaret ediyor.

Gerçi Rus liderin son temaslarının ba-
şarılı geçtiği ve kendisinin Moskova'ya 
somut sonuçlar elde ederek döndüğü pek 
söylenemez. Kiev temaslarından umdu-
ğunu bulamadığı zaten ziyaretten birkaç 
gün sonra kendini gösterdi. Çok geçmeden 

Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin kali-
tesinin “standartlara uymadığı” ortaya çıktı 
ve Rusya'ya şeker ile çikolata ithalatı yapan 
Ukrayna firmaları sınırda zorluklarla karşı-
laşmaya başladı. 

Tüm bu gelişmelerin doğal sonucu ola-
rak Kiev yönetimi, Moskova'nın kendisine 
Gümrük Birliği üyeliği konusunda baskı 
yaptığı gerçeğini kabullenmek zorunda 
kaldı. Ukrayna Başbakanı Mikola Azarov, 

EKOSTRATEJİ

rusYa'nın gölgesinDe kalarak 
büYük bir coğraFYaDa ikinci 
sınıF bir ülke sıFaTı kazanmanın 
TürkiYe'Ye YakışTırılması bile hiç 
hoş DeğilDir.

rusYa'nın ukraYna'Yı 
avrasYa birliği projesinin 

bir uzanTısı olan gümrük 
birliği'ne üYe eTmeYe 

çalışTığı uzun zamanDan 
beri  biliniYor.

Ceyhun Alekber
ARAŞTIRMACI YAZAR
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şirket kurulumu ve muhasebe hizmetlerinin 
%4’ün üzerinde bir büyüme oranı sağla-
yamaması, gerçek (reel) ekonominin yeni 
alanlara kayarak çeşitlenmesine yol açmış-
tır.

Bu “büyüme çeşitlenmesi”, kafeterya 
sektöründen alternatif enerji parklarına, 
yüksek öğrenim sektöründen yeni çeşit pro-
fesyonel hizmet sektörüne, farklı büyüklük 
ve içerikte yeni projelere yönelik yatırım ve 
fon arayışında kendini göstermektedir.

Nakde aç olan Kıbrıs için bu büyüme 
çeşitlenmesi yeni yatırımcılar için kapı aç-
maktadır. Artık bankalarda daha sonra 
kredilendirmede kullanılacak büyük mev-
duatlar yerine, yapılabilir gerçek projelerde 
doğrudan hissedar olan yabancı yatırımcıla-
ra şahit oluyoruz. Güneş enerjisi yatırımları, 
kapsamlı internet alt yapıları ve uluslararası 
telefon hizmetleri belki de bu konudaki en 
önemli örneklerdir.

İlginç şekilde, krizin pusuna rağmen 
Kıbrıs Yunanistan’ın yaşadığı siyasi belirsiz-
liğe sahip değildir  ve esas konu bankacılık 
sorunudur. Hemen olmasa da önümüzdeki 
24 ay boyunca internetten gelişmeleri takip 

edecek olan çoğu yatırımcı bunun halledile-
bileceğini düşünmektedir. 

Bu yatırım akışının bir parçası ise iflas 
eden bankalardan yatırımcıların aldığı so-
runlu kredilerin faizleridir, ki anlaşma ve 
satışlar sırasında bu faizler somutlaşmak-
tadır. Karlı bir işe dönüşme potansiyeline 
sahip sorunlu bir ticari krediyi elinde tutan 
yabancı yatırımcı, borçluyu yeniden ya-
pılandırma ve uzun vadede bu işten hisse 
alma arayışındadır. Bu durum ilk aşamada 
ümit verici ancak yaşlanmakta olan turizm 
sektörü için geçerlidir. 

Bu fırsatların arkasında tabi ki bir dizi 
başka düşünceler vardır. İlki Kıbrıs so-
rununun çözümü için her an olabilecek 
ilerlemedir. Ekonomik durumun, Kıbrıs 
Cumhuriyeti’ni çözüme zorlaması için su-
istimal edilmesinin çözüm sürecinde  iler-
lemeyi engelleyeceği yönünde bir hissiyat 
olmasına rağmen, özellikle açılış sahnesi 
Maraş’ın yeniden inşasını içerdiği takdir-
de, bu dönemde adanın birleşmesinin iki 
tarafın da yararlanacağı bir durum olduğu 
açıktır. Bu bağlamda, Kıbrıs’ın kuzeyi, eğer 
mümkünse doğrudan AB desteği ile AB 

müktesabatını uygulamaya başlamak zo-
rundadır. 

İkincisi, doğal gaz kaynakları vasıtasıyla 
elde edilecek büyüme umududur. Siyasi ko-
nulardan öte, gaz üretimi başladığında ön 
sırada yer alabilmek amacıyla ofisler açmak 
ve hatta küçük ölçekli operasyonlar başlat-
mak suretiyle ülkede pol pozisyonuna sahip 
olmak için mücadele veren bir grup yabancı 
yatırımcı bulunmaktadır. Bunların ötesinde 
ülkede enerji konusunda uzmanlık bilgileri-
ne acil ihtiyaç duyulmakta, yabancı yatırım-
cılar sadece yerel oyuncuların yapacağı yatı-
rımlarda değil teknik bilgi ve hizmet alanında 
da hissedar olabilme arayışı içerisindedir.

Bu gelişmeler Kıbrıs’ın düze çıktığı an-
lamına gelmemektedir. Kriz sonrasında 
Kıbrıslılar daha uzun süre sıkıntı çekecek 
ve ekonomi olumsuz ya da düşük büyüme-
de seyrederek akışkanlığını kaybedecektir. 
Aynı zamanda ekonomik güçlerin yer de-
ğiştirmesi ve fon ile uzmanlık bilgisi ihtiya-
cı, ekonominin yıkılan devlerinin yarattığı 
boşluklar üzerinden en uygun fırsatları ya-
kalamaya başlayan yabancı yatırımcılar için 
yolları açmaktadır.
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Benim Kıbrıs Krizim: 
Kıbrıslılar Acı Çekiyor,

Yatırımcılar Gülümsüyor

K
ıbrıs’ta bankacılık sektöründe ya-
şanan çöküşün otopsisi bize geniş 
anlamda bildik bir çerçeve çizi-
yor: eski dost kapitalizm, gevşek 

denetim, kredileme ve ölçüsüz kredi büyü-
mesi, banka aktiflerinde büyüyen bir delik 
oluşturmak üzere bütünleşen ciddi hata di-
zileri ile birlikte hareket etmiştir. Belki de 
en ilginç olan, diğer geleneksel bankacılık 
krizlerinde yaşananın aksine, yabancı mev-
duat kaçışının Kıbrıs’ta krizin nedeni değil 
sonucu olmasıdır.  

Açık olan bir şey var ki, o da 
Eurogroup’un aldığı mevudat-
larda kesintiye gidilmesi kararı-
nın gereksiz ve ekonomik olarak 
ölçüsüz bir karar olduğudur.  
Hem Laiki Bank hem de Kıbrıs 
Bankası “15 Mart” gününde1 iflas 
etmişti, ancak bankaların yara-
ları, bir bankaya hücum süreci 
oluşturulmadan daha dikkatli şekilde sarı-
labilirdi. İşleri daha da kötüleştiren, Avrupa 
Merkez Bankası’nın etkisiyle Kıbrıs Merkez 
Bankası’nın, zaten açıkça iflas etmiş olan; 
Kıbrıs Merkez Bankası Başkanının tabiriy-
le “solunum aygıtının” kapatılması gereken 
Laiki Bank’a dokuz ay likidite yardımı yap-
maya devam etmesidir.

Bununla birlikte, Kıbrıs’ın ortaya çıkan 

1    Ides  of  March:  Tarihi  olarak  Roma  Cumhuriyeti’nden  Roma 
İmparatorluğu’na  geçiş  sürecinin  dönüm  noktalarından  kabul  edilen 
Julius  Sezar’ın  M.Ö.44  yılında  öldürüldüğü  ve  Roma  takviminde  15 
Mart gününe denk gelen tarih. 

bu kriz ile mücadele ettiği dönemde, ger-
çek (reel) ekonomi , Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri ayağa kaldıran ve birçok fırsat 
yaratan büyük bir değişiklik tecrübe etmeye 
başlamıştır. 

Laiki Bank ve Kıbrıs Bankası’nın bağ-
lantı yerlerinden söküldüğü bir zamanda 
yaşanmakta olan en ilginç değişim, gele-
neksel ekonomik ve sosyal elitlerin rolünün 
değişmekte olmasıdır.  Bu durumda kriz 
iki yakından bağlantılı gerçeği ortaya çıka-
rınca görünür olmuştur: İlk olarak kredi-

lemenin (bir milyon Avro üzerinde olduğu 
tahmin edilmektedir) ülkenin en büyük iki 
bankasında toplanmış olmasıdır. Kendi-
leri, ortakları veya akrabaları yönetim ku-
rullarında yer alan işadamları geri ödeme 
yetenekleri konusunda ciddi bir analiz yap-
madan teminat göstermek suretiyle yüksek 
miktarda kredi çekiyorlardı. Bu krediler şir-
kete sermaye aktarımını sağlarken ve süresi 
bittiğinde sözleşmesini devamlı yenilerken, 
bankalar özellikle kağıt üzerinde itibarlı gö-
rünen ancak gerçek satış değeri bulunma-
yan ağır teminatlara hiçbir karşılık göster-
me gereği hissetmemiştir. 

İkinci olarak, ekonomik kriz bu elit 
kesimi yönetim kurulları ve yürütme yet-
kilerinden uzaklaşmaya zorlarken, bu ke-
sim söz konusu iki bankanın iç yapısında 
denetim ve erişim imkanlarına sahip olma 
çabalarına girişmiştir. Bunu belki de kredi 
sözleşmelerinin yenilenmesini devam etti-
rebilmek ve temerrüde düşmemek için yap-
mışlardır. 

Bu değişim başka bir değişime yol aç-
mıştır. Yabancı ülkelerde öğrenim görmüş 
ve iş tecrübesine sahip daha genç kadrolar, 

Üçlü’nün (Troyka) dikkatli bakış-
ları altında, denetim mekanizma-
larına girmeye başlamıştır. Böy-
lelikle ekonominin boğazındaki 
ipek kordon kaldırılmaya başla-
mıştır.

Bu durum, devam eden bir 
kriz karşısında Kıbrıs’ta yeni fır-
satların çıkış noktasını oluştur-

maktadır. Yaklaşık 40 yıldır, yüksek büyü-
me sanayisi olarak tanımlanan istikrarlı bir 
büyüme eğrisi takip eden ülke bu büyümeyi 
kurutmuştur. Daha fazla oyuncu bu yüksek 
büyüme sanayisine girdikçe ve kar sınırla-
rını erittikçe, ekonomi kendisini yeni bir 
sanayiye kaydırarak yeni yatırım ve yüksek 
kar çekmeye başlamıştır.

Geleneksel elit kesim ekonomi üzerin-
deki denetimini kaybetmeye başlarken, 
Kıbrıs sadece ülkedeki hızlı ama istikrar-
sız büyümeye sebep olan ticari eğilimi terk 
etmek zorunda kalmamış daha fazlası ger-
çekleşmeye başlamıştır. Artık, bankacılık, 

EKOGÖRÜŞ

ilginç şekilDe, krizin pusuna rağmen kıbrıs 
YunanisTan’ın YaşaDığı siYasi belirsizliğe sahip 
DeğilDir  ve esas konu bankacılık sorunuDur.

Michalis Persianis
KATHİMERİNİ KIBRIS GAZETESİ EKONOMİ VE FİNANS BAŞ EDİTÖRÜ 

Çeviri: Niyazi G. Atay
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Türkiye-Türk Dünyası:
Değişim Değil Süreklilik

C
umhurbaşkanı Gül ve Başbakan 
Erdoğan’ın Orta Asya ve Kafkas-
ya’daki Türk Cumhuriyetlerine 
yaptığı ziyaretler, son iki yıldır 

Ortadoğu’da yaşanan çalkantılar nedeniyle 
dış politikada odağın yeniden Türk dünya-
sına yöneleceği iddialarını gündeme getirdi. 
Acaba öyle mi?

15-16 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül  “Ulaştırma Alanında İşbirliği” 
temasıyla Azerbaycan’ın Gebele şehrinde 
gerçekleştirilen Türk Konseyi 3. Zirvesi’ne 
katıldı. Kendisine Dışişleri Bakanı ile Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları 
eşlik etti. Aynı günlerde Başbakan Erdoğan, 
Ekonomi Bakanı ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı eşliğinde Türkmenistan’a, Hazar 
kıyısında inşa edilecek olan Uluslararası 
Türkmenbaşı Deniz Limanı’nın temel atma 
törenine katıldı ve bir dizi ek anlaşma im-
zaladı. Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın bu 
ziyaretleri tam da Mısır’daki darbe karşıtı 
eylemlerde binlerce kişinin ölümüne sebep 
olan müdahale ile eş zamanlı olarak gerçek-
leşti.

 
Hiç sekteye uğramadı
 Orta Asya ve Kafkasya’daki Türk Cumhuri-
yetlerine yapılan bu ziyaretler, son iki yıldır 
Ortadoğu’da yaşanan çalkantılar nedeniyle 
dış politikada odağın yeniden Türk dünya-
sına yöneleceği iddialarını gündeme getirdi. 

Öncelikle Türk dış politikasında Orta 
Asya ve Kafkasya’daki Tük Cumhuriyet-
lerine yönelik ilginin 1990’ların başından 
bu yana herhangi bir sekteye uğramadığı-
nı belirtmek gerekir. Aslında Türkiye bu 
coğrafyayı ve bu ülkeleri yirmi yılı aşkın 

bir süredir gündeminden düşürmedi. Bu 
ziyaretler de esasında Ankara’nın bölgeye 
yönelik izlediği politikaların meyveleri-
ni toplamaya başladığının bir göstergesi. 
Cumhurbaşkanı’nın katıldığı Zirve, Türk 
Konseyi’nin başarılı bir şekilde faaliyetleri-
ni sürdürdüğünü gösteriyor. Diğer taraftan 
Türkmenistan ile imzalanan anlaşmalar da 
ikili düzeyde ilişkilerin sürdürüldüğü yö-
nünde olumlu sinyaller veriyor. 

 
Kalkınmaya destek
Sovyetlerin çöküşünün ardından Türki-
ye’nin önceliği, bölge ülkelerin uluslar-
arası alanda aktif birer siyasi aktör olarak 
ortaya çıkmalarını sağlamak yönündeydi. 

Bunun için de sosyo-ekonomik kalkınma-
larının desteklenmesi gerekliydi. Türki-
ye bu yönde verdiği kalkınma yardımları 
ile bölgeye olumlu katkılar sağladı. Her 
ne kadar başlangıçta Ankara’nın verdiği 
kalkınma yardımları, kendi iç siyaseti ve 

ekonomisine bağlı olarak dalgalı bir seyir 
izlediyse de son on yıldır belli bir istikrar 
yakalanmış durumda. 1990’lı yıllarda ko-
alisyon hükümetleri, ekonomik krizler ve 
PKK sorunu Türkiye’nin Orta Asya ve Kaf-
kasya’daki Türk cumhuriyetlerine yaptığı 
maddi yardımlarda bir düşüşe neden oldu. 
Ancak Türkiye bu yardımları kesintiye uğ-
ratmadan sürdürdü. 2011 yılında da önce-
ki yıllarda olduğu gibi Türkiye’den en çok 
kalkınma yardımı alan ülkeler Orta Asya 
ve Kafkasya’daki Türk cumhuriyetleri oldu. 
Türkiye’nin bölgeye yaptığı yardımların 
niteliğine ve sektörlerine baktığımızda ise 
sosyal alt yapının geliştirilmesine yönelik 
çeşitli sosyal hizmet projeleri ile eğitim ve 
sağlık sektörlerinin olduğu görülüyor.

 
İnşaat ve enerji sektörü
Diğer taraftan Türkiye’nin Kazakistan, 
Türkmenistan, Azerbaycan ve Kırgızistan’a 
ekonomik yatırımları artarak devam edi-
yor. İnşaat ve enerji sektörleri başta olmak 
üzere çeşitli alanlarda Türkiye bölgede öne 
çıkıyor. 2012 yılı verilerine göre Türkiye’nin 
Kazakistan ile 1.5 milyar dolar, Azerbaycan 
ile yaklaşık 1.4 milyar dolar ve Türkme-
nistan ile 861 milyon dolarlık bir ticaret 
hacmi olduğu kaydediliyor. Her ne kadar 
Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin karşılıklı 
çabaları doğrultusunda bu rakamlar önemli 
oranda artış gösterse de henüz istenilen se-
viyeye ulaşılmış değil. 

 
Stratejik ortaklık
 Türkiye kalkınma yardımlarının ve yatırım-
larının yanı sıra, bölge ülkeleri ile diyalog 
kanallarını açık tutmak için çeşitli oluşum-

lara destek vermeyi sürdürüyor. Ankara, 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi (TÜRKPA), Türk Konseyi, Ulus-
lararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 
gibi yapılanmaların aktif bir üyesi. Diğer 
taraftan ikili anlaşmalar ile de karşılıklı 
ilişkiler geliştiriliyor. Örneğin Türkiye Ka-
zakistan ile 2009 yılında ilişkileri ‘stratejik 
ortaklık’ seviyesine çıkaran bir anlaşma 

imzaladı. Cumhur-
başkanı ve Başba-
kanın ziyaretlerine 
ilgili bakanların 
da eşlik etmeleri 
bakanlıklar arası 
karşılıklı ilişkiler 
çerçevesinde ku-

rumsal iletişimin temellendirildiğinin birer 
göstergesi. 

 
Açığa çıkan potansiyel
Türkiye’nin son yirmi yılda izlediği politi-
kalar sonucu Orta Aysa ve Kafkasya’daki 
Türk cumhuriyetleri ile geliştirdiği ilişkiler 
siyasi olarak da Türkiye’ye kazanımlar sağ-
lıyor. 2010 yılında BM Güvenlik Konseyi 

Geçici Üyeliği konusunda Türkiye bölge 
ülkelerinden azımsanamayacak bir destek 
almıştı. Aynı şekilde Türkiye, bölge ülkele-
rine çeşitli uluslararası platformlarda sü-
rekli destek sağlıyor. 

 Sonuç olarak Türkiye, yirmi yıldır ba-
ğımsız olan bu ülkeler ile ilişkilerini gerek 
kalkınma yardımları, gerek ticari-ekono-
mik ilişkiler ve gerekse de uluslararası 
ilişkiler bağlamında, konjonktürel deği-
şikliklerden bağımsız olarak sürdürüyor. 
Bununla birlikte karşılıklı ilişkilerde Türk 
dünyası yüksek bir potansiyel taşıyor, an-
cak bu potansiyelin açığa çıkması için bölge 
ülkelerinin siyasi, ekonomik ve toplumsal 
dönüşümlerini tamamlamaları ‘olmazsa 
olmaz’ koşullar olarak karşımıza çıkıyor.

sovYeTlerin çöküşünün arDınDan TürkiYe’nin 
önceliği, bölge ülkelerin uluslararası 
alanDa akTiF birer siYasi akTör olarak orTaYa 
çıkmalarını sağlamak YönünDeYDi.

orTa asYa ve kaFkasYa’Daki 
Türk cumhuriYeTlerine 
Yapılan bu ziYareTler, son iki 
YılDır orTaDoğu’Da Yaşanan 
çalkanTılar neDeniYle Dış 
poliTikaDa oDağın YeniDen Türk 
DünYasına Yöneleceği iDDialarını 
günDeme geTirDi.

Gülay Mutlu
USAK ORTA ASYA UZMANI
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İran’ın Yeni Dönem Stratejileri
Hakan Boz

21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ GÜNEY KAFKASYA-İRAN-PAKİSTAN ARAŞTIRMALARI MERKEZ BAŞKANI

İ
ran’da Hasan Ruhani’nin cumhurbaş-
kanı seçilmesiyle başlayan görev deği-
şimi, bakanlar kurulunun 15 Ağustos 
2013’de güvenoyu aldığı meclis otu-

rumuyla devam etti. İran Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani’nin meclise önerdiği kabine 
oylamasında, 18 bakandan 15’i güvenoyu 
aldı. Oylamada üç ba-
kan ise gereken desteği 
bulamayarak kabineye 
giremedi. Mecliste dört 
gün süren görüşmelerin 
ardından yapılan güven 
oylamasında eğitim, 
bilim, araştırma ve tek-
noloji ile gençlik ve spor 
bakanlıkları için aday 
gösterilen isimlere ret 
oyu çıktı. Bu üç bakan-
lık için yeni adayların 
3 ay içerisinde belirle-
nip meclise sunulma-
sı bekleniyor. İran’ın 
yeni Cumhurbaşkanı 
Ruhani’nin kabinesinin 
ağırlıklı olarak güvenlik 
ve istihbarat geçmişine 
sahip kişilerden oluş-
ması dikkat çekiyor. Bu-
nun dışında Ruhani Kabinesi’nde reformcu 
geleneğe sahip kişilerin sayısı gözlerden 
kaçmazken, özellikle İçişleri ve Adalet Ba-
kanlıklarına muhafazakâr isimlerin geti-
rilmesi ise oylarını aldığı reformcu tabanı 
hayal kırıklığına uğrattı. Muhafazakârların 
dışında bazı önemli bakanlıklara güvenlik 
ve istihbarat kökenli isimlerin seçilmesi ya 
da reformcu olarak anılan isimlerin “mute-
dil” çizgide olan kişilerden seçilmesi Hasan 
Ruhani’nin muhafazakârlarla ortak bir koa-
lisyon kurduğunu gösteriyor. 

Yeni Kabinede Kimler Var?
İran Meclisi’nde 11 Ağustos’ta başla-

yan bakanlar kurulu görüşmeleri, yaşa-
nan yoğun tartışmaların ardından dör-
düncü gününde sonuçlanmıştır. Meclis, 
oturumlarının üçüncü gününde, listedeki 
bakanların yeterli olmadığını düşünen 

milletvekilleri ile bakanları savunanlar 
arasında zaman zaman sözlü tartışmalar 
yaşanmıştır. Muhafazakâr kanadı temsil 
eden milletvekilleri Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani’nin bakanlar kurulu için önerdiği 
bazı isimlere şiddetle karşı çıkmıştır. Eleş-
tirilerinin temelinde ise Ruhani’nin öner-
diği isimler arasında 2009’da yapılan 10. 
dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası 
gerçekleştirilen protestolar ve bunlara des-
tek verdiği iddia edilen bazı adayların bu-
lunması yatmaktadır. Meclisteki gelenek-

sel muhafazakâr milletvekilleri, Ruhani’yi, 
2009 seçimlerinden sonra ortaya çıkan ve 
fitne akımı olarak adlandırdıkları protesto-
lar karşısında sessiz kalan isimleri kabineye 
aldığı gerekçesiyle suçlamıştır.1 

İran meclisinde dört gün süren tar-
tışmaların ardından Cumhurbaşkanı 

Ruhani’nin bakanlar 
kabinesi için aday ola-
rak gösterdiği 18 bakan 
adayından 15’i güve-
noyu alırken, diğer üç 
aday ise muhafazakâr 
vekillerin vetosuna ta-
kılmıştır. Buna göre 
yeni bakanlar kurulun-
da, Petrol Bakanlığına 
Bijan Namdar Zenge-
neh, İçişleri Bakanlı-
ğına Abdulrıza Rah-
mani Fazli, Ekonomi 
Bakanlığına Ali Tayyip 
Nia, İstihbarat Bakan-
lığına Seyyid Mahmud 
Alavi, Enerji Bakanlı-
ğına Hamid Çitçiyan, 
Savunma Bakanlığına 
Hüseyin Dehgan Sa-
nat, Maden ve Ticaret 

Bakanlığına Muhammed Rıza Nimetzadeh, 
Tarım Bakanlığına Mahmud Hücceti Ça-
lışma, Kooperatif ve Refah Bakanlığına Ali 
Rabii, Ulaştırma ve Şehirleşme Bakanlığına 
Abbas Ahundi, Sağlık Bakanlığına Seyyid 
Hasan Gazizadeh,  Dışişleri Bakanlığına 
Muhammed Cevad Zarif, Adalet Bakanlığı-

1  “İran  Meclisi’nde  ‘bakanlık’  tartışması”,  Dünya  Bülteni, 
15.08.2013,  Çevrimiçi:  http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&
ArticleID=270927http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&Articl
eID=270927

na Hüccet’ül İslam Purmuhammedi, İrşad 
ve Kültür Bakanlığına Ali Cenneti, İletişim 
Bakanlığına Mahmud Vaezi getirilmiştir. 
Oylamada Eğitim Bakanlığı için düşünülen 
Muhammed Ali Necefi, İlim Bakanlığı için 
düşünülen Cafer Milli Münferid ve Spor ve 
Gençlik Bakanlığı için düşünülen Mesud 
Sultanifer ise güvenoyu alamayarak kabine 
dışında kalmıştır.2 

İran’ın Yeni Bakanlar 
Kurulunda Kim Kimdir?

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani’nin bakanlar kurulunu belirlerken 
oldukça seçici ve dikkatli davrandığı görül-
mektedir. Ruhani, gerek seçim kampanyası 
sırasında gerekse hükümeti kurarken hem 
reformcu hem de muhafazakâr adayların 
oluşturacağı bir uzlaşı hükümeti kuracağı 
mesajını vermiş, bu hükümeti de “umut ve 

2    “Urgent:  Iranian  Parliament  Gives  Vote  of  Confidence  to  Ma-
jority  of  Rouhani’s  Proposed  Ministers”,  Fars  News  Agency,  Thu 
Aug  15,  2013,  Çevrimiçi:  http://english.farsnews.com/newstext.
aspx?nn=13920524000980

hikmet hükümeti” olarak adlandırmıştır.3 

Ülke için kritik konumda olan bakanlıklar 
için reformcu – muhafazakâr dengesi us-
taca kurulmuştur. Kabinede reformcuların 
kanaat önderleri arasında anılan İran’ın 
eski cumhurbaşkanı Rafsancani dönemin-
de onunla birlikte çalışmış olan teknokrat-
ların sayısı dikkat çekmektedir. Ancak Ru-
hani bu isimleri seçerken yine de aralarında 
muhafazakarları rahatsız etmeyecek çizgide 
olan ılımlı isimleri öne çıkarmıştır. Reji-
min devamlılığını korumak adına oldukça 
önemli bir konuma sahip olan İçişleri ve 
Adalet Bakanlıklarına muhafazakâr isimler 
getirilirken; Dışişleri ve Ekonomi Bakan-
lıklarına ise daha ılımlı isimler getirilmiş-
tir. Bunun dışında Savunma, İstihbarat 
ve Enerji Bakanlılıkları’na ise güvenlik ve 
istihbarat geçmişiyle bilinen teknokratlar 
seçilmiştir.  Özellikle Dışişleri ve Ekonomi 
Bakanlıklarına seçilen isimler ile Cumhur-

3    İran  seçimlerinin  ‘ılımlı’  adayı  Hasan  Ruhani,  Euronews, 
14.06.2013,  Çevrimiçi:  http://tr.euronews.com/2013/06/14/iran-se-
cimlerinin-ilimli-adayi-hasan-ruhani/

başkanı Ruhani, ABD, AB ve İsrail eksenine 
önemli mesajlar vermiştir. 

Dışişleri Bakanlığına eğitimini ABD’de 
yapmış ve batılı diplomatlarla iyi ilişkile-
re sahip olan Muhammed Cevad Zarif’in4 

4    President  Hassan  Rouhani’s  pragmatic  conservative,  security-
intelligence-oriented  Cabinet  nominations,  İran  Politik,  August  6, 
2013,  Çevrimiçi:  http://www.iranpolitik.com/2013/08/06/analysis/
president-hassan-rouhanis-cabinet/ 

muhaFazakârların DışınDa bazı 
önemli bakanlıklara güvenlik 
ve isTihbaraT kökenli isimlerin 
seçilmesi Ya Da reFormcu olarak 
anılan isimlerin “muTeDil” çizgiDe 
olan kişilerDen seçilmesi hasan 
ruhani’nin muhaFazakârlarla 
orTak bir koalisYon kurDuğunu 
gösTeriYor.
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seçilmesi ABD’yi memnun etmiştir.5 Zarif, 
Hatemi iktidarı döneminde bir süre dışiş-
leri bakanı yardımcılığı görevini yürütmüş 
ardında da İran’ın BM daimi temsilcisi 
olmuş ve Ahmedinejad Cumhurbaşkanı 
seçildikten bir süre sonra da aynı görevi 
yürütmüştür. Zarif’in dikkat çeken bir di-
ğer özelliği de 2003-2005 yılları arasında 
İran’ın nükleer müzakereci heyetinde yer 
almış olmasıdır.6 Ruhani’nin dışişleri ba-
kanlığı için yaptığı seçim, ABD ile diyalog 
yollarının açılması için önemli bir adım ol-
muştur. Yeni kabinedeki dikkat çeken ikinci 
önemli değişim rüzgarı ise ekonomik alana 
yönelik olmuştur. ABD-AB ve İsrail’in eko-
nomik yaptırımları nedeniyle ekonomide 
zor dönemler geçiren İran’ın ekonomik dar-
boğazını aşmak isteyen Ruhani, Rafsancani 
ve Hatemi’nin cumhurbaşkanlığı dönem-
lerinde ekonomi komisyonlarında görevler 
üstlenmiş7 olan Ali Tayyip Nia’yı Ekonomi 
Bakanlığı’na getirirken, Hatemi’nin Petrol 
Bakanı Namdar Zengeneh eski görevine 

5   Ceyda Karan, Ruhani’li  İran  ile yine yeniden, Taraf, 11.08.2013, 
Çevrimiçi: http://www.taraf.com.tr/ceyda-karan-2/makale-ruhani-li-
iran-ile-yine-yeniden.htm
6    11.  Hükümet,  Çaba  ve  Umut  Hükümeti,  IRIB  World  Service, 
17.08.2013, Çevrimiçi:  http://turkish.irib.ir/guncel-yazilar/iran-gelis-
meleri/item/286027-11-h%C3%BCk%C3%BCmet,-%C3%A7aba-ve-
umut-h%C3%BCk%C3%BCmeti
7    President  Hassan  Rouhani’s  pragmatic  conservative,  security-
intelligence-oriented Cabinet nominations, a.g.m.

geri dönmüştür. Ticaret Bakanlığına ise 
Muhammed Rıza Nimetzadeh getirilmiş-
tir. Ticaret-Ekonomi-Petrol Bakanlığı için 
güvenoyu alan isimler ekonomide devlet 
müdahalesi yerine daha liberal politikaların 
uygulanacağının sinyalleri verilmiştir. 

Savunma, İstihbarat ve Enerji Bakan-
lıkları için güvenoyu alan isimlerin rejimin 
sadık teknokratları olduğu görülmektedir. 
Savunma Bakanlığı’na getirilen Hüseyin 
Dehgan şimdiye kadar 8. ve 9. hükümet-
lerde cumhurbaşkanı yardımcılığı, Şehitler 
ve Gaziler Vakfı Başkanı görevlerini üst-
lenmiştir. Dehgan ayrıca 7. ve 8. hükü-
metlerde savunma bakanlığı müsteşarlığı 
görevlerinde bulunmuştur.8 İstihbarat 
Bakanlığı’na getirilen Mahmud Alevi ise 
İran Devrimi’nin önemli isimlerinden biri 
olarak bilinmektedir. Alevi, hukuk eğiti-
mi almış bir din adamı olarak İstihbarat 
Bakanlığı’nın liderlik şartları için aradığı 
nitelikleri üzerinde taşımaktadır.9 Güvenlik 
ve istihbarat geleneğinden gelen bir diğer 
dikkat çekici isim olan Hamid Çitçiyan da 
Enerji Bakanlığına getirilmiştir. 

8    11.  Hükümet,  Çaba  ve  Umut  Hükümeti,  IRIB  World  Service, 
17.08.2013, Çevrimiçi:  http://turkish.irib.ir/guncel-yazilar/iran-gelis-
meleri/item/286027-11-h%C3%BCk%C3%BCmet,-%C3%A7aba-ve-
umut-h%C3%BCk%C3%BCmeti
9   Controversy surrounding new intelligence minister of Iran, Asharq 
Al-Awsat,  8  Aug,  2013,  Çevrimiçi:  http://www.aawsat.net/2013/08/
article55312838

Sonuç
Önümüzdeki günlerde İran 
Meclisi’nde güvenoyu alan 
yeni hükümeti oldukça zor-
lu bir süreç beklemektedir. 
Hem içeride hem de dışa-
rıda büyük beklentilerin 
doğmasına neden olan Ru-
hani Hükümeti’nin masa-
sında ekonomik sorunların 
aşılması, ABD ve İsrail ile 
gerilime neden olan nük-
leer programın bir çatışma 
aracı olmaktan çıkarılması, 
Suriye ve Mısır’da yaşanan 
son gelişmeler bulunmak-
tadır. Ruhani, meclise gü-
venoyu almak için önerdiği 
isimlerle bu sorunları na-
sıl çözeceği hakkında bazı 
ipuçlarını zaten vermiş-
tir. Suriye politikalarında 
bir değişim beklenmeyen 

İran, yeni dönemde Mısır konusunda daha 
aktif bir politika izlemeyi hedeflemekte-
dir. Mısır’da El Kaide bağlantılı Selefilerin 
yönettiği bir Mısır görmektense Selefilere 
göre daha ılımlı olan Müslüman Kardeşler 
ile diyalog yollarının geliştirilmesi ve bu di-
yalogun ilerletilmesi İran’ın yeni hükümeti 
için öngörülebilir bir hamle olacaktır.  Nük-
leer program konusunda ise Ruhani’nin 
ilk adımı nükleer müzakereleri güvenlik 
konseyinden alıp dışişleri bakanlığına dev-
retmesi olmuştur. Bu konudaki ikinci adım 
ise Dışişleri Bakanlığına Muhammed Zarif 
gibi ABD tarafından sıcak bakılan bir ismin 
getirilmesidir. Böylece İran, daha nükle-
er müzakerelerin yeni döneminde daha az 
çatışmacı bir yaklaşım sergileyeceğinin sin-
yallerini vermiştir. 

Hasan Ruhani’nin müzakereci geçmişi 
ve bakanlar kurulu için meclise önerdiği 
isimler İran’da iç ve dış politikada çıkmaza 
sürüklenen dini rejimin rahat bir nefes al-
masını sağlamayı hedeflemektedir. Ruhani 
hükümetinin iç ve dış politikada ne derece-
de başarılı olacağı konusu ise dini lider Ali 
Hamaney ile ne kadar uyumlu çalışacağına 
bağlı olacaktır. Ruhani ne yaparsa yapsın, 
dini liderin onayını almayan bir politikanın 
başarıya ulaşması mümkün olamayacaktır. 
Dolayısıyla Ruhani hükümetinin politik 
hamlelerinin akıbetini nihai olarak dini li-
der Hamaney belirleyecektir.



potansiyelini sınırlı kullanması” ile izah 
edilmektedir. Tarım alanındaki ek yatırım-
la gıda üretiminin ve ihracatının on kata 
dek arttırılabileceği de bu çerçevede ifade 
edilmektedir. BAE’nin tarım ürünlerine ve 
hayvansal gıdaya duyduğu ihtiyaç da an-
laşmaların imzalanması aşamasında bası-
na yansıyan bilgiler arasında yer almakta-
dır. Balkan coğrafyasının temiz ve güvenli 
tarıma elverişli olduğu ve Sırbistan’ın bu 
alanda yeterli devlet desteğini üreticiye 
sağlayamadığı doğrudur. Aynı şekilde Sır-
bistan’daki –güvenilir olması bakımından 
özellikle Sancak’taki- et ve süt ürünlerinin 
herhangi bir başka coğrafyanın ürünlerine 
göre tercih edilebilir kalite ve güzellikte ol-
duğuna da şüphe bulunmamaktadır. Ne var 
ki, bu gerçek tüm Balkan coğrafyası, bilhas-
sa da Kosova, Bosna-Hersek, Makedonya 
gibi Eski Yugoslavya’nın doğu kısmı için ge-
çerlidir. Ne var ki BAE’nin yatırımları açık 
şekilde Sırbistan’da yoğunlaşmıştır. Bunun 
iki önemli sebebinden biri, Sırbistan’ın bü-
rokratik kolaylık, vergi avantajı ve bir takım 

teşvikler sağlamasıdır. Diğer önemli sebep 
ise 1 Eylül’den itibaren İstikrar ve Ortak-
lık Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi ile 
Sırbistan’ın AB ile hem siyasi hem ekono-
mik işbirliğinin derinleşeceği bir dönemin 
başlamasıdır. 2009’dan bu yana Sırbistan-
AB arasında Geçici 
Ticaret Anlaşması 
uygulanmakta ve 
gümrük vergileri 
kademeli olarak 
kaldırılmaktaydı. 
1 Ocak 2014’den 
itibaren de sanayi 
ürünleri üzerindeki 
gümrük vergile-
rinin kaldırılması 
başlatılacaktır. Do-
layısıyla Sırbistan 
önemli bir pazar 
haline getirilmiştir. Sırbistan açısından ise 
bu alandaki en büyük kazanç, birkaç yıl içe-
risinde devlet çiftliklerindeki başta olmak 
üzere büyük sulama sistemlerinin inşası ve 

tarımsal üretim kalitesinin ve ihracat mik-
tarını arttıracak yoğun üretime geçecek ol-
masıdır. 

BAE, yatırımda önceliği tarım ve hay-
vancılık sektörüne vermektedir. Ancak Sırp 
tarafının esas mikroçip fabrikası için heye-

canlandığı görül-
mektedir. Nitekim 
mikroçip fabrikası, 
“1980’lerden son-
raki en büyük ya-
tırım” olacaktır. 
Sırbistan yetkilile-
rine göre gerekli fi-
nansmanın sağlan-
ması durumunda, 
Sırbistan, ABD’nin 
Silikon Vadisi’ne 
benzer bir yüksek 
teknoloji merkezi 

haline gelecektir. Mikroçip fabrikası ku-
rulması projesinin ilk aşamasını araştırma 
merkezi kurulması oluşturmaktadır. Sade-
ce bunun için bile 400 milyon Euro’luk yeni 

S
ırbistan’ın dış ticaretteki en 
önemli ortağı yakın zamana dek 
Rusya olmuştur. Rusya’yı  Al-
manya, İtalya ve Çin izlemektedir. 

Ancak “yabancı yatırım” denildiğinde tablo 
biraz değişmektedir. Resmi verilere göre 
Sırbistan’da 30 yatırımla en fazla Almanla-
rın boy gösterdiği,1 23 yatırımla Avusturya-
lıların Almanları takip ettiği kaydedilmek-
tedir. Son 10 yılda Sırbistan’daki en büyük 
yatırım ise mobil telefon şirketi Telenor 
(Norveç), petrol şirketi Gazprom (Rusya) ve 
otomobil şirketi Fiat (İtalya) tarafından ya-
pılmıştır. Ancak son dönemde Arap, Rus ve 
Çin yatırımlarının hız kazandığı da bir ger-
çektir. Burada Arap yatırımının Sırbistan’a 
yönelme sebepleri irdelenecektir. 

Sırbistan’ın büyüyen ulusal borcu ve 
gayri safi yurtiçi hasılanın artırılması çaba-
ları, yabancı yatırımcının çeşitlendirilmesi-
ni ve sıcak paranın artırılmasını gerektir-
miştir. Bu çerçevede en az 10 milyon Euro 
yatırım ve 200 kişinin istihdamını sağlayan 
her yatırımcıya 10 yıllık gelir vergisi mua-
fiyeti, çifte vergilendirmenin önlenmesi, 
yap-işlet-devret modelindeki yatırımlar 
için 5 seneye kadar vergi muafiyeti gibi 
vergi avantajları sağlanmasına dönük yasal 
düzenlemeler yapılmıştır. Sırbistan’ın aktif 
bir şekilde izlediği yatırımcı çekme politi-
kası 2013 henüz tamamlanmadan olumlu 
sonuçlar doğurmayı başarmış ve 1 milyar 
400 milyon Euro’yu ülkeye getirmiştir. 44 
bin kişinin istihdamını garantileyen 200 
aktif projenin varlığından bahsedilmek-
tedir. 2013 yılında hızlı bir kalkınma he-
deflendiği ve BAE, Katar, Kuveyt ve Suudi 
Arabistan’dan yatırım beklendiği Sırbistan 

1   Almanya’nın Sırbistan’da doğrudan yatırımları 1,5 milyar Euro 
düzeyindedir. 

yetkililerince açıklanmıştır. Gerçekten de 
Arap ülkelerinin Balkan yatırımları ince-
lendiğinde de en önemli ortağın Sırbistan 
olduğu görülmektedir. 

Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
Sırbistan Yatırımları
Birleşik Arap Emirlikleri’nden yapılan ser-
maye girişi Sırbistan’da giderek önem ka-
zanmaktadır. BAE’nin Sırbistan’daki yatı-
rım alanları arasında tarım sektörünün ön 
plana çıktığı, savunma ve ileri teknoloji ala-
nında da ortaklıklar kurulduğu görülmekte-
dir. Önce Ekim 2012’de Abu Dabi’de sonra 
Ocak 2013’de Belgrad’da bir araya gelen 
BAE Veliaht Prensi Şeyh Abdullah bin Za-
yed el Nahyan ile Sırbistan Başbakan Yar-
dımcısı Aleksandar Vuciç, BAE’nin 20 yıllık 
geri ödeme planıyla yüzde 1.5 faiz uygulan-
mak üzere 300 milyon Euro kredi vermesi, 
savunma alanında işbirliği ve iki ülkenin 
ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi üzerine 
görüşmüştü. 19 Şubat 2013’de Abu Dabi’de 
tekrar bir araya gelen ikili, stratejik yatı-
rım anlaşması imzalayarak bazı yatırım-
ları süreğen kılmış, görüşülen konuları da 
neticeye erdirmiştir. Öncelikle gıda üretim 
tesislerine yatırım yapmak istediğini açık-
layan BAE’nin, Sırbistan’a tarım alanında 
200 milyon Euro yatırım yapacağı bu an-
laşma ile kesinleştirilmiştir. Bu çerçevede 
Abu Dabi’nin önemli bir tarım şirketi olan 
ve Prens Nahyan’a ait Al Dahra’nın Sırbis-
tan’daki yatırımlarının 300 milyon Euro’ya 
ulaştığı ifade edilmektedir.2 BAE Kalkınma 
Fonu’ndan da aynı miktarda tarım kredisi-
nin Sırbistan için çıkarılması gündemdedir. 
Al Dahra’nın, 300 milyon Euro’luk yatırımı-

2   Arabische Unternehmen auf Einkaufstour in Serbien, Economic 
Journal, 30 Temmuz 2013

nın 75 milyon Euro’sunu iflas etmiş 8 tarım 
kooperatifini satın almak için kullanacağı, 
kalanını ise 14 bin dönüm alanı sulama im-
kanı sağlayan sulama sistemi yapımı ve beş 
otlak alanı oluşturmak için ayırdığı açıklan-
mıştır.3 Daha önce 16 bin hektarlık tarım 
arazisinin BAE tarafından kiralanması4 

gündeme gelmişse de anlaşmada bahsi ge-

çen alan, 9 bin hektar olarak belirlenmiştir. 
Sırp hükümetine ait bu arazilerde, Sırbis-
tan küçük bir hisseyle ortak kalacaktır. Al 
Dahra, tarım ürünlerinin ihracatını sağla-
mak amacıyla oluşturulan “Yugoslav Nehir 
Filosu” projesi için de ek 30 milyon Euro 
ayırmıştır. Şirket aynı amaçla Pancevo’da 
43 hektarlık bir alan üzerinde, 4.1 milyon 
Euro değerinde bir nehir limanı inşası plan-
lamaktadır. 

BAE’nin özellikle tarım ve hayvancılık 
sektörlerinde yatırım yapmak istemesin-
deki amaç “Sırbistan’ın gıda üretiminde 

3   Economic Chronicle – Arab investments reviving economy, Voice 
of Serbia, 1 Eylül 2013
4   Arabische Länder bereit, in Serbien zu investieren, Voice of 
Serbia, 9 Ocak 2013
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bir yatırımın gerektiği ifade edilmektedir. 
BAE’den gelen Mubadala şirketi temsilcile-
ri ile Ağustos başında yapılan görüşmelerde 
Mubadala İleri Teknoloji Araştırma Geliş-
tirme Merkezi’nin resmen açılacağı teyit 
edilmiş, iş son imzalara kalmıştı. BAE fir-
ması Mubadala da benzerleri Dresden (Al-
manya) ve NewYork’da bulunan 3 milyar 
Euro değerinde yarı iletken mikroçip ürete-
cek bir fabrika kurmaya sıcak bakmaktadır. 
Böylesi bir yatırımın gerçekleşmesi duru-
munda, 4.500 yeni işyerinin açılacağına 
inanılmaktadır. Eylül 2013 sonuna varma-
dan mikroçip fabrikası için de BAE ile bir 
anlaşmanın imzalanacağı kesinleşmiştir. 
İleri teknolojinin Avrupa’daki merkezi ol-
mak isteyen Sırbistan, bu hedefteki ilk adı-
mı garantilemiş,  beyin göçü için yeni cazibe 
merkezi haline gelmeye yakınlaşmıştır. 

Öte yandan BAE Etihad Airways, Sır-
bistan ulusal havayolu şirketi JAT ile 
Ağustos’ta, Air Serbia ismi verilen ve yüz-
de 49 hissesi Etihad’a bırakılan ortak bir 
havayolu şirketi kurmuştur. Etihad, ortak 
şirket için toplamda 100 Milyon Euro’luk 
yatırım yapacaktır. Eylül 2013’de imzalan-
ması beklenen bir anlaşmayla BAE, ayrıca 
uçak parçaları üretimi yapa-
cak bir fabrika da kuracaktır. 
Yıllık cirosu 300 milyon Euro 
olması beklenen fabrika 400 
ila 500 kadar işçiyi istihdam 
edecektir. 

Veliaht prensin araların-
da NORA ve ATLAS roket 
sistemleri de olan askeri tek-
nolojilerin geliştirilmesi için 
150 milyon Euro yatırım planı 
da, savunma sektöründeki en 
önemli yatırım olmaya aday 
görünmektedir. Krusik, Te-
loptik ve Utva gibi Sırp askeri 
fabrikalarına da BAE yatırımı 
söz konusudur. Öte yandan 
BAE’nin Sırbistan’dan silah ihracatına ha-
zırlandığı da iddia edilmektedir. Ayrıca ro-
ketatar kurulumu konusunda yatırım için 
yeni tur görüşmelerin yapılacağı duyurul-
muştur. 

Kopaonik Dağı üzerindeki Jugobanka 
Oteli’nin satışı ise Şubat’ta imzalanan anlaş-
madan hemen sonra doğrudan Muhammed 
Bin Zayed adına gerçekleştirilmiş, böylece 
turizm sektöründe de BAE’nin yatırımla-
rına Sırbistan açık hale getirilmiştir. Otel 

demişken, modern tarzda yeni bir otelin 
yapımı da anlaşmada yer alan hususlardan. 
Üstelik bu otel, NATO’nun 1999’da bomba-
ladığı eski bir askeri merkezin yerine yapı-
lacaktır. Bu otelle de Mubadala Emlak ve 
Altyapı şirketi ilgilenmektedir. Ayrıca Sır-
bistan Merkez Bankası’nın Royal Grup ile 
yaptığı görüşmelerin Sırbistan’da Royal’ın 
bir şube açması ile sonuçlanması gündem-
dedir. Gerçekleşirse BAE’nin Avrupa’nın bu 
yakasındaki ilk bankası Sırbistan’da olacak 
demektir. Bankacılık sektöründeki böylesi 
bir işbirliği, yatırımlar için yeni bir finans 
desteği yaratacaktır. En son 7 Ağustos 
2013’de Sırbistan Başbakanı Ivica Daciç ve 
BAE Dışişleri Bakanı Danışmanı Muham-
med Al Suvaidia’nın hazır bulunduğu bir 
toplantıda, BAE Küresel Sermaye Yöneti-
mi (GCAM) CEO’su Arun Ramswaroopji 
Panchariya ile Sırbistan Şehircilik ve İmar 
Bakanı Velimir Ilic, Sırbistan için sanayi 
ve altyapı projeleri geliştirecek ortak bir 
şirket kurulmasını içeren bir işbirliği me-
morandumu imzalamıştır. Anlaşmaya göre 
projeler, GCAM’ın ilk etapta 10-15 milyon 
Euro’luk katkı sağlayacağı bir ortak fondan 
finanse edilecektir..Bu anlaşma ve Eylül 

2013 sonuna dek imzalanması beklenen üç 
yeni yatırım anlaşması da  Prens Nahyan’la 
imzalanan stratejik anlaşmanın somut içe-
rikteki yeni anlaşmalara dönüşmekte oldu-
ğunun birer göstergesidir. 

Sırbistan Neden Bu Kadar 
Davetkar? 
Sırbistan’ın yatırım çekmek için ek önlem-
ler aldığı dönem, aynı zamanda küresel 
krizin Avrupa’yı sarstığı döneme denk gel-

miştir. Almanya hala etkindir, Avusturya ve 
kendi krizine rağmen İtalya da varlık gös-
termektedir ancak Sırbistan’ın derin eko-
nomik sorunlarına çare olabilecek boyutta 
değildir Avrupa’dan gelen yatırımlar. Rusya 
ise yeni dönemde dış politikasını duygusal-
lıktan uzak tacir zihniyetine yakın bir tavır-
la belirlemektedir. Gümrük kaldırılmıştır, 
borçlandırma söz konusudur, Güney Akımı 
gibi önemli bir projeye Sırbistan dahil edil-
miştir, silah satılmaktadır ama bunların hiç 
birisi işsizlik sorununu da çözecek, büyük 
yatırımlar anlamına gelmemektedir. Kal-
dı ki yeni yatırımcıya açılan saha, mevcut 
yatırımcıdan vazgeçmeyi de gerektirme-
mektedir. Kesin olan ise küresel kriz düşü-
nülecek olursa Çin ve Körfez Ülkeleri’nden 
gelecek yatırımlar ekonomiyi canlandıracak 
çok önemli faktör olarak görülmüştür. Ya-
bancı yatırımın gelmesi için Sırbistan da 
gerçekten olağanüstü bir çaba göstermiş, 
her fırsatı değerlendirmiş, proje üretmiş-
tir. Açıkçası yeni işbirlikleri, hem Sırbistan 
ekonomisi için önemli bir büyüme sağlama-
sı ve istihdam sorununu büyük ölçüde çöz-
mesi yönüyle hem IMF, Dünya Bankası ve 
AB’nin, istikrar politikaları ve bütçe disip-

lini konularındaki dayatmala-
rına karşılık gösterilebilecek 
başarılı bir proje sağlaması 
nedeniyle Sırbistan’ın ihtiyaç-
larını karşılamaktadır. 

Öte yandan ekonomide-
ki iyileşme, dış politikadaki 
sorunlu konuları çözmek ko-
nusunda da Sırbistan’ı rahat-
latacaktır. Bir kere işsizlik ve 
yoksulluk nedeniyle radikal-
leşen halkını, yaşanan dönü-
şüm sürecinden, istihdam ve 
refahın artışıyla daha sağlıklı 
bir şekilde geçirebileceği ke-
sindir. Diğer taraftan da eko-
nomik istikrarını sağlamış ve 

ekonomik ortaklıklar yoluyla siyasi destek-
çilerini arttırmış bir Sırbistan’ın bazı dış 
baskıları dengelemesi daha kolay olacaktır. 
Bilhassa Balkanların istikrarını, Sırbistan’ın 
istikrarına bağlı gören çevrelerde, -istikrar 
istendiği müddetçe- bu siyasetin karşılığı-
nın olacağı kesindir. Eski Yugoslavya’nın 
eski parçası olan ancak henüz AB’nin par-
çası olamamış komşularıyla siyaseti bakı-
mından da ekonomik olarak güçlenmiş bir 
Sırbistan sadece ortak işsizlik sorununda 

cazibe merkezi olmayacak aynı zamanda si-
yaseti belirleyen konuma da ulaşabilecektir. 
Kaldı ki bölgeselleşme faktörünün konuşul-
duğu ve Arnavutluk-Kosova-Makedonya 
hattından zaman zaman hararetle bahse-
dildiği düşünülecek olursa hem denge-fren 
hem de alternatif hat oluşturma gücünü 
elinde tutmak Sırbistan’ı gerçekten de her 
anlamıyla Balkanların kilit ülkesi haline 
getirebilecektir. Bunlara ekonomisini istik-
rara kavuşturmuş bir Sırbistan’ın AB üye-
liğine daha da yakınlaşacağı eklenmeli ve 
Fransa’dan gelen “AB’nin 29. üyesi olarak 
Sırbistan’ı görmek istiyoruz” açıklaması ha-
tırlanmalıdır. 

Neden Sırbistan? 
Yatırım ve ticaret kararlarında nüfuzunu 
güçlendirebilmek gibi kriterleri, enerji kay-
naklarını güvenli bir rotadan taşımak gibi 
kriterlerle birlikte değerlendiren Rusya gibi 
bir ülkenin tarih, kültür, din, anlayış yö-
nünden ortağı olarak gördüğü Sırbistan’da 
gerçekleştirdiği yatırımlar gayet anlaşılır 
tercihlerdir. Balkanların tamamında ya-
tırımları ile ekonomik etkinliğini ve nü-
fuzunu arttıran Almanya gibi bir ülkenin 
Sırbistan’ı diğer Balkan ülkelerinden ayır-
mayan –nitekim neredeyse her Balkan 
ülkesinde aynı Alman menşeli firmalarla 
karşılaşılır- tercihi de anlaşılır bir yatırım-
cı tavrıdır. Hatta -belirtmeden geçemeye-
ceğim- Arap sermayesinin Sırbistan’daki 
hareketini en yakından izleyen de Alman 
basını olmuştur. Körfez Ülkeleri ise davete 

icabet eden taraf konumundadır. Sırbistan 
Devlet Başkanı Tomislav Nikolic’in Nisan 
2013’e 9 günlük Sırbistan-Arap- Afrika-

lı Dostluk Günleri’nin5 açılışını yaparken 
Arap ve Afrikalı ülkeleri “ortak tarihlerinin 
parçası olan Bağlantısızlar Hareketi”ne atıf-
la selamlaması da bir psikolojik bağ kurul-
ması ile ilgilidir. 

BAE’ni Sırbistan’a getiren ise Bağlantı-
sızlar Hareketi’nin sıcak hatıralarından zi-
yade sağlanan ticaret ve yatırımda sağlanan 

5   Katılan ülkeler Angora, Cezayir, Fas, Filistin, Gine, Irak, Kongo, 
Kuveyt, Lübnan, Mısır, Nijerya, Suriye ve Tunus’tur. 

yasal ve bürokratik kolaylıklardır. Örneğin 
Bosna-Hersek’te herhangi bir yatırımı zor-
laştıran binlerce neden varken Sırbistan’ın 
kolaylaştırıcılığı karşılık bulmaktadır. Öte 
yandan hem Avrupa’ya hem Rusya’ya güm-
rüksüz ticaret yapabilen tek ülkedir ve ayrı-
ca coğrafi olarak iki kanala da kolay sevkıyat 
gerçekleştirebilecek bir konumdadır. Kaldı 
ki her bir yatırımcı, Sırbistan’ın iki önem-
li Avrupa koridoru ile - Koridor 7 (Tuna 
Nehri) ve Koridor10 (Uluslararası otoban 
ve demiryolu) - AB, Güneydoğu Avrupa ve 
Yakın Doğu pazarlarına yakınlığının sağla-
dığı lojistik üstünlüğün ve nakliye kolaylığı-
nın farkındadır. Buna Arap yatırımcılar da 
dahildir.

Şüphesiz ki aslında “Neden Müslüman-
lar değil de insanları Müslüman oldukla-
rı gerekçesiyle katletmiş bir ülke, Körfez 
sermayesiyle kalkındırılmakta ve bölgenin 
cazibe merkezi haline getirilmektedir?” 
sorusu, bu makalenin ana sorunsalıdır. 
Yanıtı ne yazık ki sağlanan ticari ve hali ha-
zırda mevcut olan lojistik kolaylıklar yani 
“sermayenin zenginleşebileceği yere gittiği 
kuralı” olacaktır. Bu durumda “Paranın sı-
nırları, dini ve milliyeti olmaz” sözü bir kez 
daha gerçekliğini ispatlamaktadır. Halbuki 
Sırbistan’a sınır bir ülkenin hiç değilse coğ-
rafyanın sağladığı aynı kolaylıkları barın-
dırdığı kesindir. Sırbistan’ın iyi diplomasi 
yürüttüğü, cazip projeler hazırladığı, Boş-
nakların bu konuda yetersiz kaldığı ve ülke-
lerindeki siyasi kriz ve sorunların yatırımı 
güçleştirdiği gerçek olsa dahi Bosna’da 150 
cami inşa/tamir eden bir ülkenin (Suudi 
Arabistan) yatırım konusunda bürokratik 
engelleri aşamadığını iddia etmek gerçekçi 
olmayacaktır. Farklı bir coğrafyadan baş-
ka bir Müslüman ülkenin, Bosna-Hersek 
sınırlarında ama Sırbistan’a bağlanmak is-
teyen Sırp bölgesinde yaptığı yatırımlar da 
düşünülecek olursa sorun çetrefilleşmekte-
dir. Sırbistan’la yatırım anlaşmalarının ya-
pıldığı günlerde, BAE Kızılayı da Bosna’da 
10 bin kadar öksüz ve yetim çocuğa 250 bin 
Euro değerinde kıyafet ve ayakkabı yardımı 
yapmıştı. Bosna-Hersek’te, çalışabilir du-
rumdaki fabrika ve işletmelerin yüzde 80’i 
kapalı iken İslam dünyasının buraya neden 
18 yıldır hala sadece sadaka, zekat, fitre, 
kardeşçe sevgi ve destek sunduğunu açık-
layabilmek için “sermaye kuralları” terimi 
çok mekanik kalmaktadır. Bosna-Hersek 
gerçekten de gözden çıkarılmış mıdır?

Yeni işbirlikleri, hem sırbisTan 
ekonomisi için önemli bir büYüme 
sağlaması ve isTihDam sorununu 
büYük ölçüDe çözmesi YönüYle 
hem ımF, DünYa bankası ve 
ab’nin, isTikrar poliTikaları ve 
büTçe Disiplini konularınDaki 
DaYaTmalarına karşılık 
gösTerilebilecek başarılı bir 
proje sağlaması neDeniYle 
sırbisTan’ın ihTiYaçlarını 
karşılamakTaDır.
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Ermenistan-Rusya:
Eyalet-Merkez İlişkileri 

S
on yıllarda Ermenistan-Rusya iliş-
kilerinde ciddi gerilimin yaşandığı 
hissediliyor. Bu gerilim özellikle 
de Rusya Federasyonu Başkanı 

Vladimir Putin’in 13 Ağustos 2013 tarihinde 
Azerbaycan gezisinden ve hükümetler ara-
sında ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda 
birkaç anlaşmanın imzalanmasından sonra 
daha çok ilgi çekiyor.

Ermenistan, bağımsızlığını ilan etme-
sinden bugüne kadar ekonomik, siyasi, 
güvenlik ve askeri alanlarda “yumurtala-
rın hepsini aynı sepete” koyarak, Rusya ile 
ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Bu siya-
set bağımsızlığını yeni ilan etmiş ve komşu 
devletlere karşı revizyonist siyaset yürüten 
(İran hariç) Ermenistan için bir anlamda 
perspektif vaat ediyordu.

Azerbaycan topraklarını işgal eden 
Ermenistan’a 1990’lı yılların sonlarına ka-
dar Rusya’nın siyasi ve askeri desteği hava 
ve su gibi gerekiyordu. Mayıs 1994 tari-
hinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında 
ateşkes anlaşmasının imzalanmasından 

sonra Azerbaycan’ın tüm hoş niyetlerine 
rağmen, Ermenistan Dağlık Karabağ çatış-
masının nihai barış anlaşması temelinde 
çözülmesi yönünde olumlu adım atmadı.

Ermenistan Dağlık Karabağ’ı kendine 
birleştirmenin hukuken imkânsız olduğu-
nu anladıktan sonra çatışmanın çözümü-
nü uzatarak, uluslararası düzeyde Dağlık 
Karabağ’ın “bağımsızlığının” tanınması 
yönünde politika yürütmeye başladı. Ama 
bugüne kadar bu yönde ciddi sonuç elde et-
mediği bilinmektedir.

Ermenistan 1994 senesinden sonra 
Dağlık Karabağ çatışmasının çözülme-
si yönünde pragmatik adımlar atsaydı, 
Rusya’dan bağımlılığı zayıflar, bölgede ger-
çekleştirilen önemli uluslararası projelerde 
yer alarak, ekonomik ve sosyal sorunlarını 
önemli ölçüde halledebilirdi.

Son günlerde Ermenistan Hükümeti-
nin Rusya’nın denetimindeki stratejik sa-
nayi kurumlarını millileştireceğine ilişkin 
haberler verilmektedir. Ermenistan-Rusya 
ilişkileri konusunda biraz bilgisi olan her-
kes böyle bir millileştirmenin mümkün ol-
mayacağını biliyor. Ermenistan Hükümeti-
nin böyle bir karar alması mümkün değildir 
ve bu mesele son zamanlarda Rusya’nın 
Ermenistan’a Avrasya Birliği ve Gümrük 
Birliği’ne üye olması için baskılarını artır-
dığı bir zamanda kasıtlı olarak gündeme 
getirilmiştir.

Ermenistan ciddi bir ikilem karşısında-
dır. Zira son yıllarda Ermenistan kuzey ve 
batı yönünde siyasi manevralar yaparak, 
her iki tarafla ilişkilerini düzene sokmaya 
ve onların lojistik ve finans potansiyelin-
den faydalanmaya çalışıyor. Elbette kuzey 

ve batı Ermenistan’ın rock müziği sedaları 
altında “göbek dansı” yapmaya çalıştığını 
görüyor.

24 Temmuz tarihinde Ermenistan ve 
Avrupa Birliği “Derin ve Kapsamlı Serbest 
Ticaret Bölgesi Hakkında” anlaşmanın 
metni üzerinde mutabakata vardı. Tarafla-
rın bu anlaşmayı imzalaması Ermenistan 
için belirli perspektifler vaat ediyor. Ama 
Rusya Ermenistan’ın bu anlaşmayı imza-
lamasına itiraz ederek, onu Avrasya Birliği 
ve Gümrük Birliği’nde görmek istiyor ve 
baskılar yapıyor. Ermenistan Hükümetinin 
Rusya’nın kontrolündeki stratejik sanayi 
kurumlarını millileştirmeye ekonomik ve 
siyasi gücü yeter mi? Bu soruya cevap ver-
mek için Ermenistan ekonomisinin gelişim 
dinamiğine kısaca göz atalım.
Ermenistan’ın eski Başbakanı Hrant Baq-
ratyan Dünya Bankası’nın Ermenistan’la il-
gili raporundan alıntı yaparak, son beş yılda 
ekonominin feci çöküş aşamasında olduğu-
nu belirtiyor;
2008-2012 yıllarında GSMH 11.662 mil-
yon dolar seviyesine geriledi. Bu yıllarda 
Azerbaycan’ın GSMH’sının hacmi 67.197 
milyon dolara (%37,5 artış) kadar yükseldi.
Kişi başına düşen GSMH verilerine göre, 
Ermenistan bölgede sonuncudur. 1993 yı-
lından bu güne kadar Ermenistan’ın bu 
göstergeleri değişmedi.
Göç ciddi bir sorun olarak kalıyor. 
Ermenistan’la kıyasta Gürcistan’da her bin 
kişiye düşen göçmen sayısı Ermenistan’dan 
4 kat daha azdır. Azerbaycan ve Türkiye’de 
olumlu göç eğilimi yaşanıyor. 2013 senesi-
nin birinci yarısında Ermenistan’ı 123 bin 
kişi terk etmiştir;

Ermenistan’ın dış borcu beş milyar dolara 
yaklaşıyor;
Sanayi tesislerinin çoğunluğu uluslarara-
sı piyasaya sürülecek kadar kaliteli üretim 
yapma yeteneğinde değildir ve neredeyse 
hepsinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır;
Ermenistan’ın dış ticaret hacmi Mayıs 2013 

tarihine kadar 444 milyon dolar olmuştur 
ve bu 2012 senesinin benzeri istatistiklerine 
kıyasta % 9 azdır;
Rusya halen Ermenistan’ın dış ticaretinde 
birinci sıradadır;
Rusya’nın denetimindeki stratejik sanayi 
tesisleri tam gücüyle çalışmıyor ya da kasıtlı 
olarak çalıştırılmıyor.

Siyasi nedenler ise şunlardır:
- Rusya’nın Ermenistan’da 102  askeri üssü 
vardır;
- Askeri ve güvenlik açısından Ermenistan’ın 
Rusya’ya bağımlılığı devam ediyor;
- Rusya’da bir milyona yakın Ermeni göç-
men var ve Ermenistan Rusya’nın deneti-
mindeki stratejik sanayi kurumlarını mil-
lileştirirse, Rusya birkaç yüz bin göçmeni 
Ermenistan’a geri gönderirse, bu Ermenis-
tan ekonomisi için faciayla sonuçlanır;

- Ermenistan Hükümetinde Rusya tarafta-
rı güçler etkindir ve millileştirmeye imkân 
vermezler;
- Enerji (petrol ve Metsamor Nükleer 
Santrali’nin çalışması için zenginleştirilmiş 
uranyum) açısından Ermenistan tamamen 
Rusya’dan bağımlı durumdadır.

Böyle bir ortamda Ermenistan Rusya’ya 
karşı hangi baskı mekanizmalarını kulla-
narak, onun denetimindeki stratejik sanayi 
kurumlarını millileştirebilir? Bunu yapma-
ya teşebbüs eden hükümetin iktidarda kal-
ma şansı sıfıra eşittir.

Levon Ter-Petrosyan’ın istifaya zorlan-
ması, Ermenistan parlamentosuna karşı 
düzenlenmiş saldırıda Karen Demirciyan’ın 
öldürülmesi ve Başbakan Andranik 
Markaryan’ın şüpheli ölümü buna örnek 
olarak gösterilebilir.

son YıllarDa ermenisTan kuzeY ve 
baTı YönünDe siYasi manevralar 
Yaparak, her iki TaraFla 
ilişkilerini Düzene sokmaYa 
ve onların lojisTik ve Finans 
poTansiYelinDen FaYDalanmaYa 
çalışıYor.

ermenisTan, bağımsızlığını 
ilan eTmesinDen bugüne kaDar 
ekonomik, siYasi, güvenlik ve 
askeri alanlarDa “YumurTaların 
hepsini aYnı sepeTe” koYarak, 
rusYa ile ilişkilerini gelişTirmeYe 
çalışıYor.

Dr. Hatem Cebbarlı 
AVRASYA GÜVENLİK VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (ATSAM) BAŞKANI
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veto tehdidi ile engel oldu, konu BM Gü-
venlik Konseyi gündemine geldiği zaman 
da kararın çıkmasına müsaade etmedi. Bazı 
durumlarda sivil ölümlerin artması üzerine 
BM gündemine gelen Suriye kararlarının 
daha yumuşayarak çıkmasını sağladı. 

“Arap Bahar”ı olarak nitelendirilen 
süreç Rusya için çeşitli anlamlar ifade et-
mekteydi. Süreç bir yandan dünyadaki 
enerji fiyatlarını yükselterek Rusya bütçe-
sine ciddi paralar getirmesi bakımından 
“maddi kaynak” anlamını taşısa da, genel 
anlamda, Moskova yönetiminin “Arap Ba-
harı” sürecinden rahatsız olduğu bilinmek-
tedir. Bu rahatsızlığın sebepleri arasında 

sürecin daha çok Batı 
tarafından yönetildiği 
ya da yönlendirildi-
ği ve bunun da uzun 
vadede Rusya’nın Or-
tadoğu’daki stratejik 
çıkarlarına zarar ve-
receği inancı önemli 
yer tutuyor. Rusya’nın 
“Arap Baharı” sürecine 
ilişkin bütün açıklama 
ve eylemlerinde Batı 
müdahaleciliğinden 
rahatsızlığın izlerini 
çok açık görmek müm-
kün.

Öte yandan, Su-
riye tarihsel açıdan 
Rusya’nın kendi selefi 
hesap ettiği SSCB’nin 
Orta Doğu politikasın-
da Irak’la birlikte özel 
öneme sahip olmuş-
tur. Özellikle Beşşar 
Esad’ın babası Hafız 
Esad zamanında zirve-
ye çıkan SSCB-Suriye 
ilişkileri Gorbaçov’un 
politikaları ile cid-
di bir sekteye uğrasa 
da Vladimir Putin’in 
2000’li yıllardaki baş-
kanlığı döneminde 
yeni bir ivme kazan-
mıştır. Ocak 2005 yı-
lında Beşşar Esad’ın 
Moskova ziyareti ve 
Mayıs 2010’de Dimit-
ri Medvedev’in Şam 
ziyareti bu ilişkiler sü-

recini yeni bir noktaya taşımıştır. Moskova 
için Suriye ile ilişkilerin güçlendirilmesi Or-
tadoğu denkleminde yerini almak bakımın-
dan önemli bir fırsat sunuyor. Suriye’nin 
Arap-İsrail problemindeki konumu ise 
Moskova’nın bu hesabının hiç de yanlış ol-
madığının göstergesi sayılabilir.

Suriye’nin Akdeniz’e sınırının olması 
bir başka neden sayılabilir. Akdeniz’in hem 
tarihsel konumu, hem de son dönemlerdeki 
artan stratejik önemi Moskova’nın tarih-
sel denizlere açılma stratejisi ile birlikte 
düşünüldüğünde bu konu daha iyi anla-
şılmaktadır. Daha 1971 yılında SSCB’nin 
Hafız Esad’la yapılan bir anlaşma gereği 

Tartus’da Akdeniz’e çıkan Sovyet Donan-
ması için bir deniz üssü oluşturması bu 
durumun en önemli kanıtı. Ortadoğu’ya 
ve Suriye’ye en ilgisiz göründüğü 1990’la-
rın başında bile Tartus’daki deniz üssüden 
vazgeçmeyen Rusya 2009 yılında buranın 
yenilenmesi ve daha büyük gemiler için 
genişletilmesi çalışmalarına başlamıştır. 
Amerikan ve NATO gemilerinin, İran’ın, 
Türkiye’nin, İsrail’in, hatta Güney Kıbrıs’ın 
boy gösterdiği, hemen kıyısında Libya, Su-
riye gibi ülkelerde başverenler ve baş vere-
cekler Akdeniz’deki Tartus limanının öne-
mini iyice açığa çıkarmış durumda. 

Bölgede gerginlik tırmandıkça Akdeniz-
deki Rus savaş gemilerinin sayısı sürekli ar-
tış göstermiştir. Son günlerde boğazlardan 
geçen gemilerle birlikte Akdenizdeki Rus 
gemilerinin 15’e ulaştığı ifade edilmektedir. 
Bir anlamda Rusya’nın Suriya krizinden ya-
rarlanarak açık denizlerde, özellikle de Ak-
denizde askeri kapasitesini artırdığı da ileri 
sürülebilir.

Suriye’nin Rusya için öneminin bir baş-
ka sebebini bu ülkeye satılan Rus silahları 
oluşturmaktadır. SSCB döneminde mühim 
silah müşterilerinden olan Suriye ile silah 
ticareti Esad’ın Moskova ziyareti ile yeni 
boyutlar kazanmıştır. Zaten Suriye’nin Rus 
silah ihracatının içinde öncü yerlerden bi-
rini tutması ve Suriye ordusunun silah-
larının yüzde 90’ının Rus yapımı olması 
da dikkatlerden kaçmıyor. Moskova’nın 
Suriye’ye sattığı S-300 füzeleri ile Mig-31 
askeri uçakları ise İsrail ve ABD’de ciddi 
rahatsızlık yaratmaktadır. Tüm tepkilere 
rağmen Rusya’nın iç savaşın en amansız 
dönemlerinde bile Suriye’ye silah vermeyi 
durdurmadığı bilinmektedir. 

Suriye’yi Rusya için önemli kılan bir baş-
ka neden iki ülkenin ticari-ekonomik ilişki-
leridir. İki ülke arasında iç savaşın hemen 
öncesinde (2010 yılındaki) ticaret hacmi 1,1 
milyar dolar civarındaydı. Ayrıca Suriye’de 

S
uriye krizi beklenenden uzun 
sürdü. 100 bini aşkın kişinin öl-
mesine, yüz binlerce kişinin yara-
lanmasına, milyonu aşkın kişinin 

mülteci durumuna düşmesine neden olan iç 
savaşın ne zaman sona ereceği belli değil. İç 
askeri denge tam olarak bozulmazken ulus-
lararası güçlerin hamleleri de süreci sona 
erdirmekten ziyade uzatıcı ve genel anlam-
da Suriye’yi güçsüzleştirici nitelikte.    

Özellikle Batı kendisinden beklenen 
hamleleri bir türlü yapmazken Rusya’nın 
bazen beklenen,  bazen de beklenmeyen 
hamleleri sürecin ve doğal olarak Esad yö-
netiminin ömrünün uzamasına neden olu-

yor. Irak ve Libya’da Batı karşıtı yönetim-
lerin kurban edilişine bir ölçüde müsamaha 
gösteren Rusya, Orta Doğu’da daha kritik 
gördüğü iki müttefikini, İran ve Suriye’yi 
şimdilik başarıyla koruyor. Bunun son ör-
neği geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Konu Suriye olunca, Rusya’nın Tu-
nus, Mısır ve hatta doğal gaz zengini ve 
Moskova’nın mühim ekonomik partnerle-
rinden olan Libya’daki olaylardan daha faal 
ve göreceli olarak daha sert bir tutum içi-
ne girdiği görülmektedir. Hatta doğrudan 
NATO askeri müdahalesinin yapıldığı ve 
bu konuda bir BM kararının alındığı Libya 
konusunda bile zımni bir rıza gösteren Rus-

ya, Nisan 2011’den itibaren sürekli olarak 
Suriye konusunun Birleşmiş Milletler (BM) 
Güvenlik Konseyi gündemine gelmesine 

EKOANALİZ

Suriye
Satrancında
Rusya Hamlesi

özellikle baTı kenDisinDen 
beklenen hamleleri bir Türlü 
Yapmazken rusYa’nın bazen 
beklenen,  bazen De beklenmeYen 
hamleleri sürecin ve Doğal 
olarak esaD YöneTiminin ömrünün 
uzamasına neDen oluYor.
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Dr. Nazim Cafersoy
KAFKASYA ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE STRATEJİK 

ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (QAFSAM) ANALİSTİ  

rusYa’nın “arap baharı” 
sürecine ilişkin büTün 
açıklama ve eYlemlerinDe baTı 
müDahaleciliğinDen rahaTsızlığın 
izlerini çok açık görmek mümkün.
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Rus yatırımlarının daha 2009 yılı sonu iti-
bariyle 20 milyar dolara ulaştığı biliniyor.

Tüm bu nedenlerden dolayı Rusya Suri-
ye krizinde bazen bölgedeki geleceğini riske 
atıyor görüntüsüyle karşılaşmasına rağmen 
kararlılığını sürdürdü. Rusya Suriye krizi 

nedeniyle, son yıllarda büyük önem verdi-
ği Türkiye ile olan ilişkilerini riske attı. Batı 
ile Ağustos 2008 olayları sonrasında ger-
ginleşen ilişkilerini yeniden rayına oturt-
ma stratejisinin zarar görmesini de çok 
önemsemedi. En son Suriye’de geniş bir 

biçimde kimyasal silah kullanıldıktan son-
ra Suriye’ye askeri müdahale seçeneği en 
ciddi biçimde dillendirilmekteyken Rusya 
bir hamle daha yaptı. Bir yandan Suriye’de 
kimyasal silahların muhalifler tarafından 
kullanıldığını iddia etti, diğer yandan bu ül-
kenin kimyasal silahlardan arındırılmasına 
ilişkin öneride bulundu. Suriye’ye müdaha-
le konusunda kararlı görünen güçleri uyar-
maktan da geri durmadı. 

En kritik süreç ise ABD Dışişleri Bakanı 
John Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı Ser-
gey Lavrov arasında 3 gün süren Cenevre 
görüşmeleri oldu. Bu görüşmeler sonucun-
da taraflar Suriye’nin kimyasal silahlardan 
arındırılması konusunda uzlaşmaya vardı-
lar. Buna göre Esad yönetimi bir hafta için-
de mevcut kimyasal silah envanterini tüm 
detayları ile açıklayacak. İlgili kurumların 
uzmanlarının incelemeleri Kasım ayına 
kadar tamamlanacak. Üçüncü aşama olan 
silah ve ilgili sistem ve araçların tamamının 

imha ve tasfiyesi süreci ise 2014 yılı ortala-
rına kadar tamamlanacak.

Türkiye bu anlaşmanın Esad rejiminin 
ömrünü uzatmaya hizmet ettiğini, iç sava-
şı bitirmeyeceğini ve ayrıca çok net olma-
dığını ileri sürerek eleştirilerde bulundu. 
Gerçekten de Esad yönetiminin işbirliğine 
muhtaç olduğu için kabul ettiği anlaşmaya 
en azından süre bakımından uymaması du-
rumunda ne olacağı belli değil. Rusya’nın 
yine Esad’ı korumayacağı da garanti edile-
mez. Süreç uzadıkça ve muhaliflere yardım 
gerektiği düzeyde yapılmaz ise Esad yöne-
timinin güçlenme ihtimali de zayıf değil. 
Ayrıca Türkiye’nin dillendirdiği “kimyasal 
silah kullanılmadığı sürece sivil halkı kat-
letmek serbest midir” sorusu da cevabını 
bulamıyor. Böylece Rusya Suriye satrancın-
daki hamlesi ile gerekli hamleleri yapama-
yan Batı karşısında sanki avantajlı duruma 
geliyor. Ama en kötüsü, bir ülkede insanlık 
dramı yaşanmaya devam ediyor.

rusYa suriYe krizi neDeniYle, 
son YıllarDa büYük önem verDiği 
TürkiYe ile olan ilişkilerini riske 
aTTı.
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Ekim tarihinde Konseyin kuruluşunun 20. 
yılını hep beraber kutlamıştık.  

2010 yılında, Kazakistan Avrupa Gü-
venik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) Dö-
nem Başkanlığı yaptı. Kazakistan’ın AGİT 
Başkanlığı pek çok önemli faaliyetle dol-
du. Kanaatimce, Başkanlık olarak yapılan 
en önemli faaliyet, 11 yıllık aradan sonra, 
Devlet Başkanı N. Nazarbayev’in girişi-
miyle Astana’da 1–2 Aralık 2010 tarihin-
de düzenlenen AGİT Zirvesi olmuştur. 
Kazakistan kurumun çalışmalarına yeni 
bir ivme kazandırmıştır. AGİT’in dikkati-
ni uygarlıklar arası diyalogu geliştirmeye, 
Merkezi Asya’daki ekonomi ve ekoloji gibi 
sorunlara çekmeyi başarmıştır. Buluşma 
sonucunda Astana Deklarasyonu kabul 
edilmiştir. Deklarasyon, AGİT’in yeni bir 
boyutunu; Avro-Atlantik ve Avrasya top-
lumlarına bir bütün ve bölünmez güvenlik 
bakımından yaklaşma boyutunu ortaya çı-
karmıştır. 

Kazakistan İslam İşbirliği Teşkilatı 
(İİT) Dönem Başkanlığını 2011–2012 yıl-
larında büyük bir sorumlulukla yürütmek-
tedir. İİT Başkanlığı sürecinde Kazakistan 
Doğu ile Batı’yı yakınlaştırma stratejisini 
devam ettirmektedir. Bunun yanı sıra, 
Kazakistan Başkanlık sürecinde, dünya-
da İslamofobinin yayılmasını engellemek, 
küresel ve bölgesel güvenliği pekiştirmek 
üzere gayret göstermektedir. Başkanlık 
çerçevesindeki faaliyetin önemli kısmı, 

nükleer silah karşıtı çalışmalar olmuştur. 
Bahsedilen önceliklerin tümü XXI’inci 
yüzyılda insani kalkınmayı doğrudan etki-
leyen güncel sorunlardır. 

Devlet Başkanımızın N.Nazarbayev’in, 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkan-
larının 2006 yılında Antalya Zirvesindeki 
önerisi ve Kazakistan’ın çabalarıyla, 2009 
yılında Nahçıvan’da Azerbaycan, Kaza-
kistan, Kırgızistan ve Türkiye tarihi bir 
belgeyi, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbir-

Kazakistan-Türkiye:
Kardeşlik İlişkilerinden

Stratejik Partnerliğe

B
ağımsızlığını kazandığı ilk dö-
nemlerde dünya siyaset sah-
nesinde öne çıkan Kazakistan, 
uluslararası toplumun eşit ve 

güvenilir üyesi sıfatını bir günde kazanmış 
değildir. O dönemde bağımsızlık yoluna 
koyulan bu genç ve yeni devlete karşı dün-
ya devletlerinin farklı yaklaşımları oldu. 
Güvensizlikle ürkek bakanlar oldu. Çünkü 
genç Kazak devleti, Sovyetler Birliği’nden 
çöken ekonomiyle birlikte, tüm dünyaya 
büyük korku salan büyük ölçekli nükleer 
silahı da miras olarak aldı. Dünyanın bü-

yük devletleri Kazakistan’ın nükleer silah-
lara ilişkin tutumu ile dış siyaset önceliği-
nin nasıl olacağı fikriyle ülkemizin attığı 
her adımı sıkı bir merakla takip etti. Böyle-
sine değişken bir dönemde kurucu Devlet 
Başkanımız Nursultan Nazarbayev’in ira-
desi ve siyasi gayretiyle Kazakistan nükleer 
silahtan özgür iradesiyle vazgeçme konu-
sunda tarihi kararı alarak, dünyaya karşı 

büyük sorumluluğu ile siyasi bilinçliliğini 
gösterdi. Bu, Kazakistan’ın uluslararası si-
yasetteki ilk başarısı olmasının yanı sıra, 
günümüzde de devam ettirdiği başarılı yü-
rüyüşün ilk adımı olmuştur. 

Çok uzamadan, Kazakistan Mart 1992 
tarihinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na 
tam üye olup, dünya çapındaki sorunların 
çözümü konusunda çalışmaya başladı. İn-
sanlığın siyasi, ekonomik, sosyal, bilimsel, 
insani ve diğer alanlardaki başarılarından 
faydalanmaya başladı. 

Günümüzde Kazakistan birçok önemli 

uluslararası kuruluşa üye olmakla birlikte, 
kendisi de pek çok uluslararası ve bölgesel 
kurumun kurucusu ve olumlu başlangıçla-
rın öncüsüdür. 

1992 yılında BM Genel Kurulu 47’nci 
toplantısında Kazakistan Devlet Başkanı 
N. Nazarbayev tarafından önerilen Asya’da 
İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konfe-
ransı günümüzde tam teşekküllü bir ulus-
lararası kuruluş sıfatıyla faaliyetine devam 
etmektedir. Türkiye bu kuruluşun ulus-
lararası düzeydeki itibarının artması için 
yoğun çaba sarf etmektedir. Geçtiğimiz 5 

EKOGÖRÜŞ

TürkiYe cumhuriYeTi, Türk 
DevleTlerinin birliğini sağlama 
YolunDa sarF eTTiği Yoğun 
çalışmaları TakDir eDerek, 
nursulTan nazarbaYev’i Türk 
DünYasının liDeri ünvanına laYık 
bulmuşTur.

Canseyit Tüymebayev
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ
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günümüzDe kazakisTan birçok 
önemli uluslararası kuruluşa 
üYe olmakla birlikTe, kenDisi De 
pek çok uluslararası ve bölgesel 
kurumun kurucusu ve olumlu 
başlangıçların öncüsüDür.
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liği Konseyi’nin (Türk Konseyi) kurulma-
sına ilişkin Anlaşma’yı imzalamışlardır. 
Konsey; isminden de belli olacağı üzere, 
tarihi ortak, kültürü aynı, Türk dili konu-
şan devletler arasında kültürel ilişkilerle 
birlikte ekonomik ilişkileri de geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. Türk Dili Konuşan Ül-
keler Devlet Başkanlarının, 2010 yılında, 
İstanbul‘da düzenlenen 10. Zirvesinde, 
yeni kurumun Genel Sekreterliği kuruldu. 
Ekim 2011 tarihinde Almatı’da ve Ağustos 

2012’de Bişkek’te gerçekleştirilen Türk 
Konseyi 1 ve 2. Zirvelerinde kardeş ülkele-
rin ekonomik, kültürel ve beşeri alanlarda 
derin ve aleni işbirliğine zemin hazırlaya-
cak birçok önemli kararlar kabul edilmiş-
tir. 

Türkiye Cumhuriyeti yukarıda sözü 
edilen uluslararası etkinliklerde daima 
Kazakistan’ı aktif bir biçimde destekle-
mekte, Kazak girişimlerinin gerçekleştiril-
mesine önemli katkı sağlamaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti, Türk devletle-
rinin birliğini sağlama yolunda sarf ettiği 
yoğun çalışmaları takdir ederek, Nursul-
tan Nazarbayev’i Türk Dünyasının lide-
ri unvanına layık bulmuştur. Ankara’da 
kurucu Devlet Başkanımız Nursultan 
Nazarbayev’in heykeli açılmıştır. Bu, Ka-
zak halkının seçkin lideri, kurucu Devlet 
Başkanı Nursultan Nazarbayev’e Türk 
halkının göstermiş olduğu saygının somut 
göstergesidir. Devlet Başkanımıza göste-
rilen saygı, Kazak halkına gösterilen saygı 
demektir. Geçtiğimiz günlerde de Kırşehir 
ilinin kararıyla il caddesine Cumhurbaş-
kanımız N.Nazarbayev’in adının verilmesi 
Kazakistan halkına ve yönetimine olan bü-
yük teveccühünü göstermektedir.  

Türkiye ile Kazakistan; önemli küresel 
ve bölgesel sorunlarla ilgili hedefleri ortak, 
uluslararası kurumlar bünyesinde yakla-
şımları aynı, ikili siyasi ve ekonomik iliş-
kileri hızla gelişmekte olan stratejik ortak 
devletlerdir. Kazak ile Türk aynı kökten 
gelen akraba halktır. Bağımsızlığımızı ka-
zandığımızda, Türkiye Kazağı kardeş edi-
nip, Kazakistan’ın özgürlüğünü ilk tanıyan 
ve öncelikle kutlayan oldu. 

Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, 
Türkiye ile kardeşlik ilişkilerinin kurul-

masını diplomatik temasların başladığı 
ilk günden hedeflemişti. İki ülke arasın-
daki statü, Kazakistan Cumhurbaşkanı N. 
Nazarbayev’in 2009 yılındaki Türkiye res-
mi ziyareti esnasında imzalanan Kazakis-
tan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti 
Stratejik Ortaklık Anlaşmasıyla nihayet 
bulmuştur. Böylece iki ülke arasındaki iliş-
kileri kardeşlik sırafıtının yanısıra Strate-
jik Partnerlik düzeyine çıkmış oldu.

İki taraflı işbirliğinin stratejik prog-

ramı ısı-enerjisi sektöründeki ortaklık 
olmuştur. Bunlar arasında özellikle “Ka-
zakistan-Hazar Ulaştırma Sistemi’nin” 
(KHUS) faaliyete geçirilmesi çok önemli 
bir projedir. Söz konusu proje, üretimi 
artmakta olan, öncelikle Kaşağan deniz 
maden yatakları petrolünün Hazar denizi 
üzerinden Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru 
hattıyla veya diğer petrol taşıma hatlarıyla 
uluslararası pazara ihracını sağlamaya yö-
neliktir. 

Türkiye Kazakistan’ın Merkezi As-
ya’daki liderlik rolünü kabul etmekte ve 
bölgedeki önemli ortağı olarak görmekte-
dir. 

Özellikle Kazakistan Cumhuriyeti eko-
nomisinin öncelikli alanlarına yatırım çek-
me hususunda Kazakistan ve Türkiye ara-
sındaki ticari ve ekonomik işbirliği alanları 
gün geçtikçe gelişmektedir. 

Kazakistan ve Türkiye’nin ekonomik 
işbirliği günümüzde, enerji, ulaşım, sağlık, 
çalışma ve sosyal güvenlik, müteahhitlik 

ve danışmanlık hizmeti, turizm, spor, ta-
rım, bankacılık, sigortalama, ticaret ve di-
ğer alanları kapsamaktadır. 

Kazakistan ve Türkiye arasında askeri 
ilişki ve savunma teknolojileri alanında iş-

birliğini geliştirme konusunda verimli ça-
lışmalar yürütülmektedir. Türk tarafı KC 
Silahlı Kuvvetlerine subay kadrosu yetiş-
tirme ve askeri personelin bilgi seviyesini 
artırmada büyük yardım sağlamaktadır. 
Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki 
önde gelen şirketleri Kazakistan’ın savun-
ma sanayi tesisini geliştirmek için çalış-
maktadır. 

Manevi, kültürel ortaklığımız da ola-
ğanüstü hızla ilerleme kaydetmektedir. 
Türkiye’nin milli lideri Atatürk’ün gör-
kemli Anıtı Astana’da boy göstermiştir. 
Bu, Kazakların Türk halkının milli liderine 
olan saygısının göstergesidir. 

İki ülke arasında kültürel-beşeri alan-
da işbirliği yüksek bir hızla gelişmekte-
dir. İki tarafın sanatçı grupları arasında 
gerçekleştirilen değişim, organize edilen 
kültürel etkinliklere düzenli katılmaları 
kurumsallaşmıştır. 

İlim ve eğitim alanlarındaki karşılıklı 
yakınlaşmanın başarılı örnekleri olarak 
Türkistan’daki Hoca Ahmet Yesevi Ulus-
lararası Kazak-Türk Üniversitesi’ni, Alma-
tı’daki Süleyman Demirel Üniversitesi’ni, 
Jambıl şehrindeki Ekonomi Koleji’ni, 24 
Kazak-Türk Lisesi’ni, “Dostluk” Eğitim 
Merkezi’ni, Kazakistan’da yaşayan Türk 
vatandaşlarının çocuklarının eğitim aldık-
ları “Şahlan” İlkokulunu saymak müm-
kündür. Bunun yanı sıra, Mayıs 2003 
tarihinde, İstanbul’da Kazakistan Devlet 
Başkanı N. Nazarbayev’in Türkiye resmi 
ziyareti sırasında açılan Abay İlköğretim 
Okulu da faaliyetlerini başarıyla devam et-
tirmektedir. 

özellikle kazakisTan cumhuriYeTi 
ekonomisinin öncelikli 
alanlarına YaTırım çekme 
hususunDa kazakisTan ve TürkiYe 
arasınDaki Ticari ve ekonomik 
işbirliği alanları gün geçTikçe 
gelişmekTeDir. 
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Bugüne kadar kadar 3000’den fazla 
Kazakistanlı öğrenci Türk üniversitele-
rinde öğrenimlerini tamamlamış olup, 
700’den fazla Kazakistanlı genç ise halen 
öğrenim görmektedir. 

Bakarsak, iki ülke arasındaki ilişkileri-
miz resmi makamlar arasındaki temaslar-
la sınırlı kalmayıp, çok yönlü bir biçimde 
ilerlemektedir. İkili ilişkilerin gelişmesine 
sivil toplum kuruluşları da etkin katılmak-
tadır. İki ülkenin yerel yönetimleri arasın-
daki ilişkiler güçlenmekte. Kazakistan’ın 
10’dan fazla ili ve eyalet merkezi Türkiye 
şehirleri ile kardeşlik ilişkileri kurdu. Ül-
kelerimizin birçok şehirleri arasında doğ-
rudan uçak seferleri başladı.

Türkiye’nin eski Cumhurbaşkanları 
Turgut Özal ile Süleyman Demirel’in ku-
rumsallaştırdıkları bu akrabalık, kardeş-
lik ilişkilerinin yeni görünüşü, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 
10-12 Ekim 2012 tarihlerinde Türkiye’ye 
yapmış oldukları resmi ziyaret esnasın-
da yeni yönüyle göründü. Bu ziyaret çer-
çevesinde tarihimizde ilk defa 11 Ekim 

2012 günü Kazakistan Cumhurbaşkanı 
N.Nazarbayev ve Türkiye Başbakanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi gerçek-
leştirildi. 

Böylece bu resmi ziyaret bir bakıma 
Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin 22 yıllık 

değerlendirme ziyaretleri olduğunu açıkça 
söyleyebiliriz.

Ayrıca karşılıklı ziyaretler Meclis Baş-
kanlarımız düzeyinde de aktif bir şekil-
de gerçekleşmektedir. 2012 yılının Ey-
lül ayında TBMM Başkanı Cemil Çiçek 
Kazakistan’a, Kazakistan Cumhuriyeti 
Parlamentosu Meclisi Başkanı Nurlan 
Nigmatulin ise geçtiğimiz Mayıs ayında 
Türkiye’ye resmi bulunmuşlardır. 28-30 
Haziran aralığında da Kazakistan Cum-
huriyeti Senatosu Başkanı Kayrat Mami 
İstanbul’a çalışma ziyaretinde bulunmuş-
tur. 

Geçtiğimiz Eylül ayında ise Kazakis-
tan Savunma Bakanı A.Dzhaksybekov 
Türkiye’ye resmi ziyarette bulunarak, iki 
ülke arasında askeri ve askeri-teknik ko-
nularda karşılıklı eğitim başta olmak üzere 
bir çok mutabakatlara varılmıştır. 

Tarih ölçüsüyle bakıldığında göz açıp 
kapama anı - yirmi iki yılda gerçekleştiri-
len işler az değil, yine de önümüzde kar-
deş halklarımızın kardeşliğini pekiştirecek 
daha çok iş var.

TürkiYe’nin eski 
cumhurbaşkanları TurguT 
özal ile süleYman Demirel’in 
kurumsallaşTırDıkları 
bu akrabalık, karDeşlik 
ilişkilerinin Yeni görünüşü, 
kazakisTan cumhurbaşkanı 
nursulTan nazarbaYev’in 10-12 
ekim 2012 TarihlerinDe TürkiYe’Ye 
Yapmış olDukları resmi ziYareT 
esnasınDa Yeni YönüYle görünDü.
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Kıbrıs’ta Reformlar

S
ir Robert Hamilton Lang, İskoç 
asıllı bir finansör, diplomat ve 
kolleksiyoner olarak tanınmış-
tır. Lang, 1832 yılında İskoçya’da 

doğmuş ve Glasgow Üniversitesi’nde ünlü 
Hamilton Akademisi’nde okumuştur. Me-
zuniyetinin ardından Beyrut’ta kısa bir 
süreliğine çalıştıktan sonra 1861 yılında 
Kıbrıs’a gönderilmiştir. Ardından 1863 yı-
lında Lang, Larnaka Osmanlı Bankası mü-
dürü olarak yeni görevine başlamıştır.

Lang, Kıbrıs’ta kaldığı süre zarfında 
bankacılık işleriyle uğraşmanın yanı sıra 
1871 yılında Kıbrıs Konsolos Yardımcısı Ve-
kili olarak, daha sonra da tam yetkili Kon-
solos olarak görev yapmıştır. Bu dönemde 
adada bulunan en önemli yabancı toplum 
üyelerinden birisi olarak tanınmıştır. 1875 
yılındaysa Lang, İstanbul’daki Osmanlı 
Bankası yöneticiliği için bu görevinden ay-
rılmak zorunda kalmıştır.

Aslında Lang, Kıbrıs'da kaldığı süre 
boyunca birçok tarihî eseri alarak ada dı-
şına çıkarmaya başlamıştır. Özellikle Pile 
ve Dali’ye bağlı köylerde yaptığı arkeolojik 
kazılarda elde ettiği eserleri, devrin önemli 
müzelerine ya satmış, ya da bağış yolu ile 
vermiştir. 

Bununla ilgili olarak Lang, çeşitli dergi-
lerde makale ve kitap yayımlamıştır. Özel-
likle Kıbrıs’ın tarihçesi, bugünkü kaynakları 
ve geleceği ile ilgili çalışması dikkat çekici-
dir (Cyprus: Its History, Its Present Resour-
ces, and Future Prospects, Macmillan&Co., 
1878). Bu yönü ile adanın ekonomik potan-
siyelinin kendi değerlendirmesine göre an-
latması yapılmıştır. 

Aşağıda ifade edilen ve tercümesi ve-
rilen çalışma ise “‘Reform in Cyprus’, The 
Times, 6 November 1878, p. 8.” şeklinde 

kaleme alınmıştır. The Times gazetesinde 
yayımlanan bu yazının Kıbrıs’taki ekonomi 
ve vergi sisteminin değişim amacını göster-
mesi açısından dikkat çekicidir. Bu konuda 
yardımcı olan ve Gazi Üniversitesi Ulusla-
rarası İlişkiler bölümünden öğrencim Er-
dem Özer’e de ayrıca teşekkür ediyorum. 
Bu vesile ile Kıbrıs’la ilgili bir bilinmeyen 
değeri, Lang’ın 6 Kasım 1878 tarihli yazı-
sını sizlerle paylaşmayı uygun görüyorum. 
Buna göre:

“Efendim, Lefkoşa’daki muhabirinizden 
gönderilen 9 Ekim [1878] tarihli mektupta, 
Kıbrıs’taki Yasama Organı tarafından ya-
salaştırılması planlanan kanunlarla ilgili 
görüşler bildirilmiştir. Bu kanunlardan ilki 
“ilgili arazilerin aşar vergisiyle zaman sı-
nırlamasına uğraması ve bunun farklı bir 

yapıya dönüştürülmesidir”. Aslında bu çok 
ciddi bir konudur. Zira Kıbrıs’ta devletin 
aşar vergisinden elde ettiği gelir, devletin 
dolaysız olarak aldığı gelirlerin yarısından 
fazlasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu 
konuya değinmek, adanın vergi sistemini 
en hayatî noktadan etkileyecektir. Kaldı 
ki bu vergi, halkın en çok alışkın olduğu 
ve en çok kabullendiği vergi türüdür. Bu 
yüzdendir ki, bu kadar önemli bir konuda 
akıllıca davranmak için çok dikkatli hareket 
edilmesini ve konunun tüm avantajlarını 
veya dezavantajlarını geri dönülemeyecek 
noktaya gelmeden önce iyice tartışılması-
nı gerektirmiştir. Peki, dört aydır Doğu’ya 
atanan yetkili ve yüksek rütbeli askerler, bu 
kadar önemli bir konuda rehberlik yapabi-
lecekler midir? Nubar Paşa’nın, aşar ver-

gisini kaldırmayı tavsiye ettiği ve bununla 
ilgili olarak “aşar vergisinin, arazi kiralama 
konusunda vergilendirme sistemine dönüş-
mesinin sonucunda, 5 ile 20 yıl içerisinde 
Bombay’ın tarım zenginliğinin iki katın-
dan fazlasına çıkacağını” belirtmesi doğ-
ru mudur? Ekselansları, Galler Prensi’nin 
doğumu şerefine Bombay’ın zenginliğinin 
iki katına çıktığını kastetmiş olabilirler. An-
cak zenginliğin artmasının aslı sebebi, bazı 
istisnaî sebepler dışında Hindistan tarım 
mahsullerinin Avrupa’da gelişmiş ve daha 
kârlı bir pazar olmasından kaynaklanmak-
tadır. Öte yandan Hindistan’daki birçok 
kişinin belirttiği gibi, XIX. yüzyılın sonla-
rında aşar vergisinin dönüştürülmesiyle, 
birçok köylünün tefecilerin eline düşmesi-
ne neden olduğunu da unutulmamalıdır. 
Kendimi aşar vergisinin savunucusu konu-
munda görmüyorum. Sadece bu kadar ciddi 
bir konuda değişim yapılmasının amaçları 
konusunda emin olmak istiyorum ve sanı-
yorum ki, tüm İngilizler bu konunun iyice 
incelenmesi hakkında bana katılacaklardır. 
Bu yüzden Avam Kamarası tarafından oluş-
turulacak bir komite tarafından incelenme-
sini gönülden istiyorum.

Birinci olarak Kıbrıs’taki aşar vergi-
sinin olumsuz yönleri nelerdir? Kıbrıs’ın 
girift yapısında yorulmakta olan muhabi-
riniz olarak mültezimlerin haraç kesmeleri 
konusunu ilk sıraya koyuyorum. Şimdi sor-
mak istiyorum; mültezimlerin kanunların 
söylediğinden daha fazla vergi aldıkları tes-
pit edilebilmiş midir? Eğer tespit edildiyse, 
bu vergi suç mudur? On yıldır Kıbrıs’ta aşar 
vergisini ödeyen ve etrafımda olanları in-
celeyebilecek en iyi konumdaki kişi olarak 
adada hiçbir köylünün yasal miktardan faz-
la mahsul verdiğini düşünmüyorum. Köylü-
lerin sayısı hatırı sayılır derecede fazladır ve 
neredeyse onlardan daha az ödeme yapan 
arsa sahiplerine bağlıdır. Mültezimlerden 
para alan yozlaşmış Meclis üyeleri dışında 
hiç kimse bunun aksini kanıtlayabilir mi? 
Bu çok açık bir sorudur. Yozlaşmanın bastı-
rılmasıyla bu suistimal sonlandırabilir mi? 
Kaldı ki, bu suistimal olayı sadece küçük bir 
kısımda görülmektedir. Diğer taraftan da 
harmanlama sürecinde mültezimlerin, ver-
gileri alana kadar köylülere tohumları ver-
medikleri bilinen bir gerçektir. Bu durum 
birçok yerde sorun olabilir; fakat deneyim-
lerime dayanarak bu, Kıbrıs’ta hiçbir zaman 
sorun olmamıştır. Ayrıca yetkililer bu uygu-

lamayı desteklemezlerse, bu hiçbir yerde 
ortaya çıkmayabilir de. Her köyün başında 
bir kişi vardır ve bu kişi, mültezimleri birkaç 
saatte getirecek yetkiye sahiptir. Aslında bu 
yozlaşma, çiftçinin mültezimi çağırmasın-
dan sonra 24 saat içerisinde mültezim eğer 
gelmezse, çiftçiye kendi tohumunu vergisi-
ni ödemeden ekebilme hakkı verilerek ön-
lenebilir. Bu yüzden köylünün, yasada ifade 
edilenden fazla ödeme yaptığı, saçmalıktan 
başka bir şey değildir. Köylüyü iyi tanıyan-
lar, köylü ile mültezim arasındaki ilişkinin 
“dinsizin hakkından imansız gelir” şeklinde 
olduğunu söyleyeceklerdir. Köylüyü rahat 
bırakırsanız, kendi kendine iyi bakacaktır. 

Aşar vergisinin lehine söylenecek çok 
şey vardır. Aşar vergisi sayesinde köylü, 
elde ettiği mahsule orantılı olarak ödeme 
yapmaktadır. Eğer köylü o dönem fazla 
mahsul aldıysa, fazla vergi ödemesi onu 
darlığa sokmayacaktır. Eğer az mahsul al-
mışsa, zayıf mahsul almasının üstüne bir 
de destek olunmadan, kendisinden 5 yıl-
lık minimum aşar vergisi istenirse, bu onu 
mahvedecektir. Eğer vergilerin bu kişiler-
den tekrar alınmasında zorlanmayacaksa, 
bu kişiler aşar vergisinden muaf edilmeli ve 
alacaklılarının bu kişilere zarar veremeye-
ceğinden emin olunmalıdır. Medeniyet ha-
len köylüyü basiretli hale getirmemiştir. O 
yüzden ona göre davranılmalıdır. Köylüyü, 
tefecilerin elinden kurtarmak için her şey 
yapılmalıdır. Aşarın paraya dönüştürülme 
zorunluluğu getirilirse, köylüler tefecile-
rin eline düşerler. Devlet, köylünün daha 
çok kabullenebileceği bir yol olan tohumu 
kendisinin paraya çevirmesi politikasını 
uygulayabilir. Böylece köylü, hem ölçümde, 
hem de fiyatlandırmada kendisini kazıkla-
yan küçük müteşebbislerle uğraşmaz. Öte 
yandan devlet, verilebilecek en üst fiyatın 
verilmesini sağlayabilir. Verginin direkt 
devlet tarafından toplanmasının, devlete 
sorun çıkartacağı söylenebilir. Deneyimle-
rime dayanarak, bu sorunların beklenen-
den daha az olacağını söyleyebilirim. Ayrıca 

ağaçlardan alınan vergiler gibi küçük vergi 
kaynakları da kaldırılırsa, işgücü çok daha 
azalacaktır.

Aşar vergisiyle, eğer köylü on birim 
üretim yapıyorsa, devlet birini almaktadır. 
Bundan daha eksiksiz bir sistem tasarlana-
maz. Bunu yıkarak yerine ne konulacak? 
Araziye bağlı bir vergilendirme sistemi mi? 
Her arazinin verimliliği ve değeri farklı-
dır. Bu, kim tarafından hesaplanacaktır? 
Konuyla ilgili biraz bilgisi olan mı, yok-
sa arkadaşlarına en düşük vergilendirme 
miktarını oluşturacak kişiler mi? Devletin, 
kendi hakkı olarak aldığı vergi, köylünün 
servetidir. Kıbrıs gibi bir ülkede bu servetin 
değeri her yıl değişim gösterir. Altmış beş 
bin Sterlin’lik bir araziden kırk bin Sterlin 
almayı anlayabilirim. Bundan dolayı, aşar 
vergisinden alınan kırk bin Sterlin’in arazi 
kirası olarak alınmasının yararlarının köy-
lüye anlatılması gerekmektedir. Bu avantaj-
lar nelerdir?

Üzülerek söylüyorum ki, ceza hukukun-
da bu tip genel değişiklikler bulunmakta-
dır. “Belki de Hint Ceza Kanunu veya İn-
giliz Ceza Kanunu yürürlüğe sokulacaktır.” 
Adil olarak uygulanan yasayı değiştirmek 
hata değil midir? Bu yüzden bizler, Asya 
Kıta’sında yardımcı olabilecek uygulamalar 
konusunda deneyim kazanmalıyız. İtiraf 
ediyorum ki, bu uygulamaya geçilmesinin 
planlanması iyi niyetlidir; fakat eylem için 
çok erkendir. İtalyan atasözü der ki, ‘Qui-
vapianovasano’ (Yavaş ve şaşmadan giden, 
yarışı kazanır). Kıbrıs karantinasından ge-
len yeni fikirleri 12 ay boyunca ölçmek ve 
iyice incelendikten sonra yürürlüğe koymak 
gerekecektir. Unutulmamalıdır ki, Avrupa-
lıların, Doğu ile ilgili yaptıkları planların 
sadece yüzde beşi başarılı olmuştur. 

Muhabiriniz barakaların yetersizli-
ğinden yakınmaktadır. Temmuz ayında, 
çadırlarda kalan askerlerin çekeceklerini 
öngörmüştüm. Şimdi de aynı şeyi, bara-
kalardaki askerler için düşünmekteyim. 
İnsanlar, Kıbrıs’taki kıştan, İngiltere’dekin-
den daha fazla rahatsızdır ve hala üzerin-
den soğuk algınlığını atamayanlar, yeter-
siz barakalardan dolayı daha kötü duruma 
düşeceklerdir. Bu barakalar güçlendirilecek 
midir? Yoksa yine bir derme çatma uygu-
lamayla işin içinden sığdırılacak mıdır? 
İtaatkâr hizmetçiniz,

R. Hamilton LANG

Doç. Dr. Soyalp Tamçelik
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

EKOAVRASYA AKADEMİK KURULU ÜYESİ
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çekiciDir.
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Srebrenitsa:
Uluslararası Toplumun Kolektif 

Başarısızlığı

B
ugün, 11 Temmuz 2013; on sekiz 
yıl önce Sırp ordularının komuta-
nı Ratko Mladiç’in BM tarafından 
silahlardan arındırılarak sözde 

“güvenli bölge” ilan edilen altı bölgeden biri 
olan Srebrenitsa’yı teslim aldığı ve “işte 11 
Temmuz 1995’te, Sırp şehri Srebrenitsa’da-
yız. Büyük bir günün arifesindeyiz. Bu şehri 
Sırp halkına armağan ediyoruz. Nihayet, is-
yanlardan sonra bu topraklarda Türklerden 
intikam almamızın zamanı geldi” sözleri 
ile arşivlerde yer aldığı tarih. Mladiç’in bu 
sözlerinin ardından sekiz binden fazla Müs-
lüman Boşnak erkek savaş suçlusu olarak 
esir alındı ve beş günlük katliam sonucunda 
topluca öldürüldü. 

Srebrenitsa yakınlarında yerleri halen 
tespit edilemeyen birçok toplu mezar bulu-
nuyor. Açılan toplu mezarlardan kimlikleri 
tespit edilen soykırım kurbanları her yıl 11 
Temmuz’da düzenlenen anma törenleriy-
le Potoçari Anıt Mezarlığı’na defnediliyor. 

Bu yıl da kimlik tespitleri tamamlanan 409 
kişinin bulunduğu tabutlar, Bosna savaşı 
sırasında BM bünyesinde görev yapan Hol-
landalı askerlerin karargahı olarak kullanı-
lan eski akümülatör fabrikasından, Srebre-
nitsa mezarlığına toprağa verilmek üzere 
taşındı. 

 
1992-1995 Bosna Savaşı ve 
“güvenli bölge” uygulaması

Yugoslavya’nın dağılma süreci, 1991’de 
Slovenya ve Hırvatistan’ın bağımsızlık ilan-
ları ile başladı. Bu iki cumhuriyeti Make-
donya ve Bosna-Hersek takip etti. Ancak 
Bosnalı Sırpların ve Yugoslavya ordusunun 
Bosna-Hersek’in bağımsızlığına yanıtı ge-
cikmedi ve coğrafyayı 3,5 yıl sürecek olan 
kanlı bir savaşa sürükledi.Yaklaşık 3,5 yıl 
süren Bosna Savaşı’nda savaşta insan-
lık dışı olaylara sahne olan Bosna-Hersek 
topraklarında, 200 binden fazla Bosnalı 
Müslüman hayatını kaybetti, sayısız insan 

yerlerinden edilerek ve göç ettirildi. Sava-
şa son veren Dayton Antlaşması ile Bosna-
Hersek bir anlamda ikiye bölündü ve devlet 
yapılanması iki ayrı entite üzerine kuruldu: 
Bosna-Hersek Federasyonu (FBiH) ve Sırp 
Cumhuriyeti (RS).

Uluslararası toplum Bosna Savaşı’nın 
başından bu yana çekimser bir tutum izle-
di. 3,5 yıl boyunca devam eden bu savaşa 
müdahalesi, silah ambargosu uygulanması, 
insani yardımın örgütlenmesi veya güvenli 
bölgeler ilan edilmesi gibi öncelikle şiddet 
içermeyen girişimlerle sınırlı kaldı. Diğer 
taraftan, Bosna-Hersek’in geleceği için li-
derlerinin adıyla anılan Vance-Owen Planı, 
Oven-Stoltenberg planı gibi projeler ortaya 
atıldı; ancak her biri yaşanan vahşeti dur-
durmaktan uzak kaldı. Bunun üzerine BM 
Güvenlik Konseyi, Körfez Savaşı esnasında 
Irak’taki Kürt bölgeler için kullanılan “Gü-
venli Bölge” formülünü benimseyerek, Ni-
san 1993’te Srebrenitsa başta olmak üzere 

Zepa, Tuzla, Saraybosna, Goradze ve Bihaç’ı 
güvenli bölge ilan etti. Savaş öncesinde 26 
bin civarında olan Srebrenitsa’nın nüfusu, 
BM’nin söz konusu kararından sonra 40 
bine kadar çıktı. Ancak, şehri korumakla 
görevli olan Hollanda askerleri görevlerin-
de başarısız oldu ve 6 Temmuz’da şehrin 
Sırplar tarafından kuşatılması ile başlayan 
gözlerinin önündeki katliama seyirci kaldı.

Toplamda 34 bin BM Koruma Gücü’nün 
görev yapması beklenirken, bu altı gü-
venli bölgede sadece 7 bin 600 asker gö-
revlendirildi ve bunlardan sadece 600’ü 
Srebrenitsa’ya gönderildi. Sırp ateşi baş-
ladığında, Boşnaklar teslim ettikleri si-
lahların geri verilmesi için BM Koruma 
Gücüne gitti ancak talepleri reddedildi. 9 
Temmuz’da şehre giren Sırplar gözetleme 
kulelerindeki 30 Hollandalı askeri rehin 
alarak Müslüman Boşnakların kendileri-
ne teslim edilmesini karşılığında pazarlığa 
oturdu. Bu dönemde NATO müdahalesi 

gündeme gelse de, başta Hollanda’nın veto-
su ile başlatılamadı. 

11 Temmuz’da Sırp Komutan Ratko 
Mladiç Srebrenitsa’ya girdi ve Hollandalı 
General ile masaya oturup anlaşmaya var-
dı. Hollandalı Koruma Güçleri, kendilerine 
sığınan 5 bin Müslüman Bosnalıyı, 14 Hol-
landalı rehine karşılığında Sırplara kendi 
eliyle teslim etti. 12 Temmuz itibariyle ka-
dın ve çocuklar Müslüman bölgelere gön-
derilmek üzere otobüslere bindirilirken, 
12-77 yaş arasındaki tüm erkekler “savaş 
suçu zanlıları” olarak Sırplar tarafından 
alıkonuldu. Bölgede kamyon ve ambarlara 
hapsedilen esirlerden kaçmaya çalışanlar 
görüldüğü yerde vuruldu. Toplu katliam ilk 
kez 13 Temmuz’da Kravica yakınlarındaki 
bir depoda başladı. 8 bini aşkın sivilin öldü-
rüldüğü bu kısa zaman diliminde yaşanan 
vahşet Bosnalıların hafızalarına derin acı-
larla kazınırken; Sırpların tarihine de kara 
bir leke olarak geçti.

 
Savaş suçlularının yakalanması 
huzur getirmedi

Srebrenitsa, II. Dünya Savaşı’ndan bu 
yana Avrupa kıtasında gerçekleşmiş en 
büyük insan kıyımının yaşandığı topraklar 
olarak tarihe geçti. Savaşın başından beri 
çekingen kalan uluslararası toplum, önle-
yemediği bu yıkımın bedelini ödetmekte de 
sınıfta kaldı. 26 Şubat 2007’de Lahey’deki 
Uluslararası Adalet Divanı, yaklaşık bir 
hafta süren Srebrenitsa’daki katliamı “soy-
kırım” olarak kabul etti; ancak Sırbistan’ın 
devlet olarak sorumlu tutulmayacağına ka-
rar verdi.

 Bosna Savaşı’nda yaşananların baş so-
rumlusu olan Slobodan Miloseviç 2001’e 
kadar Sırbistan Cumhurbaşkanı olarak 
iktidarda kalmaya devam etti. Uzun pa-
zarlıklardan sonra teslim olan Sırp lider, 
Mahkeme’deki yargılanma süreci henüz 
sonuçlanmamışken 2006’da Lahey’deki 
hücresinde öldü. Önde gelen diğer iki sa-
vaş suçlusu ve soykırım sanıkları, Radovan 
Karadziç ve Ratko Mladiç’in yakalanması 
ise tam on altı yıl aldı. Daha da vahim olan, 
Karadziç 2008 yılında Belgrad’da bir oto-
büste yakalandığında üzerinde sahte bir 
kimlik taşıyor ve alternatif tedavi yöntem-
leri uygulayan özel bir klinikte çalışıyordu. 
Benzer şekilde, “Sırp Kasabı” olarak anılan 
Ratko Mladiç de üzerinde sahte bir kimlikle 
Sırbistan’a bağlı Voyvodina Bölgesi’ndeki 

bir köyde günlük hayatını sürdürürken ya-
kalandı. Sırbistan sınırları içerisinde yaka-
lanan her iki soykırım sanığının bu kadar 
uzun süre saklanabilmiş olması farklı pa-
zarlıkların yapıldığını gündeme getirdi. 

Haklarındaki iddianameye göre, siville-
ri savaş hukukuna aykırı biçimde öldürme, 
kasıtlı olarak hedef alma ve toplu imha, 
cinsel saldırı ve sistematik tecavüz, işken-
ce ve kötü muamele, cinayet, terör yarat-
ma ve rehin alma gibi sayısız suça ilaveten 
Srebrenitsa’da gerçekleşen iki ayrı soykırım 
suçuyla karşı karşıya bulunan Karadziç ve 
Mladiç’in yargılamaları halen devam edi-
yor. Ancak bu kişiler duruşmaları boykot 
ediyor, katılmıyor ve karar alınmasını ge-
ciktiriyor. Dolayısıyla bu durum Bosna Sa-
vaşı mağdurlarına işkence etmeyi sürdürü-
yor.

Srebrenitsa’da eşlerini ve çocuklarını 
kaybeden Bosnalı anneler için Karadziç’in 
ve Mladiç’in geç de olsa yakalanması ya-
şanan hiçbir acıyı unutturmasa da teskin 
edici bir adım olmuştu. Hatta Srebrenitsalı 
anneler, Mladiç yakalanıp Lahey’e götürül-
düğünde, Mahkeme önünde günlerce kamp 
kurup umutla adalet için beklemişlerdi. Fa-
kat geçen sene, Mahkeme’nin, delil yeter-
sizliğinden dolayı Karadziç’in hakkındaki 
iki soykırım suçunun birinden beraat etme-
sine karar vermesi, yüreklerdeki sızıyı daha 
da derinleştirdi.

Sonuç olarak, bundan henüz 18 yıl önce, 
yirmi birinci yüzyılın eşiğinde ve Avrupa’nın 
merkezinde bir insanlık dramı yaşandı. Bu 
dramın hayat bulmasında Avrupalı devlet-
lerin, uluslararası kuruluşların ve ABD’nin 
geç müdahale etmesinin büyük rolü vardı. 
Katliam engellenemediği gibi Bosnalıların 
aradığı adalet de aradan geçen 18 yılda tam 
olarak yerini bulmadı. Bu nedenle Srebre-
nitsa soykırımını hafızalarda diri tutmak ve 
insanlığın tekrar benzer dramlar yaşaması-
na engel olmaya çalışmak gerekiyor. Bunun 
yolu ise Srebrenitsa’yı ortak acıya dönüş-
türmek ve sahiplenmekten geçiyor.

srebreniTsa, ıı. DünYa 
savaşı’nDan bu Yana avrupa 
kıTasınDa gerçekleşmiş en 
büYük insan kıYımının YaşanDığı 
Topraklar olarak Tarihe geçTi.
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lında, Rusya Federasyonu devlet yetkilileri 
ile Tataristan Cumhuriyeti devlet kurumları 
arasında, kurumların konu ve yetkilerinin 
sınırlandırılmasına dair antlaşma imza-
lanmıştır. Bu sebeple, Tataristan’ın Rusya 
Federasyonu içerisinde kalmak koşuluyla 
tam egemenlik sahibi olduğunu söylemek 
mümkündür. Tataristan Cumhuriyeti böl-
gesel anlamda oldukça etkindir. Ülke, Tem-
sil Edilmeyen Ulus ve Etnikler Örgütü’nün 
kurucu üyesidir. Bağımsız Devletler Toplu-
luğu Parlamentolararası Meclisi’nde göz-
lemci konumundadır. Dünya çapında 100 
kadar ülkeyle ekonomik bağları mevcuttur. 
Bu listenin özel bir yerinde Türkiye bulun-
maktadır. Türkiye, Kazan’da faaliyet göste-
ren Başkonsolosluk birimi ile ülkede diplo-
matik temsilciliği bulunan tek ülkedir.     

Buna karşılık Kırım Tatarları aynı ko-
numa sahip değildir. Kırım Tatarları, Kı-
rım Yarımadası’nda yerleşmiş olup Sivas-
topol dışında bölgenin büyük kısmında 
yoğun olarak yaşamaktadır. Kendilerini, 
yarımadanın Türk ve Türk olmayan halk-
lardan etkilenen yerel halkı olarak kabul 
etmektedirler. 1991 yılında Ukrayna’nın 
bağımsızlığı sonrasında Kırım Özerk Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti temelinde kurulan 
Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin statüsü, Uk-
rayna anayasası ve Kırım Özerk Cumhuri-

yeti anaysasası ile düzenlenmektedir. Buna 
ragmen Tataristan’ın sahip olduğu geniş 
haklar yelpazesine sahip değildir. Ayrıca 
Kırım, bazı sosyo-ekonomik ve kültürel ko-
nular hakkında Ukrayna hükümetinden uy-
gunluk almaktadır, ancak özerklik durumu 
cumhuriyetteki siyasi hakları sınırlandır-

maktadır. Kırım Tatarları, bir cumhurbaş-
kanına sahip olmamakla birlikte kendi Mil-
li Meclisleri olan “Kurultay” a sahiptir. Bu 
noktada, Kırım Tatarlarının durumu, kendi 
başkanları ve görece siyasi özerkliği olan 
Kazan Tatarları’ndan ayrılmaktadır.   

Konunun siyasi içeriğinden uzaklaşıp 
daha ziyade Kazan ve Kırım Tatarlarınının 
derin farklılıklarını ortaya koyan kültürel 
ve geleneksel geri plana odaklanırsak, bu 
iki halkın birbirinden ne kadar uzak oldu-
ğunu şaşkınlıkla görürüz. Adet ve gelenek-

ler, ulusal değerler, ulusal kah-
ramanlar, aynı dine mensup 
olmalarına rağmen ibadette 
yaşanan farklılıklar bunu or-
taya koymaktadır. Dahası, iki 
kimlik birbirleriyle hiç temas 
etmemekte hatta araların-
da nefrete varan olumsuz bir 
ilişki mevuct bulunmaktadır. 
Kırım Tatarları, Rus İmpara-
torluğu Kırım Tatar Hanlığını 
ele geçirdiği için Rus yöneti-
mine hiçbir zaman sadık ol-
mamıştır. Daha sonra, Kırım 
Tatarlarının Sovyet yönetimi 
tarafından ötekileştirilmesi ve 
sürülmesi “seçilmiş travma” 
durumu yaratmış ve bu halkı 
muhalif hale getirmiştir. Ne-
ticede Kırım Tatarları Kazan 
Tatarlarını Rusya’nın destek-
çisi ve ona tabi olan bir halk 
şeklinde görmektedir. Coğrafi 
konum ve kültürel farklılıklar 
da halkların birbirine karşı 

tavırlarında kendini göstermektedir. Kı-
rım ve Kazan Tatarları arasındaki evlilikler 
çok nadir olmakta, olduğunda ise aileler 
bunu kabul etmektedir. Bunun ötesinde, 
ulusal bilinç ve kendi geleceğini tayin kav-
ramları çerçevesinde Kazan Tatarlarının 
bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. 
Siyasi çerçeveden baktığımızda, Rusya 
Federasyonu’nun bir parçası olsa dahi Ka-
zan Tatarları ve Tataristan Cumhuriyeti, 
egemen bir siyasi birim olma sürecini ta-
mamlamaya daha yakındır. Kırım Yarıma-
dası’ndaki halk ise, kabul etmeseler de hala 
azınlık durumundadır. Kırım Tatarlarının 
ulus devlet kurma mücadelelerinin bir sona 
bağlanıp bağlanmayacağı da belirsiz görün-
mektedir.

Tüm bunlar, siyasetin perde arkasında 
oynanan oyunlardan ibarettir. Bunlar bizim 
kitle iletişim araçlarından duyduğumuz ve 
gördüklermizdir. Olayın tanığı olmadığı-
mız sürece gerçekte neler olduğunu anla-
yabilmek kolay değildir. Her ne yazılsa ve 
söylense de, hangi yorum ve analiz yapılsa 
da, siyasi oyunlara kulak asmayan, kendi 
geçmiş ve kökenine önem veren, birbirleri-
ni hala kardeş kabul eden ve hepsinin Tatar 
halkına ait olduğuna inanan bir halk anla-
yışı bulunmaktadır. Bu doğanın kanunudur 
ve ve hiçbir şey bunu değiştiremez. 
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Ulusal ve Uluslararası Siyasette
Tatar Halkı

T
üm kimliklerin, kültürlerin, yaşam 
şekillerinin kaybolduğu ve hayatın 
telaşlı ritminin bizi tükettiği küre-
selleşme koşulları, kim olduğumu-

zu unutmaya zorluyor. Kim olduğumuzu, 
köklerimizin nereye dayandığını unutma-
mak için tarihteki izlerimizi takip etmek 
daha önemli bir hale geliyor. Bununla bir-
likte, tarih bazen o kadar karmaşık ve kafa 

karıştırıcı, tarihi koşullar ise zaman zaman 
o kadar zorlayıcı, tahmin edilemez ve geri 
döndürülemez oluyor ki, tek ve farklı bir 
kimliğe ait olunduğu sadece bir isim ile 
anlaşılabiliyor. Bunun yanı sıra, uzun za-
man önce birbirine paralel gitmiş iki çiz-
giyi birbirine bağlayan hiçbir şey ortada 
kalmıyor. 

Bu makalede anlatmaya çalışacakla-
rım gerçekten karmaşık 
olabilir; neden bu tür bir 
giriş yaptım? Cevap ol-
dukça basit yani muğlak 
değil: bu makalede, tarihi 
kaderin barikatın farklı 
bölgelerine taşıdığı ve bu-
gün isimlerinden başka 
paylaşacak şeyleri kalma-
yan Kırım ve Kazan Tatar-
larını tartışacağım.     

Tatarların yoğun ola-
rak yerleştiği bölgeler Sov-
yet sonrası coğrafyasının 
tamamıdır. Budunbilimci-
ler Tatarları bazı gruplar 
altında sınıflandırmakta-
dır: Kazan Tatarları, Volga 
Tatarları, Kırım Tatarları, 
Astrahan Tatarları, Siberya 
Tatarları, Mishar Tatar-
ları, Kasımov Tatarları ve 
Nogay Tatarları. Tüm bu 
Tatar gruplarının özünün 
Kıpçak Türklerinden geldi-
ği tespit edilmiştir. Bunun-
la birlikte, Kıpçaklar yap-
bozun sadece bir parçasını 
oluşturur. Kazan Tatarları 

çoğunlukla, Bulgarların ataları olan Volga 
Tatarları ile bir tutulmaktadır. Kırım Tatar-
larının ise Türk kökenli halklarla daha çok 

ortak noktası vardır. Tatar dili Kıpçak kök-
lerini de korumuş, ancak birçok tarihi ola-
ya bağlı olarak, birçok diyalekt ortaya çık-
mıştır. Bu sebeple günümüzde farklı Tatar 
grupları, aslında özünde aynı olması gere-
ken ama halihazırda birbirlerini anlayama-
dıkları dilleri konuşmaktadır. Hepimizin 
bildiği üzere, çoğu zaman dil yaşadığımız 
bölgenin yerel özellikleri ve bu bölgedeki 
baskın güçten etkilenmektedir. Bu iki Tatar 
grubuna da aynı şey olmuştur. Kazan Ta-
tarlarının dilleri genelde Asya halklarından 
etkilenmişse, Kırım Tatarları dil farklılıkla-
rını Türk ve Yunanlılardan almıştır. Dolayı-
sıyla Kırım ve Kazan Tatarlarını birbirinden 
ayıran ilk etken coğrafi ve dilsel etkenlerdir.      

Maalesef tarih değiştirilememektedir. 
Günümüzde, kendi şekillendirdikleri tarihi, 
yaşam şekli, kültürü, gelenek ve değerleri 
ile iki farklı halktan bahsetmekteyiz. Bugün, 
Kazan Tatarları Rusya Federasyonu’nda Ta-
taristan Cumhuriyeti toprakları içerisinde 
yaşamaktadır. Tataristan Özerk Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyeti adı altında 30 Ağustos 
1990 tarihinde oluşturulmuştur. 1994 yı-
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kırım TaTarlarının ulus DevleT 
kurma mücaDelelerinin bir sona 
bağlanıp bağlanmaYacağı Da 
belirsiz görünmekTeDir.

DolaYısıYla kırım ve kazan 
TaTarlarını birbirinDen aYıran 
ilk eTken coğraFi ve Dilsel 
eTkenlerDir.

Irina Dotu
EKOAVRASYA UKRAYNA-MOLDOVA ARAŞTIRMACISI

Çeviri: Niyazi G. Atay
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ni etkileme imkânını vermektedir. Çünkü 
Azerbaycan kanunlarına göre Rusya pasa-
portuna sahip olan İbragimov’un bu duru-
mu cumhurbaşkanlık seçimlerine girmesini 
engellenmektedir.  Bu engeli aşabilmek için 
İbragimov Rusya yönetiminden kendisinin 
Rusya vatandaşlığından çıkarılmasını talep 
etmiştir.  Bu sebepten dolayı da muhalif ka-
nadı temsil eden İbragimov’un ülkedeki se-
çimlere girebilmesi Putin’in kararına bağlı 
hale gelmiştir. Ancak diğer taraftan “Cum-
huriyet Alternatifi” hareketinin cumhur-
başkanlığı yarışında aday olarak öne çıkan 
İldar Mamedov’u gözaltına alan Azerbay-
can iktidarı, seçimlerde muhalefeti engel-
lenmeye çalışmaktadır.3 Dolayısıyla Putin, 
Moskova’dan daha bağımsız hareket etmeyi 
tercih eden Azerbaycan’ın iç işlerine karı-
şarak ilişkilerin bozulmasına ve Rusya’dan 
daha da uzaklaşmasına neden olabilecek 

3   Natig Cafarli, “Putin Otpravlyaetsya v Baku Delat Stavku”, http://
www.svoboda.org/content/article/25071088.html (13.08.2013).

adımlardan da kaçınacaktır. Ancak bunu 
bir alternatif olarak göz önünde bulundur-
duğunu da karşı tarafa gösterecektir. 

Diğer taraftan, Rusya’da yönetim şekli 
ve düşünce yapısı, bu rejimin sivil toplum 
kuruluşlarıyla ilişkileri, toplumsal ve siyasi 
hareketlere karşı tutumu Azerbaycan’daki 
yönetimle benzerlik taşıması Putin açısın-
dan Azerbaycan’da seçim sonrası herhangi 
bir değişiklik yaşanmasını tercih etmeyecek 
bir durum olarak görülebilir. Yani, Rusya 
Azerbaycan’ın iç siyasi yapısını etkileyecek 
radikal bir değişikliğe gitmeyecektir.4 

Putin’in Jeopolitik Pazarlığı
Putin-Aliyev görüşmesinde, medyaya az 
yansıyan, ancak ele alınan en önemli ko-
nulardan biri Karabağ sorunu ile Gümrük 
Birliği/Avrasya Birliği pazarlığı olmuştur. 

4   Natig Cafarli, “Putin Otpravlyaetsya v Baku Delat Stavku”, http://
www.svoboda.org/content/article/25071088.html (13.08.2013).

Rusya Azerbaycan’a Sovyet coğrafyasında 
Batı yanlısı politikalar izleyen Gürcistan, 
Azerbaycan, Moldova, gibi ülkelerin top-
rak sorunları yaşadıklarını,  Bağımsız Dev-
letler Topluluğuna odaklı ülkelerin ise bu 
tür sorunlarla karşılaşmadıklarını göster-
meye çalışmaktadır. Bundan yola çıkarak 
Azerbaycan’ın Avrasya Birliği entegrasyo-
nu sürecine katılması Karabağ sorununun 
çözümünün çıkış yolu olarak sunulmaya 
çalışılmaktadır. Sovyetlerin yıkılmasıy-
la Batı yanlısı politika izlemeye başlayan 

Putin’in Azerbaycan ile
Jeopolitik Pazarlığı

R
usya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin Azerbaycan’ın başken-
ti Bakü'ye resmi bir ziyaret ger-
çekleştirdi. Vladimir Putin, ziya-

retinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmeler son-
rasında iki ülke arasında enerji, ulaşım, 
havacılık, arama 
kurtarma ve insani 
alanlarda anlaş-
malar imzalandı. 
Vladimir Putin’e 
Azerbaycan ziyareti 
sırasında ülkenin 
Dışişleri Bakanı, 
Savunma Bakanı, 
Enerji Bakanı, Acil 
Durumlar Bakanı, 
Ulaştırma Bakanı 
ve Ekonomi Baka-
nı ile diğer bazı üst 
düzey yöneticiler 
eşlik etmiş olup, zi-
yaret kapsamlı bir nitelik taşımıştır. 

Vladimir Putin’in Rusya devlet başkan-
lığı dönemi boyunca Azerbaycan’ı dördün-
cü kez ziyaret etmesi Rusya’nın dış poli-
tikası açısından önemli yere sahiptir. Bu 
yazıda Putin-Aliyev görüşmesinde iki ülke 
ilişkilerini yakından ilgilendiren konuları 
ele alarak, Rusya’nın Bakü ziyaretindeki 
beklentileri ve yapılan pazarlıklara açıklık 
getirmeye çalışacağım.

Enerji İşbirliği
Putin’in Azerbaycan ziyaretinde Rusya 
Enerji Bakanı ve “Rosneft” petrol şirketinin 
başkanının yer alması baştan beri ziyaretin 

ana maddelerinden birinin enerji olacağını 
gösterdi. Rusya’nın dev petrol şirketi “Ros-
neft” Başkanı İgor Seçin ile Azerbaycan’ın 
SOCAR şirketi Başkanı Rovnag Abdulla-
yev arasında, Putin ile Aliyev’in katılımıyla 
enerji alanında işbirliği anlaşması imza-
landı. Buna göre taraflar üçüncü ülkelerde 

olmak üzere Rusya 
ve Azerbaycan’da 
petrol ve doğalgaz 
yataklarının araş-
tırılması ve işlet-
mesinde bir ortak 
şirket kuracak ve 
bazı boru hatları ve 
terminalleri ortak 
kullanacak.1 

Rusya ile Azer-
baycan arasında 
en önemli mesele-
lerden biri Hazar 
enerji kaynakla-
rının Avrupa’ya 

nakliyatı ve buna bağlı olarak da Nabucco 
projesinin hayata geçirilmesinde Rusya’nın 
devre dışı bırakılması sorunuydu. 

Ancak son görüşmelerdeki mesele ise,  
Azerbaycan’ın doğalgaz yataklarının Rusya 
tarafından satın alınıp alınmaması oldu. 
Azerbaycan doğalgazının Rusya tarafından 
ithalatı,  Rusya’nın iç piyasasındaki artan 
doğalgaz talebinin karşılanması amacına 
yöneliktir.  Rusya daha önce güney bölgele-
rindeki doğalgaz talep açığını Türkmen do-
ğalgazıyla kapatırken, şimdi Kazakistan’dan 

1    Vzglyad  Gazetesi,  http://www.vz.ru/news/2013/8/13/645493.
html, (13.08.2013).

ihraç edilen kaynaklarla karşılamaya ça-
lışmaktadır. Sibirya’dan elde edilen doğal-
gaz ise, Moskova, Petersburg ve kuzey-batı 
bölgelerinin ve Avrupa’nın artan taleplerini 
karşılamaya çalışmaktadır. Dolayısıyla Ku-
zey Kafkaslarda sadece Çeçenistan’ın tek 
başına yıllık 2,5 milyar metreküp doğalgaz 
tüketmesi ve bu bölgenin gittikçe artan ih-
tiyacı neredeyse sevkiyatı durdurulan Türk-
menistan ve yetersiz kalan Kazakistan ve 
Özbekistan kaynakları nedeniyle bölgeye 
yakın olan Azerbaycan enerji kaynaklarının 
önemi artmaktadır.2

Dolayısıyla iki ülke arasındaki enerji 
alanında yapılmış işbirliğinin enerji alanın-
da yönünü Batı’ya çevirmiş Azerbaycan’ın 
bu alanda radikal değişimine yol açmayaca-
ğı gibi, Rusya’nın da artan iç talebinin kar-
şılanmasına yönelik adım olmuştur. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı 
Seçimleri
Putin’in Azerbaycan’a ziyaretinin ülkede 
cumhurbaşkanlığı seçiminden önce ger-
çekleşmiş olması ve Putin’in Azerbaycan’ın 
iç politikasına seçimler üzerinden muhalif 
kişileri destekleyerek etkili olmak istediği 
yönünde tartışmalar, bu durumun iki ülke 
ilişkilerini belirleyen konular arasında yer 
almasına neden olmuştur.  

Azerbaycan’da cumhurbaşkanlık ya-
rışında İlham Aliyev karşısında öne çıkan 
güçlü muhalif isimlerden biri olan film yö-
netmeni Rüstem İbragimov’in Rusya vatan-
daşı olması Rusya’ya Azerbaycan seçimleri-

2   Dmitriy Veroturov,  “Putin Mojet Predlojit Aliyevu…” http://min-
val.az/news/14455 (13.08.2013).
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puTin-aliYev görüşmesinDe, 
meDYaYa az YansıYan, ancak ele 
alınan en önemli konularDan 
biri karabağ sorunu ile gümrük 
birliği/avrasYa birliği pazarlığı 
olmuşTur.

Sabir Askeroğlu
21 YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ ORTA ASYA ARAŞTIRMACISI
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rusYa ile azerbaYcan arasınDa 
en önemli meselelerDen biri 
hazar enerji kaYnaklarının 
avrupa’Ya nakliYaTı ve 
buna bağlı olarak Da 
nabucco projesinin haYaTa 
geçirilmesinDe rusYa’nın Devre 
Dışı bırakılması sorunuYDu.
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Rusya’nın bölgedeki çözüm süreçlerinde 
oldukça kayıtsız kalması, bölge ülkelerinin 
söz konusu sorunların çözümünde hakem-
lik yapacak farklı güçlere yönelmelerine 
neden olmuş, bu görevi üslenen bunu ba-
şaramadıklarını, dolayısıyla da sorunların 
çözüm süreci Rusya’nın dâhil olduğu taraf-
lar arasında yapılması gerektiği yönünde 
teklifte bulunmuştur.5 

Putin Azerbaycan’la ilişkileri, mevcut 
sorunlar dâhil, yeni bir zeminde inşa etmek 
istemiştir. Bu sorunların çözümünün teme-
linde ne NATO, ne de AB’nin var olduğu, 
bölgenin şartlarını ve dünyada ki jeopolitik 
değişimi göz önünde bulundurarak iki tara-

fın ilişkilerini yeni zemin üzerinde kurmak 
istemiştir. Rusya bu yaklaşımını ABD’nin 
bölgedeki politikalarının başarısızlığına da-
yandırmaya çalışmaktadır. Mısır’daki ABD 
yanlısı iktidarın görevden uzaklaştırılması 
ve ülkede hala kaosun devam etmesi, Suudi 
Arabistan ve Katar gibi ABD müttefiklerinin 
bölgedeki siyasi süreçlerin çözümünde ba-
şarısız olmaları, Rusya’nın desteklediği ve 
ABD’nin yıkmak istediği Suriye’deki Başar 
Esad rejiminin hala ayakta olması, Gürcis-
tan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin 
radikal ABD yanlısı politika izlemesi sonu-
cu topraklarını kaybetmesi gibi gelişmeleri 
öne sürerek Azerbaycan’ın kendi toprak bü-
tünlüğünün korunmasının garantörü ABD 
değil de, Rusya olabileceğini göstermeye 
çalışmıştır.6

Özetleyecek olursak, Azerbaycan’ın en 
önemli meselesi olan Karabağ sorununun 

5    Valeriy  Korovin,  “Rossiya  Vsovraşayetsya  na  Yuknıy  Kavkaz” 
http://minval.az/news/15896/ (13.08.2013).
6    Aleksandr  Dugin,    “Do  Vizita  Putina  Nujno  Deportirovat  Vseh 
Nenujnıh  İsrailtyan  iz  Baku”,  http://www.evrazia.info/article/4671 
(13.08.2013)

çözümü Bakü’nün dış politika yönünü Rus-
ya liderliğindeki Avrasya Birliği entegras-
yon sürecine dahil olmasına bağlı olacağı 
pazarlığı olmuştur.  Ancak Bakü bu konuyla 
ilgili radikal bir değişiklik yapmayacaktır. 

Sonuç
Putin’in Bakü ziyareti ve Aliyev ile görüş-
mesinde enerji alanında önemli görünebile-
cek işbirliği anlaşması gerçekleşmiş olsa da 
bunun Azerbaycan’ın enerji politikasında 
ciddi bir değişikliğe yol açması düşünüle-
mez. Rusya açısında ise, güney bölgelerinin 
kalkınması ve doğalgaz ihtiyacının karşı-
lanmasında kaynakların çeşitlenmesinde 
önemli bir başlangıç olmuştur. Putin’in 
Azerbaycan’da sonbaharda gerçekleşecek 
olan cumhurbaşkanlığı seçiminde ülkenin 
iç politikasına yönelik tercihini Aliyev ile 

ilişkilerin bozulmasından kaçınılmasına 
yönelik olacaktır. Putin-Aliyev görüşme-
sinin Karabağ sorununun çözümüne kar-
şı Bakü’nün Moskova odaklı dış politika 
izlemesi yakın gelecekte beklenemez. Dış 
politikasını “çok yönlülük” konsepti teme-
linde sürdüren Azerbaycan, ne Moskova’yı 
Batı’ya, ne de Batı’yı Moskova’ya radikal 
şekilde tercih edecektir. İki ülke arasında 
4 milyar dolar değerinde ticari hacmi art-
maya devam ederken, önemli miktarda 
Rusya’dan silah alımı gerçekleştiren Bakü, 
ordusunun modernizasyonu konusunda 
Türkiye, İsrail ve ABD ile işbirliğini de de-
vam ettirecektir. Rusya’nın Kafkasya politi-
kası açısından Putin’in ziyareti iki ülkenin 
sınır güvenliği ve Rusya’nın Kuzey Kafkasya 
bölgelerinin iç güvenliği açısından da olum-
lu bir gelişme olmuştur.

rusYa’nın kaFkasYa poliTikası 
açısınDan puTin’in ziYareTi 
iki ülkenin sınır güvenliği 
ve rusYa’nın kuzeY kaFkasYa 
bölgelerinin iç güvenliği 
açısınDan Da olumlu bir gelişme 
olmuşTur.
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Asrın Anlaşması’nın
İmzalanmasının Üzerinden

19 Yıl Geçti

2
0 Eylül 1994’de eski Sovyet coğraf-
yasında devrim niteliğinde bir ge-
lişme yaşandı. Bir eski Soyvet cum-
huriyeti bu coğrafyayı kendi arka 

bahçesi olarak gören Rusya’ya rağmen (sa-
dece kendisi değil, o dönemde resmi “Rus-
sia first” politikası çerçevesinde ABD dahil 
çok sayıda ülke de bu coğrafyayı Rusya’nın 
arka bahçesi olarak görmekteydi) yabancı 
şirketlerle petrol anlaşması imzaladı. Bu 
anlaşmayla hem Azerbaycan’ın varlığı ve 
bağımsızlığı önemli ölçüde güvence altına 
alındı, hem de Hazar çevresinin ve Güney 
Kafkasya bölgesinin Rusya’nın kontrolü dı-
şında enerji politikası geliştirmesinin önü 
önemli ölçüde aşılmış oldu.

Aslında 1991 yılında bağımsızlığına ye-
niden kavuşan Azerbaycan, sahip olduğu 
zengin petrol kaynaklarının işletilmesi ko-
nusunda ilerlemeler kaydetmek için daha 
ilk günlerden itibaren çalışmalar yapmıştır. 
Fakat kaynakların geliştirilip araştırılma-

sı için gerekli fonların yetersizliği, hatta 
yokluğu nedeniyle Azerbaycan yönetimi, 
projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Ba-
tılı yatırımcıları ülkeye çekmeyi kararlaş-
tırmıştır. Ayaz Mütellibov döneminde, 1991 
yılının sonlarına doğru, Azerbaycan yöneti-
mi, enerji projelerini ihaleye açmıştır. BP, 
Statoil, AMOCO, Unocal ve diğer şirketler 
bu ihaleye katılmıştır. Ebülfez Elçibey’in ik-
tidara gelişiyle birlikte Batılı petrol şirket-
leriyle görüşmeler yeniden hız kazanmıştır. 
Bu dönemde birbiri ardına çeşitli Batılı 
petrol şirketleriyle Azeri, Çırag, Şahdağ, ve 
Güneşli yataklarında petrol araştırmaları-
nın yürütülmesi ve üretilmesi konusunda 
ön anlaşmalar imzalanmıştır. Azerbaycan 
daha büyük bir anlaşmanın ön hazırlıkları-
nı yapmak üzereydi. Fakat bir yandan da iç 

ve dış kaynaklı istikrarsızlıklar ülkenin sa-
dece geleceğini değil, toprak bütünlüğünü 
ve hatta varlığını tehdit etmekteydi.

Özellikle oluşturulması planlanan kon-
sorsiyuma Rusya ve İran petrol şirketleri-
nin alınmaması bu ülkelerin Azerbaycan’a 
uyguladığı baskının giderek artmasına ne-
den olmuştur. Nitekim, Rusya’nın askeri ve 
İran’ın ekonomik yardımıyla Ermenistan’ın 
art arda Azerbaycan topraklarını işgal et-
mesi, bu arada Albay Suret Hüseynov li-
derliğinde yönetime karşı darbe girişiminin 
başlaması, Elçibey yönetimini çok zor du-
rumda bırakmıştır.

Olayların daha da tehlikeli boyutlara 
ulaşmaması için Devlet Başkanı Ebülfeyz 
Elçibey Nahçıvan Yüksek Meclisi’nin Baş-
kanı Haydar Aliyev’i Bakü’ye davet etmiş, 
bir süre sonra ise kendisi Bakü’yü terk et-
miştir. Haydar Aliyev önce Milli Meclis Baş-
kanı ve daha sonra ise Azerbaycan Devlet 
Başkanı seçilmiştir.

Uzun yılların siyasi tecrübesine sahip 
olan Haydar Aliyev, petrolün Azerbaycan’ın 
ekonomik ve siyasi hayatında büyük önem 
taşıdığını ve ülkenin uluslararası ilişkilerin-
de petrol faktörünün dikkate alınması ge-
rektiğini çok iyi bilmekteydi. Aliyev, iktida-
rının ilk günlerinden itibaren Azerbaycan 
için hayati derecede önemli gördüğü denge 
siyasetini oluşturmak için Batıyla ilişkile-
rini tamamen sonra erdirmeden Rusya’yı 

karşısına almamak için gerekli ön adımları 
da atmıştır.

Petrol anlaşması için yapılan görüşme-
lere ara verilmiş, Azerbaycan’da iç istikrar 
önemli ölçüde sağlanmış, ardından 1993 
Sonbaharı’nda Rusya yetkilileri ile petrol 
görüşmelerine başlanmış, 23 Ekim 1993’te 
iki ülke yönetimleri arasında yapılan an-
laşma ile Rus şirketi LUKoil’e Hazar’ın 
Azerbaycan sektöründe petrol çalışmaları 
yapma hakkı verilmiştir. Yürütülen “yakın-
laşma” politikası sonucu, 1994 başında Rus-
ya Başbakanı Çernomırdin, Azerbaycan’ın 
Batılı şirketlerle anlaşma yapmasına itiraz 

etmediklerini bildirmiştir. 4 Şubat 1994’te 
ise, SOCAR, Rus şirketi LUKoil’in Azerbay-
can hissesinden % 10 pay alacağını konsor-
siyum ortaklarına resmen açıklamıştır.

Bu süreçte Bakü, İstanbul ve Houston 
şehirlerinde devam eden görüşmelerde 
konsorsiyuma Rusya da dahil edilerek an-
laşma yeniden düzenlenmiş ve SOCAR’ 
payından % 10’luk hisse LUKoil’e devredil-
miştir.

1991’den itibaren yaklaşık üç yıl süren 
görüşmeler sonucunda, nihayet 20 Eylül 
1994’te, Bakü’deki Gülüstan Sarayı’nda 
SOCAR ile AIOC (Azerbaycan Uluslararası 
Operasyon Şirketi - Azerbaijan Internati-
onal Operating Company) arasında “Asrın 
Anlaşması” veya “Mega Proje” olarak ad-
landırılan “Hazar Denizi’nin Azerbaycan 

aslınDa 1991 YılınDa 
bağımsızlığına YeniDen kavuşan 
azerbaYcan, sahip olDuğu zengin 
peTrol kaYnaklarının işleTilmesi 
konusunDa ilerlemeler 
kaYDeTmek için Daha ilk 
günlerDen iTibaren çalışmalar 
YapmışTır.

Araz Aslanlı
KAFKASYA ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (QAFSAM) BAŞKANI

HAZAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
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Sektöründe Yer Alan Azeri, Çırag ve Güneş-
li Yataklarında Petrolün Ortak İşlenmesine 
ve Pay Bölüşümüne İlişkin Anlaşma” im-
zalanarak ilgili bölgelerde petrol arama ve 
çıkarma yetkisi AIOC’ye verilmiştir.

Anlaşmanın 30 yıl yürürlükte kalması 
öngörülmüştür. Söz konusu süre boyun-
ca 511 milyon ton petrol çıkarılması plan-
lanmıştır. 258 milyon ton petrol ve pet-
rolle birlikte çıkarılan 55 milyar m3 doğal 
gaz Azerbaycan’ın olacaktır. Daha önce 
SOCAR’ın payı % 30 olarak belirlense de, 
% 10’luk hissenin LUKoil’e devredilmesiyle 
bu pay % 20’ye inmiştir. Ayrıca, SOCAR, % 
20’lik payından % 5’ini İran’a vermek iste-
se de, başta ABD’li petrol şirketleri olmak 
üzere diğer Batılı petrol şirketlerinin karşı 
çıkması sonucu bu devir gerçekleşmemiş-
tir. Bunun ardından, Nisan 1995’te SOCAR 
kendi payından % 5’lik bir bölümü Ameri-
kan Exxon şirketine, aynı tarihte % 5’lik bir 
hisseyi de TPAO’ya devretmiştir. Böylece, 
TPAO’nun projedeki toplam payı % 6,75’e 
ulaşmıştır.

Konsorsiyumda yer almayan Japonya 
da daha sonra Konsorsiyuma dahil olmuş-
tur. Japonya’nın “Itochu” şirketi tüm pay-
larını satan “McDermott International”dan 
% 2,45 pay elde ederek “Azeri-Çırak-Gü-
neşli” Konsorsiyumu’na katılmış, ardından 

da AMOCO’nun sattığı % 5’lik hissenin % 
1,5’ini alarak toplam payını % 3,9’a çıkar-
mıştır. AMOCO’nun sattığı paylardan % 3’ü 
Exxon ve % 5’i ise Unocal tarafından satın 
alınmıştır.

Bu değişiklikler sonucunda konsorsi-
yumdaki paylar şu şekilde bölünmüştür. 
ABD’den AMOCO - % 17,01, Unocal - % 
10,04, Exxon - % 8,00, Penzoil - % 4,81; 
İngiltere’den BP - % 17,12, Ramco - % 2,08, 
Rusya’dan LUKoil - % 10; Azerbaycan’dan 
SOCAR - % 10; Norveç’ten Statoil - % 8,56; 
Türkiye’den TPAO - % 6,75, Japonya’dan 
Itochu - % 3,92 ve Suudi Arabistan’dan 
Delta - % 1,68. Böylece, Konsorsiyum’da 
SOCAR’la birlikte 7 ülkeden toplam 11 pet-
rol şirketi yer almıştır.

Daha sonraki süreçte birkaç kere şir-

ket birleşmeleri ve pay satışları gerçekleş-
tiğinden bu oranlar defalarca değişmiştir. 
Günümüzde konsorsiyumdaki paylar şu 
şekildedir:

• BP: % 35.78
• SOCAR: %11.65
• Chevron: % 11.27
• Inpex: %10.96
• Statoil: %8.56
• ExxonMobıl: % 8.00
• TPAO: % 6.75
• ITOCHU: %4.3
• ONGC Videş Limited (OVL): % 2.72
BP (operator–35,78%), ARDNŞ 

(11,65%), Şevron (11,27%), İNPEKS 
(10,96%), Statoyl (8,56%), EksonMobil 
(8%), TPAO (6,75%), İTOÇU (4,3%), ONGC 
Videş Limited (OVL) (2,72%).

Asrın Anlaşması çerçevesinde Azeri-Çı-
rak-Güneşli yataklarından 2013 yılının ilk 
çeyreği itibariyle yaklaşık olarak 300 mil-
yon ton petrol üretilmiştir.

Sonraki yıllarda Azerbaycan toplam 60 
milyar dolar civarında yatırımı öngören 
30’un üzerinde anlaşma imzalamıştır. Bu 
anlaşmalar Azerbaycan’da ekonomik büyü-
me ile beraber ülkenin bağımsız dış politika 
yürütmesi, küresel enerji oyununda kendi 
sözünü söyleyebilmesi açısından önemli ol-
muştur.
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asrın anlaşması çerçevesinDe 
azeri-çırak-güneşli 
YaTaklarınDan 2013 Yılının ilk 
çeYreği iTibariYle Yaklaşık 
olarak 300 milYon Ton peTrol 
üreTilmişTir.
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lararası ve bölgesel güvenlik konusunda 
büyük katkıda bulunmuştur. Ayrıca Kaza-
kistan kendi nükleer silahlarından kendi 
isteğiyle vazgeçen nadir ülkelerdendir. KC 
nükleer silahsızlanma konusunda lider bir 
ülkedir. Peki KC elinde olan hazır nükleer 
potansiyelinden neden vazgeçmiştir diye 
sorabilirsiniz. Cevap net ve düşündürücü-
dür. Birçok düşmanı olan agresif bir devlet 
olmaktansa düşmansız ve barışcı bir devlet 
olmak çok daha iyidir. Bu Kazakların çev-
re ve dünyaya yönelik felsefi anlayışıyla da 
ilgilidir. 

Kazakların dünyaya duyurmaya ça-
lıştığı mesajlar barış, tolerans, güvenlik, 
istikrarlık, karşılıklı saygı, kalkınma, diya-
log gibi manevi anlayışları doğrudan ifade 
etmektedir. Burada biz Kazakistan’ın öne-
mini abartmıyoruz. İstikrar ve güvenliğin 
sağlanmasını en çok isteyen bir ülke varsa 
o da Kazakistan’dır. Artık bu konularda 
Türkiye’den başka yeni bir lider ülke bulun-
maktadır. Türkiye birçok ülke ve bölgelerle 
diyalog stratejilerini geliştirdi ve başarılı 
oldu. Kazakistan da Asya’nın diğer ucunda 
aynı şekilde diyalog, açıklık, güvenlik, istik-
rarlık politikalarını gerçekleştirmektedir. 
Belki de farklı kültür ve anlayışları diyalog 
ve istikrarlık politikaları ile birleştirme ve 
yakınlaştırma isteği Türklere has bir özel-
liktir. Moskova veya diğer etkili merkezler-
den istikrarlık sözünü sık sık duymuşsanız 
da, diyalog sözünü çok nadiren duyarsınız. 

Peki böyle bir uluslararası aktivitenin 
Astana ve Almatı için önemi ve amacı ne-
dir? Kazakların bölgeye ve dünyaya an-
latmak istedikleri nelerdir? Eskiden bir 
merkezden yönetilen Sovyet ekonomik 
modeline sahip olan bir ülkenin Yeşil Eko-
nomi ve Teknolojileri konusunda Astana’da 
EXPO-2017 Fuarı'nı düzenleme planı bazı 
eksperlere macera gibi geliyor. Tamam, gü-
dülen amaçlar Kazakistan’ın kendisini dün-
yaya tanıtması ve kendi reklamını yapması, 
görüş ufkunu genişletmesi, dünyada olup 
biten olaylar ve eğilimleri doğru anlaması, 
küresel entellektüel, siyasal, bilgisel ve fikri 
süreçlere entegre olması, değişimlere hazır 
olmak için dünyaya açılması ve kendi katkı-
sını yapması şeklinde sıralanabilir. Bunlar 
yürütülen stratejilerin sadece yüzeysel ve 
dış boyut ve sonuçlarıdır. Peki Kazakistan 
bölgesel ve hatta küresel olaylara nasıl etki 
edebilir veya katkıda bulunabilir diye de 
sorabilirsiniz. Kazakistan ve Kazaklar dün-

yaya ne verebilir de diyebilirsiniz. Eğer öyle 
diyorsanız maalesef sizi yanıltacağız. 

Bunun gibi Moskova’dan veya 
Beijing’den veya Washington’dan biri kal-
kıp jeopolitik anlamda etkili güç sayılma-
yan Kazakistan’ın neden bu kadar global 
işlerle ilgilendiğini, jeopolitik meselelerle 
fazla uğraştığını, dünya çapındaki ulus-
larararası toplantı ve forumları neden bu 
sıklık ve yoğunlukta düzenlediğini, ciddi 
miktarda para harcadığını sorabilir. Ayrı-
ca, Astana’nın İran’da veya Afganistan’da 
ne işi var diye de 
sorabilir. Böyle sor-
maya hakkınız var, 
ama bu etkinliklerin 
arkasındaki Kazak 
faktörü ve gerçe-
ğini öğrenmeye de 
hakkınız var. Çünkü 
Kazakların dünyaya 
diyeceği vardır. Bir 
uluslararası uzman olarak Kazakistan’ın 
komşu ve kardeş ülkelerinin Kazaklarla ilgi-
li eski stereotip ve yanılgılara kapıldığını sık 
sık görmekteyim. Kazakların doğru anlaşıl-
ması komşularıyla yeni diyalog ve işbirliği 
köprülerinin kurulmasını sağlayabilir. 

1. Avrasya’nın merkezi Orta Asya boş 
bir alan veya boşluk değildir. Şimdiye kadar 
Orta Asya ve Kazakistan büyük güçler için 
bir nesne olagelmiştir ve hiç te özne olarak 

kabul edilememiştir. Fakat bölgenin üç eko-
nomik ayağı olan Kazakistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan aktif bir şekilde yeni alter-
natifler ve iç güç kaynakları arayışında ve 
canlı bir iç değişim ve değerlendirme süreci 
içindedir. Bağımsız olduğu 20 yıl içerisin-
de bu ülkeler dış dünyayı tanımada, kimin 
dost ve kimin rakip olduğunu kendince iyi 
anlamış ve belirli birikim ve tecrübe edin-
miş durumdadır. Tabii Orta Asya şimdilik 
çevresiyle kıyaslandığında daha küçük ve 
zayıf görünerek büyük komşularının bas-

kısını üzerinde 
hissetmektedir. 
Bölgede Rusya 
ve Çin’in baskı-
sını aza indire-
bilecek alterna-
tif güce ihtiyaç 
duyulduğu acı 
bir gerçektir. 
Bu güçlere Batı 

başta olmak üzere Türkiye, Hindistan ve 
İran adaydır. Özellikle Türkiye en uygun 
adaydır. Bunu yerel kurumların kendileri 
ifade ediyor. 90’lı yıllarda Türkiye bölgesel 
politikalarında teorik, psikolojik ve kurum-
sal açılardan olgunluk gösteremedi. Şimdi 
ise Türkiye kendi gücüne inanan önemli ve 
etkili bir oyuncuya dönüştü. Türkiye bölge 
ile eşit formatta açık ve pragmatist ilişkiler 
oluşturmalıdır. Batı şu anda kendi iç eko-
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Kazakistan’ın
Avrasya ve Orta Asya’ya Yönelik 

Güvenlik Stratejileri 

B
u yazı başlığı tesadüfen seçilme-
miş olup uluslararası eğilimler de 
hesaba katılarak düşünülmüştür. 
Malesef, Orta Asya gibi yeniden 

yapılanmakta olan bölgelerle ilgili tartış-
malar yapıldığında genellikle etkili dış güç-
ler ve onların politikaları ön plana çıkarılır, 
esas konu olan yerel güç ve iç etkenler gö-
zardı edilerek arka planda kalır. Kazakların 
dünya görüş ve felsefi tutumundan kaynak-
lanan Kazakistan’ın istikrarlık ve güvenlik 
stratejileri bölgenin geleceği için çok büyük 
önem arzetmektedir. Oysa ki Kazakistan’ın 
istikrarlı, açık, hoşgörülü, dinamik ve barış-
çı bir devlet olarak tanınması ve algılanma-
sının temelinde yerel faktör olan Kazaklara 
ait derin güvenlik ve hassas denge arayışları 
yatmaktadır. Bu yazımızda Avrasya ve Orta 
Asya ile ilgili güvenlik anlayışları, eğilimleri 
ve süreçlerindeki Kazakistan’ın yeri, katkısı 
ve stratejilerini ele aldık. Amacımız Kazak 
milliyetçiliğini savunmak değil, Kazak ger-
çeğini ifade etmektir.

Yazımızın başında yaklaşımımızın tu-
tarlı olduğunu somut delillerle teyit ede-
rek Kazakistan’ın güvenlik ve uluslararası 
ilişkilerde kendine ait önemli stratejiler 
ürettiğini veya en azından üretmeye çalış-
tığını gösterelim. 

Kazakistan Avrasya kıtasında yeni gü-
venlik binası ve sisteminin inşa edilmesi, 
Avrasya’da yeni güvenlik anlayışının sağ-
lanması, Batı-İslam dünyaları arasında 
diyalog köprülerinin kurulması, Dünya 
Geleneksel ve Semavi Dinlerin Liderleri 
Forumlarının düzenlenmesi, CİCA çer-

çevesinde Asya’da güvenliğin artırılma-
sı, Afganistan’ın ekonomik ve güvenlik 
açısından desteklenmesi, İran Nükleer 
Proğramı sorununun çözülmesi, İpek 
Yolu Batı-Çin ticari yollarının yeniden ya-
pılması, BDT, Avrasya Birliği, ŞİÖ, KGAÖ 
gibi uluslararası yapıların kurulması, Orta 
Asya Birliği fikrinin geliştirilmesi,Orta 
Asya’da istikrar ve barışın sağlanması, 
Türk Konseyi’nin kurulması ve çalışması, 
bölgesel sorunların anlaşılarak çözülmesi 
gibi konularda hep aktif bir pozisyon ser-
gileyerek Avrasya kıtası düzeyinde ulus-

maaleseF, orTa asYa gibi YeniDen 
YapılanmakTa olan bölgelerle 
ilgili TarTışmalar YapılDığınDa 
genellikle eTkili Dış güçler ve 
onların poliTikaları ön plana 
çıkarılır, esas konu olan Yerel 
güç ve iç eTkenler gözarDı 
eDilerek arka planDa kalır.

birçok Düşmanı olan agresiF bir 
DevleT olmakTansa Düşmansız 
ve barışcı bir DevleT olmak çok 
Daha iYiDir.

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

EKOAVRASYA ORTA ASYA UZMANI



54  55  EKOANALİZ

nomik sorunlarıyla meşguldür ve Rusya’nın 
bölgedeki güç ve etkisinin devam etmesine 
istese de mani olamayacağını itiraf etmek-
tedir. Türkiye’deki bazı uzmanlar Orta As-
ya’daki iç dinamiği ve yerel faktörleri he-
saba katmadan bölgedeki olaylara Ankara 
veya İstanbul’daki ofisinden bakmaya alış-
kındır. Stratejik ve geniş düşüncenin yeter-
sizliği Orta Asya’yı doğru anlamanın başlıca 
engellerindendir. Yapılan bazı hatalar nes-
neyi anlamamanın sonucudur. 

Rusya ve Çin’in bölgeye benzer rekabet 
politikaları uygulaması ve Batı’nın anla-
şılması mümkün iki standart politika iz-

lemesi bölge içindeki elitler için belirli bir 
sinyaldir. Rusya’nın bölgeye yönelik başlıca 
stratejisi status-quo, yani mevcut durumun 
muhafaza edilmesidir. Bölgedeki olaylar he-
nüz Rusya için güçlü alternatifin olmadığını 
gösteriyor. Orta Asya’da şimdilik uyuyan, 
henüz dışa açılmayan ve pek bilinmeyen 
iç dinamik ve yerel güçler bulunmaktadır. 

Bu dinamikler yavaş yavaş harekete geç-
mekte ve yerel politikaları etkilemeye baş-
lamaktadır. Aslında bu dinamikler SSCB 
döneminde etkisizleştirilmiş veya nötral-
leştirilmiştir. Şimdiye kadar da bölgedeki 
iç güç ve dinamikler jeopolitik stratejilerde 
pek hesaba katılmaz olmuş veya bilmeye-
rek gözardı edilmiştir. Bu bölgesel iç dina-

miklerden biri de Kazak güvenlik ve dünya 
anlayışının Kazakistan’ın resmi ve bölgesel 
politikalarına yansıtılmasıdır. Kazakistan 
çevresiyle harmoni içinde olmak istiyor. 
Kazakistan’daki etniklerarası harmoni ve 
iç dengenin sağlanmasına Kazakların hoş-
görü anlayışı, göçebe kültürü, Yesevilik Sufi 
İslam, Sovyet halkı projesi ve Nazarbayev 
faktörü büyük katkıda bulunmuştur. 

2. Kazakların Avrasya ve Orta Asya’daki 
en barışçı, kosmopolit ve küresel çapta dü-
şünen bir halk olduğu ortaya çıkıyor. Belki 
de Kazakistan bölgenin en sakin ve barış 
felsefesi anlayışlı ülkesidir. Kazakların fel-
sefe ve dünya görüşü insan merkezli, yani 
antroposentriktir.Bu görüşe göre bütün in-
sanlar ırkı, dini ve rengine bağlı olmaksızın 
kardeşlerdir, birbirlerine komşu ve konuk-
tur. Bu sizin için yeni bir mesaj olabilir. Ka-
zaklar eğer düşünüldüğü gibi zayıf bir mil-
let olsaydı dünyanın 9. büyük ülkesi olmayı 
nasıl başarabilirdi? 

Kazakistan da Türkiye gibi ne Batı’dır, 
ne Asya’dır. Kazakistan Avrasya’nın mer-
kezi olarak özel bir konuma sahiptir. Çün-
kü hem Batı hem Asya’da tarihi ve kültürel 
bağlantı ve ayakları olan Kazakistan farklı 
görüş ve anlayışların coğrafi ve medeni bağ-
layıcısı olmuştur. 

3. Kazakistan Orta Asya bölgesinin gü-
venliği ve istikrarı için en çok çaba gösteren 
devlettir. Kazakistan’ın çevresi İran mese-
lesinden tutunuz Afganistan sorununa ka-
dar karmaşık ve istikrarsızdır. Hatta komşu 
ülkeler Kırgızistan ve Özbekistan da sakin 
ve sorunsuz ülkeler sayılmaz. Bölgedeki su 
meseleleri, dini köktencilik ve ekstremizm 
sorunları, Afganistan’la ilgili uyuşturucu, 

fakirlik, göç ve işsizlik gibi sorunlar Orta 
Asya’nın en tehlikeli düşmanlarıdır. Yaşa-
dığımız yüzyılda Müslümanların en büyük 
sorunu ve düşmanı inaçsızlar veya kafirler 
değildir. En tehlikeli düşman Müslüman 
ülkelerindeki eğitim ve insani gelişimin dü-
şük olmasıyla ilgili dinin, çevrenin ve dün-
yanın yanlış anlaşılmasıdır. Orta Doğu ve 
Orta Asya Müslüman topluluklarının esas 
sorunu bilgisizlik ve bilimsizliktir. Eğitim 
ve ekonomik gelişim oranı düşük oldukça 
işsizlik ve ümmiliğin yanı sıra ekstremizm 
de başgösterir. Kendini Müslümanım diye 
tanıtanların hepsi Müslüman değildir. 
Müslümanım deyip  barbarca davranan 
ve suçsuz insanları öldürenler İslam’a za-
rar verdiği için onların kendileri İslam’ın 
başlıca düşmanlarıdır. Hoşgörülü veya 
ılımlı İslam’ın farklı modelleri Türkiye’de, 
Malezya’da ve Kazakistan’da gerçekleşmek-
tedir. Selefi veya Takfiri grupların tolerans 
ve diyalog konusunda fazla bir şey sunama-
yacağı da gerçektir. Nazarbayev’e göre Orta 
Asya ülkeleri veya bütün Müslüman dün-
yasının küresel iktisadi değişim ve siyasi 
eğilimlere adapte olması gerekir. Çünkü bir 
şeye karşı durmaya gücün yetmiyorsa ona 
adapte olman lazım. 

Afganistan’daki durumun normal-
leşmesi Kazakistan için gerçekten çok 
önemlidir. Kazakistan Afganistan’a detaylı 
destekleme planını taşıyan Orta Asya’nın 
yanlız ülkesidir. 1000 Afganistan’lı öğrenci 
Kazakistan’ın yüksek eğitim kurumların-
da karşılıksız eğitim almaktadır. Kazakis-
tan Afganistan’a 50 milyondan fazla mali 
yardımda bulunmuştur. Önümüzdeki dö-
nemde Kazakistan’da Birleşmiş Milletler 

Uluslararası Merkezi kurulabilir. Nursul-
tan Nazarbayev 24-26 Nisan tarihlerinde 
Astana’da düzenlenen 11. Avrasya Uluslar-
arası Medya Forumu’nda Afganistan ve 
Orta Asya bölgesinin yeni bir değişim süre-
cine girdiğini dile getirmiştir. Bu anlamda 
özellikle bölgesel güvenlik çok büyük önem 
kazanacaktır. Kazak liderine göre 2014’te 
Afganistan’dan İSAF askerlerinin çıkarıl-
ması bölgede hayatın bitmesi anlamına 
gelmez. Maalesef Afganistan hala bölgesel 
istikrarsızlık ve ekstremizmin kaynağıdır. 

Sonuç yerine
Kazakistan Orta Asya bölgesi devletle-

rinin istikrarlık ve barış içinde yaşamasını 
sağlamak için azami çaba sarfetmeye devam 
edecektir. Kazaklar kendi güvenlik anlayış-
larını bölgedeki diğer halklarla paylaşmalı-
dır. Çatışma ve kavga ile sorunların çözü-
lemediğini Kazaklar çoktan anlamışlardır. 
Her ülke veya her millet istikrar, kalkınma 
ve barış ister. Her anne-baba çocuklarının 
geleceği için çalışır, onlar için yaşar. İnsa-
nın düşmanına olan nefreti kendi çocuğuna 
olan sevgisinden daha fazla olursa, hiç iyilik 
beklemeyiniz. Kazakistan’ın çevresi istikrar-
lı olursa ülke ancak o zaman kalkınabilir. İs-
tikrarlı ve güvenli komşularla kuşatılan her 
ülke dış tehlikelerden korunmuş sayılır. Bu 
istikrarlı şartlarda esas yapılması gereken 
milletin güçlenmesi, yenilenmesi, büyümesi 
ve kalkınmasıdır. İşte Kazak güvenlik anla-
yışı budur. Eğer her ülke böyle olgun görüş 
sergileyebilseydi bölgemizde ve dünyamız-
da barış ve güvenlik hakim olurdu. 
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G
ünümüzde devletler arasındaki 
çatışmalar mutlaka savaş mey-
danlarında olmuyor. Bu türden 
çatışmaların ve kanlı savaşların 

çıkmaması için uluslararası toplumda oluş-
turulan bir takım emniyet sübapları her 
zaman başarılı olmasa da önleyici rol oy-
namakta. Tabii bazı başarısızlıklar da yok 
değil. Örneğin, eski Yugoslavya’nın par-
çalanması sırasında bu coğrafya üzerinde 
kurulan yeni devletler arasındaki trajik ve 
uzun süren savaş, Ermenistan’ın Azerbay-
can topraklarının yüzde yirmisinin işgaliy-
le sonuçlanan saldırısı ve en son Rusya ile 
Gürcistan arasındaki kısa ve kanlı savaş, 
çıkmadan önlenemeyen ve ağır bedeller 
ödenen silahlı çatışmalar. Burada iç savaş-
lar kastedilmiyor. İç savaşlar, iki ayrı devlet 
arasındaki silahlı çatışmaların nedenlerin-
den ve dinamiklerinden farklı. Buna kar-

şılık yerinde ve zamanında müdahalelerle 
ve tarafların sağduyuları ile devletlerin 
birbirleriyle girdikleri silahlı çatışmaların 
önlendiği durumlar da var. Bölgesel anlaş-
mazlıklar İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana 
sürekli bir çatışma ortamında yaşamamıza 
neden olmakla birlikte bunlar her zaman sı-
cak savaşa dönmüyor. Bunda hiç kuşkusuz,  
bazen eleştirilen ve başarısı tartışılan Bir-
leşmiş Milletler sisteminin de önemli rolü 
olduğunu teslim etmemiz gerekir.

Ulusların kendilerince tanımlanan çı-
karlarını korumak ve geliştirmek her ne 
kadar hukuken meşru ise de, bu çıkarlara 
ulaşmak için kaba kuvvete başvurmak ve 
hasım ilan edilene zarar vermeye çalışarak 
hedeflere ulaşmak o kadar hukuk, ahlak ve 
meşruiyet dışıdır. Mustafa Kemal Atatürk 
gibi ömrü savaş meydanlarında geçmiş bir 
büyük askeri dehanın savaşı vatan müda-
faasının dışında cinayet olarak nitelemesi 
unutulmamalıdır. Ne yazık ki, günümüzde 
bazı devletler tarihin derinliklerinde kalmış 
olması gereken davranış biçimlerini muha-
faza etmekte ve silah endüstrisisinin yok 
edici araçlarıyla donanarak başka uluslara 
karşı haksız ve acımasız saldırılar yapabil-
mektedirler. 

Ülkelerin savunma bütçeleri çoğu yerde 
ulusların yoksullaşmasının en önde gelen 
nedenidir. Silahlanma sürdükçe de ilkel 
bir davranış patlaması olarak nitelendirdi-
ğimiz savaşlar insanlığın gündeminden bir 
türlü düşmüyor. Kazananların da aslında 
kim olduğu bellidir. İkinci Dünya Savaşı 
öncesi Amerika Birleşik Devletleri’nin silah 
endüstrisi Hitler Almanyası ile çok yakın 

ekonomik işbirlikleri içine girmişti. Mil-
yonlarca inanın yok yere canını yitirdiği bu 
savaşta Alman silah ve çelik endüstrisine 
ortak olan Amerikan sermayesinin de payı 
olduğu pek telaffuz edilmeyen bir gerçektir.

Uluslararası çatışmaların önlenmesi 
ve anlaşmazlıkların anlamsız savaşlara yol 
açmaması için ne yapılmalıdır? Hangi yön-
temlerle saldırganlıklara engel olunabilir? 
Bu soruları hazır reçetelerle cevaplandır-
mak imkânı olmamakla beraber tamamen 
karamsar olmak da gereksiz. İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında oluşturulan Birleşmiş 
Milletler  sistemi çok etkin olmamakla bir-
likte birçok çatışmada yararları görülen ve 
bugün yerine başka bir sistemin ikame edil-
mesi mümkün olmayan bir araçtır. Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi 
üyelerinin veto yetkisi teşkilatın yaptırım 
gücünü azaltmaktadır hiç kuşkusuz. Ancak 
mevcut statünün hâlihazırda aşılması bek-
lenmemektedir. Bununla birlikte, Birleşmiş 
Milletleri daha güçlü kılma amaçlı arayışlar 
da devam etmektedir. Birleşmiş Milletlerce 
hazırlanan uluslararası hukuk enstrüman-
larının milletler camiasında daha geniş ilgi 
ve katılım bulması için henüz herşeyin ya-
pılmadığı bir gerçektir. Bu alanda da büyük 
devletlerin etkisini nispeten sınırlandırma 
imkânı sağlayacak bağlayıcı yeni anlaşma 
metinlerine ihtiyaç olduğu düşünülmekte-
dir. 

Fakat tüm çatışmaların daha ortaya 
çıkmadan engellenmesini mümkün kıla-
cak ve günümüzde giderek yaygınlaşmakta 
olan başka yöntemlerin de var olduğu akıl-
dan çıkmamalıdır. 1648 Vestfalya Barışı 

ile ortaya çıkan ulusdevletler günümüzde 
küresel iletişim ve ulaşım koşullarının iyi-
leşmesi ve buna paralel olarak sivil toplu-
mun etkinliğinin artması ile belli alanlarda 
zaman içerisinde dış politikada güç kaybına 
uğramışlardır. Bağımsız devletler tabiatıyla 
dış politikalarını diplomasi kurumu eliyle 
yürütmektedirler. Ancak, yukarıda belirti-
len nedenlerle artık eskisi kadar elleri ra-
hattır demek zordur. Demokratikleşme ile 
güçlenen sivil toplum devletin dış politika 
kararlarına ve uygulamalarına bir ölçüde 
müdahil olmaya başlamıştır. Bu gelişme, 
kamuoyunda dış politika konularının daha 
fazla tartışılmasına, gerektiğinde eleştiril-
mesine veya desteklenmesine neden ol-
maktadır. Demokratik ülkelerde devletler 
de siyasal kararlarında kamuoylarını daha 
çok dikkate almak zorunda kalmaktadırlar.

Devletlerin uluslararası ilişkilerde artık 
tek egemen güç olmaktan çıkmaları ile bu 
ilişkilerde sivil boyutun da önem kazanması 
dönemi başlamıştır. Günümüzde toplumlar 
ülkelerindeki hükümet dışı örgütler vasıta-
sıyla ve giderek günlük yaşamın bir parçası 
haline gelen internet üzerinden birbirleriy-
le çok yakın ilişki içine girmişlerdir. Böyle-
ce bir diyalog ortamı ortaya çıkmıştır. Bu 

diyalog ortamı, uluslararası ilişkileri devlet 
siyasetinin resmi çıkar amaçlarından farklı 
ve daha insani bir düzleme çekmektedir. Si-
yaset bir anlamda sınır ötesi sosyal, ekono-
mik ve kültürel münasebetlerin gölgesinde 
kalmaya başlamıştır. Ancak bu durum yine 

de ulusların ve onların devletlerin çıkarları-
nın ve çıkar mücadelelerinin öneminin kal-
madığı anlamına  gelmemektedir. 

Bu yeni sınır ötesi ilişkiler karşılıklı et-
kileşimi ve birbiri hakkında anlayışı da ge-
tirmiştir. Hiç kuşkusuz devletlerin soğuk ve 
salt çıkara dayalı ilişkileri bu insanileşen or-
tamdan etkilenmektedir. Güvenilir, doğru 
ve dürüst bilgiyle, pejoratif nitelik taşıyan 
propaganda yöntemlerine başvurmadan ve 
aldatmaya kalkışmadan muhataplara, yani 
diğer ülkelerin geniş kamuoylarına, kanaat 
önderlerine ve medyalarına kelamını anlat-

mak ve karşı tarafı dinlemek günümüzde 
kamu diplomasisi olarak adlandırılmakta-
dır. Devlet politikalarına destek anlamına 
gelen ve uluslararası ilişkilerde sivil boyu-
tun devreye girmesi olarak da adlandırılan 
kamu diplomasisi günümüzde hemen her 
devletin önem verdiği, hatta bunun için ku-
rumsal veya yapısal düzenlemelere gittiği 
bir alan haline gelmiştir. Özellikle teknolo-
jik, ekonomik, kültürel ve toplumsal gücü-
nü, yani yumuşak gücü veya daha doğru bir 
ifadeyle akıllı gücü gelişmiş ülkelerin kamu 
diplomasileri de o nispette etkili olmakta-
dır. Kamu diplomasisi iyi işleyen devletle-
rin orta ve uzun vadede ulusal çıkarlarını 
daha etkili biçimde savundukları ve geliş-
tirdikleri bilinmektedir. 

Sonuç olarak, küreselleşmenin bu denli 
geliştiği günümüzde dış politika hedefleri-
ne ulaşmak için sadece diplomasinin gele-
neksel resmi yöntemleriyle hareket etmek 
yeterli değildir. İyi yönetilen bir kamu dip-
lomasisi resmi diplomasinin işini kolaylaş-
tıracak ve hedeflere daha kolay ulaşılmasını 
sağlayacaktır. Kamu diplomasisinin etkili 
olabilmesi ise siyasi kararlılıktan ve hazırlık 
ve uygulama aşamalarında bilimsel yön-
temlerden yararlanmaktan geçmektedir.
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Çatışmaların Önlenmesinde
Kamu Diplomasisi
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ulusların kenDilerince 
Tanımlanan çıkarlarını korumak 
ve gelişTirmek her ne kaDar 
hukuken meşru ise De, bu 
çıkarlara ulaşmak için kaba 
kuvveTe başvurmak ve hasım 
ilan eDilene zarar vermeYe 
çalışarak heDeFlere ulaşmak o 
kaDar hukuk, ahlak ve meşruiYeT 
DışıDır.

Dr. O. Can Ünver
EKOAVRASYA DANIŞMA KURULU ÜYESİ

bağımsız DevleTler TabiaTıYla Dış 
poliTikalarını Diplomasi kurumu 
eliYle YürüTmekTeDirler.
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U
krayna, 603 bin km. kare yüzöl-
çümü ile Avrupa’nın en büyük ül-
kelerinden biri. Ülkenin nüfusu 
46 milyon civarında. 

Ülke topraklarının %95’ini ovalar, 
%5’ini ise dağlar oluşturmaktadır. Do-
ğal kaynaklar açısından ülke, Avrupa ve 
dünya’nın en zengin ülkelerinden biridir. 
Özellikle kömür, manganez, demir, alümin-
yum, kükürt, titanyum ve berilyum cevher-
leri bol miktarda bulunmaktadır. Bu doğa 
zenginlikleri sayesinde Ukrayna, metalürji, 
kimya, porselen, fayans endüstrisi, seramik 
ve inşaat malzemeleri üretimi gibi birçok 
sektörün gelişmesi için zengin kaynaklara 
sahiptir. 

Ukrayna Devlet İstatistik Kurumu’nun 
verilerine göre 2012 senesinde GSYH’daki 
artış % 0, 2 oranında gerçekleşmiş ve 176 
milyar dolara ulaşmıştır. Kişi başına gelir 3, 
8 bin dolar, ihracat 68, 8  milyar dolar ve  it-
halat ise 84, 6 milyar dolardır. 2013 yılının 
Temmuz ayı itibariyle Ukrayna’ya yapılan 
direkt yabancı sermayenin hacmi 55,3 mil-
yar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Ukrayna’nın diğer bir önemli zenginliği 
ise üçte ikisi çok verimli olan topraklarıdır. 
Bu nedenle tarım da  Ukrayna’nın en önem-
li sektörlerden biridir.

Uzay ve nükleer santraller alanın-
da gelişmiş bir  teknolojiye sahip olan 
Ukrayna’da özellikle bölgesel uçak ve uçak 
motorları, tank ve tank motorları tasarla-
nıp üretilmektedir. Bu alanlarda Türkiye ile 
önemli işbirliklerine imza atılıp, ortaklaşa 
birçok proje gerçekleştirilebilir. 

Ukrayna ile Türkiye arasındaki  ekono-
mik ilişkilere göz attığımızda özellikle son 
yıllarda önemli gelişmeler yaşandığı görül-
mektedir. Türkiye, Ukrayna’nın ihracatında 
ikinci ithalatında ise sekizinci sırada bulun-
maktadır. İkili ticaret hacmi 2001 yılında 
1 milyar dolar iken 2012 yılında bu rakam 

6,2 milyar dolara ulaşmıştır. Ukrayna’nın 
Türkiye’ye ihraç ettiği malların başında 
demir çelik, bitkisel ürünler, kömür, suni 
gübre ve diğer kimya endüstrisi ürünleri 
gelmektedir. Türkiye’den ithal ettiği ürün-
ler ise, tekstil, makine sanayii, temizlik ve 
tarım ürünleridir.

İki ülke arasındaki ticareti daha yüksek 
seviyeye çıkarmak amacıyla Serbest Ticaret 
Anlaşması imzalanması yönünde görüşme-
ler devam etmektedir.   

Yatırım ikliminin iyileştirilmesi Ukray-
na Hükümetinin en önemli önceliklerin-
den  biridir. Ukrayna mevzuatı, yabancı 

yatırımcıların ulusal ekonomiye katkıda 
bulunmasına olanak sağlayan elverişli bir 
ortam sunmaktadır. Yabancı yatırımcıla-
rın, yerli yatırımcılarla aynı düzen çerçeve-
sinde faaliyet yürütmeleri sağlanmaktadır. 
Ukrayna’da yabancı yatırımları destekleme 
konusunda merkezi rolü 2011 yılında yeni 
yapılandırılmış olan Ukrayna Yatırım ve 
Ulusal Projelerin Yönetimi Devlet Ajansı 
üstlenmektedir. Ajans özellikle büyük çaplı 
ulusal yatırım projelerinin gerçekleştirilme-
siyle ilgilenmektedir. Bunun yanısıra Uk-
rayna Yatırım ve Ulusal Projelerin Yönetimi 
Devlet Ajansı, yabancı yatırımcılara yatırım 
projelerinin  hayata geçirme aşamalarında 
destek sağlamaktadır. Bu yardımlardan ya-
rarlanmak isteyen yatırımcılar direkt veya 
Ukrayna Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla 
Ajansa başvurmaktadır. 

Ukrayna’da şu an 600’den fazla Türk 
şirketi yatırım faaliyetinde bulunuyor. Türk 
firmaları, Ukrayna’da, toplam bedeli 3 mil-
yar doları geçen büyük çaplı birçok proje-
ye imza atmıştır.Türk yatırımlar sanayiye, 

mali faaliyete, ticarete, inşaata, ulaştırma 
ve telekomünikasyon alanlarına yapıl-
maktadır. Birçok Türk şirket, söz edilen 
alanlarda başarılı bir şekilde yer almakta-
dırlar. Onur, Doğuş, Çukurova, Altınbaş, 
Turkcell, Efes Pilsen, Gülsan ve Enka gibi, 
Türkiye’nin önde gelen Türk holdinglerinin 
ve firmalarının Ukrayna’daki faaliyetleri 
dikkat çekicidir.  

Türkiye ile Ukrayna’nın ulaştırma ala-
nındaki işbirliği, en çok, havacılık, deniz ve 
karayolu taşımacılığı alanında gelişme gös-
termektedir. Burada özellikle, Türk Hava 
Yolları’nın bir yabancı ülkede sefer düzen-

lediği şehir sayısı bakımından Ukrayna’nın, 
Almanya’dan sonra ikinci sırada yer aldığını 
belirtmek gerek. İstanbul’dan, Ukrayna’nın 
Kiev, Dnipropetrovsk, Odesa, Simferopol, 
Harkiv ve Lviv kentlerine uçuşlar yapılmak-
tadır. İki ülke arasındaki deniz taşımacılığı 
ise, günümüzde, İlliçevsk-İstanbul, ve Yev-
patorya-Zonguldak arasında, düzenli olarak 
gemi seferleri ile yapılmaktadır. 2012 yılın-
da karşılıklı olarak vizelerin kaldırılması, 
vatandaşların ve işadamlarının ziyaretlerini 
kolaylaştırmıştır.

Ekim 2013’te Ukrayna Cumhur-
başkanı Viktor Yanukoviç’in  Türkiye 
Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyaret yapması 
planlanmaktadır. Sözkonusu ziyaret kap-
samında, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Cum-
hurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in başkan-
lığında yapılması öngörülen görüşmeler-
de Ukrayna-Türkiye Üst Düzey Stratejik 
Konseyi toplanacak ve Ukrayna ile Türkiye 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yöne-
lik imkanlar ve ek önlemler görüşülecektir.
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anlaşması imzalanması YönünDe 
görüşmeler Devam eTmekTeDir. 



61  

A
lmanya seçimlerinin iki galibi 
var. Biri Başbakan Angela Mer-
kel, diğeri ise Almanya’daki Türk 
toplumu. Merkel'in üçüncü dö-

nemine oylarını artırarak girmiş olması hiç 
şüphesiz büyük bir zaferdir. Ancak Şansölye 
Merkel partisine büyük bir seçim zaferi ka-
zandırırken koalisyon ortağı Hür Demokrat 
Parti kaybetti. Ayrıca; zafere rağmen tek 
başına iktidara gelecek çoğunluğu elde ede-
meyince Merkel şimdi yeni bir ortak arıyor.

Alman Birinci Televizyonu ARD’nin 
yaptırdığı bir ankete göre Almanya’da yaşa-
yan vatandaşların yüzde 64’ü yeni hükümet 
arayışında “Büyük Koalisyon” adı verilen 
Sosyal Demokrat Parti (SPD)–Hrıstiyan 
Birlik Partileri (CDU/CSU) koalisyonundan 
yana.

Merkel, “İmtiyazlı Ortaklık” 
Israrını Sürdüremeyecek
Şansölye Merkel, Türkiye’nin AB’ye tam 
üyeliği yerine “imtiyazlı ortaklık” teklifini 
ısrarla sürdürecek. Fakat bu ısrar Fede-
ral mecliste istenen karşılığı bulmayacak. 
Çünkü hükümet ortağı parti ile Federal 
meclisteki 11 Türk kökenli milletvekilinin 
varlığı etkili olacaktır. Sosyal Demokrat 
Parti ve Yeşiller, seçim beyannamelerinde 
Merkel’in politikalarının tam aksine deği-
şiklik yapmayı hedefliyor.

Sosyal Demokratlar, Yeşiller ile Sol 
Parti'nin Merkel ile aynı görüşte olmadığı 
bilinmektedir. Merkel elbette “imtiyazlı or-
taklık” görüşünden vazgeçmiş olmayacak 
ancak uyumlu eski ortağı FDP yerine yeni 
ortağı olacak partilerin görüşlerine de say-

gılı olma adına Türkiye karşıtı politikalarını 
yumuşatmak zorunda kalacaktır.

Merkel, görüşlerinde ısrarcı olması ha-
linde iktidar olma şansını SPD+Sol Parti ve 
Yeşiller’den oluşacak sol cepheye bırakmış 
olur. İbrelerin büyük bir bölümü büyük ko-
alisyonu gösteriyor. Angela Merkel, tarihî 
seçim zaferine rağmen çifte baskı altında. 
Sosyal Demokrat Parti koalisyon müzake-
relerinde bir hayli taviz talebinde buluna-
caktır. Görüldüğü kadarıyla Merkel’in koa-
lisyon kurma işi pek kolay olmayacak ve çok 
hızlı da ilerlemeyecektir.

Demokrasi Kültürü ve Şu Bizim 
Siyasiler
Almanya seçimlerinin ardından ortaya çı-
kan tablo karşısında demokrasi kültürü 
kendini gösterdi ve seçimde kaybeden par-
tilerin lider ve lider kadroları istifalarını 
açıkladılar. Hür Demokrat Parti (FDP) Li-
beraller, seçim barajını aşamadı. 2009 yı-
lında yüzde 15’e yakın oy alan Hür Demok-

ratlar bu kez yüzde 4,7’de kaldı. Yapılan 
genel seçimlerde büyük hezimete uğrayan 
Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı 
Philipp Rösler, istifasını sundu. Aynı şekil-
de, Yeşiller Partisi’nin eşbaşkanları Claudia 
Roth ve Cem Özdemir de istifa etti. Bu isti-
falar; demokrasinin vazgeçilmezi olan siya-
si partilerin yeniden kendini formatlaması 
için bir şans olduğu gibi yeri ve zamanı gel-
diğinde başarısızlığın kaynağı olduklarının 
gerçeğini kabullenerek liderlikten çekilme-
leri onurlu ve olumlu tavırlardır. Maalesef 
bu güzellikleri kendi ülkemizde göremiyo-
ruz. Kuruluşundan bu güne iktidar olama-
mış her seçimde hezimete uğradıkları halde 
onurlu bir tavır olan istifayı hiç akıllarının 
ucundan bile geçirmeyen siyasi partilerimiz 

var. CHP ve MHP bunun başta gelen ör-
nekleridir. CHP tarihinde bir ilk yaşandı ve 
bir kasetle değişim ancak gerçekleşebildi. 
Baykal çekildi ve yerine aday olmayacağım 
diyen Kılıçdaroğlu geldi. Sayın Bahçeli bu 
yanlış geleneği bozar gibi yaptı ise de son-
ra bu kararından vazgeçerek “başarısızlığa 
rağmen lider kalma” yanlışını sürdürdü.

Türk Toplumunun Başarısı
Almanya Türk Toplumu son seçimlerin bir 
diğer galibi oldu. Federal mecliste 6 olan 
milletvekili sayısını 11’e çıkarmayı başar-
dılar. Alman Şansölyesi Angela Merkel’in 
Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi’nden 
Cemile Yusuf, partiden federal düzeyde 
meclise giren ilk Türk kökenli Müslüman 
milletvekili olma özelliğini taşıyor. Sos-
yal Demokrat Parti’den ise beklendiği gibi 
Genel Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz 
ikinci kez milletvekili seçildi. Özoğuz’un 
yanı sıra Metin Hakverdi, Gülistan Yüksel, 
Cansel Kızıltepe ve Mahmut Özdemir de 

meclise giren isimler arasında. Yeşiller’den 
parti eş başkanı Cem Özdemir’in yanı sıra 
Ekin Deligöz ve Özcan Mutlu meclise girdi. 
Hatırlanacağı gibi Alman Yeşiller Partisi 
Eşbaşkanı Claudia Roth da Taksim’dey-
di ve eylemlere destek vermişti. Roth'un 
yaşananları “bir savaş gibiydi” sözleriyle 
nitelendirmesi Türk toplumu tarafından 
kınanmıştı. Yeşiller bu seçimde oy kaybet-
miş oldular. Türk kökenli seçmen bir yer-
de Yeşiller Hareketi’ni cezalandırmış oldu. 
Türk kökenli seçmen, Yeşiller yerine Sol 
Parti ve Sosyal Demokratları tercih etti. Sol 
Parti’den ise iki dönemdir milletvekili olan 
Sevim Dağdelen’in yanı sıra Berlin’den Azi-
ze Tank da milletvekili seçilmeyi başardı.

800 bin oya sahip 3 milyonu aşkın Al-
manya’daki Türk toplumu seçimlere gös-
terdiği ilginin karşılığını alarak toplamda 11 
milletvekilini Federal meclise sokmayı ba-
şardı. Türk milletvekilleri hem iktidar hem 
de muhalefet içinde Alman parlamentosun-
da olacaklar.
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araştırmacıları yine sırasıyla Kur’an-ı Ke-
rim, sünnet ve icma-i ümmetle doğrudan 
bağlantılı olduğunu ifade etmektedir. Bah-
se konu araştırmacılar “vakıf” kavramını 
Kur’an’da Ali İmran Suresi’nin 92. Ayeti’ne 
dayandırmaktadırlar. Ayetin Türkçe mea-
li aşağıdaki gibidir; “Kesin olarak hayır ve 
ihsan mertebesine erişmezsiniz, sevdiğiniz 
şeyleri harcamadıkça ve şüphe yok ki Allah, 
harcadığınız şeyleri bilir4”. 

İslâm öncesi toplumlarda görülen sos-
yal yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili 
uygulamalar ile vakıfları ayıran temel özel-
likler bulunduğu bilinmektedir. Vakıfların 
hukukî statüsünü İslâm hukukçuları tedvin 
etmiş, hukukî güvencenin yanında ona sü-
reklilik kavramını da bahşetmişlerdir. Böy-
lece vakıflar müesseseleşmiş, kendi kendini 
temsil eden tüzel kişilikler haline gelmişler-
dir. Bu özelliği sayesinde vakıflar, devirlerin 
ve yönetimlerin değişmesine, hileli ve entri-
kalı uygulamalara rağmen zamana direne-
bilmiştir. İslâm felsefesinin inceliklerinden 
aldığı erdem sayesinde ölümsüzleşmiştir. 
Bu bakımdan vakıflar özetle, İslâmiyet ön-

4  Bahse konu  ayetin meali www.kuranmeali.org. sitesinde alınmış 
olup, sitede verilen mealler içerisinden Abdülkadir Gökpınarlı tarafın-
dan yapılan çeviridir. 

cesi bir kurum olup, İslâm felsefesi üzerine 
oturtulup geliştirilen evrensel bir kurum 
haline gelmiştir. 

Tarih, bugün vakfın evrensel bir kurum 
haline getirilmesinde İslâmiyeti kabul eden 
toplumlara hem sosyal, hem kültürel, hem 
de ekonomik değerler kattığı yönünde nice 
örneklerle doludur. İşte bu toplumlardan 
birisi olan Osmanlı da, sahip olduğu tüm sı-
nırları içerisinde yaşayan halklarını İslâmî 
felsefeyle bütünleştirip idarî, sosyal, kül-
türel ve ekonomik alan uygulamalarını bü-
tünleştirip yönetimini bu çerçevede uygu-
lama yoluna gitmiştir. Osmanlı’nın İslâmî 
felsefe anlayışıyla yönetimini bütünleştirdi-
ği yerlerden birisi olan Kıbrıs’ı 1571 yılında 
fethi sonrası oluşturduğu sosyal, kültürel ve 
ekonomik yapının temelini de tıpkı diğer 
idaresindeki yerler gibi vakıf sistemi üzeri-
ne oturttuğu görülmektedir.

Yakınçağ dünyasının en büyük emper-
yal gücü olan İngiltere’nin 1878’de adayı 
ele geçirmesiyle sonuçlanan politik süreçte, 
Osmanlı’nın Kıbrıs’taki vakıf mirasını anla-
mak üzere  diğer bölgelerdeki İslâm sömür-
gelerinden elde ettiği birikimlerini Kıbrıs 
adasındaki vakıf uygulamalarını kavramak 
üzere hazırlattığı birçok rapordan birisi 
olan Seager’in Raporu vakıflarla doğrudan 

bağlantılı olduğu için diğerlerinden öne çık-
maktadır. Bahse konu raporda yer alan va-
kıfla ilgili detaylar, İngilizlerin 1878’de im-
zalanan Ayestefanos Antlaşması’nın II. Ek 
Protokolü’yle elde ettiği yasal hakları ileride 
nasıl kendine göre şekillendireceğine iyi bir 
örnektir.

Adadaki varlığını 1914’te perçinleyen 
İngilizlerin, vakıf sisteminin anayasası 
konumundaki “Ahkamü’l-Evkaf”’a aykırı 
olarak çıkarılan bilinçli yasalarla destek-
lemesi, yasaların yanlış yönlendirilmesi 
ve bazı yerel yöneticilerle işbirliği halinde 
yasaların uygulanmasını, Evkaf’ın Kıbrıslı 
Türklere devrine dek sürdürmüş olsa bile, 
İngilizin adada Ahkamü’l-Evkaf’ın varlığı-
nı hukuki olarak kabul ve tescil etmesi çok 
önemlidir. O açıdan İngilizler’in kabul ve 
tesciliyle Ahkamü’l-Evkaf’ın hukuki yapısı-
nın başta Kıbrıs Cumhuriyeti (1960-1963), 
Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi (1967-1974), 
Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi (1974-1975), 
Kıbrıs Türk Federe Devleti (1975-1983) ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (1983- ...) 
anayasalarına taşınmış olması, bugün hem 
ulusal hem de uluslararası düzeyde devam 
eden Kıbrıs sorunu ile bağlantısı düşünül-
düğünde avantaja dönüşebilme potansiyeli-
ni içinde taşımaktadır. Bu potansiyeli doğru 
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Ahkamü’l-Evkaf’ın
“Kıbrıs” İçin Çağrıştırdığı Anlam

A
hkamü’l-Evkaf, Arapça kökenli 
“hükm” (ماكحا-مكح)1 ve “vakf (فقو-
 kelimelerinin çoğulu 2(فوقو/فاقوا
olarak kullanılan ve Arapça izafet 

(tamlama) yoluyla oluşturulmuş bileşik bir 
kelimedir. Bahse konu bileşik kelime, süreç 
içerisinde hukuki, tarihi ve sosyal alanlar-
da sıkça kullanılan bir tabire dönüşmüştür. 
O açıdan bu alanların kapsamı tarihsel bir 

1  Mehmet Kanar’ın Arapca-Türkçe Sözlükde Hükm-مكح  (Fu‘l-لعف 
Kalıbı) şu şekilde açıklanmıştır: 1. Hüküm (Kur’an XXI/78’den; Davud 
ile Süleyman’ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veri-
yorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine 
şshit olmuştuk.), 2. Geçerli, adet (Kur’an V/50’den; Onlar hala Cahiliye 
devrinin hükmünü mü istiyorlar ?), 3. Hikmet (Kur’an XXI/74’den; Biz, 
Lut’a da bir hikmet ve bir ilim verdik ve onu çirkin işler yapan mem-
leketten  kurtardık),  4.  Hükümranlık  (Kur’an  XXI/79’dan;  Biz  hüküm 
vermeyi  Süleyman’a  kavratmıştık.  Zaten  her  birine  hükümranlık  ve 
ilim vermiştik. Davud ile birlikte, allah’ı tespih etmeleri için dağları ve 
kuşları onun emrine verdik.)
Ahkâm-ماكحا  ise,  1. Hikmetler,  2.  İlimler,  3. Hükümler,  kararlar,  4. 
Otoriteler, 5. Hükmetmeler.
2  Mehmet  Kanar’ın  Arapca-Türkçe  Sözlükde  Vakf-فقو (Fa‘l-لعف 
Kalıbı)  şu  şekilde  açıklanmıştır:  1.Kelimenin  okunuşu  sırasında  bir 
yerde durma, vakıf, 2. Vakfedilmiş mal, vakıf malı, 3. Durma, 4. Kal-
kan pervazı.
Evkâf/Vukûf-فوقو/فاقوا  ise;  1.  Kelimenin  okunuşu  sırasında  bir 
yerde duruşlar, vakıflar, 2. Vakfedilmiş mallar, vakıf malları, 3. Dur-
malar, 4. Kalkan pervazları, 5. Vakfedenler, kendini kiliseye adayanlar, 
6. Ayakta duranlar, dikilenler.
İsmail  Parlatır’ın  Osmanlı  Türkçesi  Sözlüğü’nde  Evkaf-فاقوا  ise;  1. 
Vakfedilmiş mallar, 2. Vakıf işlerini yürüten daire.

süzgeçten geçirildiği zaman, bahse konu 
bileşik kelime içerisinden öne çıkan kelime-
nin “vakıf” olduğu rahatlıkla görülmektedir. 
Konuya bu çerçeveden yaklaşıldığında, “va-
kıf” ve çoğulu olan “evkâf” kelimelerinin ta-
rihsel süreç içerisinde değerlendirilmesinin 
önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Köprülü, “Tarihte Vakıflar” adlı makale-
sinde “vakıf” kavramını analitik olarak in-
celemekte ve birden fazla eski toplumlarda 
vakıf ve/veya vakıf anlamına gelebilecek 
uygulamaları ortaya koymaktadır.3 Ya-
zar bahse konu olan makalesinde,“vakıf” 
kelimesini şöyle açıklamaktadır; “bilindi-
ği üzere vakıf, esas itibariyle insanlarda 
mevcut, olası hayır işleme ve hemcinsle-
rine karşı bir yardımda bulunma temayül 
ve insiyakının bir tezahür şeklinden başka 
bir şey değildir”.

Köprülü makalesinde incelediği bahse 
konu kavramı, hem eski köklü medeniyet-
lerden Yunan, Roma, Bizans ve Cermen-
ler’deki, hem eski Türk kavimlerindeki 
hem de İslâmiyeti kabul etmiş medeni-
yetlerdeki uygulamalarını detaylıca ortaya 
koymaktadır. Bu incelemelerden elde etti-
ği verilerden hareketle yaptığı tespitlerini 

3  Köprülü, Bülent., Tarihte Vakıflar, sy: 479-488. 

bahse konu makalesinde ortaya koyarken, 
özellikle bu tespitlerden birisi olan vakfın 
İslâmla bütünleşmesi konusundaki Ömer 
Hilmi’nin “Ahkamü’l-Evkaf” adlı eserin-
de ortaya koyduğu vakıf müessesenin 
İslâmiyetten öncesi basit bir şekilde mevcut 
olduğu ve İslâmiyetle “muamele-i mezkûre 
usul-ı muntazameye rabt edilerek takviye 
ve teyit olunduğu” fikriyle paralel düşündü-
ğünü de aktarmaktadır.

“Vakıf” kavramını İslâm hukukunda 
meşru kılan kurallara bakıldığı zaman, 
ana kaynağın Kur’an-ı Kerim olduğuna 
dair konuyla ilgilenenler arasında farklı 
farklı görüşler bulunsa bile, İslâm hukuku 

“bilinDiği üzere vakıF, esas 
iTibariYle insanlarDa 
mevcuT, olası haYır işleme ve 
hemcinslerine karşı bir YarDımDa 
bulunma TemaYül ve insiYakının 
bir Tezahür şeklinDen başka bir 
şeY DeğilDir”.

vakıFların hukukî sTaTüsünü 
islâm hukukçuları TeDvin eTmiş, 
hukukî güvencenin YanınDa 
ona süreklilik kavramını Da 
bahşeTmişlerDir.Mustafa Kemal Kasapoğlu

KKTC VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV SORUMLUSU
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okuyabilme ve hukukî şekilde formüle ede-
bilme, bu süreci doğru görme potansiyeli 
taşıyan insanların biraraya gelmesiyle ve/
veya getirilmesiyle olumluya dönüştürül-
mesi mümkündür.

Bu çerçeveden bakıldığında; Ahkamü’l-
Evkaf’ın Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nda 
23. maddenin 10. fıkrasında Bu maddenin 
1’inci fıkrasında konulan hak, bu madde 
hükümlerine rağmen, vakıfların meşru-
tun-leyhleri ve mevkuflar ve Camilere veya 
diğer İslâm din ve müesseselerine ait olan 
mallar da dahil olmak üzere vakıf herhan-
gi bir menkul veya gayrı menkul mal veya 
bu gibi mal üzerindeki herhangi bir hak 
veya menfaat bakımından, Türk Cemaat 
Meclisi’nin tasvibi olmaksızın ve Ahkamü’l-
Evkaf’a uygun bulunmadıkça, hiçbir su-
retle kaldırılamaz, kısılamaz veya tahdit 
edilemez ve bu maddenin 3 ve 4’üncü, 7 ve 
8’inci fıkraları hükümleri bu fıkra hüküm-
lerine tabidir: Ancak, bu maddenin 3’üncü 

fıkrası hükümlerine göre şehir ve memle-
ket planlaması için yapılan kısıntılar veya 
tahditler, bu fıkra hükümlerine girmez ve 
110. maddenin 2. fıkrasında Vakıf mües-
sesesi ve Ahkamü’l-Evkaf, bu Anayasaca 
tanınır. Vakıf müessese veya tesisini veya 
Vakıfları veya, camilere ve herhangi diğer 
bir İslam dinî müessesesine ait mallar da 
dahil olmak üzere; herhangi vakıf malla-
rı ilgilendiren veya herhangi bir suretle 
bunlara tesir eden bütün konular, mün-
hasıran Ahkamü’l-Evkaf ve Türk Cemaat 
Meclisi’nce çıkarılan veya yapılan kanun 
ve nizamnamelere tabidir ve bunlara göre 
ve bunlar gereğince idare olunur ve hiçbir 
teşriî, icraî veya herhangi diğer bir mua-
mele, bahis konusu Ahkamü’l-Evkafı ve 
Türk Cemaat Meclisi’nin bahis konusu ka-
nunlarını ve nizamnamelerini ihlal edemez 
veya onlara üstün gelemez veya müdahale 
edemez şeklinde geçmesinin doğru okunması 
gerekmektedir.

Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasa-
sı’nda da bahse konu kavramın, Vakıf Mal-
larla İlgili Kamulaştırma, El Koyma ve 

Sınırlandırma başlığı altında düzenlenen 
34. maddenin 1. fıkrasında; (1) Kamulaştır-
ma ve el koyma konularında vakıf mallar-
la ilgili kurallar, Temel Evkaf Kurallarına 

(Ahkamü’l-Evkaf) uygun olarak yasa ile 
düzenlenir. Bu Yasada, kent ve ülke plan-
laması için vakıf mallar hakkında yapılması 
gereken kısıntı ve sınırlandırmalara ilişkin 
kurallar da gösterilir ve 96. maddenin 1. fık-
rasında; (1) Vakıf Kuruluşu ve Temel Evkaf 
Kuralları (Ahkamü’l-Evkaf), bu Anayasaca 
tanınır ve 2. fıkrasında da; (2) Vakıf kuru-
luşlarına veya vakıflara veya camilere ve di-
ğer herhangi bir İslâm dini kuruluşuna ait 
mallar da dahil olmak üzere, vakıf malları 
ilgilendiren veya herhangi bir suretle bun-
ları etkileyen bütün konular, münhasıran 
Temel Evkaf Kuralları (Ahkamü’l-Evkaf), 
yürürlükteki mevzuat ve bu Anayasa yü-
rürlüğe girdikten sonra Kıbrıs Türk Fe-
dere Meclisi’nce konan ve yapılan yasa ve 
tüzüklere bağlıdır; bunlara göre ve bunlar 
gereğince yönetilen ve başka hiçbir yasama, 
yürütme organı veya herhangi bir işlem söz 
konusu Temel Evkaf kurallarını (Ahkamü’l-
Evkaf) ve Türk Ceamat Meclisi, Türk Yöne-
timi Meclisi ve Kıbrıs Türk Federe Meclisi 
Kanun, kural, yasa, nizamname ve tüzük-
lerini bozamaz veya  onlara üstün gelemez 
veya müdahale edemez şeklinde geçtiği gö-
rülmektedir.

Konunun KKTC Anayasası’daki boyu-
tu ise, Vakıf Mallarla İlgili Kamulaştırma, 
El Koyma ve Sınırlandırma başlığı altın-
da düzenlenen 42. maddenin 1. fıkrasında 
Kamulaştırma ve el koyma konularında 
vakıf mallarla ilgili kurallar, Temel Evkaf 
Kurallarına (Ahkamü’l-Evkaf) uygun ola-
rak yasa ile düzenlenir. Bu Yasada, kent ve 
ülke planlaması için vakıf mallar hakkında 
yapılması gereken kısıntı ve sınırlandırma-
lara ilişkin kurallar da gösterilir ve Vakıflar 
Örgütü ve Din İşleri Dairesi başlığı altında 
düzenlenen 131. maddenin 1. fıkrasında  (1) 
Vakıf Kuruluşu ve Temel Evkaf Kuralları 
(Ahkamü’l-Evkaf), bu Anayasaca tanınır ve 
2. fıkrasında (2) Vakıf kuruluşlarına veya 
vakıflara veya camilere ve diğer herhangi 
bir İslâm dini kuruluşuna ait mallar da da-
hil olmak üzere, vakıf malları ilgilendiren 
veya herhangi bir suretle bunları etkileyen 
bütün konular, münhasıran Temel Evkaf 
Kuralları (Ahkamü’l-Evkaf), yürürlükteki 
mevzuat ve bu Anayasa yürürlüğe girdikten 
sonra Cumhuriyet Meclisi’nce yapılan yasa-
lara bağlıdır şeklinde yer almaktadır.

Yukarıdaki temel üç yasadan hareket-
le, Ahkamü’l-Evkaf’ın önemini, özellikle 
varlığının uluslararası hukuk boyutundaki 

yararlarını görebilme adına bazı ortak nok-
talarının olumlu ve olumsuz yanlarını aşa-
ğıdaki gibi formüle etmek mümkündür;
1. Bahse konu her üç anayasada da 

Ahkamü’l-Evkaf’ın tanınmış olması ve 
hukuken geçerliliğine vurgu yapılarak 
ona aykırı işlerin yapılamayacağının gü-
vence altına alınması hususuna vurgu 
yapılmıştır. Ancak bu yasalardan Kıbrıs 
Cumhuriyeti Anayasası’ndaki tanınmış-
lığı, diğerlerine göre daha makbul ve ge-
çerlidir.

2. Her üç anayasada yapılacak olan yasa, 
tüzük, nizamname vb. hukuki düzenle-
melerde Ahkamü’l-Evkaf’a olan uyumlu-
luğun uygulanma yükümlülüğüne vurgu 
yapılmaktadır.

3. Halen Kıbrıs Cumhu riyeti Anayasa-sı’nda 
bulunan Ahkamü’l-Evkaf’ın tanım içeriği, 
diğer bahse konu iki anayasadaki tanıma 
göre daha kapsamlı ve derinliklidir. Ör-
neğin vakfedilmiş mallardan söz edenin 
sadece Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın 
olması, bu bağlamda çok önemlidir.

4. KTFD ve KKTC anayasalarındaki 
Ahkamü’l-Evkaf tanımı, Vakıf Mallarla 
İlgili Kamulaştırma, El Koyma ve Sınır-
landırma kapsamında ve çerçevesinde 
ele alınarak anayasa maddesi olarak sı-
nırlandırılmışken, Kıbrıs Cumhuriyeti 
Anayasası’ndaki bahse konu tanımın her-
hangi bir başlık altında maddeleşmediği 
gibi, kapsamının da   daraltılmadığı gö-
rülmektedir.

5. Özellikle KKTC Anayasasında Ahkamü’l-
Evkaf’ın anayasal statüyle tanınmış 

olduğu vurgulanmışsa bile, akabinde 
131. maddenin 2. fıkrasında yazdığı 
hükümle Cumhuriyet Meclisi’ne yapacağı 
yasalar çerçevesinde değiştirebilme 
yetkisi verdiği anlaşılmaktadır. Hukuk 
çerçevesindeki bu uygulamalar, 1974 
sonrası Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 
vakıf malları konusundaki kayıplarının 
ana eksenini oluşturmaktadır. Bu 
çerçevede, anayasalar içerisinde Kıbrıs 
Cumhuriyeti Anayasası’ndaki gibi KTFD 
Anayasası’nda da bulunmaması dikkat 
çekicidir.

6. Osmanlı Devleti’nin vakıf anlayışının 
anayasası konumundaki Ahkamü’l-
Evkaf’ın bugün Türkiye Cumhuriyeti 
Anayası’nda yer bulmamış olduğu gö-

rülmüş olsa bile, Kıbrıs’ta Türkiye’nin 
1960’da taraf olarak imzaladığı Garanti 
ve İttifak Antlaşmaları gereği garantör 
sıfatıyla bulunma hakkını elde etmesi 
ve bahse konu vakf hükümlerinin gerek 
Kıbrıs Cumhuriyeti, gerek Kıbrıs Geçici 
Türk Yönetimi (1967-1974), gerek Oto-
nom Kıbrıs Türk Yönetimi (1974-1975), 
gerek Kıbrıs Türk Federe Devleti (1975-
1983) ve gerekse de Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (1983-...) anayasalarında 
yer almasının sağlayacağı yararları kav-
raması [kavrayabilmesi] önemlidir. Bah-
se konu kavramın İslâmiyet öncesine dek 
uzanması ve İslâmiyetle bütünleşerek ge-
lişmesinin artılarını günümüzde hukukî 
olarak iyi formüle edilebildiği ölçüde ya-
rarlarının kat kat artırabilme potansiyeli 
taşıdığı unutulmamalıdır.

Tarih, bugün vakFın evrensel 
bir kurum haline geTirilmesinDe 
islâmiYeTi kabul eDen 
Toplumlara hem sosYal, hem 
külTürel, hem De ekonomik 
Değerler kaTTığı YönünDe nice 
örneklerle DoluDur.
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Kaşkaderya’nın
Zenginlikleri

K
aşkaderya Vilayeti seçkin devlet 
ve halk adamı Emir Timur’un va-
tanı olarak bilinmektedir. Bölge, 
yakıt-enerji, gaz-kimya sektörleri, 

tekstil ürünleri, buğday ve ince lifli pamu-
ğu ve hayvan yetiştiriciliği ile de tanınmak-
tadır. Bu bölgenin kalkınma sorunlarının 
çözümü devlet yönetiminin 
odak noktasındadır. Bölgede 
yerleşim yerlerinin çevre dü-
zenlemesi ve gelişmiş tekno-
lojiye sahip üretimi sağlamak 
için çok sayıda yenilikçi proje 
hayata geçirilmektedir.

Yüzölçüm olarak 
Özbekistan’ın en büyük vila-
yetlerinden bir tanesi olup, 
28.6 kilometre kare alanı 
kaplamaktadır. Kaşkaderya 
Nehri’nin havzası içerisinde 
konuşlanmış ve ülkenin güney 
kısmında, Pamir-Altay Dağ-
larının batı yamacında bu-
lunmaktadır. İdari olarak 13 
ilçeden oluşmaktadır: Guzar, Dehkanabad, 
Karşin, Kamaşin, Kasansay, Kitab, Kasbin, 
Mübarek, Mirişkor, Nişan, Çirakçin, Şehri-
sebz ve Yakkabag ilçeleri. Vilayet yönetim 
merkezi Karşi şehridir. Vilayetin toplam 
nüfusu 2.8 milyon. Yolcu ve yük taşımacı-
lığı ağırlıklı olarak otomobil ve tren vasıta-
larıyla yapılmaktadır. Vilayet aynı zamanda 
Taşkent ve diğer büyük şehirlerle havayolu 
ile de bağlantılıdır.

Kaşkaderya Vilayeti, ülkenin hızla geli-
şen bölgeleri arasında yer almaktadır. 2013 

yılının ilk yarısında Gayri Safi Bölgesel 
Hâsılası 3.7 trilyon sum olmuştur. (1$≈2 
bin sumdur) Geçen senenin aynı dönemine 
göre %7.2 oranında bir artış göstermiş olup 
sanayi ürünleri üretiminde %7’lik, tüketim 
mallarında %16.3’lük, zirai ürünlerinde ise 
%6.3’lük bir artış sağlanmıştır. 2013 yılının 

ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine 
göre inşaat sektöründe %12’lik, müteahhit 
işlerinde %12.8’lik,  perakende satışlarında 
%14.9’luk, ücretli hizmetlerde ise %15.7’lik 
hacim artışı elde edilmiştir.

Bölgenin dış ticaret ilişkiler hacmi de 
her geçen gün artmaktadır. Bu yılın ilk 
yarısında bölge 156,3 milyon ABD doları 
değerinde ürün ihraç etmiş olup ithal edi-
len ürünlerin değeri ise 138,4 milyon ABD 
dolarıdır. Bununla beraber ihracat-ithalat 
işlemlerinin yapısında hazır ürün satışla-

rının ve yerel hammaddeden 
ürün elde etmede kullanıla-
cak yüksek teknolojili üretim 
ekipmanlarının satın alınma-
sında sürekli bir artış gözlem-
lenmektedir.

Bu sonuçların elde edil-
mesine, bölgede girişimcilik 
faaliyetleri gösteren 47 bin 
işletmenin her birinin çalışan-
ları katkı sağlamıştır. Özellikle 
küçük işletmelerin katkısı çok 
büyüktür. Küçük işletmeler 
çoğunlukla tüketim malları 
üretimi ve hizmet sektörünün 
geliştirilmesi ile meşgul. Bü-
yük işletmeler ise doğal gaz, 

petrol, yer altı ve yer altı olmayan maden-
lerin çıkartılması ve işlenmesi ile uğraş-
maktadır. Tabi ki bölgede faaliyet gösteren 
7.139 çiftliğin katkısı da göz ardı edilmeme-
lidir. Bu çiftlikler çoğunlukla tahıl, pamuk 
ve astragan kürkü üretimi yapmaktadır. 
Bunun dışında sebze meyve ürünlerinin ye-
tiştirildiği “dehkane” çiftliklerinin (bir çeşit 
aile çiftliği) de önemi büyüktür. Çiftliklerin 
istikrarlı çalışmasına gerçekleştirilen bir 
dizi iyileştirme faaliyetleri katkı sağlamış-
tır. Bunlar, arazi sulama sistemlerinin iyi-

leştirilmesi, tarım makineleri envanterinin 
yenilenmesi, yem, gübre ve bitkilerin has-
talık ve haşereden korunması için gerekli 
malzemelerin zamanında temini gibi faali-
yetlerdir. 

Üretimdeki kapasite artışında yeni üre-
tim tesislerinin de önemli rolü vardır. Bu 
yılın ilk yarısında bölgede toplamda 148 ya-
tırım projesi gerçekleştirilmiştir. 130 tesiste 
yeni ekipmanlar kullanılarak üretim yapıl-
maktadır. Yeni üretim işletmelerinin oluş-
turulmasına 27.9 milyar sum yatırılmıştır. 
Bu yatırımların finansmanı girişimcilerin 
kendi paraları, bankaların sağladığı kredi-
ler ve yabancı yatırımlar gibi kaynaklardan 
sağlanmıştır. 

Bölge potansiyelinin gerçekleştiril-
mesinde en büyük faktör devlettir. Kısa  
bir süre önce biri sanayinin diğeri ise yol 
ve ulaştırma ağlarının geliştirilmesi ile 
Karşi’nin uzun vadede yeniden yapılandı-
rılmasına yönelik olmak üzere Özbekistan 
Cumhurbaşkanının iki yeni kararı yayın-
landı.  Sanayinin geliştirilmesine yönelik 
projelerin çoğu şimdiden uygulanmaya 
başladı. Bilhassa Güney Afrika şirketi Sasol 
ve Malezya şirketi Petronas ile birlikte bü-
yük ölçekli projelerin hayata geçirilmesine 
başlanmıştır. Buna göre Şurtana’da arın-
dırılmış metan gazından sentetik sıvı yakıt 
türevleri üretilecektir. Dünyada bu tarz fab-
rika sayısı çok azdır, burada sıvılaştırılmış 
gaz, uçak yakıtı ve birinci sınıf dizel yakıtı 
gibi sıvı yakıt türevleri üretilecektir. 

Kaşkaderya, sanayisinin güçlendirilme-
si için büyük bir potansiyele sahip olmak-

la kalmayıp aynı zamanda çok büyük bir 
turizm potansiyeline de sahiptir. Sadece 
Karşide bile 15.-16. yy. ait çok sayıda tarihi 
eser mevcuttur. Emir Timur ve Uluğbek za-
manından kalma tarihi eserleriyle turistleri 
çeken Şehrisebz de bu alanda önemlidir. 
Dinlenme ve tedavi için sanatoryumlar ve 
tatil bölgeleri mevcuttur. Bunlar Kitab, Şeh-
risebz, Yakkabag, Dehkanabad, Çirakçin ve 
Kamaşin ilçelerinde güzel manzaralı dağ 
eteklerinde bulunmaktadır.

Uzun yıllar boyunca Kaşkaderya Vilaye-
ti ekonomisinin en önemli sektörlerinden 
biri tekstil ve hafif sanayi sektörü olmuş-
tur. 2013 yılının ilk yarısında bu iş kolunda 
kurulu fabrikalar tarafından 231.6 milyar 
sum değerinde üretim yapılmıştır. Bu ra-
kam geçen yılın aynı dönemine göre  %11.9 
daha fazladır. Bununla birlikte giyim üreti-
mi %93, kumaş üretimi ise %37.9 oranında 
artmıştır.

Karşi Tekstili
Her yıl 1.200 ton pamuk işleyen Özbek - 
Amerikan iştiraki olan Cotton Road fabri-
kasında teknik yenilenmenin bir sonraki 
aşaması olarak iplik üretimi ve boyama 
atölyelerindeki ekipmanlar değiştirilecektir.

Aşamalı modernizasyon, ülkenin tekstil 
ve hafif sanayi işkolundaki en büyük ve ben-
zersiz fabrikaları arasında yer alan bu fab-
rikanın çalışma şeklidir. Fabrika çok geniş 
alanda kurulu olup, modern yüksek tekno-
lojili ekipmanlarla donatılmıştır. Ekipman-
lar, Rieter, Noseda, Berta, Orizio, Cibitex, 
Rimoldi gibi dünyaca ünlü üreticilerden 

satın alınmış ve tarlada üretilen pamuğu 
işleyerek hazır ürün-kumaş ve giyim-haline 
getirme imkanını sağlamaktadır. 

Fabrikanın baş teknoloğu Nodir Niye-
zov anlatıyor: “2004 yılında yabancı yatı-
rımcının gelmesiyle birlikte mevcut üretim 

tesisleri temelinde Cotton Road adlı ortak-
lık kuruldu. Yapılan değişiklikler yüksek 
kaliteye sahip pamuk liflerinden üretilen 
tekstil ürünlerinin çeşitliliğini artırdı ve 
yurtdışı pazarlarına çıkmamızı sağladı. 
Fabrika ürünlerinin %80 - 85 ihraç edil-
mektedir.

Başarı Faktörleri
Sıcak günlerinin fazla olması, 500 bin hektar 
(1 hektar=10 dönüm)verimli ve sulama sis-
temi kurulu tarlaların mevcudiyeti, bölgede 
tarım sektörü için elverişli şartlar sağlamak-
tadır. Bugün Özbekistan’da üretilen tahıl ve 
pamuğun %12 Kaşkaderya Vilayeti çiftçileri 
tarafından yetiştirilmektedir. 

kaşkaDerYa vilaYeTi, ülkenin 
hızla gelişen bölgeleri arasınDa 
Yer almakTaDır.

kaşkaDerYa, sanaYisinin 
güçlenDirilmesi için büYük 
bir poTansiYele sahip olmakla 
kalmaYıp aYnı zamanDa çok büYük 
bir Turizm poTansiYeline De 
sahipTir.

Oleg Gayvoy
ARAŞTIRMACI YAZAR

Çeviri: Sergey Manastırlı
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Çiftçiler bir hektar tarladan toplanan 
hasadın arttığını belirtiyorlar. Bu yılı en iyi 
verilerinden birisi de bir hektar başına 70 
kental buğday hasat edilmesidir. 

Kaşkaderya Vilayeti meralarıyla meş-
hurdur, toplam 1.4 milyon hektar mera bu-
lunmaktadır. Vilayetin Batı, Güney-Batı ve 
orta kısımlarını kaplamaktadırlar. Hayvan 
besiciliğin en önemli alanı astragan kürkü 
üretimidir. Özbekistan’da üretilen astragan 
kürklerinin %20’si Kaşderya’da üretilmek-
tedir. Bunun dışında burada at ve büyükbaş 
hayvan yetiştiriciliği de yapılmaktadır.

Özel koşullar
90 bin hektar tarla, 90 sürü,  47 bin ko-

yun, bunlardan 5772 astragan cinsinden, 
bin altı yüz keçi, atlar ve develer. Her yıl 
yaklaşık 30 ton et, 600 kental de yapağı ve 
binlerce astragan kürkü üretilmektedir. Bu 
veriler, Guzar ilçesinde bulunan “Guzar” 
çiftlik kooperatifi verileridir. 

Her yıl çok yönlü çiftliklerin sayısı art-
maktadır. Daha önce sadece tarımla ve ya 
hayvancılıkla uğraşan çiftlikler geliştiler. 
Çok yönlü çiftliklerin olması sebze/meyve 

ve kümes hayvanı yetiştiriciliğin, balıkçı-
lığın, arıcılığın ve seracılığın gelişmesine 
imkân sağlamaktadır. Son zamanlarda bu 
tarz çok yönlü çiftlikler tarım ürünlerinin 
işlenmesi için aktif olarak mini-atölyeler 
kurmaya başladılar.

Her şey sağlık için 
Kaşkaderya Vilayeti gelişmiş sağlık ku-

ruluşları ağına sahiptir. Bu ağ, 14 sağlık 
merkezi, 15 sıhhi ve epidemiyolojik gözlem 
istasyonu, 353 poliklinik ve 82 hastaneyi 
kapsamaktadır.

İnsanların kaliteli ve kalifiyeli sağlık 
hizmetine ulaşmaları için vilayette kapsam-
lı çalışmalar devam etmektedir. 

Sağlık Bakanlığı’nın Kaşkaderya Vilaye-
ti merkezinin başkanı Rustam Yuldaşev’in 
verdiği bilgiler dikkat çekici: “Son 10-15 yıl 
içerisinde modern tıbbi cihazlarla tüm köy 
sağlık ocakları, doğumhaneler, bölge kan 
merkezi, Ulusal Acil Tıbbi Müdahaleler 
Araştırma Merkezinin ilçe şubeleri donatıl-
mıştır.

Bu sene vilayette inşa edilecek veya 
onarılacak sağlık merkezleri için 15.5. mil-

yar sum ayrılmıştır. Yeni inşa edilecek ve 
onarımı yapılacak merkezler daha sonra 
modern tıbbi cihazlarla donatılacaktır. Ka-
maşin, Dehkanabad, Şehrisebz, Çirakçin 

ilçelerine bağlı uzak köylere altı adet sağ-
lık ocağı inşası devam etmektedir. Çirak-
çin ilçesinde 160 yatak kapasiteli hastane 
ve günde 150 kişi kapasiteli poliklinik inşa 
edilmektedir Dehkanabad bölgesinde ise 
sıhhi ve epidemiyolojik gözlem istasyonu-
nun onarım çalışmaları devam etmektedir. 
60 hasta kapasiteli psişik ve sinir hastalık-
ları hastanesinde tadilat çalışmaları devam 
etmekte. Yine vilayet merkezinde bulunan 
tam teşeküllü ve 271 hasta kapasiteli hasta-
nenin tadilatı devam etmektedir.”

bugün özbekisTan’Da üreTilen 
Tahıl ve pamuğun %12 kaşkaDerYa 
vilaYeTi çiFTçileri TaraFınDan 
YeTişTirilmekTeDir.



K
azakistan’ın başkenti Astana 
bu yıl başkent oluşunun 15. yıl-
dönümünü kutladı. Kazakistan 
Ankara Büyükelçisi Janseyit 

Tüymabayev’in davetlisi olarak gittiğim bu 
şehirde hem etkinliklere katıldım hem de 
tıpkı diğer konuklar gibi ben de bir rüyaya 
tanıklık ettim.

Bir tarafta nehir kıyısında yükselen 
muhteşem binalar, parklar, heykeller, anıt-

lar diğer tarafta kültürünü, dilini, gelenek 
ve göreneklerini yaşatan, konuksever, dost 
canlısı insanlar.... Akmolinsk, Tselingrad, 
Akmola ve Astana! Adı her ne olursa olsun 
bozkırın ortasında göz alıcı bir ihtişamla 
yükselen rüya gibi bir şehir Astana...

15 yıllık taze bir başkent olan Astana, 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in gerçeğe dönüşen rüyası... 
Uçsuz bucaksız bozkırın ortasında yer alan 

şehrin mega bir kent olmasını, halkına 
refah getirmesini ve yeni başkent olarak 
ülkeyi en iyi şekilde temsil etmesini iste-
yen Nazarbayev, 1997 yılında başkentin 
Almatı’dan Astana’ya taşınmasını istemiş. 
O günden itibaren dünyanın birçok yerin-
den tanınmış mimarlar, sanatçılar ve büyük 
bir ekip ile bu rüyasını gerçekleştirmek için 
durmaksızın çalışmış ve çalışmaya da de-
vam ediyor. 

İşim Nehri’nin ikiye böldüğü Astana’da 
nehrin kıyısında sıralanmaş rengarenk bi-
nalar göz alıyor. Şehrin birçok binası Türk 
şirketler tarafından yapılmış. Teknoloji ile 
modenizmin bir arada sergilendiği bu dev 
yapılarda Kazakistan’ın göçebe kültürü ile 
bugünün birleşimini görmek mümkün. 
Özellikle tiyatro, konser, opera salonların-
da Kazak motifleri duvarlara ve birbirinden 
değerli kumaşlara işlenerek kullanılmış. 

Astana’nın simgesi kabul edilen Bay-
terek, Ak Orda olarak bilinen Cumhurbaş-
kanlığı Sarayı, bu sarayın hemen yakınında 
yer alan Astana Şehir Oditoryum’u, alışve-
riş merkezi olarak hizmet veren Han Çadırı 

ve Piramit olarak bilinen Barış ve Uzlaşma 
Sarayı mutlaka görülmesi gereken yerler.

1998 yılında başkent olan Astana’ya 
tarihte sırasıyla Akmolinsk, Tselinograd, 
Akmola ve son olarak da Kazakça’da baş-
kent anlamına gelen “Astana” adı verilmiş. 
Günümüzde birçok uluslararası organizas-
yona, konser, sergi, toplantı ve etkinlik-
lere ev sahipliği yapan Astana’da başkent 
oluşunun 15. yıl dönönümü kutlamaları 
çerçevesinde yaklaşık 40’a yakın etkinlik 
düzenlendi. Yeni inşa edilen Astana Ope-
ra ve Bale Tiyatrosu önünde yapılan ve 
Astana’nın gelişim evrelerinin 3D olarak 
binaya yansıtıldığı gösteri izleyenleri adeta 
büyüledi. Türkiye’den gelen Genelkurmay 

Başkanlığı Askeri Müze Komutanlığı Meh-
teran Birliği de etkinlikler kapsamında 6 

ayrı yerde konser verdi. Yaklaşık 1,5 milyon 
kişinin katıldığı kutlamaların Cumhurbaş-
kanı Nursultan Nazarbayev’in doğum günü 
olan 6 Temmuz’a denk gelmesi sebebiyle 
etkinlikler ortak yapıldı. Sergiler, konserler, 
gösteriler..... Herşey muhteşemdi. 

Bundan üç yıl önce bu şehre yaptığım 
ilk ziyarette şehrin mimarisi, yolları, park-
ları, kültür ve sanata verdiği değer çok et-
kilemişti beni. Etkilenmesine etkilenmiştim 
ama sokaklarda insanları, kalabalıkları gö-
rememiştim. İşte bu gelişimde konuksever 
Kazak halkı ile bir araya gelme fırsatım 
oldu. 

Astana’da bir rüyanın gerçekleşmesine 
tanıklık ettim. 15. Yılın kutlu olsun Astana!
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15. Yılın Kutlu Olsun
Astana!

EKOGÖRÜŞ

15 Yıllık Taze bir başkenT 
olan asTana, kazakisTan 
cumhurbaşkanı nursulTan 
nazarbaYev’in gerçeğe Dönüşen 
rüYası...

günümüzDe birçok uluslararası 
organizasYona, konser, sergi, 
ToplanTı ve eTkinliklere ev 
sahipliği Yapan asTana’Da 
başkenT oluşunun 15. Yıl Dönümü 
kuTlamaları çerçevesinDe 
Yaklaşık 40’a Yakın eTkinlik 
DüzenlenDi.

Yeşim Özcan 
EKOAVRASYA EDİTÖRÜ
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U
luslararası Türk Kültürü Teşkila-
tı (TÜRKSOY) üyesi ülkelerin ka-
tıldığı UNESCO Milli Komisyon-
ları 4. Toplantısı, 2-3 Eylül 2013 

tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleşti.
Toplantı’nın açılış konuşmasını UNES-

CO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. 
Dr. Öcal Oğuz yaparken, Başkan Oğuz’un 
ardından sırayla kürsüye, TÜRKSOY Genel 

Sekreteri Düsen Kaseinov, Eskişehir Valisi 
Güngör Azim Tuna ve Türkiye Cumhuriyeti 
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı çıktı.  

Toplantı süresince 2010 yılında ilki 
gerçekleştirilen buluşmanın önceki 3 top-
lantısında alınan kararlar ve konular doğ-
rultusunda genel değerlendirilmelerde 
bulunulurken uluslararası işbirliği ve daha 
fazla kültürlerarası diyalog ve yakınlaşma 
imkanları için çeşitli çalıştaylar gerçekleş-
tirildi. 

Açılış konuşmaları sırasında Bakan 
Avcı, “Bugün, Eskişehir’in 91 yıl önce düş-
man işgalinden kurtuluşunun yıl dönü-
münü kutluyoruz. Türkiye Cumhuriye-
ti Milli Eğitim Bakanı olarak Eskişehir’e 
teşrifleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. 
İlki Ankara’da, ikincisi Kazan’da, üçüncü-
sü Astana’a düzenlenen bu UNESCO Milli 

Komisyonları Toplantısı’nın, dördüncü-
sünün 2013 Türk Dünyası Kültür Başken-
ti Eskişehir’de düzenlenmiş olmasından 
kıvanç duyuyoruz. Çalışmalarınızın başarılı 
geçmesini diliyorum” dedi. 

Eskişehir Valisi ve 2013 Türk Dünyası 
Kültür Başkenti Ajansı Yönetim Kurulu Baş-
kanı Güngör Azim Tuna ise yaptığı konuş-
mada şu ifadelere yer verdi:”Eskişehir’de, 

2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti 
ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mi-
ras Başkentliği vesilesiyle çeşitli etkinlikler 
düzenliyoruz. Bu etkinliklerde gönlümüz-
den geçen, dünyanın dört bir yanından ge-
len hemşehrilerimizle gönül birliği etmek, 
aynı zamanda ise Türk dünyasının buluşma 
noktası olmak. Eskişehirliler olarak 2013 
yılında çifte başkentlik heyecanı yaşamak-
tan dolayı çok memnunuz.”

Türk Dünyası’nın UNESCO’su 
TÜRKSOY
Toplantı’nın ev sahiplerinden biri olan 
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov 
4. Toplantının, zengin kültürel mirasımızın 
korunmasında duyarlılık kazandırılma-
sı açısından faydalı olması temennisinde 
bulunarak, “TÜRKSOY, UNESCO ile aynı 

amaçları ve ilkeleri paylaşan bir kültürel 
işbirliği örgütüdür, TÜRKSOY üye ülkele-
rinin yanı sıra, UNESCO üyesi olan her bir 
ülke ile de yakın işbirliği içerisindedir” dedi. 
TÜRKSOY’un ortak amaçları doğrultusun-
da ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yap-
mış olduğu işbirliklerine de değinin Genel 
Sekreter Kaseinov toplantıların niteliğinin 
her geçen sende daha da arttığını vurgu-

ladı. TÜRKSOY üye-
si ülkelerin UNESCO 
Milli Komisyon Baş-
kanlarının yanı sıra, 
Rusya Federasyonu 
UNESCO Milli Komis-
yonu başkan ve temsil-
cileri, Tataristan (RF) 
Kültür Bakanı , alanın-
da uzman akademisyen 
ve genç öğrencilerin 
yer aldığı dördüncü 
toplantı da Somut Ol-
mayan Kültürel Miras, 
Kültürel ve Doğal Zen-
ginlikler, Dünya Ha-
fızası ve Eğitim  konu 

başlıklarında paralel seminerler gerçekleş-
tirildi. 

TÜRKSOY Gençlik Oda 
Orkestrası Kulaklardaki Pası 
Sildi. 
TÜRKSOY’un kuruluşunun 20. Yılı vesile-
siyle, TÜRKİYE’de turnede olan TÜRKSOY 
Gençlik Oda Orkestrası , Toplantı’nın son 
gününde verdiği mini konserle kulaklar-
daki pası sildi. TÜRKSOY üyesi ülkelerin 
bestecilerinin eserlerini seslendiren genç 
yetenekler 2013 Türkiye turnesi kapsamın-
da Ankara, Ayvalık, Eskişehir ve Bursa’da 
konserler gerçekleştirirken,  Unesco Milli 
Komisyonları 4. Toplantısı sırasında veri-
len mini konserde TÜRKSOY Genel Sekre-
teri Düsen Kaseinov’da sahne alarak genç 
sanatçılara eşlik etti.

U
luslararası Türk Kültürü Teşki-
latı (TÜRKSOY) ve Azerbaycan 
Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı 
işbirliği ile 2-12 Eylül 2013 tarih-

leri arasında “10. TÜRKSOY Fotoğrafçılar 
Buluşması” gerçekleştirildi.

TÜRKSOY’un 20. yılına ithaf edi-
len Azerbaycan’da gerçekleştirilen bu-

luşmaya bu yıl Kazakistan’dan Damir 
Otegen, Kırgızistan’dan Kamila Esen, 
Aidai Abdiaşimova, Alimjan Joroba-
ev, Özbekistan’danHüsniddin Atoyev, 
Türkiye’den Sema Özevin, İsmail Hay-
kır, Nesrin Söykemez, Tataristan’dan 
(R.F.) Rafis Zakirov, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden Giray Karahasan, Meh-
met Gökyigit, Gagavuz Yeri’nden (Mol-
dova) Sergey Bordian, Kırım’dan (Ukray-
na) Nara Narimanova, Azerbaycan’dan 
Sevinc Aslanova, Müşfiq Mehdiyev, Zaur 
Mirzoyev, Rauf Umud, Zemfira Mahmudo-
va ve Araz Adiloğlu katılım gösterdi.

Fotoğraf sanatçıları 2 gün boyunca 
Bakü ve civarında, daha sonra dört gruba 
bölünerek Azerbaycan’ın Kuzey, Kuzey-
Batı, Batı ve Güney bölgelerinde güzel ça-
lışmalar yaptı. Çalışmaların yekûnu olarak 
11 Eylül 2013 tarihinde Bakü’de bulunan 
“1969” Galerisinde seçme resimlerden 
oluşan bir fotoğraf sergisi açıldı. Serginin 

açılışını gerçekleştiren Azerbaycan Kültür 
ve Turizm Bakanı Yardımcısı Adalet Veli-
yev, konuşmasında “burada yer alan eser-
ler Türk dünyasından gelen fotoğrafçıların 
10 gün süresince çektikleri fotoğrafların 
sadece küçük bir bölümü. Bu eserlerle bir-
likte buluşmaya katılan fotoğrafçılarımızın 
Azerbaycan’la ilgili hatıraları yıllarca yaşa-
yacak. Zaman gelecek onların yaptıkları re-
simler arşive dönüşecek ve gelecek nesiller 
Azerbaycan’ı öğrenmek için bu fotograflara 
müracaat edecekler” demiştir.

Sergi açılışı sırasında TÜRKSOY adına 
konuşma yapan KKTC Ülke Temsilcisi Gü-

ler Fedai teşkilat hakkında bilgi vererek 
bu buluşmanın hem TÜRKSOY’un 20. yı-
lına hem de Fotoğrafçılar Buluşmasının 
10.’suna tesadüf ettiğini hatırlatmış, bu an-
lamlı etkinliğin gerçekleştirilmesinde eme-
ği geçen herkese ve en nihayetinde sergide 
yer alan fotoğrafları görmeye gelen sanatse-
verlere teşekkürlerini sunmuştur.

Açılış sıra-
sında söz alan 
bir başka isim 
ise, Azerbaycan 
Fotoğrafç ı lar 
Birliği Başkanı 
Mirnaib Ha-
sanoğlu oldu. 
H a s a n o ğ l u , 
geleneksel ola-
rak düzenle-
nen TÜRKSOY 
Fotoğrafç ı lar 
Buluşmasının 
Türk dili konu-
şan ülkelerin 
fotoğraf sanat-
çılarının bir 
araya gelmesi 
ve onların yara-
tıcılık alışveri-
şinde bulunma-
ları acısından 

çok önemli olduğunun altını çizmiştir.
10. TÜRKSOY Fotoğrafçılar Buluşması 

katılımcılarına, günün anısına TÜRKSOY 
Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’un ve 
Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm 
Bakanı Ebülfes Garayev’in imzaladığı Katı-
lım Belgeleri ve hediyeler takdim edildi.

TÜRKSOY’un 20. kuruluş yılı kap-
samında Azerbaycan’da düzenlenen “10. 
TÜRKSOY Fotoğrafçılar Buluşması”nda 
çekilen fotoğraflar önümüzdeki günlerde 
TÜRKSOY Genel Sekreterliği tarafından 
hazırlanacak Foto albümle ölümsüzleştiri-
lecektir.

UNESCO Milli Komisyonları 4. Toplantısı TÜRKSOY Fotoğrafçılar Buluşması

"Türk Kültürüne Hizmette 20 yıl..."
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Cumhurbaşkanı Gül, 
Zirve’nin yapıldığı Haydar 
Aliyev Kongre Merkezi’ne 

gelişinde Azerbaycan Cumhur-
başkanı İlham Aliyev tarafından 
karşılandı.  Cumhurbaşkanı Gül, 
ardından diğer heyet başkanları 
ile aile fotoğrafı çektirdi. Cum-
hurbaşkanı Gül, Zirve’de bir de 
konuşma yaptı.

Kardeş halkların ortak arzusu
Türk Konseyi’nin kurucu anlaşma-
sı olan Nahçıvan Anlaşması’nın 
imzalandığı “Odlar Yurdu” 
Azerbaycan’ın, tarihi şehirle-
rinden Gebele’de bulunmaktan 
duyduğu mutluluğu dile getiren 
Cumhurbaşkanı Gül, Türk Konseyi 
Zirvelerinin kardeş halkların ortak 
arzusu olan birlik ve beraberliğin 
en güçlü göstergesi olduğunu 
vurguladı. 

Parlak geleceği hep birlikte 
inşa etme iradesi 
Türk dünyasının, tarih ve anlam 
yükü olan bir kavram olduğunu, 
ortak atalardan miras kalan 
değer ve kültürün oluşturduğu 
şuurun, sadece geçmişi, kimliği, 
benliği belirlemekle kalmayıp, 
geleceğe yönelik ortak tahayyül-
leri de şekillendirdiğini anlatan 
Cumhurbaşkanı Gül, “Bugün 
bizleri aynı milletin mensubu 
yapan değerler, sadece ortak 
dilimiz, ortak dinimiz, ortak 
tarihimiz, ortak kültürümüz veya 
ata yurdumuz değil, parlak bir 
geleceği hep birlikte inşa etme 
arzu ve irademizdir” dedi.

Altı devlet tek millet
Cumhurbaşkanı Gül, halklar ara-
sındaki gönül birlikteliğinin, hiçbir 
zaman etnik, ayrımcı, dışlayıcı 

ve çatışmacı bir temele dayan-
madığına işaret ederek, “Esasen 
Türk dünyası, büyük bir medeni-
yetin önemli bir parçasını teşkil 
etmektedir. Türk devletleri olarak 
kendi aramızda sergileyeceğimiz 
iş birliği ve dayanışma, kuşkusuz, 
Afro-Avrasya bölgesinin barış, 
istikrar ve refahına da katkıda 
bulunacaktır. Ülkelerimiz arasın-
da ‘Altı devlet, tek millet’ şiarıyla 
yürüttüğümüz iş birliği, eşitlik 
ve karşılıklı saygı temelinde 
ilerlemeye devam etmektedir” 
diye konuştu.

Modern İpek Yolu: Bakü-Tiflis- 
Kars Demiryolu Projesi 
Konsey ülkelerinin, Avrupa’yı Kaf-
kasya ve Orta Asya üzerinden Çin 
ve Alt Kıta vasıtasıyla Doğu ve 
Güneydoğu Asya’ya bağlayacak 
stratejik bir hat üzerinde bulun-

duğunu belirten Cumhurbaşkanı 
Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Esasen Türkiye bir süredir 
Doğu ile Batı arasındaki mevcut 
hatlara alternatif ve güvenli de-
miryolları güzergâhları üzerinde 
çalışmaktadır. Modern İpek Yolu 
veya Orta Koridor olarak bilinen 
bu projenin en önemli ayağı 
Azerbaycan’la birlikte yürüttüğü-
müz Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
Projesi’dir. Bölgedeki dinamikleri 
değiştirecek çaptaki bu dev proje 
kapsamındaki çalışmalar hızla 
devam etmektedir. Söz konusu 
demiryolu hattı, Türk Konseyi 
üyesi ülkeler arasında kesin-
tisiz ve hızlı ulaşım imkânları 
sağlayarak, ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizin geliştirilmesine 
büyük katkı yapacaktır. Bakü-
Tiflis-Kars demiryolu projesini en 
kısa zamanda tamamlamak için 
büyük gayret sarf ediyoruz. Bu 
bağlamda Ulaştırma Bakanları-
mız sürekli bir araya geliyorlar. 
Dün de Ulaştırma Bakanlarımız, 
Sayın Aliyev’le yaptığımız görüş-
mede bizi bilgilendirdiler ve son 
durumu ortaya koydular. Bu pro-
jenin doğal uzantıları olan Bakü 
Limanı ile Kazakistan’ın Aktau 
ve Türkmenistan’ın Türkmenbaşı 
Limanları arasındaki mevcut 
feribot bağlantılarının geliştiril-
mesi projelerinin hızla tekemmül 
ettirilmesinin çok önemli olduğu 
kanaatindeyim.”

Cumhurbaşkanı Gül, ‘Orta 
Koridor’un kilit halkasını 
oluşturan Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu projesinin tamam-
lanmasıyla, Çin’den-Avrupa’ya, 

Orta Asya üzerinden doğrudan 
bağlantı sağlanacağına işaret 
ederek sözlerine şöyle devam 
etti: “Bakü-Tiflis-Kars’ın 2014 
yılı içinde devreye girmesi ve 
yaklaşık 4,5 milyar Dolar’a mal 
olan Marmaray projesinin de bu 
sene içinde tamamlanmasıyla 

-ki bu Ekim ayında açılışını ya-
pacağız- Batı Avrupa’dan çıkan 
bir tren kesintisiz olarak Hazar 
Kıyılarına, oradan da Aktau 
Limanı üzerinden Şanghay’a ve 

Seul’a ulaşabilecektir. Böylece, 
İngiltere’den Çin’e kesintisiz 
demiryolu bağlantısı sağlayacak 
bu hattın tesisi halklarımızın 
refah seviyesini muazzam ölçüde 
arttıracaktır. Ve bu gerçekten 
oyun değiştirici, stratejik büyük 
bir proje olarak kalacaktır. 

Kazakistan’ın yakın ilgi duy-
duğu bu projeye, Kırgızistan’ın 
da dâhil edilmesiyle -ki dün 
konuştuk ve O da çok büyük bir 
ilgi gösterdi- Türk Konseyi üyesi 

ülkeler olarak iş birliğimizi demir 
ağlarla kuvvetlendirme imkânına 
sahip olacağımız muhakkaktır. 
Bu projeye herkesin ilgisini çok 
yakından biliyorum. Zat-ı alinizin 
buna ilgi gösterdiğinizi, hatta 
Çin’den gelecek hazır malları bile 
hep bu demiryolunun taşıyacağı, 
yükün bile hazır olduğunu hep 
söylersiniz.”

Yukarı Karabağ Meselesi
Türk Konseyi üyeleri ülkeler 
arasındaki siyasi ve diplomatik 
dayanışmayı en üst seviyede 
tutmanın herkesin çıkarına oldu-
ğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Gül, Türk Dünyasının öncelikli dış 
politika meselelerinin başında 
Yukarı Karabağ meselesinin 
geldiğini ifade etti. Azerbaycan 
topraklarının yüzde yirmisinin 
işgal altında bulunduğu mevcut 
durumun “kabul edilemez” ol-
duğunu belirten Cumhurbaşkanı 
Gül, “Yukarı Karabağ sorununun 
en kısa sürede, barışçıl yollarla 
ve Azerbaycan’ın toprak bütün-
lüğü esasında çözülmesi için 

elimizden gelen gayreti göster-
meye devam edeceğiz. Bu illegal 
işgal ve gasp son buluncaya 
kadar sizlere destek vermek kar-
deşlik hukukumuzun bir icabıdır” 
diye konuştu.

Azerbaycan’ın Türk Zirvele-
rine bugüne kadar üç defa ev sa-
hipliği yaptığını hatırlatan Cum-
hurbaşkanı Gül, “Azerbaycan’da 
gerçekleştirilecek dördüncü 
zirvenin, Yukarı Karabağ 
sorununun çözümüyle birlikte 
Karabağ’ın güzel şehirlerinden 
birinde düzenlenmesi en büyük 
temennimizdir. Eminim oralar da 
böyle güzel ve yeşildir” dedi.

Dördüncü Zirve Türkiye’de
Cumhurbaşkanı Gül, gelecek yıl 
Türkiye’de yapılacak Dördüncü 
Türk Konseyi Zirvesi’nde Türk 
dünyasının bir bütün halinde 
temsil edilmesini arzuladıklarını 
belirterek, bu doğrultuda, ge-
lecek Zirve’de Türkmenistan ve 
Özbekistan’ın da aralarında yer 
alması beklentisini koruduklarını 
kaydetti.

EKOHABER Avrasya

TÜRK KONSEYİ
ÜÇÜNCÜ ZİRVE TOPLANTISI YAPILDI
Türk Konseyi Üçüncü Zirve Toplantısı Azerbaycan’ın Gebele Kentinde yapıldı.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.
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Azerbaycan Milli Meclisi 
Milletvekili ve Kick Boks 
Federasyonu Başkanı 

Adil Aliyev, Türkiye - Azerbaycan 
ilişkilerinin ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanda güçlenmesi husu-
sunda yapmış olduğu katkılardan 
dolayı Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneğinin 20 Ağustos 2013 tarih 
2/1 sayılı yönetim kurulu kararına 
istinaden ’’Avrasya Hizmet Nişa-
nı’’ ile taltif edildi. Aliyev’e ödülü, 
Kastamonu Belediye Başkanlığı 
tarafından düzenlenen 17. Türk 

Dünyası Günleri etkinlikleri kap-
samında takdim edildi.

Etkinlikler kapsamında 
Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneğinin davetlisi olarak 
Kastamonu’ya gelen Adil Aliyev, 
yaptığı açıklamada Türk birliğini 
hayata geçirmek için büyük uğraş 
verdiklerine dikkat çekti. 17. Türk 
Dünyası Günleri’ne Azerbaycan 
adına kendisinin davet edilmesin-
den duyduğu büyük gururu dile 
getiren Aliyev, “Ümit ediyorum ki 
Türk Dünyası Günleri’nin 17. değil 

117. si  gerçekleştirilsin, tüm 
şehirlerde ve tüm Türk dünyası 
ülkelerinde yapılsın. Türk dünyası 
ülkeleri arasından birlik ve bera-
berliğin sağlanması için bu günler 
çok önemli”

Tüm dünyada Türk birliğini 
kurmak için mücadele ver-
diklerinin altını çizen Aliyev, 
“Geçtiğimiz günlerde 3 Ekim 
2009 Nahçıvan Anlaşması ile 
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan 
ve Kırgızistan arasında kuru-
lan, Türkmenistan’ın gözlemci 

statüsünde bulunduğu Türk 
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi’nin 3. Devlet Başkanları 
Zirve Toplantısı 15-16 Ağustos 
2013 tarihlerinde Azerbaycan’ın 
Gebele şehrinde yapıldı. Türk 
devletlerinin liderlerini hem top-
lantıya getirmek, hem imzaladık-
ları anlaşmalar, hem de bundan 
sonraki toplantıların hazırlık-
larının yapılması tebriğe layık 
bir olaydır. Bu konsey toplantı-
sına Azerbaycan’ın ev sahipliği 
yapmış olmasından büyük gurur 
duyuyorum. Bundan sonraki 
süreçte başta Özbekistan olmak 
üzere diğer Türk dili konuşan ve 
kendisini Türk devleti olarak gö-
ren ülkeleri de Konseyimize  dahil 
etmeye çalışacağız” dedi. 

Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği olarak Türk Dünyasında 
yaptıkları çalışmalara dikkat çe-
ken Dernek Başkanı Hikmet Eren, 
“Azerbaycan bizim için her zaman 
büyük öneme sahip olmuştur. 
İlişkilerimizin geliştirilmesinde 
büyük emekleri olan Azerbaycan 
Milli Meclisi Milletvekili ve Kick 
Boks Federasyonu Başkanı Adil 
Aliyev’e bu nişanı vermekten 
büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. 

İki ülke arasında özellikle son 
yıllarda önemli somut gelişmeler 
yaşandığına da dikkat çeken 
Eren, “Bu ilişkilerin belki de en 
anlamlı ve önem arz edenlerin-
den birisi Bakü-Tiflis-Kars Demir-
yolu projesidir. Modern İpek Yolu 
olarak tanımlanan bu projenin 
küresel arenada ‘oyun değiştirici 
ve stratejik bir proje’ olacağına 
inancının tamdır” dedi.

AZERBAYCAN MİLLİ MECLİSİ MİLLETVEKİLİ
VE KİCK BOKS FEDERASYONU BAŞKANI ADİL ALİYEV 
"AVRASYA HİZMET NİŞANI" İLE TALTİF EDİLDİ

EKOHABER Dernekten

A vrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Hikmet Eren, 

Azerbaycan’ın Gebele kentinde 
düzenlenen Türk Konseyi Üçüncü 
Zirve Toplantısı’nda konuşan 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
açıklamalarının Türk Dünyasına 
umut verdiğini söyledi. Eren, 
Cumhurbaşkanı Gül’ün zirvede 
yaptığı konuşmadaki, “Bugün biz-
leri aynı milletin mensubu yapan 
değerler, sadece ortak dilimiz, 
ortak dinimiz, ortak tarihimiz, 
ortak kültürümüz veya ata yur-
dumuz değil, parlak bir geleceği 
hep birlikte inşa etme arzu ve 
irademizdir” şeklindeki sözlerinin 
Türk dünyasında sevinçle karşı-
landığını belirtti. 

Hikmet Eren, yaptığı yazılı 
açıklamada, Zirvede özellikle 
ele alınan ve ‘Modern İpek Yolu’ 
olarak tanımlanan Bakü-Tiflis-
Kars Demiryolu Projesinin küresel 
arenada ‘oyun değiştirici ve stra-
tejik bir proje’ olacağına inancının 
tam olduğunu vurguladı. Küresel 
ekonomik ağırlık merkezinin, 
Atlantik’ten Asya-Pasifik’e 
kaydığının artık bir vakıa oldu-
ğunu, bunun da Türk Dünyası’nın 
jeo-ekonomik önemini artırdığını 
belirten Eren, şunları kaydetti: 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın da 
ifade ettikleri gibi Türkiye, Azer-
baycan, Türkmenistan, Kırgızis-
tan, Kazakistan ve Özbekistan’ın 
ekonomik ve demografik 
potansiyeli toplamda; 4,8 milyon 
kilometre karelik yüzölçümüyle 
dünyada 7. sırada; 140 milyonluk 
nüfusla 9. sırada; 1,5 trilyon do-

larlık milli hasıla ile 13. sıradadır. 
Söz konusu sıralamadan da 
kolaylıkla görüleceği üzere, Türk 
dünyası küresel ölçekte sahip 
olduğu coğrafi ve demografik 
ağırlığın altında bir ekonomik 
performans sergilemektedir. Bu 
da, ekonomik kalkınma hamlele-
rimize aralıksız devam etmemiz 
gerektiğine işaret etmektedir. 
Tarihe baktığımızda, Türk dev-
letlerinin güçlü ve etkili olduğu 
dönemlerin, İpek Yolu’nun dünya 
ticaretinin ana güzergâhı olduğu 
dönemler olduğunu görüyoruz. 
Türk Dünyası, küresel ekonomi-
nin ve dünya ticaret yollarının 
dışında kaldığında ise, siyaset 
ve medeniyet sahasında ağırlığı 
da azalmıştır. Bu bir vakıadır. 
Tarihi okuyan, bilen herkes bunu 
görmektedir. Bu anlamda İpek 
Yolu, Türk Dünyası’nın ekonomik 
refahının ve siyasi etkinliğinin 
anahtarıdır. Dolayısıyla İpek 
Yolu’nu yeniden diriltmek bizim 
açımızdan stratejik bir öncelik 
olmalıdır. Modern anlamdaki 
İpek Yolu, tarihi İpek Yolu’nun bu 
sefer geniş tren ağlarıyla, ulaşım 
hatlarıyla, enerji koridorlarıyla, 
doğalgaz boru hatlarıyla örülmesi 
demektir”

Proje Türk Dünyasını Birbirine 
Bağlayacak 
Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hikmet Eren, Türkiye’nin 
bir süredir Doğu ile Batı ara-
sındaki mevcut hatlara alter-
natif ve güvenli demiryolları 
güzergâhları üzerinde çalıştığını 

hatırlattı. Eren, Azerbaycan ile 
birlikte yürütülen Bakü-Tiflis-
Kars Demiryolu Projesi’nin bu 
anlamda çok önemli olduğunu 
ifade etti. Hikmet Eren, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Projesi bölgedeki dina-
mikleri değiştirecek çapta bu dev 
projedir. Söz konusu demiryolu 
hattı, Türk Konseyi üyesi ülkeler 
arasında kesintisiz ve hızlı ulaşım 
imkânları sağlayarak, ekonomik 
ve ticari ilişkilerimizin geliştiril-

mesine büyük katkı yapacaktır. 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Proje-
sinin en kısa zamanda tamamlan-
ması için büyük gayret sarf edi-
liyor. Bunu takdirle karşılıyoruz. 
Bu projenin doğal uzantıları olan 
Bakü Limanı ile Kazakistan’ın Ak-
tau ve Türkmenistan’ın Türkmen-
başı Limanları arasındaki mevcut 
feribot bağlantılarının geliştiril-
mesi projelerinin hızla tekemmül 
ettirilmesinin çok önemli olduğu 
kanaatindeyim”

AVRASYA EKONOMİK İLİŞKİLER DERNEĞİ BAŞKANI 
HİKMET EREN: “TÜRK DÜNYASI, BAKÜ-TİFLİS-KARS 
DEMİRYOLU PROJESİ İLE KÜRESEL EKONOMİNİN MERKEZİ 
OLABİLİR”

EKOHABER Dernekten
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2 013 yılı, UNES-
CO tarafından  
“Seyyid Yahya 

Şirvânî’yi Anma Yılı” 
olarak ilan edildi. Bu çer-
çevede başta Azerbay-
can olmak üzere ortak 
mirasın paydaşları olan 
Türkiye ve Balkanlarda 
çeşitli organizasyonlar, 
etkinlikler yapılıyor.

Avrasya Ekonomik 
İlişkiler Derneği, T.C. Kül-
tür Bakanlığı’nın desteği 
ve T.C. Başbakanlık Yurt-
dışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı 
ve TÜRKSOY’un kat-
kılarıyla  Seyyid Yahya 
Şirvânî’yi Anma Yılı ve-
silesiyle  “Hazar’ın Pir’i 
Seyyid Yahya Şirvânî” 
adında bir belgesel çeki-
yor. Sorbetpr tarafından 
gerçekleştirilecek olan 
belgeselin  senaristi ve Avrasya Ekonomik 
İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim 
Özcan belgesel ile ilgili bilgi verdi. 

Kardeş ülke Azerbaycan ile ilişkilerimizin 
köklü bir geçmişe dayandığına dikkat çeken 
Yeşim Özcan “ bu ilişkinin en büyük kanıtı 
Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev’in 
‘Türkiye ve Azerbaycan bir millet, iki devlettir’ 
sözleridir.” dedi. Azerbaycan’ın  Selçuklular-
dan itibaren Türkiye’nin  ilim, fikir ve sanat 
hayatını besleyen en önemli kaynaklardan biri 
olduğunu ifade eden Özcan “Tasavvuf alanın-
da bu etki daha da fazladır. Şems-i Tebrizi, 
Ahi Evran, Şahabeddin Sühreverdi, Somuncu 
Baba, Habib Karamani, İlyas Amasi, Dede 
Ömer Ruşeni, Bahaeddin Erzincani, Alâeddin 

Halveti, Hamza Çankırılı gibi büyük mürşidler, 
Hazar’daki bu büyük kaynaktan beslenmiş 
ve Anadolu’yu, bütün Osmanlı coğrafyası ve 
İslam dünyasını aydınlatmışlardır. İşte Seyyid 
Yahya Hazretleri de Osmanlı coğrafyasını 
Kafkaslardan Anadolu, Balkanlar, Afrika, Orta 
Doğu ve Arabistan’a kadar bir baştan diğerine 
aydınlatmış önemli mürşidlerden biridir." dedi.

Belgeselin en büyük amacının Seyyid 
Yahya Şirvânî’nin hayatını, eserlerini ve 
Osmanlı’daki etki ve fikirlerini başta Türk Dün-
yası olmak  üzere tüm dünya ile paylaşmak 
olduğunu belirten Özcan, “Şirvani, iki ülkenin 
ortak mirasıdır, bu  belgesel ile ayrıca Türkiye 
ile Azerbaycan arasında uzun yıllara daya-
nan kardeşlik, dostluk ilişkilerinin, kültürel 

alışverişin arttırılmasına katkı sağlamayı arzu 
ediyoruz” dedi.

Eren: “ Bu projeler bizlerin Azerbaycan’a 
duyduğumuz sevgi ve muhabbetin birer 
simgesidir...”
Yönetmenliğini Murat Solakoğlu’nun yapa-
cağı “Hazar’ın Pir’i Seyyid Yahya Şirvânî” 
belgeselini  hayata geçirmekten duydukları  
gururu belirten Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği Başkanı Hikmet Eren de “ bu projeler 
bizlerin Azerbaycan’a duyduğumuz sevgi ve 
muhabbetin birer simgesidir, iki ülkeyi birbirine 
daha da sıkı sıkıya bağlayan çalışmalardır; 
emeği geçen herkese şimdiden çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

“HAZAR’IN PİR’İ SEYYİD YAHYA ŞİRVÂNÎ” 
BELGESELİNİN ÇEKİMLERİNE AZERBAYCAN’DA BAŞLANDI
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, T.C. Kültür Bakanlığı’nın desteği ve T.C. Başbakanlık 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve TÜRKSOY’un katkılarıyla  Seyyid 
Yahya Şirvânî’yi Anma Yılı vesilesiyle  “Hazar’ın Pir’i Seyyid Yahya Şirvânî” adında bir 
belgesel çekiyor. 

EKOHABER Türkiye

Kazan, İpek Yolu’nda bir teknoloji 
vadisi....
Zengin bir tarih ve kültüre sahip olan 
Ankara’nın ilçesi Kazan, tarih öncesi çağlardan 
günümüze kadar birçok medeniyete ev sahip-
liği yapmıştır. İlçede yapılan kazılarda bulunan 
birçok tarihi eser Etnoğrafya Müzesinde sergi-
lendiği gibi daha fazası da gün yüzüne çıkmayı 
beklemektedir. 

“Tarih, tekerrürden ibarettir” sözü ne ka-
dar kabul görmüş ise “Yollar nereden geçerse, 
şehirler de orada kurulur” sözünün tezahürü 
de Kazan Köyü’nün “metropol” ilçe olma 
hikayesinde karşımıza çıkar...

Antik çağların “Roma yolu”, Selçuklu’nun 
“Ulu yolu” ve Osmanlı’nın “İpek yolu” Kazan 
coğrafyasından geçmiş ve medeniyetlerin 
kültürlerini diyardan diyara taşımış olup, 
günümüzde de ilçe topraklarından geçen 
Anadolu otoyolu ve E-89 (Ankara-İstanbul 
karayolu) bu görevi sürdürmektedir. 

Kazan Belediyesi, ilçeyigeleceğin eğitim, 
sanayi, tarım, ticaret, turizm ve kültür şehri 
yapmak için el ele, gönül gönüle çalışırken, 
milli kültürümüzü ve gelenksel değerlerimizi 
yaşatmaya ve bu değerlerimizi uluslararası 
arenada tanıtmaya gayret ediyor. 

“Yedi Cihan Kazan” Projesi, Kazan 

Belediyesi’nin üstlen-
miş olduğu bu temel 
değerlerden yola çıkıla-
rak oluşturulmuştur.

Proje kapsamında 
dünyanın farklı yerle-
rinden yedi fotoğraf 
sanatçısı yedi gün 
boyunca Kazan’a konuk 
oldular. Yedi farklı 
göz ilçeyi fotoğrafla-
dı. Sadece fotoğraf 
mı çektiler? Elbette 
hayır.... İlçede hala 
sürdürülen gelenek ve 

görenekleri yakından tanıma fırsatı buldular, 
yörenin zengin mutfak 
kültürü ile tanıştılar. 

“Yedi Cihan Kazan” 
Fotoğraf Sergisi 
Ankara Kızılay Metro 
Sanat Galerisinde 
açıldı.... 
“Yedi Cihan Kazan” 
projesi kapsamında 
Azerbaycan’dan Agdes 
Baghirzade, Bosna-
Hersek’ten Dusan Kec-
man, Kazakistan’dan 
Aldauyev Zturgan, 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden 
Cemal Okur, Tataristan’dan Gulnara Sagi-
veya, Ukrayna’dan Lenyara Abibulayeva ve 
Türkiye’den Murat Solakoğlu’nun Ankara’nın 
Kazan ilçesinde çektikleri fotoğraflardan 
oluşan “Yedi Cihan Kazan” Sergisi sanatsever-
lerle buluştu. 

Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 
Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi’ndeki 
serginin açılışında yaptığı konuşmada, Kazan’ı 
tanıtmak, kültür merkezi olma yolunda adım 

atmak ve maddi manevi geleneklerini koruya-
rak kültürel değerlerini ölümsüzleştirmek için 
uluslararası deneyime sahip fotoğraf sanatçı-
larının katkılarıyla bu sergiyi açtıklarını belirt-
ti. Ertürk, Kazan’ın hikayesinin İpek Yolu’ndan 
teknoloji vadisine doğru devam ettiğini dile 
getirerek "Bu sergiyle Kazan, ülkemizin birçok 
gurur kaynağının yer aldığı sanayi kuruluş-
larının yanısıra sanatın, kültürün, sporun ve 
sosyal faaliyetlerin de merkezi olma yolunda 
bir adım atmış bulunuyor. Kazan’ın gelenek ve 
göreneklerini 7  farklı ülkeden gelen fotoğraf-
çıların çalışmalarıyla sergilemekteyiz. Bu ser-
gide fotoğrafların yanında, ülkeler arasındaki 
kardeşliğin, sevginin, dostluğun ve barışın da 
sergilendiğini görüyoruz." diye konuştu. 

Serginin açılışına TBMM Adalet Komisyo-
nu Başkanı Ahmet İyimaya, AK Parti Millet-
vekilleri Nurdan Şanlı, Seyit Sertçelik, Sermin 
Balık ve Feramuz Üstün ile İran’ın Ankara 
Büyükelçisi Ali Rıza Bigdeli ve projeye destek 
olan ANFA, TAİ TUSAŞ, Ankara Lojistik Üssü, 
Mim Mühendislik, Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği, TÜRKSOY ve Kanal Avrupa yetkilileri 
ile çok sayıda davetli katıldı. 

www.yedicihankazan.com

OBJEKTİFLERE YANSIYAN
KAZAN
Kazan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Yedi Cihan Kazan” Projesi kapsamında  dünyanın 
farklı ülkelerinden 7 fotoğraf sanatçısı 7 gün Ankara’nın şirin ilçesi Kazan’a konuk oldular.
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Kazakistan’ın en zengin ve dünyanın 
en maliyetli petrol yatağı olan 
Kaşagan’da ilk petrol üretildi.

Çıkartılan ilk petrol ile ilgili 
olarak basın toplantısı düzenleyen pro-
je ortaklarından Nort Caspian Operating 
Campany şirketi yetkilileri bölgeye ilk sondaj 
vurulduğunu ve ilk petrolün çıkartıldığını 
belirtti.

Yapılan açıklamada son 40 yılda keşfedi-
len en büyük ve dünya çapında en karmaşık 
sanayi projelerinden biri olan petrol yatak-
larının gelişiminde tarihi bir adım atıldığı 
vurgulandı.

Ülkede 2000 yılında keşfedilen Kaşagan 
petrol sahasında uzun süren çalışmaların 
ardından nihayet üretime başlandı.

Bu güne kadar petrol çıkarmak için yak-

laşık 10 milyar doları bulan yatırımlar sonucu 
çıkartılmaya başlayan petrolün bölgedeki 
petrol üretimi konusunda dengeleri değiştir-
mesi bekleniyor. 

Hazar Denizi’nin kuzey kesiminde 
bulunan petrol sahasının hava şartlarının 
elverişsiz olmasından dolayı projenin hızlı 
ilerlemesi ve işletmeyi zorlaştırdığı biliniyor.

İlk etapta günlük 400 bin varil seviyesin-
de üretimin gerçekleştirileceğini dile getiren 
uzmanlar petrol yatağını işleten firmaların 
12 yıl boyunca bu seviyede üretim gerçekleş-
tireceklerinin altını çiziyor. Dünyanın en pa-
halı enerji projesi olarak nitelenen Kaşagan 
petrol sahasında uzmanlara göre 50 milyar 
varil petrol bulunduğu tahmin ediliyor.

CNN Money’nin sıralamasında en pahalı 
enerji projesi sıralamasında Kaşagan Projesi 

116 milyar dolarla birinci sırada yer alırken; 
Avustralya’da işletilen Gorgon Projesi ise 57 
milyar dolar ile ikinci sırada yer alıyor.

Hazar Denizi kıyısındaki Kaşagan, 
1968’den bu yana keşfedilen en büyük petrol 
yatağı. Kaşagan petrol sahaları, rezerv bü-
yüklüğü açısından dünyada ilk 5’e giriyor.

Kaşagan yatakları, Kazakistan ulusal 
petrol ve doğalgaz şirketi Kazmunaygaz, 
İtalyan petrol devi Eni, ABD merkezli Exxon 
Mobil ve Hollanda-İngiliz ortaklığı Shell 
şirketleri tarafından ortak işletiliyor.

Öte yandan uzmanlara göre Kaşagan 
petrol alanında tam kapasite ile petrol çıkar-
tılmaya başlamasından sonra Kazakistan’ın 
enerji alanında sadece bölgede değil aynı 
zamanda dünya enerji sahasında da söz 
sahibi olacağı öngörülüyor.

Otomotiv endüstrisi, Çin’de ilk kez 
bir fuara katılarak bu ülke ile 
sektörel bazda ilişkilerini geliş-
tirebilmek için önemli bir adım 

attı. Pekin’de 12-15 Eylül tarihleri arasında 
düzenlenen uluslararası yan sanayi fuarı Chi-
na International Auto Parts Expo’da (CIAPE) 
Türkiye ‘focus ülke’ olarak 22 firma ve 60 
kişilik bir heyetle yer aldı. İki ülke temsilcileri-
nin de karşılıklı yatırım çağrısı yaptığı fuarda, 

otomotiv endüstrilerini birlikte geliştirebilme-
leri üzerinde duruldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçı-
ları Birliği’nin (OİB) organizasyonu ve Taşıt 
Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) 
girişimleriyle Türk otomotiv endüstrisi tarihi 
İpek Yolu’nu otomotivle canlandırmaya odak-
landı. Dünyanın en büyük otomotiv üreticisi 
olan Çin’deki otomotiv endüstrisini yerinde 
incelemek isteyen Türk otomotivciler, burada 

20 milyon adetlik üretim ve aynı rakama eşit 
iç pazardan dolayı bu ülkenin fırsatlar yarata-
bileceğini öngörüyor.

Fuar çerçevesinde gerçekleştirilen kon-
feranslarda da güvenlik sistemlerinden enerji 
tasarrufuna, gelecek teknolojilerden konfora, 
inovasyondan çevreci projelere kadar birçok 
detay masaya yatırıldı. TAYSAD Başkanı Dr. 
Mehmet Dudaroğlu, 600 metrekarelik bir 
alanda Çin ve Rusya’nın ardından en büyük 
katılımın Türkiye’den olduğunu kaydederek, 
Türk firmalarının globalleşmenin adımları-
nı attığını söyledi. Fuar nedeniyle TAYSAD 
olarak Çinli firmalarla ikili temaslara başla-
dıklarını aktaran Dudaroğlu, “Kısa vadede 
ürün satışına başlayabiliriz, ancak daha uzun 
vadede mutlaka Çinli bir ortakla bu ülkede yer 
almalıyız. Çin’in önemli üreticilerinden FAW 
ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde mutlaka 
yatırım yapmamız gerektiğinin altını çizdiler.” 
diye konuştu.

Binek otomibilde fırsat var
Türkiye’de firmaların Ar-Ge’ye çok iyi tepki 
verdiğinin altını çizen OİB Başkan Yardımcısı 
Ömer Burhanoğlu, Türkiye’nin genel anlamda 
Çin’e 2.8 milyar dolar ihracat yaptığını, bu 
ülkeden de 22 milyar dolarlık ithalat ger-
çekleştirdiğini ifade etti. Burhanoğlu, şöyle 
devam etti: “Bizim 2023 hedeflerimiz çerçe-
vesinde ihracatımızı bu ülkeye yönelik en az 
10 kat artırmamız lazım. Otomotiv yan sanayi 
sektöründe Çin, ticari araçta daha kuvvetli. 
Binek otomobilde ise henüz kaliteleri yeterli 
değil. Biz binek oto alanına yönelerek fırsatlar 
yaratabiliriz. Önce ticari faaliyetle, ardından 
da yatırımla bu ülkede olabiliriz. Bir diğer 
amacımız da Çinli firmaları ülkemize çeke-
bilmek. Çinliler Çin standardında rekabetçi, 
biz ise Avrupa standardında rekabetçiyiz. 
Buradan sinerji yaratabiliriz. Bizler de Çinli 
firmaların Avrupa’ya açılabilmeleri için onlara 
önemli fırsatlar sunabiliriz.”

EKOHABER Avrasya

DÜNYANIN EN PAHALI ENERJİ PROJESİNDE
İLK PETROL ÜRETİLDİ

TARİHİ İPEK YOLU
OTOMOTİVLE CANLANIYOR

Kazakistan’da 2000 yılında keşfedilen Kaşagan petrol sahasında uzun süren çalışmaların 
ardından nihayet üretime başlandı.

Uluslararası yan sanayi fuarı China International Auto Parts Expo’da (CIAPE) Türk otomotiv 
endüstrisi tarihi İpek Yolu’nu otomotivle canlandırmaya odaklandı.

EKOHABER Avrasya
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T oparlanıyoruz Hareketi lideri Kudret 
Özersay, iki liderin Özel Temsilcile-
rinin Ankara ve Atina’ya ziyaret ger-
çekleştirmeleri yönünde Davutoğlu 

ile Venizelos arasında varılan mutabakatın 
iki yıl önce 2011’de Cenevre’de gündeme 
geldiğini ama Ban Ki Moon tarafından iki 
lidere bu konuda yapılan öneriye Rum lider 
Hrsitofyas’ın “evet” diyemediğini açıkladı.

Özersay tarafından sosyal medya 
ortamında paylaşılan yazı şöyle:
“2011 yılında Cenevre’de Ban Ki-Moon ile iki 
lider ve heyetleri müzakere masasındayız. 
BM Genel Sekreteri tarafların pek de bekle-
medikleri bir anda Hristofyas’ın temsilcisi-
nin Ankara’ya, Eroğlu’nun temsilcisinin de 
Atina’ya ziyaret gerçekleştirmesine nasıl 
baktıklarını sordu. Kıbrıs Türk tarafı olarak 
biz” iki tarafın temsilcisi aynı statüde ve 

şartlarda kabul edilecekse buna varız” dedik. 
Hristofyas bu öneriyi kabul etmek istemiyor-
du. Önce bunu düşünmeye ihtiyacı olduğunu 
söyledi, sonra aylarca BM yetkililerine bu 
cevabı vermeyerek 
BM tarafından ya-
pılan öneriyi uyuttu. 
Hristofyas’ın evet 
diyemediği öneri 
şimdi Yunan Dışişleri 
Bakanı tarafından 
kabul edildi. Olumlu 
bir gelişme. Bu yeni 
görüşme modalite-
sinin kendiliğinden 
sorunların çözümü-
ne neden olacağını 
düşünmüyorum 
ancak özellikle Rum 
tarafının Türkiye 

ile ilgili olarak bazı şeylerin yıllardır kurgu-
ladıkları gibi olmadığını görmesi, kafalarda ya-
ratılan yapay algıların/ön yargıların kırılması 
açısından yardımcı olabileceği söylenebilir.”
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ÖZERSAY: “HRİSTOFYAS EVET DİYEMEMİŞTİ”
Toparlanıyoruz Hareketi lideri Kudret Özersay, Davutoğlu ve Venizelos arasında 2011 yılında 
gündeme gelen mutabakat ile ilgili bir açıklama yaptı.

Kazakistan’ın başkenti Astana’ya 
resmi bir ziyaret için gelen Çin Dev-
let Başkanı Şi Cinping (Xi Jinping) 
ve Kazakistan Cumhurbaşkanı 

Nursultan Nazarbayev, iki ülke arasında 
Stratejik Ortaklık Anlaşması’nı derinleştirmek 
maksadıyla bir dizi anlaşmaya imza attı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in 
davetlisi olarak Kazakistan’a ilk ziyaretini 
gerçekleştiren Çin Devlet Başkanı Şi için  

Astana’daki Akorda Sarayı’nda resmi tören 
düzenlendi. Törenin ardından yaklaşık 1,5 saat 
baş başa görüşen liderler, daha sonra heyetler 
arası toplantıya başkanlık etti. Toplantının 
ardından Nazarbayev ve Şi, iki ülke arasın-
da daha önce imzalanan Stratejik Ortaklık 
Anlaşması’nın genişletilmesini öngören 
bildiriye imza attı. İmza töreninde ayrıca uzay, 
su rezervlerini kullanma, demiryolu ulaşımı ve 

elçiliklere arazi tahsisi konularında da bir dizi 
anlaşma imzalandı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında 
konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Na-
zarbayev, iki ülke arasındaki yirmi yılı aşan 
zaman zarfında devam eden ilişkilerde önemli 
mesafelerin kat edildiğini kaydetti. Dünyada 
yaşanan global kriz sırasında Kazakistan’a en 
büyük desteği 13 milyar dolar kredi ile Çin’in 
verdiğini kaydeden Nazarbayev, bugünkü zi-

yaretin de iki ülke arasında stratejik ortaklığın 
daha da genişletilmesi açısından önem arz 
ettiğini söyledi.

Astana ve Pekin arasında 30 milyar 
dolarlık anlaşma 
Kazakistan ve Çin İş Konseyi toplantısı sonun-
da üzerinde uzun zamandır çalışılan önemli 20 
projenin hayata geçirileceğini ve toplamda 30 

milyar dolarlık anlaşmaların imzalanacağını 
belirten Nazarbayev, iki ülke arasında ticaret 
hacminin temelinin enerji projeleri olduğunu, 
bundan sonra ise diğer sahalarda işbirliğinin 
artırılacağını ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 
ise Çin ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin 3 
bin yıldır devam ettiğini söyledi. Göreve gel-
dikten sonra Nazarbayev ile bir yıl içerisinde 
iki defa görüştüğünü kaydeden Şi, iki ülke 

arasındaki dengeli ve karşılıklı 
işbirliğine dayanan ilişkile-
rin  bundan sonra da devam 
edeceğini vurguladı.

Kaşagan petrol sahasında 5 
milyar dolarlık anlaşma
Sınır aşan nehirlerin iki 
ülke arasında işbirliğinin ve 
dostluğun sembolü olacağına 
inandığını belirten Çin lideri, 
Kaşagan petrol sahasında Ka-
zakistan ile ortak çalışma ya-
pılması konusunda anlaşmaya 
vardıklarını da dile getirdi.

Çin lideri Xi Jinping’in 
Orta Asya gezisi sırasın-
da Çin ile Kazakistan, Kaşagan 
petrol sahasına ait 5 mil-
yar dolarlık hisse alımı için 
anlaşma imzaladı. Kaşagan’ın 
son elli yılda keşfedilen en 
büyük petrol sahası oldu-
ğu belirtiliyor. Çin buradaki 
petrol sahasını geliştirmek 
için Kazakistan’la birlikte 

çalışma yapacak.  Bin 700 kilometre ortak 
sınırı bulunan Kazakistan ve Çin arasındaki bu 
yılın Ocak-Haziran ayı arasındaki ticaret hacmi 
10,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Çin’in Kazakistan’la imzaladığı anlaş-
malar Sovyetler Birliği döneminden bu yana 
Rusya’nın arka bahçesi gibi görülen Orta 
Asya’da Hindistan’ı da ekarte ederek gövde 
gösterisi yapması olarak değerlendiriliyor.

ASTANA VE PEKİN
STRATEJİK ORTAKLIĞI DERİNLEŞTİRİYOR 
Astana ve Pekin Stratejik Ortaklık Anlaşması kapsamında bir dizi yeni anlaşmaya imza attı.

EKOHABER Avrasya
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Dünya kamuoyunun 
gündemini Suriye ile 
Mısır’daki olaylar oluş-
tururken, Çin dikkatini 

Orta Asya bölgesine çevirdi.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jin-

ping, Orta Asya turu kapsamında 
Türkmenistan’da dünyanın en 
büyük ikinci ve ülkenin en büyük 
sahası Galkınış yatağında inşa 
edilen doğalgaz arıtma tesisinin 
açılışına katıldı. Toplam rezervi 
26,2 trilyon metreküp olarak 
açıklanan Galkınış sahası resmen 
sanayiye kazandırıldı. Bu sahada 
üretilecek doğalgazın Çin’e satıl-
ması planlanıyor.

Başkent Aşkabat’a 500 
kilometre mesafedeki doğalgaz 
sahasının açılış törenine, Türkme-
nistan Devlet Başkanı Gurbanguli 
Berdimuhamedov ile Çin Cumhur-
başkanı Xi Jinping katıldı. İki ülke 
liderinin katılımıyla bölgede Çin, 
BAE ve Güney Kore şirketlerinin 
inşa ettiği 10 milyar metreküp 
kapasiteli 3 adet doğalgaz arıtma 
tesisi hizmete açıldı.

Törende konuşan Gurbanguli 
Berdimuhamedov, Çin ile ilişkileri-
ne büyük önem verdiklerini kay-
detti. Doğalgaz alanındaki işbirli-
ğinin ön plana çıktığını söyleyen 
Berdimuhamedov, Pekin yönetimi 
ile ilk önce 40 milyar metreküp, 
daha sonra 2011 yılında 25 milyar 
metreküplük ek bir anlaşma 
imzaladıklarını söyledi. Türkmen 
lider, böylece Çin’e yılda 65 milyar 
metreküp doğalgaz ihraç edecek-
lerini söyleyerek, bugün açılışını 
yaptıkları tesislerin doğalgaz ih-

racatını aşamalı olarak 
artırmaya büyük katkı 
sağlayacağını belirtti.

Çin Cumhurbaşka-
nı Xi, Türkmenistan’ın 
en büyük doğalgaz sa-
hası Galkınış’ın iki ülke 
arasında bu sektördeki 
ilişkilerin yeni bir mey-
vesi olduğunu söyledi. 
Enerji alanındaki iliş-
kileri güçlendirdiklerini 
dile getiren Xi Jinping, 
Türkmenistan ile her 
alandaki işbirliğini 
artık stratejik boyuta 
taşıdıklarını söyledi.

İngiliz bağımsız 
denetim kuruluşu 
Gaffney Cline Associ-
ates şirketi, Galkınış 
sahasının doğalgaz 
rezervini 26,2 trilyon 
metreküp olarak 
açıkladı. Bu sahanın 
sanayiye kazandırılması için ilk 
etap çalışmalarına Türkmen 
yönetimi 10 milyar dolar yatırım 
yaptı. Bunun 8,1 milyar doları Çin 
kredisi ile karşılandı. Bölgenin 
ikinci etabı için de anlaşma sağ-
landı. Çin’in CNPC şirketi bölgede 
30 milyar metreküp kapasiteli 
doğalgaz tesisi kuracak. Bu tesi-
sin de bir önceki tesisler gibi en 
azından 10 milyar doları bulması 
bekleniyor.

Çin’den Orta Asya’ya doğalgaz 
atağı
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 
Orta Asya turu Türkmenistan’dan 

başladı. Başkent Aşkabat’taki 
görüşmelere doğalgaz alanında 
imzalanan anlaşmalar vurdu. 
Çin, Türkmenistan’daki dünyanın 
en büyük 2. ve ülkenin en büyük 
doğalgaz sahasını olan Galkınış 
yatağının ikinci aşaması için 
doğalgaz kredisi verme taahhü-
dünde bulundu.

Ayrıca, Çin’i Orta Asya bölge-
sine bağlayacak yeni bir doğalgaz 
boru hattı projesi konusunda 
anlaşmaya varıldı. Berdimuhame-
dov ile Xi, Türkmenistan’dan Çin’e 
uzanacak dördüncü doğalgaz 
boru hattı için mutabık kaldı. Bu 
hat Türkmenistan-Özbekistan-
Tacikistan-Kırgızistan-Çin gü-

zergahını oluşturacak. Bölgenin 
doğalgaz kaynaklarına yoksun iki 
ülkesi Tacikistan ile Kırgızistan, 
Pekin yönetiminin çabalarıyla 
hem doğalgaz kaynağına ulaşa-
cak hem de transit ülke olarak 
gelir elde edecek.

Bölgenin en zengin doğalgaz 
ülkesi Türkmenistan, Rusya’nın 
doğalgaz alımını azaltmasıyla 
rotasını Çin’e çevirdi. Çin, haliha-
zırda Türkmenistan’ın en büyük 
doğalgaz alıcısı konumuna geldi. 
Türkmenistan, Çin yanı sıra Rusya 
ve İran’a da doğalgaz ihraç ediyor. 
Türkmen gazının Avrupa’ya 
ulaştırılması için de görüşmeler 
sürüyor.

ÇİN, DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ 
DOĞALGAZ SAHASININ GAZINA TALİP
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Orta Asya turu kapsamında Türkmenistan’da dünyanın 
en büyük ikinci ve ülkenin en büyük sahası Galkınış yatağında inşa edilen doğalgaz arıtma 
tesisinin açılışına katıldı.
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13. Şanghay İşbirliği 
Örgütü (ŞİÖ) üyesi 
devlet başkanları 

zirvesi Kırgızistan’ın baş-
kenti Bişkek’te gerçek-
leştirildi.

Kırgızistan Cumhur-
başkanı Almazbek Atam-
bayev ev sahipliğindeki 
zirveye üye ülkelerden 
Tacikistan Cumhurbaşkanı 
İmamali Rahman, Özbe-
kistan Cumhurbaşkanı 
İslam Kerimov, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı İslam 
Kerimov, Çin Devlet Baş-
kanı Xi Jinping ve Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir 
Putin katıldı. Moğolistan 
Cumhurbaşkanı Tsakhia-
giin Elbegdorj, İran Cumhurbaş-
kanı Hasan Ruhani ve Afganistan 
Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ise 
gözlemci ülke sıfatıyla zirve-
ye iştirak etti. Diğer gözlemci 
ülkelerde Pakistan ve Hindistan 
ise dışişleri bakanları düzeyinde 
temsil edildi. 

Ala Arça Devlet Konuk 
Evi’nde yapılan zirve sonunda 
Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet 
Başkanları Bişkek Deklarasyonu 
ile 2013-2017 yıllarını kapsayan 
eylem planı imzalandı. Zirveyi, 
yerli ve yabancı 450 dolayında 
gazeteci takip etti. 

Rusya, Çin, Kırgızistan, 
Kazakistan, Tacikistan ve 
Özbekistan’dan oluşan Şanghay 
İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderleri 
Bişkek’te düzenlenen zirvede 
Suriye krizinin çözülmesi, Kal-
kınma Bankasının oluşturulması, 

Enerji Kulübünün kurulması, 
ŞİÖ Üniversiteler Ağı projesinin 
gerçekleştirilmesi gibi konuları 
görüştüler.

Zirvenin sonuç bildirisi 
olan Bişkek Deklarasyonu son 
dönemin en güncel ve önemli 
dış politika konularına adandı. 
Deklarasyonun büyük bölümü 
ŞİÖ üye ülkelerinin Suriye krizinin 
çözümüne dair görüşlerine ayrıldı.

Zirve konukları BM, KGAÖ, 
Avrasya Ekonomi İşbirliği Örgütü 
gibi etkili uluslararası kuruluş-
ların temsilcileri de görüşmelere 
katıldı. Moğolistan Cumhurbaş-
kanı Tsakhiagiin Elbegdorj, İran 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 
ve Afganistan Cumhurbaşkanı 
Hamid Karzai ise gözlemci ülke 
sıfatıyla zirveye iştirak etti. 
Suriye’deki kimyasal silahların 
uluslararası kontrole devredil-

mesi insiyatifinin teşvik edilerek 
ilerletilmesi gerektiğini vurguyan 
Vladimir Putin, şunu açıkladı: 
‘Son zamanlarda gösterilen dip-
lomatik çabalar Suriye’ye yönelik 
doğrudan tehditleri azalttı. Bu 
bağlamda Suriye’deki kimyasal 
silahlar üzerinde uluslararası 
kontrol sağlanması insiyatifinin 
başlatılmasının büyük bir rolü 
bulunuyor. Suriye’nin Kimya-
sal Silahların Yasaklanması 
Sözleşmesi’ne tam üye olma 
kararını da memnuniyetle karşı-
lıyoruz’.

Bişkek Zirvesinin ekonomik 
gündemini Rusya’nın ileri sürdüğü 
Kalkınma Fonu kurma girişimi 
ve Çin’in ŞİÖ Kalkınma Bankası 
oluşturma önerisi olan iki kilit 
öneme sahip inisiyatif oluşturdu. 
Kalkınma Bankası’nın rolüne de-
ğinen Rusya Devlet Başkanı şunu 

söyledi: ‘Çok taraflı işbir-
liğinin olumlu bir örneği 
olarak ŞİÖ Bankalararası 
Kurumu’nun faaliyetlerini 
kaydetmek istiyorum. 
Bu Kurum ortak altyapı 
projelerinin desteklenme-
si, tasarruf teknolojilerinin 
geliştirilmesi, işbirliğinin 
genişletilmesine büyük 
katkıda bulunmaktadır’.

Zirve katılımcıları 
ayrıca Enerji Kulübü’nün 
oluşturulması, eğitim 
programları konularını ele 
aldılar. ŞİÖ Üniversiteleri 
Ağı Projesinin gerçekleş-
tirilmesinde büyük başa-
rılara ulaşıldığı belirtildi. 
Bugün itibariyle projeye 

katılan yüksek okulların sayısı 
69’a yükseldi.

Şanghay Beşlisi nedir?
Resmi adı Şanghay İşbirliği 
örgütünün kuruluş amacı, “terör, 
ayrılıkçı hareketler ve dinsel 
fanatizm”e karşı mücadele olarak 
tanımlanıyor. Örgüt 1990’larda 
SSCB’nin dağılması ve Varşova 
Paktı’nın lağvedilmesinin ardın-
dan, rakip güç ABD’nin bölgedeki 
nüfuzunun artmasına karşı işbir-
liği oluşturmak amacıyla kuruldu. 
İlk etapta NATO’ya alternatif 
olarak görüldü. Bugünkü haliyle 
SCO, 30 milyon kilometre kareye 
yayılan, Avrasya kıtasının üçte 
birini kaplayan, NATO gibi entegre 
olmasa da, ona denk bir askeri 
güce sahip bir işbirliği örgütü ola-
rak, Doğu-Batı kamplaşmasının 
yeni bir versiyonu.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ŞİÖ) DEVLET 
BAŞKANLARI ZİRVESİ BİŞKEK’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Vladimir Putin: “Son zamanlarda gösterilen diplomatik çabalar Suriye’ye yönelik doğrudan 
tehditleri azalttı.”
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açılan kapınız”
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Bu kitap çalışmasının içeriği tasarlanırken, Karabağ sorununun çok 
boyutluluğu dikkate alınarak sorunun daha iyi anlaşılması açısından tarihte 

yaşananlara da göz atılmıştır.
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